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 مقّدمة

 

في مطل  الفحل الدراسّي األول للعام  وآدابها اللغة العربية قسم تاسس  

وهو يحرص منذ يومه األّول على إعداد طلبته  ،(1999/2000) الجامعيّ 

وتنمية مواهبهم ومهاراتهم ليكونوا أْكفاء في الجوانب البحثيّة والتدريسيّة 

فيّة ومهارات الحياة؛ ولذلك فإّن خّريجي القسم ينطلقون، بكفاءة والثقا

وتميّز، في كافّة مجاالت العمل المتاحة: الححافة والتحرير الححفّي، 

واإلعالم والعالقات العاّمة، والتدريس، فضال عن إتمام عدد كبير منهم 

 دراساته العليا )ما ستير ودكتوراه( 

تتوّزع  والتدريسيّة أعضاء هيئة تدريس عشرة،ينهض بمهاّم القسم البحثيّة   

  (3وأستاذ مساعد ) ،(2) ، وأستاذ مشارك(3) أستاذ رتبهم العلميّة بين

المواد العلمية التي  تدريس وأنشطتها بين التدريسية وتتنّوع مهام الهيئة

على  اإلشراف وإعدادهم من خالل الطلبة خّطة القسم، وتكوين تشتمل عليها

 نهوضهم عالوة على يُعدّونها، ارير واألعمال الكتابية التيالبحوث والتق

وتدريسها وتطويرها بما يتناسب م   مقررات مهارات اللغة العربية بإعداد

 المستوى تحديد امتحانعلى  ويُشرفون، مستجدّات العحر ومتطلّباته

  الجامعةالجدد المقبولين في  طلبةلاللغوية ل والكفايات

 تشكيل العلمّي أهمية خاّصة انطالقًا من وعيه بضرورة البحث   القسمُ  يوليو

 القسم اإلمكانات كلّها في سبيل ئيهيّ ألعضائه، لذلك  منتظمة مسيرة علمية

إضافة إلى تقديم الدعم  ،واالرتقاء بها مشاريعهم أعضائه من تطوير تمكين

  العلمية المحلية والدولية والملتقيات في المؤتمرات لحضورهم الكامل

الفاعل في الفعاليات واألنشطة  بحضورهم هيئة التدريس أعضاء ميزويت

حيث مشاركاتهم  ،والدولية والعربية المحلية واإلبداعية الثقافية والعلمية

لكليّة  العلميّ  األسبوع بدًءا من والندوات النوعية في مختلف الملتقيات

على ومؤتمر فيالدلفيا الدولّي اللذين يحرص القسم  اآلدا  والفنون

ليس االشتراك في فعاليّاتهما وتنظيمهما بالتعاون م  أقسام الكليّة األخرى  و

هيئة التدريس قد نال  وائز ومنًحا  أعضاء بل إّن عددًا من، فحسب هذا

وقد ححل  ،فيها يعملون في الحقول التي لجهودهم محلية وعربية تكريًما

تمنحها  التي ميزتث الم ائزة الباح على األستاذ الدكتور عز الدين المناصرة

 ،2008 اإلنسانية لعام العلوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال

  مؤّخًرا على  ائزة القدس التي يمنحها اتّحاد الكتّا  العر  كما ححل

 2010وللمجتم  المحلّي نحيب وافر من اهتمام القسم، إذ أطلق منذ عام 

إلى رعاية مواهب طلبة المدارس  )موسم اإلبداع األدبّي( الذي يهدف
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وتنميتها، وذلك بعقد  لسات وورش عمل تدريبيّة، وتلقّي أعمال الطلبة 

 اإلبداعيّة وتقييمها، وتعزيز الجادّين منهم وتكريمهم  

ماثل في أنشطة القسم وخطته، لهذا فهو  واالنفتاح واالستزادة التمام وقحدُ 

والجودة والنوعية"؛ نُشدانًا  رالتطوي" ضمن مشروع برامجه ال يفتا يطّور

 .للجمال للكمال وطلبًا
 

 رسالة القسم

يستمدُّ قسم اللغة العربية وآدابها في  امعةة فيالدلفيةا رسةالته العلميّةة مةن أصةول        

معرفيةةة ثابتةةة وفةةروع معرفيةةة ناميةةة  فاّمةةا األصةةول المعرفيةةة الثابتةةة فتشةةمل الةةنّ  

وّي الشةريف، والتةراث العربةّي اإلسةالمي بمةا هةو القرآنّي، وما صّح مةن الحةديث النبة

مجموعةةة مةةن المعةةارف التةةي تشةةمل الشةةعر والنثةةر واللغةةة والنحةةو فضةةالً عةةن علةةوم 

البالغة والنقد وعلةم الكةالم  وتهةدُف هةذه األصةول إلةى تعزيةز انتمةاء الطلبةة لتةراثهم، 

مةةةن قةةةراءة وصةةةقل هةةةويتهم الثقافيةةةة، وإكسةةةابهم الةةةذوي اللغةةةوّي واألدبةةةّي، وتمكيةةةنهم 

 النحوص التراثية، والتعّرف إلى  مالياتها ومفاهيمها الدقيقة 

وأّمةةا الفةةروع المعرفيّةةة النّاميةةة فهةةي منجةةزات النظريةةات األدبيةةة والنقديةةة واللسةةانية 

المعاصةةرة فةةي الثقافةةة الغربيةةة، وعوامةةل انتقالهةةا ومالبسةةات اسةةتقدامها إلةةى الثقافةةة 

لتطبيقية في النّحيات العربية  ثّم البحث في و وه العربية عالوة على دراسة أبعادها ا

التشابه ومالمح التماثل بين معطيات النظريات المعاصرة والنظريات التراثية  إضافةً 

إلى إبراز تطّورات األد  والنقد العربيين مةن حيةث مةيالد األ نةاس األدبيةة المتنوعةة 

قحةةيدة النثةةر  فضةةالً عةةن مثةةل: الروايةةة، والقحةةة، والمسةةرحية، وقحةةيدة التفعيلةةة، و

 تجلية الحداثة ومؤثراتها في األد  والنقد العربيين 

وضمن هذه المساحة الشاسعة فإّن هناك أهدافًا ضمنية تسةعى الرسةالة لتحقيقهةا وهةي  

ل كات الطلبة النقديِة والتحليليةة بحيةث يحةبحون قةادرين علةى تبنةي المواقةف،  تطويُر م 

 م ومناقشة األفكار، ونقد المفاهي

    

 مؤشرات الكفاية لخّريج 

 تخصص اللغة العربية وآدابها في جامعة فيالدلفيا
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يتوقع من خريج اللغة العربيةة وآدابهةا فةي جامعةة فيالدلفيةا ون يكةون مت كنةا 

 من ال حاور والكفايات التالية: 

 أن يعةةرف الخةةريج أهةةم قواعةةد النحةةو  واللسةةاّيّات فةةي ملةةال اللغةةة :

فةةي  ويةةتمكن مةةن اسةةتخدامها ومراعاتهةةا والحةةرف وعلةةم األصةةوات،

، وأن يطلة  علةى مبةاد  كتابته وحواره وحديثه الشفوّي على نحو سةليم

 وتدريسها  اللغة العربيةتعليم  تاللسانيات الحديثة ويفيد منها في مجاال

 اإللمةةام بةابرز محةةادر األد  فةي ملةةال ال حةل وال صةةادر وال راجةع :

واإلفةادة منهةا  قادرا علةى اسةتخدامها واللغة والبالغة والنقد، وأن يكون

  عند الر وع إليها  

 أن يكون الخريج قةادرا علةى الكتابةة بلغةة سةليمة فةي في ملال الكتابة :

موضةةوعات متنوعةةة، وأن يكةةون قةةادرا علةةى تحةةويب األخطةةاء فةةي 

كتابات اآلخرين، ومتمكنا مةن مهةارات التحةحيح والتحريةر  ويقتضةي 

 األخطاء الشائعة  وتححيحمالء والترقيم ذلك معرفة الخريج قواعد اإل

 أن يكةةون الخةةريج قةةادرا علةةى القةةراءة فةةي ملةةال ال هةةارات ال ةةفوية :

بشكل سليم ومعبر، وأن يمتلةك مهةارة التحةدث باللغةة العربيةة السةليمة، 

 للتعبير عن أفكاره ومواقفه وآرائه 

 أن يتعمةةق الخةةريج فةةي معرفةةة مالمةةح األد  فةةي ملةةال اودب والنقةةد :

عربةةي القةةةديم والحةةةديث شةةةعرا ونثةةةرا، مةةةن حيةةةث األعةةةالم واألنةةةواع ال

والظواهر األساسةية  وأن يتعةرف أبةرز القضةايا النقديةة قةديما وحةديثا، 

ويلةةم بالمةةدارس النقديةةة الحديثةةة وأبةةرز آثارهةةا فةةي قةةراءة النحةةوص 

 وتحليلها  

 أن يكةةون الخةةريج ملمةةا بةةابرز المفةةاهيم فةةي ملةةال ال اللةةة العربيةةة :

ية في البيان والمعاني والبدي ، وملما باثرها فةي تحقيةق  ماليةات البالغ

النحوص، وأن يكون الخريج مطلعةا علةى األسةاليب البالغيةة، وقةادرا 

 على اإلفادة منها في تحسين مهاراته في الكتابة والنقد والتحليل 
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 أن يعةةرف الخةةريج بحةةور الشةةعر العربةةي فةةي ملةةال موسةةيقر ال ةةعر :

ا علةةى تحديةةد الةةوزن العروضةةي قةةادرً يكةةون ة، ووالتفعةةيالت العروضةةي

واكتشةةاف األخطةةاء العروضةةية، إضةةافة إلةةى معرفةةة موسةةيقى الشةةعر 

  العربي الحديث

 

 

 

 

 وعضاء الهيئة التدريسية في

قسم اللغة العربية وآدابها   

اسم عضو هيئة 

 التدريس

التخصص 

 الدقيق

اللنسي

 ة

ال ؤهل 

 العل ي

تاريخ 

 ال يالد

اللامعة 

 التي

تخرج 

 فيها

تاريخ 

التخر

 ج

الرت ة 

اوكادي 

 ية

 عزالدين ال ناصرة
اودب 

 ال قارن
11/4/1946 دكتوراه اوردّية  

ج. صوفيا 

 التقنية
 وستاذ 1981

 حسن عليان
اودب 

 الحديل
15/9/1944 دكتوراه اوردّية  

ج. عين 

 ش س
 وستاذ 1991

 مح د ع يد هللا
اودب 

 اللاهلي
5/9/1969 دكتوراه اوردّية  وستاذ 1998 ج. اوردّية 

/لسان ع د الخالق  

 ع يد الكلية
6/11/1962 دكتوراه اوردّية النقد قديم  1996 ج. اوردّية 

وستاذ 

 مساعد

 ع ر الكفاوين

 رئيس القسم

اودب 

 اوّدلسي
19/8/1978 دكتوراه اوردّية مؤتةج.   وستاذ  2011 

 مساعد

اللغة  يوسف ربابعة

 والنحو
17/6/1969 دكتوراه اوردّية وستاذ  2006 ج. اوردّية 

  اركم

 هالة الع وشي
اللغة 

 والنحو
5/1/1970 دكتوراه اوردّية  2006 ج. اليرموك 

وستاذ 

 مساعد

 ّداء م عل
اودب 

 الحديل
14/6/1972 دكتوراه اوردّية  

ج. 

