
 الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها
 الرسالةمسار 

 ( ثالث وثالثين ساعة معتمدة موزعة كما يلي:33) تتكون الخطة الدراسية من 
(ساعةمعتمدةوهي:15المواداإلجبارية) -أ
الساعات  اسم المادة رقم المادة ت

 المعتمدة
المتطلب 
 السابق

 ـ 3 ألدبيالحديثمناهجالنقدا 0110711 -1
 - 3 حلقةبحثفياألدبالعربّيالقديم 0110712 -2
 - 3 اللسانيات 0110721 -3
 ـ 3 نظرّياتالنحووالصرف 0110722 -4
 - 3 مناهجالبحثفياللغةواألدب 0110731 -5
 

(ساعاتمعتمدةيتماختيارهامنالموادالتالية:9مواداختيارية) -ب
الساعات  لمادةاسم ا رقم المادة ت

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 - 3 األدبالمقارن 0110713 -1
 - 3 قراءاتفياألدبالعربّيالمعاصر 0110714 -2
 - 3 قراءاتفياألدبالعربّيالقديم 0110715 -3
 - 3 الكتابةاإلبداعّية 0110716 -4
 - 3 المعجمياتوالمصطلح 0110723 -5
 ـ 3 سلوبّيةالبالغةواأل 0110724 -6
 - 3 قضايالغوّيةمعاصرة 0110725 -7
 ـ 3 مناهجتحقيقالنصوص 0110732 -8
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( اجتياز بعد الطالبالرسالة قرار18يسجل وا  وتعيينمشرفله، بنجاح، معتمدة ساعة )
خطةرسالتهحسباألصول.

 

 

 

 



 :سالةالروصف المواد لمسار 

 

 )إجباري(     ( مناهج النقد األدبي الحديث0110711)
تتنـاولهــالالمـادةأهــمالتيـاراتالنقديــة)العالميــة(فـيالقــرنالعشـرينبمناهج ــاالشــا عة:
المــن جالتــاريخي،والمــن جايجتمــاعي،والمــن جالنهســي،والمــن جاألســطوري،والمــن جالجــدلي

وهيمنـاهجت ـتمبـالنصومـاحـولالـنص.كـال دراسـةالمنـاهجالحدا يـة،التـيتنطلـقالواقعي،
ـــماللســـانياتم ـــل:المـــن جالبنيـــوي،والمـــن جالســـيما ي،والمـــن جالتهكيكـــي،وغيرهـــامـــ  مـــنعل
التركيـــزعلـــانظريـــات)الشـــكالنيينالـــرون(،ونظريـــات)النقـــدالجديـــد(فـــيأميركـــا،والـــربطمـــ 

ةالنقديةالحدي ة.األفكارالعربي


 )إجباري(    ( حلقة بحث في األدب العربّي القديم0110712)

ت ــدفهــالالمــادةضلــاعــروأبــرزالظــواهراإلبداعّيــةفــياألدبالعربــّيالقــديم.وب ــاا
المعنــافــحّنحلقــةالبحــثفــياألدبالعربــيالقــديمتســعاضلــاالوقــوفعلــاظــواهرمهصــليةفــي

فــياألعصــرجالجاهليـــة،وصــدراإلســالم،واألمويــة،والعباســية،والعصـــوراألدبالعربــيالقــديم
المتتابعة،واألندلسّية.

 )إجباري(       ( اللسانّيات0110721)
تتناولهالالمادةالنظرياتوالمدارناللسانيةالحدي ـةواتجاهات ـاجالتاريخيـة،والوصـهية،

توليديـة،وطرق ـافـيتحليـلالنصـوص.كمـاتتنـاولوالسلوكية،والسياقيةايجتماعية،والتحويليةال
مســتوياتالتحليــلاللســانّيجالصــوتية،والصــّرفية،والنحّويــة،والديليــة،وربــطعلــماللســانالحــديث
بأصــولالدراســاتالعربيــةفــيعلــماللغــة،وبخاصــةنظريــةالــنظمعنــدعبــدالقــاهرالجرجــاني، ــم

