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 توصيف المقررات

 :توصيف مقررات برن مج م جستس اللغ  الدربي   آ ابه : أ اًل

 مراجد ت بال ي  يف امل     املرهج  التطبيق 6111

يعةةاا هةةذا املسةةاا ثالثةةة ىةةاور أساسةةية ؛ فةةاحملور األول يرصةةد تطةةور مةةنهج املصةةنفات          

وينبةه احملةور األول   . الغية ابتداء بالبيان والتبيني للجاحظ وانتهاء مبفتةال العلةوم للسةكاكي    الب

ويعةر    . على نضةوج املةنهج البالغةي الةذي جتلةى يف نظريةة الةنظم عنةد عبةد القةاهر اجلرجةاني            

رتاث أما احملةور الثةاني فيخةتص باملصةطلح يف الة     . ألبرة القضايا البالغية اليت تفرد بها البالغيون

البالغةةي مةةن حيةة  التأصةةيل وتعليةةل التسةةمية ، وإشةةكالية املصةةطلح  الةةذي يعةةاني مةةن تعةةدد           

وأمةا احملةور الثالة  فيقةف علةى قضةايا بالغيةة        . مسميات املصطلح الواحةد ، واةدواجيةة املفهةوم    

الصورة الفنية يف القرآن الكةريم ، ويف النصةوص القدميةة واحلديثةة وفةق آليةة       : تطبيقية ، حنو 

وحيرص احملور الثال  على حتقيق عالقة تكامل بني قضةايا بالغيةة وحنويةة ،    . يل معاصرة حتل

 . فيدرس بالغة التقديم والتأخري ، وبالغة احلذف ، وغريهما من القضايا

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: مر ئج البحث األ ب   اللغوي 6111

  تعزيز ثقافة اختيار عنةوان  يهدف هذا املساا إىل توضيح أساسيات البح  العلمي من حي

البح  ، وتريقة التوثيق يف احلواشي ، وترتيب قائمة املصادر واملراجةع ، واملواصةفات املنهجيةة    

وتعزيز املهارات العليةا لةدى الباحة  وخاصةة مهةارات      . اليت تشتمل عليها مقدمة البح  وخامتته 

ويعةةر  املقةةرر ملنةةاهج البحةة  القدميةةة  .التحليةةل والتعليةةل والةةربط واالسةةتنتاج واملواةنةةة والتقةةويم 

وُيعةرف املقةرر مبنةاهج البحة  احلديثةة كةاملنهج األسةلوبي        . كاملنهج التةارخيي واملةنهج النفسةي    

ويعةر  الطةالب أحبةاثهم أمةام ةمالئهةم وفةق املنةاهج الةيت         . والبنيوي والسيميائي والتفكيكي 

 . سبق ذكرها 

 (ينظر 3) س ا ت مدت د  3: قض ي  حنوي  6112

وحيةرص  . يهدف هةذا املسةاا إىل تنميةة قةدرة الطةالب علةى مناقشةة قضةايا حنويةة طتةارة           

وينبغةةي أن تكةةون القضةةايا . أسةةتاذ املقةةرر علةةى اختيةةار قضةةايا حنويةةة ، وتوةيعهةةا علةةى الطةةالب   

النحوية املختارة ذات بعد إشكالي يظهر فيه تعدد آراء علماء النحةو بهةدف إظهةار قةدرة الطالةب      

وتعزيةز مهةارة الطالةب يف الةدفاع عةن رأي      . اش واحلةوار حةول القضةية النحويةة املختةارة      على النقة 

ومن أبرة القضةايا النحويةة الةيت تنسةجم مةع هةدف املسةاا تةأثر         . حنوي ، واستبعاد الرأي املقابل 

النحةةو العربةةي بةةالنحو اليونةةاني ، وأسةةباب اخلةةالف بةةني البصةةريني والكةةوفيني ، وتةةأثري هةةذا         
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تعلةةيم النحةةو ، وآراء النحةةاة يف قضةةايا العامةةل النحةةوي ، وعلةةل النحةةو ، واخةةتالف   اخلةةالف علةةى

 .مسميات مصطلحات النحو ، والتقديم والتأخري ، وغريها من القضايا 

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: نصوص للتطبيق اللغوي  الصريف  الرحوي 6113

الصةةريف والنحةةوي املنقطةةع عةةن  يهةةدف املسةةاا إىل جتةةاوة دراسةةة املثةةال أو الشةةاهد اللغةةوي و 

واةذا حيةرص املسةاا علةى دراسةة القضةايا       . النص الذي حتفةل بةه املصةنفات النحويةة والصةرفية      

اللغوية والنحوية والصرفية من خالل نصوص كاملة طتارة من مؤلفةات أدبيةة قدميةة وحديثةة ،     

ذاني ، ورسةالة التوابةع   حنو البيان والتبيني للجةاحظ ، ورسةالة الغفةران للمعةري ، ومقامةات اامة      

ونصوص طتارة من كتةب التفسةري ، حنةو    .وطتارات من القرآن الكريم . والزوابع البن شهيد 

وحيةةرص املسةةاا علةةى ربةةط القضةةايا  . الكشةةاف للزطشةةري ، ويف ظةةالل القةةرآن لسةةيد قطةةب   

 .النحوية والصرفية املستخرجة من النصوص بالسياا الداللي 

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: (ي تاللس ن)فقه اللغ    6114

جيمع املساا بني قضايا فقه اللغةة والةدرس اللسةاني احلةدي  ؛ فيعةر  خلصةائص اللغةات        

السةةةامية وموقةةةع اللغةةةة العربيةةةة منهةةةا ، والةةةرتادف، واالشةةةرتاك اللفظةةةي ، واملولةةةد والةةةدخيل ،     

ويعتمت املساا بقضةايا  . غة واالةدواجية والثنائية اللغوية ، وغريها من القضايا ذات الصلة بفقه الل

 . مناهج علم اللغة احلدي  ، وميادين الدرس اللساني : لسانية حديثة ، حنو 

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: األصوات الدربي   القراءات القرآني  6119

نظريةة  : يتناول هذا املساا جوانب عليا ومسائل متقدمة من النظام الصوتي للغة العربية مثل

كةةةالنرب والتنغةةةيم، والتطةةةور : ، والفةةةونيم الرتكةةةييب وغةةةري الرتكةةةييب(Phoneme)الفةةةونيم 

ثةةم يتنةةاول نشةةأة  . الصةةوتي والنظةةام املقطعةةي يف اللغةةة العربيةةة ووصةةف األصةةوات اللغويةةة وغريهةةا   

القةةراءات القرآنيةةة، والصةةلة بةةني القةةراءات واللةةهجات، والظةةواهر الصةةوتية يف اللةةهجات العربيةةة    

