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 احملتويات
 

  3مقّدمة                                                                 ص 

                                   4ص                         رسالة القسم 

                                                     5ص    مؤشرات الكفاية للخرّيج                                
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 11ـ  8والغياب.                  ص  اخلطة الدراسّية املفّصلة وسياسة احلضور 

  14ـ  12اخلطّة االسرتشاديّة.                                                 ص 

  26ـ  15وصف مواّد اللغة العربّية.                                          ص 

 40ـ  27ص                                            للموادّ  قائمة بأمساء املصادر واملراجع 
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 مقّدمة
 

 يف مطلع الفصل الدراسّي األول للعام اجلامعيّ  وآداهبا اللغة العربية قسم تأسس  
وهو حيرص منذ يومه األّول على إعداد طلبته وتنمية مواهبهم ومهاراهتم  ،(1999/2000)

فّية ومهارات احلياة؛ ولذلك فإّن خّرجيي ليكونوا أْكفاء يف اجلوانب البحثّية والتدريسّية والثقا
القسم ينطلقون، بكفاءة ومتّيز، يف كاّفة جماالت العمل املتاحة: الصحافة والتحرير الصحفّي، 
واإلعالم والعالقات العاّمة، والتدريس، فضال عن إمتام عدد كبري منهم دراساته العليا 

 )ماجستري ودكتوراه(.
 تتوزّع رتبهم العلمّية بني أعضاء هيئة تدريس ،ستة والتدريسّية ينهض مبهاّم القسم البحثّية   

 التدريسية . وتتنوّع مهام اهليئة(3وأستاذ مساعد ) ،(2) ، وأستاذ مشارك(1) أستاذ
 الطلبة خطّة القسم، وتكوين تشتمل عليهااملواد العلمية اليت  تدريس وأنشطتها بني

عالوة  يُعّدوهنا، ارير واألعمال الكتابية اليتعلى البحوث والتق اإلشراف وإعدادهم من خالل
وتدريسها وتطويرها مبا يتناسب مع  مقررات مهارات اللغة العربية بإعداد هنوضهم على

اللغوية  والكفايات املستوى حتديد امتحانعلى  وُيشرفون، مستجّدات العصر ومتطّلباته
 .اجلامعةاجلدد املقبولني يف  طلبةلل
 مسرية علمية تشكيل العلمّي أمهية خاّصة انطالقًا من وعيه بضرورة البحث   القسمُ  يويلو 

 أعضائه من تطوير متكني القسم اإلمكانات كّلها يف سبيل ئيهيّ ألعضائه، لذلك  منتظمة
 وامللتقيات يف املؤمترات حلضورهم إضافة إىل تقدمي الدعم الكامل ،واالرتقاء هبا مشاريعهم

الفاعل يف الفعاليات واألنشطة  حبضورهم هيئة التدريس أعضاء ميزويت .العلمية احمللية والدولية
حيث مشاركاهتم النوعية يف خمتلف  ،والدولية والعربية احمللية واإلبداعية الثقافية والعلمية

ومؤمتر فيالدلفيا الدويّل  لكلّية اآلداب والفنون العلميّ  األسبوع بدًءا من والندوات امللتقيات
على االشرتاك يف فعالّياهتما وتنظيمهما بالتعاون مع أقسام الكلّية اللذين حيرص القسم 

هيئة التدريس قد نال جوائز ومنًحا  أعضاء بل إّن عدًدا من، فحسب ليس هذااألخرى. و 
وقد حصل األستاذ الدكتور عز  ،فيها يعملون يف احلقول اليت جلهودهم حملية وعربية تكرميًا

متنحها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف  اليت ميزتث املجائزة الباح على الدين املناصرة
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مؤّخرًا على جائزة القدس اليت مينحها احّتاد  كما حصل ،2008 اإلنسانية لعام العلوم جمال
 .الكّتاب العرب

)موسم اإلبداع  2010وللمجتمع احمللّي نصيب وافر من اهتمام القسم، إذ أطلق منذ عام 
إىل رعاية مواهب طلبة املدارس وتنميتها، وذلك بعقد جلسات وورش  األديّب( الذي يهدف

 عمل تدريبّية، وتلّقي أعمال الطلبة اإلبداعّية وتقييمها، وتعزيز اجلاّدين منهم وتكرميهم. 

 ماثل يف أنشطة القسم وخطته، هلذا فهو ال يفتأ يطّور واالنفتاح واالستزادة التمام وقصدُ 
 .للجمال واجلودة والنوعية"؛ ُنشدانًا للكمال وطلًبا رالتطوي" ضمن مشروع براجمه

 
 رسالة القسم :

إنشاء جيل واٍع قادر على احلوار اإلجيايب البناء، ميتلك حالة من التوازن املعريف بني املاضي 
واحلاضر، مدرك ألمهية اللغة العربية على خمتلف علومها، حبيث يكون قادرًا على توظيفها يف 

 ة والثقافية والعملية .حياته االجتماعي
 رؤية القسم:

أن يكون قسم اللغة العربية وآداهبا قسًما متميزًا من الناحية العلمية والثقافية، وأن يقدم 
معارف رفيعة ختدم اللغة العربية وآداهبا وعلومها، منطلًقا من مبدأ احملافظة على عنصر 

 أساسي من عناصر هوية األمة، يتمثل باللغة العربية.
 

   
 مؤشرات الكفاية لخّريج 

 تخصص اللغة العربية وآدابها في جامعة فيالدلفيا
 

يتوقععم مععي  ععريج اللغععة العربيععة وآدابهععا فععي جامعععة فيالدلفيععا ان يكععون مت كنععا مععي ال  ععاور 

 والكفايات التالية: 

 أن يعـــرف اخلــريج أهـــم قواعـــد النحــو والصـــرف وعلـــم  واللسعععااّيات فععي ملعععاغ اللغعععة :

يف كتابتــه وحــواره وحديثــه الشــفوّي علــى  كن مــن اســتخدامها ومراعاهتــااألصــوات، ويــتم
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اللغـة تعلـيم  ت، وأن يطلع على مبادئ اللسانيات احلديثة ويفيد منها يف جماالحنو سليم

 وتدريسها. العربية

 اإلملـام بـأبرز مصـادر األدب واللغـة والبال ـة في ملعاغ الح عو وال صعادر وال راجعم :

  واإلفادة منها عند الرجوع إليها.  ا على استخدامهاوالنقد، وأن يكون قادر 

 أن يكــون اخلـــريج قـــادرا علــى الكتابـــة بلغــة ســـليمة يف موضـــوعات فععي ملعععاغ الكتابعععة :

متنوعـــة، وأن يكـــون قـــادرا علـــى تصـــويب األخطـــاء يف كتابـــات اآلخـــرين، ومتمكنـــا مـــن 

ــــة اخلــــريج قواعــــد اإلمــــالء  ــــك معرف ــــر. ويقتضــــي ذل ــــيم مهــــارات التصــــحيي والتحري والرتق

 األخطاء الشائعة. وتصحيي

 أن يكـــون اخلـــريج قـــادرا علـــى القـــراءة بشـــكل ســـليم فعععي ملعععاغ ال هعععارات ال عععفوية :

ومعــ ، وأن ميتلــك مهــارة التحــدث باللغــة العربيــة الســليمة، للتعبــري عــن أفكــاره ومواقفــه 

 وآرائه.

 القـــدمي : أن يتعمـــق اخلـــريج يف معرفـــة مالمـــي األدب العـــريب فعععي ملعععاغ الدب والنقعععد

واحلديث شـعرا ونثـرا، مـن حيـث األعـالم واألنـواع والظـواهر األساسـية. وأن يتعـرف أبـرز 

ـــة وأبـــرز آثارهـــا يف قـــراءة  ـــة احلديث ـــة قـــدميا وحـــديثا، ويلـــم باملـــدارس النقدي القضـــايا النقدي

 النصوص وحتليلها. 

 البيـــان  : أن يكـــون اخلـــريج ملمـــا بـــأبرز املفـــاهيم البال يـــة يففعععي ملعععاغ الحالرعععة العربيعععة

واملعــاو والبــديع، وملمــا بأثرهــا يف حتقيــق صاليــات النصــوص، وأن يكــون اخلــريج مطلعــا 

علـى األسـاليب البال يـة، وقـادرا علـى اإلفـادة منهـا يف حتسـني مهاراتـه يف الكتابـة والنقـد 

 والتحليل.
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 أن يعرف اخلريج حبور الشعر العريب والتفعيالت العروضـية، في ملاغ موسيقى ال عر :

ا علـــى حتديـــد الـــوزن العروضـــي واكتشـــاف األخطـــاء العروضـــية، إضـــافة إىل قـــادرً كـــون يو 

 .معرفة موسيقى الشعر العريب احلديث

 

 اعضاء الهيئة التدريسية في
قسم اللغة العربية وآدابها   

اسم عضو هيئة 
 التدريس

التخصص 
 الدقيق

 اللنسية
ال ؤهل 
 العل ي

 تاريخ ال يالد
اللامعة 

التي تخرج 
 فيها

يخ تار 
 التخرج

الرتحة 
الكادي ي

 ة

الدب  م  د عحيد اهلل
 اللاهلي

5/9/1969 دكتوراه الرداية  استاذ 1998 ج. الرداية 

/رسان عحد الخالق  
 ع يد الكلية

6/11/1962 دكتوراه الرداية النقد قديم  1996 ج. الرداية 
استاذ 
 مساعد

 ع ر الكفاويي

 رئيس القسم
الدب 
 الادلسي

وراهدكت الرداية  19/8/1978 مؤتةج.   استاذ  2011 
 مساعد

17/6/1969 دكتوراه الرداية اللغة والن و يوسف ربابعة استاذ  2006 ج. الرداية 
  اركم

5/1/1970 دكتوراه الرداية اللغة والن و هالة العحوشي  2006 ج. اليرموك 
استاذ 
 مساعد

 اداء م عل
الدب 

 ال ديو
14/6/1972 دكتوراه الرداية الهاش ية ج.   2004 

استاذ 

 مساعد
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 الخطة الدراسية لقسم اللغة العربية وآدابها

 وسياسة احلضور والغياب
2012/2013  

  ساعة معت دة(ساعة معت دة(  2727))اواًل: متطحات اللامعة 
 ساعة معتمدة( 12متطلبات اجلامعة اإلجبارية ) . أ

 ال لاغ الّوغ
 متطلب سابق ساعة معت دة اسم ال ادة رقم ال ادة
 ---- 3  1هارات اللغة العربية م 110101

 ---- 3 علوم عسكرية 111100

 ---- 3 الرتبية الوطنية 111101

 ---- 3  1مهارات اللغة اإلجنليزية 130101

 ساعة معتمدة( 15ب. متطلبات اجلامعة االختيارية )
قصـى مـادتني مـن كـل ( ساعة من اجملاالت التالية حبد أدىن مادة واحدة من كل جمـال وحبـد أ15يدرس الطالب )

 جمال:

