
  
  
  


	 ���د�������  
  آ��	 ا�داب وا����ن

  
  
  
  

�� ا���	 ا�
���	 و�دا���� �  د��
  

Department of Arabic Language and Literature  
  

Handbook  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مقدمة

  
                  األول للعـام الجـامعي تأسس قسم اللغة العربية وآدابها فـي مطلـع الفـصل الدراسـي  

، وتتكون هيئة التدريس من اثني عشر عضوا تتوزع رتبهم العلمية بين أستاذ             )1999/2000(
وتتنوع مهام الهيئة التدريـسية     ). 2(، ومدرس   )5(، وأستاذ مساعد    )3(، وأستاذ مشارك    )2(

 مـن   وإعدادهم العلمية التي تطرحها خطّة القسم، وتكوين الطلبة         الموادوأنشطتها بين تدريس    
 عالوة على نهوضهم    ،التي يعدونها والتقارير واألعمال الكتابية     البحوث   خالل اإلشراف على  

، وإشرافهم على امتحان المستوى والكفايات اللغويـة        ريس مقررات مهارات اللغة العربية    بتد
لطلبة الجامعة إعدادا، وتنظيما، وبرمجة حيث أصبحت االمتحانات في مختلـف المـستويات             

  . تطورةمحوسبة ضمن برامج حديثة وم
كما يولي قسم اللغة العربية وآدابها البحث العلمي أهمية خاصة انطالقًا من وعيه بـضرورة               
تشكيل مسيرة علمية منتظمة ألعضائه، لذلك كله يهيء القسم اإلمكانيات كلّها في سبيل تمكين              

فـي  أعضائه من تطوير مشاريعهم واالرتقاء بها إضافة إلى تقديم الدعم الكامل لحـضورهم              
   .المؤتمرات والملتقيات العلمية المحلية والدولية

ويتميز أعضاء هيئة التدريس بحضورهم الفاعل في الفعاليات واألنـشطة الثقافيـة والعلميـة              
واإلبداعية المحلية والعربية والدولية حيث مشاركاتهم النوعية في مختلف الملتقيات والندوات           

ليس هذا فحسب بل إن عددا      . لقسم على تنظيمه دوريا   بدءا من األسبوع العلمي الذي يحرص ا      
من أعضاء هيئة التدريس قد نال جوائز ومنحا محلية وعربية تكريما لجهودهم فـي الحقـول            

وقد حصل األستاذ الدكتور عز الدين المناصرة على جائزة الباحث المميـز   .التي يعملون فيها 
، كمـا   2008العلمي في مجال العلوم اإلنسانية لعام       التي تمنحها وزارة التعليم العالي والبحث       

حصل الزميل الدكتور هيثم سرحان على منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون فـي مجـال               
  . 2009األدب لعام 

وقصد التمام واالستزادة واالنفتاح ماثل في أنشطة القسم وخطته، لهذا فهو ال يفتـأ  يطـور                 
  . ؛ نُشدانًا للكمال وطلبا للجمال"لجودة والنوعيةالتطوير وا"برامجه ضمن مشروع 

 

  

  

  

  

  



  رسالة القسم

       يستمد قسم اللغة العربية وآداا يف جامعة فيالدلفيا رسالته العلمية مـن أصـول              
فأما األصول املعرفية الثابتة فتشمل النص القرآينّ، ومـا         . معرفية ثابتة وفروع معرفية نامية    

نبوي الشريف، والتراث العريب اإلسالمي مبا هو جمموعة من املعـارف           صح من احلديث ال   
. اليت تشمل الشعر والنثر واللغة والنحو فضالً عن علوم البالغة والنقـد وعلـم الكـالم               

ودف هذه األصول إىل تعزيز انتماء الطلبة لتراثهم، وصقل هويتهم الثقافية، وإكـسام             
م من قراءة النصوص التراثيـة، والتعـرف إىل مجالياـا           الذوق اللغوي واألديب، ومتكينه   

  .ومفاهيمها الدقيقة
وأما الفروع املعرفية النامية فهي منجزات النظريات األدبية والنقدية واللسانية املعاصرة يف            
الثقافة الغربية، وعوامل انتقاهلا ومالبسات استقدامها إىل الثقافة العربية عالوة على دراسة            

مثّ البحث يف وجوه التشابه ومالمح التماثـل بـني          .  التطبيقية يف النصيات العربية    أبعادها
إضافةً إىل إبراز تطورات األدب والنقـد       . معطيات النظريات املعاصرة والنظريات التراثية    

