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 البرامج االكاديمية:

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

 ة  املتعلقة ب علوماترف وامليكون الطالب قادرا على اكتساب املعا أنينبغي 

 املهارات العليا 

دي والبالغةي  بتعةد الةنص النقة   رة كةي ي ملعاصة حتليل النصوص اللغوية واألدبية وفق املناهج ا .1

 عن النقد االنطباعي. 

 ة. قرائية املعاصرائقة الع الذمالتجديد يف تشكيل النص األدبي وبنائه لينسجم  .2

اةدواجيةة  وملصةطلح الواحةد   ات تعةدد  كاليامراجعة املوروث األدبي واللغوي لتخليصه من إش .3

 املفهوم. 

 الدخيلة.لفاظ املعربة ويف األ الياتمراجعة متون املعاجم العربية للتنبيه على إشك .4

لشةواهد  اريةر  مةن قيةود    لةنص، وحت اءةو   تهذيب الدرس النحوي، ونقله مةن ءةو املثةال إىل    .5

 . املصنوعة اليت ال تنتمي إىل متون لغوية أصيلة

 ة ) تضافر الفنون (.ى حتقيقا ملقولة األخرداعيباملقاربة بني فنون األدب العربي، والفنون اإل .6

صةوات وعلةم   اخل بةني علةم األ  ل والتةد لتكامة حتقيق التكامل بني علوم اللغة العربية، ءو ا .7

 ة. البالغ وعلم العروض وعلم البالغة. والتكامل بني علم النحو

 ثقايف. غريب الة التتأصيل مصطلحات علوم اللغة العربية بهدف مواجه .8

 لنقدية.رؤى االنقد بهدف توسيع اآلفاآ وتعميق ال تعزيز نقد .9

 لذاكرة.ايسا يف ال حبتدوين الرتاث األدبي الشعيب احملكي الذي ما ة .10

 رها.ا ونشالبحث عن املخطوتات اللغوية واألدبية لتحقيقه .11

وابةةةت فةةق مقتضةةيات الث  وألجيةةال  شةةئة ا االهتمةةام بةةأدب الطفةةل )تأليفةةا ودراسةةة( بهةةةدف تن      .12

 ة والقومية. العقائدية والوتني

  قضايا الوتنية.عية والجتماتفعيل دور النص املسرحي يف تشخيص املشكالت اال .13

ي ع التطةةةور الفكةةةرمةةةتنسةةةجم  دبيةةةةابتكةةةار آليةةةات قةةةراءة جديةةةدة للنصةةةوص اللغويةةةة واأل  .14

 واملتغريات االجتماعية. 

 عي. الفين واملوضو البناء ن حيثممواكبة اإلصدارات اللغوية واألدبية وتوجيهها  .15
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 البعد الثقايف الوتين والقومي 

 ربط اللغة العربية باهلوية القومية.  .1

ة وقوميةة،  مةات أدبيةة وتنية   همةيش قا تإىل  الرد علةى االفةرتاءات النقديةة لآلخةر الةذي يسةعى       .2

 وذلك من خالل تفعيل النقد املقاوم.

ايف عربيةا  الثق واصل مع املشهدهدف التبولية املشاركة يف الندوات واملؤمترات الوتنية والد .3

 ودوليا.

حبةاث  علمةي ورفةدها بأ  لبحةث ال اجدات التواصل مع الدوريات احملكمة لالتةالع علةى مسةت    .4

 .علمية تسهم يف تسويق املشهد الثقايف الفلسطيين

 دولية.ارة املعارض الني، وةيفلسط احلرص على املشاركة يف تنظيم معارض للكتاب يف .5

انهةةةا شةةةكيالتها وجلت واملشةةةاركة يف يةةةة،االنتسةةةاب للمؤسسةةةات الثقافيةةةة الوتنيةةةة والعرب  .6

 وفعالياتها وأنشطتها. 

( والقةةدس وغةةزة والشةةتات؛ لتحقيةةق   48االتصةةال مبكونةةات املشةةهد الثقةةايف يف فلسةةطني )   .7

 الوحدة الوتنية الثقافية. 