 الهاش ية
2004 

وستاذ 

 مساعد
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 ( ساعات معت دة6-3) من ال لال الرابع/العلوم والتكنولوجيا و الزراعة

 ---- 3 اإلنسان و البيئة 0240151

 ---- 3 أساسيات السيارات 0620105

 ---- 3 مهارات الحاسو  0750111

 ---- 3 صحة اإلنسان والمجتم  0910101

 ---- 3 مباد  التمريض و اإلسعافات األولية 0910105

 الخطة الدراسية لقسم اللغة العربية وآدابها

حضور والغيا وسياسة ال  

2012/2013  

  ساعة معت دة(ساعة معت دة(  2727))ووالً: متط ات اللامعة 
 ساعة معتمدة( 12متطلبات الجامعة اإل بارية )   أ

 ال لال اوّول

 متطلب سابق ساعة معت دة اسم ال ادة رقم ال ادة

 ---- 3  1مهارات اللغة العربية  110101

 ---- 3 علوم عسكرية 111100

 ---- 3 التربية الوطنية 111101

 ---- 3  1مهارات اللغة اإلنجليزية 130101

 ساعة معتمدة( 15   متطلبات الجامعة االختيارية )

( ساعة من المجاالت التالية بحةد أدنةى مةادة واحةدة مةن كةل مجةال وبحةد 15يدرس الطالب )

 أقحى مادتين من كل مجال:

 ( ساعات معت دة6-3/ العلوم اإلّساّية من ) الثاّيال لال 

 110101 3 (2مهارات اللغة العربية ) 0110102

 130102 3 (3مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130103

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

 ---- 3 (1لغة أ نبية )إيطالي  0140104

 ---- 3 (1لغة أ نبية )عبري  0140106

 ( ساعات معت دة6-3/ العلوم االجت اعية واالقتصادية من ) الثاللال لال 

 ---- 3 مقدمة في علم اال تماع 0111111

 ---- 3 مقدمة في علم النفس 0111112

 ---- 3 1الفكر والحضارة اإلنسانية  0111133

 ---- 3 وسائل االتحال والمجتم  0111142

 ---- 3 ثقافة التنمية 0115255
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اللغةة العربيةة واللغةة اإلّلليزيةة يتوجب علر كافة الطل ة التقدم المتحاّات تحديةد ال سةتوف فةي 

ومهارات الحاسوب، وعلر الطالب الذي ال يحقق النلاح فةي وّي مةن هةذه االمتحاّةات ون يسةلل 

 ( خارج خطته الدراسية.099ل اّدته مساقاً استدراكياً )

 ساعة معت دة( 24ثاّياً: متطل ات الكلية )

 ساعة معت دة( 15)متطل ات الكلية اإلج ارية   و.

ال ادةرقم   اسم ال ادة 
ساعة 

 معت دة
 متطلب سابق

 0110102 3 فن الكتابة والتعبير 0110111

 ---- 3 فن الخطابة والحوار 0110113

 ---- 3 مدخل إلى علم االتحال 0111140

 ---- 3 مناهج البحث 0111160

 0130101 3 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130102

 ات معت دة(ساع 9متطل ات الكلية االختيارية ) . ب

 ساعات معتمدة( يختارها من الموادّ التالية: 9يدرس الطالب ثالث موادّ )

 اسم ال ادة رقم ال ادة
ساعة 

 معت دة
 متطلب سابق

 ---- 3 تذوي الن  األدبي 0110112

 ---- 3 المكتبة العربية والمعا م 0110280

 ---- 3 ثقافة  مالية 0180360

 ---- 3 جتم تنمية وتنظيم الم 0111115

 ---- 3 مهارات التفكير 0111117

 ---- 3 قراءة واستيعا  0120113

 ---- 3 تاريخ الفّن العالمي 0190473

 

 

 ساعة معت دة( 81ثالثاً:  متطل ات التخصص )

 ساعة معت دة( 66 . متطل ات التخصص اإلج ارية )و

 متطلب سابق ساعة معت دة اسم ال ادة رقم ال ادة

 0110101 3 (1م النحو )عل 0110240

 ---- 3 اللسانيات 0110243

 ---- 3 علم الحرف 0110247

 ---- 3 البالغة العربية 0110250

 0110101 3 األد  الجاهلي 0110260

 0110260 3 أد  صدر اإلسالم والعحر األموي 0110261

 0110261 3 الشعر العباسي 0110266

 ---- 3 علم العروض 0110282

 0110240 3 (2علم النحو ) 0110341

 ---- 3 الحوتيات 0110345

 ---- 3 النقد األدبي العربي القديم 0110351

 ---- 3 األد  المقارن 0110365
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 0110266 3 النثر العباسي 0110367

0110368 
والعحر أد  العحور المتتابعة 

 العثماني
3 ---- 

 ---- 3 مناهج البحث في األد  واللغة 0110487

 0110341 3 (3علم النحو ) 0110442

 ---- 3 فقه اللغة العربية 0110444

 ---- 3 مناهج النقد األدبي الحديث 0110452

 ---- 3 نظرية األد  0110456

 ---- 3 األد  األندلسي والمغربي 0110469

 ---- 3 الشعر العربي الحديث 0110474

 ---- 3 النثر العربي الحديث 0110478

 

 ساعات معت دة( 9متطل ات التخصص االختيارية ) ب.

 ساعات معتمدة( يختارها من الموادّ التالية: 9يدرس الطالب أرب  موادّ )

 متطلب سابق ساعة معت دة اسم ال ادة رقم ال ادة

 ---- 3 المدارس النحوية 0110346

 ---- 3 البيان القرآني والنبوي 0110354

 ---- 3 السرديات 0110356

 ---- 3 تطبيقات نحوية وصرفية 0110448

 ---- 3 األد  في فلسطين واألردن 0110476

 ---- 3 موضوع خاص في األد  0110477

 ساعات معت دة( 6جـ. متطل ات التخصص ال ساّدة )

 متطلب سابق ساعة معت دة اسم ال ادة رقم ال ادة

0110291 
تاريخ العر  والمسلمين حتى نهاية 

 دولة المماليك
3 ---- 

 ---- 3 تاريخ العر  الحديث 0110395

 

حلم الع ل ال لقر علر عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل 

 ساعة تدريس.

 سياسة الحضور والغياب:

 5محاضةةةرات /حةةةثم و 7%  )15ال يسةةةمح للطالةةةب بالتغيةةةب أكثةةةر مةةةن 

محاضةةرات / نةةر( مةةن السةةاعات المقةةررة للمةةادة بةةدون عةةذر مرضةةي أو 

يقبله عميد الكلية؛ إذ يترتب اعتبار الطالب منسةحباً مةن المةادة فةي  قهري

حالة قبول العميد للعذر، بينما يُمنة  الطالةب مةن التقةدم لالمتحةان النهةائي 

وتكةةون عالمتةةه فةةي المةةادة صةةفراً فةةي حالةةة عةةدم قبةةول العميةةد للعةةةذر 

 المرضي أو القهري 
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 آدابهاالخطة االسترشادية لتخصص اللغة العربية و

ساعة معت دة 132  
 

 السنة اوولر

 الفصل الثاّي الفصل اوول

الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة

 ال عت دة
الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة

 ال عت دة

مهارات اللغة  110101

(1العربية )  
(1علم النحو ) 110240 3  3 

 3 األد  الجاهلي 110260 3 التربية الوطنية 111101

مهارات انجليزي  130101

(1)  
 3 علم الحرف 110247 3

متطلبات  امعة  

 اختياري
مهارات اللغة  110102 3

(2العربية )  
3 

 3 علوم عسكرية 111100 3  

متطلب كلية       

 إ باري
 

 15 

 ساعة 
 15 

 ساعة 

 السنة الثاّية

 الفصل الثاّي الفصل اوول

الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة

 ال عت دة
قم ال ادةر الساعات  اسم ال ادة 

 ال عت دة

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

أد  صدر اإلسالم  110261

 واألموي
 3 الشعر العباسي 110266 3

 3 اللسانيات 110243 3 علم العروض 110282

متطلّب  امعة  110111

 اختياري
متطلب قسم   3

 اختياري
3 

متطلب  امعة  

 اختياري
متطلب  امعة   3

 اختياري
3 

متطلب كلية  

 اختياري
متطلب كلية   3

 اختياري
3 

 18 ال ل وع

 ساعة 
 18 ال ل وع

 ساعة 

 السنة الثالثة

 الفصل الثاّي الفصل اوول

الساعات  اسم ال ادة 

 ال عت دة
الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة

 ال عت دة
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بي الشعر العر 110474 3 النثر العباسي 110367

 الحديث
3 

 3 فقه اللغة العربية 110444 3 البالغة العربية 110250

أد  العحور  110368 3 الحوتيات 110345

المتتابعة والعحر 

 العثماني

3 

النقد األدبي العربي  110351

 القديم
متطلب قسم   3

 اختياري
3 

تاريخ العر   110291

والمسلمين حتى نهاية 

 دولة المماليك

متطلب كلية   3

 إ باري
3 

متطلب  امعة  

 اختياري
متطلب كلية   3

 اختياري
3 

 18 ال ل وع  

 ساعة 

 18 ال ل وع  

 ساعة 

 

 السنة الرابعة

 الفصل الثاّي الفصل اوول

الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة

 ال عت دة
الساعات  اسم ال ادة رقم ال ادة

 ال عت دة

األد  األندلسي  110469

 والمغربي
 3 نظرية األد   110456 3

مناهج النقد األدبي  110452

 الحديث
مناهج البحث في  110487 3

 األد  واللغة
3 

النثر العربي  110478

 الحديث
متطلب كلية   3

 إ باري
3 

متطلب قسم   3 األد  المقارن 110365

 اختياري 
3 

تاريخ العر   110395

 الحديث
3     

متطلب كلية  

 إ باري
3      

 18 ال ل وع

 ساعة 
 12 ال ل وع

 ساعة 
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 وصف مواّد اللغة العربيّة

 متطلّ ات اللامعة -ووالً 

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

تتنةةاول المةةادة مهةةارات اللغةةة العربيةةة: مهةةارة القةةراءة ومهةةارة االسةةتماع، ومهةةارة المحادثةةة،     

ابة  وتركز المادة علةى الطبيقةات التةي تنمةي هةذه المهةارات، والتركيةز علةى النحةو ومهارة الكت

الوظيفي واالستخدامات المحتملة دون الدخول في تفاصيل النحو والحرف  وقةد ركةزت المةادة 

على ما تتطلبه كل مهارة من مرتكزات، وأسس، وأدوات لتدريب الطال  على القةراءة السةليمة 

همةةه، والحةةوار، كمةةا تركةةز علةةى الكتابةةة بةةدءاً بالكلمةةة ومةةرورا  بالجملةةة واسةةتيعا  المسةةموع وف

 والفقرة والعبارة، وانتهاء بالن  دون أخطاء 

وحرصت المادة على تدريب الطال  على دقة التعبير، وصحة التراكيب اللغوية ، كمةا  

تلقةين والحفة ، اعتمدت لتطوير الدور الوظيفي لهذه المهةارات وسةائل تقنيةة حديثةة بعيةداً عةن ال

