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 البرامج االكاديمية

 اللغة العربية وآدابهاتخصص  .1

 خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

حتقيق طرجات ( اللغة العربية وآدابها)ختصص يتوقع من الطالب بعد انتهائه من متطلبات 

 :اآلتيةالتعلم 

  :املعرفة العامةطرجات 

 .التعرف إىل مستويات نظام اللغة العربية .1

 .معرفة القواعد النحوية والصرفية .2

 .وصف املناهج النقدية والظواهر األدبية .3

 .التعريف بأبرة املصنفات اللغوية واألدبية .4

 :(اإلدراكية) املهارات الذهنية

 .اللغوية واألدبية لدى الدارسنيحتديد املشكالت  .1

 . صرة للنصوص اللغوية واألدبيةالقراءة املعا .2

 .حتليل النصوص وشرحها .3

 .الربط بني النص وىيطه اخلارجي .4

 املهنية العملية أو املهارات

 .وفق املعايري النحوية والصرفية قراءة النصوص األدبية وكتابتها .1

 .تقطيع الشعر العربي وفقًا للبحور الشعرية يف علم العرو  .2

 .خطاء الواردة فيهاتدقيق النصوص األدبية وتصويب األ .3

 .الكتابة اإلبداعية اليت تعرب عن الذات وقضايا اجملتمع .4

 .التعبري الشفوي وفن اإللقاء يف امليدان املهمت واملناسبات العامة .9

 .توظيف أدوات البح  العلمي يف كتابة األحباث العلمية .6

 .استخدام املعاجم اللغوية .7

 :العامة/ نقولةاملهارات امل

 .الكالم باللغة العربية الفصيحةممارسة الكتابة و .1

 .كتابة املقاالت األدبية بلغة سليمة .2

 .تنويع مصادر التعلم ووسائل التقويم .3
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 .مواجهة املشاكل اليت تواجهه يف مهنته وحلها .4

 .التكيف مع وظائف بديلة عن الوظيفة اليت يقتضيها التخصص .9

 :مهارات االتصال، وتقنية املعلومات

 . ريناالتصال والتواصل مع اآلخ .1

 .تعزيز احملتوى العربي على الشبكة العنكبوتية .2

 .التعلم اإللكرتوني واستخدام احلاسوب يف التعليم .3

 .تعزيز الثقة بالنفس واجلرأة والفصاحة .4

 .املنافسة والتميز يف سوا العمل .9

 :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 . االلتزام بأخالقيات املهنة .1

 .الجتماعيةاحملافظة على القيم الروحية وا .2

 . األمانة واإلخالص يف تأدية العمل .3

 .احملافظة على أسرار العمل .4

 .تنمية ثقافة االستماع وأدب احلوار .9

 .احلفاظ على ااوية القومية والدينية .6

 سوق الد ل: ث نيً 

 وميكن خلريج قسم اللغة العربية وآدابها أن يعمل يف اجملاالت اآلتية:
 .صةالتدريس يف املدارس العامة واخلا .1

 .اإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى املختلفة .2

 .التدقيق اللغوي يف املؤسسات املختلفة .3

 .البح  العلمي .4
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 :املردر /اللغ  الدربي   آ ابه ختصص  متطلب ت: ث لث 

 علةةى ،املنفةةرد/اللغةةة العربيةةة وآدابهةةاللحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف ختصةةص  

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 127)الطالب ان يتم بنجال 

 :التخصص المنفرد/  المقررات التخصصية. 1

جانب متطلبات اجلامعةة   إىلساعة معتمدة يف التخصص ( 87)لب برنامج دراسي جيتاة فيه الطا

ويتضةةمن الربنةةامج سةةتة مقةةررات ال توجةةد يف     . والكليةةة، للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس    

حتقيةق النصةوص واملخطوتةات ، وأدب العصةور املتةأخرة      : الفرعي ، وهي/ التخصص الرئيسي 

احلةدي    األدبةي ، وتطبيقات النقةد   األندلسي واألدب، ( املماليك واحلروب الصليبية والعثماني)

 أفقيةةاتوسةةعًا  السةةتةوحتقةةق املقةةررات . و أدب األتفةةال عنةةد العةةرب،  و فةةن الكتابةةة و التعةةبري، 

 .مواد استدراكية إىلورأسيًا للتخصص املنفرد يتيح للطالب إكمال دراسته العليا دون احلاجة 

