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 البرامج االكاديمية: 

 دابهااللغة العربية وآ تخصص . 1
ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة:مل-أ المل

 ـ  املعارف واملعلومات املتعلقة ب سابعلى اكت يكون الطالب قادرا  أنينبغي 

 املهارات العليا 

صززوص .1 غززي  حتليزل الن قززدي والبال لزنص الن عززد ا صززرة كزي يبت نززاهج املعا يززة وفزق امل اللغويزة واألدب

 عن النقد االنطباعي. 

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

ملززوروث األدبزي والل .3 يززة  غززويمراجعزة ا حززد وا دواج عززدد املصزطلح الوا شززكاليات ت صززه مزن إ لتخلي

 املفهوم. 

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

مززن ءززو املثزال إ .5 لززه  حززويب ونق لززدرس الن شززواهد تهزذيب ا يززود ال مززن ق يززر   لززنصب وحتر ىل ءززو ا

 صيلة. ة أاملصنوعة اليت ال تنتمي إىل متون لغوي

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

لززم  .7 صززوات وع لززم األ بززني ع تززداخل  مززل وال يززةب ءززو التكا غززة العرب لززوم الل بززني ع مززل  حتقيزق التكا

 روض وعلم البالغة. والتكامل بني علم النحو وعلم البالغة. الع

 للغة العربية بهدف مواجهة التغريب الثقايف. م اتأصيل مصطلحات علو .8

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

 يف الذاكرة. تدوين الرتاث األدبي الشعيب احملكي الذي ما  ال حبيسا  .10

 ات اللغوية واألدبية لتحقيقها ونشرها.البحث عن املخطويف .11

سزززة(  .12 فزززا ودرا فززززل )تألي بزززأدب الط مزززام  هززززداالهت بززززت ب ضزززيات الثوا فززززق مقت يزززال و شزززئة األج ف تن

 . العقائدية والويفنية والقومية

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

يزززة واأل .14 صززززوص اللغو يزززدة للن قززززراءة جد يزززات  كزززار آل كززززري ابت طزززور الف مززززع الت سزززجم  يززززة تن دب

 واملتغريات االجتماعية. 

 ة واألدبية وتوجيهها من حيث البناء الفو واملوضوعي. غويمواكبة اإلصدارات الل .15

لزززو .16 يززل الع ضزززارتهم تأه بزززة حل صززار الطل هزززاب وانت لزززيت افر ت يززة ا قزززول العرب هزززا اىل الع يززة ورد م اللغو

 وامتهم.

 اىل منطق سليم يف معاجلة االمور اللغوية. تنمية التفكري اللغوي للطلبةب والوصول .17

 ميان املطلق بنضوج النص اجلاهلي.واالالعودة اىل نفائس الشعر اجلاهليب  .18



 

538 
 

لبعد الثقايف الويفو والقومي   ا

 ربط اللغة العربية با.وية القومية.  .1

يزززةب  .2 يززة وقوم يزززة ويفن مززات أدب مزززيش قا سززعى إىل ته لززذي ي خزززر ا يززة ل  فزززرتاءات النقد لززى اال لززرد ع ا

 ذلن من خالل تفعيل النقد املقاوم.و

 وليزة بهزدف التواصزل مزع املشزهد الثقزايف عربيزا الداملشاركة يف الندوات واملزؤنرات الويفنيزة و .3

 .ودوليا 

مززع  .4 فززدها بأاززاث التواصزل  مززي ور حززث العل سززتجدات الب يفززالع علزى م مززة لال لززدوريات احملك ا

 علمية تسهم يف تسويق املشهد الثقايف الفلسطيو.

 لى املشاركة يف تنظيم معارض للكتاب يف فلسطنيب و يارة املعارض الدولية.احلرص ع .5

سزززااالن .6 شززززكيالتها وجلت شززززاركة يف ت يززززةب وامل يززززة والعرب يززززة الويفن سززززات الثقاف هززززا ب للمؤس ان

 وفعالياتها وأنشطتها. 

سززززطني ) .7 قززززايف يف فل شزززهد الث نززززات امل صزززال تكو قزززدس ب ( 48االت غزززززة ب وال شززززتات؛ ب و وال

 ويفنية الثقافية. لتحقيق الوحدة ال

 فر فيها.تواالتخطيط إلقامة قصر للثقافة يف املدن الفلسطينية اليت ال ي .8

لزو ارة  .9 عززة  شززارية الثقافيزة التاب مززع اجملزالس االست سززرتاتيجية التعزاون  طززة اال فززة لتنفيزذ اخل الثقا

 الثقافية.