تدر  الطال  على فهم االستماع الجيد للن  وفهمه بدالالته، وعلى الحوار البناء الهادف دون 

 أخطاء إمالئية أو نحوية، كما تطور الذوي اللغوي لديهم لقراءة الدالالت الجمالية 

 

 ساعات معت دة () متطلب جامعة إج اري( 3( ) 1(   مهارات اللغة العربية )0110101)

تتنةةاول المةةادة مهةةارات اللغةةة العربيةةة: مهةةارة االسةةتماع، ومهةةارة المحادثةةة، ومهةةارة  

القراءة، ومهارة الكتابة، في إطار دورها الةوظيفي  وتركةز المةادة علةى الةدور الةوظيفي لهةذه 

المهةةارات، دون الةةدخول فةةي تفاصةةيل المسةةائل النحويةةة واللغويةةة والحةةرفية التقليديةةة  وقةةد 

ما تتطلبه كل مهارة من مرتكزات، وأسةس، وأدوات تقنيةة تةدر  الطةال   ركزت المادة على

على استيعا  المسموع وفهمه، وعلى إدارة دفة الحةوار، وكةذلك القةراءة السةليمة الخاليةة مةن 

األخطةاء اإلمالئيةة والنحويةة، كمةا تركةز علةى الكتابةة بةدءاً بالكلمةة ومةرورا  بالجملةة والفقةرة 

 دون أخطاء  والعبارة، وانتهاء بالن 

وحرصةةت المةةادة علةةى تةةدريب الطةةال  علةةى دقةةة التعبيةةر، وصةةحة التراكيةةب اللغويةةة  

بعةةرض نمةةاذت مختةةارة مةةن النحةةوص للقةةراءة، كمةةا اعتمةةد لتطةةوير الةةدور الةةوظيفي لهةةذه 

المهارات وسائل تقنية حديثةة بعيةداً عةن التلقةين والحفة ، تةدر  الطةال  علةى فهةم االسةتماع 

الالته، وعلى الحوار البناء الهادف دون أخطةاء إمالئيةة أو نحويةة، كمةا الجيد للن  وفهمه بد

 تطور الذوي اللغوي لديهم لقراءة ما بين السطور واستنتات الدالالت الجمالية 

 

 

 

 

 

 

 متطلّ ات الكليّة -ثاّيًا

 ( ) تذوق النص اودبي( ) ثالث ساعات معت دة (  ) متطلب كلية اختياري(  0110112)

وي الن  األدبةي ( ، مةـادة ثقافيةة عامةة لطلبةـة كليةة اآلدا  والفنةـون ) اختياريةة ( ، مادة ) تذ

تعرف الطلبة بخحائ  األنواع األدبية ، وتركز على : الشعر،  الروايةة ، القحةة القحةيرة ، 

واألد  التةةذكاري ، والةةن  المتةةر م ، وغيرهةةا   ثةةم تعةةرف الطلبةةة  آليةةات  تحليةةل ) الشةةعر 

 ق التحليل الحديث ، والتعرف على أنواع التحليل األدبي ومناهجه ومشكالته  وفوالسرد ( ، 
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 ساعات معت دة () متطلب كلية اختياري( 3(   ) ال كت ة العربية وال عاجم( )   0110280)  

تتناول هذه المادة نشاة التدوين وتطور التاليف وظهور المكتبةات وصةناعة الكتةا  عنةد العةر  

ية إلةةى الكتابيةةة(، وتعةةّرف بةةابرز العلةةوم ومجةةاالت التةةاليف التةةي اهةةتم بهةةا )التحةةول مةةن الشةةفاه

العر ، كما تعرض ألهم المحةادر والمحةنفات فةي المجةاالت األساسةية المختةارة مةن المكتبةة 

العربية، وتتوقف المادة كةذلك عنةد عةدد مةن أعةالم المةؤلفين والمحةنفين  قةديما وحةديثا، وتهةتم 

 من ناحية بداياته وتطوره ومناهج المعا م واتجاهاتها وأنواعها  المادة بالتاليف المعجمي

 ( فن الخطابة والحوار       ثالث ساعات معت دة         متطلب كلية إج اري0110113) 

تشتمل هذه المادة على عرض تاريخي ومفهةومي لمهةارتي الخطابةة والحةوار ، ومةا طةرأ عليهمةا 

ف هةذه المةادة إلةى تمكةين الطالةب نظريةا وتطبيقيةا مةن من تطورات في المضمون والشكل   وتهد

امتالك مهارات االستماع الضرورية والقدرة على اإللقاء الجيةد وموا هةة الجمهةور ، فضةال عةن 

امتالك مهارات االتحال الفعالة م  األفراد والجماعات ، وتخطيط الخطةب وبنائهةا والتمييةز بةين 

 ت وإتقان مهارة العمل م  الفريق أنواعها ، وتقبل آراء األفراد والجماعا

 

 ساعات معت دة () متطلب كلية إج اري( 3) ) فن الكتابة والتع ير( (  0110111)  

مادة )فةن الكتابةة والتعبيةر( مةادة تطبيقيةة يتةدر  الطلبةة فيهةا علةى مهةارات الكتابةة والتعبيةر 

ليةه شةفاهيا، وكتابيةا  كمةا باللغة العربية، من خالل تعريفهم باسس التعبيةر السةليم وتةدريبهم ع

تتيح المادة فرصة الكشف عن الميول اإلبداعيةة لةدى الطلبةة وتطويرهةا وتعزيزهةا فةي سةائر 

 مجاالت الكتابة والتعبير 

وتقةةدّم المةةادة مةةن خةةالل التعةةرف علةةى الفنةةون الكتابيةةة والتعبيريةةة، وأنمةةاط الكتابةةة الوظيفيةةة 

الرفيعة، وصوال إلى المسةتوى التطبيقةي، ممةا )المنمذ ة( في إطارها النظري، وفي نماذ ها 

يمد الطلبة بقةدرات ومهةارات  ديةدة، ويسةاعدهم علةى التوصةل إلةى متطلبةات الكتابةة الجيةدة 

وشروطها  كذلك تعالج المادة مشكالت الكتابة واألخطاء الشائعة بما يسهم فةي تطةوير مهةارة 

 توى الجامعي الكتابة والتعبير المتوقعة والمطلوبة ممن يحل إلى المس

 

 

 

 ثالثًا ـ متطلّ ات التخّصص اإلج اريّة

سةةةاعات معت ةةةةدة (     ) متطلةةةب تخصةةةةص   3(         ) 1(  علةةةم النحةةةةو )   0110240)       

 إج اري (

تتناول هذه المادة األساسيات األولةى لعلةم النحةو والتركيةب، فتبةدأ بتقسةيم الكلمةة إلةى أنواعهةا، ثةم 

وأقسامها؛ االسةمية والفعليةة، وتةدرس الفعةل مةن حيةث الةزمن، والحةحة  تنتقل إلى تركيب الجملة

واالعتالل، واإلعرا  والبناء، ثم تدرس االسم من حيث نوعه وبنةاهه وإعرابةه،  وتنةاقح أحةوال 

المبنيات وعالمات البناء، وأحوال المعربات وعالمات اإلعةرا ، وتةدرس أنةواع الفاعةل ونائبةه، 

واع المبتةدأ والخبةر، وتوضةح عمةل مةا يةدخل علةى الجملةة االسةمية مةن وأنواع المفعول به، ثةم أنة

األفعال الناقحة والحروف الناسخة، وما يدخل على مفردات الجملة مةن النعةت واإلضةافة، ثةم مةا 

 تذيل به الجملة من أشباه الجمل؛ الجار والمجرور، والظرفية 
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 )متطلب تخصص إج اري(  ساعات معت دة(        3)      (   اللساّيات 0110243)  

تتنةةاول هةةذه المةةادة علةةم اللغةةة الحةةديث، وتةةدرس اللغةةة بشةةكل موضةةوعي للكشةةف عةةن الخحةةائ  

األساسةةية لنظامهةةا الحةةوتي والحةةرفي والنحةةوي والةةداللي والعالقةةات العضةةوية فيمةةا بينهةةا ، كمةةا 

ارنةةة، وتسةةعى تبةةرز المةةادة منةةاهج دراسةةة األنظمةةة اللغويةةة كالمنةةاهج التاريخيةةة والوصةةفية والمق

للكشف عن العالقةة بةين اللغةة والظةواهر النفسةية واال تماعيةة ، مة  اإلحاطةة الكافيةة بالنظريةات 

اللغوية الحديثة، الوصفية والسلوكية واال تماعيةة والتحويليةة   ويتعةرف الطلبةة مةن خةالل المةادة 

ادر األساسةية فةي هةذا على أبرز أعالم اللسانيات واتجاهاتهم في دراسة الظاهرة اللسانية، والمحة

 المجال 

   

 ( ساعات معت دة          )مادة إج اريّة(3( )علم الصرف(                 )0110247)

تتناول هذه المادة ، بالتحليل الحرفّي ، بنية  الكلمة العربية )الفعل واالسم( ومةا يطةرأ عليهمةا       

، والتعريةةف بةةالقوانين الحةةةوتية مةةن تحةةّوالت ، وذلةةك بةةالتعريف بعلةةم الحةةرف وموضةةوعاته 

والمقةةاط  العربيةةة والميةةزان الحةةرفّي   ثةةّم تُةةدرس موضةةوعات علةةم الحةةرف بعةةد ذلةةك ُمقّسةةمةً 

 قسمين: 

 األول )الفعل( وتُدرس فيه أقسام الفعل والتحّوالت التي تطرأ عليه  

 تطرأ عليه والثاني )االسم( وتُدرس فيه خاصية االشتقاي، و أقسام االسم والتحّوالت التي 

 ويتب  ذلك دراسة بابي اإلعالل واإلبدال   

 

 ساعات معت دة (   )متطلب تخصص إج اري( 3( ال اللة العربية  )  0110250)

مجموعة من المفاهيم والمعارف والتطبيقةات المتحةلة بعلةم البالغةة تتكون هذه المادة من  

مفةاهيم مثةل: البالغةة والفحةاحة العربية، وتشتمل على مقدمة لتوضيح عةدد مةن المحةطلحات وال

والبيان    وتركز المادة على  علوم البالغة: علةم المعةاني، وعلةم البيةان، وعلةم البةدي ؛ مةن خةالل 

 عرض للمفاهيم المتحلة بها وبفروعها، من خالل نماذت تطبيقية من األد  العربي  

 

 إج اري( ساعات معت دة () متطلب تخصص 3(   ) اودب اللاهلي( )   0110260)
تةدرس هةذه المةادة  األد  فةي العحةر الجةاهلي )شةعرا ونثةرا(  وتهةتم بةإبراز أهةم معةالم الحيةاة 

العربية قبةل اإلسةالم مةن النةواحي الدينيةة واال تماعيةة والثقافيةة، وربةط هةذه المعةارف بالشةعر 

وأوليتةه  الجاهلي  وتعنى المادة بالتعرف إلى أهم قضايا األد  الجةاهلي )كقضةية بةدايات الشةعر

وقضةةية النحةةل واالنتحةةال وقضةةية الروايةةة والتةةدوين(  وتسةةعى المةةادة إلةةى تعريةةف الطلبةةة بةةاهم 

ظةةةواهر الشةةةعر الجةةةاهلي وموضةةةوعاته مةةةن مثةةةل : المعلقةةةات، الحوليةةةات، المنحفات،شةةةعر 

