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 اللغة العبرية وآدابهاتخصص   .3
 : املقدم

امعةةة يف لةةيت تطرحهةةا اجلاتخصصةةات هةةم الأيعةةدت تعلةةم اللغةةات، ومنهةةا اللغةةة العربيةةة، مةةن    

رى كةةثرية مثةةل  دم حقةةواًل أخةة علمةةي، وختةة   الالعةةام؛ ألنهةةا مةةن أبةةرة العلةةوم املسةةاعدة يف البحةة   

هميةةة تعلمهةةا لنةةا   ، فضةةاًل عةةن أ إلداريةةنياسةةة واإلعةةالم واملعةةامالت التجاريةةة والقانونيةةة، والسا   

تةةه يف املكتوبةةة بلغ جهةةة نظةةرهورفةةة كشةةعب فلسةةطي  يف صةةراعنا مةةع االحةةتالل مةةن خةةالل مع  

هةذا مةا جيعةل تعل ةم     لةيت يفهمهةا، و  الل غةة ا بنية الصراع، والرد عليها وإبراة وجهةة النظةر الفلسةطي   

غريهةةم مةةن  الفلسةةطي  مةةن لةةدى هميةةةثةةر أاللغةةة العربيةةة وفةةتح بكةةالوريوس يف هةةذا اجملةةال أك 

نذ وقةت تويةل   هذا التخصص م إىل فتح ادرتبالشعوب العربية، مع العلم بأن جامعات عربية قد 

 مثل جامعيت بغداد والقاهرة.

 االئداف اخل ص :

 لتالية ألمور ااحقيق يهدف ختصص اللغة العربية إىل تأهيل الطلبة لت

 .إتقان مهارات القراءة والكتابة واحملادثة .1

 اإلحاتة بقواعد اللغة العربية. .2

 ية.ترعة النصوص املكتوبة وفق قواعد اللغة العرب .3

 ترعة اخلطاب املسموع. .4

 ربية.لغة العة والاملقارنة الصوتية والداللية بني اللغة العربي .5

 ثرًا.ًا وناإلتالع على األدب العربي القديم واحلدي  شعر .6

 ية.املقاربة بني اللغة العربية واللغات السام .7

 ينية.اإلتالع على الوثائق املتعلقة بالقضية الفلسط .8

 تخصص.سد حاجة املؤسسات الرمسية واألهلية من هذا ال .9

 طي .رصد التهويد اللغوي يف املشهد اجلغرايف الفلس .10

 خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

رجات ط( حتقيق آدابهاو لعربيةاغة الل)ختصص يتوقع من الطالب بعد انتهائه من متطلبات 

 اآلتية التعلم 

  طرجات املعرفة العامة 

 ربية.لغة الععية لإتقان الكتابة باحلروف اليدوية واحلروف الطبا .1

 .معرفة القواعد النحوية األساسية للغة العربية .2

 ية. ت الساماللغاومعرفة  التشابه واالختالف بني اللغة العربية  .3

 اإلملام باألدب العربي القديم واحلدي . .4
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  )اإلدراكية( ات الذهنيةاملهار