 .ودراسة اللهجات العربية يف القراءات القرآنية والقراءات القرآنية ،

 3) س ا ت مدت د  3: نصوص ختصصي  نقدي   لغوي  ب للغ  االلجنليوي  6116

 (نظري

يتضمن املسةاا نصوصةًا باللغةة اإلجنليزيةة ملشةاهري النقةاد وعلمةاء اللغةة الغةربيني مةن أمثةال            

ك ملةةدرس املسةةاا أن خيتةةار   إليةةوت وفريجسةةون ورينيةةه ويلةةك وإدوارد سةةعيد وتشومسةةكي ويةةرت      

النصوص النقدية واللغوية من أعمال هؤالء أو غريهم، ليطلع الطالةب علةى األسةاليب واملعاجلةات     

 .احلديثة لقضايا النقد واللغة بلغاتها األصلية حتى يتمكن من ولوج هذا امليدان بنفسه
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 3) سةةة ا ت مدت ةةةةد   3: كتةةة ب مةةةن الكتةةةب الرحويةةة   اللغويةةة  القدميةةة        6112

 (رينظ

وقبةةل اخلةةو  يف ( . الكتةةاب)ُيةةدرس الطالةةب يف هةةذا املسةةاا كتةةاب سةةيبويه املشةةهور بةةة     

مضةةمونه يتعةةرف إىل حيةةاة سةةيبويه وكيفيةةة تأليفةةه هةةذا الكتةةاب وعالقتةةه باخلليةةل بةةن أمحةةد      

ثةةم يتنةةاول نصوصةةا مةةن كتةةاب سةةيبويه يف طتلةةف  . الفراهيةةدي وكيفيةةة وصةةول الكتةةاب إلينةةا 

حنةةو مةا يقرتحهةةا األسةتاذ يف خطتةةه للمسةةاا ليةتمكن الةةدارس مةةن     قضةايا النحةةو والصةرف علةةى  

الةةدخول يف عةةا  الكتةةب القدميةةة واألصةةول اللغويةةة والنحويةةة ويتمةةرس علةةى قراءتهةةا ومعرفةةة        

وميكةن أن  . أسلوبها ومصطلحاتها ألنها النبع الذي ال ينضب معينه يف القضايا اللغويةة والنحويةة  

سةتاذ والةةدارس بالطريقةة نفسةها الةيت كانةت بةني سةةيبويه       يكةون املسةاا حةوارا مسةتمرا بةني األ     

 .وأستاذال اخلليل حبي  ينتهي احلوار املربمج إىل إدراك أهمية سيبويه يف التأصيل للنحو العربي

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: مر ئج حتقيق الرصوص 6119

. راجةه ونشةرال  يتضمن املساا دراسة نظرية وتطبيقية حول حتقيق الرتاث األدبي واللغوي وإخ

يلم الطالب أوال مبناهج التحقيق القدمية، ثم يتناول بالتفصيل مناهج التحقيق املعاصرة مستعينا 

كتةةاب حتقيةةق النصةةوص ونشةةرها لعبةةد : يف ذلةةك بةةأبرة الكتةةب الةةيت تناولةةت هةةذا اجلانةةب مثةةل 

شةوقي  السالم هارون، وحتقيق الرتاث للدكتور عبد ااادي الفضلي، والبح  األدبي للةدكتور  

ضيف وحتقيةق نصةوص الةرتاث يف القةديم واحلةدي  للةدكتور الصةادا الغريةاني ومةنهج حتقيةق           

 .الرتاث بني القدامى واحملدثني للدكتور رمضان عبد التواب

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: ند   يف أصوا الرحو الدرب   جتديده 6111

ى إىل قراءة مؤسوسات النظرية يتناول  املساا دراسة متهيدية يف أصول النحو العربي، ويسع

النحوية وموجهاتها تنظريا وتطبيقا قراءة تأصيلية يف ضوء النظريات اللغوية املعاصرة، ويربة أهم 

ىاوالت التجديد يف معاجلة القضايا النحوية  يف القديم واحلدي  وال سيما ىاولةة ابةن مضةاء    

ربةةي يف العصةةر احلةةدي  مةةع تقةةويم     القةةرتيب وأمحةةد بةةن ةيةةد قةةدميًا، ورواد تسةةهيل النحةةو الع     

جهودهم وإجناةاتهم يف تسهيل دراسةة النحةو العربةي وتدريسةه ويتضةمن املسةاا أيضةا عقةد نةدوة          

 .متخصصة يعاا فيها كل تالب بعدا من هذال القضية ويبدي فيها رأيه ويعرضه للمناقشة

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: الم الدالل   املدجم الدرب  6111

ب يف هذا املساا مقدمة حول علةم الداللةة، وأنةواع الداللةة ذات الصةلة بةاملعجم        يدرس الطال

: الداللةة اللغويةة والنحويةة، والصةرفية واالجتماعيةة مةع دراسةة فةروع الداللةة، مثةل          : العربي، مثل
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الرتادف،واملشرتك اللفظي وغريهةا، كمةا يتنةاول بالةدرس مشةكلة الكلمةة املعجميةة ومصةادر         

آن الكةةريم واحلةةدي  الشةةريف وكةةالم العةةرب شةةعرا ونثةةرا، واملصةةطلحات      املعةةاجم مثةةل القةةر  

، يف املنهج والرتتيب (قدمية وحديثة)وتطورها وترعتها، كما يتناول دراسة نقدية ملعاجم معينة 

والتبويةةب واختيةةار األلفةةاظ، وأخةةريا دراسةةة قضةةايا معجميةةة حديثةةة، مثةةل معةةاجم املستشةةرقني         

يف املعجم العربي احلدي ، واملعةاجم اللغويةة التارخييةة وثنائيةة اللغةة        واملعاجم غري العربية وأثرها

واالصةطالحية ومةن ثةةم يقةوم الطالةةب بدراسةة عةةدد مةن املفةةردات دراسةة تطبيقيةةة ملعرفةة أصةةواا        

 .وتطورها الداللي

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: مذائب حنوي  6112

ن ثم نشأة املدارس النحويةة، وأسةباب   يدرس الطالب يف هذا املساا نشأة النحو العربي، وم

ظهورها وأشهر أعالمها وكتبهم ومسائل اخلالف بني هذال املدارس، وأبرةهةا املدرسةة البصةرية    

والكوفيةةة وغريهةةا مةةن املةةدارس النحويةةة ويسةةتعني يف دراسةةته ومعاجلتةةه لقضةةايا اخلةةالف بةةني       

اخلةالف البةن األنبةاري، وبغيةة     االنصةاف يف مسةائل   : النحويني بالعديد من املصادر واملراجع مثةل 