 توافر فيها.يليت ال نية االتخطيط إلقامة قصر للثقافة يف املدن الفلسطي .8

خلطةة االسةرتاتيجية   الثقافةة لتنفيةذ   وةارة ابعةة لة  لثقافية التاالتعاون مع اجملالس االستشارية ا .9

 الثقافية.

 تقالل.ة واالساحلريتسويق النصوص األدبية اليت تدعو إىل الوحدة و .10

 ة.وضع خطة قابلة للتنفيذ إلنشاء املكتبة الوتني .11

 البعد اإلعالمي والتقين 

 العلمي. ثير البح تطويفتوظيف قواعد البيانات واملكتبات اإللكرتونية  .1

 تنية. والقومية والو عقائديةبت الرصد املصطلح اللغوي اإلعالمي الذي يهدد الثوا .2

 رات اجلديدة.اإلصدا تابعةالتواصل اإللكرتوني مع دور النشر والتوةيع مل .3

 املسموعة.وعالم املرئية سائل اإليف و املشاركة يف إعداد الربامج الثقافية وتقدميها .4

ة اللغةة العربيةة   هةدف تعزيةز مكانة   بألدبية ية واكبوتية باملواد اللغوإ راء مواقع الشبكة العن .5

 بني اللغات العاملية.

 منظومة القيم والبعد األخالقي 

بةةذ التطةةرف بةةة والعدالةةة ونح واحمللتسةةاماتسةةويق النصةةوص اللغويةةة واألدبيةةة املؤسسةةة علةةى   .1

 والتعصب والطائفية واإلقليمية. 

ار الةةيت ى موضةةوعية احلةةوفاظةةا علةةدبيةةة حالنقديةةة واألتشةةجيع  قافةةة احلةةوار يف الدراسةةات   .2

 تضمن حوارا نقديا بعيدا عن لغة التجريح.

 الفكري.وطاب االجتماعي يف اخل ضارياتعزيز  قافة احلوار اليت تعد مظهرا  قافيا وح .3
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 دوليا.بيا وتعزيز املثاقفة اإلجيابية يف اللغة واألدب عر .4

فةاهيم غريبةة   مة كةي ال تتسةرب   العربية  للغةة اة إىل مراقبة النصوص اللغوية واألدبية املرتعة  .5

 قافيةة   حتمةل أبعةادا   -يف الغالةب – ملصةدر اعن منظومة القيم يف اجملتمع العربةي، ألن لغةة   

لثقةايف  لنةووي للخطةاب ا  تكةوين ا لةى ال عمغايرة للموروث الثقةايف العربةي ، وتشةكل خطةرا     

 العربي .

بةيني انطالقةا مةن    النقةاد األورو  ى وجهةود لقةدام املقاربة بني جهود النقةاد والبالغةيني العةرب ا    .6

 ني مشرتك.رث إنساقدي إمبدأ فكري إنساني يرى أن اإلبداع األدبي والن

 اهُلوية القوميةة، ومةن  للغة العربية وة بني العضويالتصدي للعوملة اللغوية انطالقا من العالقة ا .7

يضةةعف  فحينمةةا؛ خةةرواآل  األنةةاع بةةنيالصةةرا العربيةةة الةةذي يعةةاني مةةن مظةةاهر     واقةةع اللغةةة 

جلمةع بةني   اإذ ال ميكن  ؛ةىل اللغإتسرب ياإلحساس باألنا أمام حتديات اآلخر فان الضعف 

ديةةد االنتمةةاء مةةل احلاسةةم يف حتان العاذا فةةوهلةة ؛التنةةاةل عةةن اهلويةةة اللغويةةة واحةةرتام الةةذات  

  .القومي هو اللغة

 مواجهة تهويد لغة املكان يف فلسطني.  .8

 :ث نيً : سوق الد ل

لعديةةد مةةن  ابهةةا للعمةةل يف  بيةةة وآداالعر عةةد الربنةةامج خةةرجيني مةةؤهلني يف جمةةال اللغةةة   ُي

