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 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير

 في اللغة العربية وآدابها
 (مسار الرسالة)

 :وشروط عامةأحكام : أوال
  .تتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة -0
 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج  -9
 بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها -أ

 :شروط خاصة: ثانيا
 ال توجد

 : ساعة معتمدة موزعة كما يلي 33تتكون مواد هذه الخطة من : ثالثا
 :ساعة معتمدة ( 01: )اإلجبارية المواد  -أ

 المتطلب السابق  عملي  نظري  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 

 - - 3 3 مناهج األوائل في وصف العربية  2301710

 - - 3 3 األدب األموي قضايا 2301711

 - - 3 3 مناهج النقد األدبي  الحديث 2301712

 - - 3 3 واللغويمناهج البحث األدبي  2301713

 - - 3 3 القدس في األدب العربي  2301714

 :ساعات معتمدة ( 2:) المواد االختيارية . ب
 المتطلب السابق  عملي  نظري  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة 

 - - 3 3 نظرية النحو العربي 9300001

 - - 3 3 قضايا الشعر الجاهلي 9300002

 - - 3 3 النثر العباسيفنون  9300000

 - - 3 3 المعجم العربي والمصطلح 2301718

 - - 3 3 فنون النثر العربي الحديث والمعاصر 2301719

 - - 3 3 التراث الصوتي عند العرب 2301720

 - - 3 3 اللسانيات االجتماعية العربية 2301721

 - - 3 3 قضايا البالغة العربية  2301722

الدرس اللغوي في العصر  اتجاهات 2301723
 الحديث

3 3 - - 

 - - 3 3 تحليل الخطاب 2301724

2301725 
 

 - - 3 3 مناهج تحقيق النصوص

 - - 3 3 الرحلة في األدب العربي 2301726

 (9300022)ساعات معتمدة ورقمها ( 2)رسالة جامعية   -جـ



 بهايف قسم اللغة العربية وآدا لدرجة الماجستير اخلطة االنتقالية

 9002/9000للعام  
 9002الخطة الجديدة لقسم اللغة العربية وآدابها لعام  9002الخطة القديمة لقسم اللغة العربية وآدابها لعام 

 اسم المادة  رقم المادة  اسم المادة  رقم المادة 
 قضايا الشعر الجاهلي 9300002 دراسات في الشعر الجاهلي 0100000
 مناهج النقد األدبي  الحديث 2301712 دبيمناهج النقد األ 0100009
 نظرية النحو العربي 9300001 نظرية النحو العربي 0100003
اتجاهات الدرس اللغوي في العصر  2301723 العربية في ضوء اللسانيات الحديثة 0100001

 الحديث
مناهج البحث في اللغة واألدب وتحقيق  0100001

 النصوص
 دبي واللغويمناهج البحث األ 2301713
 مناهج تحقيق النصوص 2301725

 القدس في األدب العربي  2301714 القدس في األدب العربي  0100090
   دراسات في الشعر العباسي 0100099
 المعجم العربي والمصطلح 2301718 علم الداللة والمصطلح 0100093
   علم العروض وموسيقى الشعر 0100091
 التراث الصوتي عند العرب 2301720 غة العربيةصوتيات الل 0100091
 اللسانيات االجتماعية العربية 2301721 اللسانيات االجتماعية العربية 0100092
   دراسات في النقد األدبي القديم 0100090
   األسلوبية 0100091
 تحليل الخطاب 2301724 تحليل الخطاب 0100092

 ائل في وصف العربية منا هج األو  2301710 ـــــــــــ 
 األدب األموي قضايا 2301711 ـــــــــــ 
 فنون النثر العباسي 9300000 ـــــــــــ 
فنون النثر العربي الحديث  2301719 ـــــــــــ 

 والمعاصر
 قضايا البالغة العربية  2301722 ـــــــــــ 
 الرحلة في األدب العربي 2301726 ـــــــــــ 

 

 

 
 
 

 
 



