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 :البرامج االكاديمية

 اللغة العربية وآدابهاتخصص . 1
 :خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

 : ةقادرا على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة ب يكون الطالب أنينبغي 

 املهارات العليا 

حتليل النصوص اللغوية واألدبية وفق املناهج املعاصةرة كةي يبتعةد الةنص النقةدي والبالغةي        .1

 . عن النقد االنطباعي

 . التجديد يف تشكيل النص األدبي وبنائه لينسجم مع الذائقة القرائية املعاصرة .2

وث األدبي واللغوي لتخليصه من إشكاليات تعةدد املصةطلح الواحةد واةدواجيةة     مراجعة املور .3

 . املفهوم

 .مراجعة متون املعاجم العربية للتنبيه على إشكاليات يف األلفاظ املعربة والدخيلة .4

تهذيب الدرس النحوي، ونقله مةن حنةو املثةال إىل حنةو الةنص، وحتريةرال مةن قيةود الشةواهد           .9

 . إىل متون لغوية أصيلة املصنوعة اليت ال تنتمي

 (.تضافر الفنون ) املقاربة بني فنون األدب العربي، والفنون اإلبداعية األخرى حتقيقا ملقولة  .6

حتقيق التكامل بني علوم اللغة العربية، حنو التكامةل والتةداخل بةني علةم األصةوات وعلةم        .7

 . والتكامل بني علم النحو وعلم البالغة. العرو  وعلم البالغة

 . ل مصطلحات علوم اللغة العربية بهدف مواجهة التغريب الثقايفتأصي .2

 .تعزيز نقد النقد بهدف توسيع اآلفاا وتعميق الرؤى النقدية .9

 .تدوين الرتاث األدبي الشعيب احملكي الذي ما ةال حبيسا يف الذاكرة .11

 .البح  عن املخطوتات اللغوية واألدبية لتحقيقها ونشرها .11

بهةةةدف تنشةةئة األجيةةال وفةةق مقتضةةيات الثوابةةةت     ( يفةةا ودراسةةة  تأل)االهتمةةام بةةأدب الطفةةل     .12

 . العقائدية والوتنية والقومية

 . تفعيل دور النص املسرحي يف تشخيص املشكالت االجتماعية والقضايا الوتنية .13

ابتكةةةار آليةةةات قةةةراءة جديةةةدة للنصةةةوص اللغويةةةة واألدبيةةةة تنسةةةجم مةةةع التطةةةور الفكةةةري     .14

 . واملتغريات االجتماعية

 . إلصدارات اللغوية واألدبية وتوجيهها من حي  البناء الفمت واملوضوعيمواكبة ا .19

 البعد الثقايف الوتمت والقومي 

 . ربط اللغة العربية بااوية القومية .1
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الرد علةى االفةرتاءات النقديةة لآلخةر الةذي يسةعى إىل تهمةيش قامةات أدبيةة وتنيةة وقوميةة،             .2

 .وذلك من خالل تفعيل النقد املقاوم

يف الندوات واملؤمترات الوتنية والدولية بهدف التواصل مع املشهد الثقايف عربيةا  املشاركة  .3

 .ودوليا

التواصل مع الدوريات احملكمة لالتةالع علةى مسةتجدات البحة  العلمةي ورفةدها بأحبةاث         .4

 .علمية تسهم يف تسويق املشهد الثقايف الفلسطيمت

 .وةيارة املعار  الدولية احلرص على املشاركة يف تنظيم معار  للكتاب يف فلسطني، .9

االنتسةةةاب للمؤسسةةةات الثقافيةةةة الوتنيةةةة والعربيةةةة، واملشةةةاركة يف تشةةةكيالتها وجلانهةةةا    .6

 . وفعالياتها وأنشطتها

والقةةدس وغةةزة والشةةتات؛ لتحقيةةق   ( 42)االتصةةال مبكونةةات املشةةهد الثقةةايف يف فلسةةطني    .7