الوعةةاة يف تبقةةات اللغةةويني والنحةةاة للسةةيوتي، ودروس يف املةةذاهب النحويةةة لعبةةدال الراجحةةي،      

 .واملدارس النحوية لشوقي ضيف وغريها

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: موضوع خ ص يف اللغ  6113

املسةاا متسةعًا مةن    يهدف املساا إىل تنمية جانب التخصص اللغوي عند الةدارس ولةذا يتةيح    

االختيارات خيتار منها الدارس أو يوجَّه ملا يكمل حاجته ورغبته يف التعمق واالسةتزادة يف جمةال   

 .تركيزال

تشمل الدراسة قضايا لغوية عديدة خيتار الدارس إحداها بالتشاور مع مدرس املساا ضمن 

 : اياما تسمح له خطة الدراسة ومدتها الزمنية ومن األمثلة على هذال القض

، (األدب، السةياا )حروف املةد بةني القةدامى واحملةدثني، والتطةور التةارخيي لظةاهرة لغويةة         

واللغة املنطوقة واملكتوبة، وخصائص اللغة العربية، ودراسةة املصةطلحات العامةة، وأثةر اجملةامع      

ربية، اللغوية وقيمة قراراتها، حلن العامة والتصحيح اللغوي، التعريب، دعوى تيسري الكتابة الع

النحو التوليدي والوظيفي، اجتاهات تعلةيم اللغةة العربيةة يف العصةر احلاضةر، التحضةري ملشةروع        

مةةؤمتر أو نةةدوة ، دراسةةة توصةةيات مةةؤمترات ونةةدوات لغويةةة، تعلةةيم اللغةةة لغةةري النةةاتقني بهةةا،          

 .املصطلح ومشكالته، املهارات اللغوية وغريها
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 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: موضوع خ ص يف الرحو  6114

يهةةةدف هةةةذا املسةةةاا إىل دراسةةةة موضةةةوعات ىةةةددة يف النحةةةو، كاحلةةةال، واالسةةةتثناء،     

واالشتغال ، والتناةع، واإلضافة واجملرورات، وغريها كما يرسم األستاذ يف خطتةه، ثةم يبحة     

قةةدميا : شةةعرًا )الطلبةةة عةةن شةةواهدها يف القةةرآن الكةةريم واحلةةدي  الشةةريف، واألدب العربةةي    

ثم تناقش هذال الشواهد يف غرفة الصف ويعلق عليها األستاذ ( ايًة، وقصًة ومسرحيةوحديثا، ورو

املةةنهج التةةارخيي واملقةةارن والوصةةفي  : والطلبةةة تعليقةةات يف ضةةوء منةةاهج البحةة  اللغةةوي املختلفةةة  

وتقةةوم الدراسةةة علةةى شةةكل حلقةةات حبةة ، يتنةةاول فيهةةا أحةةد الطلبةةة موضةةوعًا مةةن       . واملعيةةاري

 .من خالل حب  معد، فيعرضه أمام ةمالئه للمناقشةاملوضوعات النحوية 

 (نظري 6) س ا ت مدت د  6: الرس ل   6147

يقةةوم الطالةةب باعةةداد رسةةالة املاجسةةتري يف إحةةدى املوضةةوعات املرتبطةةة بالتخصةةص، حتةةت   

 .اشراف أحد االساتذة املتخصصني، وتتم مناقشتها بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية

: جمةة ا تركيةةو اللغةة   الرحةةو ( 2)حلقةة  حبةةث  6149( + 1)حلقةة  حبةةث  6142

 "لكل مقرر (نظري 3) س ا ت مدت د  "3

يهدف املساا إىل تنمية البح  العلمي، وتعويد الطالب على مناخاته العلمية وتنمية ملكةة  

: احلوار العلمي املؤيد باألدلة والشواهد واسةتيعاب وجهةة النظةر املخالفةة ويتضةمن املسةاا بعةدين       

 .دًا نظريًا وآخر تطبيقيًابع

فيتوىل فيه أستاذ املساا مناقشة القضايا العامة املتعلقة باملسةاا مثةل مةنهج    :  البعد النظري - أ

البح  وإشةكاالته، واختيةار التوصةيات العلميةة واختيةار بعةض املةواد البحثيةة أو الصةاحلة          

ي جيري يف القسم ويشمل البعد النظري كذلك دراسة احلوار العلمي الذ. للبح  لدراستها

التطبيقي وتقوميه وتهيئة املادة الةيت سةيلقيها الباحة ، ومراجعتهةا أوال بةأول فكةرة وخطةة        

ومةةنهج حبةة  وفرضةةا علميةةًا، ولتحديةةد مشةةكلة البحةة  والتنظةةيم واالختصةةار واالختةةزال      

 . واالقتصار على القضايا املهمة اليت يتسع اا الوقت

- ب ، بتوجيه مةن أسةتاذ املسةاا، عمةاًل حبثيةًا واحةدًا يف        ة/فيقدم فيه الطالب :البعد التطبيقي 

وتتنةةوع األحبةةاث  . جمةةال تركيةةزال وُيطلةةب منةةه حتضةةريال وإلقةةاؤال ومناقشةةته مناقشةةة علميةةة      

واألعمال ما بني معاجلة مسائل وقضايا علمية، وإعداد حبوث أو خطط حبثيةة، أو مشةاريع   

تقوميهةا ونقةد األحبةاث واألعمةال     ودراسة توصيات مؤمتر أو ندوة و. ندوات ومؤمترات علمية

العلميةةة الةةيت قةةدمت فيهةةا، وتقةةويم املنةةاهج واملقةةررات الدراسةةية يف طتلةةف املراحةةل وتقةةويم  



 

489 
 

احلركة اللغوية واألدبيةة يف العصةر احلاضةر، واللغةة واإلعةالم والدراسةات املقارنةة وحصةر         

 .مصادر حب  ما وتقوميها علميًا

تقريرًا عن سري املادة وما در سه الطةالب يف احملاضةرات    ثم يقدم أستاذ املساا يف آخر العام

 .النظرية وما قدم ونوقش من أحباث وأعمال لإلفادة منه يف االمتحان الشامل

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: قض ي  من األ ب الدرب  القديم 6191

خيتار مدرس املساا يف كل عةام بعةض القضةايا مةن العصةر اجلةاهلي وحتةى نهايةة العصةر          

العباسي على أن تكون الدراسة تفصيلية شاملة مستوعبة لكل جوانب املوضوع مةع الرجةوع إىل   

أهم املصادر واملراجع األصلية،  ففي األدب اجلاهلي يعةاا الطالةب معاجلةة نقديةة حتليليةة أبةرة       

