
 (الشامل/ مسار الرسالة)  وصف المواد لبرنامج الماجستير في تخصص اللغة العربية وآدابها
 
 مناهج البحث في اللغة واألدب( 710201)

تناول البحث اللغوي واألدبي مادته، وطبیعته، ومناهجه المختلفة،  :األولى :دعامتینیقوم هذا المساق على    
أكثر من سابقه، ویقوم الطالب  اا وجهد  وقت   يوهو الذي یعط ،الجانب التطبیقي: الثانیةو  .وأصوله، ومصادره

، ابیة مختلفة، لیطبق ما درسه نظری  بتوظیف الجانب النظري، بكتابة عدد من البحوث في میادین لغویة وأد
في هذا  ویشارك الطلبة بتقدیم بحوث معمقة. ولیتمكن من كتابة البحوث اللغویة واألدبیة وفق منهج ما

 .المضمار
 ر الشعر العربي الحديثاتجاهات ( 710200)

یتناول المساق تطور الشعر العربي الحدیث بعد الحرب العالمیة الثانیة انطالقا من البیئة الثقافیة واالقتصادیة 
أبرز والسیاسیة السائدة، ویدرس االتجاهات األساسیة ولغة الشعر والبنیة اإلیقاعیة والصورة الشعریة لدى 

ویشارك الطلبة بتقدیم  .شعرائه وتحدید المالمح األساسیة للحداثة وربطها بتجربة الحداثة في الشعر العالمي
 .بحوث معمقة في هذا المضمار

 أصول النحو العربي وتجديده(  710210)  
لنحویة وما یدرس في هذه الندوة على نحو معمَّق أصول النحو العربي العامة والجزائیة، وأركان الصناعة ا

ویشارك الطلبة بتقدیم بحوث  .یتصل بذلك من مسائل في االحتجاج اللغوي والتأویل، وأوجه االختالف فیها
 .معمقة في هذا المضمار

 المدارس اللسانية الحديثة( 710217)
أعالمها  وأهم منتجات التقلیدیةالحدیثة، كالمدرسة  لسانیةال  یتناول هذا المساق بالمناقشة والتحلیل المدارس 
والمدرسة التركیبیة والمدرسة التحویلیة التولیدیة، ( التعلیمي)البحثیة، والفرق بینها وبین المنهج المدرسي 

بمراحلها المختلفة، ومرحلة ما بعد تشومسكي، وصراع األنماط اللغویة ونظریة األفضلیة وتطبیق هذه اآلراء 
ویشارك الطلبة (.األصوات والصرف والنحو والداللة)ا على اللغة العربیة في مستویات التركیب اللغوي فیه

 .بتقدیم بحوث معمقة في هذا المضمار
 مناهج النقد األدبي الحديث(  710212)

یتناول هذا المساق مناهج النقد األدبي الحدیث بأبعادها االجتماعیة والنفسیة والجمالیة والفنیة، مع تفصیل في 
نصوص ممثلة لهذه االتجاهات واالختالفات، مع تعریف بأهم أعالم هذه وتقدیم . االتجاهات الحدیثة بأخص

ویتوقع من الطلبة االطالع على هذه النصوص في لغاتها . المناهج وبیان آراء النقاد واألدباء في ذلك



األصلیة ما استطاعوا إلى ذلك سبیال، أو تتبعها من الترجمات األصلیة الكاملة كي یروا هذه النصوص 
 .ي سیاقها وفي أنساقها األدبیة والحضاریة، ویشارك الطلبة بتقدیم بحوث معمقة في هذا المضمارمطمئنة ف

 قضايا الشعر الجاهلي( 710210)
واألموي فالعباسي مع  واإلسالميتتبع مصطلح الروایة لغة واصطالحا، روایة الشعر في العصر الجاهلي، 

راسة مشكلة النحل في الشعر الجاهلي واآلراء المختلفة، كما تعرض لد. تفصیل في الرواة وطبقاتهم ومدارسهم
 .ویشارك الطلبة بتقدیم بحوث معمقة في هذا المضمار

 تحليل الخطاب( 710201)
تحلیل الخطاب األدبي نظریا وتطبیقیا مع عرض ألهم المفاهیم واألسس النظریة ذات العالقة وتحلیل 

، ویصار إلى التعریف بأهم المصادر والمراجع التي لنصوص أدبیة مختلفة، قدیمة وحدیثة على حد سواء
تناولت هذه الموضوعات وبیان فضل السابق على الالحق من النقاد العرب والغربیین، مع مناقشة األسس 
النظریة التي تستند إلیه المفاهیم النقدیة المرتبطة بذلك، ویشارك الطلبة بتقدیم بحوث معمقة في هذا 

 .المضمار
 سة النص الشعري القديم في ضوء مناهج النقد الحديثدرا(  710270)

یتناول المساق عدد ا من النصوص تمثل الشعر العربي القدیم ابتداء من العصر الجاهلي حتى نهایة العصر 
العباسي، وذلك بغرض رصد تطور الشعر العربي عبر هذه العصور والكشف عن الخصائص الفنیة لشعر 

ي هو تطبیق مناهج النقد الحدیث على الشعر العربي القدیم، ویشارك كل عصر، كما أن الغرض األساس
 .الطلبة بتقدیم بحوث معمقة في هذا المضمار

 النثر العربي القديمفنون ( 710207)
یتناول هذا المساق رصد ا لتطور النثر العربي القدیم منذ العصر الجاهلي حتى العصور المتأخرة، والوقوف 

الرسالة : ویركز المساق على تتبع تطور النثر بمختلف صوره. متأنیة تظهر أثره عند القرآن الكریم وقفة
والمقامة وكتب الروایات واألخبار والقصص والمحاضرات والمقابسات مع التوقف عند الكتب المؤلفة 

 .ویشارك الطلبة بتقدیم بحوث معمقة في هذا المضمار .ومناهجها ومضامینها من خالل النصوص
 والمعاصر نثر العربي الحديثال( 710202)

یتناول هذا المساق نماذج من الروایة العربیة المعاصرة، ویركز على السمات الفنیة البارزة في مسیرتها، 
ویناقش أبرز الظواهر الفكریة والفنیة فیها، وذلك من خالل تقاریر وأبحاث یعدها الطلبة، وترتكز على 

األعمال التي تمثل تطور الروایة  -في الوقت ذاته -ائي، كما تتناولالمفاهیم النقدیة المتقدمة في الفن الرو 
 .ویشارك الطلبة بتقدیم بحوث معمقة في هذا المضمار .العربیة الحدیثة واتجاهاتها المختلفة



 قضايا النقد العربي القديم(  710200)
تتعلق بالتراث والمعاصرة أي  یتناول هذا المساق دراسة ما یثیره تعاملنا مع النقد العربي القدیم من قضایا

اللفظ والمعنى، والسرقات : كیفیة قراءة النقد القدیم، ثم طبیعة التفكیر النقدي وما أسفر عنه من قضایا مثل
كذلك االهتمام بالنقد التطبیقي . وأثر النقد الیوناني في النقد العربي القدیم... الشعریة والشعر القدیم والمحدث

ویشارك ...زنة، والوساطة، ونظریة النظم، وما استندت إلیه من معاییر ومقاییس نقدیةالموا: في مجاالت مثل
 .الطلبة بتقدیم بحوث معمقة في هذا المضمار

 فقه اللغة العربية وخصائصها(  710202)
، قضایا لغویة عند ابن جني (الجهاز الصوتي، النبر والتنغیم ووظیفتهما)تتضمن فروع علم اللغة العام 

ویشارك الطلبة  .والجاحظ وابن خلدون وبعض اللغویین العرب المحدثین مقابلة بما في علم اللغة المعاصر
 .بتقدیم بحوث معمقة في هذا المضمار

 نظرية النحو العربي( 710220)  
یتناول هذا المساق نظریة النحو العربي كیف بدأت، ونمت وتكاملت مع تفاصیل في المصادر واألعالم، 

ومناقشة أقوال من علماء النحو، وبیان مصطلحاتهم، وسمات تمیزهم وتفردهم، . رس واالتجاهاتوالمدا
واختالف اآلراء وافتراقها، مع وعي على كل مدرسة نحویة، وطرائقها في الحكم . ومقومات وجهات النظر

قامة األقیسة والبراهین  .معمقة في هذا المضمارویشارك الطلبة بتقدیم بحوث  .واالستنتاج، وتفعیل القواعد، وا 
 البالغة في ضوء النقد الحديث(  710200)

وفق مناهج النقد الحدیث، ( إلخ.. كالتشبیه واالستعارة والكنایة والمجاز)تتضمن المباحث البالغیة المختلفة 
وصفها ب( التفاعلیة، والسیاقیة، واالستبدالیة، والمعرفیة، والجشتالتیة)نظریات االستعارة المختلفة وبخاصة 

 .ویشارك الطلبة بتقدیم بحوث معمقة في هذا المضمار .نموذجا تطبیقیا
 المعجم العربي والمصطلح( 710207)

 :یتناول هذا المساق مسائل في المعجم العربي
 .مشكلة الكلمة المعجمیة، األصول والفروع .1
نبوي الشریف، كالم لغة الحدیث ال(. لغة القرآن الكریم)القرآن الكریم : المصادر اللغویة الرئیسة .2