الحةةعاليك  وتدر  المةةادة الطلبةةة علةةى قةةراءة القحةةيدة الجاهليةةة وفهمهةةا وتحليلهةةا مةةن خةةالل 

القحيدة الجاهلية وأبرز مفاتيح تاويلها وتفسةيرها  كمةا تقةدم المةادة صةورة مةو زة التفاعل م   

عن فنون النثر العربي في العحر الجاهلي، وتركز المادة على عدد من المفاهيم والمحطلحات 

 المرتبطة بهذه الحقبة 

 

خصص ساعات معت دة ( ) متطلب ت 3(   ) ودب صدر اإلسالم والعصر اوموي( ) 0110261)  

 إج اري(

تقدم هذه المادة للطلبة صورة واضحة عن األد  في عحر صدر اإلسالم )عحر 

النبوة والخلفاء الراشدين( والعحر األموي، بفنّيه: الشعر والنثر  وتتضمن دراسة موقف 

اإلسالم من األد  عامة والشعر خاصة، وكذلك التعرف إلى أثر اإلسالم ومفاهيمه في الشعر 

تحليل النحوص األدبية المختلفة  وفي مجال الشعر تركز المادة على دراسة  والنثر من خالل
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الظواهر الجديدة التي برزت في أد  صدر اإلسالم مثل: دور الشعر في مجال الدعوة 

اإلسالمية، وشعر الفتوحات، وكذلك ما برز في العحر األموي من ظواهر كالنقائض، والغزل 

مذهبي والسياسي الخ    وذلك من خالل نحوص شعرية الحريح والغزل العذري، والشعر ال

 تمثل هذه االتجاهات والظواهر 

أمةةا فةةي مجةةال النثةةر فتركةةز المةةادة علةةى إبةةراز دور اإلسةةالم فةةي تطةةوير سةةائر الفنةةون النثريةةة 

)الخطابةةة، الرسةةالة، العهةةود والمواثيةةق الةةخ    وكةةذلك تلّمةةس المالمةةح الفنيةةة لهةةذه الفنةةون، ومةةدى 

 در اإلسالم والعحر األموي تطورها في ص

 

 ساعات معت دة ( ) متطلب تخصص إج اري( 3(   )ال عر الع اسّي( ) 110266) 

تعرُض هذه المادة صورة شاملة ومفحلة لحركة الشعر العربّي في العحةر العباسةّي فةي الفتةرة 

ذلك مةن خةالل هـ ( بدءاً ببشار بن برد وانتهاًء بابي العالء المعرّي ، و 449-132الواقعة بين )

دراسة أعالم الشعر العربّي ، ورصد مكامن فرادتهم وتعيةين معةالم تجةاربهم الشةعرية   إضةافة 

إلةةى تجليةةة الظةةواهر الشةةعرية البةةارزة ، والوقةةوف علةةى منزلةةة الشةةعر والشةةعراء ودورهةةم فةةي 

 صناعة الثقافة والتاريخ العربيين 

 تطلب تخصص إج اري( ساعات معت دة (  )م 3) (   ) علم العروض( 0110248)

مةةادة العةةروض لطلبةةة اللغةةة العربيةةة ، مةةادة تةةدرس علةةم العةةروض التقليةةدي بمواصةةفاته 

المعروفة ، حيث يتعرف الطالب على أسس تقطي  الشعر ، ومعرفة الزحافات والعلل ، والتعةرف 

ة عةروض بحراً ( ، وتفاعيلها ، وكذلك معرفة ) القافية ( ، ومعرفة 16إلى بحور الشعر العربي ) 

الشةةعر الحةةر التفعيلةةي ، ومقارنتةةه بةةالبحور األوروبيةةة ، كةةذلك يتعةةرف الطالةةب علةةى النظريةةات 

 الحديثة في مجال موسيقى الشعر 

) متطلةب تخصةص    سةاعات معت ةدة (              3 (         )2(   علم النحةو )0110341)  

 إج اري(

ى الجملة فتحةول وظائفهةا الةى دالالت مختلفةة، تتناول هذه المادة مفاهيم الزيادات التي تدخل عل

وتضةةم هةةذه المفةةاهيم التوابةة ؛ العطةةف والتوكيةةد والبةةدل، وتةةدرس المفاعيةةل بانواعهةةا، المفعةةول 

المطلق والمفعول فيه والمفعول أل له والمفعول معه، وتبين أنواع التمييز ووظائفه في الجملةة، 

الجملة والمشتقة والجامدة والتقديم والتاخير عن  وكذلك الحال وأنواعها ، المفردة والجملة وشبه

صةةاحبها، وتةةدرس النةةداء ووظيفتةةه وأنواعةةه وأحكامةةه اإلعرابيةةة، ومةةا يتفةةرع عنةةه مةةن الندبةةة 

واالستغاثة، ويبحةث فةي االسةتثناء وأنماطةه وأحكةام المسةتثنى وإعرابةه، ثةم العةدد وأحكامةه مة  

 المعدود وإعرابه 

 

 معت دة( )متطلب تخصص إج اري( ساعات 3( )0110345الصوتيات )

تتناول هذه المادة علم أصوات العربية ، وصفاتها الفونيتكية من خالل التعرف على  هةاز النطةق 

الحامتة والحائتة، إضافة -والمخارت وطريقة النطق ، وتبين صفات األصوات العربية بنوعيها :

تعرف على المقط  وأنواعه والتغيرات إلى الدراسات الحوتية الحديثة من فونيم ونبر وتنغيم   وال

 الطارئة في التركيب المقطعي ، كما تعرف الطالب بالكتابة الحوتية للكلمات العربية  

 

 (  النقد اودبي العربي القديم            ) ثالث ساعات معت دة(   )مادة إج ارية(110351) 
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بةرز القضةايا النقديةة فةي األد  تشتمل هذه المادة على عرض تاريخي وقراءات نحية تطبيقيةة أل

العربي القديم ولتعريف الطالب بةابرز النقةاد القةدماء  فهةي تهةدف الةى تمكةين الطالةب مةن االلمةام 

بالمالمح النقديةة االنطباعيةة فةي العحةر الجةاهلي وصةدر اإلسةالم والمةؤثرات الفكريةة واأل نبيةة 

الطالةب مةن اإللمةام بقضةايا أساسةية مثةل التي فعلت في هذا النقد بعد ذلك   كما تهةدف إلةى تمكةين 

الطبةة  والحةةنعة وعمةةود الشةةعر والسةةرقات األدبيةةة واللفةة  والمعنةةى والقةةديم والمحةةدث والحةةدي 

والكذ  والنظم والنثر ، فضال عن دراسة  هود نقاد بارزين مثةل ابةن سةالم الجمحةي وابةن قتيبةة 

 وقدامة بن  عفر وعبد القاهر الجر اني 

 

 متطلب تخصص إج اري(ساعات معت دة (     ) 3ال قارن           ) ( اودب 0110365)

األد  المقارن، مادة ا بارية لطلبة قسم اللغة العربية، تتناول عالقات األد  العربي  

القديم والحديث، بآدا  اللغات األخرى )عالقات األد  العربي القديم باألدبين: اليوناني، 

ء التروبادور، أثر الشعر اإلنجليزي واإلسباني الحديث في والفارسي، عالقة الموشحات بشعرا

الشعر العربي الحديث     الخ(  كما تهتم المادة بتعليم الطالب مدارس ومناهج األد  المقارن في 

العالم: )الفرنسي، األمريكي، األلماني، السالفي(، وكيفية فهمها لمسالة التفاعل األدبي، والتعرف 

 ة في مجال األد  المقارن  إلى المحاوالت العربي

  

 ساعات معت دة ( ) متطلب تخصص إج اري(: 3( النثر الع اسي ) 0110367)

تعِرُض هذه الـمادة صورة شاملة وُمفحـّلة لحركة النثر العربّي في العحر العباسةّي فةي الفتةرة       

ي الفضةل ابةن العميةد هـ( مةروًرا بةاب 132هـ( من عبد الحميد الكاتب )ت  516ـ  132الواقعة بين )

هـ( ، وذلك من خةالل دراسةة األ نةاس النثريةة المختلفةة  516هـ( وانتهاًء بالحريرّي )ت  360)ت 

وتجلية مضامينها المتنّوعة، وإدراك خحائحها الفنية مةن خةالل قةراءة النحةوص وتحليلهةا  كةذلك 

ادتهم وتعيةةين معةةالم تسةةعى هةةذه المةةادة إلةةى الوقةةوف علةةى أعةةالم النثةةر العربةةّي، ورصةةد مكةةامن فةةر

    تجاربهم النثرية، والتعريف بمنزلة النثر والناثرين ودورهم في صناعة الثقافة والتاريخ العربيين 

 

سةاعات معت ةدة( )تخصةص  3( ) والعصةر العث ةاّي ( ) ودب العصور ال تتابعةة 0110368) 

 إج اري(

الوصةل بةين األد  العربةّي  تتناول هةذه المةادة "أد  العحةور المتتابعةة" الةذي يُعةدُّ حلقةة

القةةديم واألد  العربةةّي الحةةديث  ويُقحةةدُ بةةـ"أد  العحةةور المتتابعةةة" األد  الةةذي يقةة  فةةي خمسةةة 

هةةـ(، واألد   577ـ  489هةةـ(، واألد  الزنكةةّي ) 567ـ  358أعحةةر هةةي: األد  الفةةاطمّي )

 هـ(  1213ـ  923(، واألد  المملوكّي )هـ 648ـ  578األيوبّي )

مادة إلى دراسة الظواهر األدبية البارزة، واألدباء المشهورين من خالل دراسةة وتهدف ال

نحةةوص أدبيةةة كاشةةفة عةةن أبةةرز العوامةةل الثقافيةةة التةةي أدوت إلةةى تشةةكيل الظةةواهر األدبيةةة مثةةل: 

 هـ(   690ـ  490المذهب اإلسماعيلّي، والمذهب الحوفّي، والحرو  الحليبيّة )

 

 ساعات معت دة ( ) متطلب إج اري( 3ودب واللغة ) ( مناهج ال حل في ا0110487)

تتناول هذه المادة عرًضا لمناهج البحةث فةي األد  واللغةة ومر عياتهةا المعرفيةة وآلياتهةا  

التحليليةةة وأعالمهةةا ورّوادهةةا  وتنةةدرت فةةي هةةذا اإلطةةار اإلشةةارةُ إلةةى اتجاهةةات المنةةاهج: المنةةاهج 

التوفيقية التركيبيّة  فاما المنةاهج السةياقية فتلةك التةي تُقةار   السياقيّة، والمناهج اللسانية، والمناهج

النحةةوص ُمقاربةةة خار يةةة، كةةالمنهج التةةاريخّي، والمةةنهج النفسةةّي ، والمةةنهج اال تمةةاعّي  وأّمةةا 

المنةةاهج اللسةةانية فتلةةك التةةي سةةعت إلةةى وضةة  قةةوانين خاصةةة لدراسةةة األد  معتمةةدةً علةةى البنيةةة 

مةةنهج الشةةكالنّي، والمةةنهج البنيةةوّي، والمةةنهج األسةةلوبّي  ولعةةّل نةةزوع اللسةةانية، فكةةان أّن ظهةةر ال