مظةةاهر هةةذا األدب ومدارسةةه كمدرسةةة عبيةةد الشةةعر ومدرسةةة الصةةعاليك ومدرسةةة املعلقةةات،      

، وظةةاهرة اجلمةةال النسةةوي يف الشةةعر اجلةةاهلي (الفةةرس، والناقةةة، والقةةوس ) ف وظةةاهرة الوصةة

ومةةن األدب اإلسةةالمي، جيةةري الرتكيةةز علةةى موقةةف     . ومعةةا  احليةةاة العربيةةة مةةن هةةذا الشةةعر    

اإلسالم من الشعر والشعر السياسي والغزل واخلطابة وفنونها والرسائل ومساتهةا أمةا يف العصةر    

الشعوبية والتجديد يف الشعر وشعر احلرب وأدب الكديةة ومدرسةة   العباسي فتدرس قضايا مثل 

 .الصنعة وشعر احلروب الصليبية والنثر العربي ومذاهبه

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: قض ي  من األ ب الدرب  احلديث 6191

ويعةر  حزمةة مةن القضةايا الةيت تنةدرج يف       . يفرنا املساا بةني مفهةومي احلداثةة واملعاصةرة     

دي  ؛ فيعةةةةر  لنظريةةةةة األدب ، واملةةةةدارس األدبيةةةةة ، واجتاهةةةةات األدب احلةةةةدي    األدب احلةةةة

وموضةةةوعاته ، ومواكبةةةة النصةةةوص األدبيةةةة احلديثةةةة لألحةةةداث ، وتطةةةور األجنةةةاس األدبيةةةة ،   

( الورقي )والتحديات اليت يواجهها األدب املطبوع . والعالقة بني األدب والفنون اإلبداعية األخرى 

 .  بسبب األدب الرقمي 

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: اجت ئ ت الرقد األ ب  القديم 6192

يتناول هذا املساا تطور مفهوم النقد عند العرب واألمم القدمية، وكذلك يتعرف الةدارس  

إىل أعالم النقد القديم، وأهم املؤلفات النقدية، كما يتعرَّف إىل توجهات النقةاد بدراسةة منةاذج    

، أو قضايا نقدية خيتارها األسةتاذ شةر  أن تكةون متنوعةة وليسةت      من الكتب النقدية القدمية

نقةد الشةعر يف كتةب الطبقةات، منةاهج      : ومن ذلةك علةى سةبيل املثةال    . ثابتة يف الرؤية واملنطلقات

النقاد يف الطرل حةول مةذاهب الشةعراء قةدميا وحةديثًا، الةرتاث النقةدي وحتليةل الشةعر كمةا يف           

: دي، ونقد الشعر لقدامة بن جعفر، املنهج البياني يف قراءة النصاملوشح للمرةوقي واملواةنة لآلم

 (.عبد القاهر أو القاضي اجلرجاني أمنوذجًا) 
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 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: اجت ئ ت الرقد األ ب  احلديث 6193

وخاصة املنهج األسةلوبي الةذي يكشةف عةن      ، أبرة املناهج النقدية احلديثة املساايعر    

، ( الصةةوتي)املسةةتوى اإليقةةاعي ) ر الفنيةةة يف مسةةتويات الةةنص األدبةةي الثالثةةة   عاليةةات الظةةواه

واملنهج البنيوي الذي يبح  يف البعد الةداللي للةنص مةن    ( . واملستوى الفمت ، واملستوى الرتكييب

واملةةنهج السةةيميائي وهةةو علةةم   . خةةالل رصةةد الثنائيةةات الضةةدية الةةيت  تتكةةون منهةةا بنيةةة الةةنص      

حنةو اإلشةارة    ،وأيةة وسةيلة للتخاتةب والتواصةل     ،مل اللغة املنطوقة واملكتوبةة العالمات الذي يش

واملةنهج التفكيكةي الةذي يعةد القةارئ الناقةد  وريثةا شةرعيا للةنص          . والعالمةة والرمةز والصةورة    

وحتليل التفاصيل الدقيقة ليصةل القةارئ   ، األدبي  ، ويدعو إىل تفكيك النص االدبي إىل أجزاء 

ويقف املساا على أبرة القضايا النقديةة احلديثةة الةيت حتفةل بهةا      . ة العميقة للنصالناقد إىل البني

املنةةاهج النقديةةة احلديثةةة ، حنةةو نقةةد النقةةد والتنةةاص واملعةةادل املوضةةوعي والقنةةاع وأدبيةةة األدب      

 . والشعرية وغريها من القضايا 

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: أسلوبي  الرص  حتليله 6194

ويعر  ملبادئ األسلوبية وخاصة مبدأ . إىل التفريق بني األسلوبية واألسلوب  يهدف املساا  

، وميادين الدرس األسلوبي ، ومدارس األسلوبية كاألسلوبية ( االحنراف ) االختيار ، واالنزيال 

ويركز املساا على آليات التحليل األسلوبي من خالل احملةورين  . التعبريية واألسلوبية اإلحصائية 

ويةبني املسةاا مسةتويات التحليةل     .  ي والرأسي، وبيان دور السياا واملتلقةي يف حتليةل الةنص    األفق

وينبةةه . ، واملسةةتوى الرتكةةييب ، واملسةةتوى الفنيةةة ( اإليقةةاعي )األسةةلوبي وهةةي املسةةتوى الصةةوتي 

 . املساا على ضرورة جتاوة البنية السطحية وصوال للبنية العميقة للنص األدبي 

 3) س ا ت مدت د  3: صي  نقدي   لغوي  ب للغ  اإللجنليوي نصوص ختص 6199

 (نظري

يتضمن املسةاا نصوصةًا باللغةة اإلجنليزيةة ملشةاهري النقةاد وعلمةاء اللغةة الغةربيني مةن أمثةال            

إليةةوت وفريجسةةون ورينيةةه ويلةةك وإدوارد سةةعيد وتشومسةةكي ويةةرتك ملةةدرس املسةةاا أن خيتةةار         

الء أو غريهم، ليطلع الطالةب علةى األسةاليب واملعاجلةات     النصوص النقدية واللغوية من أعمال هؤ

 .احلديثة لقضايا النقد واللغة بلغاتها األصلية حتى يتمكن من ولوج هذا امليدان بنفسه
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سةةة ا ت  3: (حتةةةى اليةةةوم   -1942)قضةةة ي  األ ب الدلسةةةطيين املد صةةةر    6196

 (نظري 3) مدت د 

لفلسطيمت املعاصر منةذ النكبةة إىل اآلن   يهدف هذا املساا إىل دراسة بعض قضايا األدب ا

 : وذلك وفق احملاور اآلتية وهي

منةذ  ( شةعرا أو نثةرا  )وذلك من خةالل دراسةة تطةور األدب الفلسةطيمت     : احملور التارخيي .1