 قواعداللسانياتالحدي ةفيتحليلنصوص ا.تتناولبعوالدراساتالتطبيقية،لتوظيف


 )إجباري(      ( نظرّيات النحو والّصرف0110722)
ــةالعامــل ــاتالنحــووالّصــرفجالبــداياتوالتطــوةر،وخاّصــةنظرّي تتنــاولهــالالمــاّدةنظرّي
مــاتوالمقخــا(مــ الوقــوفعلــامصــادرالنحــووأصــوله وأ رهــافــيتشــّكلالنحــوالعربــّي)المقوخ
كالقيانوالّسماع،وايّطالععلاقضاياالخالفالنحوّيومرجعّياتهالماهبّية)المـدارنالنحوّيـة(

وأسبابهوأ رلفياختالفالمصطلحالنحوّي.
 )إجباري(     ( مناهج البحث في اللغة واألدب0110731)

مونعنــدتتنــاولهــالالمــادةالمنــاهجالمختلهــةالمتبعــةفــيضعــدادالبحــوثوتحليــلالمضــ
العـــربالقـــداماوالمحـــد ينوعنـــدالمستشـــرقين.والتعّرفضلـــاالمنـــاهجاللغوّيـــةوالتمييـــزبين ـــا.أمـــا
تحقيقالنصوصفلهأيضًامناهجوأصولمتبعةعندالعـربوالمستشـرقين،يقـومالطلبـةبدراسـت ا

مسـاقي ـدفدراسةنقديةللوصولضلاالمن جاألم لفيتحقيقالنصوص.وهكاانجدأنهااال



ضلاضكسابالطلبةمجموعةمنالم اراتاإلجرا يةوالمعرفية،م لتحديدمصادرالدراسـةودرجـة
أهميت ــاالتاريخيــةوالنّصــيةوكيهيــةالموازنــةبين ــا،وكيهيــةايقتبــانوالتلخــيصوتــاييلال ــوام ،

التــــاريخيأووكيهيــــةقــــراءةالمخطوطــــاتونســــخ اوتحقيق ــــا،واتجاهــــاتالبحــــثتبعــــًاللمــــن ج:
ايجتمــاعيأوالتكـــاملي...الل.والقـــدرةعلـــاايســـتقراءوايســتنباطوالتهســـيروالتحليـــلمـــنخـــالل
عـــدادخطتـــه نصـــوصمعاصـــرةمختـــارة،وكتابـــةالبحـــثمـــنحيـــثتعريهـــهواختيـــارموضـــوعهوا 

وتو يقه.


 وصف المواد االختيارية: . ب
 )اختياري(       ( األدب المقارن0110713)

المـــــادةضلـــــاقـــــراءةالتبـــــادلوالتهاعـــــلاألدبـــــيبـــــيناألدبالعربـــــي،وا دابت ـــــدفهـــــال
األجنبيـــة،قـــديمًاوحـــدي ًا.كـــال التعـــرفعلـــاالمـــدارناألجنبيـــةفـــياألدبالمقـــارن:الهرنســـية،
واألمريكيــةواأللمانيــةوالســـالفية،وتطورهــافــيظـــلالعولمــة.وتحليــلمهـــاهيمالتنــاصوالـــتالص،

ر،والــااتوا خــر،والتعدديــة،والتركيــزعلــاموضــوعاتم ــل:ايستشــراقاألدبــي،والتــأ يروالتــأ 
والترجمــةكوســيط،والنقــدال قــافيالمقــارن،مــ تطبيقــاتعمليــةم ــل:أ ــرالموشــحاتفــيشــعراء
الطروبـــادور،أ ـــرروايـــةأميركـــاالالتينيـــةفـــيالروايـــةالعربيـــة،أ ـــرالهلســـهةالوجوديـــةفـــياألدب

ديث،التأ يرالهرنسيفيقصيدةالن رالعربية،وتأ يرالشعرالعالميفـيالشـعرالعربـيالعربيالح
الحديثوغيرها.