المناهج العلمية إلةى التجريةب واحتكامهةا إلةى العلميةة الحةارمة التةي نظةرت إلةى الةن  األدبةّي ـ 
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اللغوّي نظرة ُمغلقة دف  إلى محاولة رأ  الحدع بين المناهج اللسانية النسقيّة والمناهج الخار يةة 

ن أْن ظهرت اللسانيات التداولية ردًّا على اللسانيات التوليديّة التحويلية، وظهر المةنهج السياقية فكا

 الثقافّي والمنهج التفكيكّي والمنهج السيميائّي وتحليل الخطا    

 

 

 ساعات معت دة ( ) متطلب تخصص إج اري( 3(              ) 3(   علم النحو )  0110442)
ب اللغويةةة مةةن حيةةث اسةةتخداماتها ومعانيهةةا وإعرابها،وتضةةم االسةةتفهام تتنةةاول هةةذه المةةادة األسةةالي

وأدواتةةه ومعانيةةه والتعجةةب وطرقةةه واسةةتخداماته ومعانيةةه، والشةةرط وأدواتةةه، والمةةدح والةةذم، 

واإلغراء والتحذير واالختحةاص، والنفةي وأدواتةه ومعانيه،والقسةم وحروفةه، ثةم تةدرس إعةرا  

ء األفعةةال واألصةةوات والفةةري بينهمةةا وبناههةةا وأنواعهةةا، الجمةةل ومواقعهةةا فةةي التركيةةب، وأسةةما

 ودراسة نحوص تطبيقية لكل هذه الفروع  

 

سةةاعات معت ةةدة(         ) متطلةةب تخصةةص  3(            )0110444فقةةه اللغةةة العربيةةة( )  )

 إج اري(

لغة تدرس هذه المادة التعريف بفقه اللغة ، والفري بينه وبين علم اللغة و هود علماء ال

المتقدمين والمحدثين في فقه اللغة وأشهر مؤلفاتهم ثم التعريف بنظريات نشاة اللغة ، والفحائل 

اللغوية وعالقة العربية بشقيقاتها من اللغات السامية   وتركز المادة على تطور اللغة العربية 

رفية وما أصابها من تغييرات ، وتهتم باللهجات العربيّة وما بينها من فروي صوتية وص

وتركيبية ، كما تدرس بعض الظواهر اللغوية كالمشترك اللفظي ، والترادف ، واألضداد ، 

 والتعريب )قديماً وحديثاً(   

 

 ساعات معت دة ( ) تخصص إج اري( 3( ) مناهج النقد اودبي الحديل( )    0110452)

ن خةالل تمهيةد تهدف هذه المادة إلى التعريف بتةاريخ النقةد األدبةي الحةديث ومناهجةه مة 

حول معنى األد  والنقد والعالقة بينهما ، والتعريف بمحطلحات وقضايا نقديةة قديمةة / حديثةة 

مثل الوحي واإللهام واإلبداع والذوي وعالقةة النقةد بةالمجتم  واألخةالي    إلةخ ثةم يتوقةف عنةـد 

والمةنهج الجمةالي ، أبرز المناهج النقدية الحديثةة مثةل : لالمةنهج التةاريخي ، والمةنهج النفسةي ، 

والمنهج اال تماعي ، والمنهج البنيوي ، والمنهج السيميائي ، والمنهج التفكيكي والنقد الثقةافي ، 

ولها الفكرية والفلسفية ، وأبرز من أسّسةوا لهةا نظريةا والنقد النسوي [، وذلك بالتعرف على أص

وتطبيقياً في إطارها األوروبي ، واإللمام بالمستخدم منها في النقد العربةي الحةديث ، مة  بعةض 

 التطبيقات  

 

سةةاعات اج اريةةة(             )متطلةةب تخصةةص  3(         ) ّظريةةة اودب(          ) 0110456)

 إج اري(

دة نظرية األد  ( ، فلسفة األد  ، التي أُطلقت عليها ُمسّميات أخرى ، مثل : تتناول ) ما 

)الشعرية ، علم النّ  ، وعلم األد  ( ، وغيرها   وكلها تتناول مادة األد  من خالل وصف 

، بفروعها المتعددة ،  }الشعر ، والسرد  {الخحائ  المطلقة العليا لأل ناس األدبية ، خحوصاً 

 خحائ  النحوص األدبية ، وذلك من أ ل الوصول إلى فهم أفضل لماهية األد   المنبثقة من 

، عند  }نظريات السرد  {، و }نظريات الشعر  {كما تتناول المادة ، تاريخ تطّور  

اليونان ، والنقاد العر  القدامى ، من خالل مفاهيم ومحطلحات ، مثل : المحاكاة ، اإللهام ، 

لطبقات ، والطب  ، والجزالة ، والحناعة ، والتقليد ، والتوليد ، والعذوبة التخييل ، والفحولة ، وا

    الخ   كما تتناول المفاهيم الحديثة ألدبية األد  ، منذ الشكالنيين ، الروس ، مروراً بالبنيوية ، 
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، والتباعد  }شعرية الشعر {، و }شعرية السرد  {والتفكيكية ، وحتى السيمائية ، ويشمل ذلك 

تقار  بين الشعر والنثر ، والنظرية النِْسوية ، والنظرية التفاعلية ، و مالية التلقي ، وعالقة وال

 اآلدا  بالفنون ، وغيرها من القضايا   

 

سةةةةاعات معت ةةةةدة(   )متطلةةةةب تخصةةةةص  3(    )اودب اوّدلسةةةةي وال غربةةةةي(   ) 0110469) 

 إج اري(

به والتميةةز بةةين األد  العربةةي فةةي المشةةري تهةةدف هةةذه المةةادة الةةى تعريةةف الطالةةب بو ةةوه التشةةا

واألد  العربي في األندلس والمغر  والظروف المنتجة لهذه الو ةوه   كمةا تهةدف إلةى التعريةف 

بابرز الموضوعات النثرية والشعرية التي انشغل بها الكتا  والشعراء األندلسيون والمغاربة مثل 

ثةاء المةدن ، فضةةال عةن دراسةة ظةةاهرة الحةب والغةزل ووصةف الطبيعةةة والبحةث عةن الحقيقةةة ور

الموشحات من حيث  عوامل نشوئها ومحةادر دراسةتها وأهميتهةا فةي سةياي تةاريخ تجديةد الشةعر 

 العربي 

  
 

 

 ساعات معت دة (        ) متطلب تخصص إج اري( 3( ال عر العربي الحديل     ) 0110474)

ربي الحةديث مةن خةالل الوقةوف تهدف هذه المادة الى تعريف الدارسين بحركة الشعر الع 

على أبرز الظروف والعوامل التي أدت الى ظهور حركةة الشةعر الحةديث، والتعريةف بةرواد هةذه 

الحركةةة ومكونةةاتهم الفكريةةة والثقافيةةة، وطروحةةاتهم النظريةةة، وأبةةرز خحةةائ  حركةةة الشةةعر 

رهةا وصةوال الحديث في الشكل والمضمون وطرائق التعبير، وامتةدادات هةذه الحركةة وآفةاي تطو

 الى قحيدة النثر والتعريف بابرز أعالم الشعر الحديث وأهم أعمالهم 

 

سةةاعات معت ةةدة (            ) متطلةةب تخصةةص  3( النثةةر العربةةي الحةةديل          ) 0110478) 

 إج اري(

 

تهدف مادة النثر العربي الحةديث الةى تعريةف الطةال  بةالفنون النثريةة الحديثةة، ونشةاتها  

وتركز على: الرواية، القحة القحةيرة، المسةرحية، السةيرة    ويتطلةب البحةث وقةوف  وتطورها،

الطال  على المحاوالت األولةى لكتابةة هةذه الفنةون فةي الةوطن العربةي  والعوامةل التةي أدت الةى 

نشاتها في النحف الثاني من القرن التاس  عشر والرب  األول من القرن العشرين، ومعرفةة صةلة 

بالتراث )المقامات، والمذكرات، والسير(  وتهدف المادة الى معرفةة التيةارات الفنيةة  هذه الكتابات

في القحة والرواية، وتاثرها بالفن القححي األوروبي من خالل نماذت قححية وروائية  ديةدة 

تبةةين الجهةةود القححةةية فةةي القةةرن العشةةرين  وتهةةدف كةةذلك  الةةى معرفةةة تقنيةةات الفةةن القححةةي 

القحةة التقليديةة وانتهةةاء بقحة  التجريةب علةى اختالفهةا، والروايةات الفنيةةة  وتطورهةا بةدءا مةن

 الحديثة 

 

 رابعًا ـ متطلّ ات التخّصص االختياريّة

 
 (ساعات معت دة      )ماّدة اختياريّة(3(                 )ال دارس النحويّة(           )0110346)

ربّي ، والبيئةات النحويّةة التةـي احتضةنت الةدّرس النحةوّي تتنـاول هذا المـادّة نشـاة النحـو الع       

ةزة  في بداياته، ثّم المدارس النحويّة )البحةريةّ والكوفيّةة والبغداديّةة واألندلسةيّة والمحةريّة( ، مرّكِ

في كّلٍّ من هـذه المدارس النحويّة علةـى قضايةـا رئيسةيّة أبرزهةا : األصةـول النحويّةة ، واألعةـالم 
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أو ـه االختالف وال سةيّما قضةيّة المحةطلح بيةـن البحةريين والكةوفيين  وتتنةاول والمحنّفات ، و

 المادّة دراسة بعض المسائـل النحويّة الخالفيّة  

 

 ساعات معت دة( ) متطلب تخصص اختياري( 3( ) ال يان القرآّي والن وي( )0110354)

حةديث واإلعجةاز البيةاني للقةرآن تهدف هذه المادة إلى بيان و وه الجمال األسلوبي في القرآن، وال

الكةةريم، وتطةةوره عبةةر العحةةور التاريخيةةة، مةة  التركيةةز علةةى مةةا يسةةتخل  مةةن النحةةوص مةةن 

تو يهات وأحكام  يرافقها دراسةات تطبيقيةة للبيةان وأثةره علةى  مةال الحةورة القرآنيةة والحةديث 

 النبوي الشريف 

 

)متطلب تخصص                   ساعات معت دة(   3( السرديات               ) 110356)

 اختياري(

تعنى هذه المادة بدراسة "السرديات"، بوصفها العلم الذي يدرس السرد بمختلف أشكاله وأنواعه  

وتشمل المادة التعريف باهم المحطلحات والمفاهيم السردية  وتعّرف بابرز اإلسهامات التي 

ردية مثل: مورفولو يا الحكاية الشعبية قدمتها المناهج والمدارس المتخححة في الدراسة الس

)برو (، الخطا  السردي )باختين(، التحليل البنيوي للسرد )بارت( و) ينيت(، السيميولو يا 

السردية )غريماس( إلخ   ويستخل  من هذه المناهج أبرز التقنيات السردية وطري دراسة 

 الن  السردي وتحليله 

ن ناحيةة إبةراز: األنةواع السةردية عنةد العةر ، خحةائ  وترّكز المةادة علةى السةردية العربيةة مة

السرد العربي وتقنياته، محادر السةرد العربةي وأهةم نحوصةه، دراسةات مختةارة فةي نمةاذت مةن 

األنةةواع السةةردية عنةةد العةةر : )الخبةةر، قحةة  األمثةةال، الخرافةةة، القحةة  الرمةةزي، المقامةةة، 