النكبة إىل اآلن، وما ترأ عليه من تطور تبعًا لتطورات القضية الفلسطينية ومراحلةها  

 .املختلفة

يف األدب ( شةةعرًا أو نثةةراً )خةةالل دراسةةة موضةةوع أدبةةي   وذلةةك مةةن  : ىةةور املوضةةوعات  .2

الفلسةةطيمت مةةن النكبةةة إىل اآلن كةةأن يةةدرس شةةعر املقاومةةة، أو رفةةض الصةةلح أو          

 .اخل...احلنني إىل الوتن

وذلةةك مةةن خةةالل دراسةةة أديةةب فلسةةطيمت مشةةهور وذلةةك       : ىةةور الشخصةةيات األدبيةةة   .3

 .القضية الفلسطينية، وتأثري ذلك يف (شعرًا ونثرًا)بدراسة حياته، وأدبه 

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: املسرحي  يف األ ب الدرب  املد صر 6197

يهةةدف هةةذا املسةةاا إىل توضةةيح الصةةورة الةةيت يتناقلةةها النةةاس عةةن املسةةرل، حيةة  يتعةةرف       

الطالةةب إىل بةةدايات املسةةرل وأصةةوله ومتطلباتةةه ،  وكيفيةةة وصةةول املسةةرل إىل األدب العربةةي،     

 دخل منها فن املسرل، ودراسةة نصةوص مسةرحية، والتعةرف علةى مسةرحيني       ومعرفة املنافذ اليت

وفنةةةةانني، أبةةةةدعوا يف بلةةةةورة الفةةةةن املسةةةةرحي، وبعةةةةدها نتعةةةةرف إىل بنةةةةاء املسةةةةرحية وأنواعهةةةةا   

 .ً ومنطلقاتها، وأهم اآلراء اليت قيلت يف بناء املسرحية قدميا وحديثا

 .لى التنوع والثراء والنماءثم تناقش أخريًا نصوص مسرحية طتارة، نقاشا يقوم ع

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: الرص القرآن   مر ئج تدسسه 6192

يعر  املساا للعالقة الوتيدة بني القةرآن الكةريم واللغةة العربيةة ألن القةرآن الكةريم هةو        

أبلغ نص كتب بالعربية، وينطلق الطالب مةن هةذال النقطةة لدراسةة أبةرة احملةاور يف ىتةوى هةذا         

 :وميكن أن تندرج حتت العناوين اآلتيةاملساا 

 مناهج العلماء املسلمني يف التفسري قدميا وحديثا  . أ

 حكم التأليف والتدوين يف مناهج املفسرين . ب

 نقد املناهج وتقوميها يف كتب التفسري  . ت

 املناهج التجديدية يف تفسري القرآن الكريم  . ث
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 املنحى األدبي واللغوي يف تفسري القرآن الكريم  . ج

درس املسةاا يف معاجلتةةه اةذال احملةاور علةى منةةاذج تطبيقيةة مةن أعمةال املفسةةرين        ويعتمةد مة  

ودراستها دراسة نقدية هادفة يف ىاولة للوصةول إىل أفضةل املنةاهج وأكثرهةا مناسةبة حلاجةات       

 .العصر ومتطلباته

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: موضوع خ ص يف األ ب  6199

دب العربي القديم واحلةدي  مثةل نظريةة األدب، أو    يتضمن هذا املساا جانبًا من جوانب األ

. فن من الفنون األدبية شعرًا ونثرًا، أو الشعر السياسي يف العصر األموي، األدب الصويف وغريها

 .ويراعى يف الدرس العمق واإلحاتة والتجديد

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: البال   الدربي   الم األسلوب 6161

ملسةةاا البالغةةة العربيةةة مةةن خةةالل الكتةةب القدميةةة علةةى ضةةوء         يةةدرس الطالةةب يف هةةذا ا  

نشةأته وعالقتةه   : النظريات النقدية احلديثة ومنها علم األسلوب، كما يتعةرف إىل علةم األسةلوب   

بعلم اللغة والنقد األدبي، وميادينه واجتاهاته وكيفية االسةتفادة منةه يف علةم البالغةة ومةا يتفةرع       

عةةاني والبةةديع، وعلةةم اللغةةة وعلةةم األسةةلوب، وميةةادين الدراسةةة      عنهةةا مةةن الفصةةاحة والبيةةان وامل  

األسلوبية وعلم األسلوب والنقد األدبي واجتاهةات البحة  األدبةي، ومةواتن التشةابه بةني البالغةة        

 .العربية وعلم األسلوب

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: األ ب املق رن 6161

ته وأهميته وأدواته ومذاهبةه وميادينةه   يتضمن هذا املساا تعريفًا لألدب املقارن فيوضح نشأ

وبداياته يف الوتن العربي، كما يدرس العالقات والتأثريات املتبادلةة بةني األدب العربةي واآلداب    

العاملية من خالل مناذج تطبيقية يتعرف الطالب فيها إىل أبرة التيارات واملواقف األدبية واملةذاهب  

 .والنظريات واملصطلحات األدبية احلديثة

 (نظري 6) س ا ت مدت د  6: الرس ل   6197

يقةةوم الطالةةب باعةةداد رسةةالة املاجسةةتري يف إحةةدى املوضةةوعات املرتبطةةة بالتخصةةص، حتةةت   

 .اشراف أحد االساتذة املتخصصني، وتتم مناقشتها بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية
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: رقةةد جمةة ا تركيةةو اال ب  ال( 2)حلقةة  حبةةث  6199( + 1)حلقةة  حبةةث  6192

 " لكل مقرر (نظري 3) س ا ت مدت د  3"

يهدف املساا إىل تنمية البح  العلمي، وتعويد الطالب على مناخاته العلمية وتنمية ملكةة  

: احلوار العلمي املؤيد باألدلة والشواهد واسةتيعاب وجهةة النظةر املخالفةة ويتضةمن املسةاا بعةدين       

 .بعدًا نظريًا وآخر تطبيقيًا

يتوىل فيه أستاذ املساا مناقشة القضايا العامة املتعلقة باملسةاا مثةل مةنهج    ف:  البعد النظري - أ

البح  وإشةكاالته، واختيةار التوصةيات العلميةة واختيةار بعةض املةواد البحثيةة أو الصةاحلة          

ويشمل البعد النظري كذلك دراسة احلوار العلمي الذي جيري يف القسم . للبح  لدراستها

ادة الةيت سةيلقيها الباحة ، ومراجعتهةا أوال بةأول فكةرة وخطةة        التطبيقي وتقوميه وتهيئة امل