 ترعة اخلطاب اإلعالمي واألدبي.  .1

 الرتعة الفورية للخطاب املسموع.  .2

 كتابة النصوص األدبية واإلعالمية والسياسية. .3

 ديثة. ية احلالعرب الكشف عن تأثري املصطلحات التوراتية يف اللغة .4

 حتليل النصوص األدبية العربية. .5

 املهنية العملية أو املهارات

 عة اخلطاب اإلعالمي العربي والرد عليه.متاب .1

 ترعة املقاالت من العربية إىل العربية. .2

 ية.العرب التعبري عن الرؤية الوتنية الفلسطينية باللغة .3

 ة.عقد دورات حمادثة وترعة يف املراكز التعليمي .4

 العامة  /نقولةاملهارات امل

 وية.اللغ تأصيل املصطلحات العربية بإرجاعها إىل أصوهلا .1

  عربي.عقد ندوات أدبية حول صورة العربي يف األدب ال .2

 ي.بي العرباألد تشكيل منتديات أدبية وإعالمية ملتابعة املشهد .3

 ا التخصص.يقتضيه اليت القدرة على التكيف مع وظائف بديلة عن الوظيفة .4

 مهارات االتصال، وتقنية املعلومات 

 طينية.ر الفلسالنظ توظيف مهارات التواصل اإللكرتوني يف عرض وجهة .1

 . لصهيونياطاب املشاركة يف الفضائيات الوتنية اليت تتابع اخل .2

 ربي.ها للقارئ الع، وتقدميربيًااملشاركة يف ترعة الصحافة العربية وتنيًا وع .3

 عربية. قافة البالث اإلفادة من املكتبات اإللكرتونية ذات العالقة .4

 :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

  تيطاني.ي االسالديانة اليهودية والفكر الصهيونالتفريق بني  .1

 مواجهة التهويد اللغوي.  .2

 تصويب صورة العربي يف اخلطاب الصهيوني.  .3

 االتالع على ثقافة اآلخر. .4
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 ث نيً : سوق الد ل

 وميكن خلريج قسم اللغة العربية وآدابها أن يعمل يف اجملاالت اآلتية 
 إلسرائيلي.لعربي ااع اسة الصرالعمل يف مراكز األحباث اليت تهتم بدرا .1

 العمل يف مراكز الرتعة. .2

 ية(.املرئوالعمل يف وسائل اإلعالم )املكتوبة واملسموعة  .3

 ية.العمل يف الوةارات واملؤسسات احلكومية واألهل .4

 العمل يف مكاتب االرتبا  العسكري واملدني. .5

 :در املر/ آ ابه  الدربي اللغ  ختصص  ث لث : متطلب ت

 علةةى ،املنفرد/اوآدابهةة ةلعربيةةااللغةةة درجةةة البكةةالوريوس يف ختصةةص   للحصةةول علةةى

 ا يأتي ( ساعة معتمدة موةعة كم126الطالب ان يتم بنجال )

 :/ التخصص المنفرد . المقررات التخصصية1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك87تتكون هذه املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي87: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية . 1.1

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 السابقالمتطلب 

 عملي نظري

 - - 3 3 (1)عربي  8180

 8180 - 3 3 (2) عربي 8181

 8181 2 1 3 (1)بالعربيةحمادثة  8182

 8182 2 1 3 (2)بالعربيةحمادثة  8280

 8181 - 3 3 يةربلعنظام التشكيل يف اللغة ا 8281

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 87 - - 87 متطلبات التخصص

 - - - - مقررات حرة

 126 اجملموع
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 السابقالمتطلب 

 عملي نظري

 8180 - 3 3 (1قواعد اللغة العربية ) 8282

 8282 - 3 3 (2) قواعد اللغة العربية 8283

 8281 - 3 3 (1)عربيةترعة  8284

 8284 - 3 3 (2ترعة عربية ) 8285

 8281 - 3 3 يةعربفن الكتابة والتعبري بال 8286

 8284 - 3 3 لغة اإلعالم العربي 8287

 8286 - 3 3 األدب العربي القديم 8380

 8281 - 3 3 األدب العربي يف األندلس 8381

 8283 - 3 3 اللغة العربيةالنحو يف  8382

 8282 - 3 3 ةيعلم الصرف يف اللغة العرب 8383

 8281 - 3 3 علم األصوات بالعربية 8384

 8285 - 3 3 (3ترعة عربية متقدمة ) 8385

 8286 - 3 3 يةعربأدب األتفال يف اللغة ال 8386

 8281 - 3 3 علم املعاجم واملصطلحات 8387

 - - 3 3 ةية العربأساليب تدريس اللغ 8388

 0102 - 3 3 يةربلعااحلاسوب يف تعليم اللغة  8389

 8380 - 3 3 األدب العربي احلدي  8480

 8384 - 3 3 علم الداللة 8481

8482 
ي عربصورة العربي يف األدب ال

 احلدي 
3 3 - 8480 

 8383 - 3 3 فقة اللغات السامية 8483

 8480 - 3 3 الشعر العربي املعاصر 8484

 8480 - 3 3 النثر العربي املعاصر 8485

 8480 - 3 3 يةربلعاالنقد األدبي احلدي  يف  8486

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 8499

  6 81 87 اجملموع
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 فراي: –ي رئيس/  آ ابه الدربي اللغ  ختصص رابدً : متطلب ت 
 

-رئيسةةي / اوآدابهةة ةلعربيةةااللغةةة  ختصةةص للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف   