 اجملاالت اجملتمعية 

 جمال اإلعالم التقليدي والرقمي. .1

 .بداعيةالكتابة والتحرير يف جمال الكتابات اإل .2

علةيم  مراكةز ت  \مةدارس   \كليةات   \معةات  اج  جمال التعلةيم األكةادميي )   اجملال التعليمي .3

 (.اللغة 

 العالقات العامة مثل  جمال .4

 .جماالت اإلعالن واإلنتاج األدبي والفين 

  .مؤسسات الدعاية واإلعالن 

   .الدوائر املختصة بالعالقات العامة 

         اهليئات املعنية بالربجمة ومراكز اللغة.      .5

 شروط االلتحاق بالبرنامج:
وآ يف فة تقةدير جيةد فمةا    بعادهلةا  يو ما أأن يكون الطالب حاصاًل على درجة البكالوريوس  .1

 املعرتف بها. جلامعات األخرىإحدى ا حة أواللغة العربية وآدابها من جامعة القدس املفتو

ة الربنامج إذا ليت حتددها جلنراكية االستدايلتزم الطلبة امللتحقون بدراسة بعض املساقات  .2

 كانوا حباجة إليها. 

 نامج.ريها جلنة الرباليت جت خصيةلة الشأن ينجح الطالب املرشح للقبول يف املقاب .3
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امج وخيضةع  عةد  جلنةة الربنة   تي الةذي  تحريةر أن ينجح الطالب املرشةح للقبةول يف االمتحةان ال    .4

 القبول النهائي ملبدأ التنافس بني املتقدمني.

 ليها.عحصل  أن يرفق صورة مو قة ومصّدقة من الشهادات اليت .5

نةةامج منةةوذج يعةةد  بر  وفةةقني "دميي أكةةاأن يقةةدم رسةةاليت توصةةية علةةى األقةةل مةةن مشةةرفني     .6

 الدراسات العليا يف اجلامعة".

اسات العليةا  ليها نظام الدرعيت ينص و  المالحظة  يلتزم الطالب إضافة إىل ما سبق بالشر .7

 توحة.دس املفة القجامع /عمادة الدراسات العليا والبحث العلمييف 

 

 بية وآدابها:متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العر
مة النجةال يف أي  ( وتكون عال600وى )ساعة معتمدة بنجال من مست 36إكمال ما ال يقل عن  .1

 % أو ما يعادهلا.75اكمي عن % أو ما يعادهلا، وأن ال يقل املعدل الرت70مادة 

مل يف مسةةار المتحةةان الشةةا ا أو النجةةال يف النجةةال يف الةةدفاع عةةن األتروحةةة يف مسةةار الرسةةالة،    .2

 ن الشامل.االمتحا

 ا.لدراسات العليا جلنة اقررهدراسة املساقات االستدراكية أو اإلضافية اليت ت .3

ن مثانيةة فصةول   ة املاجسةتري عة  علةى درجة   حصةول أن ال تزيد املدة اليت يقضيها الطالةب مسةجاًل لل   .4

 يل الدرجة.ألعلى لند ادراسية وال حتسب مدة التأجيل أو االنسحاب من احل

سةةاعات معتمةةدة ويكةةون احلةةد     6ري اب الدراسةةي لطالةةب املاجسةةت  يكةةون احلةةد األدنةةى للنصةة    .5

 ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد. 12األقصى له 

 املفتوحة.   جامعة القدسيفاجستري ج املاستيفاء الشرو  املنصوص عليها يف تعليمات برنام .6

 :ه ث لثً : متطلب ت ختصص اللغ  الدربي   آ اب

ما يف   أحةةدهالي تركيةةزجمة ا ضةةمن آدابهة للغةة العربيةةة و تةوةع املسةةاقات املقةررة لتخصةةص ا  

متحةةان الشةةامل   مسةةار االارينسةةة يف مسةةلدراوجتةةري االلغةة والنحةةو، والثةةاني يف األدب والنقةةد،  

 ومسار الرسالة على النحو اآلتي  

 

 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( ، )1حلقة حبث ) 3

 36 اجملموع 36 اجملموع 
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  اللغةةة والنحةةو ي الرتكيةةز وهمةةافةةق جمةةالن، وووفيمةةا يةةأتي جةةداول باملسةةاقات املقةةررة حسةةب املسةةاري

 واألدب والنقد.