   وصف المواد لبرنامج الماجستير للعام 0202/0222

 : ساعة معتمدة( 01)متطلبات القسم اإلجبارية
 

 (ساعات معتمدة 3)مناهج األوائل في وصف العربية                                          2301710
 

وتستعين هذه المناهج .التداخل المنهجي تتناول هذه المادة مناهج األوائل في وصف العربــــية القائـــمة على      
وتتناول هذه المادة أصول النحو العربي التي بني النحو .بعلوم مختلفة كأصول الفقه، وعلم الكالم و المنطق

 .العربي عليها 
 

 

 (ساعات معتمدة 3) قضايا األدب األموي                                                       0320000
 

دراكية وتحويلية ةتحقيق مهارات خاصة ، ومهارات تحليليدف هذه المادة تسته من قضايا األدب   وا 
 :األموي 
 .مقدمة القصيدة في العصر األموي  -
 .بناء القصيدة في العصر األموي -

 
 (ساعات معتمدة 3) مناهج النقد األدبي الحديث                                               0320000
تفصـيل فـي االتجاهـات الحديثـة ناهج النقد األدبي بأبعادها االجتماعية والنفسية والجماليـة والفنيـة ، مـ  م

وتقــديم نصــوص ممثلــة لهــذه االتجاهــات واالختالفــات، مــ  تعريــف بــأهم أعــالم لهــذه المنــاهج وبيــان آراء .  بــأخص
وص فـي لغاتهـا األصـلية مـا اسـتطاعوا  لـى ويتوقـ  مـن الطلبـة االطـالى علـى هـذه النصـ.  النقاد واألدبـاء فـي ذلـ 

ذلــ  ســبيال، أو تتبعهــا فــي الترجمــات األصــيلة الكاملــة كــي يــروا هــذه النصــوص مطمئنــة فــي ســياقها وفــي أنســاقها 
 . ويشار  الطلبة بتقديم بحوث معمقة في هذا المضمار.  األدبية والحضارية

 
 (ساعات معتمدة 3)                           مناهج البحث األدبي واللغوي                   2301713

يجري الحديث في هـذه المـادة علـى المنـاهج المختلفـة المتبعـة فـي  عـداد البحـوث عنـد العـرب القـدامى و 
وفـــي أثنــاء عــرض هــذه المنـــاهج يقابــل بينهــا فــي محولـــة لنقــدها ببيــان عيوبهـــا و . دثين و عنــد المستشــرقين محــال

 .محاسنها 
 (ساعات معتمدة 3)                       في األدب العربي                           لقدسا  0320002

 

القدس في األدب العربي في القديم وفي  بان الحروب الصليبية حتـى العصـر الحـديث مـ  التركيـز علـى 
عرية و نثريـة ممثلـة و يجـري تقـديم نمـاذ  شـوم م وفترة ما بعد النكبة حتى اليـ0211فترة ما قبل نكبة فلسطين عام 

و المصــطلحات و األعــالم ،و  لقــاء الضــوء علــى توجهاتهــا وموضــوعاتها ،مــ  تحليــل للنســيج الفنــي لهــا ،للعصــر 
ويشـار  الطلبـة . الواردة فيها و المرتبطة بالنواحي الثقافية و العسـكرية و التاريخيـة للصـراى حـول القـدس الشـريف 

 . بتقديم بحوث معمقة في هذا المضمار 
 



 : ساعات معتمدة( 2) متطلبات القسم االختيارية
 

 (ساعات معتمدة 3)              نظرية النحو العربي                                          0320001

و المدارس و ، واألعالم ، و نمت و تكاملت م  تفصيل في المصادر ،نظرية النحو العربي كيف بدأت          
و سمات تميزهم و انفرادهم ،و بيان مصطلحاتهم ،و مناقشة نصوص من أقوال علماء النحو .   االتجاهات

ويشار  الطلبة في تقديم بحوث معمقة في هذا .و اختالف اآلراء أو افتراقها ، ومقومات وجهات النظر ،
قامة ، اعد و تفعيل القو ،وطرائقها في الحكم واالستنتا  ،م  وعي على خصائص كل مدرسة نحوية ،المضمار  وا 