 ( ساعات معت دة6-3/ العلوم اإلاسااية مي ) الثاايال لاغ 

 110101 3 (2مهارات اللغة العربية ) 0110102

 130102 3 (3مهارات اللغة اإلجنليزية ) 0130103

 ---- 3 (1مهارات اللغة الفرنسية ) 0140101

 ---- 3 (1لغة أجنبية )إيطايل  0140104

 ---- 3 (1لغة أجنبية )ع ي  0140106

 ( ساعات معت دة6-3/ العلوم االجت اعية واالقتصادية مي ) الثالوال لاغ 

 ---- 3 مقدمة يف علم االجتماع 0111111

 ---- 3 مقدمة يف علم النفس 0111112

 ---- 3 1الفكر واحلضارة اإلنسانية  0111133

 ---- 3 وسائل االتصال واجملتمع 0111142

 ---- 3 ثقافة التنمية 0115255
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 ( ساعات معت دة6-3) مي ال لاغ الرابم/العلوم والتكنولوجيا و الزراعة
 ---- 3 اإلنسان و البيئة 0240151
 ---- 3 أساسيات السيارات 0620105
 ---- 3 مهارات احلاسوب 0750111
 ---- 3 صحة اإلنسان واجملتمع 0910101
 ---- 3 إلسعافات األوليةمبادئ التمريض و ا 0910105

 
يتوجعععب علعععى كافعععة الطلحعععة التقعععدم المت ااعععات ت ديعععد ال سعععتوة فعععي اللغعععة العربيعععة واللغعععة اإلالليزيعععة ومهعععارات 
ال اسوب، وعلى الطالب الذي ال ي قق النلاح في اّي مي هذه االمت ااات ان يسلل ل اّدته مساقاً استدراكياً 

 (  ارج  طته الدراسية.099)
 ساعة معت دة( 24متطلحات الكلية )ثااياً: 

 ساعة معت دة( 15)متطلحات الكلية اإلجحارية   ا.

ساعة  اسم ال ادة رقم ال ادة
 معت دة

 متطلب سابق

 0110102 3 فن الكتابة والتعبري 0110111

 ---- 3 فن اخلطابة واحلوار 0110113

 ---- 3 مدخل إىل علم االتصال 0111140

 ---- 3 مناهج البحث 0111160

 0130101 3 (2مهارات اللغة اإلجنليزية ) 0130102

 ات معت دة(ساع 9متطلحات الكلية اال تيارية ) . ب
 ساعات معتمدة( خيتارها من املواّد التالية: 9يدرس الطالب ثالث مواّد )

 اسم ال ادة رقم ال ادة
ساعة 
 معت دة

 متطلب سابق

 ---- 3 تذوق النص األديب 0110112

 ---- 3 تبة العربية واملعاجماملك 0110280

 ---- 3 ثقافة صالية 0180360

 ---- 3 تنمية وتنظيم اجملتمع 0111115

 ---- 3 مهارات التفكري 0111117

 ---- 3 قراءة واستيعاب 0120113

 ---- 3 تاريخ الفّن العاملي 0190473
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 ساعة معت دة( 81ثالثاً:  متطلحات التخصص )
 ساعة معت دة( 66 جحارية ). متطلحات التخصص اإلا

 متطلب سابق ساعة معت دة اسم ال ادة رقم ال ادة

 0110101 3 (1علم النحو ) 0110240

 ---- 3 اللسانيات 0110243

 ---- 3 علم الصرف 0110247

 ---- 3 البال ة العربية 0110250

 0110101 3 األدب اجلاهلي 0110260

 0110260 3 مويأدب صدر اإلسالم والعصر األ 0110261

 0110261 3 الشعر العباسي 0110266

 ---- 3 علم العروض 0110282

 0110240 3 (2علم النحو ) 0110341

 ---- 3 الصوتيات 0110345

 ---- 3 النقد األديب العريب القدمي 0110351

 ---- 3 األدب املقارن 0110365

 0110266 3 النثر العباسي 0110367

 ---- 3 العثماووالعصر ر املتتابعة أدب العصو  0110368

 ---- 3 مناهج البحث يف األدب واللغة 0110487

 0110341 3 (3علم النحو ) 0110442

 ---- 3 فقه اللغة العربية 0110444

 ---- 3 مناهج النقد األديب احلديث 0110452

 ---- 3 نظرية األدب 0110456

 ---- 3 األدب األندلسي واملغريب 0110469

 ---- 3 الشعر العريب احلديث 0110474

 ---- 3 النثر العريب احلديث 0110478
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 ساعات معت دة( 9ب. متطلحات التخصص اال تيارية )
 ساعات معتمدة( خيتارها من املواّد التالية: 9يدرس الطالب أربع مواّد )

 متطلب سابق ساعة معت دة اسم ال ادة رقم ال ادة

 ---- 3 النحويةاملدارس  0110346

 ---- 3 البيان القرآو والنبوي 0110354

 ---- 3 السرديات 0110356

 ---- 3 تطبيقات حنوية وصرفية 0110448

 ---- 3 األدب يف فلسطني واألردن 0110476

 ---- 3 موضوع خاص يف األدب 0110477

 ساعات معت دة( 6جع. متطلحات التخصص ال ساادة )
 متطلب سابق ساعة معت دة دةاسم ال ا رقم ال ادة

 ---- 3 تاريخ العرب واملسلمني حىت هناية دولة املماليك 0110291

 ---- 3 تاريخ العرب احلديث 0110395

 

حلم الع ل ال لقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عي ساعتيي مقابل كل ساعة 
 تدريس.

 سياسة ال ضور والغياب:
حماضــرات / نــر(  5حماضــرات /حــثم و 7)  %15ال يســمي للطالــب بالتغيــب أكثــر مــن 

مــن الســاعات املقــررة للمــادة بــدون عــذر مرضــي أو قهــري يقبلــه عميــد الكليــة؛ إذ يرتتــب 
اعتبــار الطالــب منســحباً مــن املــادة يف حالــة قبــول العميــد للعــذر، بينمــا مُينــع الطالــب مــن 

قبـول العميـد للعـذر  التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته يف املادة صفراً يف حالـة عـدم
 املرضي أو القهري.
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 الخطة االسترشادية لتخصص اللغة العربية وآدابها
ساعة معت دة 132  

 
 السنة الولى

 الفصل الثااي الفصل الوغ
الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة

 ال عت دة
الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة

 ال عت دة
مهارات اللغة العربية  110101

(1)  

(1علم النحو ) 110240 3  3 

 3 األدب اجلاهلي 110260 3 الرتبية الوطنية 111101

(1مهارات اجنليزي ) 130101  3 علم الصرف 110247 3 

متطلبات جامعة  
 اختياري

مهارات اللغة العربية  110102 3
(2)  

3 

 3 علوم عسكرية 111100 3  

  متطلب كلية إجباري      

 15 
 ساعة 

ساعة  15   

 السنة الثااية
 الفصل الثااي الفصل الوغ

الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة
 ال عت دة

الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة
 ال عت دة

(2علم النحو ) 110341 (3علم النحو ) 110442 3   3 

أدب صدر اإلسالم  110261
 واألموي

 3 الشعر العباسي 110266 3

انياتاللس 110243 3 علم العروض 110282  3 

 3 متطلب قسم اختياري  3 متطّلب جامعة اختياري 110111

 3 متطلب جامعة اختياري  3 متطلب جامعة اختياري 

 3 متطلب كلية اختياري  3 متطلب كلية اختياري 

 18 ال ل وع
 ساعة 

ساعة  18 ال ل وع  

 السنة الثالثة



 12 

 الفصل الثااي الفصل الوغ
الساعات  اسم ال ادة 

ةال عت د  

الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة
 ال عت دة

 3 الشعر العريب احلديث 110474 3 النثر العباسي 110367

 3 فقه اللغة العربية 110444 3 البال ة العربية 110250

أدب العصور املتتابعة  110368 3 الصوتيات 110345
 والعصر العثماو

3 

النقد األديب العريب  110351
 القدمي

قسم اختياريمتطلب   3  3 

تاريخ العرب واملسلمني  110291
 حىت هناية دولة املماليك

 3 متطلب كلية إجباري  3

 3 متطلب كلية اختياري  3 متطلب جامعة اختياري 

 18 ال ل وع  
 ساعة 

ساعة  18 ال ل وع    

 

 السنة الرابعة
 الفصل الثااي الفصل الوغ

الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة
ةال عت د  

الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة
 ال عت دة

األدب األندلسي  110469
 واملغريب

 3 نظرية األدب  110456 3

مناهج النقد األديب  110452
 احلديث

مناهج البحث يف  110487 3
 األدب واللغة

3 

 3 متطلب كلية إجباري  3 النثر العريب احلديث 110478

اختياري متطلب قسم   3 األدب املقارن 110365  3 

     3 تاريخ العرب احلديث 110395
      3 متطلب كلية إجباري 

 18 ال ل وع
 ساعة 

ساعة  12 ال ل وع  
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 وصف مواّد اللغة العربّية

 متطلّحات اللامعة -اوالً 

 ساعات معت دة () مادة  جامعة ا تياري( 3( ) 2(   مهارات اللغة العربية ) 0110102)

مهارات اللغـة العربيـة: مهـارة القـراءة ومهـارة االسـتماع، ومهـارة احملادثـة،  ومهـارة الكتابـة. وتركـز املـادة تتناول املادة    
علـــى الطبيقـــات الـــيت تنمـــي هـــذه املهـــارات، والرتكيـــز علـــى النحـــو الـــوظيفي واالســـتخدامات احملتملـــة دون الـــدخول يف 

ارة من مرتكزات، وأسس، وأدوات لتدريب الطالب تفاصيل النحو والصرف. وقد ركزت املادة على ما تتطلبه كل مه
على القراءة السليمة واستيعاب املسموع وفهمه، واحلوار، كما تركز على الكتابـة بـدءاً بالكلمـة ومـرورا  باجلملـة والفقـرة 

 والعبارة، وانتهاء بالنص دون أخطاء.
ويــة ، كمــا اعتمــدت لتطــوير وحرصــا املــادة علــى تــدريب الطــالب علــى دقــة التعبــري، وصــحة الرتاكيــب اللغ 

الدور الوظيفي هلذه املهارات وسائل تقنية حديثة بعيداً عن التلقني واحلفظ، تدرب الطالب على فهم االستماع اجليد 
للــنص وفهمــه بدالالتــه، وعلــى احلــوار البنــاء اهلــادف دون أخطــاء إمالئيــة أو حنويــة، كمــا تطــور الــذوق اللغــوي لــديهم 

 ية.لقراءة الدالالت اجلمال
 
 ساعات معت دة () متطلب جامعة إجحاري( 3( ) 1(   مهارات اللغة العربية )0110101)

تتنــاول املــادة مهــارات اللغــة العربيــة: مهــارة االســتماع، ومهــارة احملادثــة، ومهــارة القــراءة، ومهــارة الكتابــة، يف  
الــدخول يف تفاصــيل املســائل النحويــة  إطـار دورهــا الــوظيفي. وتركــز املــادة علــى الــدور الـوظيفي هلــذه املهــارات، دون

واللغوية والصرفية التقليدية. وقد ركزت املادة على ما تتطلبه كل مهارة من مرتكزات، وأسس، وأدوات تقنية تدرب 
الطــالب علــى اســتيعاب املســموع وفهمـــه، وعلــى إدارة دفــة احلــوار، وكــذلك القـــراءة الســليمة اخلاليــة مــن األخطـــاء 

كمـــا تركـــز علـــى الكتابـــة بـــدءاً بالكلمـــة ومـــرورا  باجلملـــة والفقـــرة والعبـــارة، وانتهـــاء بـــالنص دون اإلمالئيـــة والنحويـــة،  
 أخطاء.

