
 1 

 
 

 جامعة فيالدلفيا 
 كلية اآلداب والفنون 

 قسم اللغة العربّية وآداهبا 
 
 
 

 دليل الطالب يف
 قسم اللغة العربّية وآداهبا 

2022/2023  

 
 
 

 



 2 

 احملتوايت
 

 3مقّدمة                                                                 ص  •

 4ص                         رسالة القسم                                   •

                                5ص       مؤشرات الكفاية للخّريج                                                     •

   7ص                                           أعضاء اهليئة التدريسية يف القسم •

 11ـ  8والغياب.                  ص  اخلطة الدراسّية املفّصلة وسياسة احلضور •

 14ـ  12اخلطّة االسرتشاديّة.                                                 ص  •

 26ـ  15وصف مواّد اللغة العربّية.                                          ص  •

 40ـ    27ص                                              للموادّ  قائمة أبمساء املصادر واملراجع  •

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 مقّدمة 
 

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

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

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

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

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

ومتطّلباته ل والكفاايت  املستوى حتديد  امتحانعلى   وُيشرفون،  العصر  اجلدد    طلبةل اللغوية 
 .اجلامعةاملقبولني يف 

بضرورة  البحث   القسمُ  يويلو  وعيه  انطالقًا من  أمهية خاّصة   مسرية علمية تشكيل العلمّي 
 أعضائه من تطوير متكني القسم اإلمكاانت كّلها يف سبيل  ئيهيّ ألعضائه، لذلك   منتظمة

هبا مشاريعهم الكامل  ، واالرتقاء  الدعم  تقدمي  إىل  املؤمترات حلضورهم إضافة   وامللتقيات  يف 
الفاعل يف الفعاليات واألنشطة   حبضورهم هيئة التدريس أعضاء ميزويت  .العلمية احمللية والدولية

والعلمية خمتلف   ، والدولية  والعربية احمللية واإلبداعية الثقافية  يف  النوعية  مشاركاهتم  حيث 
ومؤمتر فيالدلفيا الدويّل   لكلّية اآلداب والفنون  العلميّ  األسبوع بدًءا من والندوات  امللتقيات 

القسم   حيرص  الكلّية اللذين  أقسام  مع  ابلتعاون  وتنظيمهما  فعالّياهتما  يف  االشرتاك  على 
هيئة التدريس قد انل جوائز ومنًحا   أعضاء بل إّن عدًدا من،  فحسب ليس هذا األخرى. و 

 .  فيها يعملون يف احلقول اليت جلهودهم حملية وعربية تكرميًا
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)موسم اإلبداع   2010عام  وللمجتمع احمللّي نصيب وافر من اهتمام القسم، إذ أطلق منذ  
األديّب( الذي يهدف إىل رعاية مواهب طلبة املدارس وتنميتها، وذلك بعقد جلسات وورش 
وتكرميهم.   منهم  اجلاّدين  وتعزيز  وتقييمها،  اإلبداعّية  الطلبة  أعمال  وتلّقي  تدريبّية،   عمل 

للقصاصني منذ عام   الشباب  ، ومهرجان فيالدلفيا للش 2012كما أطلق مومسًا سنواًي  عراء 
العام   لعرض  2011منذ  انفذة  إجياد  من  الشباب  لألدابء  األنشطة  هذه  أاتحت  وقد   ،

مواهبهم من انحية، واكتساب اخلربة واملهارات من خالل الورشات التدريبية وااللتقاء بشعراء  
ماثل يف أنشطة القسم وخطته، هلذا   واالنفتاح واالستزادة التمام وقصدُ وكتاب ذي شأن كبري، 

يطّور يفتأ  للكمال وطلًبا التطوير" ضمن مشروع براجمه فهو ال  ُنشدااًن  والنوعية"؛   واجلودة 
 .للجمال

 
 رسالة القسم : 

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

 حياته االجتماعية والثقافية والعملية . 
 رؤية القسم:

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

 ناصر هوية األمة، يتمثل ابللغة العربية. أساسي من ع
    

 مؤشرات الكفاية خلّريج 
 ختصص اللغة العربية وآداهبا يف جامعة فيالدلفيا 

 
يتوقعععن مععع  لعععريج اللغعععة العربيعععة وآداهبعععا يف جامععععة فيالدلفيعععا  ن يكعععون مت كنعععا مععع  ا عععاور  

 والكفاايت التالية: 
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أهــــم قواعــــد النحــــو والصــــرف وعلــــم  : أن يعــــرف اخلــــريج    واللسععععاتّيات  يف جمععععال اللغععععة •

يف كتابتــه وحــواره وحديثــه الشــفوّي علــى    األصــوات، ويــتمكن مــن اســتخدامها ومراعاهتــا

اللغـة  تعلـيم    ت، وأن يطلع على مبادئ اللسانيات احلديثة ويفيد منهـا يف جمـاالحنو سليم

 وتدريسها.  العربية

ــادر األيف جمععععال الواععععر واملصععععادر واملراجععععن • ــام أببــــرز مصـ دب واللغــــة والبال ــــة  : اإلملـ

   واإلفادة منها عند الرجوع إليها.  والنقد، وأن يكون قادرا على استخدامها

: أن يكــــون اخلــــريج قــــادرا علــــى الكتابــــة بلغــــة ســــليمة يف موضــــوعات  يف جمععععال الكتابععععة •

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

ــ ــحيي والتحريــ ــارات التصــ ــيم  مهــ ــد اإلمــــالء والرتقــ ــة اخلــــريج قواعــ ر. ويقتضــــي ذلــــك معرفــ

 األخطاء الشائعة.  وتصحيي

: أن يكــون اخلــريج قــادرا علــى القــراءة بشــكل ســليم ومعــرب،  يف جمععال املرععارات الةععفوية •

 وأن ميتلك مهارة التحدث ابللغة العربية السليمة، للتعبري عن أفكاره ومواقفه وآرائه.

يتعمـــــق اخلــــريج يف معرفـــــة مالمـــــي األدب العـــــريب القـــــدمي  : أن  يف جمعععععال اادب والنقعععععد •

واحلـديث شـعرا ونثـرا، مـن حيـث األعــالم واألنـواع والظـواهر األساسـية. وأن يتعـرف أبــرز  

ــا يف قـــراءة   ــة وأبـــرز آ رهـ ــدارس النقديـــة احلديثـ ــديثا، ويلـــم ابملـ ــدميا وحـ ــة قـ ــااي النقديـ القضـ

 النصوص وحتليلها.  

ون اخلريج ملما أببرز املفاهيم البال ية يف البيـان واملعـا   : أن يكيف جمال الوالغة العربية •

ــا علـــى   ــريج مطلعـ ــوص، وأن يكـــون اخلـ ــا يف حتقيـــق صاليـــات النصـ ــا أبثرهـ ــديع، وملمـ والبـ
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األســــاليب البال يــــة، وقــــادرا علــــى اإلفــــادة منهــــا يف حتســــني مهاراتــــه يف الكتابــــة والنقــــد  

 والتحليل.

حبــور الشــعر العــريب والتفعــيالت العروضــية،  : أن يعــرف اخلــريج  يف جمععال موسععيقش الةعععر •

ــون  و  ــادرً يكـ ــافة إىل  قـ ــية، إضـ ــاء العروضـ ــاف األخطـ ــوزن العروضـــي واكتشـ ــد الـ ا علـــى حتديـ

 .معرفة موسيقى الشعر العريب احلديث

 

  عضاء اهليئة التدريسية يف 
قسم اللغة العربية وآداهبا    

اسم عضو هيئة 
 التدريس 

التخصص 
 الدقيق

 اجلنسية 
املؤهل 
 العل ي 

 اتريخ امليالد
اجلامعة اليت 
 خترج فيرا

اتريخ 
 التخرج 

الرتوة 
 ااكادميية 

 حم د عويد للا 
 ع يد الكلية  

اادب  
  ستاذ 1998 ج. ااردتية  1969/ 9/ 5 دكتوراه  ااردتية  اجلاهلي 

 / غسان عود اخلالق 
 

  ستاذ   1996 ج. ااردتية  1962/ 11/ 6 دكتوراه  ااردتية  النقد قدي 

 يوسف راببعة 

 
 ستاذ   2006 ااردتية ج.   1969/ 6/ 17 دكتوراه  ااردتية  اللغة والناو 

 مةارك 

اادب   ع ر الكفاوي  
 ااتدلسي 

 ستاذ   2011 مؤتة ج.   1978/ 8/ 19 دكتوراه  ااردتية 
 مةارك 

 2006 ج. الريموك  1970/ 1/ 5 دكتوراه  ااردتية  اللغة والناو  هالة العووشي 
 ستاذ  
 مساعد 

   تداء مةعل 

 رئيس القسم 

دب  اا

 احلدير 
 2014 االسالمية ج.   1972/ 6/ 14 دكتوراه  ااردتية 

 ستاذ  

 مساعد 
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 اخلطة الدراسية لقسم اللغة العربية وآداهبا 

 وسياسة احلضور والغياب
2021/2022  

  ساعة معت دة( ساعة معت دة(   272272)) واًل: متطوات اجلامعة  
 ساعة معتمدة(18متطلبات اجلامعة اإلجبارية ) .أ

 اجملال ااّول
 متطلب سابق  ساعة معت دة  ادة امل اسم رقم املادة 

110101 
اللغة  )  االتصال والتواصل مهارات
   ( العربية

3 0114099 

 ---- 3 علوم عسكرية  111100

 ---- 3 الرتبية الوطنية  111101

 0130099 3   1اإلجنليزية مهارات اللغة  130101

 3 (2مهارات اللغة اإلجنليزية ) 0130103
0130102 

 

 ---- 1 كارواالبت الرايدة 0330103
 ---- 1 القيادة واملسؤولية اجملتمعية 0115102
 ---- 1 املهارات احلياتية 0170101

 ساعة معتمدة( 9ب. متطلبات اجلامعة االختيارية )

 

 ---- 3 ( 1)لغوية مهارات  0140111

 ---- 3 ( 2مهارات لغوية ) 0140112

 ---- 3 مهارات التفكري 0170102

 ---- 3 مية ولبيئة تنال 0670101

 ---- 3 الفكر واحلضارة اإلنسانية 0111133

 ---- 3 مقدمة يف إدارة املشاريع  0330111

 ---- 3 حقوق االنسان  0420140

 ---- 3 الثقافة القانونية  0420143
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يتوجب علش كافة الطلوة التقدم المتااانت حتديد املستوى يف اللغة العربية واللغعة اجنلليييعة ومرعارات احلاسعوب  
لارج (  099لب الذي ال حيقق النجاح يف  ّي م  هذه االمتااانت  ن يسجل ملاّدته مساقاً استدراكياً )وعلش الطا

 لطته الدراسية.
 ساعة معت دة(  24اثتيًا: متطلوات الكلية ) 

 ساعة معت دة(  15) متطلوات الكلية اجنجوارية    .