 المنامة، الرحلة، السيرة    

 

(ساعات معت دة                   )ماّدة 3قات ّحويّة وصرفيّة        )(      تط ي0110448)

 اختياريّة(

تتنةاول هةةذه المةةادّة المسةائل النحويّةةة والحةةرفيّة الكبةرى مرا عةةةً وتحلةةيال ، ومةن أبةةرز هةةذه        

عةالل المسائل : القضايا الحرفيّة األساسيّة كالميزان الحرفّي ، واالشةتقاي ، وأقسةام الفعةل ، واإل

واإلبةدال   والجملةةة االسةةِميّة ومةةا يطةةرأ عليهةةا مةةن تقةةديم وتةةاخير وحةةذف ،  ومةةا يةةدخل عليهةةا مةةن 

النواسخ   والجملة الفعليّة وما يطرأ على ترتيبها األصلّي من تحّوالت كتقديم المفعول على الفاعل 

مسةةائل النحويّةةة أو علةةى الفعةةل والفاعةةل   وتسةةعى المةةادّة إلةةى معالجةةة هةةذه القضةةايا وغيرهةةا مةةن ال

والحرفيّة من خالل التحليل النحوّي والحةرفّي للنحةوص )نحةوص مختةارة مةن القةرآن الكةريم 

 واألد  العربّي شعِره ونثره(       

 
سةةةةاعات معت ةةةدة(  ) متطلةةةةب تخصةةةةص   3(  ) اودب فةةةي فلسةةةةطين واوردن(   ) 0110476) 

 اختياري(

ر فةةي فلسةةطين واألردن ، ابتةةداء مةةن عحةةر تتنةةاول هةةذه المةةادة حركةةة األد  العربةةي المعاصةة

النهضة في النحةف الثةاني مةن القةرن التاسة  عشةر حتةى اآلن  وتهةتم بدراسةة عوامةل النهضةة 

األدبية الحديثة في فلسطين واألردن ، كما ترّكز على تطور الحركة الشعرية شكال ومضامين ، 

ة القحةيرة والروايةة والمسةرحية وعلى تطور حركة النثر ، في األنواع األدبيةة المختلفةة: القحة
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والسةةيرة   مةةن ناحيةةة تطةةور األشةةكال والخحةةائ  والمضةةامين، والتعريةةف بةةابرز نماذ هةةا 

 وأعالمها من مختلف األ يال األدبية 

 

 ساعات معت دة ( ) متطلب تخصص اختياري( 3( موضوع خاص في اودب ) 110477)

بةةي القةةديم أوالحةةديث، يتحةةل تشةةتمل هةةذه المةةادة علةةى دراسةةة موضةةوع فةةي األد  العر 

بظاهرة أدبية أو نقدية مهمة من ظواهر األد  العربي وقضاياه  ويمكن االعتماد على كتا  محدد 

مةةن الكتةةب األساسةةية فةةي المكتبةةة العربيةةة  ليكةةون متنةةا يقةةرأ منةةه الطةةال  ويقفةةون علةةى الظةةواهر 

 والقضايا التي يثيرها  

 

 

 

 خامًسا ـ متطلّ ات القسم ال ساّدة
 

سةةاعات معت ةةدة(  3(  ) تةةاريخ العةةرب وال سةةل ين حتةةر ّهايةةة  دولةةة ال  اليةة (  )0110291) 

 )تخصص مساّد(

تقدم هذه المادة مسحا لألوضاع السياسية واال تماعية واالقتحادية وللمعارف العربية منذ العحر 

المؤسسةة  الجاهلي وتواصل معاينتها م  بدء الدعوة اإلسةالمية وتعرضةها ألهةم وأبةرز المحطةات

في تاريخ الدولة اإلسالمية ونشر الدين الحنيف في حقبة ما قبل الهجرة وما بعةدها، وتةدرس فتةرة 

الخلفةةةاء الراشةةةدين مةةةن حيةةةث اإلنجةةةازات السياسةةةية والجةةةدل الفكةةةري الةةةذي ظهةةةر والتطةةةور فةةةي 

الجوانةب التنظيمات وفلسفة بناء الدولة اإلسةالمية، وتنتقةل لدراسةة الدولةة األمويةة بةالتركيز علةى 

وأثرهةا فةي تشةكل مجتمعةات  -الةبالد المفتوحةة –الحضارية واالهتمام بالجغرافيا الثقافيةة الجديةدة 

 ديةةدة، وفةةي الحقبةةة العباسةةية يةةدرس الطالةةب الظةةروف الممهةةدة النهيةةار الحكةةم األمةةوي وطبيعةةة 

ادة عنايةة الدعوة العباسية وعوامل نجاحها، م  عرض ألبرز إنجازات الخلفاء الكبةار، وتةولي المة

باهميةةة الحكةةم العباسةةي مةةن حيةةث تطةةور المعةةارف وظهةةور المةةدارس الفقهيةةة واألد  السةةلطاني 

وحركة التر مة وطرز البناء، وفي التاريخ السةلطاني تقةف المةادة عنةد دولةة بنةي أيةو  كنمةوذت 

 ممثل للسلطنة في إطار الخالفة العباسية مةن حيةث إنجةازاتهم وحركةة التةاليف فةي عهةدهم وأبةرز

 إنجازاتهم العمرانية ، وصوال إلى الحقبة السلطانية المملوكية في بالد الشام ومحر 

     

سةةةاعات معت ةةةدة (       )متطلةةةب تخصةةةص  3)  تةةةاريخ العةةةرب الحةةةديل(   (    ) 0110395) 

 مساّد(

 

 تقةةدم هةةذه المةةادة فةةي البدايةةة تعريفةةا عامةةا لألوضةةاع السياسةةية واالقتحةةادية والثقافيةةة فةةي المنطقةةة

العربية بعد حركة الكشوف الجغرافية وفي نهاية دولة المماليك، وتحاول أن تفسةر أسةبا  ضةعف 

  1516دولة المماليك والظروف التي مهدت لدخول العثمانيين المنطقة العربية 
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وتعاين المادة طبيعة الحكم العثماني للمنطقة العربية والتنظيمات التي أقاموها ، والحركةة الفكريةة 

ة وتطور المعارف ونمو المدن وتنظيماتها، كما ترصد أهم األحداث العالمية التي عحةفت واألدبي

في المنطقة ومنها الحملة الفرنسية وأثرها علةى حركةة الةوعي ومةن بعةدها قيةام دولةة محمةد علةي 

باشةةةا، وتواصةةةل المةةةادة معاينتهةةةا لحركةةةة الةةةوعي العربةةةي مةةةن خةةةالل ظهةةةور حركةةةات التجديةةةد 

لةةدعوات المناهضةةة لالسةةتبداد وقيةةام الجمعيةةات العربيةةة والتيةةارات الفكريةةة واإلصةةالح، ومةةن ثةةم ا

  1918واألحزا  التي قادت إلى نهاية الحكم العثماني عام 

 

 :متطلّ ات من الخطط القدي ة 

 

 (ساعات معت دة      )متطلب تخصص اختياري(3(    اوسلوبية             )0110355)      

ادّة نشـاة األسلوبية ومفهومهةا، والعالقةة بةين األسةلوبية والبالغةة  كمةا تعنةى تتنـاول هذا المـ       

بإبراز أهم اتجاهاتها وتطبيقاتها في األد  والنقد  وتركز المادة علةى إ ةراءات التحليةل األسةلوبي 

وأهم المباد  التي تساعد على تطبيقها واالنتفاع منها في تحليل النحوص ودراستها  وفةي المةادة 

 تطبيقي الختبار إ راءات التحليل على نحوص محددة من األد  العربي   انب

 

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

تسعى هذه المادة إلى دراسة الفلسفة اإلسالمية من خالل العوامل التةي أثّةرت فةي نشةاتها، 

زلةةة العقةةل فةي الفلسةةفة اإلسةالمية  وضةةمن ذلةك ال بةةدّ مةةن وبيةان العالقةةة بةين الةةدين والفلسةفة، ومن

الوقةةوف علةةى العالقةةة بةةين علةةم الكةةالم والفلسةةفة وموقةةف الفالسةةفة مةةن المتكلمةةين والمتكلمةةين مةةن 

الفالسةةفة  كمةةا تهةةدف هةةذه المةةادة إلةةى دراسةةة االتجاهةةات الفلسةةفية فةةي اإلسةةالم، ودور الفالسةةفة 

الّضالة، والردّ على علماء األديان األخةرى، ومحةاورتهم،  المسلمين في التّحدّي ألصحا  العقائد

 ومسا لتهم 

ويندرت في هذا اإلطار موقف الفلسفة اإلسالمية مةن القضةيتين المركةزيتين اللتةين نشةات 

الفلسفة على هامشهما؛ القضية األولى: المشكلة األلوهية )الذات والحةفات، ورهيةة  ، والفنةاء(، 

شكلة اإلنسانية )الجبر، واإليمان، وإيجا  المعارف بالعقةل أو النقةل(  إضةافةً والمشكلة الثانية: الم

إلى ذلك يتعين على دارس الفلسفة اإلسالمية أْن يتعرف إلى منزلتها المعرفيةة، وعالقتهةا بالفلسةفة 

 اليونانية، والفلسفات اإلشراقية    

 

 متطلب تخصص اختياري(ساعات معت دة ()  3()ال دارس اللغوية الحديثة( ) 0110447) 

تتناول هذه المادة المدارس اللغوية الغربية الحديثة التي بدأت في القرن التاس  عشر، والتي 

تعد نقطة تحول في تاريخ الدراسات اللغوية، من اللغويات التاريخية، إلى اللغويات الوصفية 

والمدرسة السباقية  –يلد التي يمثلها سوسير، والمدرسة السلوكية األمريكية التي يمثلها بلومف

اال تماعية البريطانية التي يمثلها بلومفيلد، والمدرسة السياقية اال تماعية البريطانية التي مثلها 

فيرث، والمدرسة التحويلية التوليدية التي يمثلها تشومسكي، م  التقديم لهذه الدراسة بما عرف 

 عند العر  من دراسات لغوية ومدارس نحوية  
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 قائ ة بأس اء ال صادر وال راجع

الكتةب ال قةررة والةدوريات  فةي القسةم تقريةراً حةددت فيةه وعدت للنة ال كت ة

 وال واقع اإللكتروّية وهي:

 ال صادر وال راجع اوساسية اسم ال ادة  رقم ال ادة

مهةةارات اللغةةة العربيةةة  110101

(1  ) 

( ، إعةةةةداد هيئةةةةة 1كتةةةةا  مهةةةةارات اللغةةةةة العربيةةةةة) -

قسم اللغةة العربيةة فةي  امعةة فيالدلفيةا، التدريس في 

 2008، 2ط

مهةةارات اللغةةة العربيةةة  110102

(2) 

(، إعةةةةداد هيئةةةةة 2كتةةةةا  مهةةةةارات اللغةةةةة العربيةةةةة ) -

 التدريس في قسم اللغة العربية في  امعة فيالدلفيا 

كتا  مهارات أساسية في اللغةة العربيةة، إعةداد هيئةة  - عربي استدراكي  110099

اللغةة العربيةة فةي  امعةة فيالدلفيةا،  التدريس في قسم

  2009(، 1ط)