الرواية، والقـصة، واملـسرحية،     : العربيني من حيث ميالد األجناس األدبية املتنوعة مثل       
فضالً عن جتلية احلداثـة ومؤثراـا يف األدب والنقـد           .  وقصيدة النثر  وقصيدة التفعيلة، 

  .العربيني
 وضمن هذه املساحة الشاسعة فإنّ هناك أهدافًا ضمنية تسعى الرسالة لتحقيقهـا وهـي              
تطوير ملَكات الطلبة النقدية والتحليلية حبيث يصبحون قادرين على تبين املواقف، ومناقشة      

  .هيماألفكار، ونقد املفا
       

  
  
  
  
  
   



  
  مؤشرات الكفاية خلريج ختصص اللغة العربية وآداا يف جامعة فيالدلفيا

  

يتوقع من خريج اللغة العربية وآداا يف جامعة فيالدلفيا أن يكون متمكنا مـن احملـاور                

  : والكفايات التالية

أن يعرف اخلريج أهم قواعـد النحـو والـصرف وعلـم            : يف جمال اللغة     -

ويتمكن من استخدامها ومراعاـا، وأن يطلـع علـى مبـادئ            األصوات،  

  .اللسانيات احلديثة ويفيد منها يف جمال اللغة العربية

اإلملام بـأبرز مـصادر األدب واللغـة        : يف جمال البحث واملصادر واملراجع     -

 .والبالغة والنقد، وأن يكون قادرا على استخدامها واالنتفاع مبادا

ن اخلريج قـادرا علـى الكتابـة بلغـة سـليمة يف      أن يكو: يف جمال الكتابة  -

موضوعات متنوعة، وأن يكون قادرا على تـصويب األخطـاء يف كتابـات             

ويقتضي ذلـك معرفـة     . اآلخرين، ومتمكنا من مهارات التصحيح والتحرير     

 .اخلريج قواعد اإلمالء والترقيم وتصويب األخطاء الشائعة

القراءة بشكل سـليم  على  قادرا أن يكون اخلريج  : يف جمال املهارات الشفوية    -

ومعرب، وأن ميتلك مهارة التحدث باللغة العربية السليمة، للتعبري عن أفكـاره            

 .ومواقفه وآرائه

أن يتعمق اخلريج يف معرفة مالمـح األدب العـريب          :  يف جمال األدب والنقد    -

. القدمي واحلديث شعرا ونثرا، من حيث األعالم واألنواع والظواهر األساسية         

ن يتعرف أبرز القضايا النقدية قدميا وحديثا، ويلم باملدارس النقدية احلديثة           وأ

 . وأبرز آثارها يف قراءة النصوص وحتليلها

أن يكون اخلريج ملما بأبرز املفاهيم البالغية يف البيان         : يف جمال البالغة العربية    -

 اخلريج  واملعاين والبديع، وملما بأثرها يف حتقيق مجاليات النصوص، وأن يكون         

مطلعا على األساليب البالغية، وقادرا على اإلفادة منها يف حتسني مهاراته يف            

 .الكتابة والنقد والتحليل

أن يعرف اخلريج حبور الشعر العـريب والتفعـيالت         : يف جمال موسيقى الشعر    -

العروضية، وقادرا على حتديد الوزن العروضي واكتشاف األخطاء العروضية،         

  وسيقى الشعر العريب احلديثإضافة إىل معرفة م



  
  البحوث والمنجزات العلمية

  )2009-2006(ألعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية 

  
  -:األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر

 األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر االسم  الرقم

المجلـة  -بياتيإحسان عباس منهج ورؤية في دراسة شعر عبد الوهاب ال         -1 حسن عليان. د. أ 1
  4/2008-9محكمة جامعة مؤتة –األردنية في اللغة العربية وآدابها 

 –مجلـة جامعـة دمـشق       -تعدد األصوات واألقنعة في الرواية العربية     -2
 2009-محكمة

تحوالت السرد في الرواية الجزائرية الجديدة، مجلة بحـوث سـيميائية،           -1 محمد عبيد اهللا . د 2
، 4-3ني لتطوير اللغـة العربيـة، الجزائـر، ع          مركز البحث العلمي والتق   

  .2007ديسمبر 
 السرد العربي القديم من الهامش إلى المركز، المجلـة العربيـة للعلـوم              -2