ومةةنهج حبةة  وفرضةةا علميةةًا، ولتحديةةد مشةةكلة البحةة  والتنظةةيم واالختصةةار واالختةةزال      

 . واالقتصار على القضايا املهمة اليت يتسع اا الوقت

- ب حةدًا يف  ة ، بتوجيه مةن أسةتاذ املسةاا، عمةاًل حبثيةًا وا     /فيقدم فيه الطالب :البعد التطبيقي 

وتتنةةوع األحبةةاث  . جمةةال تركيةةزال وُيطلةةب منةةه حتضةةريال وإلقةةاؤال ومناقشةةته مناقشةةة علميةةة      

واألعمال ما بني معاجلة مسائل وقضايا علمية، وإعداد حبوث أو خطط حبثيةة، أو مشةاريع   

ودراسة توصيات مؤمتر أو ندوة وتقوميهةا ونقةد األحبةاث واألعمةال     . ندوات ومؤمترات علمية

قةةدمت فيهةةا، وتقةةويم املنةةاهج واملقةةررات الدراسةةية يف طتلةةف املراحةةل وتقةةويم   العلميةةة الةةيت

احلركة اللغوية واألدبيةة يف العصةر احلاضةر، واللغةة واإلعةالم والدراسةات املقارنةة وحصةر         

 .مصادر حب  ما وتقوميها علميًا

احملاضةرات   ثم يقدم أستاذ املساا يف آخر العام تقريرًا عن سري املادة وما در سه الطةالب يف 

 .النظرية وما قدم ونوقش من أحباث وأعمال لإلفادة منه يف االمتحان الشامل
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 :توصيف مقررات برن مج م جستس اإلرش   الردس   الرتبوي: ث نيً 

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 :نظري ت اإلرش    تطبيق ته   6191

 عرضةاً  وتتضةمن ة، رشةادي اإل مليةة الع يف النظريةة  ودور النظريةة  مفهةوم  يتناول هذا املسةاا 

 ،السلوكية-ةاملعرفيو واملعرفية، ،والسلوكية ،واإلنسانية الوجودية،، والتحليلية للنظريات

 .ة، والتطبيقات واإلسرتاتيجيات اإلرشادية املنبثقة عن كل منهاالواقعيو اجلشطالت،و

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: اجل د  اإلرش    6191

كيفيةةة تكةةوين اجلماعةةة االرشةةادية وتنظيمهةةا واملراحةةل الةةيت متةةر بهةةا   هةةذا املسةةاايتنةةاول 

وكيف يتعامل املرشد مع كل مرحلة واألسس اليت يقةوم عليهةا االرشةاد اجلمةاعي، والقواعةد      ،

ومنةةاذج واسةةرتاتيجيات ،رشةةاد اجلمةةاعي وديناميةةات اجلماعةةة  العامةةة الختيةةار املسرتشةةدين يف اإل

 ،واملعرفيةة  ،والسةلوكية  ،كالتحليليةة  ،سس النظريةة املعروفةة  ألرشاد اجلماعي املنبثقة عن ااإل

والتعامةةل مةةع بعةةض مشةةكالت  ،سةةاليب إدارة اجللسةةة اجلماعيةةة  أواجلشةةطالتية، و واإلنسةةانية،

. ن يةةواجههم املرشةةد داخةةل اجملموعةةة   أشةةكال طتلفةةة مةةن املسرتشةةدين ميكةةن     أاجملموعةةة، و

 ،رشةادية اجلمعيةة  طلبةة علةى بنةاء الةربامج اإل    ويتضمن اجلانب العملةي يف هةذا املسةاا مسةاعدة ال    

 .اليت تستهدف الفئات اإلرشادية املختلفة وتطويرها

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 :قض ي  مد صر  يف اإلرش    6192

يهدف املقرر إىل التعرف على أهم القضايا واملشكالت املعاصرة ذات العالقةة مبيةدان علةم    

كما . مع الرتكيز على االجتاال االنتقائي يف التدخل اإلرشاديالنفس واإلرشاد النفسي والرتبوي 

يهةةدف إىل اإلملةةام بكافةةة اجلوانةةب والتوجهةةات الفلسةةفية واملنطلقةةات الفكريةةة املصةةاحبة لكةةل  

كمةا يهةدف املقةرر أيضةا إىل     .  قضية أو مشكلة لغر  تكةوين تصةور واضةح ملختلةف جوانبهةا     

نقةةةد ومناقشةةةة أهةةةم اإلسةةةرتاتيجيات واحللةةةول    تنةةةاول تلةةةك القضةةةايا واملشةةةكالت بالتحليةةةل وال   

  .  واملقرتحات املالئمة للمجتمع احمللي

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 :إرش   ذ ي احل ج ت اخل ص   أسرئم   6193

يتناول هذا املساا تأثري اإلعاقةة علةى األتفةال ونظةام األسةرة والوالةدين واألخةوة واألخةوات         

التواصةةل : حاجةات الوالةدين واسةرتاتيجيات مسةاعدة الوالةدين      وردود الفعةل جتةاال اإلعاقةة وتقيةيم    

الفعةةةال مةةةع الوالةةةدين، واالجتماعةةةات واملقةةةابالت، وإرشةةةاد األفةةةراد ذوي االحتياجةةةات اخلاصةةةة    

وأسةةرهم، اختيةةار وتنفيةةذ بةةرامج التةةدخل مةةع األتفةةال والوالةةدين، والةةربامج املختلفةةة ملشةةاركة      

، ومستويات مشاركة الوالدين، ودور الوالةدين وأفةراد   الوالدين يف تعليم الطفل من ذوي اإلعاقة
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األسرة كمدافعني عةن حقةوا األبنةاء ذوي االحتياجةات اخلاصةة، واجلمعيةات املهنيةة الةيت تعنةى          

 .حباجات الوالدين وأبنائهم من ذوي اإلعاقة

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: اإلرش   الو اج   األسري   6194

مباهية االرشةاد االسةري والزواجةي وخلفيتةه التارخييةة       لطلبةايهدف هذا املساا اىل تعريف 

ودور االسةةرة يف التكيةةف . ويتنةةاول املسةةاا سةةيكولوجيه العالقةةات االسةةرية  . واهدافةةه ومربراتةةه

النفسةةةي واالجتمةةةاعي للفةةةرد، والنظريةةةات املختلفةةةة املفسةةةرة لظهةةةور االضةةةطرابات النفسةةةية يف    

ساليب االرشاد األسري والزواجةي، وبعةض املشةكالت    االسرة، ويتناول االجتاهات احلديثة يف أ

الزواجيةةة، ودور املرشةةد األسةةري يف إدارة جلسةةات وبةةرامج االرشةةاد األسةةري والزواجةةي، وأبةةرة       