 . الوحدة الوتنية الثقافية

 .دن الفلسطينية اليت ال يتوافر فيهاالتخطيط إلقامة قصر للثقافة يف امل .2

التعاون مع اجملالس االستشارية الثقافية التابعةة لةوةارة الثقافةة لتنفيةذ اخلطةة االسةرتاتيجية        .9

 .الثقافية

 .تسويق النصوص األدبية اليت تدعو إىل الوحدة واحلرية واالستقالل .11

 .وضع خطة قابلة للتنفيذ إلنشاء املكتبة الوتنية .11

 والتقمت البعد اإلعالمي 

 .توظيف قواعد البيانات واملكتبات اإللكرتونية يف تطوير البح  العلمي .1

 . رصد املصطلح اللغوي اإلعالمي الذي يهدد الثوابت العقائدية والقومية والوتنية .2

 .التواصل اإللكرتوني مع دور النشر والتوةيع ملتابعة اإلصدارات اجلديدة .3

 .قدميها يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعةاملشاركة يف إعداد الربامج الثقافية وت .4

إثراء مواقع الشبكة العنكبوتية باملواد اللغوية واألدبية بهةدف تعزيةز مكانةة اللغةة العربيةة       .9

 .بني اللغات العاملية

 منظومة القيم والبعد األخالقي 

طةةرف تسةةويق النصةةوص اللغويةةة واألدبيةةة املؤسسةةة علةةى التسةةامح واحملبةةة والعدالةةة ونبةةذ الت   .1

 . والتعصب والطائفية واإلقليمية

تشةةجيع ثقافةةة احلةةوار يف الدراسةةات النقديةةة واألدبيةةة حفاظةةا علةةى موضةةوعية احلةةوار الةةيت      .2

 .تضمن حوارا نقديا بعيدا عن لغة التجريح

 .تعزيز ثقافة احلوار اليت تعد مظهرا ثقافيا وحضاريا يف اخلطاب االجتماعي والفكري .3

 . اللغة واألدب عربيا ودولياتعزيز املثاقفة اإلجيابية يف .4
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مراقبة النصوص اللغوية واألدبية املرتعةة إىل اللغةة العربيةة كةي ال تتسةرب مفةاهيم غريبةة         .9

حتمةل أبعةادا ثقافيةة     -يف الغالةب –عن منظومة القيم يف اجملتمع العربةي، ألن لغةة املصةدر    

لخطةاب الثقةايف   مغايرة للموروث الثقةايف العربةي ، وتشةكل خطةرا علةى التكةوين النةووي ل       

 .العربي 

املقاربة بني جهود النقةاد والبالغةيني العةرب القةدامى وجهةود النقةاد األوروبةيني انطالقةا مةن           .6

 .مبدأ فكري إنساني يرى أن اإلبداع األدبي والنقدي إرث إنساني مشرتك

 ة، ومةن التصدي للعوملة اللغوية انطالقا من العالقة العضوية بني اللغة العربية واُاوية القومية  .7

فحينمةةا يضةةعف  ؛ الصةةراع بةةني األنةةا واآلخةةر    العربيةةة الةةذي يعةةاني مةةن مظةةاهر     واقةةع اللغةةة 

إذ ال ميكن اجلمةع بةني    ؛اإلحساس باألنا أمام حتديات اآلخر فان الضعف يتسرب إىل اللغة

واةةذا فةةان العامةةل احلاسةةم يف حتديةةد االنتمةةاء    ؛التنةةاةل عةةن ااويةةة اللغويةةة واحةةرتام الةةذات  

  .اللغة القومي هو

 . مواجهة تهويد لغة املكان يف فلسطني .2

 :سوق الد ل: ث نيً 

ُيعةةد الربنةةامج خةةرجيني مةةؤهلني يف جمةةال اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا للعمةةل يف العديةةد مةةن      

 :اجملاالت اجملتمعية

 .جمال اإلعالم التقليدي والرقمي .1

 .بداعيةالكتابة والتحرير يف جمال الكتابات اإل .2

مراكةز تعلةيم    \مةدارس   \كليةات   \امعةات  ج) ال التعلةيم األكةادميي   جم: اجملال التعليمي .3

 (.اللغة 

 :العالقات العامة مثل جمال .4

 جماالت اإلعالن واإلنتاج األدبي والفمت. 