 

 :ة كما يأتيساعة معتمدة موةع( 27)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 27)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية . 1.1

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

- -  3 3 إعجاة القرآن 9323

 - - 3 3 مناهج حتليل النص االدبي 2141

- -  3 3 الدراسة االدبية واللغويةمصادر  2141

2144 
حتى نهاية ( )1)نصوص شعرية 

 (العصر االموي
3 3  - -

- -  3 3 فنون النثر العربي القديم 2241

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 29 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 27 - - 27 متطلبات التخصص

 - - - - مقررات حرة

 127 اجملموع
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

2241 
حتى مطلع ( )2)نصوص شعرية 

 (عصر النهضة
3 3  -2144 

- -  3 3 علم البالغة 2243

- -  3 3 تاريخ االدب العربي 2244

- -  3 3 والتعبريفن الكتابة  2249

 - - 3 3 املأثورات الشعبية 2246

 - - 3 3 علم أصوات العربية 2247

- -  3 3 علم الصرف 2242

2249 
املماليك )أدب العصور التأخرة 

 (واحلروب الصليبية والعثماني
3 3  - -

2337 
نظام اجلملة ( )1)علم النحو 

 (العربية
3 3 - - 

 2337-  3 3 (رابنظام االع( )2)علم النحو  2339

- -  3 3 مناهج النقد االدبي عند العرب 2342

- -  3 3 العرو  وااليقاع 2343

- -  3 3 مناهج النقد االدبي احلدي  2344

- -  3 3 أدب األتفال عند العرب 2349

- -  3 3 دراسات يف االدب الفلسطيمت 2346

- -  3 3 فنون النثر العربي احلدي  2347

 - - 3 3 النصوص واملخطوتاتحتقيق  2342

- -  3 3 األدب االندلسي 2349

- -  3 3 االدب املقارن 2441

 2339-  3 3 (النحو التطبيقي( )3)علم النحو  2442

2444 
العصر ( )3)نصوص شعرية 

 (احلدي 
3 3  -2241 

 - - 3 3 علم اللسان العربي 2449

 2344 - 3 3 تطبيقات النقد األدبي احلدي  2446

 9313 2 1 3 مشروع التخرج 2499

  2 29 27 اجملموع
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 :فرا  –رئيس  /اللغ  الدربي   آ ابه ختصص متطلب ت : رابدً 
 

-رئيسةةي / اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا   ختصةةص للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف  

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 133)، على الطالب ان يتم بنجال فرعي

 

 

 :التخصص الرئيسي /  المقررات التخصصية. 1

 :موةعة كما يأتي ساعة معتمدة( 66)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 66)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية . ..1 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

- -  3 3 إعجاة القرآن 9323

- -  3 3 مصادر الدراسة االدبية واللغوية 2141

2144 
حتى نهاية ( )1)نصوص شعرية 

 (العصر االموي
3 3  - -

- -  3 3 فنون النثر العربي القديم 2241

2241 
حتى مطلع ( )2)نصوص شعرية 

 (عصر النهضة
3 3  -2144 

- -  3 3 علم البالغة 2243

- -  3 3 تاريخ األدب العربي 2244

 - - 3 3 املأثورات الشعبية 2246

 المجموع الحرة اختياري رياجبا مجموعة المساقات

 29 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 66 - - 66 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص لتخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 133 اجملموع
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 لعربيةعلم أصوات ا 2247

- -  3 3 علم الصرف 2242

2337 
نظام اجلملة ( )1)علم النحو 

 (العربية
3 3 - - 

 2337-  3 3 (نظام االعراب( )2)علم النحو  2339

- -  3 3 مناهج النقد االدبي عند العرب 2342

- -  3 3 العرو  وااليقاع 2343

- -  3 3 مناهج النقد االدبي احلدي  2344

- -  3 3 اسات يف االدب الفلسطيمتدر 2346

- -  3 3 فنون النثر العربي احلدي  2347

- -  3 3 االدب املقارن 2441

 2339-  3 3 (النحو التطبيقي( )3)علم النحو  2442

2444 
العصر ( )3)نصوص شعرية 

 (احلدي 
3 3  -2241 

 - - 3 3 علم اللسان العربي 2449

 9313 2 1 3 مشروع التخرج 2499

  2 64 66 اجملموع
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 :مقررات التخصص الفرعي. 2

ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احةد التخصصةات الفرعيةة الةيت تطرحهةا          ( 27)تتكون من 

 .الكليات االخرى

 (:فرعي)تخصص اللغة العربية وآدابها 
 :موةعة كما يأتيساعة معتمدة ( 27)ختصص اللغة العربية وآدابها الفرعي يضم 

 

رقم 
 لمقررا

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي نظري

- -  3 3 إعجاة القرآن 9323

 - - 3 3 مناهج حتليل النص االدبي 2141

- -  3 3 علم البالغة 2243

 - - 3 3 تاريخ االدب العربي 2244

 - - 3 3 علم أصوات العربية 2247

 - - 3 3 علم الصرف 2242

2337 
نظام اجلملة ( )1)علم النحو 

 (العربية
3 3  -- 

- -  3 3 الفلسطيمت األدبدراسات يف  2346

 - - 3 3 فنون النثر العربي احلدي  2347

 -  27 27 اجملموع
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 :مقرراتالوصيف ت

 (نظري 3) س ا ت مدت د 3: إاج ز القرآن 9323

عجةاة القرآنةي والتحةدي بةاملعجزة القرآنيةة، وىةاوالت       يتناول هذا املقرر معنى املعجزة واإل

بعةةض العةةرب معارضةةة القةةرآن، ثةةم التعريةةف بالقةةدر املعجةةز مةةن القةةرآن وآراء العلمةةاء يف سةةبب         

اإلعجاة، هذا إىل جانب الوقوف علةى أنةواع اإلعجةاة يف القةرآن الكةريم، سةواء أكةان إعجةاةًا         

 .اخل، وعر  أمثلة على كل نوع منها... أم تشريعيًابيانيًا لغويًا، أم أنباء الغيب، أم عمليًا، 

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: مر ئج حتليل الرص األ ب  2141

يتناول هذا املقرر التعريف بعناصر النص األدبي األساسية، وألوان طتلفة من النص األدبي 

هةذا   من شعر وقصة ورواية ومسرحية، وحتديد عناصر كل لون، ويكرس القسةم األكةرب مةن   

املنةاهج النفسةية واالجتماعيةة    : املقرر لدراسة مناهج حتليل النص األدبي دراسة تطبيقية، وأهمها

 .والواقعية والبنيوية والتكاملية

 (نظري 3)س ا  مدت د   3: مص  ر الدراس  األ بي   اللغوي  2141

غويةةة نصوصةةًا يتنةةاول هةةذا املقةةرر التعريةةف بأمهةةات الكتةةب الةةيت تتنةةاول املةةادة األدبيةةة والل    

ودراسةةات يف حقةةب ةمنيةةة متتاليةةة، وتطةةور منةةاهج التةةأليف يف األدب واللغةةة وأعالمهةةا، وأهةةم           

 .املصنفات اليت متثلها ووسائل االنتفاع بها يف البح 

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: حتى نه ي  الدصر األموي ( ) 1)نصوص شدري   2144

جلةاهلي وصةدر اإلسةالم واألمةوي، متكةن      ا: يهتم هذا املقرر بدراسة نصةوص مةن العصةور   

الطالب من فهم تبيعة العصر اجلاهلي ومشكالته، كما متكنةه مةن االتصةال الوثيةق بتصةور      

القصيدة اجلاهلية، وحينمةا ينتقةل إىل دراسةة نصةوص مةن العصةرين اإلسةالمي و األمةوي خيتةار          

ن كالنقةائض وشةعر   نصوصًا ترصد الظواهر اليت منت يف اجلاهلية واستمرت يف هذين العصةري 

على الشعر يف هةذال الفةرتة مةن شةعر الصةراع بةني اإلسةالم والشةرك،          الغزل، كما تتناول ما جدَّ

 .وشعر الفتول، وشعر الفرا اإلسالمية وخباصة شعر اخلوارج

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: فرون الرثر الدرب  القديم 2241

لتةارخيي والفةمت مةن العصةر اجلةاهلي إىل      يتناول هذا املقرر دراسة النثةر العربةي يف تطةورال ا   

نهاية القرن السادس ااجري، عن تريق دراسةة نصةوص طتةارة متثةل هةذا التطةور وتضةم أمثلةة         