 )اختياري(    في األدب العربي المعاصر ( قراءات0110714)
ت دفهالالمادةضلاالتوس فيدراسةظواهرأدبيةجز يةفياألدبالعربيالمعاصر،

ةم ـل:نظريـةاألجنـاناألدبيـة،نظريـةالتلقـي،المصـطلحالسـردي،سواءأكانتنظريةأمتطبيقيـ
التنــاصوالــتالص،اينزيــاح،الروايــةقبــلنجيــبمحهــوظ،شــعرالمقاومــة،موســيقاالشــعرالحــر،
حركــةالشــعرالم جــري،عمليــةاإلبــداع،قصــيدةالن ــر،وغيرهــا.أودراســةشخصــيةأدبيــةمنهــردة

ســـعيد،حنـــامينــه،زكريـــاتـــامر،ضحســـانعبـــان،ناصـــرالـــدينم ــل:جبـــرانخليـــلجبـــران،ضداورد
األسد،ضبراهيمطوقان،مصطهاوهبيالتل)عرار(،بدرشاكرالسّياب،وغيرهم.


 )اختياري(     في األدب العربّي القديم قراءات( 0110715)

وت ــدفهـــالالمـــادةضلـــاالتواصـــلالمباشـــرمــ مصـــادراألدبالقـــديم،مـــنخـــاللمطالعـــةبعـــ
النصوصالمختارة،فضاًلعناستعراوا راءالنقديةالتيدارتحول اقديمًاوحدي ًا.



 )اختياري(       ( الكتابة اإلبداعية0110716)
ت دفالمادةضلاتزويدالطالببم اراتمتقدمةفيمجالالكتابةاإلبداعيةمنناحية

يزعلاالجانباإلبداعيفياألنواعاألدبيةتقنيات اوأساليب اوم ارات ا،وال منخاللالترك



منالكتابالمتميزينفيكتابة علاتجاربعدد ويتعرفالطالبمنخاللالمادة المختلهة.
الكاتب منظور من اإلبداع تجربة علا معمقة أضواء يقدم بما والن رية، الشعرية ضبداعات م

ألدبوأنواعهالمختلهة،ويس مفيتطويروالمبدع.ويتوق أنيعمقهااالتناولصلةالطالببا
مقدرةالطالباإلبداعيةفيحالممارسةالكتابة،وكال تطويرالممارسةالنقديةوالتحليليةعند

قراءةاألعمالاألدبيةودراست ا.
 )اختياري(      ( المعجمّيات والمصطلح      0110723)

تعـــّددةقـــديًماوحـــدي ًا،وقضـــاياالمعـــاجمالعربّيـــة،تتنـــاولهـــالالمـــاّدةمـــدارنالتـــأليفالمعجمـــّيالم
ـــةويســـّيماالمعجـــمالتـــاريخّي.كمـــا وج ـــوداللغـــوّيينالعـــربوالمستشـــرقينفـــيدراســـات مالمعجمّي
شكالّياته،والظروفالتيأّدتضلااختالفالمصـطلحات تتناولالماّدةقضّيةالمصطلحاللغوّيوا 

ربّيــــةقــــديًماوحــــدي ًا،والحلــــولالتــــييمكــــنأنت ســــ مفــــيتوحيــــداللغوّيــــةللظــــاهرةالواحــــدةفــــيالع
المصطلح.

 )اختياري(      ( البالغة واألسلوبية0110724)
ت دفهالالمادةضلاتوجيهالطلبةضلـامعرفـةاألدواتواألسـاليبواألنمـاطاللغوّيـةالتـي

والمتلقّـي.وتأسيًسـاعلـاالـ تقومعلي االنصوصمنأجلتحقيقاأل روايستجابةعنـدالقـار 
فـــحّنهـــالالمـــادةتســـت دفدراســـةايتجاهـــاتاألســـلوبّيةم ـــل:األســـلوبيةالنّصـــية)النظـــاماللغـــوّي
جــال(.وتحــاولالمــادةالــربطبــيناألســلوبية والتركيبــّي(،واألســلوبيةالتداولّيــة)نظــاماإلقنــاعوالحا

غةالعربيةالتينشأتيستخرالقوانينالنصوصبوصه انتاًجامننتاجاتاللسانياتوبينالبال
ومايمنح اصهةاإلبداع.