وحرصــا املــادة علــى تــدريب الطــالب علــى دقــة التعبــري، وصــحة الرتاكيــب اللغويــة بعــرض  ــاذ  خمتــارة مــن  
ة حديثـة بعيـداً عـن التلقـني واحلفـظ، النصوص للقراءة، كما اعتمد لتطوير الدور الوظيفي هلذه املهارات وسائل تقني

تدرب الطالب على فهم االستماع اجليـد للـنص وفهمـه بدالالتـه، وعلـى احلـوار البنـاء اهلـادف دون أخطـاء إمالئيـة 
 أو حنوية، كما تطور الذوق اللغوي لديهم لقراءة ما بني السطور واستنتا  الدالالت اجلمالية.
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 متطّلحات الكلّية -ثااًيا

 ( ) تذوق النص الدبي( ) ثالث ساعات معت دة (  ) متطلب كلية ا تياري(  0110112)

مادة ) تذوق النص األديب ( ، مـادة ثقافية عامة لطلبـة كلية اآلداب والفنـون ) اختيارية ( ، تعرف الطلبة خبصائص 
كاري ، والـنص املـرتجم ، و ريهـا .   األنواع األدبية ، وتركز على : الشعر،  الرواية ، القصة القصرية ، واألدب التذ 

وفـــق التحليـــل احلـــديث ، والتعـــرف علـــى أنـــواع التحليـــل األديب تعـــرف الطلبـــة  آليـــات  حتليـــل ) الشـــعر والســـرد ( ، 
 ومناهجه ومشكالته .

 ساعات معت دة () متطلب كلية ا تياري( 3(   ) ال كتحة العربية وال عاجم( )   0110280)  

شأة التدوين وتطور التأليف وظهور املكتبات وصناعة الكتاب عند العـرب )التحـول مـن الشـفاهية تتناول هذه املادة ن

إىل الكتابية(، وتعّرف بأبرز العلـوم وجمـاالت التـأليف الـيت اهـتم هبـا العـرب، كمـا تعـرض ألهـم املصـادر واملصـنفات يف 

ك عنــد عــدد مــن أعـالم املــؤلفني واملصــنفني  قــدميا اجملـاالت األساســية املختــارة مــن املكتبـة العربيــة، وتتوقــف املــادة كـذل

 وحديثا، وهتتم املادة بالتأليف املعجمي من ناحية بداياته وتطوره ومناهج املعاجم واجتاهاهتا وأنواعها.

 ( في الخطابة وال وار       ثالث ساعات معت دة         متطلب كلية إجحاري0110113) 
مفهــومي ملهــارط اخلطابــة واحلــوار ، ومــا طــرأ عليهمــا مــن تطــورات يف املضــمون تشــتمل هــذه املــادة علــى عــرض تــارخيي و 

والشـكل . وهتــدف هـذه املــادة إىل متكـني الطالــب نظريـا وتطبيقيــا مـن امــتالك مهـارات االســتماع الضـرورية والقــدرة علــى 
اجلماعـات ، وختطـيا اخلطـب اإللقاء اجليد ومواجهة اجلمهور ، فضال عن امتالك مهارات االتصال الفعالة مـع األفـراد و 

 وبنائها والتمييز بني أنواعها ، وتقبل آراء األفراد واجلماعات وإتقان مهارة العمل مع الفريق.
 

 ساعات معت دة () متطلب كلية إجحاري( 3) ) في الكتابة والتعحير( (  0110111)  

ات الكتابة والتعبري باللغة العربية، من خالل مادة )فن الكتابة والتعبري( مادة تطبيقية يتدرب الطلبة فيها على مهار 
تعريفهم بأسس التعبري السليم وتدريبهم عليه شفاهيا، وكتابيا. كما تتيي املادة فرصة الكشف عن امليـول اإلبداعيـة 

 لدى الطلبة وتطويرها وتعزيزها يف سائر جماالت الكتابة والتعبري.

ابيــة والتعبرييــة، وأ ــاا الكتابــة الوظيفيــة )املنمذجــة( يف إطارهــا وتقــّدم املــادة مــن خــالل التعــرف علــى الفنــون الكت
النظري، ويف  اذجها الرفيعة، وصوال إىل املستوى التطبيقي، مما ميد الطلبة بقـدرات ومهـارات جديـدة، ويسـاعدهم 

شـائعة مبـا على التوصل إىل متطلبات الكتابـة اجليـدة وشـروطها. كـذلك تعـاد املـادة مشـكالت الكتابـة واألخطـاء ال
 يسهم يف تطوير مهارة الكتابة والتعبري املتوقعة واملطلوبة ممن يصل إىل املستوى اجلامعي.
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 ثالثًا ع متطّلحات التخّصص اإلجحاريّة

 ساعات معت دة (     ) متطلب تخصص  إجحاري ( 3(         ) 1(  علم الن و )   0110240)       

ىل لعلم النحو والرتكيب، فتبدأ بتقسيم الكلمة إىل أنواعها،   تنتقل إىل تركيب اجلملة تتناول هذه املادة األساسيات األو 
وأقسامها؛ االمسية والفعلية، وتدرس الفعل من حيث الزمن، والصحة واالعتالل، واإلعراب والبناء،   تدرس االسم مـن 

حوال املعربات وعالمات اإلعراب، وتدرس أنواع حيث نوعه وبناؤه وإعرابه،  وتناقش أحوال املبنيات وعالمات البناء، وأ
الفاعل ونائبه، وأنواع املفعول به،   أنواع املبتدأ واخل ، وتوضي عمل ما يدخل على اجلملة االمسية من األفعال الناقصة 

؛ اجلـار واحلروف الناسخة، وما يدخل على مفردات اجلملة من النعا واإلضافة،   ما تذيل به اجلملة من أشباه اجلمـل
 واجملرور، والظرفية.

 
 ساعات معت دة(         )متطلب تخصص إجحاري( 3)      (   اللساايات 0110243)  

تتناول هذه املادة علم اللغة احلديث، وتدرس اللغة بشكل موضوعي للكشف عن اخلصائص األساسية لنظامها الصوط 
هــا ، كمــا تــ ز املــادة منــاهج دراســة األنظمــة اللغويــة كاملنــاهج والصــريف والنحــوي والــداليل والعالقــات العضــوية فيمــا بين

التارخيية والوصفية واملقارنة، وتسعى للكشف عن العالقة بني اللغة والظواهر النفسية واالجتماعية ، مع اإلحاطة الكافية 
ن خالل املادة على أبرز أعالم بالنظريات اللغوية احلديثة، الوصفية والسلوكية واالجتماعية والتحويلية . ويتعرف الطلبة م

 اللسانيات واجتاهاهتم يف دراسة الظاهرة اللسانية، واملصادر األساسية يف هذا اجملال.
   
 ( ساعات معت دة          )مادة إجحاريّة(3( )علم الصرف(                 )0110247)

ية )الفعل واالسم( وما يطرأ عليهما مـن حتـّوالت ، وذلـك تتناول هذه املادة ، بالتحليل الصريّف ، بنية  الكلمة العرب      
بالتعريف بعلم الصرف وموضوعاته ، والتعريف بالقوانني الصوتية واملقاطع العربية وامليزان الصريّف .  ّ ُتدرس موضوعات 

 علم الصرف بعد ذلك ُمقّسمًة قسمني: 
 أ عليه .األول )الفعل( وُتدرس فيه أقسام الفعل والتحّوالت اليت تطر 

 والثاو )االسم( وُتدرس فيه خاصية االشتقاق، و أقسام االسم والتحّوالت اليت تطرأ عليه.
 ويتبع ذلك دراسة بايب اإلعالل واإلبدال . 
 
 ساعات معت دة (   )متطلب تخصص إجحاري( 3( الحالرة العربية  )  0110250)
تطبيقـات املتصـلة بعلـم البال ـة العربيـة، وتشـتمل علـى جمموعـة مـن املفـاهيم واملعـارف والتتكون هذه املادة من  

مقدمة لتوضيي عدد من املصطلحات واملفاهيم مثل: البال ة والفصاحة والبيان..  وتركز املادة على  علوم البال ة: علم 
ة مــن املعــاو، وعلــم البيــان، وعلــم البــديع؛ مــن خــالل عــرض للمفــاهيم املتصــلة هبــا وبفروعهــا، مــن خــالل  ــاذ  تطبيقيــ

 األدب العريب. 
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 ساعات معت دة () متطلب تخصص إجحاري( 3(   ) الدب اللاهلي( )   0110260)
تــدرس هــذه املــادة  األدب يف العصــر اجلــاهلي )شــعرا ونثــرا(. وهتــتم بــإبراز أهــم معــاس احليــاة العربيــة قبــل اإلســالم مــن 

لشــعر اجلــاهلي. وتعــة املــادة بــالتعرف إىل أهــم قضــايا النــواحي الدينيــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وربــا هــذه املعــارف با
األدب اجلاهلي )كقضية بدايات الشعر وأوليته وقضية النحل واالنتحـال وقضـية الروايـة والتـدوين(. وتسـعى املـادة إىل 
ــــــات، املنصفات،شــــــعر  ــــــل : املعلقــــــات، احلولي ــــــأهم ظــــــواهر الشــــــعر اجلــــــاهلي وموضــــــوعاته مــــــن مث ــــــة ب ــــــف الطلب تعري

تدرب املـــادة الطلبـــة علـــى قـــراءة القصـــيدة اجلاهليـــة وفهمهـــا وحتليلهـــا مـــن خـــالل التفاعـــل مـــع  القصـــيدة الصـــعاليك..و 
اجلاهلية وأبرز مفاتيي تأويلها وتفسريها. كما تقدم املادة صورة موجزة عن فنون النثر العريب يف العصر اجلاهلي، وتركز 

 قبة.املادة على عدد من املفاهيم واملصطلحات املرتبطة هبذه احل
 

 ساعات معت دة ( ) متطلب تخصص إجحاري( 3(   ) ادب صدر اإلسالم والعصر الموي( ) 0110261)  

تقدم هذه املادة للطلبة صورة واضحة عن األدب يف عصر صدر اإلسالم )عصر النبوة واخللفاء الراشدين( 
دب عامة والشعر خاصة، وكذلك والعصر األموي، بفنّيه: الشعر والنثر. وتتضمن دراسة موقف اإلسالم من األ

التعرف إىل أثر اإلسالم ومفاهيمه يف الشعر والنثر من خالل حتليل النصوص األدبية املختلفة. ويف جمال الشعر تركز 
املادة على دراسة الظواهر اجلديدة اليت برزت يف أدب صدر اإلسالم مثل: دور الشعر يف جمال الدعوة اإلسالمية، 

ك ما برز يف العصر األموي من ظواهر كالنقائض، والغزل الصريي والغزل العذري، والشعر وشعر الفتوحات، وكذل
 املذهيب والسياسي اخل... وذلك من خالل نصوص شعرية متثل هذه االجتاهات والظواهر.