 .ملختلف الفنون النثرية من خطابة وأمثال ورسائل ومقامات
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 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: حتى مطلع اصر الرهض  ( )2)نصوص شدري   2241

 (حتى نهاية العصر األموي ( ) 1)وص شعرية نص 2144متطلب سابق 

يركز هذا املقرر على دراسة نصوص متثل العصر العباسي يف بدايته، كما متثةل مظةاهر   

، (الثاني والثال  والرابع ) الثورة على عمود الشعر، وترصد اجتاهات الشعر املختلفة يف القرون 

يئةة األندلسةية، ويهةتم املقةرر     وختصص مساحة لدراسة نصةوص شةعرية أندلسةية تعكةس أثةر الب     

 .باختيار نصوص شعرية تعكس دور الشعراء للتصدي للهجمة الصليبية على بالدنا

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: الم البال   2243

يهتم هذا املقرر بدراسة فرع علم البالغة من بيان ومعان وبديع، وما يتضمنه كل منهةا مةن   

بالنظريةةات النقديةةة واللغويةةة املعاصةةرة، إضةةافة إىل  مصةةطلحات وموضةةوعات وربةةط هةةذال الفةةروع 

 .إلقاء الضوء على األسلوبية كمنهج جديد ودراستها دراسة نظرية وأخرى تطبيقية

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: ت ريخ األ ب الدرب  2244

يركز هذا املقرر على حتديد عصور األدب العربةي، ومالمةح كةل عصةر، وأبةرة املةؤثرات       

ظةةواهر الفنيةةة يف كةةل منهةةا، ويعةةر  املقةةرر للةةوني الشةةعر والنثةةر، ويتمثةةل الطالةةب    الثقافيةةة وال

اجتاهات الشعر والنثر مةن خةالل منةاذج لكةل عصةر، ويركةز املقةرر علةى التحةوالت البةارةة يف           

 .أدبنا واألسباب الكامنة وراءها

 (نظري 3)  مدت د  س ا 3: فن الكت ب   التدبس 2249

كتابةةة مةةن حيةة  الدقةةة اللغويةةة، والصةةياغة السةةليمة، واختيةةار   يعةةاا املقةةرر أصةةول فةةن ال 

املفردات وفق احملورين األفقي والرأسي يف علم األسلوب، وأدوات الربط والضةمائر الةيت تكفةل    

ويصةف املقةرر الفكةرة الرئيسةة، واألفكةار الفرعيةة حرصةا        . خلو النص مةن احلشةو والتكةرار   

يطةرل   و.  ينبه علةى أهميةة االسةتهالل واخلامتةة    على سالمة أسلوب العر  وتسلسل األفكار، و

املقرر مهارات عليا يف التعبري الكتابي حنو مهارات كتابةة القصةة القصةرية والقصةيدة والروايةة      

. واخلاترة والتقرير واملقالة والسرية الذاتية والغريية واملذكرات واملقابالت واملراسةالت الرمسيةة  

 . ويويعر  املقرر ملهارات التعبري الشف
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 (نظري 3)  مدت د  س ا 3: املأثورات الشدبي  2246

يتناول هذا املقرر التعرف إىل نظريةات األدب العربةي ومناهجةه ومدارسةه يف العةا ، وتعلةم       

، (الشعر اللهجي واحلكايات الشعبية وغريهةا  ) ترا عع النصوص ميدانيًا وحتليلها يف جمال 

 .عبية يف فلسطني مبا يسهم يف توحيد الشعور العربيالعادات والتقاليد الش ومعرفة وقراءة

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: الم أصوات الدربي  2247

يهتم هذا املقرر بدراسة أصوات العربيةة وطارجهةا وصةفاتها، ومعاجلةة تائفةة مةن ظةواهر        

)         النطق كالنرب والتنغيم، وعر  بعض قوانني النظام الصوتي كاملماثلة ومبدأ االقتصاد 

، والسةةمات الصةةوتية اخلاصةةة يف اللةةهجات العربيةةة قةةدميًا وحةةديثًا يف   (احلةةد األدنةةى مةةن اجلهةةد  

 .توةعها املكاني وتطورها الزماني وتطبيقاتها العملية الرتبوية

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: الم الصرف 2242

ا مةن تغةري نتيجةة ملةا     يتناول هذا املقرر دراسة املوضةوعات املتعلقةة ببنيةة الكلمةة ومةا يعرتيهة      