 )مسار االمتحان الشامل ومسار الرسالة( : اللغة والنحوأ. مجال التركيز

 المساقات االجبارية:

   آلتياساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول ( 21يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 قلتطبياونهج املمراجعات بالغية يف املادة و 6000

 - - 3 3 مناهج البحث اللغوي واألدبي 6001

 - - 3 3 قضايا ءوية 6002

 - - 3 3 يلنحواو نصوص للتطبيق اللغوي والصريف 6003

 - - 3 3 )اللسانيات(فقه اللغة و 6004

 - - 3 3 آنيةرلقااألصوات العربية والقراءات  6005

6006 
غة لالنصوص ختصصية أدبية ولغوية ب

 اإلجنليزية
3 3 - - 

  - 21 21 اجمل وع

 

 المساقات االختيارية:

 االتية   من بني املساقات  ( ساعات معتمدة9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 قدميةة اليغوكتاب من الكتب النحوية والل 6008

 - - 3 3 مناهج حتقيق النصوص 6009

 - - 3 3 يد دجتوندوة يف أصول النحو العربي  6010

 - - 3 3 علم الداللة واملعجم العربي 6011

 - - 3 3 مذاهب ءوية 6012

 - - 3 3 موضوع خاص يف اللغة 6013
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 موضوع خاص يف النحو 6014

 - - 3 3 موضوع خاص يف األدب 6059

 

 المتحان الشامل:مسار ا

 كما يلي:ساعة معتمدة  ( 6يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1حلقة حبث ) 6048

 - - 3 3 (2حلقة حبث ) 6049

  - 6 6 اجمل وع

 مسار الرسالة:

 في امتحان مناقشتها.  إعداد رسالة الماجستيروالنجاح

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 6 6 الرسالة 6047

  - 6 6 اجمل وع
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 )مسار االمتحان الشامل ومسار الرسالة( ب. مجال التركيز: االدب والنقد

 االجبارية: المساقات

   آلتياساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول ( 21يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 مناهج البحث اللغوي واألدبي 6001

 - - 3 3 يمقضايا من األدب العربي القد 6050

 - - 3 3 يثقضايا من األدب العربي احلد 6051

 - - 3 3 ماجتاهات النقد األدبي القدي 6052

 - - 3 3 ثاجتاهات النقد األدبي احلدي 6053

 - - 3 3 أسلوبية النص وحتليله 6054

6055 
ة غاللأدبية ونقدية ب ختصصيةنصوص 

 اإلجنليزية
3 3 - - 

  - 21 21 اجمل وع

 المساقات االختيارية:

 التية  اساقات من بني امل  ( ساعات معتمدة9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 مناهج حتقيق النصوص 6009

 - - 3 3 موضوع خاص يف النحو 6014

6056 
 اصراألدب الفلسطيين املعقضايا 

 (اليومحتى -1948)
3 3 - - 

 - - 3 3 اصرعلعربي املاملسرحية يف األدب ا 6057

 - - 3 3 النص القرآني ومناهج تفسري  6058

 - - 3 3 موضوع خاص يف األدب 6059

 - - 3 3 وبالبالغة العربية وعلم األسل 6060

 - - 3 3 األدب املقارن 6061
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 مسار االمتحان الشامل:

 كما يلي:ساعة معتمدة  ( 6يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

اعات الس

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (1حلقة حبث ) 6098

 - - 3 3 (2حلقة حبث ) 6099

  - 6 6 اجمل وع

 مسار الرسالة:

 إعداد رسالة الماجستيروالنجاح في امتحان مناقشتها. 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 6 6 الرسالة 6097

  - 6 6 اجمل وع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