، العهـود واملواثيـق أما يف جمـال النثـر فرتكـز املـادة علـى إبـراز دور اإلسـالم يف تطـوير سـائر الفنـون النثريـة )اخلطابـة، الرسـالة
 اخل... وكذلك تّلمس املالمي الفنية هلذه الفنون، ومدى تطورها يف صدر اإلسالم والعصر األموي.

 
 ساعات معت دة ( ) متطلب تخصص إجحاري( 3(   )ال عر العحاسّي( ) 110266) 

هـ  449-132فرتة الواقعة بني )تعرُض هذه املادة صورة شاملة ومفصلة حلركة الشعر العريّب يف العصر العباسّي يف ال

( بــدءاً ببشــار بــن بــرد وانتهــاًء بــأيب العــالء املعــرّي ، وذلــك مــن خــالل دراســة أعــالم الشــعر العــريّب ، ورصــد مكــامن 

فرادهتم وتعيني معاس جتارهبم الشعرية . إضافة إىل جتلية الظواهر الشعرية البارزة ، والوقوف على منزلة الشعر والشـعراء 

 صناعة الثقافة والتاريخ العربيني. ودورهم يف

 ساعات معت دة (  )متطلب تخصص إجحاري(  3) (   ) علم العروض( 0110248)
مــادة العــروض لطلبــة اللغــة العربيــة ، مــادة تــدرس علــم العــروض التقليــدي مبواصــفاته املعروفــة ، حيــث يتعــرف 

حبراً ( ، وتفاعيلها  16ف إىل حبور الشعر العريب ) الطالب على أسس تقطيع الشعر ، ومعرفة الزحافات والعلل ، والتعر 
، وكذلك معرفة ) القافية ( ، ومعرفة عروض الشعر احلر التفعيلي ، ومقارنته بالبحور األوروبية ، كذلك يتعرف الطالـب 

 على النظريات احلديثة يف جمال موسيقى الشعر.
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 ) متطلب تخصص إجحاري(               ساعات معت دة (  3 (         )2(   علم الن و )0110341)  

تتناول هذه املادة مفاهيم الزيادات اليت تدخل على اجلملة فتحول وظائفهـا اىل دالالت خمتلفـة، وتضـم هـذه املفـاهيم 
التوابع؛ العطف والتوكيد والبدل، وتدرس املفاعيل بأنواعها، املفعول املطلق واملفعول فيه واملفعول ألجله واملفعول معه، 
وتبـــني أنـــواع التمييـــز ووظائفـــه يف اجلملـــة، وكـــذلك احلـــال وأنواعهـــا ، املفـــردة واجلملـــة وشـــبه اجلملـــة واملشـــتقة واجلامـــدة 
والتقـــدمي والتــــأخري عــــن صـــاحبها، وتــــدرس النــــداء ووظيفتــــه وأنواعـــه وأحكامــــه اإلعرابيــــة، ومــــا يتفـــرع عنــــه مــــن الندبــــة 

 ملستثة وإعرابه،   العدد وأحكامه مع املعدود وإعرابه.واالستغاثة، ويبحث يف االستثناء وأ اطه وأحكام ا

 
 ساعات معت دة( )متطلب تخصص إجحاري( 3( )0110345الصوتيات )

تتناول هذه املادة علم أصوات العربية ، وصفاهتا الفونيتكية من خالل التعرف على جهاز النطق واملخار  وطريقة النطق 
الصــامتة والصــائتة، إضــافة إىل الدراســات الصــوتية احلديثــة مــن فــونيم ونــ  -: ، وتبــني صــفات األصــوات العربيــة بنوعيهــا

وتنغــيم . والتعــرف علــى املقطــع وأنواعــه والتغــريات الطارئــة يف الرتكيــب املقطعــي ، كمــا تعــرف الطالــب بالكتابــة الصــوتية 
 للكلمات العربية .

 
 ات معت دة(   )مادة إجحارية((  النقد الدبي العربي القديم            ) ثالث ساع110351) 

تشــتمل هــذه املــادة علــى عــرض تــارخيي وقــراءات نصــية تطبيقيــة ألبــرز القضــايا النقديــة يف األدب العــريب القــدمي ولتعريــف 
الطالب بأبرز النقاد القدماء. فهي هتـدف اىل متكـني الطالـب مـن االملـام بـاملالمي النقديـة االنطباعيـة يف العصـر اجلـاهلي 

م واملــؤثرات الفكريــة واألجنبيــة الــيت فعلــا يف هــذا النقــد بعــد ذلــك . كمــا هتــدف إىل متكــني الطالــب مــن وصــدر اإلســال
اإلملــام بقضــايا أساســية مثــل الطبــع والصــنعة وعمــود الشــعر والســرقات األدبيــة واللفــظ واملعــة والقــدمي واحملــدث والصــدق 

ابن سالم اجلمحي وابن قتيبة وقدامة بن جعفر وعبـد  والكذب والنظم والنثر ، فضال عن دراسة جهود نقاد بارزين مثل
 القاهر اجلرجاو.

 
 متطلب تخصص إجحاري(ساعات معت دة (     ) 3( الدب ال قارن           ) 0110365)
األدب املقارن، مادة اجبارية لطلبة قسم اللغة العربية، تتناول عالقات األدب العريب القدمي واحلديث، بآداب  

خرى )عالقات األدب العريب القدمي باألدبني: اليوناو، والفارسي، عالقة املوشحات بشعراء الرتوبادور، أثر اللغات األ
الشعر اإلجنليزي واإلسباو احلديث يف الشعر العريب احلديث ... اخل(. كما هتتم املادة بتعليم الطالب مدارس ومناهج 

ملاو، الساليف(، وكيفية فهمها ملسألة التفاعل األديب، والتعرف إىل األدب املقارن يف العاس: )الفرنسي، األمريكي، األ
 احملاوالت العربية يف جمال األدب املقارن. 

  
 ساعات معت دة ( ) متطلب تخصص إجحاري(: 3( النثر العحاسي ) 0110367)

 516ـ  132ّي يف الفرتة الواقعة بني )تعِرُض هذه الـمادة صورة شاملة وُمفصـّلة حلركة النثر العريّب يف العصر العباس      
 516هــ( وانتهـاًء بـاحلريرّي )ت  360هــ( مـرورًا بـأيب الفضـل ابـن العميـد )ت  132هـ( من عبد احلميـد الكاتـب )ت 
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هـ( ، وذلك من خالل دراسة األجناس النثرية املختلفة وجتلية مضامينها املتنّوعة، وإدراك خصائصها الفنية من خالل قراءة 
ص وحتليلهــا. كــذلك تســعى هــذه املــادة إىل الوقــوف علــى أعــالم النثــر العــريّب، ورصــد مكــامن فــرادهتم وتعيــني معــاس النصــو 

    جتارهبم النثرية، والتعريف مبنزلة النثر والناثرين ودورهم يف صناعة الثقافة والتاريخ العربيني.
 
 ات معت دة( )تخصص إجحاري(ساع 3( ) والعصر العث ااي ( ) ادب العصور ال تتابعة 0110368) 

تتنـاول هــذه املــادة "أدب العصــور املتتابعــة" الــذي يُعـد  حلقــة الوصــل بــني األدب العــريّب القــدمي واألدب العــريّب 
 567ـ  358احلديث. ويُقصُد بــ"أدب العصـور املتتابعـة" األدب الـذي يقـع يف عسـة أعصـر هـي: األدب الفـاطمّي )

ـ  923(، واألدب اململـــوكّي )هــــ 648ـ  578هــــ(، واألدب األيـــويّب ) 577ـ  489هــــ(، واألدب الزنكـــّي )
 هـ(. 1213

وهتـدف املــادة إىل دراســة الظــواهر األدبيــة البــارزة، واألدبــاء املشـهورين مــن خــالل دراســة نصــوص أدبيــة كاشــفة 
، واملـذهب الصـويّف، واحلـروب عن أبرز العوامل الثقافيـة الـيت أد ت إىل تشـكيل الظـواهر األدبيـة مثـل: املـذهب اإلمسـاعيليّ 

 هـ(.  690ـ  490الصليبّية )
 

 ساعات معت دة ( ) متطلب إجحاري( 3( مناهج الح و في الدب واللغة ) 0110487)
تتنـــاول هــــذه املــــادة عرًضــــا ملنـــاهج البحــــث يف األدب واللغــــة ومرجعياهتــــا املعرفيـــة وآلياهتــــا التحليليــــة وأعالمهــــا  

إلطــار اإلشــارُة إىل اجتاهــات املنــاهج: املنــاهج الســياقّية، واملنــاهج اللســانية، واملنــاهج التوفيقيــة ورّوادهــا. وتنــدر  يف هــذا ا
الرتكيبّية. فأما املناهج السياقية فتلك اليت تُقارب النصوص ُمقاربة خارجية، كاملنهج التـارخيّي، واملـنهج النفسـّي ، واملـنهج 

سعا إىل وضع قوانني خاصة لدراسة األدب معتمدًة على البنية اللسـانية،  االجتماعّي. وأّما املناهج اللسانية فتلك اليت
فكان أّن ظهر املنهج الشكالّو، واملنهج البنيوّي، واملنهج األسلويّب. ولعّل نزوع املناهج العلمية إىل التجريب واحتكامها 

إىل حماولـة رأب الصـدع بـني املنـاهج اللسـانية  إىل العلمية الصارمة اليت نظرت إىل النص األديّب ـ اللغوّي نظـرة ُمغلقـة دفـع
النسقّية واملناهج اخلارجية السياقية فكان أْن ظهرت اللسـانيات التداوليـة رد ا علـى اللسـانيات التوليديّـة التحويليـة، وظهـر 

 املنهج الثقايّف واملنهج التفكيكّي واملنهج السيميائّي وحتليل اخلطاب...
 
 
 ساعات معت دة ( ) متطلب تخصص إجحاري( 3(              ) 3)(   علم الن و   0110442)

تتناول هذه املادة األساليب اللغوية من حيث استخداماهتا ومعانيها وإعراهبا،وتضم االستفهام وأدواته ومعانيه والتعجب 
ـــــذم، واإل ـــــراء والتحـــــذير واالختصـــــاص، وا ـــــه وطرقـــــه واســـــتخداماته ومعانيـــــه، والشـــــرا وأدواتـــــه، واملـــــدح وال لنفـــــي وأدوات

ومعانيه،والقسم وحروفه،   تدرس إعراب اجلمل ومواقعها يف الرتكيب، وأمساء األفعال واألصوات والفرق بينهما وبناؤها 
 وأنواعها، ودراسة نصوص تطبيقية لكل هذه الفروع .

 
 ري(ساعات معت دة(         ) متطلب تخصص إجحا 3(            )0110444فقه اللغة العربية( )  )
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تدرس هذه املادة التعريف بفقه اللغة ، والفرق بينه وبني علم اللغة وجهود علماء اللغة املتقدمني واحملدثني يف فقه 
اللغة وأشهر مؤلفاهتم   التعريف بنظريات نشأة اللغة ، والفصائل اللغوية وعالقة العربية بشقيقاهتا من اللغات 

العربية وما أصاهبا من تغيريات ، وهتتم باللهجات العربّية وما بينها من فروق السامية . وتركز املادة على تطور اللغة 
صوتية وصرفية وتركيبية ، كما تدرس بعض الظواهر اللغوية كاملشرتك اللفظي ، والرتادف ، واألضداد ، والتعريب 

 )قدمياً وحديثاً( . 