يطرأ عليها من ةيادة أو حذف أو إبدال، والتعريف بامليزان الصريف واجلامد واملشتق، إضافة إىل 

 .موضوعات كالنسب والتصغري، واإلعالل واإلبدال واإلدغام والوقف واإلمالة

سةةةة ا ت  3(: امل  ليةةةةك  احلةةةةر ب الصةةةةليبي   الدث ةةةة ن   )أ ب الدصةةةةور التةةةةأخر   2249

 (نظري 3)  مدت د

يتناول هةذا املقةرر وصةفا لألحةوال السياسةية يف هةذال الفةرتة، واألنةواع األدبيةة الةيت شةاعت            

 .ومناذج لكل منها والتعريف بأبرة األعالم األدبية فيها

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: نظ م اجل ل  الدربي ( )1)الم الرحو  2337

يم النحويةةة العامةةة كةةاإلعراب والبنةةاء، يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل اإلملةةام باملصةةطلحات واملفةةاه 

وبيةةان مفهةةومي اجلملةةتني   ومعرفةةة عالمةةات اإلعةةراب األصةةلية والفرعيةةة يف األمسةةاء واألفعةةال،      

 .االمسية والفعلية ونظاميهما وامناتهما

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: نظ م اإلاراب( 2)الم الرحو  2339

 (العربيةنظام اجلملة ( )1)علم النحو  2337متطلب سابق 

يتنةةاول هةةذا املقةةرر املنصةةوبات واجملةةرورات ويعةةر  ملفةةاهيم املصةةدر واملشةةتقات وكيفيةةة       

إعمااةةا، إضةةافة إىل التعريةةف بالعةةدد وأحكامةةه وبيةةان أسةةلوبي النفةةي واالسةةتفهام يف اجلملةةتني   

 .االمسية والفعلية
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 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: مر ئج الرقد األ ب  ارد الدرب 2342

اللغةةةويني : املقةةةرر بةةةالتعريف بالفئةةةات الةةةيت أسةةةهمت يف تشةةةكيل النقةةةد القةةةديم يهةةةتم هةةةذا 

نقدية متثل طتلف الفئات وأبرة القضايا اليت : واملتكلمني والفالسفة واألدباء، واختيار نصوص

 .تناواا النقاد العرب القدامى

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: الدر ض  اإليق ع 2343

لم العرو  ونشأته وموضةوعاته واملصةطلحات املسةتخدمة فيةه،     يتناول هذا املقرر تعريف ع

وحبور الشعر العربي التقليدية، وتطورها خالل العصةور التارخييةة وصةواًل إىل العصةر احلةدي ،      

، إضةةافة إىل (الشةةعر احلةةر ) ومةةا ظهةةر فيةةه مةةن أوةان وقوالةةب شةةعرية جديةةدة كشةةعر التفعيلةةة    

 .من عيوب التعريف بالقافية وأنواعها وما يتصل بها

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: مر ئج الرقد األ ب  احلديث 2344

أواما دراسة مناهج النقةد األدبةي احلةدي  دراسةة     : يقوم هذا املقرر على ىورين أساسيني

اللغةوي والتةارخيي، والنفسةي،    : نقدية، وربط املنهج النقدي بزمانه ومكانه، وأهم هذال املنةاهج 

بيان جتليات هذال املنةاهج علةى أدبنةا العربةي احلةدي  ونقةدنا       : ثانيهماواالجتماعي، واجلمالي، و

 .األدبي احلدي  وتلمس اجيابيات ذلك التطبيق وسلبياته

 (نظري 3)  مدت د  س ا 3: أ ب األطد ا ارد الدرب 2349

. حيدد املقرر مفهوم أدب األتفال ، ويناقش نشأته والعوامل اليت أدت إىل تطةورال واةدهةارال   

ويطةرل املقومةات الرتبويةةة لكتابةة نصةةوص    . أبةرة الةةرواد يف أدب األتفةال إبةداعا ونقةةدا    ويرصةد  

القصةةة والشةةعر ) ويةةبني املقةةرر جمةةاالت أدب األتفةةال  .  أدبيةةة وفةةق املسةةتويات العمريةةة لألتفةةال  

يعر  دراسات تطبيقية تعزة ما تقةدم، ويهةتم املقةرر بالسةياا التةارخيي والةديمت        و (. واملسرحية