 ـ أبو هالل العسكري: كتا  الحناعتين فن الكتابة والتع ير 110111

 ـ إبراهيم السعافين وآخرون: أساليب التعبير األدبي

 ـ الجاح : البيان والتبيين

 ـ ابن قتيبة: أد  الكاتب

 ـ أحمد زكي صفوت:  مهرة رسائل العر 

 ب: األسلو ـ أحمد الشاي

 ـ أميل يعقو : منهجية البحث

 ـ أنيس المقدسي: الفنون األدبية وأعالمها في النهضة

 ـ ربي  محمد عبد الخالق: فن المقالة األدبية

 ـ عبد العليم إبراهيم: اإلمالء والترقيم

 ـ عبد القادر رزي الطويل: المقالة في أد  العقاد

:منهج  ديةد فةي فةن عبد القادر أبو شةريفة،الكتابة الوظيفيةة -

  1994،  نيف،1الكتابة والتعبير،ط

 ـ عبد اللطيف حمزة: المدخل إلى فن التحرير الححفي

ـةة عرسةةان الرامينةةي: الكتابةةة العمليةةة: مهةةارات أساسةةية فةةي 

 البناء واللغة

 ـ عمر فاخوري: الرسائل

 ـ فايز الغول: فن التلخي 

 اـ قسطنطين ثيودوري: أخطاء مستورة في لغة ُكتّابن

 ـ محمد يوسف نجم: فن المقالة

 ـ محمد علي أبو حمدة: فن الكتابة والتعبير

 ـ نهاد الموسى: اللغة العربية وأبناهها

 الححف والمجالت المحلية والعربية 

 )الختيار نماذت من اللغة المعاصرة(
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   المواق  اإللكترونية 

  www.alarabimag.netموق  مجلة العربي: -         

  www.alwaraq.comوق  الوراي: م         -

 مواق  دور النشر والمكتبات    -        

فن الخطابة وأعةداد الخطيةب ، الكتا  المقرر:   فّن الخطابة والحوار 0110113

القةاهرة  -علي محفوظ  ،  امعة دار األعتحام

1984 

 

  أد  الحةةةوار ، عبةةةد العزيةةةز الخيةةةاط ، وزارة

  1995األردن  -الشبا 

 

 رسطو، تر مة عبدالرحمن بةدوي   الخطابة أل

             1980بغداد  -دار الرشيد للنشر

 تاريخهةةةا       محمةةةد أبةةةو -الخطابةةةة أصةةةولها

القةةةاهرة -دار الفكةةةر العربةةةي            زهرة

1934           

  ابن رشةـد،  تلخةي  الخطابةة ،  دار العلةم– 

 بيروت                    

    تحقيق عبد الرحمن البدوي   

 دارالفكةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  فن الخطابة، أحمد الحوفي

             1963القاهرة 3العربي ط

 مهرة خطب العر ،أحمد زكي صفوت  

محةةةطفى البةةةابي الحلبةةةي القةةةاهرة،    

1933      

  فةةةةن الخطابةةةةة، انطةةةةوان القةةةةّوال، دار العلةةةةم

                1996بيروت –للماليين 

 فن الخطابةة، ديةل كةارنيجي، األهليةة للنشةر- 

            2001عّمان 

  الخطابة والخطيب، محمد سمير الشاوي،دار

                 2004دمشق   -العحماء

تةةذوي الةةن  األدبةةي، إعةةداد: عةةز الةةدين المناصةةرة، دار  - تذوق النص اودبي - 110112
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  2006البركة، عمان، 

إحسةةةان عبةةةاس: اتجاهةةةات الشةةةعر العربةةةي المعاصةةةر،   1

   2001، ، دار الشروي، عّمان3ط

، دار العةةةةودة، بيةةةةروت، 3أدونةةةةيس: زمةةةةن الشةةةةعر، ط  2

1983   

، المركةةز 2سةةعيد يقطةةين: تحليةةل الخطةةا  الروائةةي، ط  3

  1993الثقافي العربي، بيروت، 

لطيف زيتوني: معجةم محةطلحات نقةد الروايةة، مكتبةة   4

   2002لبنان، بيروت، 

محمةةد عبيةةد  : بالغةةة السةةرد، وزارة الثقافةةة، عّمةةان،   5

2005   

، دار 10نةةازك المالئكةةة: قضةةايا الشةةعر المعاصةةر، ط  6

   1997العلم للماليين، بيروت، 

  :الدورات العلمية 

 مجلة فحول المحرية   -

 مجلة عالم الفكر الكويتية  -

  المواق  اإللكترونيةWebsites 

 موق  ) هات الشعر؟ -

Arabic poems.com 

 

 

 

  الصوتيات 110345

دار النهضةةة  –إبةةراهيم أنةةيس  –األصةةوات اللغويةةة   1

  1961 – 3ط  –القاهرة  –العربية 

األصةةةةةوات اللغويةةةةةة ) رهيةةةةةة عضةةةةةوية ونطقيةةةةةة   2

 –دار وائةةل  –سةةمير شةةريف اسةةتيتية  –وفيزيائيةةة( 

  2003- 2ط -األردن-عمان

 –األصةوات  –كمةال محمةد بشةر  –علم اللغة العام   3

 القاهرة  –مكتبة الشبا  

 –احمةةةد مختةةةار عمةةةر  –دراسةةة الحةةةوت اللغةةةوي   4

  1985 – 3ط –القاهرة  –م الكتب عال
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 الدوريات العلمية 

محاضةةةرات فةةةي علةةةم الداللةةةة  دار  -مجلةةةة األلسةةةنية:

( مجلةةةد 1ط )-2005\12\1الفةةةارابي  تةةةاريخ النشةةةر 

(1) 

 مجلة اللسان العربي المكتبة الجزائرية

   المواق  اإللكترونيةWebsites  

www. Voiceofarabic. Com 

www. Alarbiyah.ws/showpost.php 

www. Islamhouse.com 

www.arabization.org.ma             

تحقيةةق    -القزوينةةي  –  اإليضةةاح فةةي علةةوم البالغةةة 1 ال اللة العربية 110250

 1975بيروت  –دار الكتا  اللبناني  –محمد خفا ي 

 –دار النهضةةةة  –ق عبةةةد العزيةةةز عتيةةة –  علةةةم البيةةةان 2

 1985بيروت 

 –دار النهضةةةة  –عبةةةد العزيةةةز عتيةةةق  –  علةةةم البةةةدي  3

 1985بيروت 

 –دار النهضةةة  –عبةةد العزيةةز عتيةةق  –  علةةم المعةةاني 4

 1985بيروت 

دار  –السيد احمد خليةل  –  المدخل إلى دراسة البالغة 5

 1968بيروت  –النهضة 

دار  –فضةةةةل عبةةةةاس  –فنونهةةةةا وأفنانهةةةةا  -  البالغةةةةة6

 عمان –الفرقان 

مكتبةةةة    –عبةةةد القةةةاهر الجر ةةةاني  –  دالئةةةل اإلعجةةةاز 7

 1987دمشق  –سعد الدين 

مكتبة إحيةاء التةراث  -احمد المراغي  –  علوم البالغة 8

 1992مكة المكرمة  –

ل في علوم البالغةة 9 ًً انعةام عكةاوي  –  المعجم المف  

http://www.arabization.org.ma/
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 1992بيروت  –دار الكتب العلمية  –

بركةات أبةو  –لمنهج البالغي عند الجر ةاني   معالم ا10

 1984عمان  –دار الفكر  –علي 

ودب صةةةةةةدر االسةةةةةةةالم  110261

 والعصر االموي

العحةةةةةر  -  شةةةةةوقي ضةةةةةيف، تةةةةةاريخ األد  العربةةةةةي1

 اإلسالمي، التطور والتجديد في الشعر األموي

   محمد عثمان علي، في أد  اإلسالم2

جاهليةةةةة   عمةةةةر رضةةةةا كحالةةةةة، األد  العربةةةةي فةةةةي ال3

 واإلسالم

   سامي مكي العاني، اإلسالم والشعر4

  السةةباعي بيةةومي، تةةاريخ األد  العربةةي فةةي العحةةر 5

 اإلسالمي

  أحمد الشايب، تاريخ الشعر السياسي إلى نهاية القةرن 6

 الثالث الهجري

   أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي7

 واإلسالم  شكري فيحل، تطور الغزل بين الجاهلية 8

   أحمد زكي صفوت،  مهرة خطب العر 9

   أحمد زكي صفوت،  مهرة رسائل العر 10

  النعمان القاضي، شعر الفتةوح اإلسةالمية فةي صةدر 11

 اإلسالم

   عبد القادر القط، في الشعر اإلسالمي واألموي12

   المواق  اإللكترونية  

  www.alwaraq.comموق  الوراي:          -

 مواق  دور النشر والمكتبات    -         

 سيبويه –الكتا   (2علم النحو ) 110341

 عبد  بن المقف   –كليلة ودمنة  

 الجاح   –البيان والتبيين 

 ابن  ني   –الخحائ  

 ابن الحا ب -الكافية في النحو

 ابن مالك  –ألفية ابن مالك 

 حاشية الحبان على شرح األشموني

 المرادي –معاني الجنى الداني في حروف ال
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 عباس حسن  –النحو الوافي  

110346 

 

  ال دارس النحوية

 الكتابة لسيبويه   1

 المقتضب للمبرد   2

 مغني اللبيب البن هشام   3

 د  عبده الرا حي  –المدارس النحوية   4

النقد اودبي العربي  110351

 القديم

تاريخ النقد األدبي عند العر ، د  أسماء عبةاس، دار   1

 الشروي، عمان 

الحةةةورة الفنيةةةة فةةةي التةةةراث النقةةةدي البالغةةةي عنةةةد   2

العةةر ، د   ةةابر عحةةفور، المركةةز الثقةةافي، الةةدار 

 البيضاء 

مفهةةوم الشةةعر، دراسةةة فةةي التةةراث النقةةدي، د   ةةابر   3

 عحفور، دار التنوير، بيروت 

 مقدمة للشعر العربي،أدونيس،دار العودة، بيروت   4

عبةد  االخالي في النقد األدبي عنةد العةر ، د  غسةان  5

 الخالق،المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت  

(، الجةةةةاح ، تخفةةةةيض 4ت – 1البيةةةةان والتبيةةةةين )ت  6

 االستاذ عبد السالم هارون، القاهرة 

(، الجاح ، تحقيق:االستاذ 7ت  - 1كتا  الحيوان )ت  7

 عبد السالم هارون،القاهرة 

 الشعر والشعراء، ابن قتيبة، دار الثقافة، بيروت   8

ر، قدامةةةةةة بةةةةةن  عفةةةةةر، تحقيةةةةةق: س أ  نقةةةةةد الشةةةةةع  9

 بونياكر،ليدن 

دالئةةةل االعجةةةاز، عبةةةد القةةةاهر الجر ةةةاني،    10

 تحقيق: محمود شاكر، القاهرة

حسةةةام الخطيةةةب: آفةةةاي األد  المقةةةارن، دار الفكةةةر،   1 اودب ال قارن 110365