 .العرب نثرا وشعرا وقضیة عصور االحتجاج
، ترجمة (في ضوء الحاجة إلیه) تطور المصطلح، معالجة قضیة المصطلح: المصطلحات .3

 . المصطلحات غیر العربیة



استعراض . المصطلح العلمي. اللغویة والنحویة واالجتماعیة: ویتناول هذا المساق علم الداللة بأنواعه
ویشارك الطلبة بتقدیم بحوث معمقة في هذا  .والمراجع التي احتوت ذلك عند العربالمصادر 
 .المضمار

 
 مناهج تحقيق النصوص( 710201)

یتناول هذا المساق التعریف بأسالیب التحقیق المختلفة ومناهجها المتبعة عند العرب والمستشرقین، ودراستها 
 .والمبادئ التي یجب أن یعرفها القائم على تحقیق النصوصدراسة نقدیة، كما یهدف إلى التعریف باألسس 

 
 
 
 
 
 

Master of Arabic Language and Literature plan  
First: Major Requirements (Compulsory) student should choose (15) credit 

hours. 

Pre-

requisite 

Hours Course Course No 

 

 3 Modern Arabic Poetry  112122 

 

 3 Research Methods in 

Language and 

Literature 

112132 

 

 3 The Origins of Arabic 

Syntax and its 

Development  

112102 

 

 3 Modern Linguistic 

Schools 

112101 

 



 3 Methods  of  Modern 

Literary Criticism  

201743 

Second: Major Requirements (elective), student should choose (9) credit 

hours. 

pre-

requisite 

Hours  Course  Course No  

 3 Issues of  Pre-Islamic 

Poetry  

112112 

 3 Discourse Analysis 112121 

 3 Methods  of Studying 

Old Poetic Text in the 

Light of Modern 

Criticism  

112112 

 3 Old Arabic Prose 112121 

 3 Modern Arabic Prose 112123 

 3 Issues of Old Arab 

Criticism 

112102 

 3 Modern Linguistics 

Schools  

112100 

 3 Arabic Philology and 

its Characteristics   

112103 

 3 Theory of Arabic 

Syntax  

112112 

 3 Rhetoric in the Light 

of Modern Criticism 

112102 

 3 Arabic Dictionary and 

Terminology 

112101 



 3 Approaches of Text 

Verification  

112100 

 

 

Third: Thesis Hours:  (9) credit hours* 

Course 

No 

Course Hours pre-requisite 

112103 Thesis 

(specialized in 

Arabic 

language and 

Literature( 

0 Passing (21) credit hours 

with a cumulative average 

of (75%) or more included 

in the plan   

 •Thesis as follows: 

Notes  

First 

Semester  

112102 3 credit hours 

Second 

Semester  

112101 0credit hours 

Third 

Semester  

112103 0credit hours 

 

 

Fourth: Remedial courses to raise the academic level, must not 

exceed (18) credit hours, according to the text of item (1) of 

Article Five of the instructions of the master's degree 

Course 

No  

Course  Hours  

   



   

   

   

   

 للمجاالت المعرفية للبرنامجاألهداف الرئيسة ونتاجات التعلم الفرعية 
 

نتاجات 
 التعلم

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

11 

 

 نتاجات التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت رقم المادة

 معرفة   *    *   *  * *   112122

 مهارة * * *  * * * * * * *  112112

 معرفة *  *    *   * *  *   112112

 مهارة+ معرفة   *   * * *  *  112111

 مهارة+ معرفة   *     * * *  *    112111

 معرفة *  *    * *   *  *  112112

 مهارة  *     *  *  * *   112121

 مهارة  *     *   *  * *    112112

 معرفة *    * *    *    112121

 معرفة       * *   *       112121

 معرفة  *    * * *  *   112112

 معرفة  * *   *  * * * *  *   112141

 معرفة *   *  *    * *  *   112141

 مهارة * *   *   * * *   112112

 مهارة     * *  *   *   *  112112

 مهارة+ معرفة  * *  * *   * *  *   112111



 مهارة+ معرفة  * *  * *   * *  *   112111

 مهارة+معرفة  * *   *     *       112111

11201 

رسالة )
 (الماجستير

 كفاية          

 
 هداف والمخرجات التعليمية ماجستير اللغة العربية وآدابهااأل

 األهداف والمخرجات التعليمية الرقم

ُيميِّز ويحلل نظام اللغة العربية بإتقان في أنساقها الصوتية والصرفية والمعجمية والتركيبية  1هـ 

 .والداللية والتداولية

الصوتية والصرفية )العربية في مختلف مستوياتها امتالك القدرة على تحليل نظام اللغة  1.1ت .م