اىل التعةرف علةى أدوات التشةخيص والقيةاس املتةوفرة يف جمةال        باإلضةافة املشكالت األسةرية ،  

 . االرشاد األسري

 (نظري 3) ت مدت د س ا  3: الد لي  اإلرش  ي  6199

والتعةرف   ،مراحلةها، ومناذجهةا  وتبيعتهةا،  : مةن حية    العملية اإلرشادية يتناول هذا املساا

وصةياغة األهةداف   ، ووسةائل عةع املعلومةات يف العمليةة اإلرشةادية      ،مهارات املرشةد النفسةي   إىل

مةاذج لةربامج   نالتطبيقةات و ، إضةافة إىل بعةض ال  تصميم الربنةامج اإلرشةادي وتنفيةذال   ة، واإلرشادي

 .، واإلتالع على األخالقيات للعمل اإلرشاديالعملية اإلرشادية ويمتق ثم ،إرشادية

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 :القي ل الردس  يف اإلرش    6196

يتناول هةذا املسةاا مفهةوم ومنطةق القيةاس النفسةي، واسةتخدام االختبةارات واملقةاييس مةن           

تتضةمن اسةتخدام االختبةارات، واخلصةائص السةيكومرتية      كمةا  . خالل بناء العالقةة اإلرشةادية  

لالختبةةارات، ومعةةايري انتقةةاء االختبةةار، وتنفيةةذ االختبةةارات، وتفسةةري نتةةائج االختبةةار، وتقةةديم        

وتتضةمن املةادة تةدريبات علةى اسةتخدام      . النتائج للمعنةيني، واسةتخدامها يف إتةار عمليةة اإلرشةاد     

، واإلجتاهةةةات، واختبةةةارات الةةةذكاء املتعةةةددة،   اختبةةةارات ىةةةددة لقيةةةاس القةةةدرات، وامليةةةول   

 .واإلختبارات ذات العالقة بذوي االحتياجات اخلاصة

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: اإلرش   املدرس    6197

هميتةةه ووظائفةةه وحتديةةد  أرشةةاد النفسةةي املدرسةةي ومبادئةةه و هةةذا املسةةاا تبيعةةة اإل  يتنةةاول

املدرسةي،   لإلرشةاد ات التعليمية املدرسةية كهةدف   رشادية املدرسية، وتسهيل العملياملشكلة اإل

مةور، وعالقةة املرشةد    وليةاء األ أوتبيعة العالقة بني املرشد املدرسةي واملعلمةني واالدارة املدرسةية و   

، ومقةابالت املرشةد النفسةي للطلبةة     وتربويةة  املدرسي بالطلبة الذين يعانون من مشكالت نفسية



 

496 

 

وأدوار املرشد النفسي املدرسي واخلةدمات الةيت    ،رشادي، وتبيعة التدخل اإللإلرشاداحملتاجني 

الطالبيةة، ويتضةمن    والرتبويةة  يقدمها والفنيات اليت يستخدمها، وتشخيص املشكالت النفسةية 

رشةادية املناسةبة   اجلانب التطبيقةي يف هةذا املسةاا مسةاعدة الطلبةة علةى بنةاء وتطةوير الةربامج اإل         

ملةةةام بالتشةةةريعات اخلاصةةةة باإلرشةةةاد املدرسةةةي يف   ، إضةةةافة إىل اإلملشةةةكالت الطلبةةةة املختلفةةةة 

 .فلسطني

 (ا ل  3) س ا ت مدت د  3 (:س ا  تدريب 211)تدريب ميدان  يف اإلرش     6192

 االرشاد املدرسي 6197نظريات االرشاد وتطبيقاتها،  6191 :املتطلب السابق 

يف إحةةدى املؤسسةةات  أو إىل تةةدريب الطالةةب تةةدريبًا عملًيةةا يف املةةدارس    املسةةاايهةةدف هةةذا 

يف القطاع العام أو القطاع اخلاص بواقع يةوم واحةد   اليت تقدم خدمة اإلرشاد النفسي االجتماعية 

سةاعة تةدريب، ولفصةل دراسةي واحةد، ويهةدف إىل إكسةاب        ( 211)من كل أسبوع مبا بعةادل  

شةةةادية وخاصةةةة إقامةةةة العالقةةةة اإلر،الطلبةةةة املهةةةارات األساسةةةية يف االرشةةةاد الرتبةةةوي والنفسةةةي  

الفرديةةة، واكتسةةاب مهةةارات التقيةةيم النفسةةي والتشةةخيص اإلرشةةادي ومهةةارات تصةةميم وتطبيةةق 

بةةرامج اإلرشةةاد باإلضةةافة لتنميةةة مهةةارات حةةل املشةةكالت الةةيت يواجههةةا الطلبةةة واملعلمةةني يف           

التعةرف علةى كيفيةة تطبيةق املعرفةة النظريةة        –ومهارات وضع حلول لتلك املشةكالت  ، املدرسة

والتدرب على اختاذ القةرارات وكيفيةة حتمةل املسةئولية     . وسائل وترا االرشاد املختلفةجملاالت و

وإتاحةةة الفرصةةة لالخنةةرا  يف احليةةاة العمليةةة بةةالوعي الةةالةم واكتسةةابه مهةةارات التفاعةةل مةةع        

 .البيانات وكتابة التقارير اإلرشادية والتدرب على تصميمها

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 :اإلشراف يف اإلرش   6199

يتنةةاول هةةذا املسةةاا االشةةراف يف االرشةةاد مةةن حيةة  مناذجةةه، كنمةةوذج النمةةو الشخصةةي،  

 اإلشةرافية ومنوذج تطوير املهارة، والنمةوذج املشةرتك يف اإلشةراف، كمةا يتنةاول املسةاا العالقةة        

وأدوار املشرف املختلفة، مثل دورال كمستشار، ومقيم، ومدرب، ومرشد، وكداعم للمرشةدين  

، ةلسةلوكي كا :رشةاد النفسةي  إلوفقةًا لنظريةات ا   اإلشةراف رشةادية، ويتنةاول املسةاا    اإل وللعمليةة 

شةراف يف  إل، ويتعر  املساا لبعض أسةاليب ا السلوكية -واملعرفية، واجلشطالتية، واملعرفية

 .شراف املهمتإلشراف اجلمعي، واالفردي، واإل كاإلشرافرشاد، إلا

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: االرش   املهين 6161

ىل نظريةات  إرشاد املهمت، باالضةافة  إلساسية يف األاملفاهيم ا إىلالتعرف  يهدف هذا املساا

رشةةةاد املهةةةمت ويف مواجهةةةة  إلويتنةةةاول املسةةةاا دور املرشةةةد يف ا. النمةةةو واالختيةةةار املهةةةمت املختلفةةةة 