 تسويق النصوص األدبية اليت تدعو إىل الوحدة واحلرية واالستقالل. .10

 لة للتنفيذ إلنشاء املكتبة الويفنية.وضع خطة قاب .11

لبعد اإلعالمي والتقو   ا

 نات واملكتبات اإللكرتونية يف تطوير البحث العلمي.بياتوظيف قواعد ال .1

 لغوي اإلعالمي الذي يهدد الثوابت العقائدية والقومية والويفنية. رصد املصطلح ال .2

 رات اجلديدة.التواصل اإللكرتوني مع دور النشر والتو يع ملتابعة اإلصدا .3

 رئية واملسموعة.امل املشاركة يف إعداد الربامج الثقافية وتقدميها يف وسائل اإلعالم .4

يززة  .5 بزاملواد اللغو يززة  شززبكة العنكبوت قززع ال تزراء موا يززة إ غززة العرب نززة الل هززدف تعزيزز مكا يززة ب واألدب

 بني اللغات العاملية.

 منظومة القيم والبعد األخالقي 

يزززة واأل  .1 صزززوص اللغو سززويق الن طزززرف ت بزززذ الت لزززة ون بزززة والعدا سزززامح واحمل لزززى الت سزززة ع يزززة املؤس دب

 قليمية. اإلوالتعصب والطائفية و

ظزززا  .2 يزززة حفا يزززة واألدب سزززات النقد حلزززوار يف الدرا فزززة ا شزززجيع تقا لزززيت  ت حلزززوار ا ضزززوعية ا لزززى مو ع

 عن لغة التجريح. بعيدا  نقديا  تضمن حوارا 

 يف اخلطاب االجتماعي والفكري. وحضاريا  تقافيا  تعزيز تقافة احلوار اليت تعد مظهرا  .3
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 .ودوليا  ا ربيتعزيز املثاقفة اإلجيابية يف اللغة واألدب ع .4

غزززة ا .5 يززة املرت ززة إىل الل يزززة واألدب صززوص اللغو بززة الن بزززة مراق فززاهيم غري سزززرب م كززي ال تت يززة  لعرب

صزززدر  غزززة امل بزززيب ألن ل مزززع العر قزززيم يف اجملت مزززة ال لزززب عزززن منظو عزززادا  -يف الغا مزززل أب يزززة  حت تقاف

طززرا مغزا شززكل خ بززي ب وت قززايف العر مززوروث الث قززايف يرة لل طززاب الث نززووي للخ كززوين ال لززى الت  ع

 لعربي .ا

هززود .6 قزدامى وج عززرب ال غززيني ال قزاد والبال هززود الن بززني ج قززاد األوروبزيني املقاربزة  قززا  بالن مززن  انطال

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

مززنالتصزدي للعوملزة اللغو .7 غززة العربيزة واُ.ويزة القوميزةب و مززن العالقزة العضزوية بزني الل  يزة انطالقزا 

قززز غزززةع اوا ظزززاهر لل مزززن م عزززاني  لزززذي ي يزززة ا خزززر العرب نزززا واآل بزززني األ صزززراع  مززز؛ ال ضزززعف فحين ا ي

فززان الضزعف يتسزرب إىل اللغزة بززني  ؛اإلحسزاس باألنزا أمزام حتزديات اآلخزر  إذ ال ميكزن اجلمزع 

حززز يزززة وا يزززة اللغو عزززن ا.و نزززا ل  لزززذاتالت مزززاء  ؛رتام ا يزززد االنت سزززم يف حتد مزززل احلا فزززان العا .زززذا  و

  .القومي هو اللغة

 هة تهويد لغة املكان يف فلسطني. واجم .8

مل:سمقملالعم مل-ثانيامل

نزززا عزززد الرب مزززن يق يزززد  مزززل يف العد هزززا للع يزززة وآداب غزززة العرب جمزززال الل مزززؤهلني يف  خزززرجيني  مج 

 اجملاالت اجملتمعية 

 جمال اإلعالم التقليدي والرقمي. .1

 .بداعيةالكتابة والتحرير يف جمال الكتابات اإل .2

مراكزز تعلزيم  بمزدارس  بكليزات  بامعزات جألكزادميي ) م ا  جمزال التعلزياجملزال التعليمزي .3

 اللغة (.

 مثل  بلعالقات العامةا جمال .4

 جماالت اإلعالن واإلنتاج األدبي والفو. •

 مؤسسات الدعاية واإلعالن.  •

 ة.  الدوائر املختصة بالعالقات العام •

 ا.يئات املعنية بالربجمة ومراكز اللغة.              .5

 نامج:لبرشروط االلتحاق با
فزوأ مزن أن يكون الطالب حاصال  على درجزة البكزالوريوس أو مزا يعاد.زا  .1 بتقزدير جيزد فمزا 

 جامعة القدس املفتوحة أو إحدى اجلامعات األخرى املعرتف بها.