  . 2007، ربيع 98اإلنسانية، جامعة الكويت، ع 
 مجلة فيلولوجي ، علمية محكمة،      - موقع اللغة في هوية النص السردي        -3

  2008،49 العددكلية األلسن ، جامعة عين شمس
ضمن كتاب النـدوة العلميـة حـول        – نقوال زيادة وفن المقالة التاريخية       -4

المؤرخ الراحل نقوال زيادة ، تحرير وإشـراف محمـد عـدنان البخيـت،              
   .2008منشورات مؤسسة عبد الحميد شومان ، 

 مجلـة اآلداب واللغـة ،       - صور من تقنيات السرد في التراث العربـي        -5
  .2010، مقبول للنشر عدد يناير جامعة القاهرة 

: معالم القصة القصيرة في فلسطين واألردن، فصل مطول فـي كتـاب           . 6
الحياة األدبية في فلسطين واألردن، تحريـر ومراجعـة صـالح جـرار،             

 .2009منشورات مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، 

األسبوع العلمي لقسم   ) نا  أوالد حارت ( قراءة لغوية في رواية نجيب محفوظ         أحمد الكراعين,د  3
   . 2007-2006اللغة العربية 

الهنـد  /  جامعة آلقرة  -2009-التحليل اللغوي لقصيدة ابن زيدون النونية       .1  هالة العبوشي . د  4
24-3-2009،26-3-2009  

االستخدامات اللغوية في العناوين اإلخباريـة فـي الـصحيفة األردنيـة            .2



  .لعلمي لكلية اآلداب والفنون،جامعة فيالدلفيا، األسبوع ا2008،
 ، األسبوع   2007لغة نجيب محفوظ في رواية ثرثرة على النيل نموذجا ،         .3

  . جامعة فيالدلفيا –العلمي لكلية اآلداب والفنون 
ثقافية ( مجلة عالمات   ) 2006(جدلية الظمأ واالرتواء ،     : سرديات الماء   -1  هيثم سرحان. د  5

  25 المغرب، ع-، مكناس)محكمة 
االسماعيليون في مجتمعات العصر الوسيط اإلسالمية لفرهارد دفتري،         --2

  2008 خريف 2006المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، السنة 
  
مجلـة  / ألمـر   "بحث في خطـاب ا    :  تمثيالت القتل في النص القرآني       -3

   .2009 جامعة لندن –الدراسات القرآنية 
مقبول للنشر فـي مجلـة      )  عيوب التصحيح اللغوي في العصر الحديث        (-  إسماعيل القيام. د  6

  .مجمع اللغة العربية بدمشق
كبار السن بـين الواقـع   ( ُألقي في مؤتمر  ) كبار السن في األدب العربى      (-

   .2009جامعة عمان األهلية ، ) والطموح 
للنشر  مراجعة كتاب اللسانيات في الثقافة العربية لحافظ إسماعيلي، مقبول           -

  .2010في المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، 
  

  
  -:الكتب المنشورة: ثالثاً 

  
 إسم الكتاب اإلسم  الرقم

دار مجدالوي للنشر بدعم من جامعة      -الخطاب النقدي العربي    -1 حسن عليان . د. أ 1
  .2008فيالدلفيا، 

/  الثقافـة    وزارة-) منهج وتطبيق   ( فكر غالب هلسا النقدي ،      -2
  2009عمان 

 

قـراءات  ( الجفـرة والمحاورات وشـعرية العتـب الخليلـي      -1 عز الدين المناصرة. د. أ 2
  2009منشورات دار ورد عمان -) في الثقافة الشعبية في فلسطين 

 دار مجدالوي   -) ال سقف للسماء    : بعنوان  (مجموعة شعرية   -2
  2008 عمان –



 دار  -اريخ الموسـيقى العربيـة     السماء تغني ، قراءات في ت      -3
  2008 عمان –مجدالوي 

  .2006علم التناص المقارن، عمان، . 4
  
 

الرواية القصيرة في األردن وفلسطين     (  بنية الرواية القصيرة     -1 محمد عبيد اهللا. د 3
   .2006، دار أزمنة للنشر والتوزيع ، عمان ) 
إعداد (رة،  شعرية الجذور، قراءات في شعر عز الدين المناص       . 2

  .2006، دار مجدالوي، عمان، )وتحرير وتقديم
،  2009-1990 مختارات من القصة القـصيرة فـي األردن          -3