 ة موةعة كما يأتي ( ساعة معتمد132، على الطالب ان يتم بنجال )فرعي

 :/ التخصص الرئيسي  . المقررات التخصصية1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك66تتكون هذه املقررات من )

 ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي:66: وتتكون من )إجبارية. مقررات تخصصية 1.1 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 بقالمتطلب السا

 عملي نظري

 - - 3 3 (1)عربي  8180

 8180 - 3 3 (2)عربي 8181

 8181 2 1 3 (1)بالعربيةحمادثة  8182

 8182 2 1 3 (2)بالعربيةحمادثة  8280

 8181 - 3 3 يةربلعنظام التشكيل يف اللغة ا 8281

 8180 - 3 3 (1قواعد اللغة العربية ) 8282

 8282 - 3 3 (2قواعد اللغة العربية ) 8283

 8181 - 3 3 (1)عربية ترعة  8284

 8284 - 3 3 (2ترعة عربية ) 8285

 8281 - 3 3 يةعربفن الكتابة والتعبري بال 8286

 8286 - 3 3 األدب العربي القديم 8380

 8283 - 3 3 النحو يف اللغة العربية 8382

 8282 - 3 3 ةيعلم الصرف يف اللغة العرب 8383

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 66 - - 66 يمتطلبات التخصص الرئيس

 27 حسب التخصص لتخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 132 موعاجمل
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 بقالمتطلب السا

 عملي نظري

 8281 - 3 3 عاجم واملصطلحاتعلم امل 8387

 - - 3 3 ةيأساليب تدريس اللغة العرب 8388

 0102 - 3 3 يةربلعااحلاسوب يف تعليم اللغة  8389

 8380 - 3 3 األدب العربي احلدي  8480

 8383 - 3 3 علم الداللة 8481

 8480 - 3 3 الشعر العربي املعاصر 8484

 8480 - 3 3 النثر العربي املعاصر 8485

 8480 - 3 3 يةربلعاالنقد األدبي احلدي  يف  8486

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 8499

  6 60 66 اجملموع

 

 :مقررات التخصص الفرعي. 2

ة الةيت تطرحهةا   الفرعية  د التخصصةات ( ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احة     27تتكون من )

 الكليات االخرى.
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 وآدابها )فرعي(: العبريةتخصص اللغة 
 موةعة كما يأتي ( ساعة معتمدة 27صص اللغة العربية وآدابها الفرعي يضم )خت

 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 (1)عربي 8180

 8180 - 3 3 (2) عربي 8181

 8181 2 1 3 (1) بالعربية حمادثة 8182

 8182 2 1 3 (2)بالعربية   حمادثة 8280

8281 
نظام التشكيل يف اللغة 

 العربية
3 3 - 8181 

 8180 - 3 3 (1) اللغة العربيةقواعد  8282

 8281 - 3 3 (1)عربية  ترعة 8284

 8281 - 3 3 ةيربعبال فن الكتابة والتعبري 8286

 8284 - 3 3 لغة اإلعالم العربي 8287

  - 27 27 اجملموع
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 :مقرراتالوصيف ت

 نظري(  3   مدت د  س ا ت 3 :(1  اربي  8180

ديثةةة مثةةل  لغةةة العربيةةة احلة يف الساسةةيميكةةن هةةذا املقةةرر الطالةةب مةةن معرفةةة املهةةارات األ   

األمسةاء مةن   وبةوع واليةدوي،   ربي املطالعة  احلروف االجبدية وحركاتها، كتابةة وقةراءة، بةاخلط   

( 500ن )مبةةا ال يقةةل عةة  ة الطالةةبعرفةةم، ويفضةةي اىل حيةة  املفةةرد واجلمةةع، واملةةذكر واملؤنةةت 

ة باللغةة  ركيةب عةل بسةيط   صةرية، وت قيةة  مفردة باللغة العربية، متكنه مةن قةراءة  نصةوص عرب   

 العربية، مرتبطة مبواضيع ثقافية فلسطينية.

