
 ومخرجات التعلم للمساقات المطروحة في الخطة الوصف واألهداف

  
 ومناهج القدیم العربي األدب :المساق اسم ) ARAB 711( :ورقمه المساق رمز

 دراسته
 :المساق وصف
اول  ذا یتن اق ه ي األدب دراسات  المس دیم العرب ى المنجزة  الق ق عل اهج  وف ة المن ة، النقدی  المختلف

و ات نح ال دراس و( كم ب أب طفى) دی ف، ومص ز ناص دین وع ماعیل، ال د اس ویهي، ومحم  الن
وقي یف، وش رهم ض قوی، وغی م طبی اهج أه ة المن ي النقدی ة ف ي األدب دراس دیم العرب دءًا، الق  ب
المنهج اعي ب اریخي االجتم ي فالت طوري فالنفس ا فاألس ن وغیره اهج م یاقیة المن م، الس این ث  یع
ارات  الكتساب  والسیمیائي،  والتفكیكي  واألسلوبي  ويینبال المنهج مثل السیاقیة غیر المناهج  المه

  .السابقة المناهج من منهج كل منها انطلق التي المهمة والمصطلحات
 

 :أهداف المساق
  بعض الدراسات المنجزة في الشعر والنثر على بالمناقشة والتحلیل أن یقف الطالب

 .العربیین القدیمین
 العربیین القدیمین والنثرالشعر  دراسة علىثة المطبقة أن یقف على المناهج النقدیة الحدی. 
  شعریة ونثریة قدیمة المناهج النقدیة المعاصرة على نصوص یطبقأن. 
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله. 

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
  ومناقشتها وتحلیلها العربیین القدیمینلنثر واعرض لبعض الدراسات المنجزة للشعر. 
  العربیین القدیمینالنثر وتطبیق المناهج النقدیة المعاصرة على نصوص من الشعر. 
 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 

  

  

 األدبي النص قراءة :المساق اسم ) ARAB 718( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف

ماهیة النص وحدود النص األدبي في الشعر والنثر قدیمه وحدیثه،  یتناول هذا المساق دراسة
 .تحلیل النصوص األدبیة وتفسیرها وفق المناهج النقدیة الحدیثةو

 :أهداف المساق
  مفهوم النص األدبي على الطالب بقفأن. 
 أن یفرق بین بنیة النص الشعري القدیم والحدیث. 
  یفرق بین بنیة النص النثري القدیم والحدیثأن. 
 أن یحلل النص األدبي على وفق المناهج النقدیة الحدیثة. 
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله. 

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 القدیم والحدیث الشعريالنص  بنیة التفریق بین. 



 التفریق بین النص النثري القدیم والحدیث. 
 تحلیل النص الشعري على وفق المناهج النقدیة الحدیثة. 
 تحلیل النص النثري على وفق مناهج نقد السرد الحدیث. 
 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 

  

  

 ومناهج الحدیث العربي األدب :المساق اسم ) ARAB 721( :ورقمه المساق رمز
 دراسته

 :المساق وصف

يدرس هذا المساق المظاهر الرئيسية في حركة األدب العربي الحديث وتطوره 
الرواية والقصة بالتركيز على  :ويخص التحوالت الجوهرية في الشعر، والسرد

مجموعة من األعمال والنصوص اإلبداعية التي يتم تحليلها وقراءتها من خالل 
 .أو المناهج الداخلية/،و)السياقية(ج النقدية الخارجيةالمناه

 :أهداف المساق
  وتطوراتها العربيلمظاهر الرئيسية في حركة األدب أبرز ا الطالب على  يقفأن.  
 الت أن يبالتركيز . الرواية والقصة: الجوهرية في الشعر، والسردقف على التحو

على مجموعة من األعمال والنصوص اإلبداعية التي يتم تحليلها وقراءتها 
  . أو المناهج الداخلية/،و)السياقية(من خالل المناهج النقدية الخارجية

 ّروائية والسردية والشعرية النصوص المه نظرياً على أن يقوم بتطبيق ما تعل
 .أحكام نقدية تقييمية فيهاقصصية التي لم يسبق له دراستها، ليخلص إلى الو

 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله. 

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض

  العربي الشعرفي تحديث  التحوالت الجوهريةأن يتفهم الطالب خلفيات .  
 إنجازه في تحديث يأن يتب الرواية والقصة: السردن أو يستكشف ما تم . 