 . سي واالجتماعي ألدب األتفال عند العربوالسيا

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3:  راس ت يف األ ب الدلسطيين 2346

يقدم هذا املقرر دراسات يف نشأة األدب الفلسطيمت وتطورال خالل القرن العشرين، فيتناول 

بها النظرية الشعر الفلسطيمت والرواية والقصة واملسرل وفن السرية واملقالة الفلسطينية، يف جوان

 .والتطبيقية، ملقية الضوء على أعالمها وموضوعاتها وخصائصها الفنية
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 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: فرون الرثر الدرب  احلديث 2347

يتناول مقرر فنون النثةر العربةي احلةدي  القصةة والروايةة واملسةرحية واملقالةة واخلةاترة، مةن حية            

اصرها وأبرة خصائصها الفنية،من منظةور النقةد األدبةي احلةدي      نشأتها وروادها وتبيعتها وتطورها وعن

 .  النظري و التطبيقي، ويهدف املقرر إىل تعريف الطالب بهذال الفنون وبآليات حتليلها

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: حتقيق الرصوص  املخطوط ت 2342

طةةور منةةاهج وأهميةةة الةةرتاث يف نهضةةة األمةةة وت يتنةةاول هةةذا املقةةرر معنةةى حتقيةةق النصةةوص   

التحقيق، وخطوات التحقيق، وآليةة مقابلةة النسةخ اخلطيةة، وحتديةد النسةخة األوليةة، والتعةرف         

على صفات احملقق، واألمور املكملة للتحقيق، وتطبيق التخطةيط لتحقيةق كتةاب مةن الةرتاث،      

 .ثم تنفيذ عملية التحقيق بصورة صحيحة

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: األ ب األندلس  2349

نةةاول هةةةذا املقةةةرر مقدمةةة عةةةن جوانةةةب احليةةةاة الثقافيةةة واالجتماعيةةةة والسياسةةةية للةةةبالد    تي

األندلسية، كما سيتعر  إىل ترائق الشعراء يف هذا العصر واجتاهاتهم األدبية ودواعي ظهةور  

كما سيعر  أهم الفنون الشعرية األندلسية .ة الشعراء يف كل اجتاال ركل اجتاال، مع ذكر أب

نتقةةةل إىل فةةن التوشةةيح ونتعةةةرف عليةةه وعلةةى أبةةةرة روادال مةةن األندلسةةيني وتطةةةور       املتميةةزة، ثةةم ن  

أغراضةةه، ثةةم ننتقةةل لفةةن الزجةةل، وأخةةريا خنةةتم املقةةرر بدراسةةة أهةةم الفنةةون النثريةةة األندلسةةية        

 .وتعريف كل قسم وأبرة كتابه مع االستشهاد ببعض مناذجهم النثرية يف كل نوع

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3 :األ ب املق رن 2441

دب املقارن وتطورال عرب التاريخ، ويلقي الضوء علةى أشةهر املنةاهج    يتناول هذا املقرر نشأة األ

وكيفيةة منةو هةذا العلةم      ،يف حقل الدراسات املقارنةة كةاملنهج الفرنسةي واألمريكةي والسةاليف     

إىل والتعةةرف  ،والصةةعوبات الةةيت عاناهةةا املختصةةون يف هةةذا احلقةةل ومتيةةز املفةةاهيم اإلشةةكالية    

وعالقةةةة املنظةةةور   ،املصةةةطلحات املسةةةتخدمة يف التطبيقةةةات املقارنةةةة لنمةةةاذج شةةةائعة يف العةةةا      

وحتديةد   ،االستشراقي باألدب املقارن، وعالقات األدب العربي القديم واحلدي  باآلداب األخرى

 .الطرا املختلفة يف كيفية تنفيذ التطبيقات النصية املقارنة
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 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: (التطبيق  الرحو) (3)الم الرحو  2442

 (نظام االعراب) (2)علم النحو  2339متطلب سابق 

يدرس هذا املقرر أسةاليب النةداء، وأفعةال التعجةب، وأفعةال املةدل والةذم، وأمسةاء األفعةال          

واألصةةوات، وأسةةلوب الشةةر  والطلةةب، وتطبيقاتهةةا واسةةتعماالتها اللغويةةة، إضةةافة إىل دراسةةة        