 
 ( ) تخصص إجحاري(ساعات معت دة  3( ) مناهج النقد الدبي ال ديو( )    0110452)

هتـدف هـذه املـادة إىل التعريـف بتـاريخ النقـد األديب احلــديث ومناهجـه مـن خـالل متهيـد حـول معــة األدب  
والنقــد والعالقــة بينهمــا ، والتعريــف مبصــطلحات وقضــايا نقديــة قدميــة / حديثــة مثــل الــوحي واإلهلــام واإلبــداع والــذوق 

يتوقف عنـد أبرز املنـاهج النقديـة احلديثـة مثـل : هاملـنهج التـارخيي ، واملـنهج وعالقة النقد باجملتمع واألخالق .. إخل   
النفســي ، واملــنهج اجلمــايل ، واملــنهج االجتمــاعي ، واملــنهج البنيــوي ، واملــنهج الســيميائي ، واملــنهج التفكيكــي والنقــد 

رز مـن أسّسـوا هلـا نظريـا وتطبيقيـاً يف الثقايف ، والنقد النسوي [، وذلك بالتعرف على أصـوهلا الفكريـة والفلسـفية ، وأبـ
 إطارها األورويب ، واإلملام باملستخدم منها يف النقد العريب احلديث ، مع بعض التطبيقات .

 
 ساعات اجحارية(             )متطلب تخصص إجحاري( 3(         ) اظرية الدب(          ) 0110456)
دب ، اليت أُطلقا عليها ُمسّميات أخرى ، مثل : )الشعرية ، علم تتناول ) مادة نظرية األدب ( ، فلسفة األ 

النّص ، وعلم األدب ( ، و ريها . وكلها تتناول مادة األدب من خالل وصف اخلصائص املطلقة العليا لألجناس 
خصائص النصوص األدبية ، وذلك من أجل ، بفروعها املتعددة ، املنبثقة من  }الشعر ، والسرد  {األدبية ، خصوصاً 

 الوصول إىل فهم أفضل ملاهية األدب .
، عند اليونان ، والنقاد العرب  }نظريات السرد  {، و }نظريات الشعر  {كما تتناول املادة ، تاريخ تطّور  

لطبقات ، والطبع ، القدامى ، من خالل مفاهيم ومصطلحات ، مثل : احملاكاة ، اإلهلام ، التخييل ، والفحولة ، وا
واجلزالة ، والصناعة ، والتقليد ، والتوليد ، والعذوبة ....اخل . كما تتناول املفاهيم احلديثة ألدبية األدب ، منذ 

شعرية {، و }شعرية السرد  {الشكالنيني ، الروس ، مرورًا بالبنيوية ، والتفكيكية ، وحىت السيمائية ، ويشمل ذلك 
تقارب بني الشعر والنثر ، والنظرية الِنْسوية ، والنظرية التفاعلية ، وصالية التلقي ، وعالقة اآلداب ، والتباعد وال }الشعر 

 بالفنون ، و ريها من القضايا . 
 
 ساعات معت دة(   )متطلب تخصص إجحاري( 3(    )الدب الادلسي وال غربي(   ) 0110469) 

به والتميــز بــني األدب العــريب يف املشــرق واألدب العــريب يف األنــدلس هتــدف هــذه املــادة اىل تعريــف الطالــب بوجــوه التشــا
واملغــرب والظـــروف املنتجــة هلـــذه الوجـــوه . كمــا هتـــدف إىل التعريــف بـــأبرز املوضـــوعات النثريــة والشـــعرية الــيت انشـــغل هبـــا 

ثـاء املـدن ، فضـال عـن الكتاب والشعراء األندلسيون واملغاربة مثل احلب والغزل ووصف الطبيعـة والبحـث عـن احلقيقـة ور 
 دراسة ظاهرة املوشحات من حيث  عوامل نشوئها ومصادر دراستها وأمهيتها يف سياق تاريخ جتديد الشعر العريب.
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 ساعات معت دة (        ) متطلب تخصص إجحاري( 3( ال عر العربي ال ديو     ) 0110474)
ريب احلــديث مــن خــالل الوقــوف علــى أبــرز الظــروف هتــدف هــذه املــادة اىل تعريــف الدارســني حبركــة الشــعر العــ 

والعوامل اليت أدت اىل ظهور حركة الشعر احلديث، والتعريف برواد هذه احلركة ومكوناهتم الفكرية والثقافية، وطروحاهتم 
النظريـــة، وأبـــرز خصـــائص حركـــة الشـــعر احلـــديث يف الشـــكل واملضـــمون وطرائـــق التعبـــري، وامتـــدادات هـــذه احلركـــة وآفـــاق 

 رها وصوال اىل قصيدة النثر والتعريف بأبرز أعالم الشعر احلديث وأهم أعماهلم.تطو 
 
 ساعات معت دة (            ) متطلب تخصص إجحاري( 3( النثر العربي ال ديو          ) 0110478) 
 
وتركـز علـى:  هتدف مادة النثـر العـريب احلـديث اىل تعريـف الطـالب بـالفنون النثريـة احلديثـة، ونشـأهتا وتطورهـا، 

الرواية، القصة القصرية، املسرحية، السرية... ويتطلب البحث وقوف الطالب على احملـاوالت األوىل لكتابـة هـذه الفنـون 
ـــوطن العـــريب. والعوامـــل الـــيت أدت اىل نشـــأهتا يف النصـــف الثـــاو مـــن القـــرن التاســـع عشـــر والربـــع األول مـــن القـــرن  يف ال

بالرتاث )املقامات، واملذكرات، والسري(. وهتدف املادة اىل معرفة التيارات الفنية يف  العشرين، ومعرفة صلة هذه الكتابات
القصــة والروايــة، وتأثرهــا بــالفن القصصــي األورويب مــن خــالل  ــاذ  قصصــية وروائيــة جديــدة تبــني اجلهــود القصصــية يف 

القصــة التقليديــة وانتهــاء بقصــص  القــرن العشــرين. وهتــدف كــذلك  اىل معرفــة تقنيــات الفــن القصصــي وتطورهــا بــدءا مــن
 التجريب على اختالفها، والروايات الفنية احلديثة.

 
 رابًعا ع متطّلحات التخّصص اال تياريّة

 
 (ساعات معت دة      )ماّدة ا تياريّة(3(                 )ال دارس الن ويّة(           )0110346)

ريّب ، والبيئـات النحويّـة التــي احتضـنا الـّدرس النحـوّي يف بداياتـه،  ّ املـدارس تتنـاول هذا املـاّدة نشـأة النحــو العـ       
ة النحويّة )البصريّة والكوفّية والبغداديّة واألندلسّية واملصريّة( ، مركِّزة يف كلٍّ من هـذه املدارس النحويّـة علــى قضايــا رئيسـيّ 

أوجـه االختالف وال سّيما قضّية املصطلي بيـن البصريني والكوفيني. أبرزها : األصـول النحويّة ، واألعـالم واملصّنفات ، و 
 وتتناول املاّدة دراسة بعض املسائـل النحويّة اخلالفّية .

 
 ساعات معت دة( ) متطلب تخصص ا تياري( 3( ) الحيان القرآاي والنحوي( )0110354)

ديث واإلعجــاز البيــاو للقــرآن الكــرمي، وتطــوره عــ  هتــدف هــذه املــادة إىل بيــان وجــوه اجلمــال األســلويب يف القــرآن، واحلــ
العصور التارخيية، مع الرتكيـز علـى مـا يسـتخلص مـن النصـوص مـن توجيهـات وأحكـام. يرافقهـا دراسـات تطبيقيـة للبيـان 

 وأثره على صال الصورة القرآنية واحلديث النبوي الشريف.
 
 )متطلب تخصص ا تياري(                  ساعات معت دة(   3( السرديات               ) 110356)
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تعة هذه املادة بدراسة "السرديات"، بوصفها العلم الذي يدرس السرد مبختلف أشكاله وأنواعه. وتشمل املادة التعريف 
بأهم املصطلحات واملفاهيم السردية. وتعّرف بأبرز اإلسهامات اليت قدمتها املناهج واملدارس املتخصصة يف الدراسة 

ردية مثل: مورفولوجيا احلكاية الشعبية )بروب(، اخلطاب السردي )باختني(، التحليل البنيوي للسرد )بارت( الس
و)جينيا(، السيميولوجيا السردية ) رمياس(.إخل.. ويستخلص من هذه املناهج أبرز التقنيات السردية وطرق دراسة 

 النص السردي وحتليله.
ن ناحية إبراز: األنواع السردية عنـد العـرب، خصـائص السـرد العـريب وتقنياتـه، مصـادر وترّكز املادة على السردية العربية م

السرد العريب وأهم نصوصه، دراسات خمتارة يف  اذ  من األنواع السردية عنـد العـرب: )اخلـ ، قصـص األمثـال، اخلرافـة، 
 القصص الرمزي، املقامة، املنامة، الرحلة، السرية ...

 
 (ساعات معت دة                   )ماّدة ا تياريّة(3قات ا ويّة وصرفّية        )(      تطحي0110448)

تتناول هذه املاّدة املسـائل النحويّـة والصـرفّية الكـ ى مراجعـًة وحتلـيال ، ومـن أبـرز هـذه املسـائل : القضـايا الصـرفّية        

عالل واإلبدال . واجلملة االمِسّية وما يطرأ عليها من تقدمي األساسّية كامليزان الصريّف ، واالشتقاق ، وأقسام الفعل ، واإل

وتأخري وحذف ،  ومـا يـدخل عليهـا مـن النواسـخ . واجلملـة الفعليّـة ومـا يطـرأ علـى ترتيبهـا األصـلّي مـن حتـّوالت كتقـدمي 

ســـائل النحويّـــة املفعـــول علـــى الفاعـــل أو علـــى الفعـــل والفاعـــل . وتســـعى املـــاّدة إىل معاجلـــة هـــذه القضـــايا و ريهـــا مـــن امل

 والصرفّية من خالل التحليل النحوّي والصريّف للنصوص )نصوص خمتارة من القرآن الكرمي واألدب العريّب شعرِه ونثره( .     

 
 ساعات معت دة(  ) متطلب تخصص  ا تياري( 3(  ) الدب في فلسطيي والردن(   ) 0110476) 

ر يف فلسـطني واألردن ، ابتـداء مـن عصـر النهضـة يف النصـف الثـاو مـن تتناول هذه املادة حركـة األدب العـريب املعاصـ
القرن التاسع عشر حىت اآلن. وهتتم بدراسة عوامل النهضة األدبية احلديثة يف فلسطني واألردن ، كما ترّكز على تطور 

ة القصـــرية والروايـــة احلركـــة الشـــعرية شـــكال ومضـــامني ، وعلـــى تطـــور حركـــة النثـــر ، يف األنـــواع األدبيـــة املختلفـــة: القصـــ
واملسرحية والسرية.. من ناحية تطور األشـكال واخلصـائص واملضـامني، والتعريـف بـأبرز  اذجهـا وأعالمهـا مـن خمتلـف 

 األجيال األدبية.
 