 اسم املادة  رقم املادة 
ساعة 
 متطلب سابق  معت دة 

 0110102 3 بة والتعبري فن الكتا 0110111

 ---- 3 فن اخلطابة واحلوار 0110113

 ---- 3 مقدمة يف علم النفس  0170103

 ---- 3 مناهج البحث  0111160

 ---- 3 ثقافة صالية  0180360

 ات معت دة( ساع 9متطلوات الكلية االلتيارية ) .ب
 لية: ساعات معتمدة( خيتارها من املواّد التا 9يدرس الطالب ثالث مواّد ) 

 اسم املادة  رقم املادة 
ساعة 
 معت دة 

 متطلب سابق 

 ---- 3 تذوق النص األديب  0110112

 ---- 3 املوهبة والتفوق   0170254

 ---- 3 خمتارات أدبية ابللغة االجنليزية  0120110

 ---- 3 تنمية وتنظيم اجملتمع 0111115

 ---- 3 املكتبة العربية واملعاجم  0110280

 ---- 3 الفّن العاملي  اتريخ  0190473

 
 

 ساعة معت دة(  81اثلثًا:  متطلوات التخصص )
 ساعة معت دة(  66 وارية ). متطلوات التخصص اجنج 

 متطلب سابق  ساعة معت دة  اسم املادة  رقم املادة 

 ---- 3 الثقافة االقتصادية 0320104

 ---- 3 الثقافة الرقمية 0750101

 ---- 3 البياانتمهارات حتليل  0750102

 ---- 3 الثقافة الصحية  0910102
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 0110101 3 ( 1علم النحو ) 0110240

 ---- 3 اللسانيات  0110243

 ---- 3 علم الصرف 0110247

 ---- 3  ة العربية البال 0110250

 0110101 3 األدب اجلاهلي  0110260

 0110260 3 يأدب صدر اإلسالم والعصر األمو  0110261

 0110261 3 الشعر العباسي  0110266

 ---- 3 علم العروض  0110282

 0110240 3 ( 2علم النحو ) 0110341

 ---- 3 الصوتيات  0110345

 ---- 3 النقد األديب العريب القدمي  0110351

 ---- 3 مصادر اللغة واألدب  0110381

 0110266 3 النثر العباسي  0110367

 ---- 3 العثما  والعصر ملتتابعة  عصور اأدب ال 0110368

 ---- 3 مناهج البحث يف األدب واللغة  0110487

 0110341 3 ( 3علم النحو ) 0110442

 ---- 3 ( 4علم النحو ) 0110449

 ---- 3 ديب احلديث مناهج النقد األ 0110452

 ---- 3 املعجم والداللة  0110385

 ---- 3 األدب األندلسي واملغريب  0110469

 ---- 3 الشعر العريب احلديث  0110474

 ---- 3 النثر العريب احلديث  0110478

 
 ساعات معت دة(  9ب. متطلوات التخصص االلتيارية ) 

 ها من املواّد التالية: ساعات معتمدة( خيتار  9يدرس الطالب أربع مواّد )
 متطلب سابق  ساعة معت دة  اسم املادة  رقم املادة 

 ---- 3 آ  والنبوي البيان القر  0110354

 ---- 3 السردايت  0110356

 ---- 3 تطبيقات حنوية وصرفية  0110448

 ---- 3 األدب يف فلسطني واألردن  0110476

 ---- 3 نظرية األدب    0110456

 ---- 3 قارن األدب امل 0110365
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 ساعات معت دة(  6)  إجوارية  جع. متطلوات التخصص املساتدة 
 متطلب سابق  ساعة معت دة  اسم املادة  رقم املادة 

 ---- 3 اتريخ احلضارة العربية اإلسالمية  0110295

 ---- 3 الفلسفة اإلسالمية  0110394

 

 ل ساعة تدريس. حجم الع ل امللقش علش عاتق الطالب: ما ال يقل ع  ساعتني مقابل ك

 سياسة احلضور والغياب: 
 حماضـرات / نــر( 5و حماضـرات /حـث 5%  )15ال يسـمي للطالـب ابلتغيـب أكثـر مـن 

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

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

 
 السنة ااول 

 الفصل الثان  الفصل ااول 
الساعات   اسم املادة  رقم املادة 

ة املعت د   

الساعات   اسم املادة  رقم املادة 
 املعت دة 

مهارات اللغة العربية   110101
(1 )  

( 1علم النحو ) 110240 3  3 

 3 األدب اجلاهلي  110260 3 الرتبية الوطنية  111101

( 1مهارات اجنليزي )  130101  3 علم الصرف 110247 3 

متطلبات جامعة   
 اختياري 

مهارات اللغة العربية   110102 3
(2 )  

3 

 3 علوم عسكرية  111100 3  

  متطلب كلية إجباري       

 15 
 ساعة 

ساعة  15   

اتية السنة الث  
 الفصل الثان  الفصل ااول 

الساعات   اسم املادة  رقم املادة 
 املعت دة 

الساعات   اسم املادة  رقم املادة 
 املعت دة 

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

اإلسالم  أدب صدر  110261
 واألموي 

 3 الشعر العباسي  110266 3

 3 اللسانيات  110243 3 علم العروض  110282

101111  3 متطلب قسم اختياري   3 متطّلب جامعة اختياري  

 3 متطلب جامعة اختياري   3 متطلب جامعة اختياري  

 3 متطلب كلية اختياري   3 متطلب كلية اختياري  

 18 اجمل وع 
 ساعة 

عة سا 18 اجمل وع   

 السنة الثالثة 
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 الفصل الثان  الفصل ااول 
الساعات   اسم املادة  

 املعت دة 
دة رقم املا الساعات   اسم املادة  

 املعت دة 
 3 الشعر العريب احلديث  110474 3 النثر العباسي  110367

 3 مصادر اللغة واألدب  110381 3 البال ة العربية  110250

ر املتتابعة  أدب العصو  110368 3 الصوتيات  110345
 والعصر العثما  

3 

النقد األديب العريب   110351
 القدمي 

ري متطلب قسم اختيا  3  3 

اتريخ العرب واملسلمني  110291
 حىت هناية دولة املماليك 

 3 متطلب كلية إجباري   3

 3 متطلب كلية اختياري   3 متطلب جامعة اختياري  

 18 اجمل وع   
 ساعة 

ساعة  18 اجمل وع     

 

ة الرابعة السن  
 الفصل الثان  الفصل ااول 

الساعات   اسم املادة  رقم املادة 
 املعت دة 

ادة رقم امل الساعات   اسم املادة  
 املعت دة 

األدب األندلسي   110469
 واملغريب 

 3 املعجم والداللة  110385 3

مناهج النقد األديب   110452
 احلديث

مناهج البحث يف   110487 3
 األدب واللغة 

3 

لنثر العريب احلديث ا 110478  3 متطلب كلية إجباري   3 

( 4علم النحو ) 110449 ي  متطلب قسم اختيار   3   3 

     3 اتريخ العرب احلديث  110395
      3 متطلب كلية إجباري  

 18 اجمل وع 
 ساعة 

ساعة  12 اجمل وع   
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 وصف مواّد اللغة العربّية 

 
 متطلّوات الكلّية  - ّواًل 

 ق النص ااديب( ) ثالث ساعات معت دة (  ) متطلب كلية التياري(( ) تذو   0110112)

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

ــرد ( ،  ــعر والسـ ــة  آليـــات  حتليـــل ) الشـ ــدتعـــرف الطلبـ ــل األديب  يث ، والتعـــرف علـــىوفـــق التحليـــل احلـ أنـــواع التحليـ
 ومناهجه ومشكالته .