 نظري(  3    س ا ت مدت د  3: (2اربي   8181

 (1) عربي 8180املتطلب السابق  

فةردات اللغةة   مونه اللغوي مةن  زيد طزة، ويرفة الطالب باحلروف العربييعمق هذا املقرر مع

ية، وميكنه من اجلملة العرب يات بناءأساسبالعربية حبي  تصل إىل ألف مفردة، ويعرف الطالب 

اها، والتعامل مةع  وعة وفهم حمتورية ومتنة قصالتميز بني األمساء واألفعال، وقراءة نصوص عربي

 التعبري. األبنية القواعدية يف

 ا لي(  2نظري،  1  س ا ت مدت د  3( 1حم  ث  ب لدربي    8182

 (2) عربي 8181املتطلب السابق  

ء حةوارات  ة مةن خةالل إجةرا   العربية  اللغةة بيتدرب الطالب من خالل هذا املساآ على التحةدث  

مةةة اكن العاتعةةارف يف األمةة ليةةة، واللعائاتتنةةاول طتلةةف جوانةةب احليةةاة اليوميةةة، كةةاحلوارات    

االسةةتماع  لةةىمةةع التةةدرب ع املصةةارف،ويات كاملطةةارات والفنةةادآ واملطةةاعم واألسةةواآ واملستشةةف

 وعة.ة واملسمرئيحلوارات عن تريق الوسائل التعليمية املختلفة امل

 ا لي( 2نظري،  1  س ا ت مدت د  3  :(2حم  ث  ب لدربي    8280

 (1)حمادثة بالعربية  8182املتطلب السابق  

ادثةة واحلةوار يف   لعربيةة يف احمل االلغة  ستخداماملقرر إىل تنمية قدرة الطلبة على ايهدف هذا 

 ربية.يف اللغة الع ص متنوعةنصو مواضيع طتلفة، باإلضافة إىل قراءة وفهم وتلخيص

 



 

575 
 

 

 نظري(   3   س ا ت مدت د  3 :نظ م التشكيل يف اللغ  الدربي  8281

 (2) عربي 8181املتطلب السابق  

القصةر   ووحركةات املةدن   لعربيةة، اللغةة  ذا املقرر تعريف الطالب خصةائص حةروف ا  يتناول ه

والسةةكون  والضةةم والكسةةر ة والفةةتحلشةةدنالةةيت تةةؤثر يف لفظهةةا ومعناهةةا مثةةل حركةةات املةةدن وا  

 بأنواعها.

 نظري(  3   س ا ت مدت د 3  :(1قوااد اللغ  الدربي    8282

 (1) عربي 8180املتطلب السابق  

يف البسيط، بصيغ ثل املب  الصرملعربية اللغة ملقرر املبادئ األساسية لقواعد ايتناول هذا ا

قسةةام الكةةالم، ل والصةةريح، وأدر املةةؤواملصةةواألفعةةال  املاضةةي، واملضةةارع واملسةةتقبل، واألمةةر.  

االسم املوصةول،  ، والضمائر، وف والنعتالعطوأدوات التعريف واالستفهام، واإلضافة والنسبة و

 ، والعدد.واسم اإلشارة

 نظري(  3   س ا ت مدت د 3: (2قوااد اللغ  الدربي    8283

 (1قواعد اللغة العربية ) 8282املتطلب السابق  

ا، واملدن يف لمقاتع وأنواعهلساسية عد األيسهم هذا املقرر يف إكساب الطالب معرفة القوا

عرفة األبنيةة للمجهةول   زيدة، ومرف املرفة األحومع الكلمة والتمييز بني األفعال اجملردة و املزيدة

 واملعلوم، واألفعال املتعدية والالةمة.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: (1ترمج  اربي    8284

 عربيةنظام التشكيل يف اللغة ال 8281ب السابق  املتطل

فرهةةا يف شةةرو  الواجةةب توهةةا، والمناهجيتنةةاول هةةذا املقةةرر التعريةةف مبفهةةوم الرتعةةة، و  

النصةةوص  ة، وجمموعةةة مةةن الصةةطالحيارات الرتعةةة، وأبنيةةة اجلملةةة والعبةةا    املرتجةةم، وأنةةواع 

 ية.ىل العربإية واألخبار لرتعتها من قبل الطلبة من اللغة العرب
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 نظري(  3س ا ت مدت د    3:  (2ترمج  اربي    8285

 (1ترعة عربية ) 8284ب السابق  املتطل

ومسةتندات   الل ترعة نصوصة من خلرتعل يهدف هذا املقرر إىل حتقيق املمارسة العملية

لحات الةيت حتمةل   يف فهم املصةط  ، ويتعمقجية(متنوعة )علمية وأدبية، وتبية وقانونية، وتكنولو