  .2009إعداد وتحرير، وزارة الثقافة، عمان، 
دار - قراءة في تجربة الياس مزكوح- جماليات القصة القصيرة  -4

 2009أزمنة للنشر عمان 

، حوارات مع إحسان عباس     ..، دراسات   ...قاالت   م -حنين مؤجل  غسان عبد الخالق. د 4
  2009دار أزمنة للنشر، عمان ، . 
دراسات في الشعر ، دار أزمنة للنشر ، عمـان ،           : تأويل الكالم   -

2008  
  2007 الثقافة والحياة العربية المعاصرة ، أمانة عمان ، عمان ، -
 

المؤسسة العربيـة الدوليـة ،       –) جمع وتحقيق   ( األمالي األسدية     إسماعيل القيام. د  5
  2006عمان 

عمان، –لغات القبائل في كتب إعراب القرآن ومعانيه، دار الحامد          
2008    

  . ، دار الوراق للنشر 2006األدب العباسي العصر األول ،   أمين أبو ليل. د  6
  . ، دار الوراق للنشر 2007األدب العباسي العصر الثاني ، 

 2009-لبناء في النحو العربي، دار الحصاد، دمشق ظاهرة ا  يوسف ربابعة. د  7

  
  
  
  
  



  -:  الندوات والمؤتمرات 
  
 

 عنوان البحث اإلسم  الرقم

 المجلس األعلى لرعاية الفنـون واآلداب والعلـوم         -دمشق واإلبداع األدبي     حسن عليان. د. أ 1
   جامعة حمص5/11/2008-3االجتماعية 

 بحث قـدم فـي ملتقـى    -)الحالة الراهنة (  المشهد الروائي في األردن  -1 محمد عبيد اهللا . د 2
منشور في كتـاب   ( 2008 القاهرة –القاهرة الرابع لإلبداع الروائي العربي      

  )الملتقى 
 القصاصون األوائل وبدايات السرد العربي، قدم في ملتقى السرد العربي           -2

ة، عمـان، تـشرين الثـاني       األول، رابطة الكتاب األردنيين، ووزارة الثقاف     
2008. 

 جامعـة   -)مقارنة سـيميائية    ( البناء الحجاجي في شعر بشـار بن برد        .1 هيثم سرحان. د 3
  2008 كانون األول – الجزائر –وهران 

مقاربة تداولية فـي مراسـالت أبـي جعفـر          : بالغة الخطاب السجالي    .2
   )2009جامعة سوسة ( المنصور والنفس الزكية  

) جامعة اليرمـوك    ( ي نواس بين كتابة األشعار وجناية األخبار        سيرة أب .3
2008  

 

النحو العربـي   ( ندوة في مؤتمر    )  النص -تدريس النحو العربي بطريقة     (   إسماعيل القيام . د  4
   .2009 نيسان ، –مديرية تربية مادبا ) . بين النظرية والتطبيق 

 مؤتمر جـذور    –) دراسة في البنى الثقافية   ( دن  الحكاية الشعبية في األر   -1  يوسف ربابعة. د  7
  . 2008الثقافة الوطنية األردنية، الجامعة األردنية، نيسان، 

 األسبوع العلمي لكلية اآلداب والفنون،      –ظواهر لغوية في الصحافة األردنية      
 2008جامعة فيالدلفيا

- مؤتمر جامعة مؤتة     -المصطلح الصوتي بين الفاسي الفهري وتمام حسان      
2008 

  
  
  
  



  
  
  

  :منجزات أخرى
  

نال األستاذ الدكتور عز الدين المناصرة جائزة البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية             : أوال
  .2008التي تمنحها وزارة التعليم والبحث العلمي عن عام 

  
حصل الدكتور هيثم سرحان على منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون واآلداب لعام            : ثانيا

  .الخطاب الجنسي في األدب العربي القديم:  إلنجاز كتابه،2009

  



  الخطة الدراسية لقسم اللغة العربية وآدابها
2009/2010  

  )) ساعة معتمدة ساعة معتمدة2727((متطبات الجامعة : أوالً
 ) ساعة معتمدة12(متطلبات الجامعة اإلجبارية . أ

رقم 

  المادة
 متطلب سابق ساعة معتمدة    اسم المادة

 ساعة معتمدة)  12(لبات الجامعة اإلجبارية  متط/ المجال األول 

 ---- 3  1مهارات اللغة العربية  0110101

علوم عسكرية 0111100