 (.والمعجمية والتركيبية والداللية والتداولية

 توظيف أنظمة اللغة المختلفة في قراءة النصوص وفهمها 2. 1ت .م

وحديثها في قراءة وتحليل  يستخدم بكفاية أبرز المصادر والمراجع اللغوية واألدبية قديمها 2هـ 

 .الظواهر األدبية واللغوية

 .االطالع على المصادر اللغوية واألدبية قديما وحديثا 1. 2ت .م

 .معرفة مظاهر التأثر والتأثير في الفكر اللغوي واألدبي بين العرب والغربيين 2. 2ت .م

لتخصص اللغة العربية وآدابها  يحلِّل ويوظف العالقات البينية التي تربط الفروع المعرفية 3هـ 

 .بمجاالت معرفية أخرى تحليالا دقيقاا في دراسته للظواهر اللغوية واألدبية

 .المقدرة على توظيف علوم اللغة العربية في دراسة علم النفس واالجتماع والتاريخ والجغرافيا 1. 3ت .م

 .عربيةاإلفادة من علم الحاسوب في وضع قاعدة بيانات لغوية  2. 3ت .م

يناقش ويستخلص التحوالت التي طرأت على األدب العربي وأنواعه في مستويات الشكل  4. هـ

 .والمضمون والرؤى بأسلوب علمي وموضوعي دقيق

 .رصد التحوالت في سيرورة األدب العربي من حيث الشكل والمضمون والرؤى 1. 4ت .م

العربي شكال مضمونا في إجراء دراسات  اإلفادة من التحوالت التي طرأت على األدب 2. 4ت .م



 .مقارنة

يستخدم النظريات اللغوية واألدبية، ويوظفها في طرائق تحليل النصوص العربية في  5. هـ

 .المجاالت التطبيقية الوظيفية واإلبداعية توظيفاا دقيقاا

 .التداوليامتالك القدرة على توظيف النظريات اللغوية واألدبية في مجالها  1. 5ت .م

 . إدراك أثر توظيف النظريات اللغوية واألدبية الحديثة على قراءة النصوص 2. 5ت .م

يستثمر الكفايات اللغوية واألدبية في تعليم اللغة العربية وآدابها لمختلف المراحل التعليمية  6. هـ

 .واإلفادة منها في سوق العمل

االستماع والتحدث والقراءة )المهارات اللغوية المختلفة استثمار الكفاية اللغوية في إكساب  1. 6ت .م

 (.والكتابة

 .اإلفادة من علم اللغة الحاسوبي في إجراء البحوث العلمية المتعلقة بالمهارات اللغوية األساسية 2. 6ت .م

وحديثها، ويميز بينها، ويحدد مدى  يقارن بدقة األدب العربي باآلداب العالمية األخرى قديمها 7.هـ

 .تأثرها ببعضها

 .إدراك مواطن التشابه واالختالف بين األدب العربي واآلداب األخرى 1. 7ت .م

 .اإلفادة من مناهج األدب المقارن المختلفة للوقوف على مواطن التأثر والتأثير فيها 2. 7ت .م

ف بإتقان منهجيات البحث العلمي وأسا 8.هـ  ليبه في إنجاز بحوث علمية تعالج الظواهر يوظِّ

 .األدبية واللغوية والنقدية

 .القدرة على كتابة البحوث العلمية الرصينة وفق مناهج بحثية محددة 1. 8ت .م

االطالع على بحوث علمية مختلفة وفق مناهج البحث العلمي الحديثة واإلفادة من طرائقها  2. 8ت .م

 .ومناهجها

بكفاءة وسائل التكنولوجيا للوصول إلى قواعد البيانات والمعلومات العالميَّة في يستخدم  9. هـ

 .مجاالت اللغة العربية وآدابها لتطوير معارفه ومهارته وتوليد معارف جديدة

 .تطوير قاعدة البيانات اللغوية واألدبية الخاصة باللغة العربية 1. 9ت .م

 . االفادة من علم اللغة الحاسوبي في تطوير المعاجم اللغوية الحديثة والترجمات 2. 9ت .م

ل مسؤولياته في التعامل مع المؤسسات ومع المجتمع المحلي وفق المنظومة القيمية   11. هـ يتحمَّ



ا بفاعلية وثقة ا وكتابي ا  .واألخالقية العامة مع اآلخرين شفوي ا

. 11ت .م

1 

 .الكتابية والقرائية في عملية التواصل االجتماعي المختلفة: العربيةتوظيف مهارات اللغة 

. 11ت .م

1 

 .تعزيز سبل انتمائه إلى اللغة العربية وتراثها، من خالل السلوك اللغوي والثقافي مع اآلخرين

 

 