 إجواري(ساعات معت دة () متطلب كلية  3(   ) املكتوة العربية واملعاجم( )   0110280)  
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طور التأليف وظهور املكتبات وصناعة الكتاب عند العـرب )التحـول مـن الشـفاهية تتناول هذه املادة نشأة التدوين وت

املصــنفات يف (، وتعـّرف أببــرز العلـوم وجمـاالت التــأليف الـيت اهـتم هبــا العـرب، كمـا تعــرض ألهـم املصـادر و إىل الكتابيـة

عــالم املــؤلفني واملصــنفني  قــدميا اجملـاالت األساســية املختــارة مــن املكتبــة العربيــة، وتتوقــف املــادة كـذلك عنــد عــدد مــن أ

 ته وتطوره ومناهج املعاجم واجتاهاهتا وأنواعها.وحديثا، وهتتم املادة ابلتأليف املعجمي من انحية بدااي

 ( ف  اخلطابة واحلوار       ثالث ساعات معت دة         متطلب كلية إجواري0110113) 
اخلطابــة واحلــوار ، ومــا طــرأ عليهمــا مــن تطــورات يف املضــمون  تشــتمل هــذه املــادة علــى عــرض اترخيــي ومفهــومي ملهــاري

 متكــني الطالــب نظـراي وتطبيقيــا مــن امـتالك مهــارات االســتماع الضـرورية والقــدرة علــى والشـكل . وهتــدف هــذه املـادة إىل
طـي  اخلطـب ء اجليد ومواجهة اجلمهور ، فضال عن امتالك مهارات االتصال الفعالة مـع األفـراد واجلماعـات ، وختاإللقا

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

 ساعات معت دة () متطلب كلية إجواري( 3) ) ف  الكتابة والتعوري( (  0110111)  

تعبري ابللغة العربية، من خالل مادة )فن الكتابة والتعبري( مادة تطبيقية يتدرب الطلبة فيها على مهارات الكتابة وال
ابيا. كما تتيي املـادة فرصـة الكشـف عـن امليـول اإلبداعيـة تعريفهم أبسس التعبري السليم وتدريبهم عليه شفاهيا، وكت

  سائر جماالت الكتابة والتعبري.لدى الطلبة وتطويرها وتعزيزها يف

ة، وأمنــاا الكتابــة الوظيفيــة )املنمذجــة( يف إطارهــا وتقــّدم املــادة مــن خــالل التعــرف علــى الفنــون الكتابيــة والتعبرييــ
إىل املستوى التطبيقي، مما ميد الطلبـة بقـدرات ومهـارات جديـدة، ويسـاعدهم النظري، ويف مناذجها الرفيعة، وصوال 

متطلبات الكتابـة اجليـدة وشـروطها. كـذلك تعـاد املـادة مشـكالت الكتابـة واألخطـاء الشـائعة مبـا على التوصل إىل 
 يف تطوير مهارة الكتابة والتعبري املتوقعة واملطلوبة ممن يصل إىل املستوى اجلامعي. يسهم

 
 

 اثلثًا ع متطّلوات التخّصص اجنجواريّة

 ساعات معت دة (     ) متطلب ختصص  إجواري ( 3(         ) 1(  علم الناو )   0110240)       

الرتكيب، فتبدأ بتقسيم الكلمة إىل أنواعها،   تنتقل إىل تركيب اجلملة تتناول هذه املادة األساسيات األوىل لعلم النحو و 
االسـم مـن ية والفعلية، وتدرس الفعل من حيث الزمن، والصحة واالعتالل، واإلعراب والبناء،   تدرس وأقسامها؛ االمس

عالمات اإلعراب، وتدرس أنواع حيث نوعه وبناؤه وإعرابه،  وتناقش أحوال املبنيات وعالمات البناء، وأحوال املعرابت و 
رب، وتوضي عمل ما يدخل على اجلملة االمسية من األفعال الناقصة الفاعل وانئبه، وأنواع املفعول به،   أنواع املبتدأ واخل

خل على مفردات اجلملة من النعت واإلضافة،   ما تذيل به اجلملة من أشـباه اجلمـل؛ اجلـار واحلروف الناسخة، وما يد
 ر، والظرفية.واجملرو 
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 واري( ساعات معت دة(         )متطلب ختصص إج 3)       (   اللساتيات 0110243)  
تتناول هذه املادة علم اللغة احلديث، وتدرس اللغة بشكل موضوعي للكشف عن اخلصائص األساسية لنظامها الصوي 

ملــادة منــاهج دراســة األنظمــة اللغويــة كاملنــاهج والصــريف والنحــوي والــداليل والعالقــات العضــوية فيمــا بينهــا ، كمــا تــربز ا
ف عن العالقة بني اللغة والظواهر النفسية واالجتماعية ، مع اإلحاطة الكافية التارخيية والوصفية واملقارنة، وتسعى للكش

لى أبرز أعالم اللغوية احلديثة، الوصفية والسلوكية واالجتماعية والتحويلية . ويتعرف الطلبة من خالل املادة عابلنظرايت  
 هذا اجملال.اللسانيات واجتاهاهتم يف دراسة الظاهرة اللسانية، واملصادر األساسية يف 

   
 ( ساعات معت دة          )مادة إجواريّة(3( )علم الصرف(                 )0110247)

م( وما يطرأ عليهمـا مـن حتـّوالت ، وذلـك تتناول هذه املادة ، ابلتحليل الصريّف ، بنية  الكلمة العربية )الفعل واالس      
انني الصوتية واملقاطع العربية وامليزان الصريّف .  ّ تُدرس موضـوعات ابلتعريف بعلم الصرف وموضوعاته ، والتعريف ابلقو 

 ك ُمقّسمًة قسمني: علم الصرف بعد ذل
 األول )الفعل( وتُدرس فيه أقسام الفعل والتحّوالت اليت تطرأ عليه .

  )االسم( وتُدرس فيه خاصية االشتقاق، و أقسام االسم والتحّوالت اليت تطرأ عليه.والثا 
 دراسة ابيب اإلعالل واإلبدال . ع ذلكويتب 
 
 ساعات معت دة (   )متطلب ختصص إجواري( 3( الوالغة العربية  )  0110250)
بعلـم البال ـة العربيـة، وتشـتمل علـى  جمموعـة مـن املفـاهيم واملعـارف والتطبيقـات املتصـلةتتكون هذه املـادة مـن   

 ة والفصاحة والبيان..  وتركز املادة على  علوم البال ة: علم مقدمة لتوضيي عدد من املصطلحات واملفاهيم مثل: البال
علم البديع؛ من خالل عرض للمفاهيم املتصلة هبا وبفروعها، من خالل مناذج تطبيقية من األدب املعا ، وعلم البيان، و 

 يب. العر 
 
 ساعات معت دة () متطلب ختصص إجواري( 3(   ) اادب اجلاهلي( )   0110260)

ة  األدب يف العصــر اجلــاهلي )شــعرا ونثــرا(. وهتــتم إببــراز أهــم معــاق احليــاة العربيــة قبــل اإلســالم مــن ه املــادتــدرس هــذ
تعــا املــادة ابلتعــرف إىل أهــم قضــااي النــواحي الدينيــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وربــ  هــذه املعــارف ابلشــعر اجلــاهلي. و 

لنحل واالنتحـال وقضـية الروايـة والتـدوين(. وتسـعى املـادة إىل األدب اجلاهلي )كقضية بداايت الشعر وأوليته وقضية ا
ــواهر ال ــم ظــــ ــة أبهــــ ــعر تعريــــــف الطلبــــ ــات، املنصفات،شــــ ــات، احلوليــــ ــل : املعلقــــ ــن مثــــ ــوعاته مــــ ــاهلي وموضــــ ــعر اجلــــ شــــ
لبـــة علـــى قـــراءة القصـــيدة اجلاهليـــة وفهمهـــا وحتليلهـــا مـــن خـــالل التفاعـــل مـــع  القصـــيدة الصـــعاليك..وتدرب املـــادة الط

العصر اجلاهلي، وتركـز وأبرز مفاتيي أتويلها وتفسريها. كما تقدم املادة صورة موجزة عن فنون النثر العريب يف   اجلاهلية
 املادة على عدد من املفاهيم واملصطلحات املرتبطة هبذه احلقبة.

 
 ساعات معت دة ( ) متطلب ختصص إجواري( 3(   )  دب صدر اجنسالم والعصر ااموي( ) 0110261)  
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املادة للطلبة صورة واضحة عن األدب يف عصر صدر اإلسالم )عصر النبوة واخللفاء الراشدين(    هذه  تقدم 
والشعر   عامة  األدب  من  اإلسالم  موقف  دراسة  وتتضمن  والنثر.  الشعر  بفّنيه:  األموي،  وكذلك  والعصر  خاصة، 

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

الفتوحات، وكذلك ما برز يف الع صر األموي من ظواهر كالنقائض، والغزل الصريي والغزل العذري، والشعر  وشعر 
 خل... وذلك من خالل نصوص شعرية متثل هذه االجتاهات والظواهر. املذهيب والسياسي ا 

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

 
 ساعات معت دة ( ) متطلب ختصص إجواري( 3(   )الةعر العواسّي( ) 110266) 

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

ة أعالم الشعر العريّب ، ورصد مكامن فرادهتم ( بدءاً ببشار بن برد وانتهاًء أبيب العالء املعرّي ، وذلك من خالل دراس

جتلية الظواهر الشعرية البارزة ، والوقوف على منزلة الشـعر والشـعراء ودورهـم  وتعيني معاق جتارهبم الشعرية . إضافة إىل

 والتاريخ العربيني.يف صناعة الثقافة 

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

حبراً ( ، وتفاعيلها  16ر العريب ) الطالب على أسس تقطيع الشعر ، ومعرفة الزحافات والعلل ، والتعرف إىل حبور الشع
ر التفعيلي ، ومقارنته ابلبحور األوروبية ، كذلك يتعرف الطالـب ، وكذلك معرفة ) القافية ( ، ومعرفة عروض الشعر احل

 جمال موسيقى الشعر. على النظرايت احلديثة يف
 ) متطلب ختصص إجواري(   ساعات معت دة (              3 (         )2(   علم الناو )0110341)  

ظائفهـا اىل دالالت خمتلفـة، وتضـم هـذه املفـاهيم تتناول هذه املادة مفاهيم الزايدات اليت تـدخل علـى اجلملـة فتحـول و 
توكيد والبدل، وتدرس املفاعيل أبنواعها، املفعول املطلق واملفعول فيه واملفعول ألجله واملفعول معه، التوابع؛ العطف وال

واجلامـــدة  مييـــز ووظائفـــه يف اجلملـــة، وكـــذلك احلـــال وأنواعهـــا ، املفـــردة واجلملـــة وشـــبه اجلملـــة واملشـــتقةوتبـــني أنـــواع الت
ــه وأحكامــــه اإلعراب ــاحبها، وتــــدرس النــــداء ووظيفتــــه وأنواعـ ــدمي والتــــأخري عــــن صـ ــرع عنــــه مــــن الندبــــة والتقـ يــــة، ومــــا يتفـ