 )اختياري(       ( قضايا لغوّية معاصرة 0110725) 
تتناولهالالماّدةقضايااللغةالعربّيةفيالعصرالحديث:ايزدواجّيةاللغوّية،التعليمبالعربّيةأو

ــ ــيمالعربّي ــب لالتيســيرومحــاويتاإلصــالح(،م عيقــاتالكتابــةبغيرهــا،التعريــبوالترجمــة،تعل ة)س 
والتواصلبالعربّيةفيظّل ورةالمعلوماتوتطّوروسا لايّتصال.

 )اختياري(      ( مناهج تحقيق الّنصوص0110732)
تتنــاولالمــادةمه ــومتحقيــقالــنصوتــاريلتحقيــقالمخطوطــاتعنــدالعــربوالغــربيين.

يقالنصوصعندالعـربوالمستشـرقين،مـنخـاللتجـاربمختـارةلـبعووتركزعلامناهجتحق
أعالمالتحقيـق.وتعـّرفالمـادةبـأبرزاألصـولوالقواعـدالتـيتتبـ فـيتحقيـقالنصـوصوقراءت ـا
ونشـــرها،كمـــات ـــتمالمـــادةبـــبعولـــوازمالتحقيـــقومكمالتـــه،كوصـــفالنســـل،ووضـــ المقـــدمات

ةتدريباعمليـاعلـاتحقيـقالنصـوصمـنخـاللمخطوطـاتوالحواشيواله ارن...ويتدربالطلب
محددةيعملونعلاتحقيق اوفقاألصولوالقواعدالم لافيالتحقيق.

 

 



 
 الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها

 مسار الشامل
:( ثالث وثالثين ساعة معتمدة موزعة كما يلي33) تتكون الخطة الدراسية من 

 (ساعةمعتمدةوهي:24اإلجبارية)المواد -أ
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة ت
 ـ 3 مناهجالنقداألدبيالحديث 0110711 -1
 - 3 حلقةبحثفياألدبالعربّيالقديم 0110712 -2
 - 3 اللسانيات 0110721 -3
 ـ 3 نظرّياتالنحووالصرف 0110722 -4
 ـ 3 البالغةواألسلوبّية 0110724 -5
 - 3 مناهج البحث في اللغة واألدب 0110731 -6
 ـ 3 مناهجتحقيقالنصوص 0110732 -7
 ـ 3 مشروعبحث 0110733 -8

 
(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالموادالتالية:9مواداختيارية) -ب

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة 
 - 3 األدبالمقارن 0110713 -1
 - 3 قراءاتفياألدبالعربّيالمعاصر 0110714 -2
 - 3 قراءاتفياألدبالعربّيالقديم 0110715 -3
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قدمالطالبلالمتحانالشاملبعدضن اءجمي الموادالمطلوبة،شريطةأنييقلمعدلهيت

%(.75التراكميفيهالالموادعن)







 وصف المواد لمسار الشامل
 

 )إجباري(     ( مناهج النقد األدبي الحديث0110711)
الميــة(فـيالقــرنالعشـرينبمناهج ــاالشــا عة:تتنـاولهــالالمـادةأهــمالتيـاراتالنقديــة)الع

المــن جالتــاريخي،والمــن جايجتمــاعي،والمــن جالنهســي،والمــن جاألســطوري،والمــن جالجــدلي
الواقعي،وهيمنـاهجت ـتمبـالنصومـاحـولالـنص.كـال دراسـةالمنـاهجالحدا يـة،التـيتنطلـق

ـــماللســـانياتم ـــل:المـــن جالبنيـــوي،والمـــن ج الســـيما ي،والمـــن جالتهكيكـــي،وغيرهـــامـــ مـــنعل
التركيـــزعلـــانظريـــات)الشـــكالنيينالـــرون(،ونظريـــات)النقـــدالجديـــد(فـــيأميركـــا،والـــربطمـــ 