   1992دمشق، 

حفنةةاوي بعلةةي: النقةةد الثقةةافي المقةةارن، الةةدار العربيةةة   2

   2007للعلوم، بيروت، 

دانييل بةا و: األد  العةام والمقةارن، تر مةة: غسةان   3

   1997السيد، اتحاد الكتا  العر ، دمشق، 

روحةةةي الخالةةةدي: تةةةاريخ علةةةم األد  عنةةةد اإلفةةةرنج   4

والعر ، االتحاد العام للكتّا  الفلسةطينيين، بيةروت، 

1904   

رينيه ويليك: مفاهيم نقدية، تر مة: محمد عحةفور،    5
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   1987الكويت، سلسلة عالم المعرفة، 

سةةةوزان باسةةةنيت: األد  المقةةةارن، تر مةةةة: أميةةةرة   6

   1999نويرة، المجلس األعلى للثقافة، محر، 

، دار 3عز الدين المناصرة: النقد الثقافي المقةارن، ط  7

   2005مجدالوي، عّمان، 

محمةةةد غنيمةةةي هةةةالل: األد  المقةةةارن، دار العةةةودة،   8

   1953بيروت، 

  :الدورات العلمية 

 ل المحرية  مجلة فحو -

 مجلة عالم الفكر الكويتية  -

شةوقي ضةةيف، الفةةن ومذاهبةةة فةةي النثةةر العربةةي، دار   1 النثر الع اسي 110367

  1995، 12المعارف،ط

محمةةد يةةونس عبةةد العةةال، فةةي النثةةر العربةةي: قضةةايا   2

، 1وفنةةةةون ونحةةةةوص، مكتبةةةةة لبنةةةةان، ناشةةةةرون،ط

1991  

أحةةالم الةةزعيم، قةةراءات فةةي األد  العباسةةي:الحركة   3

  1991، 1لنثرية، مطبعة االتحاد،طا

محمةةةد ر ةةةب النجةةةار، النثةةةر العربةةةي القةةةديم: مةةةن   4

الشةةةفاهية إلةةةى الكتابةةةة، مكتبةةةة دار العروبةةةة للنشةةةر 

  2002، 2والتوزي ،ط

عمةةةةر الةةةةدقاي،مالمج النثةةةةر العباسةةةةي، دار الشةةةةري   5

 ، د ت 1العربي،ط

محمةةةةةةةود عبةةةةةةةد الحميةةةةةةةد صةةةةةةةالح، فنةةةةةةةون النثةةةةةةةر   6

، 1افةةةةةة األردنيةةةةةة،طالعباسي،منشةةةةةورات وزارة الثق

1994  

تط يقات ّحوية  110448

 وصرفية

 لسيبويه  –الكتا   -

 د  عبده الرا حي  -التطبيق النحوي -

 د  عبده الرا حي  -التطبيق الحرفي -

 للحمالوي  –فن الحرف  -

 عبد العزيز عتيق: - علم الصرف 110247

المةةدخل الةةى علةةم النحةةو والحةةرف ، بيةةروت، دار النهضةةة 

 العربية 

الحمةةةالوي: شةةةذا الحةةةرف فةةةن الحةةةرف، احمةةد  -

  1957بيروت، دار القلم 

 عبد الحبور شاهين: -
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الةةةنهج الحةةةوتي للبنيةةةة العربيةةةة: رهيةةةة  ديةةةدة فةةةي  

  1980الحرف العربي، بيروت، مؤسسة الرسالة،

علي بهاء الدين بوخدة: المدخل الحرفي: تطبيةق  -

وتدريب في الحرف العربي، بيروت، المؤسسةة 

  1988العربية، 

يةةةةةره سةةةةةقال: الحةةةةةرف وعلةةةةةم األصةةةةةوات، ديز -

  1996بيروت، دار الحداقة العربية،

شرف الدين الرا حي: البسيط في علم الحةرف،  -

  19960اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،

عبةةده الرا حةةي: التطبيةةق الحةةرفي،بيروت،دار  -

  1984النهضة العربية،

اودب فةةةةةةي فلسةةةةةةطين  110476

 واالردن

الت السةةةةةةرد الروايةةةةةةة ابةةةةةةراهيم السةةةةةةعافين، تحةةةةةةو  1

  1996العربية،دار الشروي، عمان 

د  حسن عليان الطل في الرواية العربيةة بةالد الشةام،   2

  2001المؤشسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 

االغترا  والمقارنة في الرواية العربيةة فةي فلسةطين  -

، وزارة 105واألردن، سلسةةةلة كتةةةةا  الشةةةةهر،العدد 

  2005-الثقافة ، عمان 

د  صةةالح ابةةو اصةةب ، الحركةةة الشةةعرية فةةي فلسةةطين   3

المحتلةةةةة، المؤسسةةةةة العربيةةةةة للدراسةةةةات والنشةةةةر، 

  1979بيروت ،

د  عبةةةةد الةةةةرحمن يةةةةاغي، حيةةةةاة األد  الفلسةةةةطيني   4

الحةةديث مةةن أول النهضةةة حتةةى النكبةةة ، منشةةورات 

  1968المكتب التجاري، بيروت

 – 1950معالم الحياة األدبيةة فةي فلسةطين واألردن )  5

(، مجموعةةةة مةةةؤلفين، مؤسسةةةة عبةةةد الحميةةةد 2000

  2009شومان عمان 

د  شةةكري عزيةةز ماضةةي، انعكةةاس هزيمةةة حزيةةران   6

علةةى الروايةةة العربيةةة، المؤسسةةة العربيةةة للدراسةةات 

 م 1975والنشر بيروت 

منةةةةاهج النقةةةةد اودبةةةةي  110452

 الحديل

 خليةةل الشةةيخ، وابةةراهيم السةةعافين،مناهج النقةةد األدبةةي 1

 رات  امعة القدس المفتوحة،عمانالحديث،منشو

  أحمد كمال زكي: النقد األدبي الحةديث، دار النهضةة، 2

   1981بيروت، 

رينيةةه ويليةةك: نظريةةة األد ، تر مةةة: محيةةي الةةدين   3

   1981، المؤسسة العربية، بيروت، 2صبحي، ط

عبةةد القةةادر فيةةدوح: االتجةةاه النفسةةي فةةي نقةةد الشةةعر   4
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لعةةر ، سةةوريا، العربةةي، منشةةورات اتحةةاد الكتةةا  ا

1992   

عز الدين المناصرة: علم الشعريات، دار مجةدالوي،   5

   2007عّمان، 

محمةةةد غنيمةةةةي هةةةةالل: النقةةةةد األدبةةةةي الحةةةةديث، دار   6

   1982العودة، بيروت، 

  :الدورات العلمية 

 مجلة فحول المحرية   -

 مجلة عالم الفكر الكويتية  -

ال كت ةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةة  110280

 وال عاجم
 يل، المحادر األدبيةة واللغويةة عز الدين إسماع

فةةةي التةةةراث العربةةةي، دار النهضةةةة العربيةةةة، 

  1976بيروت، 

  ، إحسان عباس، تاريخ النقد األدبي عند العةر

  1993دار الشروي، عمان، 

  كارل بروكلمان، تاريخ األد  العربةي )عشةرة

 أ زاء(، التر مة العربية، 

  مؤلفةات الةدكتور شةوقي ضةيف )سلسةلة تةةاريخ

 لعربي(، دار المعارف، محر األد  ا

  محمةةةةد محةةةةةطفى بةةةةدوي وآخةةةةةرون، تةةةةةاريخ

كيمبةةةةةردت لةةةةةألد  العربةةةةةي )األد  العربةةةةةي 

الحةةةةةديث( النةةةةةادي األدبةةةةةي الثقةةةةةافي بجةةةةةدة، 

  )التر مة العربية( 2002السعودية، 

  المحادر والمرا   التي يمر ذكرها فةي المةادة

وهةةةي عشةةةرات الكتةةةب والمحةةةنفات المتنوعةةةة 

مةةةادة واختحاصةةةها فةةةي نظةةةرا لطبيعةةةة هةةةذه ال

 مكونات المكتبة العربية 

   المواق  اإللكترونية 
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  www.alwaraq.comموق  الوراي:          -

  د  محسةةن  اسةةم الموسةةوي، الروايةةة العربيةةة، النشةةاة 1     النثر العربّي الحديل 110478

 والتحويل، منشورات مكتبة التحرير، بغداد 

الردن، منشةةورات ابةةراهيم السةةعافين، الروايةةة فةةي ا  2

  1995لجنة تاريخ االردن، وزارة الثقافة، 

  د  محسن  اسم الموسوي، الروايةة العربيةة، النشةاة 3       

   مكتبة التحرير، بغداد4والتحويل، منشورات 

  د  حسةةةن عليةةةان، العةةةر  والغةةةر  فةةةي الروايةةةة  4       

 العربية، دار مجدالوي       للطباعة والنشر، عمان،

في الرواية العربية فةي بةالد الشةام، المؤسسةة العربيةة  البطل

  2000للدراسات والنشر، بيروت 

محمةةةود تيمةةةور ، دراسةةةات فةةةي القحةةةة والمسةةةرح،   1

 المطبعة النموذ ية، هـ ت 

الطاهر مكةي، القحةة القحةيرة، دراسةة ومختةارات،   2

  1978دار المعارف، القاهرة 

السةورية،    سمر روحي الفيحل، مالمةح فةي الروايةة 8     

  1979منشورات اتحاد       الكتا  العر ، دمشق، 

بةةول ويسةةت، الروايةةة الحديثةةة، تر مةةة عبةةد الواحةةد   9

  1981محمد، دار الرشيد للنشر، بغداد، 

 

 

 

ال ةةةةةةةةدارس اللغويّةةةةةةةةة  0110447

 الحديثة

 الكتب:

  اتّجاهةةات البحةةث اللسةةانّي، ميلكةةا إفيةةتح، تر مةةة: سةةعد

لةةس األعلةةى للثقافةةة، ، المج2محةةلوح ووفةةاء كامةةل، ط

2000  

 تر مة د  أحمةد  – يفري سامبسون  -المدارس اللغوية

 –المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر  –نعيم الكراعين 

  1993بيروت 

  علةةةةم اللغةةةةة؛ مقدّمةةةةة للقةةةةار  العربةةةةّي، د  محمةةةةود

 السعران، دار النهضة العربيّة، بيروت 

 كتبةةة المةةدارس اللسةةانيّة المعاصةةرة، نعمةةان بةةوقرة، م



 32 

 اآلدا ، القاهرة 

  مدخل لفهم اللسةانيّات، روبيةر مارتةان، تر مةة: عبةد

القادر المهيري، المنّظمة العربيّةة للتر مةة، بيةروت، 

2007  

 مباحث في األلسنية ، د  ميشال زكريا 

  علةةةةم اللغةةةةة ) مقدمةةةةة للقةةةةار  العربةةةةي( ، د  محمةةةةود

 السعران

 د تر مةة د  أحمة -المدارس اللغويةة:  يفةري سامبسةون

 الكراعين

  مدخل لفهم اللسةانيّات، روبيةر مارتةان، تر مةة: عبةد

القادر المهيري، المنّظمة العربيّةة للتر مةة، بيةروت، 

2007  

  التراكيةةةب اللسةةةانية فةةةي الخطةةةا  الشةةةعري القةةةديم؛

تطبيقةةةةةةات علةةةةةةى النظريةةةةةةة التوليديةةةةةةة التحويليةةةةةةة 

 لتشومسكي، رابح بوحوش 

  ،سةةةةمير اللسةةةةانيات،؛ المجةةةةال والوظيفةةةةة والمةةةةنهج

 استيتيّة 
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