ىةل مةن االعةراب، واجلمةل الةيت لةيس اةا ىةل مةن اإلعةراب، مبةا يضةمن سةد               اجلمل اليت اةا 

، حبيةة  يةةتمكن الطلبةةة مةةن   (2)وعلةةم النحةةو  ( 1)علةةم النحةةو   يغطهةةا مقةةررا الثغةةرات الةةيت    

توظيةةف قواعةةد النحةةو توظيفةةًا سةةليمًا ميكةةنهم مةةن تطبيقهةةا علةةى النصةةوص املختلفةةة يف الشةةعر    

 .يساعدهم على التعبري بلغة عربية سليمةن الكريم واحلدي ، وآوالنثر والقر

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: الدصر احلديث ( ) 3)نصوص شدري   2444

 ( حتى مطلع عصر النهضة( )2)نصوص شعرية  2241متطلب سابق 

يهتم هذا املقرر بدراسة نصوص طتارة ترصد تطور الشعر واجتاهاته، وبيان أثر كةل مةن   

لغربيةة يف تطةور الشةعر، كمةا تراعةي النصةوص املختةارة دراسةة بيئةات          الرتاث العربةي والثقافةة ا  

الشةةعر املختلفةةة، وبةةواكري التجديةةد يف القصةةيدة احلديثةةة علةةى أيةةدي روادال يف كةةل مةةن العةةراا   

 .ومصر

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3:  الم اللس ن الدرب  2449

ول موقعهةةا التةةارخيي يف يقةةدم هةةذا املقةةرر بيانةةات كليةةة عةةن الظةةاهرة اللغويةةة العربيةةة تتنةةا   

( الفونولةوجي )اللغات السةامية، وخصائصةها الذاتيةة ودراسةة النظةام اللغةوي مبسةتوياته الصةوتي         

، معتنيةةةًا اعتنةةةاًء خاصةةةًا بتوضةةةيح (الرتكةةةييب)، والنحةةةوي (املورفولةةةوجي) واملعجمةةةي والصةةةريف 

النحةوي، ويعةاا مةا     تبيعتها االشتقاقية على املستوى الصريف وخاصيتها اإلعرابية على املستوى

يتعلق بصريورتها اخلاصة من أسئلة بنظامهةا الكتةابي وإةدواجيةة الفصةحى، واللةهجات ووسةائل       

كمةةا يتنةةاول املنةةاهج اللغويةةة    . العربيةةة يف الوفةةاء مبةةدارس العلةةوم والفنةةون واحلضةةارة احلديثةةة      

 .املعياري والتارخيي واملقارن والوصفي: احلديثة

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3:   احلديثتطبيق ت الرقد اال ب 2446

  مناهج النقد األدبي احلدي  2344متطلب سابق 

يعر  املقرر مهارات حتليل النص االدبي وفق ابرة املناهج النقدية احلديثة، وخاصة املةنهج  

واملةةنهج البنيةةوي الةةذي يبحةة  يف البعةةد  . االسةةلوبي الةةذي يكشةةف عةةن عاليةةات الظةةواهر الفنيةةة 

واملةنهج السةيميائي   . ن خالل رصد الثنائيات الضدية اليت تتكون منها بنية النصالداللي للنص م
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واملةةنهج التفكيكةةي وفةةق مبةةادئ   . وهةةو علةةم العالمةةات الةةذي يشةةمل اللغةةة املنطوقةةة واملكتوبةةة    

 .االختالف واملركز وااامش واألثر وغريها من مقوالت التفكيكيني

 (ا ل  2 نظري، 1)س ا ت مدت د   3: مشر ع التخر  2499

 مناهج البح  العلمي 9313متطلب سابق 

، وتةوظيفهم  كتابةة مشةاريع ختةرجهم   لاملهةارات الضةرورية   بالطلبةة   يهدف املقةرر إىل تزويةد  

  ؛أساسةيات كتابةة املشةروع   : ألساسيات البح  العلمي خاصة اجلانب العملي منه، ويشتمل علةى 

هةا، وربطهةا، وحتليلةها، وكيفيةة     اختيار موضوع املشةروع، ووضةع خطتةه، وعةع مادتةه، وتأليف     

توثيةةق املةةادة العلميةةة، وترتيةةب قائمةةة مصةةادر البحةة  ومراجعةةه، مةةع أمثلةةة توضةةيحية وتطبيقيةةة،   

 .تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه




