
للعام وصف مواد البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها 

٢٠٠٩/٢٠١٠  
  

  : متطلبات الكلية اإلجبارية

  
 ) ساعات معتمدة٣(                               منهج قراءة النص العربي٢٣٠١١٠١

 

تهدف هذه المادة إلى تمكين الطالب من قراءة النص العربي غير المشكول قراءة مستقيمة على 
وتتناول نصوصا غير مشكولة قديمة وحديثة في مجاالت . يير الصواب اللغوي والفهم التحليلي النقديمعا

معرفية متنوعة ، وتدريب الطلبة على قراءتها تدريبا منهجيا ؛ بضبط األبنية ، وتحقيق الدالالت ، وتصحيح 
إنها تمثل .ص ومحاورته ونقدهاإلعراب ، وفك الرموز واإلشارات التاريخية والمعرفية، وتحليل بنية الن

اإلعداد المقتضى لقراءة النص خبراً إذاعيا، أو خطابا سياسيا ،أو سردا تاريخيا، أو تحقيقا وثائقيا أو تقريرا 
   .اقتصاديا أو سكاّنيا أو تعليقا سياسيا، كما تمثّل فحص النص لتحصيل المعرفة أو إلعداد البحوث 

      
  

  :متطلبات التخصص اإلجبارية

  
  ) ساعات معتمدة٣        (          علم الصرف  ٢٣٠١٢١١

 

المـصدر ،  ( تتناول هـــذه المادة مفهوم علم الصرف وطائفـة مـن موضـوعاته المحوريـة           
والمشتقات ، والميزان الصرفي ،  وأبنية الفعل، وطائفة من موضوعاته الوظيفية التي يعرض فيهـا الخطـأ                  

ثـم تتنـاول   ) . فعال إلى الضمائر ، وهمزة الوصل ، والتقاء الساكنين الوقف ، وأبواب الثالثي ، وإسناد األ     (
  .تدريب الطلبة على تحقيق مسائل علم الصرف في أحد مراجعه

  
  ) ساعات معتمدة٣        (                )١(علم النحو  ٢٣٠١٢١٢

ء واألفعال ،   الكلمة وأقسامها ،المعرب والمبنى من األسما     :تتناول هذه المادة أساسيات النحو العربي       
عالمات اإلعراب األصلية في الرفع والنصب والجر والجزم ، وعالمات اإلعراب بالنيابة في المثنى وجمـع                
المذكر السالم وجمع المؤنث السالم،واألفعال الخمسة والممنوع من الصرف، والجزم بحـذف حـرف العلـة                

كان : المبتدأ والخبر وما يبني عليها    :سمية  وتتناول اإلعراب التقديري والظاهري والمحلي، وكذلك الجملة اال       .
وأخواتها، وأفعال المقاربة والرجاء والشروع، وإن وأخواتها ،وظن وأخواتها ،وأعطي وأخواتهـا ،واألفعـال             

  .وال النافية للجنس، والمشبهات بـ ليس . التي تأخذ ثالثة مفاعيل
  ) ساعات معتمدة٣                               (    )٢(علم النحو  ٢٣٠١٢١٣ 

  
المفعول به : الفاعل ،ونائب الفاعل،واالشتغال والتنازع، والمفاعيل :وتتناول مشتمالت الجملة الفعلية      

  ،المفعول المطلق ، المفعول ألجله، المفعول معه، المفعول فيه، وكذلك الحال والتمييز واالستثناء،
  



                                                                                  ) ساعات معتمدة٣(                                        العروض    علم ٢٣٠١٢١٦

إذ يتم الربط بين المقطع الصوتي واألجزاء العروضـية         . تقوم المادة على توظيف المعرفة في التطبيق        
معرفة . البحور الستة عشر : شعر القديم والحديث والتفعيالت وأوزان البحور ، والتدرب تطبيقيا بنماذج من ال

ومراجعة بعض المفاهيم األساسية للقافية ، كـالروي ،   . والشعر الحر   . شيء عن أوزان الموشحات األندلسية    
والوصل ، واإلطالق ، واإلقواء، والسناد ، والتأسيس، واإلرداف، واإليطاء، وما إلى ذلك مع التركيز على ما                

  .ن في الشعر من زاوية الموسيقى،  والجرس الصوتي يحسن وما اليحس
  

  ) ساعات معتمدة٣(        علم أصوات العربية   ٢٣٠١٢١٧

يدرس الطالب في هذا المساق معطيات علم األصوات الحديث، ويستكشف إمكانية اإلفادة منها فيمـا                  
ة ؛ ويتناول هذا المساق  يدرسه من فروع العربية األخرى ، كالصرف والنحو، والعروض، والمعجم، والبالغ          

منزلة علم األصوات من النظام اللغوي وأقسامه ومنهاجه ومجاالته التطبيقية ، ووصف الصوامت والصوائت   
العربية، والظواهر الصوتية، كالنبر والمقطع ، والتنغيم ، وبعض الظواهر كالمماثلة ، والمخالفة واإلدغام ،               

  . ين، واإلعالل واإلبدال، ومواصفات األصوات، ورموزها الكتابيةونقل الحركة ، والتخلص من التقاء الساكن
   

  ) ساعات معتمدة٣        (          األدب الجاهلي   ٢٣٠١٢٣١

يتناول صفة جزيرة العرب من مظاهر الحياة فيها ،مثلما يتناول أوليات الشعر العربي وبعض بيئات               
  .عراء المشهورين وخاصة أصحاب المعلقات الشعر وأغراضه وبناء القصيدة الجاهلية ،  ويدرس بعض الش

  
  

  ) ساعات معتمدة٣(    األمويالشعر في صدر اإلسالم والعصر   ٢٣٠١٢٣٣

                                                            
، وهي مدن الحجاز الشعر في صدر اإلسالم والعصر األموي أن يعرف الطالب بيئات  .١

  .لعراق ، وخراسان ، والشام ، واليمن ، ومصروبوادي نجد والحجاز ، وا
أن يعرف الطالب موضوعات الشعر في كل بيئة من تلك البيئات ، كالغزل الصريح ،  .٢

والغزل العذري ، والمدح ، والرثاء ، والفخر ، والهجاء ، والنقائض ، والسياسة ، والنصر 
 .ر والتصعلكوالهزيمة في الحرب ، والخمر واللهو ،  والزهد والوعظ ، والفق

  
  ) ساعات معتمدة٣                               (    علم البالغة   ٢٣٠١٢٦١

يهدف مساق علم البالغة تعريف الدارس بطرائق البالغيين العرب في تذوق الجمال في النص    
ا والحكم األدبي، واستخدام علم البالغة  العربية في التعرف إلى مواطن الجمال في النصوص األدبية وتحليله

  .عليها
وإن يتعرف الدارس إلى دور عدد من مناهج النقد األدبي الحديث في إتمام الجهود البالغية القديمة   

البيان والبديع  : في تذوق النصوص، ويلم بنشأة علم البالغة العربية وتطوره ، ويتبين أقسامه الثالثة
مى وآرائهم البالغية، كالجاحظ واآلمدي وأبي هالل والمعاني، ويتعرف إلى أبرز أعالم البالغيين العرب القدا

  .العسكري  وابن سنان الخفاجي وعبد القاهر الجرجاني وابن األثير
  



ويهدف المساق  أن يتبين الدارس أيضا عالقة البالغة العربية بالعلوم األخرى عند العرب كـالنحو                   
 القـدامى، وعالقـة علـم البالغـة العربيـة           واللغة واألدب، وأن يتبين  ما أخذه  البالغيون المحدثون من          

  . باألسلوبية
 

 

  ) ساعات معتمدة٣                               (    )٣(علم النحو   ٢٣٠١٣١٤

وتتناول ما تبقى من موضوعات النحو اإلضافة، حروف الجر، النداء، أسلوب المدح والذم، أسلوب                
  .التعجب، أسلوب التحذير واإلغراء،أسلوب االختصاص 

اسم الفاعل ،اسم المفعول، الصفة المشبهة صـيغة        : النعت، العطف، البدل، التوكيد، وعمل المشتقات       : التوابع
  .المبالغة، اسم التفضيل، عمل المصدر 

  
  

  ) ساعات معتمدة٣                                (    الشعر العباسي  ٢٣٠١٣٤١        

لعباسي، وتركز على الوقوف على أهم اإلتجاهات الشعرية        تهدف هذه المادة إلى دراسة مادة الشعر ا       
تـصور الـصراع مـع    (الخمريات ، والزهديات، والروميات، بمفهومها العام:في العصر العباسي متمثلة في  

وتتناول هذه المادة دراسة تحليلة     .،وغيرها من االتجاهات  )الفلسفي(،والشعر االجتماعي، والشعر التأملي   ) الروم
كما تمثل الخصائص الفنية ،من حيث بنـاء القـصيدة          . عرية مختارة تمثل تلك االتجاهات      شاملة نصوص ش  

  . الشعرية،و اللغة واألسلوب ،والصورة الشعرية، وغيرها
وتختار تلك النصوص من شعر العصر العباسي من أمثال بشار بن برد، وأبي نواس ، وأبي تمـام،           

 .لحمداني،وأبي العالء المعري،وغيرهموالبحتري، وأبي الطيب المتنبي ، وأبي فراس ا
  
  

  ) ساعات معتمدة٣            (      النثر العباسي  ٢٣٠١٣٤٢

تهدف هذه المادة إلى دراسة فنون النثر الفني في العصر العباسي، مـن خطبه،ورسـالة، ومقامـه،      
  .ومناظرة، وقصة، وغيرها من الفنون

خطب ابن نباته   : مثل تلك الفنون، ففي مجال الخطبة     ونتبين ذلك كله من خالل دراسة نصوص مختارة ممثلة ت         
رسائل البن القفع ،والجاحظ، وابن العميد، والتوحيدي، وأبي العالء المعـري،           :/ الفارقي،وفي مجال الرسالة  

 .مقامات بديع الزمان الهمذاني ،ومقامات الحريري : وفي مجال المقامة .وغيرهم 
  .حكايات البخالء للجاحظ :دالسر/التراث القصصي /وفي مجال الحكاية 

  
  ) ساعات معتمدة٣(           األندلسي والمغربيالشعر      ٢٣٠١٣٤٣

 تتناول هذه المادة دراسة المجتمع األندلـسي فـي ظروفـه الـسياسية والتاريخيـة واالقتـصادية                    
ها في الشعر األندلسي واالجتماعية ، مع تبيان أهمية الموقع الجغرافي وأثره في البيئة الطبيعية وجماليتها وأثر           