ة الفوريةة الةيت   لرتعة الشفوياى مهارة ب علأوجه متعددة يف الرتعة، ويركز على تدريب الطال

 واملفاوضات. ت واالجتماعات املؤمترايف  تستخدم فيها األدوات واألجهزة اخلاصة باملرتعني

 نظري(  3  س ا ت مدت د  3: فن الكت ب   التدبس ب لدربي   8286

 عربيةالتشكيل يف اللغة ال املتطلب السابق  نظام 8281

ابة فقرة تامةة  غي إتباعها لكتليت ينبوات ايهدف املقرر إىل تعريف الطالب بالقواعد واخلط

لعملةةي  اعلةةى التطبيةةق    الرتكيةةز  ، مةةع أسةةلوب عيةةل ولغةةة سةةليمة    املعنةةى متكاملةةة العناصةةر ب   

 ختلفة.حلياة املاالت واملمارسة املكثفة للكتابة يف موضوعات تشمل جما

 نظري(  3  س ا ت مدت د  3: لغ  اإلاالم الدربي 8287

 (1ترعة عربية ) 8284ب السابق  املتطل

دينيةةةة ا الفكرينةةةة والبعادهةةةأ يبةةةيننيعةةةرض هةةةذا املقةةةرر طتةةةارات مةةةن الصةةةحف العربيةةةة، و

عةرنف الطةالب   كتةوب(، وي واملرئةي وامل  موع،والسياسية، وحيلل اخلطاب اإلعالمي العةربي )املسة  

ملقةةرر نصوصةةًا ضةةي أن يضةةمن اتقياألمةةر الةةذي  باللغةةة اإلعالميةةة املسةةتخدمة يف اإلعةةالم العةةربي،  

 ي.جتماعثقايف واوي، معاصرة ذات تابع سياسي، دبلوماسي، قانوني، تارخي

 نظري(  3 س ا ت مدت د   3: األ ب الدربي القديم  8380

 ربيةفن الكتابة والتعبري بالع 8286ب السابق  املتطل

منن أدب وص تطبيقيةة تتضة  راسةة نصة  ة، وديتناول هذا املقرر التعريف بأدب الرؤى واحلكم

 .ديملقاالشعر العربي لقديم، واعهد احلكمة، وأدب األبوكاليس، ومناذج تطبيقية من ال
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 نظري( 3د   س ا ت مدت  3 : األ ب الدربي يف األندل  8381

 عربيةالتشكيل يف اللغة ال نظام 8281املتطلب السابق  

ربي وأنواعه، بادئ الشعر العندلس وم األيفحيتوي هذا املقرر على مدخل إىل األدب العربي 

يمةةون، ، وموسةةى بةةن م لن جربوئيةةبةةمان وأوةانةةه، وبعةةض الشةةعراء املشةةهورين فيةةه، مثةةل  سةةلي      

 العربي هناك ندلس يف األدبي يف األلعربوأبراهام بن عزرا، كما يتتبع مدى تأثري األدب ا

 نظري(  3   د س ا ت مدت 3: (3الرحو يف اللغ  الدربي    8382

 ( 2قواعد اللغة العربية ) 8283املتطلب السابق  

بةواب النحةو   ن أمة وتقةديم عةدد    ربيةة، لعاحوية يتناول هذا املقرر تعريف الطالب باملدارس الن

ها، وتصريف األمسةاء  ة وترائق بنائة العربيجلملايف العربية ويف مقدمتها اإلعراب، ومعرفة أنواع 

يفةةة ، والشةةدة اخلفاملتحركةةةوكنة مةةع الضةةمائر، وقواعةةد التشةةكيل مةةن حيةة  األحةةرف السةةا 

 املختصرة. بةوقواعد الكتا اة سؤال.و أدأوالثقيلة، والتمييز بني حرف اهلاء كأداة تعريف 

 نظري(  3ت د    س ا ت مد 3: الم الصرف يف اللغ  الدربي  8383

 (1قواعد اللغة العربية ) 8282املتطلب السابق  

، ألن اللغةة  يةة واسةتحداثها  ات العربملفةرد ايتناول هةذا املقةرر تعريةف الطالةب بطةرآ اشةتقاآ       

اثها. وتعريفةه  فةردات واسةتحد  شةتقاآ امل لةى ا عالعربية كانت مهجورة واعتمدت يف عودتها للحيةاة  