  روائية والسردية والدراسة النصوص الشعرية أن يتمكن الطالب من
 .المعاصرةوفق المناهج النقدية  ، شكالً ومضموناًقصصية الو

 ّروائية والسردية والشعرية النصوص المه نظرياً على أن يقوم بتطبيق ما تعل
 .قصصيةالو



 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 

  

  

 األدب في الحدیثة التقنیات :المساق اسم ) ARAB 723( :ورقمه المساق رمز
 المعاصر العربي

 :المساق وصف
  العربیة السردیات وفي الشعر  في حضورا  التقنیات أكثر  والتحلیل بالدرس المساق هذا یتناول
  واللصق القص(  والكوالج  الشعري المونتاج كاستخدام والسینما  للدراما واللجوء  كالقناع
 وتقنیة .الواحد النوع داخل األدبیة األنواع بین والتفاعل) جدید شكل لیتشكل المواد من العدید
 .التقنیات من ذلك وغیر  األصوات تعدد

 
 :أهداف المساق

  المعاصرأن یقف الطالب على التقنیات الحدیثة المستعملة في األدب العربي. 
 أن یطبق مفهومات التقنیات الحدیثة على النصوص األدبیة. 
 أن یقف على تداخل األنواع األدبیة ومفهوماتها. 
  بتقنیة الدراما والسینما ووظیفتها في النص الّسرديأن یعمق معرفته. 
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 تطبیق مفهوم تقنیة القناع ودورها في النصین الشعري والسردي. 
 اكتشاف تقنیة الدراما والسینما ووظیفتها في النص الّسردي. 
 اكتشاف تداخل األنواع األدبیة في النص الواحد. 
  واختبار دورها في إنتاج الدالالت النصیةتطبیق التقنیات المختلفة. 
 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 

  

  

 األدبیة األجناس :المساق اسم ) ARAB 724( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف
 كما وأسالیبها األجناس وخصائص  األدبیة األجناس نشأة  والتحلیل بالدرس المساقهذا  یتناول
 إلى إضافة،  لها الجدید النقد رؤیة یتناول ثم،  والتاریخي  والكالسیكي األرسطي النقد في تتبدى

 تطبیقي تتبع خالل من،  األدبي للجنس العابرة الكتابة إلى وصوال،  الروس الشكالنیین منظور
 . المعاصرة العربیة للكتابة

  :أهداف المساق
 أن یقف الطالب على نشأة األجناس األدبیة. 
  الشعر والنثر وأسالیبهماأن یكتشف خصائص. 
 أن یقف على الرؤیة النقدیة القدیمة األرسطیة لها. 
 أن یقف على الرؤیة النقدیة الحدیثة لها. 
  في تجنیس األدب الشكالنیین الروسأن یقف على منظور. 



 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  
 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 تحدید تاریخ نشأة األجناس األدبیة والتفكیر بها. 
 تحدید خصائص الشعر والنثر من النصةص. 
 مناقشة تصورات النقد األرسطي في تحدید الجنس األدبي. 
 تطبیق تجنیس األدب على وفق منظور الشكالنیین الروس. 
  في مجال المساقكتابة بحث معمق. 

  

 العرب عند النحوي الفكر :المساق اسم ) ARAB 742( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف

المدارس النحویة  . نظریة العامل في النحو العربي : یتناول هذا المساق الموضوعات اآلتیة
ما عرضها كالعوامل المائة  . وخصائص كل مدرسة مع التركیز على القیاس والسماع

نقد العامل عند  .نقد العامل عند قطرب، وابن مضاء . ( )العوامل المائیة( الجرجاني في كتابه 
: نظریة تمام حسان عرضها في كتاب . إبراهیم مصطفى وإبراهیم أنیس وعبد الرحمن أیوب

 . اللغة العربیة معناها ومبناها
 :أهداف المساق

  أسس الفكر النحوي عند العرب یقف الطالب علىأن. 
 أن یقارب بین الدرس اللساني الحدیث وبین الدرس النحوي العربي. 

  القدیم النحوي الفكر علیها قام التي األساسیة العناصر یناقشأن 
  الحدیث اللساني والدرس للعربیة النحوي الدرس بین والفرق العالقة یقف علىأن 
  الدارسین من عدد لدى) النحوي العامل نظریة( نقد علیها قام التي األسس یناقشأن 

 والمحدثین القدماء
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 ومناقشتها القدیم النحوي الفكر علیها قام التي األساسیة العناصر تحلیل. 
 النحوي والعمل العامل( مناقشة(. 
 والسلبي اإلیجابي بین القدیم النحوي للفكر الحدیثة الدراسات تصنیف 
 الحدیث اللساني الدرس ضوء في للعربیة القدیم النحوي الدرس تثمین 
 القدیم النحوي الدرس تناولت التي الحدیثة الدراسات بعض تقویم 
  في مجال المساقكتابة بحث معمق. 