اول وامللةل، ويتنة  ، مشكالت التكيف املهمت، كالبطالة، واالحرتاا النفسي، وضعف الدافعيةة 
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ىل واقع االرشةاد املهةمت ىليةًا وعامليةًا،     إرشاد املهمت باالضافة إليف ا ويماملساا اسرتاتيجيات التق

ويتضمن اجلانب التطبيقي يف هذا املساا تدريب الطلبة على اسةتخدام وتطبيةق اختبةارات امليةول     

دة املسرتشدين علةى  ، ومساعوتصميم برامج التدخل املهنية املختلفة، واإلجتاهات املهنية املختلفة

حسن اختيار الوظائف اليت تناسب قدراتهم واستعداداتهم وميةوام، إضةافة إىل احتياجةات سةوا     

 .العمل ومتطلباته

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 :نظري ت الشخصي   6161

النظريةةة الشخصةةية  ويتنةةاول ،مفهةةوم الشخصةية ونظرياتهةةا  إىل يهةدف هةةذا املسةةاا التعةةرف 

مل املؤثرة يف تكوين الشخصية، وأهمية النظرية يف علم الةنفس والشخصةية،   ومفهومها، والعوا

نظريةة التحليةل النفسةي    نظريةات األمنةا ، ونظريةات السةمات،     : واستعرا  نظريات الشخصية

 هةةورني،: ونظريةةة يونةةغ التحليليةةة، والنظريةةات النفسةةية االجتماعيةةة عنةةد كةةل مةةن      الفرويةةدي،

والنظريةةة السةةلوكية لسةةكنر، ونظريةةة   اإلنسةةانية ملاسةةلو،والنظريةةة  وفرومةةوادلر، وسةةوليفان،

 .(االستجابة الولرد وميلر –واملثري  الذات لكارل روجرة، ونظرية اجملال لكريت ليفني،

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: تص يم البحث  أس ليبه   6162

واألساليب  يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باألسس البحثية املنهجية لتصاميم البحوث،

واإلسرتاتيجيات املنهجية إلجراء البحوث يف الرتبية وعلم النفس، وتعريفةه باألسةاليب اإلحصةائية    

 .لتحليل البيانات، واستخدامها يف البحوث والدراسات الرتبوية

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 :حلق  حبث يف رس ئل امل جستس   6163

 يبهتصميم البح  وأسال 6162املتطلب السابق  

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تزويةةد الطالةةب مبصةةادر تقصةةي املشةةكالت البحثيةةة وحتديةةدها،        

وتدريبةةةه علةةةى مهةةةارات البحةةة  واإلتةةةالع علةةةى األدبيةةةات املتاحةةةة ومصةةةادرها بةةةاللغتني العربيةةةة    

واإلجنليزية ويف جمال ختصصه، كما يهدف املقرر إىل مساعدة الطالب يف تصميم خطة حبثيةة  

 .ميًا ملوضوعات حبثيه يف جمال ختصصهمالئمة منهجيًا وعل
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نظةةري،  1) سةة ا ت مدت ةةد  3 :اسةتخدام ت احل سةةوب يف حتليةةل البي نة ت    6164

 (ا ل  2

 تصميم البح  وأساليبه 6162املتطلب السابق 

يتناول هذا املساا استخدام الربجميات اإلحصائية املعروفة يف حتليل البيانات الرتبويةة مثةل   

وتركةةز هةةذال املةةادة علةةى إدخةةال البيانةةات وتنظمهةةا    ،  SAS ،SPSS،AMOSبرجميةةات 

واسةةةتخدام الربجميةةةات لفحةةةص البيانةةةات وحتليلةةةها باسةةةتخدام األسةةةاليب اإلحصةةةائية الوصةةةفية   

كمةا تتضةمن   . واالستنتاجية واالرتباتية باإلضافة إىل األساليب اإلحصائية الالمعلمية واملتقدمةة 

 .وكتابة التقرير تفسري نتائج التحليل لكل أسلوب إحصائي

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 (":1)رس ل "رس ل  امل جستس  6196

 ل حبثةي ويقةوم بتقدميةه    بإعةداد مقةرت   الطالةب  ين، يقةوم أصةل جةز  أاألول مةن   هذا هو اجلةزء 

يلتقةي  و مةن اللجنةة،  علةى تغذيةة راجعةة    وحيصةل   ،مةا مت كتابتةه   إىلللتعةرف  جلنة الربنةامج  مام أ

 . امج حيدد ما بني الطالب واملشرف بشكل فرديبربن همع مشرف البالط

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 (":2)رس ل  "رس ل  امل جستس  6197

يقوم الطالةب بإعةداد رسةالة املاجسةتري يف إحةدى املوضةوعات املرتبطةة بالتخصةص، حتةت           

 .إشراف أحد األساتذة املتخصصني، ويتم مناقشتها بعد االنتهاء من إعدادها بصورة علنية

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 (:مس ر الش مل( )1)حلق  حبث  6192

يهدف املقرر إىل ربط النظرية بالتطبيق من خالل كتابة التقارير العلمية بطريقةة منهجيةة،   

وتنميةةة مهةةارات الةةتفكري العلمةةي والناقةةد، ومهةةارات املناقشةةة واحلةةوار والتعةةبري العلمةةي لةةةدى           

ملشةكلة  "  كمةي "لةب علةى إعةداد حبة  ميةداني تطبيقةي       الطالب، كما يهدف إىل تةدريب الطا 

حبثية يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي حسب قواعد وأصول البح  العلمي، ثم يقةوم الطالةب   

بعر  ومناقشة البح  اليت قام بإعدادال يف احملاضرة أمام عضو هيئة التدريس املشرف وةمالئه 

 .الطلبة

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 (:مس ر الش مل( )2)حلق  حبث  6199

 (.مسار الشامل( )1)حلقة حب   6192املتطلب السابق 

يهدف املقرر إىل ربط النظرية بالتطبيق من خالل كتابة التقارير العلمية بطريقةة منهجيةة،   

وتنمية مهارات التفكري العلمي والناقد، ومهارات املناقشة واحلوار والتعبري العلمي لديةه، كمةا   
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حسةةب قواعةةد وأصةةول وقواعةةد املةةنهج    ( نةةوعي)الطالةةب بةةإجراء حبةة  كيفةةي   يهةةدف إىل قيةةام  

، أو باسةةةتخدام مةةةنهج دراسةةةة احلالةةةة يف إحةةةدى جمةةةاالت اإلرشةةةاد الرتبةةةوي  (النةةةوعي)الكيفةةةي 

والنفسي، وينبغي قيام الطالب بعر  حبثه ومناقشته أمام عضو هيئة التدريس املشرف وةمالئه 

 .الطلبة