 لفة.ان املختألوةبأوةان األفعال ومواتن االتفاآ واالختالف بني ا

 نظري(  3 س ا ت مدت د   3: الم األصوات ب لدربي  8384

 عربيةالتشكيل يف اللغة ال نظام 8281املتطلب السابق  

هر النطةق  معاجلة بعض ظةوا وها، فاتها وصيهتم هذا املقرر بدراسة أصوات العربية وطارج

لتطةور اللغةوي   ا، وأهةم مظةاهر   العربيةة  ة يفيف العربية، والرتكيز على السةمات الصةوتية اخلاصة   

 .والداللي الذي ترأ على العربية
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 نظري(  3  س ا ت مدت د  3: (3ترمج  اربي  متقدم    8385

 (2ترعة عربية ) 8285ب السابق  املتطل

كةةس، مةةع لعربيةةة، أو العة إىل العربيةةشةةاكل وقضةةايا الرتعةةة مةةن ا يتنةةاول هةةذا املسةةاآ م

ة، كاملوضةوعية  تعلقةة بالرتعة  ضةايا امل الق تطبيقات عملية من اللغتني واليهمةا، ويتعةرض لةبعض   

ل نصةوص ذات  املفهةوم مةن خةال   واملعنةى   نقةل  والذاتيةة، والرتعةة احلرفيةة واحلةرة، وأثرهةا علةى      

 كرية.ة وعسوتبية وقانونيموضوعات متنوعة سياسية واجتماعية 

 نظري(  3دت د   مس ا ت  3: أ ب األطد ا يف اللغ  الدربي  8386

 ربيةفن الكتابة والتعبري بالع 8286ب السابق  املتطل

بويةة الةيت حيةاول    ية والقةيم الرت  العربفال يفيدرس الطالب يف هذا املقرر مناذج من أدب األت

 ألدب.الك ذمن خالل  كيان االحتالل غرسها يف األتفال اليهود

 نظري(  3   س ا ت مدت د 3: الم املد جم  املصطلح ت 8387

 عربيةالتشكيل يف اللغة ال نظام 8281املتطلب السابق  

فهةةم  طةةوير قدرتةةه علةةىن أجةةل تدة، مةةيةةدرس فيةةه الطالةةب كيفيةةة اسةةتخدام املعةةاجم العديةة

 تماعية،...(.جاألمنية، اال قانونية،)ال املصطلحات اليت تشمل طتلف جوانب احلياة العامة

 نظري(  3ت د   س ا ت مد 3: أس ليب تدري  اللغ  الدربي  8388

هم تةدريبًا عمليةًا   بهةا، مةع إعطةائ    لنةاتقني غةري ا يتناول هذا املقرر أسس تعلةيم اللغةة العربيةة ل   

رجوة واألهداف امل تمل على اخلطةرنامج يشبالل خعلى تعل مها يف مدارس تعل م اللغة العربية، من 

 من ذلك التدريب.

 نظري(  3س ا ت مدت د    3: احل سوب يف تدليم اللغ  الدربي  8389

 احلاسوب 0102املتطلب السابق  

 تفاعلية.ونية اللكرتدراسة نصوص لغوية وأدبية باستخدام الوسائل اإل
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 نظري(  3س ا ت مدت د    3: األ ب الدربي احلديث 8480

 العربي القديم األدب 8380املتطلب السابق  

كة التنوير ياته وأثر حرادثم يستعرض ب يعرنف هذا املقرر مصطلح األدب العربي احلدي ،

يوني واألدب الصه وير اليهودية،ركة التندب حاألوروبية على حركة التنوير واليهودية هناك، وأ

 ومساته. لصهيونيةاولة ومذاهبه وفلسفته، ثم األدب العربي بعد قيام الد

 نظري(  3  س ا ت مدت د  3: م الدالل ال 8481

 علم األصوات بالعربية 8384املتطلب السابق  

  نشةأته ومعنةاه   العربيةة مةن حية     اللغةة لة يفويهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بعلم الدال

بعلةةوم اللغةةة  ة علةةم الداللةةةطةةور، وصةةلالت ونظرياتةةه ومكوناتةةه وأنواعةةه ، وتطةةوره وأسةةباب هةةذا  