 . األقيسة و البراهين
 
 
            (ساعات معتمدة 3)قضايا الشعر الجاهلي                                        2301716

                                  
الرواية لغة واصطالحا ، رواية الشعر في العصر الجاهلي ، والعصر اإلسالمي واألموي تتب  مصطلح 

كما تعرض لدراسة مشكلة النحل في الشعر الجاهلي و .عباسي م  تفصيل في الرواة  وطبقاتهم ومدارسهمفال
 . ويشار  الطلبة في تقديم بحوث معمقة في هذا المضمار . اآلراء المختلفة 

 
 (ساعات معتمدة 3)     فنون النثر العباسي 2301717

 
و الوقوف .الة ، وحكاية ، ومقامة ، وسيرة ، ومناظرة وغيرهامن رس( هـ  212–هـ 039)فنون النثر العباسي     

عند أشهر القصائد و المعلقات و تحليلها و بيان مواطن  الجمال الفني فيها و تحديد مكانتها في سياق التراث 
ويشار  . ثم التعريف بأشهر الشعراء في العصر م  بيان مكانتها األدبية .العربي من خالل  منظور شمولي 

 .لبة في تقديم بحوث معمقة في هذا المضمار الط
 
 (ساعات معتمدة 3)                   المعجم العربي والمصطلح          0320002

 :يتناول هذا المساق مسائل في المعجم  العربي 
 .الفروى ، األصول :مشكلة الكلمة المعجمية -0
 ،(الكريم  لغة القرآن)القرآن الكريم :المصادر اللغوية الرئيسة -9

 كالم العرب شعرا و نثرا و قضية عصور االحتجا  ، لغة الحديث النبوي الشريف     
ترجمة ، (في ضوء الحاجة  ليه ) معالجة قضية المصطلح،تطور المصطلح : المصطلحات  -3

 .المصطلحات غير العربية 
استعراض .مصطلح العلمي ال. اللغوية والنحوية واالجتماعية :علم الداللة بأنواعهويتناول كذل   

 .ويشار  الطلبة بكتابة بحوث معمقة في هذا المضمار . المصادر و المراج  التي احتوت ذل  عند العرب 
 
 
 



 (ساعات معتمدة 3)                     فنون النثر العربي الحديث والمعاصر            0320002
                                             

الروايــة والقصـة القصــيرة والمسـرحية والســيرة الذاتيـة مركــزا :نـاول هـذا المســاق أهـم فنــون النثـر مــن مثـل يت
معــين أو ظــاهرة فنيــة أو مضــمونية تتعلــق بفــن واحــد أو فنــون متعــددة مراعيــا استكشــاف التطــورات التــي  لــى فــنع

 بر هذه الموضوعات يشر  الطلبة في كتابة وعمقة تتناول بالتحليل والس.طرأت على هذا الفن 
 

 (        ساعات معتمدة 3)                         التراث الصوتي عند العرب       0320002
                                                 

يتناول هذا المساق جهـود علمـاء العربيـة القـدامى فـي علـم األصـوات، وهـي جهـود توزعـت مـا بـين النحـو  
خاصــة )، والعــروض (خاصــة فــي مبحــث الفصــاحة)، والبالغــة ( ة فــي مبحثــي اإلدغــام واإلعــاللخاصــ)والصــرف 

، وعلــم (، وائــتالف الجــذور، والمعاقبــة والقلــب واإلبــدالظخاصــة فــي تبــدالت األلفــا)، والمعجــم (فــي مبحــث القافيــة 
 (. قة الصوت بالمعنىخاصة في عال)، وفقه اللغة (فّد والقصر،وأحكام الغّنة ، والوقخاصة في الم)التجويد 

 
 (        ساعات معتمدة 3)                   اللسانيات االجتماعية العربية                   0320000

دراســة علــم اللســانيات االجتماعيــة للغــة العربيــة بمجاالتــه المختلفــة ، ووظائفــه االجتماعيــة مــ           
و اسـتعراض آراء ، ويصار  لى تتب  المصـادر و المراجـ  .حد سواء ة من القديم والحديث علىتقديم نماذ  تطبيقي
واستجالب أمثلة حية عليها من واقـ  اللغـة العربيـة و نصوصـها القديمـة و الحديثـة ، و مناقشتها ،العلماء في ذل  

 .ويشار  الطلبة بتقديم بحوث معمقة في هذا المضمار . 
 