،مع تبين عوامل ازدهار الشعر في كل عصر ، ودراسة أبرز األغراض الشعرية  كالغزل ووصف الطبيعـة          
والزهد والتصوف ورثاء المدن عند سقوطها وحصارها ، وقصائد االستنجاد واالستغاثة ، وأغماتيات المعتمد              

شعراء البارزين كـابن زيـدون وابـن خفاجـة         ، والموشحات واألزجال ، وتناول نصوص شعرية لبعض ال        
واإللبيري وابن عربي وأبو البقاء الرندي وابن األبار والمعتمد بن عباد ، ولسان الدين ابن الخطيب وغيرهم ،     

  . مع تبين السمات الفنية واألبعاد الجمالية لهذه النصوص 



  
  )    عات معتمدة سا٣ (                           األدب الفاطمي واأليوبي  ٢٣٠١٣٤٥

 

تهدف هذه المادة إلى الوقوف على أهم الظواهر األدبية في العصرين الفاطمي واأليوبي ، والتعرف إلى أشهر                
ويتمثل ذلك في دراسة تحليلة شاملة لنصوص مختارة في الشعر والنثر ، وفق منهج تكـاملي،                . األدباء فيهما 

تميم بن المعتـز، واألبيـوردي، وعمـارة        : ية أسماؤهم وتختار النصوص الشعرية من دواوين الشعراء التال      
اليمنى، وظافر الحداد ،وابن القيسراني ، وأسامة بن منقذ، وابن الساعاتي، وابن سناء الملك، وعبـد المـنعم                  

 وتركز الدراسة على الظـواهر األدبيـة أو   ،الجياني ، والبهاء زهير، وابن الفارض، ومحيي الدين بن عربي      
 :التاليةالمحاور الكلية 

الشعر المذهبي ، وأثر المذهب الفاطمي في الشعر آنذاك ، وشعر الجهاد ، وشعر التصوف، وشعر المـديح                  -
  .النبوي، والشعر االجتماعي ، والشعر الوجداني وغيرها

الخطبة ، والرسالة، والمقامة، والتراث القصـصي، وأدب الرحلـة،          : وفي النثر الفني تدرس الفنون التالية     -
 ويمكن التمثل بعدد من أعالم النثر الفني آنذاك، من أمثال المؤيد في الدين هبة اهللا الشيرازي، وابن                  .وغيرها

الصيرفي، وابن الزكي، والقاضي الفاضل، والعماد األصفهاني، وابن األثير، والزمخشري، وابن الجـوزي،             
  .وابن ظفر الصقلي، وابن حبير ، وغيرهم

بناء العمـل األدبي،واللغـة     :، شعرية ونثرية ، على محاور من أهمها         ويركز في دراسة النصوص األدبية    -
  واألسلوب ، والصورة الشعرية، وغيرها

  
  

  ) ساعات معتمدة٣(  تاريخ النقد األدبي عند العرب                             ٢٣٠١٣٦٢

لتـراث العربـي   تهدف هذه المادة إلى إطالع الطلبة على أهم األفكار والممارسات  النقديـة فـي ا             
الشعر، مـرورا بـالموقف اإلسـالمي المبكـر         " وعبادة" الكالسيكي، ابتداء بشياطين الشعراء وأحكم النابغة     

وبمالحظات اللغويين والرواة، ووقوفا على المدونات المختصة بنقد الشعر منذ طبقات الجمحي فـي القـرن                
يتعرف الطلبة على األطر  الفكرية واألدبية       و.  الهجري الثالث، وحتى منهاج القرطاجني في الهجري السابع       

، كحركـة   )من متكلمين ولغويين ومفسرين وفالسفة وغيرهم     (واالجتماعية المؤثرة في آراء النقاد      والسياسية  
الترجمة والشعوبية وفكرة اإلعجاز، ويحاولون النظر في قدرة هذه اآلراء على اإلجابة عن األسئلة المتعلقـة      

  . الحديثباألدب، القديم منه و
  
  
  

  ) ساعات معتمدة٣( البيان القرآني والنبوي                                     ٢٣٠١٣٦٣

يتمثل هذا المساق في الوقوف على خصوصية النص القرآني  والخطاب النبوي، والتعـرف علـى                
  .  اإلعجاز البياني معنى اإلعجاز القرآني والبالغة النبوية، ووجوه اإلعجاز القرآني، وبيان أن أعظمها هو

تعريف الطلبة بمجموعة من التقنيات األسلوبية في النص القرآنـي والخطـاب النبـوي كالتقـديم                
والتأخير، والحذف والتكرار، وااللتفات ، وتأمل دالالت التراكيب اإلنشائية وعلة اختيارها في التعبير عـن               

 والوقوف عند جمال التصوير الفني في القـرآن  . المضامين التي جسمتها  كتركيب السؤال، والنداء، واألمر  
وتأمل أساليب البيان في حديثه عليه الصالة والسالم من عتبـة خطاباتـه إلـى               .  والحديث النبوي الشريف  



ودراسة القصة القرآنية والوقوف على عناصرها من زمان ومكان وشـخوص وحـوار وصـراع      .  نهايتها
  . حاديث القدسية، ومعرفة خصائصها األسلوبية المميزةوالتعريج على طائفة من األ.  وحبكة وحل

  
  ) ساعات معتمدة٣(              اللسانيات العربية الحديثة٢٣٠١٤٢٢

 وتفسيرها عند اللغوية، النظرية والمنهجية التي قام عليها وصف الظاهرة المساق األسسيستطلع هذا 
ـ تبني هذه المـادة     كما  .   ويقابلها بالمناهج الحديثة   األوائل،علماء العربية     علـم اللـسان الحـديث،       امفهوم

  .وتتناول نظرية سياق الحال، والمناهج اللسانية، واألسلوبية.  وأغراضه
وتتناول  هذه المادة نشأة المدرسة اللغوية العربية، وموقعها من المدارس اللغوية األخرى،  وتهـتم                  

 والصرفي،  وتقف على ثوابـت علـم العربيـة           بأهم مرتكزات المدرسة اللغوية العربية في التعقيد النحوي       
  . ومتغيراتها، وموقف المدرسة اللسانية العربية من التطور، والعولمة

  
         

  ) ساعات معتمدة٣( الشعر العربي الحديث والمعاصر                    ٢٣٠١٤٥١

بالرومانتيكية، وحركـة   حركة اإلحياء، واالتجاه المتأثر     : يتناول هذا المساق اتجاهات الشعر الحديث     
ويقف عند نصوص شعرية ممثلة لظواهر الشعر العربي في هذه المرحلة وخصائصه وقضاياه             . الشعر الجديد 

  .واتجاهاته
  
  

  ) ساعات معتمدة٣(    النثر العربي الحديث والمعاصر                   ٢٣٠١٤٥٢

صة قصيرة ومـسرحية وسـيرة ذاتيـة        يتناول هذا المساق فنون النثر العربي الحديث من رواية وق         
ومقالة، ويعرض لنشأتها وعالقة هذه النشأة بالتراث، ويبين دور المؤثرات األجنبية في نشأة هذه الفنون؛ وذلك     

  .باستعراض نصوص دالة تبين حدودها وعناصرها وقضاياها واتجاهاتها
  

  ) ساعات معتمدة٣         (     النقد األدبي الحديث                           ٢٣٠١٤٦٣

ويعـرض  . مفهوم النقد األدبي ووظائفه وأدواتـه     : يتناول هذا المساق قضايا أساسية في النقد األدبي الحديث        
كما يهدف إلى تمكين الطالب من التفاعل المباشر        . ألهم األنواع األدبية والمدارس األدبية واالتجاهات النقدية      

ة وتذوقها وتحليلهامع النصوص األدبي.  
  

 ) ساعات معتمدة٣(           ) ٤(         علم النحو٢٣٠١٤٦٨

وتتناول موضوعات لم يتمكن الطالب من دراستها في المواد السابقة مثل الممنوع مـن الـصرف                  
وتتنـاول  . والعدد وكذلك إعراب الجمل التي لها محل من اإلعراب والجمل التي ال محل لها من اإلعـراب                

 كتب نحوية قديمة ككتاب المقتضب للمبرد، والخصائص البن جني،وكذلك بعض المسائل            دراسة نصوص من  
  .الخالفية من كتاب اإلنصاف البن األنباري، واإليضاح للزجاجي 

  
  
  
  
  



   :متطلبات التخصص االختيارية
 ) ساعات معتمدة٣          (      فن الكتابة والتعبير  ٢٣٠١١٠٤

  
ل الكتابة اإلبداعية من المقالة والمقامة والخاطرة والخطبة والرسـالة          تتناول هذه المادة تعريفا بأصو      

والقصة القصيرة، و الكتابة الوظيفية من الرسالة الرسمية واإلخوانية واإلعالن والدعوة الرسمية والمحـاورة              
  .ا الذاتية والمقابلة وذلك من خالل نماذج دالة؛ الستبانة قواعد بنائها وأسرار تشكيلها وتمايزها في خصائصه

وتقرن المادة التعريف بالتدريب وخاصة على مستوى الكتابة الوظيفية باعتناء خاص بشروط نظـام                
وتسعى إلى اكتشاف المواهب في الكتابة اإلبداعية لدى        . اإلخراج واتساق العرض وسالمة اللغة من كل وجه       

  .الطلبة وتحفيزها وتوجهيها
  

  ) ساعات معتمدة٣(                  المكتبة العربية٢٣٠١١٠٥

وتتنـاول  . تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بصيرورة التأليف في التـراث اللغـوي واألدبـي                
بالتعريف أمهات الكتب المؤلفة في علوم العربية وآدابها متوقفة عند أشـهر الكتـب فـي علـم األصـوات،         

وتجعل من محـاور عنايتهـا      . شعرية  والصرف،والنحو، والبالغة، والنقد، وأشهر الدواوين والمجموعات ال      
وتجمع في التعريف بين الكالم على هذه       . التعريف بأبرز المعجمات العربية قديما وحديثا وأبرز كتب التراجم        

وتقرن المـادة التعريـف     .المؤلفات واالتصال المباشر بها من خالل مقدماتها وفهارسها ونماذج مقتطفة دالة            
  . المعرفة بتطبيقات مباشرةبالتدريب على وجوه استثمار هذه

) ســاعات معتمــدة٣(                          المعجمات العربية ٢٣٠٢١٨

    
تتناول هذه المادة تعريف المعجم اللغوي ونشأة تأليف المعاجم   وتطورها والمعاجم العربية الحديثة               

ـ        .  وعيوبها وكيفية عالجها     تخدام الحاسـوب فـي     كما يتناول مشكالت تنمية المعاجم اللغوية ومجاالت اس
  صناعة المعاجم 

                           

  ) ساعات معتمدة٣   (               النثر في صدر اإلسالم والعصر األموي          ٢٣٠١٢٣٣

يتناول في القسم األول من هذه المادة تطور موضوعات الخطابة والكتابة في صدر اإلسالم، وأشهر                 
  . خطبهم ورسائلهمالخطباء والكتاب وخصائص 

ويتناول في القسم الثاني منها أهم موضوعات الخطابة والكتابة في العصر األموي، وهي الـسياسة                 
والزهد والوعظ والتهنئة والتعزية، والفكر واألدب، وذلك من خالل أشهر الخطباء و الكتباء ، فـي البيئـات        

  . األدبية المختلفة، وخصائص ورسائلهم
  

  
  ) ساعات معتمدة٣(    كتاب خاص في األدب                                   ٢٣٠١٣٠١

الكامل في اللغـة    ( تهدف هذه المادة إلى الوقوف على أهمية الكتاب الواحد من هذه الكتب             
علما بأنها من أشهر كتب األدب العربي، والتعـرف إلـى           )  واألدب،  األمالي، العقد الفريد، البيان والتبيين        

  .هجه،ومضامينه، ولغته، وأسلوبه، ودراسة نصوص مختارة منه دراسة تقضي إلى تبين ما تقدم صاحبه ،ومن
  
  
  



  ) ساعات معتمدة٣(           أديب عربي قديم                                 ٢٣٠١٣٠٢

) حيـدي المتنبي ، المعري، بديع الزمان الهمـذاني ، التو        (  يتعرف الطالب علم من أعالم الفكر واألدب         -
  بالترجمه له ، ورصد المؤثرات المختلفة في بناء شخصيته إنسانا ومفكرا وأديبا، 

  . يقف الطالب على نماذج دالة من إبداعه محلال ودارسا للتشكيل الفني فيها، ومضامينها اإلنسانية الدالة -
  . ن بعد  يتبين الطالب موقع هذا العلم في سياق المنجزات اإلبداعية العربية من قبل وم-
  

  
  ) ساعات معتمدة٣(             مناهج الدراسة األدبية واللغوية٢٣٠١٣٢٤

  
يتناول هذا المساق مفهوم المنهج العلمي واألدبي ، وصفات البحث، وشروطه، وكيفية إعـداده مـن          

. دبيةويتطرق إلى أهم مناهج الدراسة األ     . اختيار الموضوع وانتهاء بالتوثيق وإعداد ثبت المصادر والمراجع       
ويهدف إلى أن يعد الطلبة بحوثا تطبيقية، و تتناول الدراسة اللغوية  المقاربات المختلفـة لوصـف الظـاهرة             

وفقا لخصائصها، كما   " عائالت"تعرض لمنهج المقارنة بين اللغات الذي أعقب تصنيفها في          . اللغوية وتفسيرها 
وتحتفي علـى وجـه     . أ عليها في سياق التطور    تعرض لمنهج التتبع التاريخي لصيرورة اللغة برصد ما طر        

الخصوص بمنهج دراسة اللغة دراسة وصفية تستكشف نظامها الذاتي من الداخل مضافا إليها بعد اجتمـاعي                
وظيفي يرصد عالقة اللغة بسياقها وما يكون من تفاعلها مع متغيرات محيط االستعمال وأعـراف المجتمـع                 

 من منهج علماء العربية في وصفها وتفسيرها وتتوقـف إلـى الجانـب              وتستقري هذه المادة مالمح   . الكالمي
  .المعياري الذي غلب على مناهج علماء العربية

  
  ) ساعات معتمدة٣           (    مشكالت اللغة العربية    ٢٣٠١٣٢٥

تواجهت العربية مشكالت قديمة تجاوزتها بفضل الجهود التي بذلها علماؤها على مر العصور و أما               
مادة فهي تسعى إلى إظهار بعض التحديات التي واجهت العربية وما تزال تواجهها إلـى يومهـا هـذا                   هذه ال 
  . مشكلة المصطلح، و انتشار العربية بين العالمية والعولمة، و الكتابة العربية:  ومنها

  
  

  ) ساعات معتمدة٣                  (الدراما التلفزيونية الفصيحة        ٢٣٠١٣٢٦

 : هذا المساق مفهوم الدراما التلفزيونية والعالقة بينها وبين الكتابات السردية المجاورة من مثل         يتناول  
الرواية والسيناريو والسيرة الذاتية والفلم التسجيلي، ويركز على تقنيات النص والتقنيات المستخدمة واإلخراج،       

ج تطبيقات على المفـاهيم النظريـة،       ويستعين هذا المساق بعرض أعمال فنية راقية من حيث النص واإلخرا          
  . ويشجع بعض الدارسين على الكتابة اإلبداعية في هذا المجال 

  
     

 سـاعات  ٣(              أدب األطفال لغتـه وأسـاليبه                                                                              ٢٣٠١٣٢٧

  )   معتمدة

 أدب      الطفل وعالقته بالنظريـات           يتناول هذا المساق  مقدمة في مفهوم الطفولة ثم تحديد مفهوم          
اللغوية والتربوية والنفسية واالجتماعية،  مثلما يتناول تقويماً لألنواع األدبية في الـشعر والقـصة والروايـة              



وطبيعة كل نوع على ضوء المراحل العمريـة المختلفـة ،           .  والمسرح  ،  وشروط الكتابة وخصائصــها      
  . ية في أدب األطفال وتقويم هذه الدراسات وتحليلها ويتناول هذا المساق دراسات تطبيق

  
  ) ساعات معتمدة٣(     النثر األندلسي والمغربي                                     ٢٣٠١٣٤٤

  
   تتناول هذه المادة تاريخ النثر األندلسي وتطوره ، والمؤثّرات المشرقية في هذا النثر ، والفنـون النثريـة                  

وانية واإلخوانية ، والخطابة ، والمقامة ، والرسائل القصصية والفلسفية كالتوابع والزوابع البـن     كالرسائل الدي 
شهيد ، وحي بن يقظان البن طفيل ،  ورحالت ابن جبير وابن بطوطة والعبدري ، وفن التوقيعات وعصوره                   

أبي الطرف بن عميـرة ،  وأعالمه، وطوق الحمامة البن حزم ، مع التعرف إلى أبرز التاثرين كابن زيدون و             
وابن شهيد ، والسرقسطي ولسان الدين ابن الخطيب وغيرهم ، مع تبين أبرز سمات النثر الفنية من خالل هذه             

  . النصوص ، مع مالحظة تباينها في كل عصر 
  
 

  ) ساعات معتمدة٣(           أدب الحروب الصليبية       ٢٣٠١٣٤٦

فـي األدب   ) الغزوات الفرنجية (لك  الحروب الصليبية     تهدف هذه المادة إلى الوقوف على أصداء ت       
في القرنين السادس والسابع الهجريين والثاني عشر والثالث عشر الميالديين ، ففي مجـال الـشعر                ،العربي  

  : يركز على دراسة أهم الظواهر والمحاور الكبرى
  ) هـ٦٢٦ -هـ٦١٦ -هـ٤٩٢(بيت المقدس : رثاء المدن -
  خالل نصوص أدبية ممثلة  البطل والبطولة من -
   بيت المقدس- حطين- إنب-الرها: صورة المعركة -
  وتجلياتها ) الفرنج( صورة -

وفي مجال النثر تدرس أصداء تلك الحروب في الفنون النثرية ،من خطبة، ورسالة، ورحلة، وسيرة ذاتيـة،                 
  .ومنام،وغيرها

  ) ساعات معتمدة٣(               األدب العربي في العصر المملوكي   ٢٣٠١٣٤٧

تهدف هذه المادة إلى الوقوف على أهم الظواهر األدبية في العصر المملوكي  ، والتعرف إلى أشهر األدبـاء                   
ويتمثل ذلك في دراسة تحليلة شاملة لنصوص مختارة في الشعر والنثر ، وفق منهج تكـاملي، وتختـار                  . فيه

  .ى الظواهر األدبية وتركز الدراسة عل، النصوص الشعرية من دواوين الشعراء
  

تواجهت             ) ساعات معتمدة٣(      األدب العربي في العصر العثماني              ٢٣٠١٣٤٨
العربية مشكالت قديمة تجاوزتها بفضل الجهود التي بذلها علماؤها على مر العصور و أما هذه المادة فهـي                  

مـشكلة  :   وما تزال تواجهها إلى يومها هـذا ومنهـا         تسعى إلى إظهار بعض التحديات التي واجهت العربية       
  . المصطلح، و انتشار العربية بين العالمية والعولمة، و الكتابة العربية

  
  

 )   ساعات معتمدة٣(       أديب عربي حديث                                    ٢٣٠١٤٠٣

تباطه بحركة اإلحياء، كما يقـف  يعرض هذا المساق لتكوين أحمد شوقي الثقافي في ظّل عصره وار       
كمـا  . بالتحليل عند نماذج دالة من شعره، ويبين دوره في نشأة المسرح العربي الحديث، وشـعر األطفـال                

  .يعرض للحركة النقدية التي تناولت أدبه



يتناول المساق تعريفا ببدايات محمود درويش في ظل الحركة الشعرية في األرض المحتلّة، ويعرض 
 النصوص الشعرية والنثرية لمراحل تطور تجربته اإلبداعية، كما يقف عند أهم الظواهر األسـلوبية   من خالل 

  .والبنائية والمضمونية فيها
  

  )   ساعات معتمدة٣(       فن الرواية والقصة القصيرة  وفن المسرحية      ٢٣٠١٤٠٤

ة دراسة تحليلية تتناول ذلك الفـن مـن حيـث           تهدف هذه المادة إلى دراسة فن الرواية أو فن الفصة القصير          
المفهوم والنشأة والعناصر، كما تعرض لتطوره وأشكاله الفنية المختلفة، وتعرف بأبرز أعالمه وتقـف علـى               

نـشأته  : نماذج من أعمالهم، وذلك في إطار الدراسة التطبيقية،   ويتناول المساق تعريفـا بفـن المـسرحية                
  .وناني والعربي، واتجاهاته المختلفة وتطوره، ويسعى لتحليل بعض النصوص الدالةوجذوره في التراثين الي

  
  )   ساعات معتمدة٣( األدب العربي الحديث في األردن وفلسطين         ٢٣٠١٤٠٥

  
يتناول هذا المساق فنون األدب العربي الحديث في األردن وفلسطين وتطورها واتجاهاتها من خالل              

  . الممثلة للفنون واالتجاهات المختلفةتحليل بعض النصوص
  
  

  )   ساعات معتمدة٣(      األدب المقارن                                      ٢٣٠١٤٦٤

مفهومه، ونشأته، وتطوره، ومدارسه، وقضاياه من مثل التأثر        : يتناول المساق تعريفا باألدب المقارن    
  .ن خالل نماذج دالّةوالتأثير، واالستشراق، والترجمة، وذلك كله م

  
  )   ساعات معتمدة٣(         األدب العربي في العالم اإلسالمي والمهجر          ٢٣٠١٤٦٥
 

  تعالج هذه المادة شيوع العربية في البلدان اإلسالمية والمهجر الشمال والجنوب وظهـور             
  :ي من الفته النظر كما تمتاز به األدب المهجر. األدب العربي في تلك البيئات

  :التأثر بالثقافات األخرى شيوع النزعة اإلنسانية في 
  .سعة الخيال والتجديد في األلفاظ والمعاني وتنوع القضايا التي يهتم بها المبدعون 

  . محمد إقبال ، جبران ، إليليا أبي ماضي وميخائيل نعيمة وآخرين: مع التركيز على بعض األعالم 
                      

  )  ساعات معتمدة٣(    اللغة العربية في العالم اإلسالمي                          ٢٣٠١٤٦٦

دراسة األلفاظ العربية وطرائق استخراجها من معاجم اللغة قديمها وحديثها ومستوياتها من              
حالتهـا  (ثم دراسة الجمل في العربية وأنواعها مـن حيـث أغراضـها             . حيث الفصاحة، واالشتقاق والداللة   

  .وشكلها، واكتمالها.ومن حيث تركيبها)نفسيةال
ودراسة الفقرات في العربية وأنواعها ووظائفها مع إعطاء نماذج تحليليـة ودراسـة موضـوعات               

والوقوف على صفات الكتابة الجيدة فيها، وطرائق التوكيد، والحذف، والتقديم، والتأخير، والتلخـيص             . العامة
اضا كمامة تجمع بين المقالة، والخاطرة، والقـصة، واألقـصوصة،          مع مناقشة موضوعات تتناول أغر    . فيها

  . والمثل ،والحكمة، والخطبة، والعظة، والرسالة، ومستويات التعبير المختلفة، وأغراضها المتنوعة
  
  



  )   ساعات معتمدة٣(     كتاب خاص في النحو                          ٢٣٠١٤٦٧

  
ب النحو المعتد بها ككتاب األصول البن السراج، أو شرح المفـصل            وتتناول هذه المادة كتابا من كت       

ويتناول المدرس الكتاب المختار بالعرض والتحليل للمادة العلمية ، ومنهج          . البن يعيش ،أو المغني البن هشام     
ـ                   ده المؤلف في كتابه ،واآلراء التي انفرد بها المؤلف ،والتي عارض بها غيره ،أو وافق فيها غيره، وما اعتم

  .ومكانةَ السماع والقياس عنده . من عوامل، وعلل ومصطلحات 
  
  
  

  ) ساعات معتمدة٣(                  شعر التصوف٢٣٠١٤٦٨

تهدف هذه المادة إلى دراسة شعر التصوف في الشعر العربي القديم في العصور األدبية المتعاقبـة                
ر الشبلي، وابن الفارض، ومحي الدين بن       ،متمثال في أبرز أعالم الشعر الصوفي ،من أمثال الحالج، وأبي بك          

  .عربي، وغيرهم
وتتناول هذه المادة دراسة نصوص شعرية مختارة ،تفضي إلى الوقوف على التعرف إلى أصـحابها        

،ومضامينها،والتعبير عن التجربة الصرفية فيها ،وتمثل السمات الفنية لهذا اللون من الشعر العربي، وخاصة              
  .طلح، والتأثر والتأثير،وغيرها من السمات الفنية األخرىالرمز، والتأويل ،والمص

  
  

اإللمام بفنون شعرية أخرى ،من مديح ، ورثاء، وغزل،ووصف، ويتم ذلك كله من خـالل دراسـة                  -
واإللمام بفنـون شـعرية مـستحدثة مثـل التـأريخ الشعري،والـشعر             . نصوص شعرية مختارة    

  .الهندسي،وغيرهما
عراء في ذلك العصر ،من أمثال ابـن النحـاس الحلبـي، والحـسن     التعرف إلى عدد من أعالم الش   -

  .البوريني، وابن النقيب الحسيني ، وعبد الغني النابلسي، وغيرهم
دراسة فنون نثرية من خـالل دراسـة نـصوص أدبيـة مختـارة فـي مجـال             :وفي مجال النثر     -

 .الرسالة،والمقامة، والرحلة، والسيرة الذاتية،وغيرها
  

  
      ) ساعات معتمدة٣(    األدب المترجم                                    ٢٣٠١٤٦٩       

            يتناول المساق مقدمة تعرف بالترجمة عموما وبترجمة األدب على نحو خاص ومشكالتها، كمـا              
ـ               ين بعـض   يعرض لترجمة الجهود النقدية المتصلة بفنون األدب جميعها، ويبين تأثير األدب المترجم في تمك

  .االتجاهات األدبية ومحاكاتها، وذلك بالوقوف عند النصوص الدالة
  

  )    ساعات معتمدة٣            (        أساليب تدريس اللغة العربية ٢٣٠١٤٧٠
 

  : تنطلق هذه المادة في اتجاهات ثالثة
 منـضبطا فـي     موضوعي يزود الطلبة برؤية كلية شاملة لبنية اللغة ليتمثلوها تمثال علميا منهجيـا            

وتتوقف إلى البيان عن الوحدة العضوية التـي تـربط          . أصواتها وأبنيتها ونظمها وأعاريبها وأساليبها البيانية     
  .عناصر البنية اللغوية بعضها ببعض



القراءة ( ووظيفي يزود الطلبة برؤية كلية شاملة لوظائف اللغة ومهاراتها المتمثلة في األداء المباشر              
، والقراءة الصامتة المقترنة بالسرعة والفهم والتحليل وقراءة ما وراء الـسطور واالسـتجابة    الجهرية المعبرة 

النقدية للمقروء، واالستماع المقترن بالفهم وميز التحيز وتحديد أهداف المتحدث، والتعبير الشفوي المتـصف              
لغة بالحياة وحاجات المتعلم، وإبـداعيا      بالطالقة والدقة وموافقة المقام، والتعبير الكتابي الموجه وظيفيا يربط ال         

  . يستكشف مواهب الطلبة الواعدين وتحفيزها
ومنهجي يزود الطلبة بدليل إلى تخطيط الدروس وتنفيذها ويتمثل في تحديد األهـداف فـي ضـوء                 
البعدين الموضوعي والوظيفي، وتمثل محتوى الدرس  المناسب لتحقيق األهداف المرسومة، وطريقة التعلـيم              

باتجاه تحقيق األهداف معتنيا بمنح الطلبة أدواراً رئيسية فـي المـشاركة            " المحتوى"ان كيف يتناول المعلم     لبي
تجنبا للتلقين واستئثار المعلم بالدور، مع ربط المادة التعليمية بالحياة واهتمامات المتعلمين، وطريقـة التقـويم                

  .المستهدية باألهداف على أنحاء موضوعية ومقاليه
هذه المادة نماذج لدروس عملية تترجم عن هذه االتجاهات الثالثة وتكـون أدلـة مشخـصة                وتقدم  

  . يستأنس بها الطلبة ويقيسون عليها
  

   ) ساعات معتمدة٣(                     النقد التطبيقي        ٢٣٠١٤٧١

يـة مـن        تتلخص أهداف هذه المادة في تدريب الطالب تدريباً عمليا علـى نقـد النـصوص األدب               
الشعر،والقصة القصيرة،والرواية،والمسرحية،باستخدام أساليب التحليل،والنقد الحديث،الذي يفترض أن يكونوا        

  .النقد العربي القديم،والمدارس النقدية الحديثة: قد عرفوها في متطلبين سابقين،هما
           من مقدمة عن  ولتحقيق هذه األهداف في الزمن المخصص،وهو فصل جامعي واحد،ال بد 

النقد التطبيقي للشعر بتحديد عناصر النص الشعري،والخطوات األولى لفهم الشعر،وتحديد محتـوى            
المسيح بعـد  (القصيدة،ومستويات الصنعة الشعرية من خالل نص شعري لمحمود درويش،أو السياب        

". مادالبعث والر"،أو أدونيس)١٩٦٦لعازر(،أو خليل حاوي)ثلج(أو أحمد عبد المعطي حجازي)الصلب
            ه تبـاينواتباع األسلوب نفسه في نقد القصة،والرواية،والمسرحية،مع مالحظة االختالف الذي يوجب

  وفي كلٍّ ال بد من التركيز على التذوق والتقويم. األجناس
  

  ) ساعات معتمدة٣(           فقه اللغة العربية                 ٢٣٠١٤٧٢

  
بية وحقيقة تطورها ،  كما تهتم هذه المادة باللغة العربيـة فـي تطورهـا                صل اللغة العر  أتتناول هذه المادة    

  .ونمائها في العصور المختلفة من حيث دراسة ظواهرها اللغوية المختلفة من مثل االشتقاق والترادف واإلبدال والقلب
  

  ) ساعات معتمدة٣(                 العربية واإلعالم                    ٢٣٠١٤٧٣

ول المادة السمات األسلوبية للعربية في وسـائط الـصحافة واإلعـالم المقـروءة والـسمعية                تتنا  
والبصرية، والمستويات المختلفة التي تتمثل بها العربية في هذه الوسائط، وذلك مقارنـة مـع المـستويات األخـرى                   

ج اللسانية المعاصرة ذات العالقة مثـل     وتفيد معالجة المادة من المناه    . الستعمال العربية في مواقفها الوظيفية المتنوعة     
وتحليل الخطاب، وكلها مناهج تركز على دراسـة اللغـة فـي            ) السيمائية(األسلوبية والتحليل النصي وعلم العالمات      

 والوظيفية والعملية وما ينطوي عليه من       وحداتها الكبرى التي تتجاوز الجملة إلى النص وسياقاته ومقوماته الداخلية         
وتشمل المادة دراسة المكونات األسلوبية للمادة اللغوية المعنية فـي مـستويات التحليـل              .  صددالالت ومقا 
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