  

  

 علم الصرف الصوتي :المساق اسم ) ARAB 743( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف
 من حیث، العربیة الكلمة بنیة تشكیل في الصوتیة القوانین أثر دراسةبال المساق هذا یتناول



 الصوتیة التحوالت یعالج كما والجموع، والمشتقات والمصادر والفعل لالسم الصوتیة البنیة
 . والنسب التصغیر في األسماء وبنیة، الضمائر إلى إسنادها عند األفعال بنیة في
 

  :أهداف المساق
  القوانین الصوتیة ألبنیة الكلمة العربیةعلى الطالب  یقفأن. 
  ها شروطو المقطعیة للعربیة الصوتیة التشكیالت یقف علىأن. 
  وتغیراتها تفسیر التحوالت الصوتیة للكلمة العربیة یقف علىأن. 
 العربیة الكلمة بنیة في للتغیر الدارسین بعض نظر وجهات أن یفهم 
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 العربیة الكلمة بنیة تشكیل التي تؤثر في الصوتیة لقوانینا تحلیل  
  الصوتیة المقطعیة للعربیة التشكیالت شروطمناقشة. 
 المشتقات لبعض األصلیة البنى على الطارئة التغیراتو الصوتیة التحوالت تفسیر 
 العربیة الكلمة بنیة في للتغیر الدارسین بعض نظر وجهات تقویم 
  معمق في مجال المساقكتابة بحث. 

  

  

 اللغوي والتولید الداللة علم :المساق اسم  ) ARAB 751( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف
 الداللة وأنواع والداللة، المعنى بین العالقة في قضایا بالدراسة هذا المساق یتناول

 الداللیة، والحقول السیاقیة،: مختلفة لسانیة اتجاهات من فیها ساد وما
 وصرفیة، معجمیة،: المختلفة مظاهره في اللغوي التولید وقضایا. والبراجماتیة

  .وأسلوبیة وبالغیة،
 :أهداف المساق

  المصطلحات المستعملة في علم الداللة ومفهوماتها علىالطالب یقف أن. 
  االتجاهات اللسانیة المتصلة بعلم الداللة للكشف عن المقاربات الداللیة  یقف علىأن

 .لعناصر اللغة

  الداللة أنواع یقفأن. 
 الداللیة للتغیرات سیقت التي التفسیرات أن یقوم 
 األلفاظ لبعض الداللي التغیر أن یفسر 
 المقنعة الداللیة المقاربة على األقدر االتجاه أن یختار. 
  كتابة بحث في مجالهأن یتدرب على.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 2( السیاقي، االتجاه) 1): (الداللة( مقاربة في اآلتیة االتجاهات من بكل المقصود فهم (

 البراجماتي االتجاه) 3( الداللي، الحقل اتجاه



 الداللة( مقاربة في المختلفة اللسانیة االتجاهات مناقشة( 
 الداللي البحث یكتنفها التي القضایا تحدید 
 التفسیرات) 2( وبالغیة وصرفیة معجمیة بین الداللي الدرس مسائل) 1: (تصنیف 

 )تداولیة=  براجماتیة( و) حقلیة( و) سیاقیة( بین الداللیة
 البحث في) البالغیة( و) الصرفیة( و) المعجمیة( القضایا من بكل المقصود شرح 

 الداللي
 الداللیة للتغیرات سیقت التي التفسیرات تقویم 
 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 

  

  

 اللغة في استشراقیة نصوص :المساق اسم ) ARAB 753( :ورقمه المساق رمز
 واألدب والنقد باإلنجلیزیة والنحو

 :المساق وصف
تبها كیختار مدرس المساق مجموعة من النصوص االستشراقیة من البحوث والدراسات التي 

 : ذات طابع تحلیلي یكشف عما یأتي النصوصأن تكون هذه  علىالمستشرقون باإلنجلیزیة، 
 واألدب والنقد.إسهام العلماء العرب المتقدمین في الفكر الحضاري وبخاصة في النحو واللغة

ومشكالت نحویة تحتاج إلى حل متعمق، وتظهر أبعاد النظر وأدبیة معالجة قضایا لغویة و
 والنقدیة تطبیق النظریات اللغویة واللسانیة .االستشراقي في معالجة هذه القضایا والمشكالت