 ( ساعات معتمدة 3)                                قضايا البالغة العربية          0320000    
ــــة فــــي القــــديم وفــــي الحــــديث مــــ   لمــــام بــــأهم األعــــالم ، والمــــدارس واالتجاهــــات  دراســــة البالغــــة العربي

وتحليـــل نمـــاذ  مـــن الكتابـــات . و تطـــور المصـــطلحات فـــي ســـياقها التـــاريخي و األدبـــي و الحضـــاري .والمصـــادر
وبــــين  ســــهاماتهم و تــــأثيرهم فــــي الدراســــات ، و التعريــــف بأشــــهر األعــــالم ،وى البالغيــــة التــــي تمثــــل هــــذا الموضــــ

 . ويشار  الطلبة في تقديم بحوث معمقة في هذا المضمار ،الالحقة
 
 (ساعات معتمدة 3)     اتجاهات الدرس اللغوي في العصر الحديث  0320003

نظرية ومعرفية وفلسفية واضحة، وبتنوى تتسم الدراسات اللسانية الحديثة بتعدد مدارسها، وصدورها عن أسس 
ويأتي هـذا المسـاق لتبيـان هـذه الجوانـب، .مناهجها في التحليل اللغوي، وبصياغة القواعد صياغة رياضية محكمة 

وهـو يتنـاول فـي صـورة خاصـة المدرسـة البنيويـة ،والمدرسـة التوليديـة . وأثرها فـي الدراسـات اللغويـة العربيـة الحديثـة
اتهــا ، والمدرســة الوظيفيــة، ومنــاهج تحليــل الخطــاب ،ونحــو الــنّص واألســلوبية ،كمــا يتنــاول وحــدات التحويليــة وتفرع

 .التحليل اللغوي األساسية 
 
 
 

 (ساعات معتمدة 3)      تحليل الخطاب    0320002



 
تحليـل الخطـاب األدبـي نظريـا وتطبيقيـا مـ  عـرض ألهـم المفـاهيم واألسـس النظريـة ذات العالقـة وتحليـل 

ويصار  لى التعريف بـأهم المصـادر والمراجـ  التـي تناولـت .وص أدبية مختلفة ، قديمة وحديثة على حد سواءلنص
مـ  مناقشـة األسـس النظريـة ، هذه الموضـوعات و بيـان فضـل السـابق علـى الالحـق مـن النقـاد العـرب و الغـربيين 

 . تقديم بحوث معمقة في هذا المضمارويشار  الطلبة ب. التي تستند  ليها المفاهيم النقدية المرتبطة بذل  
 

 (ساعات معتمدة 3)       مناهج تحقيق النصوص   0320001
   

ــه منــاهج وأصــول متبعــة عنــد العــرب والمستشــرقين، يقــوم الطلبــة بدراســتها  منــاهج تحقيــق النصــوصو  فل
  . دراسة نقدية للوصول  لى المنهج األمثل في تحقيق النصوص 

 
 (ساعات معتمدة 3)          األدب العربي                              الرحلة في      0320002
 

 
تهـدف هـذه المـادة  لـى الوقـوف علـى ظــاهرة الرحلـة فـي األدب العربـي القـديم بأبعادهـا األدبيـة، والثقافيــة،  

عصـــر ال: واالجتماعيـــة، مـــن خـــالل دراســـة عـــدد ممثـــل مـــن الـــرحالت فـــي األدب العربـــي ، فـــي العصـــور المتعاقبـــة
 .، والعصر المملوكي، والعصر العثماني( ضمن العصر العباسي)العباسي، والعصر األيوبي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