األفكارالعربيةالنقديةالحدي ة.
 )إجباري(    ( حلقة بحث في األدب العربّي القديم0110712)

ــ ةفــياألدبالعربــّيالقــديم.وب ــاات ــدفهــالالمــادةضلــاعــروأبــرزالظــواهراإلبداعّي
المعنــافــحّنحلقــةالبحــثفــياألدبالعربــيالقــديمتســعاضلــاالوقــوفعلــاظــواهرمهصــليةفــي
األدبالعربــيالقــديمفــياألعصــرجالجاهليـــة،وصــدراإلســالم،واألمويــة،والعباســية،والعصـــور

المتتابعة،واألندلسّية.
 ي()إجبار        ( اللسانّيات0110721)

تتناولهالالمادةالنظرياتوالمدارناللسانيةالحدي ـةواتجاهات ـاجالتاريخيـة،والوصـهية،
والسلوكية،والسياقيةايجتماعية،والتحويليةالتوليديـة،وطرق ـافـيتحليـلالنصـوص.كمـاتتنـاول

اللســانالحــديثمســتوياتالتحليــلاللســانّيجالصــوتية،والصــّرفية،والنحّويــة،والديليــة،وربــطعلــم
بأصــولالدراســاتالعربيــةفــيعلــماللغــة،وبخاصــةنظريــةالــنظمعنــدعبــدالقــاهرالجرجــاني، ــم

 تتناولبعوالدراساتالتطبيقية،لتوظيفقواعداللسانياتالحدي ةفيتحليلنصوص ا.
 )إجباري(      ( نظرّيات النحو والّصرف0110722)

ــاتالنحــو ــةالعامــلتتنــاولهــالالمــاّدةنظرّي والّصــرفجالبــداياتوالتطــوةر،وخاّصــةنظرّي
مــاتوالمقخــا(مــ الوقــوفعلــامصــادرالنحــووأصــوله وأ رهــافــيتشــّكلالنحــوالعربــّي)المقوخ
كالقيانوالّسماع،وايّطالععلاقضاياالخالفالنحوّيومرجعّياتهالماهبّية)المـدارنالنحوّيـة(

طلحالنحوّي.وأسبابهوأ رلفياختالفالمص
 )إجباري(      ( البالغة واألسلوبية0110724)

التيتقوم األدواتواألساليبواألنماطاللغوّية ضلامعرفة الطلبة ضلاتوجيه المادة ت دفهال
علي االنصوصمنأجلتحقيقاأل روايستجابةعندالقار والمتلّقي.وتأسيًساعلاال فحّن

 دراسة تست دف المادة اللغوّيهال )النظام النّصية األسلوبية م ل: األسلوبّية ايتجاهات
األسلوبية بين الربط المادة وتحاول والحاجال(. اإلقناع )نظام التداولّية واألسلوبية والتركيبّي(،
بوصه انتاًجامننتاجاتاللسانياتوبينالبالغةالعربيةالتينشأتيستخرالقوانينالنصوص

اإلبداع.ومايمنح اصهة



 )إجباري(     ( مناهج البحث في اللغة واألدب0110731)
تتنــاولهــالالمــادةالمنــاهجالمختلهــةالمتبعــةفــيضعــدادالبحــوثوتحليــلالمضــمونعنــد
العـــربالقـــداماوالمحـــد ينوعنـــدالمستشـــرقين.والتعّرفضلـــاالمنـــاهجاللغوّيـــةوالتمييـــزبين ـــا.أمـــا

جوأصولمتبعةعندالعـربوالمستشـرقين،يقـومالطلبـةبدراسـت اتحقيقالنصوصفلهأيضًامناه
دراسةنقديةللوصولضلاالمن جاألم لفيتحقيقالنصوص.وهكاانجدأنهااالمسـاقي ـدف
ضلاضكسابالطلبةمجموعةمنالم اراتاإلجرا يةوالمعرفية،م لتحديدمصادرالدراسـةودرجـة