 .المعاصرة على العربیة
  :أهداف المساق

 صلة بدراسة اللغة  أن یقف الطالب على نصوص استشراقیة باللغة اإلنجلیزیة ذات
 .وأدبها ونقدهاالعربیة 

 ویناقشها أن یعرض مضامین هذه النصوص. 
 أن یحللها بحسب مرجعیاتها . 
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 واألدبیة والنقدیةالقضایا اللغویة في ستشراقیةاالنظر الوجهة  كماقشة. 
  االستشراقیة ومناقشتها وتحلیلها مضامین النصوصتحلیل. 
 تطبیق بعض النظریات اللغویة المعاصرة على اللغة العربیة. 
 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 

  

  

 المقارنة اللغویات :المساق اسم ) ARAB 754( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف
النشأة والماهیة، وتطبیق هذا الفرع : علم اللغة التاریخي المقارن من حیث المساق اهذ یتناول

من علوم اللغة على المستویات اللغویة المختلفة، والمدارس اللغویة التي اهتّمت به، ودراسات 
 .الغربیین وعلماء العربیة في هذا الموضوع

 :المساقأهداف 



  ومنهجاته تاریخ علم اللغویات المقارنة مبادئعلى الطالب  یقفأن. 
 أن یقف على دراسات منجزة في علم اللغویات المقارن ومناقشتها وتحلیلها. 
 المنجزة المقارنة اللغویة الدراسات من مجموعة أن یقیم. 
 العامیة اللهجات من لهجة مستویات أحد من نماذج دراسة في العلم هذا منهج أن یطبق 
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
  :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض

 وتحلیل مناهجه علم اللغویات المقارنة علیها یقوم التي المبادئ مناقشة. 
 المقارن والدرس التاریخي الدرس بین یمزج أن یمكن اللغوي الدرس أن فهم 
 المنهج لهذا المتمثلة المقارنة اللغویة الدراسات من مجموعة تثمین. 
 الدرس مستویات من ما مستوى من نماذج لدراسة األفضل أو الممكن المنهج اختیار 

 .اللغوي
 العامیة اللهجات من لهجة مستویات أحد من نماذج دراسة في العلم هذا منهج تطبیق 

 العربیة
 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 
 
  

 اللغویة الدراسات اتجاهات :المساق اسم ) ARAB 755( :ورقمه المساق رمز
 الحدیثة

 :المساق وصف
فه، ودوافعه، أهدا: هذا المساق االتجاه التراثي المضرب عن الثقافة الوافدة من حیث یتناول

لوصفیین العرب، من حیث ا:  االتجاه الحداثي المعرض عن القدیم عندو، وأنواع القراءة فیه
االتجاه و .اللسانیین التولیدیین العرب، من حیث نقد التراث اللغويو، الموقف من النحو العربي

 . اللسانیات النصیةواللسانیات الوظیفیة والتداولیة،  ودوافع هذا االتجاه،من حیث ، التوفیقي
 

 :أهداف المساق

  المصطلحات اللغویة المعاصرة ومفهوماتهاعلى الطالب  یقفأن. 

  االتجاهات اللغویة المختلفة بین یفرقأن.  
 أن یقف على بعض الدراسات المنجزة في الدرس اللغوي؛ عرًضا ومناقشة وتحلیًلا. 
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 التوفیق( و) التراثیة( و) الحداثة( :مناقشة مصطلحات مثل( 
 وتوفیقّي( و) تـُراثّي( و) حداِثـّي( بین الدراسات تصنیف( 
 اللغوي الدرس في األقوم االتجاه اختیار 
 المختلفة االتجاهات ذات اللغویة الدراسات بعض في الجودة عناصر تحدید 



 أعمالهم التجاهات الدارسین اختیارات علیها قامت التي األسس تقویم 
 عنها المتحدث االتجاهات ضوء في اللغویة الدراسات بعض تحلیل 
 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 

  

 التاریخي المعجم :المساق اسم ) ARAB 760( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف
 واآلني، الزماني استعمالها وتحریر. للمفردات اللغوي التأصیل المساق یتناول
 المشروعات ومناقشة األعجمي أو العامي أو الفصیح من ودرجتها موردها وتعیین

 .المجال هذا في المجمعیة
 :أهداف المساق

 أن یقف الطالب على الطرق التي اتبعت في صناعة المعاجم التاریخیة. 
 بعض المشروعات المعجمیة التاریخیة المنجزة أن یقف على. 