 مؤسسات الدعاية واإلعالن . 

 الدوائر املختصة بالعالقات العامة  . 

 .             اايئات املعنية بالربجمة ومراكز اللغة .9

 :لتحاق بالبرنامجشروط اال
أن يكون الطالب حاصاًل على درجة البكالوريوس أو ما يعاداةا بتقةدير جيةد فمةا فةوا يف       .1

 .اللغة العربية وآدابها من جامعة القدس املفتوحة أو إحدى اجلامعات األخرى املعرتف بها

امج إذا يلتزم الطلبة امللتحقون بدراسة بعض املساقات االستدراكية اليت حتددها جلنة الربن .2

 . كانوا حباجة إليها

 .أن ينجح الطالب املرشح للقبول يف املقابلة الشخصية اليت جتريها جلنة الربنامج .3

أن ينجح الطالب املرشةح للقبةول يف االمتحةان التحريةري الةذي تعةدال جلنةة الربنةامج وخيضةع           .4

 .القبول النهائي ملبدأ التنافس بني املتقدمني
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 .ن الشهادات اليت حصل عليهاأن يرفق صورة موثقة ومصدنقة م .9

وفةةق منةةوذج يعةةدال برنةةامج   "أن يقةةدم رسةةاليت توصةةية علةةى األقةةل مةةن مشةةرفني أكةةادمييني      .6

 ".الدراسات العليا يف اجلامعة

يلتزم الطالب إضافة إىل ما سبق بالشرو  اليت ينص عليها نظام الدراسات العليةا  : مالحظة .7

 .ةجامعة القدس املفتوح/ لدراسات العلياايف كلية 

 

 :متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها
وتكون عالمة النجةال يف أي  ( 611)ساعة معتمدة بنجال من مستوى  36إكمال ما ال يقل عن  .1

 .أو ما يعاداا% 79أو ما يعاداا، وأن ال يقل املعدل الرتاكمي عن % 71مادة 

رسةةالة، أو النجةةال يف االمتحةةان الشةةامل يف مسةةار   النجةةال يف الةةدفاع عةةن األتروحةةة يف مسةةار ال   .2

 .االمتحان الشامل

 .دراسة املساقات االستدراكية أو اإلضافية اليت تقررها جلنة الدراسات العليا .3

أن ال تزيد املدة اليت يقضيها الطالةب مسةجاًل للحصةول علةى درجةة املاجسةتري عةن مثانيةة فصةول           .4

 .ب من احلد األعلى لنيل الدرجةدراسية وال حتسب مدة التأجيل أو االنسحا

سةةاعات معتمةةدة ويكةةون احلةةد     6يكةةون احلةةد األدنةةى للنصةةاب الدراسةةي لطالةةب املاجسةةتري        .9

 .ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد 12األقصى له 

 . استيفاء الشرو  املنصوص عليها يف تعليمات برنامج املاجستري يف جامعة القدس املفتوحة .6

 :للغ  الدربي   آ ابه متطلب ت ختصص ا: ث لثً 

أحةةدهما يف : جمةالي تركيةةز تةوةع املسةةاقات املقةررة لتخصةةص اللغةة العربيةةة وآدابهةا ضةةمن     

مسةةار االمتحةةان الشةةامل : وجتةةري الدراسةةة يف مسةةاريناللغةة والنحةةو، والثةةاني يف األدب والنقةةد،  

 : ومسار الرسالة على النحو اآلتي

 

اللغةةة والنحةةو : ز وهمةةاوفيمةةا يةةأتي جةةداول باملسةةاقات املقةةررة حسةةب املسةةارين، ووفةةق جمةةالي الرتكيةة 