 ،   العدد وأحكامه مع املعدود وإعرابه.واالستغاثة، ويبحث يف االستثناء وأمناطه وأحكام املستثا وإعرابه

 
 ختصص إجواري(ساعات معت دة( )متطلب  3( )0110345الصوتيات )
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تتناول هذه املادة علم أصوات العربية ، وصفاهتا الفونيتكية من خالل التعرف على جهاز النطق واملخارج وطريقة النطق 
ائتة، إضــافة إىل الدراســات الصــوتية احلديثــة مــن فــونيم ونــرب الصــامتة والصــ-، وتبــني صــفات األصــوات العربيــة بنوعيهــا :

وأنواعــه والتغــريات الطارئــة يف الرتكيــب املقطعــي ، كمــا تعــرف الطالــب ابلكتابــة الصــوتية وتنغــيم . والتعــرف علــى املقطــع 
 لمات العربية .للك
 
 ادة إجوارية((  النقد ااديب العريب القدي            ) ثالث ساعات معت دة(   )م110351) 

قديــة يف األدب العــريب القــدمي ولتعريــف تشــتمل هــذه املــادة علــى عــرض اترخيــي وقــراءات نصــية تطبيقيــة ألبــرز القضــااي الن
دف اىل متكـني الطالـب مـن االملـام ابملالمـي النقديـة االنطباعيـة يف العصـر اجلـاهلي الطالب أببرز النقاد القدماء. فهـي هتـ

كريــة واألجنبيــة الــيت فعلــت يف هــذا النقــد بعــد ذلــك . كمــا هتــدف إىل متكــني الطالــب مــن وصــدر اإلســالم واملــؤثرات الف
مي واحملــدث والصــدق م بقضــااي أساســية مثــل الطبــع والصــنعة وعمــود الشــعر والســرقات األدبيــة واللفــ  واملعــا والقــداإلملــا

ي وابن قتيبة وقدامة بن جعفـر وعبـد والكذب والنظم والنثر ، فضال عن دراسة جهود نقاد ابرزين مثل ابن سالم اجلمح
 القاهر اجلرجا .

 
 متطلب ختصص إجواري(ساعات معت دة (     ) 3)            املعجم والداللة( 0110385)
 
 ساعات معت دة ( ) متطلب ختصص إجواري(: 3( النثر العواسي ) 0110367)

ـ  111عــريّب يف العصــر العباســّي يف الفــرتة الواقعــة بــني )تعــُرُض هــذه الـــمادة صــورة شــاملة وُمفصـــّلة حلركــة النثــر ال      
هـ( وانتهاًء ابحلريـرّي  111هـ( مرورًا أبيب الفضل ابن العميد )ت  111ت هـ( من عبد احلميد الكاتب )  111

ة ذلك من خالل دراسة األجناس النثرية املختلفة وجتليـة مضـامينها املتنّوعـة، وإدراك خصائصـها الفنيـهـ( ، و   111)ت  
عـريّب، ورصـد مكـامن فـرادهتم من خالل قراءة النصوص وحتليلهـا. كـذلك تسـعى هـذه املـادة إىل الوقـوف علـى أعـالم النثـر ال

    ثرين ودورهم يف صناعة الثقافة والتاريخ العربيني.وتعيني معاق جتارهبم النثرية، والتعريف مبنزلة النثر والنا
 
 ساعات معت دة( )ختصص إجواري( 3( ) عصر العث انوال ( )  دب العصور املتتابعة 0110368) 

العــريّب القــدمي واألدب العــريّب عــة" الــذي يُعــد  حلقــة الوصــل بــني األدب تتنــاول هــذه املــادة "أدب العصــور املتتاب
ـ  111احلــــديث. ويُقصــــُد بـــــ"أدب العصــــور املتتابعــــة" األدب الــــذي يقــــع يف  ســــة أعصــــر هــــي: األدب الفــــاطمّي )

(، واألدب اململـوكّي هـ 111ـ  111هـ(، واألدب األيويّب ) 111ـ   111ألدب الزنكّي )هـ(، وا  111
 هـ(. 1111ـ  111)

وهتــدف املــادة إىل دراســة الظــواهر األدبيــة البــارزة، واألدابء املشــهورين مــن خــالل دراســة نصــوص أدبيــة كاشــفة 
ثـل: املـذهب اإلمسـاعيلّي، واملـذهب الصـويّف، واحلـروب عن أبرز العوامل الثقافيـة الـيت أد ت إىل تشـكيل الظـواهر األدبيـة م

 هـ(.  111ـ  111الصليبّية )
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 ساعات معت دة ( ) متطلب إجواري( 3( مناهج الوار يف اادب واللغة ) 0110487)
ــة وآلياهتــــا التحليليــــة وأعالمهــــا   ــاهج البحــــث يف األدب واللغــــة ومرجعياهتــــا املعرفيـ ا ملنـ ــاول هــــذه املــــادة عرضــــً تتنـ

ج اللســانية، واملنــاهج التوفيقيــة ادهــا. وتنــدرج يف هــذا اإلطــار اإلشــارُة إىل اجتاهــات املنــاهج: املنــاهج الســياقّية، واملنــاهوروّ 
لنصوص ُمقاربة خارجية، كاملنهج التـارخيّي، واملـنهج النفسـّي ، واملـنهج الرتكيبّية. فأما املناهج السياقية فتلك اليت تُقارب ا

نية، هج اللسانية فتلك اليت سعت إىل وضع قوانني خاصة لدراسة األدب معتمدًة على البنية اللسـااالجتماعّي. وأّما املنا
املناهج العلمية إىل التجريب واحتكامها  فكان أّن ظهر املنهج الشكالّ ، واملنهج البنيوّي، واملنهج األسلويّب. ولعّل نزوع

لغوّي نظـرة ُمغلقـة دفـع إىل حماولـة رأب الصـدع بـني املنـاهج اللسـانية إىل العلمية الصارمة اليت نظرت إىل النص األديّب ـ ال
لتحويليـة، وظهـر خلارجية السياقية فكان أْن ظهرت اللسـانيات التداوليـة رد ا علـى اللسـانيات التوليديـّة االنسقّية واملناهج ا

 املنهج الثقايّف واملنهج التفكيكّي واملنهج السيميائّي وحتليل اخلطاب...
 
 
 ساعات معت دة ( ) متطلب ختصص إجواري( 3(              ) 3(   علم الناو )  0110442)

املادة األساليب اللغوية من حيث استخداماهتا ومعانيها وإعراهبا،وتضم االستفهام وأدواته ومعانيه والتعجـب   ل هذهتتناو 
ــه وطرقـــــه واســـــتخداماته ومعانيـــــه، والشـــــرا وأدواتـــــه، واملـــــدح والـــــذم، واإل ـــــراء و  التحـــــذير واالختصـــــاص، والنفـــــي وأدواتـــ

ها يف الرتكيب، وأمساء األفعال واألصوات والفرق بينهمـا وبناؤهـا ومعانيه،والقسم وحروفه،   تدرس إعراب اجلمل ومواقع
 تطبيقية لكل هذه الفروع .وأنواعها، ودراسة نصوص 

 
 طلب ختصص إجواري(ساعات معت دة(         ) مت 3)         (4علم الناو )(   9011044) 

 
 صص إجواري(ساعات معت دة ( ) خت 3( ) مناهج النقد ااديب احلدير( )    0110452)

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

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

وا هلـا نظـراي وتطبيقيـاً يف الثقايف ، والنقد النسوي [، وذلك ابلتعرف على أصـوهلا الفكريـة والفلسـفية ، وأبـرز مـن  أسسـّ
 عريب احلديث ، مع بعض التطبيقات .إطارها األورويب ، واإلملام ابملستخدم منها يف النقد ال

 
ات اجواريعععة(             )متطلعععب ختصعععص سعععاع 3(          )مصعععادر اللغعععة واادب(         )  0110381)

 إجواري(
 
 واري(ساعات معت دة(   )متطلب ختصص إج 3(   ) (    )اادب ااتدلسي واملغريب0110469) 
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ملــادة اىل تعريــف الطالــب بوجــوه التشــابه والتميــز بــني األدب العــريب يف املشــرق واألدب العــريب يف األنــدلس هتــدف هــذه ا
واملغــرب والظـــروف املنتجـــة هلـــذه الوجـــوه . كمـــا هتـــدف إىل التعريــف أببـــرز املوضـــوعات النثريـــة والشـــعرية الـــيت انشـــغل هبـــا 

ووصـف الطبيعـة والبحـث عـن احلقيقـة ور ء املـدن ، فضـال عـن  بة مثل احلب والغزلالكتاب والشعراء األندلسيون واملغار 
 دراسة ظاهرة املوشحات من حيث  عوامل نشوئها ومصادر دراستها وأمهيتها يف سياق اتريخ جتديد الشعر العريب.

  
 
 
 ساعات معت دة (        ) متطلب ختصص إجواري( 3( الةعر العريب احلدير     ) 0110474)
اىل تعريــف الدارســني حبركــة الشــعر العــريب احلــديث مــن خــالل الوقــوف علــى أبــرز الظــروف هتــدف هــذه املــادة  

والعوامل اليت أدت اىل ظهور حركة الشعر احلديث، والتعريف برواد هذه احلركة ومكوانهتم الفكرية والثقافيـة، وطروحـاهتم 
ري، وامتدادات هذه احلركة وآفاق تطورها النظرية، وأبرز خصائص حركة الشعر احلديث يف الشكل واملضمون وطرائق التعب

 وصوال اىل قصيدة النثر والتعريف أببرز أعالم الشعر احلديث وأهم أعماهلم.
 