لزيت حتزددها جلنزة الربنزامج إذا يلتزم الطلبة امللتحقزون بدراسزة بعزض امل .2 سزاقات االسزتدراكية ا

 كانوا ااجة إليها. 

 امج.الطالب املرشح للقبول يف املقابلة الشخصية اليت رريها جلنة الربنجح أن ين .3
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لزذي تعزد  جلنزة الربنزامج  .4 واضزع ب أن ينجح الطالب املرشح للقبزول يف االمتحزان التحريزري ا

 ني املتقدمني.القبول النهائي ملبدأ التنافس ب

 أن يرفق صورة موتقة ومصّدقة من الشهادات اليت حصل عليها. .5

كزززادمييني " قزززدمأن ي .6 شزززرفني أ مزززن م قزززل  لزززى األ صزززية ع سزززاليت تو نزززر عزززد  بر منزززوذج ي فزززق  امج و

 الدراسات العليا يف اجلامعة".

لزيت يزنص عليهزا نظزام الدراسزات العليزا  .7 مالحظة  يلتزم الطالب إضافة إىل ما سزبق بالشزرو  ا

 جامعة القدس املفتوحة. /عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف

 

 على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها:ول  متطلبات الحص
مززدة بنجزاع مزن مسزتوى ) (36) إكمزال مزا ال يقزل عزن .1 جززاع يف  ب(600سزاعة معت وتكزون عالمزة الن

 أو ما يعاد.ا. (%75)عن أو ما يعاد.اب وأن ال يقل املعدل الرتاكمي%( 70) أي مادة

 لشامل يف مسار االمتحان الشامل.ن االنجاع يف الدفاع عن الرسالةب أو النجاع يف االمتحا .2

 ضافية اليت تقررها جلنة الدراسات العليا.دراسة املساقات االستدراكية أو اإل .3

عززن مثان .4 جززة املاجسزتري  لززى در سززجال  للحصزول ع لززب م لززيت يقضزيها الطا ملززدة ا صززول أن ال تزيزد ا يززة ف

 جة.وال حتسب مدة التأجيل أو االنسحاب من احلد األعلى لنيل الدر بدراسية

سززتري  .5 لزززب املاج سززي لطا صززاب الدرا نزززى للن حلززد األد كززون ا مززز (6)ي حلزززد ب دة سززاعات معت كززون ا وي

 ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد. (12)األقصى له 

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

مل:ثالثًا:ملمتطلباتملختص ملاللغةملالع بيةمل آ ابها

 ي  و ع املساقات املقررة لتخصص اللغة العربية وآدابها على النحو اآلتت

 

 
 
 
 
 

 الرقم

 مسار الرسالة مسار االمتحان الشامل

لساعات املعتمدة املتطلب لساعات املعتمدة املتطلب ا  ا

 21 ساقات اجباريةم - مساقات اجبارية 1

 9 مساقات اختيارية - مساقات اختيارية 2

 6 الرسالة - (2) ( ب1حلقة اث ) 3

 36 اجملموع - اجملموع 
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  ملساقات املقررةوفيما يأتي جداول با

 المساقات االجبارية: 

   ساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول اآلتي( 21يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

ساعات ال

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

6015 
لبحث اللغوي واألدبي وحتقيق ج امناه

 النصوص 
3 3 - - 

 - - 3 3 عربينظرية النحو ال 6016

 - - 3 3 دراسات يف علم اللغة احلديث  6019

 - - 3 3 البالغة العربية واألسلوبية احلديثة 6020

6021 
لنقد األدبي احلديث بني النظرية مناهج ا

 والتطبيق 
3 3 - - 

 - - 3 3 القديم ربيقضايا من األدب الع 6050

 - - 3 3 قضايا من األدب العربي احلديث 6051

  - 21 21ملممعاجمل

 المساقات االختيارية: 

 من بني املساقات االتية    ( ساعات معتمدة9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر
 عنوان املقرر

ساعات ال

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 لصرف الصوتي عند العربر اظواه 6022

 - - 3 3 لغات الساميةفقه اللغة املقارن يف ضوء ال 6023

 - - 3 3 تر ة النص  6024

 - - 3 3 موضوع خاص يف النحو العربي 6025

 - - 3 3 والتطبيقعلم الداللة بني النظرية  6026

 - - 3 3 األدب الفلسطيو احلديث 6027

 - - 3 3 املقارندب دراسات يف األ 6028

 - - 3 3 مناهج التفسري اللغوي يف القرآن الكريم 6029

     القدس يف االدب العربي 6030
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 مسار الرسالة: 

 وللنجا  في لمتحان مناقشتها. ا إعدلد رسال، للماجستير

رقم 

 املقرر
 وان املقررعن

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 يعمل نظري

 - - 6 6 الرسالة 6047

  - 6 6ملاجملممع

 

 