 ساعات معت دة ( ) متطلب تخصص ا تياري( 3( موضوع  اص في الدب ) 110477)
يب القدمي أواحلديث، يتصل بظاهرة أدبية أو نقدية مهمة تشتمل هذه املادة على دراسة موضوع يف األدب العر  

من ظواهر األدب العريب وقضاياه. وميكن االعتماد على كتاب حمدد من الكتب األساسية يف املكتبة العربية  ليكون متنا 
 يقرأ منه الطالب ويقفون على الظواهر والقضايا اليت يثريها. 
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  امًسا ع متطّلحات القسم ال ساادة

 
سعععاعات معت عععدة( )تخصعععص  3(  ) تعععاريخ الععععرب وال سعععل يي حتعععى اهايعععة  دولعععة ال  اليععع (  )0110291) 

 مسااد(

تقــدم هــذه املــادة مســحا لألوضــاع السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية وللمعــارف العربيــة منــذ العصــر اجلــاهلي وتواصــل 

املؤسســـة يف تـــاريخ الدولـــة اإلســـالمية ونشـــر الـــدين  معاينتهـــا مـــع بـــدء الـــدعوة اإلســـالمية وتعرضـــها ألهـــم وأبـــرز احملطـــات

احلنيف يف حقبة ما قبل اهلجرة وما بعدها، وتدرس فرتة اخللفاء الراشدين من حيث اإلجنازات السياسية واجلدل الفكري 

اجلوانـب الذي ظهر والتطـور يف التنظيمـات وفلسـفة بنـاء الدولـة اإلسـالمية، وتنتقـل لدراسـة الدولـة األمويـة بـالرتكيز علـى 

وأثرهـــا يف تشـــكل جمتمعـــات جديـــدة، ويف احلقبـــة  -الـــبالد املفتوحـــة –احلضـــارية واالهتمـــام باجلغرافيـــا الثقافيـــة اجلديـــدة 

العباســية يــدرس الطالــب الظــروف املمهــدة الهنيــار احلكــم األمــوي وطبيعــة الــدعوة العباســية وعوامــل جناحهــا، مــع عــرض 

ادة عناية بأمهية احلكم العباسي من حيث تطور املعارف وظهـور املـدارس الفقهيـة ألبرز إجنازات اخللفاء الكبار، وتويل امل

واألدب الســـلطاو وحركـــة الرتصـــة وطـــرز البنـــاء، ويف التـــاريخ الســـلطاو تقـــف املـــادة عنـــد دولـــة بـــ  أيـــوب كنمـــوذ  ممثـــل 

إجنـازاهتم العمرانيـة ، وصـوال إىل  للسلطنة يف إطار اخلالفة العباسـية مـن حيـث إجنـازاهتم وحركـة التـأليف يف عهـدهم وأبـرز

 احلقبة السلطانية اململوكية يف بالد الشام ومصر.

    
 ساعات معت دة (       )متطلب تخصص مسااد( 3)  تاريخ العرب ال ديو(   (    ) 0110395) 
 

العربيـة بعـد حركـة الكشـوف  تقدم هذه املادة يف البداية تعريفـا عامـا لألوضـاع السياسـية واالقتصـادية والثقافيـة يف املنطقـة
ـــة املماليـــك والظـــروف الـــيت مهـــدت لـــدخول  ـــة املماليـــك، وحتـــاول أن تفســـر أســـباب ضـــعف دول اجلغرافيـــة ويف هنايـــة دول

 .1516العثمانيني املنطقة العربية 
ة وتطـور املعـارف وتعاين املادة طبيعة احلكم العثماو للمنطقة العربيـة والتنظيمـات الـيت أقاموهـا ، واحلركـة الفكريـة واألدبيـ

و و املدن وتنظيماهتا، كما ترصد أهم األحداث العاملية اليت عصفا يف املنطقة ومنها احلملة الفرنسية وأثرها على حركة 
الــوعي ومــن بعــدها قيــام دولــة حممــد علــي باشــا، وتواصــل املــادة معاينتهــا حلركــة الــوعي العــريب مــن خــالل ظهــور حركــات 
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لــدعوات املناهضــة لالســتبداد وقيــام اجلمعيــات العربيــة والتيــارات الفكريــة واألحــزاب الــيت التجديــد واإلصــالح، ومــن   ا
 .1918قادت إىل هناية احلكم العثماو عام 

 
 :متطّلحات مي الخطط القدي ة 
 

 (ساعات معت دة      )متطلب تخصص ا تياري(3(    السلوبية             )0110355)      

اّدة نشـــأة األســلوبية ومفهومهــا، والعالقــة بــني األســلوبية والبال ــة. كمــا تعــة بــإبراز أهــم اجتاهاهتــا تتنـــاول هــذا املـــ       

وتطبيقاهتـــا يف األدب والنقـــد. وتركـــز املـــادة علـــى إجـــراءات التحليـــل األســـلويب وأهـــم املبـــادئ الـــيت تســـاعد علـــى تطبيقهـــا 

تطبيقـي الختبـار إجـراءات التحليـل علـى نصـوص حمـددة  واالنتفاع منها يف حتليل النصـوص ودراسـتها. ويف املـادة جانـب

 من األدب العريب.

 
 تخصص مسااد(متطلب ساعات معت دة( ) 3(   ) الفلسفة اإلسالمية( )  0110294) 

تسـعى هـذه املــادة إىل دراسـة الفلسـفة اإلســالمية مـن خـالل العوامــل الـيت أثّـرت يف نشــأهتا، وبيـان العالقـة بــني 
زلــة العقــل يف الفلســفة اإلســالمية. وضــمن ذلــك ال بــّد مــن الوقــوف علــى العالقــة بــني علــم الكــالم الــدين والفلســفة، ومن

والفلســـفة وموقـــف الفالســـفة مـــن املتكلمـــني واملتكلمـــني مـــن الفالســـفة. كمـــا هتـــدف هـــذه املـــادة إىل دراســـة االجتاهـــات 
الّضـــالة، والـــرّد علـــى علمـــاء األديـــان  الفلســـفية يف اإلســـالم، ودور الفالســـفة املســـلمني يف الّتصـــّدي ألصـــحاب العقائـــد

 األخرى، وحماورهتم، ومساجلتهم.

وينــــدر  يف هــــذا اإلطــــار موقــــف الفلســــفة اإلســــالمية مــــن القضــــيتني املركــــزيتني اللتــــني نشــــأت الفلســــفة علــــى 
شكلة اإلنسانية هامشهما؛ القضية األوىل: املشكلة األلوهية )الذات والصفات، ورؤية اهلل، والفناء(، واملشكلة الثانية: امل

)اجل ، واإلميان، وإجياب املعارف بالعقل أو النقل(. إضافًة إىل ذلك يتعني على دارس الفلسفة اإلسالمية أْن يتعرف إىل 
 منزلتها املعرفية، وعالقتها بالفلسفة اليونانية، والفلسفات اإلشراقية... 

 
 متطلب تخصص ا تياري(ساعات معت دة ()  3()ال دارس اللغوية ال ديثة( ) 0110447) 

تتناول هذه املادة املدارس اللغوية الغربية احلديثة اليت بدأت يف القرن التاسع عشر، واليت تعد نقطة حتول يف تاريخ 
الدراسات اللغوية، من اللغويات التارخيية، إىل اللغويات الوصفية اليت ميثلها سوسري، واملدرسة السلوكية األمريكية اليت 

واملدرسة السباقية االجتماعية ال يطانية اليت ميثلها بلومفيلد، واملدرسة السياقية االجتماعية  –يلد ميثلها بلومف
ال يطانية اليت مثلها فريث، واملدرسة التحويلية التوليدية اليت ميثلها تشومسكي، مع التقدمي هلذه الدراسة مبا عرف عند 

 العرب من دراسات لغوية ومدارس حنوية. 
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 قائ ة بأس اء ال صادر وال راجم
الكتععب ال قععررة والععدوريات وال واقععم  فععي القسععم تقريععراً حععددت فيععه اعععدت للنععة ال كتحععة

 اإللكترواية وهي:
 ال صادر وال راجم الساسية اسم ال ادة  رقم ال ادة

قســم ( ، إعــداد هيئــة التــدريس يف 1كتــاب مهــارات اللغــة العربيــة) - (  1مهارات اللغة العربية ) 110101
 2008، 2اللغة العربية يف جامعة فيالدلفيا، ا

(، إعــداد هيئــة التــدريس يف قســم 2كتــاب مهــارات اللغــة العربيــة ) - (2مهارات اللغة العربية ) 110102
 اللغة العربية يف جامعة فيالدلفيا.

كتاب مهارات أساسـية يف اللغـة العربيـة، إعـداد هيئـة التـدريس يف  - عربي استدراكي  110099
 .2009(، 1اللغة العربية يف جامعة فيالدلفيا، ا) قسم

 ـ أبو هالل العسكري: كتاب الصناعتني في الكتابة والتعحير 110111
 ـ إبراهيم السعافني وآخرون: أساليب التعبري األديب

 ـ اجلاحظ: البيان والتبيني
 ـ ابن قتيبة: أدب الكاتب

 ـ أمحد زكي صفوت: صهرة رسائل العرب
 ب: األسلوبـ أمحد الشاي

 ـ أميل يعقوب: منهجية البحث
 ـ أنيس املقدسي: الفنون األدبية وأعالمها يف النهضة

 ـ ربيع حممد عبد اخلالق: فن املقالة األدبية
 ـ عبد العليم إبراهيم: اإلمالء والرتقيم

 ـ عبد القادر رزق الطويل: املقالة يف أدب العقاد
:منهج جديــــد يف فــــن الكتابــــة عبــــد القــــادر أبــــو شــــريفة،الكتابة الوظيفيــــة -

 .1994، جنيف،1والتعبري،ا
 ـ عبد اللطيف محزة: املدخل إىل فن التحرير الصحفي

 ـ عرسان الرامي : الكتابة العملية: مهارات أساسية يف البناء واللغة
 ـ عمر فاخوري: الرسائل

 ـ فايز الغول: فن التلخيص



 25 

 اـ قسطنطني ثيودوري: أخطاء مستورة يف لغة ُكّتابن
 ـ حممد يوسف جنم: فن املقالة

 ـ حممد علي أبو محدة: فن الكتابة والتعبري
 ـ هناد املوسى: اللغة العربية وأبناؤها

 الصحف واجملالت احمللية والعربية 

 )الختيار  اذ  من اللغة املعاصرة(

   املواقع اإللكرتونية 

  www.alarabimag.netموقع جملة العريب: -         

  www.alwaraq.comوقع الوراق: م         -

 مواقع دور النشر واملكتبات    -        

ـــــاب املقـــــرر:   فّي الخطابة وال وار 0110113 ـــــة وأعـــــداد اخلطيـــــب ، علـــــي الكت فـــــن اخلطاب

 1984القاهرة  -حمفوظ  ، جامعة دار األعتصام

 

 األردن  -أدب احلوار ، عبد العزيز اخلياا ، وزارة الشـباب

1995. 