 ساعات معت دة (            ) متطلب ختصص إجواري( 3( النثر العريب احلدير          ) 0110478) 
 
النثريـة احلديثـة، ونشـأهتا وتطورهـا، وتركـز علـى:  هتدف مـادة النثـر العـريب احلـديث اىل تعريـف الطـالب ابلفنـون 

الرواية، القصة القصرية، املسرحية، السرية... ويتطلب البحث وقوف الطالب على احملـاوالت األوىل لكتابـة هـذه الفنـون 
ــر  ــن القـ ــع األول مـ ــر والربـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــن القـ ــا  مـ ــف الثـ ــأهتا يف النصـ ــيت أدت اىل نشـ ــل الـ ــريب. والعوامـ ــوطن العـ ن يف الـ

العشرين، ومعرفة صلة هذه الكتاابت ابلرتاث )املقامات، واملذكرات، والسري(. وهتدف املادة اىل معرفة التيارات الفنية يف 
القصــة والروايــة، وأتثرهــا ابلفــن القصصــي األورويب مــن خــالل منــاذج قصصــية وروائيــة جديــدة تبــني اجلهــود القصصــية يف 

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

 
 رابًعا ع متطّلوات التخّصص االلتياريّة

 
 (ساعات معت دة      )ماّدة التياريّة(3(                 )املدارس الناويّة(           )0110346)

ـاول هذا املـاّدة نشـأة النحــو العـريّب ، والبيئـات النحويـّة التــي احتضـنت الـّدرس النحـوّي يف بداايتـه،  ّ املـدارس تتن       
ة النحويّة )البصريّة والكوفّية والبغداديّة واألندلسّية واملصريّة( ، مركُّزة يف كلٍّ من هـذه املدارس النحويـّة علــى قضايــا رئيسـيّ 

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

 
 ساعات معت دة( ) متطلب ختصص التياري( 3( ) الويان القرآن والنووي( )0110354)
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جــوه اجلمــال األســلويب يف القــرآن، واحلــديث واإلعجــاز البيــا  للقــرآن الكــرمي، وتطــوره عــرب هتــدف هــذه املــادة إىل بيــان و 
العصور التارخيية، مع الرتكيز علـى مـا يسـتخلص مـن النصـوص مـن توجيهـات وأحكـام. يرافقهـا دراسـات تطبيقيـة للبيـان 

 وأثره على صال الصورة القرآنية واحلديث النبوي الشريف.
 
 ساعات معت دة(                    )متطلب ختصص التياري( 3)                  ( السردايت110356)

تعا هذه املادة بدراسة "السردايت"، بوصفها العلم الذي يدرس السرد مبختلف أشكاله وأنواعه. وتشمل املادة التعريف  
املناه قدمتها  اليت  اإلسهامات  أببرز  وتعّرف  السردية.  واملفاهيم  املصطلحات  الدراسة  أبهم  يف  املتخصصة  واملدارس  ج 

)ابرت(   للسرد  البنيوي  التحليل  )ابختني(،  السردي  اخلطاب  )بروب(،  الشعبية  احلكاية  مورفولوجيا  مثل:  السردية 
دراسة   وطرق  السردية  التقنيات  أبرز  املناهج  هذه  من  ويستخلص  ) رمياس(.إخل..  السردية  السيميولوجيا  و)جينيت(، 

 النص السردي وحتليله. 
ترّكز املادة على السردية العربية من انحية إبراز: األنواع السردية عنـد العـرب، خصـائص السـرد العـريب وتقنياتـه، مصـادر و 

السرد العريب وأهم نصوصه، دراسات خمتارة يف مناذج من األنواع السـردية عنـد العـرب: )اخلـرب، قصـص األمثـال، اخلرافـة، 
 ة، السرية ...القصص الرمزي، املقامة، املنامة، الرحل

 
 (ساعات معت دة                   )ماّدة التياريّة( 3(      تطويقات حنويّة وصرفّية        ) 0110448)

تتناول هذه املاّدة املسـائل النحويـّة والصـرفّية الكـربى مراجعـًة وحتلـيال ، ومـن أبـرز هـذه املسـائل : القضـااي الصـرفّية        

، واالشتقاق ، وأقسام الفعل ، واإلعالل واإلبدال . واجلملة االمُسّية وما يطرأ عليها من تقدمي   األساسّية كامليزان الصريفّ 

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

ــاّدة إ ة املفعـــول علـــى الفاعـــل أو علـــى الفعـــل والفاعـــل . وتســـعى املـ ــّ ىل معاجلـــة هـــذه القضـــااي و ريهـــا مـــن املســـائل النحويـ

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

 
 ساعات معت دة(  ) متطلب ختصص  التياري( 3(  ) اادب يف فلسطني وااردن(   ) 0110476) 

ذه املادة حركـة األدب العـريب املعاصـر يف فلسـطني واألردن ، ابتـداء مـن عصـر النهضـة يف النصـف الثـا  مـن تتناول ه
القرن التاسع عشر حىت اآلن. وهتتم بدراسة عوامل النهضة األدبية احلديثة يف فلسطني واألردن ، كما ترّكز على تطور 

يف األنـــواع األدبيـــة املختلفـــة: القصـــة القصـــرية والروايـــة  احلركـــة الشـــعرية شـــكال ومضـــامني ، وعلـــى تطـــور حركـــة النثـــر ،
واملسرحية والسرية.. من انحية تطور األشـكال واخلصـائص واملضـامني، والتعريـف أببـرز مناذجهـا وأعالمهـا مـن خمتلـف 

 األجيال األدبية.
 

 ساعات معت دة ( ) متطلب ختصص التياري( 3( موضوع لاص يف اادب ) 110477)
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ادة على دراسة موضوع يف األدب العريب القدمي أواحلديث، يتصل بظاهرة أدبية أو نقدية مهمة تشتمل هذه امل 
من ظواهر األدب العريب وقضاايه. وميكن االعتماد على كتاب حمدد من الكتب األساسية يف املكتبة العربية  ليكون متنا 

 يقرأ منه الطالب ويقفون على الظواهر والقضااي اليت يثريها. 
 
 
 امًسا ع متطّلوات القسم املساتدةل
 
 ساعات معت دة( )ختصص مساتد( 3(  ) اتريخ العرب واملسل ني حىت هناية  دولة امل اليك(  )0110291) 

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

سالمية وتعرضها ألهم وأبرز احملطات املؤسسة يف اتريخ الدولة اإلسالمية ونشر الدين احلنيف معاينتها مع بدء الدعوة اإل

يف حقبة ما قبل اهلجرة وما بعدها، وتدرس فرتة اخللفاء الراشدين مـن حيـث اإلجنـازات السياسـية واجلـدل الفكـري الـذي 

راسة الدولة األموية ابلرتكيز على اجلوانب احلضارية ظهر والتطور يف التنظيمات وفلسفة بناء الدولة اإلسالمية، وتنتقل لد

وأثرها يف تشكل جمتمعـات جديـدة، ويف احلقبـة العباسـية يـدرس  -البالد املفتوحة  –واالهتمام ابجلغرافيا الثقافية اجلديدة  

إجنـــازات الطالــب الظــروف املمهــدة الهنيــار احلكـــم األمــوي وطبيعــة الــدعوة العباســية وعوامـــل جناحهــا، مــع عــرض ألبــرز 

اخللفـــاء الكبـــار، وتـــويل املـــادة عنايـــة أبمهيـــة احلكـــم العباســـي مـــن حيـــث تطـــور املعـــارف وظهـــور املـــدارس الفقهيـــة واألدب 

السـلطا  وحركـة الرتصــة وطـرز البنـاء، ويف التــاريخ السـلطا  تقــف املـادة عنـد دولــة بـل أيـوب كنمــوذج ممثـل للســلطنة يف 

ــاز  ــث إجنـ ــن حيـ ــية مـ ــة العباسـ ــار اخلالفـ ــة إطـ ــوال إىل احلقبـ ــة ، وصـ ــازاهتم العمرانيـ ــرز إجنـ ــدهم وأبـ ــأليف يف عهـ ــة التـ اهتم وحركـ

 السلطانية اململوكية يف بالد الشام ومصر.

    
 ساعات معت دة (       )متطلب ختصص مساتد( 3)  اتريخ العرب احلدير(   (    ) 0110395) 
 

واالقتصـادية والثقافيـة يف املنطقـة العربيـة بعـد حركـة الكشـوف  تقدم هذه املادة يف البداية تعريفـا عامـا لألوضـاع السياسـية
ــدخول  ــيت مهـــدت لـ ــروف الـ ــك والظـ ــة املماليـ ــباب ضـــعف دولـ ــر أسـ ــاول أن تفسـ ــة املماليـــك، وحتـ ــة دولـ ــة ويف هنايـ اجلغرافيـ

 .1516العثمانيني املنطقة العربية 
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أقاموهـا ، واحلركـة الفكريـة واألدبيـة وتطـور املعـارف وتعاين املادة طبيعة احلكم العثمـا  للمنطقـة العربيـة والتنظيمـات الـيت 
ومنو املدن وتنظيماهتا، كما ترصد أهم األحداث العاملية اليت عصفت يف املنطقة ومنها احلملة الفرنسية وأثرها على حركـة 

حركــات  الــوعي ومــن بعــدها قيــام دولــة حممــد علــي ابشــا، وتواصــل املــادة معاينتهــا حلركــة الــوعي العــريب مــن خــالل ظهــور
التجديــد واإلصــالح، ومــن   الــدعوات املناهضــة لالســتبداد وقيــام اجلمعيــات العربيــة والتيــارات الفكريــة واألحــزاب الــيت 