 أن یقف على الطرق التي اتبعت في صنع بعض المعاجم التاریخیة. 
 أن یطلع على إیجابیات بعض المعاجم التاریخیة المنجزة وسلبیاتها. 
  أن یصنف األلفاظ التي قام بعض الفرقاء بوضع ِسَیر تاریخیة لها من حیث عالقتها

 واألعجميبالفصیح والعامي 
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 التاریخیة المعاجم بعض صنع في اتبعت التي الطرق أو الطریقة شرح 
 المنجزة التاریخیة المعاجم بعض وسلبیات إیجابیات إبراز 
 عالقتها حیث من لها تاریخیة ِسَیر بوضع الفرقاء بعض قام التي األلفاظ تصنیف 

 واألعجمي والعامي بالفصیح
 التاریخیة المعجمیة المشروعات بعض مناقشة 
 العربیة األلفاظ لبعض تاریخیة ذاتیة ِسَیر وضع في الفرقاء بعض عمل تقویم 
 تاریخیا األلفاظ بعض ِسَیر لتتبع عمل فریق في المشاركة 
 العربیة األلفاظ لبعض تاریخیة ذاتیة ِسَیر لوضع عمل فریق تشكیل . 
 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 

  

  

 القدیم األدبي النقد :المساق اسم ) ARAB 761( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف

ة، نحو   نهج  : یتناول هذا المساق أهم المناهج النقدی نهج     الم ي، والم نهج البیئ ي، والم الطبق
ي تعامل   . والمنهج البالغي، األخالقي، والمنهج الفني ویركز على أهم القضایا النقدیة الت

 .ویتبین األثر الیوناني والفلسفي في الفكر النقدي القدیم. معها الناقد القدیم

 :أهداف المساق



 أن یقف الطالب على أهم المناهج النقدیة القدیمة. 

  یقف على أعالم النقد ودراساتهم النقدیة بالعرض والمناقشة والتحلیلأن.. 

 أن یعمق النظر والبحث في بعض القضایا النقدیة التي تشكل محاور أساسیة في حقلها. 

 أن یتعرف تقاطعات الدرس النقدي بالدرس البالغیة. 

 وقضیة عمود الشعر، والسرقات األدبیة، والموازنات النقدیة: أن یقف هلى قضایا ،
 .الجدید والقدیم

 أن یقف على األثر الیوناني والفلسفي في الفكر النقدي العربي القدیم. 

 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  

 
 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
  الطبقات والكتب النقدیة التي ألفت على وفقه وأدواتها اإلجرائیةمنافشة منهج. 

 المنعج البیئي والمنهج األخالقي والمنهج الفني : تحلیل المناهج النقدیة القدیمة نحو
 .والكتب النقدیة التي ألفت على وفقها وأدواتها اإلجرائیة

 راسات جمالیة في مناقشة تقاطعات الدرس النقدي بالدرس البالغیة وما أنتجته من د
 .النقد العربي

 عمود : الوقوف على أهم ما أنجزه النقد القدیم من محاور ریئسة في الفكر العربي، نحو
 .الشعر، والسرقات األدبیة، والموازنات النقدیة، وقضیة الجدید والقدیم

 مناقشة األثر الیوناني والفلسفي في الفكر النقدي العربي القدیم. 

 حث معمق في مجال المساقالقدرة على كتابة ب.  

 
  

  

 الحدیث األدبي النقد :المساق اسم ) ARAB 762( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف

 النقد مناهج على للتعرف وينتقل الحديثة، النقدية النظرية مفهوم المساق هذا يدرس
 :الداخلية بالمناهج ومروراً السياقية، أو الخارجية بالمناهج بدءاً /واتجاهاته الحديث،

 ما ثم البنيوية، في المتمثل الحداثة بمشروع الجديد، فاألسلوبية، وانتهاء فالنقد الشكالني،



 الفكرية بسياقاتها المناهج هذه المساق ويربط .والـتأويل والسيمياء كالتفكيك الحداثة بعد
 في متقدمة خطوة إلى الحديثة النقدية المناهج على التعرف مرحلة والفلسفية، متجاوزاً

 ينمي بما النقدية، أو/و األدبية، والتيارات والظواهر النصوص على المناهج تلك تطبيق
 سواء العميقة، التطبيقية النقدية القراءة من ويمكّنه البحثية، والنقدية، الطالب مهارات