 

 رسـطو، ترصـة عبـدالرمحن بـدوي   دار الرشـيد اخلطابة أل
              1980بغداد  -للنشر

 تارخيها       حممد أبو زهرة-اخلطابة أصوهلا            
           1934القاهرة -دار الفكر العريب

  بريوت                     –ابن رشـد،  تلخيص اخلطابة ،  دار العلم 
   حتقيق عبد الرمحن البدوي   

 3دارالفكــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــريب ا فن اخلطابة، أمحد احلويف 
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              1963القاهرة
 صهرة خطب العرب،أمحد زكي صفوت    

       1933مصطفى البايب احلليب القاهرة، 
  فـــــن اخلطابـــــة، انطـــــوان القـــــّوال، دار العلـــــم للماليـــــني–

                1996بريوت 
 عّمــــان  -فــــن اخلطابــــة، ديــــل كــــارنيجي، األهليــــة للنشــــر

2001             
 اخلطابــة واخلطيــب، حممــد مســري الشــاوي،دار العصــماء- 

                  2004دمشق  
تـــذوق الـــنص األديب، إعـــداد: عـــز الـــدين املناصـــرة، دار ال كـــة، عمـــان،  - تذوق النص الدبي - 110112

2006. 
، دار 3إحســــــــان عبــــــــاس: اجتاهــــــــات الشــــــــعر العــــــــريب املعاصــــــــر، ا .1

 . 2001، الشروق، عّمان

 . 1983، دار العودة، بريوت، 3أدونيس: زمن الشعر، ا .2

، املركــز الثقــايف العــريب، 2ســعيد يقطــني: حتليــل اخلطــاب الروائــي، ا .3
 .1993بريوت، 

لطيـــــف زيتـــــوو: معجـــــم مصـــــطلحات نقـــــد الروايـــــة، مكتبـــــة لبنـــــان،  .4
 . 2002بريوت، 

 . 2005حممد عبيد اهلل: بال ة السرد، وزارة الثقافة، عّمان،  .5

، دار العلـم للماليـني، 10نازك املالئكـة: قضـايا الشـعر املعاصـر، ا .6
 . 1997بريوت، 

  :الدورات العلمية 
 جملة فصول املصرية.  -
 جملة عاس الفكر الكويتية. -
  املواقع اإللكرتونيةWebsites 

 موقع )جهات الشعر؟ -

Arabic poems.com 
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  الصوتيات 110345

 –دار النهضــــة العربيــــة  –إبــــراهيم أنــــيس  –األصــــوات اللغويــــة  .1

 .1961 – 3ا  –القاهرة 

ــــة وفيزيائيــــة(  .2 مســــري  –األصــــوات اللغويــــة ) رؤيــــة عضــــوية ونطقي

- 2ا -األردن-عمـــــــــــان –دار وائــــــــــل  –شــــــــــريف اســـــــــــتيتية 

2003. 

ـــة  –األصـــوات  –كمـــال حممـــد بشـــر   –علـــم اللغـــة العـــام  .3 مكتب

 القاهرة. –الشباب 

 – الكتــب عــاس –امحــد خمتــار عمــر  –دراســة الصــوت اللغــوي  .4

 .1985 – 3ا –القاهرة 

 الدوريات العلمية 

حماضـــرات يف علـــم الداللـــة ردار الفـــارايب رتـــاريخ  -جملـــة األلســـنية:

 (1( جملد )1ا )-2005\12\1النشر 

 جملة اللسان العريبراملكتبة اجلزائرية

   املواقع اإللكرتونيةWebsites  

www. Voiceofarabic. Com 

www. Alarbiyah.ws/showpost.php 

www. Islamhouse.com 

www.arabization.org.ma             

حتقيــق حممــد خفـــاجي    -القــزوي   –. اإليضــاح يف علــوم البال ــة 1 الحالرة العربية 110250

http://www.arabization.org.ma/
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 1975بريوت  –دار الكتاب اللبناو  –
 1985بريوت  –دار النهضة  –ق عبد العزيز عتي –. علم البيان 2
 1985بريوت  –دار النهضة  –عبد العزيز عتيق  –. علم البديع 3
 1985بريوت  –دار النهضة  –عبد العزيز عتيق  –. علم املعاو 4
 –دار النهضـة  –السيد امحد خليل  –. املدخل إىل دراسة البال ة 5

 1968بريوت 
 عمان –دار الفرقان  –فضل عباس  –فنوهنا وأفناهنا  -. البال ة6
مكتبــة   ســعد الــدين  –عبــد القــاهر اجلرجــاو  –. دالئــل اإلعجــاز 7
 1987دمشق  –
مكــــة  –مكتبــــة إحيــــاء الــــرتاث  -امحــــد املرا ــــي  –. علــــوم البال ــــة 8

 1992املكرمة 
ًلل يف علــــــوم البال ــــــة 9 دار  –انعــــــام عكــــــاوي  –. املعجــــــم املفــــــص 

 1992بريوت  –الكتب العلمية 
دار  –بركــات أبــو علــي  –ملــنهج البال ــي عنــد اجلرجــاو . معــاس ا10

 1984عمان  –الفكر 
ادب صعععععععععععععععدر االسعععععععععععععععالم  110261

 والعصر االموي
العصـــر اإلســالمي، التطـــور  -. شــوقي ضــيف، تـــاريخ األدب العــريب1

 والتجديد يف الشعر األموي
 . حممد عثمان علي، يف أدب اإلسالم2
 اهلية واإلسالم. عمر رضا كحالة، األدب العريب يف اجل3
 . سامي مكي العاو، اإلسالم والشعر4
 . السباعي بيومي، تاريخ األدب العريب يف العصر اإلسالمي5
. أمحــــد الشــــايب، تــــاريخ الشــــعر السياســــي إىل هنايــــة القــــرن الثالــــث 6

 اهلجري
 . أمحد الشايب، تاريخ النقائض يف الشعر العريب7
 واإلسالم. شكري فيصل، تطور الغزل بني اجلاهلية 8
 . أمحد زكي صفوت، صهرة خطب العرب9

 . أمحد زكي صفوت، صهرة رسائل العرب10
 . النعمان القاضي، شعر الفتوح اإلسالمية يف صدر اإلسالم11
 . عبد القادر القا، يف الشعر اإلسالمي واألموي12
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   املواقع اإللكرتونية  

  www.alwaraq.comموقع الوراق:          -

 مواقع دور النشر واملكتبات    -        

 سيبويه –الكتاب  (2علم الن و ) 110341

 عبداهلل بن املقفع. –كليلة ودمنة   

 اجلاحظ. –البيان والتبيني 

 ابن ج .  –اخلصائص 

 ابن احلاجب -الكافية يف النحو

 ابن مالك. –ألفية ابن مالك 

 حاشية الصبان على شرح األمشوو

 املرادي –عاو اجلة الداو يف حروف امل

 عباس حسن. –النحو الوايف  

110346 
 

  ال دارس الن وية
 الكتابة لسيبويه. .1

 املقتضب للم د. .2

 مغ  اللبيب البن هشام. .3

 د. عبده الراجحي. –املدارس النحوية  .4

تـــاريخ النقـــد األديب عنـــد العـــرب، د. أمســـاء عبـــاس، دار الشـــروق،  .1 النقد الدبي العربي القديم 110351
 عمان.

الصــورة الفنيــة يف الــرتاث النقــدي البال ــي عنــد العــرب، د. جــابر  .2
 عصفور، املركز الثقايف، الدار البيضاء.
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مفهــوم الشــعر، دراســة يف الــرتاث النقــدي، د. جــابر عصــفور، دار  .3
 التنوير، بريوت.

 مقدمة للشعر العريب،أدونيس،دار العودة، بريوت. .4

ــــــــــد العــــــــــرب، د.  ســــــــــان .5 ــــــــــد  االخــــــــــالق يف النقــــــــــد األديب عن عب
 اخلالق،املؤسسة العربية للدراسات والنشر بريوت .

(، اجلـــاحظ، ختفــــيض االســـتاذ عبــــد 4  – 1البيـــان والتبيــــني )  .6
 السالم هارون، القاهرة.

ــــوان )  .7 ــــد 7   - 1كتــــاب احلي (، اجلــــاحظ، حتقيق:االســــتاذ عب
 السالم هارون،القاهرة.

 الشعر والشعراء، ابن قتيبة، دار الثقافة، بريوت. .8

 ر، قدامة بن جعفر، حتقيق: س.أ. بونياكر،ليدن.نقد الشع .9

دالئــل االعجــاز، عبــد القــاهر اجلرجــاو، حتقيــق: حممــود   .10
 شاكر، القاهرة

حســــــام اخلطيــــــب: آفــــــاق األدب املقــــــارن، دار الفكــــــر، دمشــــــق،  .1 الدب ال قارن 110365
1992 . 

ـــــوم،  .2 ـــــة للعل ـــــدار العربي ـــــي: النقـــــد الثقـــــايف املقـــــارن، ال ـــــاوي بعل حفن
 . 2007بريوت، 

دانييــل بــاجو: األدب العــام واملقــارن، ترصــة:  ســان الســيد، احتــاد  .3
 . 1997الكتاب العرب، دمشق، 

روحي اخلالدي: تـاريخ علـم األدب عنـد اإلفـرنج والعـرب، االحتـاد  .4
 . 1904العام للكّتاب الفلسطينيني، بريوت، 

رينيه ويليك: مفاهيم نقدية، ترصة: حممد عصفور، سلسـلة عـاس   .5
 . 1987الكويا، املعرفة، 

ســـــوزان باســـــنيا: األدب املقـــــارن، ترصـــــة: أمـــــرية نـــــويرة، اجمللـــــس  .6
 . 1999األعلى للثقافة، مصر، 

، دار جمـــدالوي، 3عـــز الـــدين املناصـــرة: النقـــد الثقـــايف املقـــارن، ا .7
 . 2005عّمان، 

ـــــــريوت،  .8 حممـــــــد  نيمـــــــي هـــــــالل: األدب املقـــــــارن، دار العـــــــودة، ب
1953.. 
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  :الدورات العلمية 
 ل املصرية. جملة فصو  -
 جملة عاس الفكر الكويتية. -

شـــــــــــــوقي ضـــــــــــــيف، الفـــــــــــــن ومذاهبـــــــــــــة يف النثـــــــــــــر العــــــــــــــريب، دار  .1 النثر العحاسي 110367
 .1995، 12املعارف،ا

حممد يونس عبد العال، يف النثـر العـريب: قضـايا وفنـون ونصـوص،  .2
 .1991، 1مكتبة لبنان، ناشرون،ا

لنثريــة، مطبعــة أحــالم الــزعيم، قــراءات يف األدب العباســي:احلركة ا .3
 .1991، 1االحتاد،ا

ـــــر العـــــريب القـــــدمي: مـــــن الشـــــفاهية إىل  .4 حممـــــد رجـــــب النجـــــار، النث
 .2002، 2الكتابة، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع،ا

، 1عمـــــر الـــــدقاق،مالمج النثـــــر العباســـــي، دار الشـــــرق العـــــريب،ا .5
 د.ت.