 .1918قادت إىل هناية احلكم العثما  عام 
 

 قائ ة أبمساء املصادر واملراجن
واقععععن  الكتععععب املقععععررة والععععدورايت وامل  يف القسععععم تقريععععراً حععععددت فيععععه   عععععدت جلنععععة املكتوععععة

 اجنلكرتوتية وهي:
 املصادر واملراجن ااساسية  اسم املادة  رقم املادة

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

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

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

 اب الصناعتنيـ أبو هالل العسكري: كت ف  الكتابة والتعوري 110111
 ـ إبراهيم السعافني وآخرون: أساليب التعبري األديب

 ـ اجلاح : البيان والتبيني
 ـ ابن قتيبة: أدب الكاتب

 ـ أمحد زكي صفوت: صهرة رسائل العرب
 ـ أمحد الشايب: األسلوب

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

 مد عبد اخلالق: فن املقالة األدبيةـ ربيع حم
 ـ عبد العليم إبراهيم: اإلمالء والرتقيم

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

 .1994، جنيف،1والتعبري،ا
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 ـ عبد اللطيف محزة: املدخل إىل فن التحرير الصحفي
 ـ عرسان الراميل: الكتابة العملية: مهارات أساسية يف البناء واللغة

 ـ عمر فاخوري: الرسائل
 ـ فايز الغول: فن التلخيص

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

 ـ حممد علي أبو محدة: فن الكتابة والتعبري
 ية وأبناؤهاـ هناد املوسى: اللغة العرب

 الصحف واجملالت احمللية والعربية •

 )الختيار مناذج من اللغة املعاصرة(

 املواقع اإللكرتونية    •

  www.alarabimag.netموقع جملة العريب: -         

  www.alwaraq.comموقع الوراق:          -

 مواقع دور النشر واملكتبات     -         

ــي  الكتـــــاب املقـــــرر:   • فّ  اخلطابة واحلوار 0110113 فـــــن اخلطابـــــة وأعـــــداد اخلطيـــــب ، علـــ

 1984القاهرة    -حمفوظ  ، جامعة دار األعتصام

 

األردن    -أدب احلوار ، عبد العزيز اخلياا ، وزارة الشـباب •

1995. 

 

اخلطابة ألرسـطو، ترصـة عبـدالرمحن بـدوي   دار الرشـيد   •
             1980بغداد  -للنشر

             حممد أبو زهرة   اترخيها    -اخلطابة أصوهلا •
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          1934القاهرة  -دار الفكر العريب
 بريوت                      –ابن رشـد،  تلخيص اخلطابة ،  دار العلم   •

 حتقيق عبد الرمحن البدوي      
  3دارالفكـــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــريب ا فن اخلطابة، أمحد احلويف •

             1963القاهرة
     وتصهرة خطب العرب،أمحد زكي صف •

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

                1996بريوت 
ان    -فــــن اخلطابــــة، ديــــل كــــارنيجي، األهليــــة للنشــــر • عمــــّ

2001            
  -اخلطابــة واخلطيــب، حممــد مســري الشــاوي،دار العصــماء •

                 2004دمشق   
ــان،    - تذوق النص ااديب   - 110112 ــدين املناصـــرة، دار الربكـــة، عمـ ــذوق الـــنص األديب، إعـــداد: عـــز الـ تـ

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

 .  2001الشروق، عّمان،  

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

ملركــز الثقــايف العــريب،  ، ا2ســعيد يقطــني: حتليــل اخلطــاب الروائــي، ا .3
 .1993بريوت، 

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

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

، دار العلــم للماليــني،  10انزك املالئكــة: قضــااي الشــعر املعاصــر، ا .6
 .  1997بريوت، 

 الدورات العلمية:  •
 فصول املصرية.  جملة -
 جملة عاق الفكر الكويتية. -
 Websitesاملواقع اإللكرتونية   •



 25 

 موقع )جهات الشعر؟ -

Arabic poems.com 
 
 
 

  الصوتيات  110345
ــة   .1 ــراهيم أنــــيس    –األصــــوات اللغويــ ــة    –إبــ ــة العربيــ   –دار النهضــ

 .1961  –  3ا   –القاهرة  

ــة(   .2 ــة وفيزايئيــ ــوية ونطقيــ ــة عضــ ــة ) رؤيــ ــري  –األصــــوات اللغويــ   مســ

ــريف اســــــــــتيتية   ــان   –دار وائــــــــــل    –شــــــــ -  2ا  -األردن -عمــــــــ

2003. 

ــام   .3 ــة العـ ــم اللغـ ــر    –علـ ــد بشـ ــال حممـ ــوات    –كمـ ــة    –األصـ مكتبـ

 القاهرة. –الشباب  

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

 .1985 –  3ا  –القاهرة  

 الدورايت العلمية •

ــنية: ــار   -جملـــة األلسـ ــة ردار الفـ ــم الداللـ ــرات يف علـ ايب راتريـــخ  حماضـ

 (1( جملد )1ا )-2005\12\1النشر  

 جملة اللسان العريبراملكتبة اجلزائرية

  Websitesاملواقع اإللكرتونية    •

www. Voiceofarabic. Com 

www. Alarbiyah.ws/showpost.php 
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www. Islamhouse.com 

on.org.mawww.arabizati             

حتقيـــق حممـــد خفـــاجي      -القــزويل    –. اإليضــاح يف علـــوم البال ـــة  1 الوالغة العربية 110250
 1975بريوت   –دار الكتاب اللبنا    –
 1985بريوت  –دار النهضة   –عبد العزيز عتيق    –. علم البيان 2
 1985بريوت   –دار النهضة   –عبد العزيز عتيق    –. علم البديع 3
 1985بريوت   –دار النهضة   –عبد العزيز عتيق   –ا   . علم املع4
  –دار النهضـة    –السيد امحد خليل   –. املدخل إىل دراسة البال ة 5

 1968بريوت 
 عمان   –دار الفرقان   –فضل عباس  –فنوهنا وأفناهنا   -. البال ة6
مكتبــة   ســعد الــدين    –عبــد القــاهر اجلرجــا     –. دالئــل اإلعجــاز  7
 1987دمشق   –
مكــــة    –مكتبــــة إحيــــاء الــــرتاث    -امحــــد املرا ــــي    –وم البال ــــة  . علــــ8

 1992املكرمة 
ــة  9 ًلل يف علــــــوم البال ــــ ــاوي    –. املعجــــــم املفــــــص  ــام عكــــ دار    –انعــــ

 1992بريوت   –الكتب العلمية 
دار    –بركــات أبــو علــي    –. معــاق املــنهج البال ــي عنــد اجلرجــا   10

 1984عمان    –الفكر 
 دب صععععععععععععععدر االسععععععععععععععالم   110261

 االموي والعصر
العصـــر اإلســـالمي، التطـــور    -. شــوقي ضـــيف، اتريـــخ األدب العـــريب1

 والتجديد يف الشعر األموي
 . حممد عثمان علي، يف أدب اإلسالم2
 . عمر رضا كحالة، األدب العريب يف اجلاهلية واإلسالم3
 . سامي مكي العا ، اإلسالم والشعر4
 اإلسالمي. السباعي بيومي، اتريخ األدب العريب يف العصر 5
. أمحــــد الشــــايب، اتريــــخ الشــــعر السياســــي إىل هنايــــة القــــرن الثالــــث  6

 اهلجري
 . أمحد الشايب، اتريخ النقائض يف الشعر العريب7
 . شكري فيصل، تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم8

http://www.arabization.org.ma/
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 . أمحد زكي صفوت، صهرة خطب العرب9
 . أمحد زكي صفوت، صهرة رسائل العرب10
 ي، شعر الفتوح اإلسالمية يف صدر اإلسالم. النعمان القاض11
 . عبد القادر الق ، يف الشعر اإلسالمي واألموي12

  املواقع اإللكرتونية    •

  www.alwaraq.comموقع الوراق:          -

 مواقع دور النشر واملكتبات     -         

 سيبويه  –الكتاب  (2علم الناو ) 110341

 فع.عبدهللا بن املق  –كليلة ودمنة   

 اجلاح .  –البيان والتبيني  

 ابن جل.    –اخلصائص 

 ابن احلاجب -الكافية يف النحو

 ابن مالك.  –ألفية ابن مالك  

 حاشية الصبان على شرح األمشو 

 املرادي  –اجلا الدا  يف حروف املعا   

 عباس حسن.  –النحو الوايف   

110346 
 

  املدارس الناوية
 الكتابة لسيبويه. .1

 د.املقتضب للمرب  .2

 مغل اللبيب البن هشام. .3

 د. عبده الراجحي.  –املدارس النحوية  .4
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عبـاس، دار الشـروق،    إحسـان اتريخ النقد األديب عنـد العـرب، د.   .1 النقد ااديب العريب القدي  110351
 عمان.

الصــورة الفنيــة يف الــرتاث النقــدي البال ــي عنــد العــرب، د. جــابر   .2
 عصفور، املركز الثقايف، الدار البيضاء.

مفهــوم الشــعر، دراســة يف الــرتاث النقــدي، د. جــابر عصــفور، دار   .3
 التنوير، بريوت.

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

االخــــــــــالق يف النقــــــــــد األديب عنــــــــــد العــــــــــرب، د.  ســــــــــان عبــــــــــد   .5
 اخلالق،املؤسسة العربية للدراسات والنشر بريوت .

ــان والتبيــــني )ج .6 ــ4ج  –  1البيـ ــاح ، ختفــــيض االسـ تاذ عبــــد  (، اجلـ
 السالم هارون، القاهرة.

ــوان )ج .7 ــد  7ج   -  1كتــــاب احليــ ــتاذ عبــ (، اجلــــاح ، حتقيق:االســ
 السالم هارون،القاهرة.