  .النقدية أو/و األدبية التيارات أو األدبية، المجموعات أو للنصوص
 

 :أهداف المساق

  تعامالً معرفياً متقدماً النقد الحديث، من التعامل مع اتجاهاتالطالب يتمكّن أن.  
 أن يتمكن من الربط بين التأصيل والتحديث برؤية نقدية واعية .  
  اتجاهات النقاد العرب المحدثين وعالقتها التكاملية بمناهج النقد أن يميز خصائص

 .العالمي

 واالبتكار وااللتزام المتواصل لتطوير أفكار  أن يظهر قدرة جوهرية في االستقاللية
  .جديدة في سياق البحث العلمي ، مع التزام األمانة العلمية والمهنية

 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  
  

 
 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض

  ل ومتقدماتجاهات النقد الحديث، وخلفياتها الفكرية والفلسفية في فهم مفص
 ).المعرفية(

  نقدية، مع إصدار أحكام التجاهات االأو /مفاهيم والأو /لمصطلحات ، واتأصيل
 .نقدية مستقلة

 أو التيارات األدبية /ة،واألدبي أو الظواهر/وص، وأن يتمكن الطالب من ربط النص
 .نتمي إليهتبالمنهج الذي  المستجدة

 ّأو ظواهر أدبية أو نقدية،أو /، ومه نظرياً على نصوص أدبية مختارةتطبيق ما تعل
تيارات،أو مدارس أدبية ونقدية،مع إظهار قدرة جوهرية في االبتكار، واالستقالل 

 .في الرأي، ملتزماً األمانة العلمية،والنزاهة المهنية

 للنصوص  الدالالت الظاهرة والخفيةكتشف آراء نقدية جديدة ، في استخالص
 .األدبية ، والظواهر األدبية مع استقاللية في الرأي، وقدرة على االبتكار

 كتابة بحث معمق في مجال المساق.  
 



 المناهج ضوء في البالغة :المساق اسم ) ARAB 764( :ورقمه المساق رمز
 المعاصرة والنقدیة اللغویة

 :المساق وصف
علم المعاني وعلم البیان وعلم (المساق المباحث البالغیة في علومها الثالثة یتناول هذا 

التفاعلیة، والسیاقیة، : نظریات: نحو. على وفق مناهج النقد األدبي الحدیث) البدیع
وعلى وفق ). بالغة اإلقناع(واالستبدالیة، والمعرفیة، والجشتالتیة، والنظریة الحجاجیة 

علم االتصال اللساني، والشعریة اللسانیة، ونظریة : نحو المناهج اللغویة المعاصرة
  .أفعال الكالم، واللسانیات النصیة

 
 :أهداف المساق

  أن یتعرف الطالب منجزات النقد الحدیث في حقل استعماله األشكال البالغیة المختلفة
 .في علوم البالغة الثالثة

  البالغیة المختلفة على النص أن یستثمر النظریات النقدیة الحدیثة في التطبیقات
 .األدبي

  النص األدبي من وجهة نظر حدیثة وتطبیقها فيأن یتقن دراسة األشكال البالغیة. 

  أن یتعرف منجزات الدرس اللساني الحدیث في حقل استعماله األشكال البالغیة
 .المختلفة في علوم البالغة الثالثة

 درسین النقدي واللساني المعاصرینأن یعید توزیع األشكال البالغیة على خریطة ال. 

 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 في النص األدبي من وجهة نظر حدیثة وتطبیقاتها إتقان دراسة األشكال البالغیة. 

 مع البالغة تعامًال نقدًیا یبدأ بالوصف الشكلي مرورًا بالداللة وینتهي بالحكم  التعامل
 .القیمي

 المفهوم و .المفهوم السیاقيو .المفهوم االستبدالي على وفقاالستعارة  تحلیل
 .التفاعلي

 وإجراءاتهعالقة األشكال البالغیة بعلم االتصال اللساني وتوزیعها على أدواته  إیجاد ،
في تلقي اللغة بناء على نظریة أفعال وفاعلیتها ، اعلیتها في تصور الشعریة اللغویةوف

 .الكالم

  إعادة توزیع األشكال البالغیة وفاعلیتها على وفق أدوات الدرس اللساني النصي



  .وتحلیله) تماسك النص(

 القدرة على كتابة بحث معمق في مجال المقرر.  