ـــر العباسي،منشـــورات وزارة  .6 ـــد احلميـــد صـــار، فنـــون النث حممـــود عب
 .1994، 1افة األردنية،االثق

 لسيبويه. –الكتاب  - تطحيقات ا وية وصرفية 110448

 د. عبده الراجحي. -التطبيق النحوي -

 د. عبده الراجحي. -التطبيق الصريف -

 للحمالوي. –فن الصرف  -

 عبد العزيز عتيق: - علم الصرف 110247
 املدخل اىل علم النحو والصرف ، بريوت، دار النهضة العربية.

احلمــــالوي: شــــذا الصـــرف فــــن الصــــرف، بــــريوت، دار امحـــد  -
 .1957القلم 

 عبد الصبور شاهني: -

الـــنهج الصـــوط للبنيـــة العربيـــة: رؤيـــة جديـــدة يف الصـــرف العـــريب،  
 .1980بريوت، مؤسسة الرسالة،

علي هباء الدين بوخدة: املـدخل الصـريف: تطبيـق وتـدريب يف  -
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 .1988الصرف العريب، بريوت، املؤسسة العربية، 
ـــــــريوت، دار ديز  - ـــــــره ســـــــقال: الصـــــــرف وعلـــــــم األصـــــــوات، ب ي

 .1996الصداقة العربية،

شـــــــــرف الـــــــــدين الراجحـــــــــي: البســـــــــيا يف علـــــــــم الصـــــــــرف،  -
 .19960اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،

عبـــــــــده الراجحـــــــــي: التطبيـــــــــق الصـــــــــريف،بريوت،دار النهضـــــــــة  -
 .1984العربية،

الدب فععععععععععععععي فلسععععععععععععععطيي  110476
 واالردن

الت الســــرد الروايــــة العربيــــة،دار الشــــروق، ابــــراهيم الســــعافني، حتــــو  .1
 .1996عمان 

د. حســن عليــان الطــل يف الروايــة العربيــة بــالد الشــام، املؤشسســة  .2
 .2001العربية للدراسات والنشر بريوت 

اال ــرتاب واملقارنــة يف الروايــة العربيــة يف فلســطني واألردن، سلســلة   -
 .2005-، وزارة الثقافة ، عمان 105كتاب الشهر،العدد 

د. صــار ابــو اصــبع، احلركــة الشــعرية يف فلســطني احملتلــة، املؤسســة  .3
 .1979العربية للدراسات والنشر، بريوت ،

د. عبــد الــرمحن يــا ي، حيــاة األدب الفلســطي  احلــديث مــن أول  .4
ــــــــــــب التجــــــــــــاري،  ــــــــــــة ، منشــــــــــــورات املكت النهضــــــــــــة حــــــــــــىت النكب

 .1968بريوت

(، 2000 – 1950معــاس احليــاة األدبيــة يف فلســطني واألردن ) .5
 .2009جمموعة مؤلفني، مؤسسة عبد احلميد شومان عمان 

د. شــــكري عزيــــز ماضــــي، انعكـــــاس هزميــــة حزيــــران علــــى الروايـــــة  .6
 م.1975العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر بريوت 

منععععععععععاهج النقععععععععععد الدبععععععععععي  110452
 ال ديو

.خليــــــــــــــل الشــــــــــــــيخ، وابــــــــــــــراهيم الســــــــــــــعافني،مناهج النقــــــــــــــد األديب 1
 رات جامعة القدس املفتوحة،عماناحلديث،منشو 

. أمحـــد كمـــال زكـــي: النقـــد األديب احلـــديث، دار النهضـــة، بـــريوت، 2
1981 . 

، 2رينيــه ويليــك: نظريــة األدب، ترصــة: حميــي الــدين صــبحي، ا .3
 . 1981املؤسسة العربية، بريوت، 

ـــــد القـــــادر فيـــــدوح: االجتـــــاه النفســـــي يف نقـــــد الشـــــعر العـــــريب،  .4 عب
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 . 1992لعرب، سوريا، منشورات احتاد الكتاب ا

ـــــان،  .5 ـــــم الشـــــعريات، دار جمـــــدالوي، عّم ـــــدين املناصـــــرة: عل عـــــز ال
2007 . 

حممــد  نيمــي هــالل: النقــد األديب احلــديث، دار العــودة، بــريوت،  .6
1982 . 

  :الدورات العلمية 
 جملة فصول املصرية.  -
 جملة عاس الفكر الكويتية. -

ـــرتاث عـــز الـــدين إمساع  ال كتحة العربية وال عاجم 110280 يـــل، املصـــادر األدبيـــة واللغويـــة يف ال

 .1976العريب، دار النهضة العربية، بريوت، 

  إحســـــان عبـــــاس، تــــــاريخ النقـــــد األديب عنـــــد العــــــرب، دار

 .1993الشروق، عمان، 

  ،)ــــاريخ األدب العــــريب )عشــــرة أجــــزاء كــــارل بروكلمــــان، ت

 الرتصة العربية، 

  ــــاريخ األدب مؤلفــــات الــــدكتور شــــوقي ضــــيف )سلســــلة ت

 لعريب(، دار املعارف، مصر.ا

  حممـــد مصـــطفى بـــدوي وآخـــرون، تـــاريخ كيمـــ د  لـــألدب

ـــــادي األديب الثقـــــايف  العـــــريب )األدب العـــــريب احلـــــديث( الن

 .)الرتصة العربية(.2002جبدة، السعودية، 

  املصــادر واملراجـــع الــيت ميـــر ذكرهـــا يف املــادة وهـــي عشـــرات

ادة الكتــــــب واملصــــــنفات املتنوعــــــة نظــــــرا لطبيعــــــة هــــــذه املــــــ

 واختصاصها يف مكونات املكتبة العربية.
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   املواقع اإللكرتونية 

  www.alwaraq.comموقع الوراق:          -

. د. حمســـــن جاســـــم املوســـــوي، الروايـــــة العربيـــــة، النشـــــأة والتحويـــــل، 1     النثر العربّي ال ديو 110478
 منشورات مكتبة التحرير، بغداد 

الردن، منشـــــــورات جلنـــــــة تـــــــاريخ ابـــــــراهيم الســـــــعافني، الروايـــــــة يف ا .2
 .1995االردن، وزارة الثقافة، 

. د. حمســـن جاســـم املوســـوي، الروايـــة العربيـــة، النشـــأة والتحويـــل، 3       
 . مكتبة التحرير، بغداد4منشورات 

. د. حســـــــن عليـــــــان، العـــــــرب والغـــــــرب يف الروايـــــــة العربيـــــــة، دار  4       
 جمدالوي       للطباعة والنشر، عمان،

يف الرواية العربية يف بالد الشام، املؤسسة العربيـة للدراسـات والنشـر،  البطل
 .2000بريوت 

حممــود تيمــور ، دراســات يف القصــة واملســرح، املطبعــة النموذجيــة،  .1
 هـ.ت.

الطـــاهر مكـــي، القصـــة القصـــرية، دراســـة وخمتـــارات، دار املعـــارف،  .2
 .1978القاهرة 

الســورية، منشــورات احتــاد        . مســر روحــي الفيصــل، مالمــي يف الروايــة 8     
 .1979الكتاب العرب، دمشق، 

بـــــول ويســـــا، الروايـــــة احلديثـــــة، ترصـــــة عبـــــد الواحـــــد حممـــــد، دار  .9
 .1981الرشيد للنشر، بغداد، 

 

 

 

 الكتب: ال دارس اللغويّة ال ديثة 0110447

  اجّتاهــــات البحــــث اللســــاّو، ميلكــــا إفيــــتش، ترصــــة: ســــعد مصــــلوح
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 .2000لس األعلى للثقافة، ، اجمل2ووفاء كامل، ا

 ترصـــــــة د. أمحــــــد نعـــــــيم  –جيفـــــــري سامبســــــون  -املــــــدارس اللغويــــــة

 .1993بريوت  –املؤسسة اجلامعية للدراسة والنشر  –الكراعني 

  علــــــم اللغــــــة؛ مقّدمــــــة للقــــــارئ العــــــريّب، د. حممــــــود الســــــعران، دار
 النهضة العربّية، بريوت.

 كتبة اآلداب، القاهرة.املدارس اللسانّية املعاصرة، نعمان بوقرة، م 
  مـــــدخل لفهـــــم اللســـــانّيات، روبـــــري مارتـــــان، ترصـــــة: عبـــــد القـــــادر

 .2007املهريي، املنّظمة العربّية للرتصة، بريوت، 

 مباحث يف األلسنية ، د. ميشال زكريا 

 علم اللغة ) مقدمة للقارئ العريب( ، د. حممود السعران 

 د الكراعنيترصة د. أمح -املدارس اللغوية: جيفري سامبسون 

  مـــــدخل لفهـــــم اللســـــانّيات، روبـــــري مارتـــــان، ترصـــــة: عبـــــد القـــــادر
 .2007املهريي، املنّظمة العربّية للرتصة، بريوت، 

  الرتاكيـــب اللســـانية يف اخلطـــاب الشـــعري القـــدمي؛ تطبيقـــات علـــى
 النظرية التوليدية التحويلية لتشومسكي، رابي بوحوش.

  ،مسري استيتّية.اللسانيات،؛ اجملال والوظيفة واملنهج 

 .حماضرات يف اللسانيات، فوزي الشايب 
 الدوريات العلمية:

  اللسانيات: جملة يف علوم اللسان، مركز البحوث العلميـة

 والتقنية لرتقية اللغة العربّية.

 

 الكتـــــــــــب  الدب اللاهليّ  0110260

  أمحـــــد احلـــــويف، احليـــــاة العربيـــــة يف الشـــــعر اجلـــــاهلي، دار
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 ،د.ت.القلم، بريوت

  ،أمحـــــد احلـــــويف، الغـــــزل يف العصـــــر اجلـــــاهلي، دار القلـــــم
 بريوت، د.ت.

  أمحــــــــد الشــــــــنقيطي، شــــــــرح املعلقــــــــات العشــــــــر وأخبــــــــار
 شعرائها، دار القلم، بريوت، د.ت.

  ابــن ســـعيد األندلســـي، نشــوة الطـــرب يف تـــاريخ جاهليـــة
العـــرب، حتقيـــق نصـــرت عبـــد الـــرمحن، مكتبـــة االقصـــى، 

 .1982عمان، 

 قــــات العــــرب، دار الثقافــــة، بــــريوت، بــــدوي طبانــــة، معل
1974. 

 .شوقي ضيف، العصر اجلاهلي، دار املعارف، القاهرة 

  ،ـــــاريخ األدب العـــــريب أجـــــزاء،  10كـــــارل بروكلمـــــان، ت
 .1993الرتصة العربية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

 حنـــو مـــنهج بنيـــوي يف -كمـــال أبـــو ديـــب، الـــرؤى املقنعـــة
املصـرية للكتـاب، القـاهرة، دراسة الشعر اجلاهلي، اهليئة 

1986 . 

  حممــود شــكري األلوســي، بلــو  األرب يف معرفــة أحــوال
 العرب، دار الكتاب العريب، مصر.
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