 يف املفردات. آ التغريل ترخرى، وإكساب الطالب القدرة على حتليالعربية األ

 نظري(  3س ا ت مدت د    3: صور  الدربي يف األ ب الدربي احلديث 8482

 األدب العربي احلدي  8480املتطلب السابق  

ي إىل العربةي،  ظةرة األدب العةرب  تنةاول ن تربية يقوم هذا املقرر بدراسة مناذج نثرية وشعرية ع

وأخالقةةه،    شةةكله وقيمتةةهية مةةن حيةةلسةةلبتةةأثري الدعايةةة الصةةهيونية علةةى هةةذه النظةةرة ا ومةدى 

 ة.وقدراته على التعامل مع متطلبات احلضارة احلديث

 نظري(  3س ا ت مدت د    3: فقه اللغ ت الس مي  8483

 يةيف اللغة العرب علم الصرف 8383املتطلب السابق  

ضايا لغوية وية، وظواهر وقأسرة لغها كمية وخصائصيتناول هذا املقرر جذور اللغات السا

والتةنكري،   راب، والتعريةف ي، واإلعة للفظة امشرتكة بينها، مثل  الةرتادف والتضةاد، واملشةرتك    

 وكيفية قياس انتماء اللغة إىل اللغات السامية.
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 نظري(  3 س ا ت مدت د   3: الشدر الدربي املد صر 8484

 العربي احلدي األدب  8480املتطلب السابق  

اوالت ي املعاصةةةر، وحمةةةعر العةةةرب الشةةةيفيةةةدرس هةةةذا املقةةةرر التيةةةارات واملةةةدارس املختلفةةةة  

دراسةةتها دراسةةة واهلم الشةةعرية أبةةرة أعمةةن، والتجديةةد فيهةةا، والتعريةةف بةةأهمن الشةةعراء املعاصةةري 

 نصرية.تنبذ العول. أدبية أسلوبية. وخاصة األشعار اليت ترفض االحتال

 نظري(  3 س ا ت مدت د   3: ي املد صرالرثر الدرب 8485

 األدب العربي احلدي  8480املتطلب السابق  

ختلفة يف العربية، سها النثرية املل وأجناسرائيإيتناول هذا املقرر تيارات احلركة األدبية يف 

ملةةذكورة، نةةاس النثريةةة اثةةل األجمتصةةوص كالقصةةة والروايةةة واملقةةال واملسةةرحية، مةةع دراسةةة ن  

لةة إسةرائيل، مةرورًا    سبقت قيام دو رتة اليت الفواستخالص مساتها اللغوية واألسلوبية يفوحتليلها 

حلركةةة ارة رمةةوة عشةةرين، والتعريةةف بةةأب ( وحتةةى نهايةةة القةةرن ال 48بةةالنثر العةةربي بعةةد حةةرب ) 

 النثرية املعاصرة.

 نظري(  3س ا ت مدت د    3: الرقد األ بي احلديث يف الدربي  8486

 األدب العربي احلدي  8480 املتطلب السابق 

ة مرتبطةةة صةةر ودراسةةة نقديةةواملعا حلةةدي يقةةوم هةةذا املقةةرر بدراسةةة منةةاهج النقةةد األدبةةي ا  

مةالي. مةع بيةان    االجتمةاعي واجل النفسةي و ي وبالزمان واملكان، مع الرتكيز علةى املةنهج التةارخي   

 جتليات هذه املناهج على األدب العربي احلدي .

 ا لي( 2نظري،  1 ا ت مدت د  س  3: مشر ع التخر  8489

 مناهج البح  العلمي 5303املتطلب السابق  

ن خةةالل شةةاريع ختةةرجهم مةة كتابةةة ملورية يهةةدف املقةةرر إىل تزويةةد الطلبةةة باملهةةارات الضةةر  

ه إىل يائةه،  ملشةروع مةن ألفة   كتابة ا طواتتوظيف أساسيات البح  العلمي، واليت تشتمل على خ

يقهةا، وكيفيةة   حتليلةها، وتوث وأليفهةا،  ه، وتخط تةه، وعةع مادتة   وتبدأ باختيار املوضوع ثم وضع 

تابة مشةروع  كل على الطالب قية تسهنتطبيترتيب مصادر البح  ومراجعه، مع أمثلة توضيحية و

 خت رجه.

 ية.غة العرببالل وبناًء عليها يقوم الطالب بكتابة مشروع خترجه