 
  

 الخطاب وتحلیل النص علم :المساق اسم ) ARAB 765(: ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف
المكتوبة والمنطوقة التي تمثل  للنصوص اللغویة البنیة البحث النظري في المساق هذا یتناول

أشكال االتصال اللغوي، ویدرس مفاهیم الجملة والنص والخطاب، وموضوعات نحو النص 
تداخله مع العلوم األخرى، والنصّیة والخطاب ومشروعیة الحاجة إلیه، وقضایا علم النص و

  .النصیة اتالتطبیقوومعاییرها، ومبادئ علم تحلیل النص والخطاب ونظریاته ومجاالته، 
 

  :أهداف المساق
  والخطابات للنصوص اللغویة البنیة لدراسة النظریة األسس على الطالب یقفأن 

 .وتحلیلها
  المصطلحات المتعلقة بالنصوص والخطاب ومفهوماتها یقف علىأن. 
 والخطاب النص تحلیل مبادئ أن یقف.   
  مختارة وخطابات نصوص یطبق علىأن. 
  والخطابات  النصوص من لعدد تحلیل من اآلخرون أنجزه ما بعض یقف علىأن

  .ویقومه
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 وتحلیلها والخطابات للنصوص اللغویة البنیة لدراسة النظریة األسس مناقشة   
 اإلطار هذا في بنیت التي والنظریات والخطاب، النص تحلیل مبادئ استخدام   
 تحقیقها مدى وعن علیها، انطوت التي العناصر عن یكشف تحلیال التراكیب تحلیل 

 خطابات أو نصوصا كونها لتحدید المطلوبة للمعاییر
 مختارة وخطابات نصوص تحلیل 
 والخطابات النصوص من لعدد تحلیل من اآلخرون أنجزه ما بعض مناقشة 
 والخطاب النص بین التفریق علیها قام التي األسس تقویم 
  المساقكتابة بحث معمق في مجال. 

  

  

 اللغوي الحجاج :المساق اسم ) ARAB 770( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف

  
، البرهنةو، أسس الِحجاج اللغويو، هذا المساق مفهوم الِحجاج، والحجاج اللغوي یتناول

الروابط والعوامل و، السلـّم الِحجاجّيو، االستداللو، )الكالمیة(= الِحجاج واألفعال اللغویة و
 تلك علیه انطوت ما لتحدید ونثریة شعریة ویحلل نصوصا، المبادئ الِحجاجیةو، الِحجاجیة



 .ِحجاجیة ومبادئ ِحجاجیة، وعوامل ِحجاجیة، وروابط ِحجاجیة، ساللم من النصوص
 :أهداف المساق

  مصطلحات الدرس الحجاجي ومفهوماتهاعلى الطالب  یقفأن. 
  أسس الحجاج اللغوي یقف علىأن. 
  یقف على نصوص لتحلیل البنى الحجاجیة فیهاأن. 

 أو) برهنة=  ِحجاج: (فیها) الِحجاج( طبیعة إلى باالستناد النصوص بعض أن یصنف 
 )لغوي ِحجاج( أو) استدالل=  ِحجاج(

 في النص الِحجاجیة البنیة جوانب بعض أن یقوم. 
 حجاجیًا نص أن یكتب. 
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 االستدالل( و) الِحجاج( وبین ،)البرهنة( و) الِحجاج( بین التفریق( 
 اللغویة األفعال( و) الِحجاج( بین العالقة فهم( 
 الكالمیة=  اللغویة األفعال( بـ المقصود فهم ( 
 والمبادئ والعوامل الروابط حیث من النصوص بعض في الِحجاجیة البنیة تحلیل 
 أو) برهنة=  ِحجاج: (فیها) الِحجاج( طبیعة إلى باالستناد النصوص بعض تصنیف 

 )لغوي ِحجاج( أو) استدالل=  ِحجاج(
 النصوص بعض في الِحجاجیة البنیة جوانب بعض تقویم 
 لغوي ِحجاج ذي نص كتابة. 
 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 

  

 التداولیة :المساق اسم ) ARAB 771( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف
یبحث في النظریات و؛ "دراسة استعمال اللغة: "للغویةهذا المساق حقل التداولیة ا یتناول

قضایا مهمة في والمناهج المتصلة بكیفیة استخدام اللغة في مواقف االتصال، ویتضمن دراسة 
موضوع التداولیة كالمفاهیم األساسیة ونشأة التداولیة وتطورها، ومواطن التقاء التداولیة 

الفلسفة (بالتراث اللغوي العربي، وعالقة التداولیة اللغویة بالمذهب التداولي الفلسفي 
والمعاصر،  ، وأهم مبادئ التداولیة وغایاتها، وموقع التداولیة في النقد الحدیث)البراغماتیة

  .والوظائف التداولیة في ضوء النحو العربي

 
 :أهداف المساق

  مصطلحات التداولیة ومفهوماتهاعلى الطالب  یقفأن. 
  المنهج التداولي في دراسة اللغة یقف علىأن. 