 .واألدب والنقد

 الرقم
 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

 الساعات املعتمدة املتطلب الساعات املعتمدة املتطلب

 21 مساقات اجبارية 21 مساقات اجبارية 1

 9 مساقات اختيارية 9 مساقات اختيارية 2

 6 الرسالة 6 (2)، ( 1)حلقة حب   3

 36 اجملموع 36 اجملموع 
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 (مسار االمتحان الشامل ومسار الرسالة) اللغة والنحو: مجال التركيز. أ

 :المساقات االجبارية

 : ساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول اآلتي( 21)يدرس الطالب 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي ظرين

 - - 3 3 مراجعات بالغية يف املادة واملنهج والتطبيق 6111

 - - 3 3 مناهج البح  اللغوي واألدبي 6111

 - - 3 3 قضايا حنوية 6112

 - - 3 3 نصوص للتطبيق اللغوي والصريف والنحوي 6113

 - - 3 3 (اللسانيات)فقه اللغة و 6114

 - - 3 3 آنيةاألصوات العربية والقراءات القر 6119

6116 
نصوص ختصصية أدبية ولغوية باللغة 

 اإلجنليزية
3 3 - - 

  - 21 21 اجمل وع

 

 :المساقات االختيارية

 : من بني املساقات االتية  ساعات معتمدة( 9)يدرس الطالب 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 كتاب من الكتب النحوية واللغوية القدمية 6112

 - - 3 3 مناهج حتقيق النصوص 6119

 - - 3 3 ندوة يف أصول النحو العربي وجتديدال 6111

 - - 3 3 علم الداللة واملعجم العربي 6111

 - - 3 3 مذاهب حنوية 6112

- -  3 3 موضوع خاص يف اللغة 6113

 - - 3 3 وموضوع خاص يف النح 6114

 - - 3 3 موضوع خاص يف األدب 6059
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 :مسار االمتحان الشامل

 :كما يليساعة معتمدة  ( 6)يدرس الطالب 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 (1)حلقة حب   6142

 - - 3 3 (2)حلقة حب   6149

  - 6 6 اجمل وع

 :مسار الرسالة

 . إعداد رسالة الماجستيروالنجاح في امتحان مناقشتها

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 6 6 الرسالة 6147

  - 6 6 اجمل وع

 (ار الرسالةمسار االمتحان الشامل ومس) االدب والنقد: مجال التركيز. ب

 :االجبارية المساقات

 : ساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول اآلتي( 21)يدرس الطالب 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مناهج البح  اللغوي واألدبي 6111

 - - 3 3 قضايا من األدب العربي القديم 6191

 - - 3 3 قضايا من األدب العربي احلدي  6191

 - - 3 3 اجتاهات النقد األدبي القديم 6192

 - - 3 3 اجتاهات النقد األدبي احلدي  6193

 - - 3 3 أسلوبية النص وحتليله 6194

6199 
أدبية ونقدية باللغة  ختصصيةنصوص 

 اإلجنليزية
3 3 - - 

  - 21 21 اجمل وع
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 :اريةالمساقات االختي

 : من بني املساقات االتية  ساعات معتمدة( 9)يدرس الطالب 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مناهج حتقيق النصوص 6119

 - - 3 3 موضوع خاص يف النحو 6114

6196 
األدب الفلسطيمت املعاصر قضايا 

 (اليومحتى -1942)
3 3 - - 

 - - 3 3 املسرحية يف األدب العربي املعاصر 6197

 - - 3 3 النص القرآني ومناهج تفسريال 6192

 - - 3 3 موضوع خاص يف األدب 6199

 - - 3 3 البالغة العربية وعلم األسلوب 6161

- -  3 3 األدب املقارن 6161

 :مسار االمتحان الشامل

 :كما يليمعتمدة   ساعة( 6)يدرس الطالب 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 (1)حلقة حب   6192

 - - 3 3 (2)حلقة حب   6199

  - 6 6 اجمل وع

 :مسار الرسالة

 . إعداد رسالة الماجستيروالنجاح في امتحان مناقشتها

رقم 
 المقرر

 ان المقررعنو
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 6 6 الرسالة 6197

  - 6 6 اجمل وع

 