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

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

دالئــل االعجــاز، عبــد القــاهر اجلرجــا ، حتقيــق: حممــود     .10
 ر، القاهرةشاك

حســــــام اخلطيــــــب: آفــــــاق األدب املقــــــارن، دار الفكــــــر، دمشــــــق،   .1 اادب املقارن 110365
1992  . 

ــة للعلـــــوم،   .2 ــدار العربيـــ ــارن، الـــ ــايف املقـــ ــد الثقـــ ــي: النقـــ ــاوي بعلـــ حفنـــ
 .  2007بريوت، 

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

الـدي: اتريـخ علـم األدب عنـد اإلفـرنج والعـرب، االحتـاد  روحي اخل .4
 .  1904العام للكّتاب الفلسطينيني، بريوت، 

رينيه ويليك: مفاهيم نقديـة، ترصـة: حممـد عصـفور، سلسـلة عـاق     .5
 .  1987املعرفة، الكويت، 

ــنيت: األدب املقـــــارن، ترصـــــة: أمـــــرية نـــــويرة، اجمللـــــس   .6 ســـــوزان ابســـ
   .1999األعلى للثقافة، مصر،  
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ــايف املقـــارن، ا .7 ــرة: النقـــد الثقـ ، دار جمـــدالوي،  3عـــز الـــدين املناصـ
 .  2005عّمان،  

ــريوت،   .8 ــودة، بـــــ ــارن، دار العـــــ ــي هـــــــالل: األدب املقـــــ ــد  نيمـــــ حممـــــ
1953.. 

 الدورات العلمية:  •
 جملة فصول املصرية.  -
 جملة عاق الفكر الكويتية. -

ــة يف النثـــــــــــــر العـــــــــــــريب .1 النثر العواسي 110367 ــوقي ضـــــــــــــيف، الفـــــــــــــن ومذاهبـــــــــــ ، دار  شـــــــــــ
 .1995، 12املعارف،ا

حممد يونس عبد العـال، يف النثـر العـريب: قضـااي وفنـون ونصـوص،   .2
 .1991، 1مكتبة لبنان، انشرون،ا

أحــالم الــزعيم، قــراءات يف األدب العباســي:احلركة النثريــة، مطبعـــة   .3
 .1991، 1االحتاد،ا

ــفاهية إىل   .4 ــر العـــــريب القـــــدمي: مـــــن الشـــ حممـــــد رجـــــب النجـــــار، النثـــ
 .2002،  2تبة دار العروبة للنشر والتوزيع،االكتابة، مك

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

ــد صـــار، فنـــون النثـــر العباسي،منشــــورات وزارة   .6 ــد احلميـ حممـــود عبـ
 .1994،  1الثقافة األردنية،ا

 لسيبويه.  –الكتاب  - تطويقات حنوية وصرفية  110448

 اجحي.د. عبده الر  -التطبيق النحوي -

 د. عبده الراجحي. -التطبيق الصريف -

 للحمالوي. –فن الصرف  -

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

امحــــد احلمــــالوي: شــــذا الصــــرف فــــن الصــــرف، بــــريوت، دار   -
 .1957القلم 
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 عبد الصبور شاهني: -

يـــة: رؤيـــة جديـــدة يف الصـــرف العـــريب،  الـــنهج الصـــوي للبنيـــة العرب  
 .1980بريوت، مؤسسة الرسالة،

علي هباء الدين بوخدة: املـدخل الصـريف: تطبيـق وتـدريب يف   -
 .1988الصرف العريب، بريوت، املؤسسة العربية،  

ــريوت، دار   - ــم األصـــــــوات، بـــــ ــقال: الصـــــــرف وعلـــــ ــره ســـــ ديزيـــــ
 .1996الصداقة العربية،

ــدين الراجحـــــــــي: البســـــــــي  يف علـــــــــم ا - ــرف الـــــــ لصـــــــــرف،  شـــــــ
 .19960اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية،

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

اادب يف فلسعععععععععععععععععععععععععععععععطني   110476
 واالردن

ــة العربيــــة،دار الشــــروق،   .1 ــرد الروايــ ــراهيم الســــعافني، حتــــوالت الســ ابــ
 .1996عمان  

، املؤشسســة  طــل يف الروايــة العربيــة بــالد الشــامبد. حســن عليــان ال .2
 .2001العربية للدراسات والنشر بريوت 

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

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

د. عبــد الــرمحن اي ــي، حيــاة األدب الفلســطيل احلــديث مــن أول   .4
ــاري،   ــورات املكتــــــــــــب التجــــــــــ النهضــــــــــــة حــــــــــــىت النكبــــــــــــة ، منشــــــــــ

 .1968بريوت

(،  2000  –  1950معـــاق احليـــاة األدبيـــة يف فلســـطني واألردن ) .5
 .2009جمموعة مؤلفني، مؤسسة عبد احلميد شومان عمان  

ــ .6 ــة حزيـــــران علــ ــاس هزميــ ى الروايـــــة  د. شــــكري عزيــــز ماضـــــي، انعكــ
 م.1975العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر بريوت 

منعععععععععععععععاهج النقعععععععععععععععد ااديب   110452
 احلدير

ــراهيم الســــــــــــــعافني،مناهج النقــــــــــــــد األديب  1 .خليــــــــــــــل الشــــــــــــــيخ، وابــــــــــــ
 احلديث،منشورات جامعة القدس املفتوحة،عمان 

ــريوت،  2 ــديث، دار النهضـــة، بـ ــد األديب احلـ ــال زكـــي: النقـ ــد كمـ . أمحـ
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1981  . 

،  2ينيــه ويليــك: نظريــة األدب، ترصــة: حميــي الــدين صـــبحي، ار  .3
 .  1981املؤسسة العربية، بريوت، 

ــعر العــــــريب،   .4 ــد الشـــ ــاه النفســـــي يف نقـــ ــدوح: االجتـــ ــد القـــــادر فيـــ عبـــ
 .  1992منشورات احتاد الكتاب العرب، سوراي،  

ان،   .5 ــدالوي، عمــــــّ ــعرايت، دار جمـــ ــم الشـــ ــرة: علـــ ــدين املناصـــ ــز الـــ عـــ
2007  . 

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

 الدورات العلمية:  •
 جملة فصول املصرية.  -
 جملة عاق الفكر الكويتية. -

ــرتاث   • املكتوة العربية واملعاجم 110280 ــة يف الـ ــة واللغويـ ــادر األدبيـ ــدين إمساعيـــل، املصـ ــز الـ عـ

 .1976العريب، دار النهضة العربية، بريوت، 

ــاس، اتريــــــ • ــان عبـــ ــد العــــــرب، دار  إحســـ ــد األديب عنـــ خ النقـــ

 .1993الشروق، عمان،  

ــريب )عشــــرة أجــــزاء(،   • ــخ األدب العــ ــان، اتريــ ــارل بروكلمــ كــ

 الرتصة العربية،  

ــلة اتريــــخ األدب   • ــيف )سلســ ــوقي ضــ مؤلفــــات الــــدكتور شــ

 العريب(، دار املعارف، مصر.

حممـــد مصـــطفى بـــدوي وآخـــرون، اتريـــخ كيمـــربدج لـــألدب   •

ــدي ــريب )األدب العـــــريب احلـــ ــايف  العـــ ــادي األديب الثقـــ ث( النـــ

 .)الرتصة العربية(.2002جبدة، السعودية، 
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املصــادر واملراجـــع الــيت ميـــر ذكرهـــا يف املــادة وهـــي عشـــرات   •

الكتــــــب واملصــــــنفات املتنوعــــــة نظــــــرا لطبيعــــــة هــــــذه املــــــادة  

 واختصاصها يف مكوانت املكتبة العربية.

 املواقع اإللكرتونية    •

  www.alwaraq.comموقع الوراق:          -

ــأة والتحويـــــل،  1      النثر العريّب احلدير 110478 ــة، النشـــ ــة العربيـــ ــم املوســـــوي، الروايـــ . د. حمســـــن جاســـ
 منشورات مكتبة التحرير، بغداد  

ابـــــــراهيم الســـــــعافني، الروايـــــــة يف االردن، منشـــــــورات جلنـــــــة اتريـــــــخ   .2
 .1995االردن، وزارة الثقافة،  

ــة ا3         ــم املوســـوي، الروايـ ــل،  . د. حمســـن جاسـ ــأة والتحويـ ــة، النشـ لعربيـ
 . مكتبة التحرير، بغداد4منشورات 

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

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

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

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

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

احد حممد، دار الرشـيد  بول ويست، الرواية احلديثة، ترصة عبد الو  .9
 .1981للنشر، بغداد، 
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 الكتب: املدارس اللغويّة احلديثة 0110447

اجّتاهــــات البحــــث اللســــاّ ، ميلكــــا إفيــــتش، ترصــــة: ســــعد مصــــلوح   •

 .2000، اجمللس األعلى للثقافة، 2ووفاء كامل، ا

ترصـــــــة د. أمحـــــــد نعـــــــيم    –جيفـــــــري سامبســـــــون    -املـــــــدارس اللغويـــــــة •

 .1993بريوت   –اجلامعية للدراسة والنشر  املؤسسة   –الكراعني  

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

 املدارس اللسانّية املعاصرة، نعمان بوقرة، مكتبة اآلداب، القاهرة. •
ــادر   • ــانّيات، روبـــــري مـــــاراتن، ترصـــــة: عبـــــد القـــ مـــــدخل لفهـــــم اللســـ

 .2007عربّية للرتصة، بريوت، املهريي، املنّظمة ال

 مباحث يف األلسنية ، د. ميشال زكراي •

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

 ترصة د. أمحد الكراعني  -املدارس اللغوية: جيفري سامبسون  •

ــادر   • ــانّيات، روبـــــري مـــــاراتن، ترصـــــة: عبـــــد القـــ مـــــدخل لفهـــــم اللســـ
 .2007صة، بريوت، املهريي، املنّظمة العربّية للرت 

ــات علـــى   • ــدمي؛ تطبيقـ ــعري القـ ــاب الشـ ــانية يف اخلطـ الرتاكيـــب اللسـ
 النظرية التوليدية التحويلية لتشومسكي، رابي بوحوش.