كيهيــةالموازنــةبين ــا،وكيهيــةايقتبــانوالتلخــيصوتــاييلال ــوام ،أهميت ــاالتاريخيــةوالنّصــيةو
وكيهيــــةقــــراءةالمخطوطــــاتونســــخ اوتحقيق ــــا،واتجاهــــاتالبحــــثتبعــــًاللمــــن ج:التــــاريخيأو
ايجتمــاعيأوالتكـــاملي...الل.والقـــدرةعلـــاايســـتقراءوايســتنباطوالتهســـيروالتحليـــلمـــنخـــالل

عـــدادخطتـــهنصـــوصمعاصـــرةمختـــارة،وكتا بـــةالبحـــثمـــنحيـــثتعريهـــهواختيـــارموضـــوعهوا 
وتو يقه.

 )إجباري(      ( مناهج تحقيق الّنصوص0110732)
تتنــاولالمــادةمه ــومتحقيــقالــنصوتــاريلتحقيــقالمخطوطــاتعنــدالعــربوالغــربيين.
وتركزعلامناهجتحقيقالنصوصعندالعـربوالمستشـرقين،مـنخـاللتجـاربمختـارةلـبعو
أعالمالتحقيـق.وتعـّرفالمـادةبـأبرزاألصـولوالقواعـدالتـيتتبـ فـيتحقيـقالنصـوصوقراءت ـا
ونشـــرها،كمـــات ـــتمالمـــادةبـــبعولـــوازمالتحقيـــقومكمالتـــه،كوصـــفالنســـل،ووضـــ المقـــدمات
والحواشيواله ارن...ويتدربالطلبةتدريباعمليـاعلـاتحقيـقالنصـوصمـنخـاللمخطوطـات

نعلاتحقيق اوفقاألصولوالقواعدالم لافيالتحقيق.محددةيعملو
 )إجباري(       ( مشروع بحث0110733)

ـــاعلـــاضجـــراءاألبحـــاثوالدراســـاتفـــيالقضـــايا ت ـــدفالمـــاّدةضلـــاتـــدريبالطالـــبعمليب
ــايشــرفعليــهمــدّرنالمــاّدة،وتجــريمن اقشــةاألدبّيــةوالنقدّيــةواللغوّيــة.ويعــّدكــّلطالــببح ًــاتامب

األبحاثوتقييم افين ايةالهصلالدراسّي.
 وصف المواد االختيارية: . ب

 )اختياري(       ( األدب المقارن0110713)
ت ـــــدفهـــــالالمـــــادةضلـــــاقـــــراءةالتبـــــادلوالتهاعـــــلاألدبـــــيبـــــيناألدبالعربـــــي،وا داب

مقـــارن:الهرنســـية،األجنبيـــة،قـــديمًاوحـــدي ًا.كـــال التعـــرفعلـــاالمـــدارناألجنبيـــةفـــياألدبال
واألمريكيــةواأللمانيــةوالســـالفية،وتطورهــافــيظـــلالعولمــة.وتحليــلمهـــاهيمالتنــاصوالـــتالص،
والتــأ يروالتــأ ر،والــااتوا خــر،والتعدديــة،والتركيــزعلــاموضــوعاتم ــل:ايستشــراقاألدبــي،

الموشــحاتفــيشــعراءوالترجمــةكوســيط،والنقــدال قــافيالمقــارن،مــ تطبيقــاتعمليــةم ــل:أ ــر
الطروبـــادور،أ ـــرروايـــةأميركـــاالالتينيـــةفـــيالروايـــةالعربيـــة،أ ـــرالهلســـهةالوجوديـــةفـــياألدب
العربيالحديث،التأ يرالهرنسيفيقصيدةالن رالعربية،وتأ يرالشعرالعالميفـيالشـعرالعربـي

الحديثوغيرها.