 اللسانيات،؛ اجملال والوظيفة واملنهج، مسري استيتّية. •

 حماضرات يف اللسانيات، فوزي الشايب. •
 الدورايت العلمية:

ان، مركز البحوث العلميـة  اللسانيات: جملة يف علوم اللس •

 والتقنية لرتقية اللغة العربّية.
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 الكتـــــــــــب • اادب اجلاهليّ  0110260

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

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

عشــــــــر وأخبــــــــار  أمحــــــــد الشــــــــنقيطي، شــــــــرح املعلقــــــــات ال •
 شعرائها، دار القلم، بريوت، د.ت.

ابــن ســـعيد األندلســـي، نشــوة الطـــرب يف اتريـــخ جاهليـــة   •
ــى،   ــة االقصـ ــد الـــرمحن، مكتبـ ــق نصـــرت عبـ العـــرب، حتقيـ

 .1982عمان،  

بــــدوي طبانــــة، معلقــــات العــــرب، دار الثقافــــة، بــــريوت،   •
1974. 

 شوقي ضيف، العصر اجلاهلي، دار املعارف، القاهرة. •

ــا • ــارل بروكلمـــ ــريب،  كـــ ــزاء،    10ن، اتريـــــخ األدب العـــ أجـــ
 .1993الرتصة العربية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

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

1986  . 

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

انصــــــر الــــــدين األســــــد، مصــــــادر الشــــــعر اجلــــــاهلي، دار   •
 .1988اجليل، بريوت، 

ــوره،   • ــعر اجلــــاهلي وتطــ ــأة الشــ ــد، نشــ ــر الــــدين األســ انصــ
 .  1999املؤسسة العربية، بريوت، 

يوسف خليف، الشعراء الصعاليك يف العصـر اجلـاهلي،   •
 دار املعارف، القاهرة.

ــاهلي،   • ــات يف الشــــعر اجلـ ــف خليــــف، دراسـ مكتبــــة  يوسـ
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 .1981 ريب، القاهرة،  

العصــــــر  -يوســـــف خليــــــف، الروائــــــع مـــــن األدب العــــــريب •
 .2001اجلاهلي، اجمللس االعلى للثقافة، القاهرة،  

 الكتب السرداّيت 0110356

، ترصـــة د. منـــذر  معععدلل إل التاليعععل الونيعععوي للقصعععصابرت،   .1
 .1993سوراي، دار اإلمناء احلضاري،  -، حلب  1عياشي، ا

،  1، امقدمعععععة للسععععرد الععععععريب  –الكععععالم واخلعععع   ســــعيد يقطــــني،     .2
 .1997الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب،    –بريوت 

،  1، اقععراءات يف احلكايععة العربيععة  –الكني والتأويل  سعيد الغـامني،   .3
 .1994بريوت، املركز الثقايف العريب، بريوت، 

وروث  حبععر يف الونيععة السععردية لل عع -السععردية العربيععةعبــد هللا إبــراهيم،   .4
 .1992، املركز الثقايف العريب، بريوت، احلكائي العريب

 .1983، بريوت، دار الطليعة،  اادب والغرابةعبد الفتاح كيليطو،   .5

، ترصـة  مقاالت يف القصة القصععرية  –الصوت املنفرد  فرانك أوكنور،  .6
 ، القاهرة، مكتبة الشباب.1د. حممود الربيعي، ا

،  دراسععة يف السععردية العربيععة  –يب  اخلعع  يف اادب العععر حممـد القاضــي،   .7
 .1998، منشورات كلية اآلداب مّنوبة، جامعة تونس،  1ا

اجلععنس ااديب الضععائن يف السععرد  - سععا ري ااولععنيحممــد عبيــد هللا،   .8
 .2011، دار أزمنة، عمان،  العريب القدي

ــد عبيـــــد هللا،   .9 ، سلســـــلة    القصعععععة القصعععععرية يف فلسعععععطني وااردنحممــ
 .    2002وزارة الثقافة ، عمان ،  (،  23كتاب الشهر رقم )

ــد هللا،   .10 ــد عبيــــ ،    فلسعععععععطني يف القصعععععععة القصعععععععرية ااردتيعععععععةحممــــ
ــة  دار أزمنــــة و   منشــــورات ــا لعمــــان عاصــــمة للثقافــ ــة العليــ ــة الوطنيــ اللجنــ

 .    2002العربية ، عمان ، 

ــد هللا، بال ــــة الســـرد   .11 ــد عبيـ قععععراءات ةتععععارة يف القصععععة  )حممـ
  .2006دنية،عمان الثقافة األر  وزارة  (القصرية ااردتية
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بنيععة الروايععة القصععرية )الروايععة القصععرية يف  حممــد عبيــد هللا،   .12
 .2006دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان،    ااردن وفلسطني( 

قععراءة يف بربععة  -مجاليععات القصععة القصععريةحممــد عبيــد هللا،   .13
 .2009، دار أزمنة، عمان،  إلياس فركوح

ــد هللا،   .14 ــد عبيـــ فلسععععععطني وااردن    معععععععاة احليععععععاة اادبيععععععة يفحممـــ
)فصــــــــل: القصــــــــة القصــــــــرية(، مؤسســــــــة شــــــــومان     1950-2000

 2009واملؤسسة العربية للدراسات والنشر،  

  ب،ىىت،   ر   3  طاألدب2القصصييع2د ييع2ال يي بموسىىس سىىن،       .15

 .1960 لكت ب  لعتبي  
 اجملالت العل ية

حماولععة يف حتديععد وضععن القصععص يف اادب  ،  فععرج بعع  رمضععان .1
ــة  32: حوليــــات اجلامعــــة التونســــية، ع  ، يفالعععععريب القععععدي ، كليــ

 .1991جامعة تونس،   –اآلداب  

،  السععرد العععريب القععدي معع  اهلععام  إل املركععيحم ععد عويععد للا    .2
ــة الكويـــت، العـــدد ) ــانية، جامعـ ــوم اإلنسـ (،  98اجمللـــة العربيـــة للعلـ

 .85-53، ص  2007ربيع 

، موقــــع اللغــــة يف هويــــة الــــنص الســــردي، حبــــث    حم ععععد عويععععد للا .3
، كليــة األلســن، جامعــة عــني مشــس، القــاهرة،  جملعععة فيلولعععوجينشــور يف:  م

 .  يناير 2008/  49العدد 

حممـــــد عبيـــــد هللا، صـــــور مـــــن حيـــــل الســـــرد يف الـــــرتاث القصصـــــي   .4
، جامعــة القــاهرة، عــدد شــهر  اآلداب  كليععة  جملععةالعــريب، حبــث منشــور يف:  

 .2010يوليو  

يـــت،  ، الكو السعععردايت مقدمعععة ت ريعععةد. مرســـل فـــار العجمـــي،   .5
ــالة   ــة، الرســـ ــة  206حوليـــــات اآلداب والعلـــــوم االجتماعيـــ / احلوليـــ

جامعـــــة الكويـــــت،    –الرابعـــــة والعشـــــرون، جملـــــس النشـــــر العلمـــــي  
2003-2004. 
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 املواقن االلكرتوتية
 

Obaidallah.maktoobblog.com                 
eg.com-www.narratology 

sardeat.blogspot.com 
 الكتب ت ريّة اادب 0110456

: نظريــة األدب، ترصــة: حمــي الــدين  رينيععة ويليععك  و وسععن واريعع   .1
 .1987صبحي، املؤسسة العربية، بريوت، 

ــة  موسععععوعة ت ريععععة اادب .2 ــيف التكـــرييت )أربعـ ، ترصـــة: صيـــل نصـ
 .1986أجزاء(، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

، دار العـــودة،  3مقدمـــة يف نظريـــة األدب، ا:  عوعععد املعععنعم تلي عععة .3
 .1983بريوت، 

ــريوت،  شعععكري عييعععي ماضعععي .4 ــة، بـ ــة األدب، دار احلداثـ : يف نظريـ
1986. 

ــة )تنـــــوير(،  جعععععودت إبعععععراهيم .5 ــريات، مطبعــ : نظريـــــة األدب، واملتغــ
 .1996محص، سوراي، 

ا عوععععود .6 ــد األســـطوري، احتــــاد  حنععععّ ــة األدبيــــة احلديثـــة، والنقـ : النظريـ
 .1999شق، الكتاب العرب، دم

ــا ،  سعععععيد علعععععو  .7 ــاب اللبنــ ــر األديب، دار الكتــ : هرمنوتيــــك النثــ
 .1985بريوت، 

: بني الشـعر والفلسـفة، مطبعـة التسـفري، صـفاقس،  حم د ب  عّياد .8
 .2003تونس،  

: نظريــــــة التأويــــــل، جــــــد ة )النــــــادي الثقــــــايف(،  مصععععععطفش انصععععععف .9
 .2000السعودية، 

ور(،  : النظريــة التأويليــة عنــد )بــول ريكــحسعع  بعع  حسعع   .10
 .1992منشورات االختالف، اجلزائر،  

ــعيد  فراتسعععععواز  رمينكعععععو .11 ــة التداوليــــة، ترصــــة: ســ : املقاربــ
 .1986علوش، مركز اإلمناء القومي، بريوت، 

: صاليــة التلقــي، ترصــة: رشــيد بــن  هععاتس روبععريت ايوس .12

http://www.narratology-eg.com/
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 .2004حّدو، اجمللس األعلى للثقافة مبصر، 

لعـريب القـدمي،  : نظريـة اإلبـداع يف النقـد اعود القادر هين .13
 .1999ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  
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