 )اختياري(    ( قراءات في األدب العربي المعاصر0110714)
ت دفهالالمادةضلاالتوس فيدراسةظواهرأدبيةجز يةفياألدبالعربيالمعاصر،
سواءأكانتنظريةأمتطبيقيـةم ـل:نظريـةاألجنـاناألدبيـة،نظريـةالتلقـي،المصـطلحالسـردي،

لحــر،التنــاصوالــتالص،اينزيــاح،الروايــةقبــلنجيــبمحهــوظ،شــعرالمقاومــة،موســيقاالشــعرا
حركــةالشــعرالم جــري،عمليــةاإلبــداع،قصــيدةالن ــر،وغيرهــا.أودراســةشخصــيةأدبيــةمنهــردة
م ــل:جبـــرانخليـــلجبـــران،ضداوردســـعيد،حنـــامينــه،زكريـــاتـــامر،ضحســـانعبـــان،ناصـــرالـــدين

األسد،ضبراهيمطوقان،مصطهاوهبيالتل)عرار(،بدرشاكرالسّياب،وغيرهم.


 )اختياري(     ءات في األدب العربّي القديم( قرا0110715)
ـــةفـــيدراســـةاألدب ـــبالمعرفّيـــةوالمن جّي ـــاهيمالطال تســـعاهـــالالمـــادةضلـــاتعميـــقمه

العربــّيالقــديم،والــ مــنخــاللمناقشــةالتصــّوراتواألفكــارالمحيطــةب ــافضــالعــناســتعراو
لقضــــاياالم قترحــــةتالســــردياتالعربيــــةاألراءالنقديــــةالــــدا رةحول ــــاقــــديًماوحــــدي ًا.ومــــنضــــمنا

القديمةت،واتجاهاتنقدالن روالسردياتالعربية.
 

 )اختياري(       ( الكتابة اإلبداعية0110716)

ت دفالمادةضلاتزويدالطالببم اراتمتقدمةفيمجالالكتابةاإلبداعيةمنناحية
يزعلاالجانباإلبداعيفياألنواعاألدبيةتقنيات اوأساليب اوم ارات ا،وال منخاللالترك

منالكتابالمتميزينفيكتابة علاتجاربعدد ويتعرفالطالبمنخاللالمادة المختلهة.
الكاتب منظور من اإلبداع تجربة علا معمقة أضواء يقدم بما والن رية، الشعرية ضبداعات م

ألدبوأنواعهالمختلهة،ويس مفيتطويروالمبدع.ويتوق أنيعمقهااالتناولصلةالطالببا
مقدرةالطالباإلبداعيةفيحالممارسةالكتابة،وكال تطويرالممارسةالنقديةوالتحليليةعند

قراءةاألعمالاألدبيةودراست ا.


 )اختياري(      ( المعجمّيات والمصطلح0110723)
ةقـــديًماوحـــدي ًا،وقضـــاياالمعـــاجمتتنـــاولهـــالالمـــاّدةمـــدارنالتـــأليفالمعجمـــّيالمتعـــّدد

العربّية،وج وداللغـوّيينالعـربوالمستشـرقينفـيدراسـات مالمعجمّيـةويسـّيماالمعجـمالتـاريخّي.
شــــكالّياته،والظــــروفالتــــيأّدتضلــــااخـــــتالف كمــــاتتنــــاولالمــــاّدةقضــــّيةالمصــــطلحاللغــــوّيوا 

قـديًماوحـدي ًا،والحلـولالتـييمكـنأنت سـ مفـيالمصطلحاتاللغوّيةللظاهرةالواحدةفيالعربّيـة
توحيدالمصطلح.

 )اختياري(        ( قضايا لغوّية معاصرة0110725)
تتنــاولهــالالمــاّدةقضــايااللغــةالعربّيــةفــيالعصــرالحــديث:ايزدواجّيــةاللغوّيــة،التعلــيم

ب لالتيسيرومحاويتاإلصالح(،م عيقـاتبالعربّيةأوبغيرها،التعريبوالترجمة،تعليمالعربّية)س 
الكتابةوالتواصلبالعربّيةفيظّل ورةالمعلوماتوتطّوروسا لايّتصال.