 التداولي( تتصل بالبعد العربي النحو أبواب من - أمثلة أن یحدد (. 



  الدرس في التداولیة الوظائف وبعض بعامة، التداولیة الوظائف بعض یقف علىأن 
 بخاصة القدیم العربي اللغوي

 والمنحى العربیة النحویة الوظائف بعض بین الرابطة الدراسات بعض أن یقوم 
 التداولي

 أن یقارب الدرس اللغوي العربي القدیم بالدرس التداولي المععاصر. 
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 االستعمال في اللغة( دراسة في المتبعة المناهج استعمال ( 
 التداولي( بـ وصفه یمكن لغویا تناوال تـُنوولت - العربي النحو أبواب من - أمثلة تحدید ( 
 والمعاصر الحدیث النقد في) التداولیة( موقع فهم 
 التداولي بالمنحى النحویة الوظائف بعض صلة تحدید 
 التداولي والمنحى العربیة النحویة الوظائف بعض بین الرابطة الدراسات بعض تقویم 
 تداولیة وظائف من تتضمنه ما لتحدید التداولیة النصوص بعض تحلیل. 
 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 

  

 ومعجمها اللغة متن :المساق اسم ) ARAB 772( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف
 اللفظیة الثروة نحو وفي. واألسالیب الصیغ: اللغة أصول في قضایا المساق یتناول

 والشوارد، والنوادر، اللفظیة، المتالزمات مثل المتن من ومظاهر العربیة،
  .فنیة وصناعة وتعریفًا ووضعًا جمعًا المادة تحریر في العربیة المعجمات ومنهجیة

 
 :أهداف المساق

  أصول اللغة ویناقشهاعلى الطالب  یقفأن. 
  األسالیب( و) الصیغ( مثل من اللغة قضایا أصول یقف علىأن(  

 األلفاظ من والشوارد النوادرو المتن،و ،اللفظیة المتالزمات أن یقف على 
 العربیة اللغة متن معاجم من ما معجم اتبعها التي المنهجیة أن یقف على 
 أن یناقش الفروق بین المعجمات اللعربیة. 
 أن یتدرب على كتابة بحث في مجاله.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
  قضایا من اللغة أصول علیه تنطويمناقشة ما. 
 العربیة غیر والمعَجَمة العربیة المعَجَمة بین والقـَضـَوّیـة المنهجیة الفروق تمییز 
 العربیة اللغة متن معاجم من ما معجم اتبعها التي المنهجیة إبراز 
 العربیة اللغة متن معاجم من ما معجم بها یهتم التي القضایا إبراز 
 متن في) األسالیب( أو) الصیغ( ما معجم أساسها على یتناَول التي المنهجیة تقویم 



 العربیة اللغة
 خاص معجم لصنع خاصة منهجیة وضع. 
 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 

  

 المقارن األدب مدارس :المساق اسم ) ARAB 775( :ورقمه المساق رمز
 :المساق وصف
 عنها صدرت التي والفلسفات المقارنة المدارس رؤى والتحلیل بالدرس المساق یتناول

 بأبرز للتعریف إضافة، والسالفیة واأللمانیة واألمریكیة الفرنسیة: مثل المدارس هذه ومنهجیات
 .الحدیث العصر  في المقارنة العربیة اإلسهامات على والتوقف  وكتاباتهم المدارس هذه أعالم

  :أهداف المساق
  الفلسفیة، ورؤاها أن یتوقف الطالب على مدارس األدب المقارن من حیث مرجعیاتها

 .العلمیة، ومناهجها
 المدرسة األلمانیة والمدرسة األمریكیة والمدرسة : رؤى المدارس المقارنة أن یناقش

 .السالفیة
 أن یقف على اإلنتاج العلمي ألعالم مدارس األدب المقارن. 
 أن یتوقف على اإلسهامات العربیة المقارنة في العصر الحدیث. 
 في مجاله أن یتدرب على كتابة بحث.  

 :)والعملیة والقیمیة، الوجدانیة الذهنیة،( :التعلم مخرجات
 :على قادرا یكون أن المساق لهذا دراسته بعد بالطالب یفترض
 المدرسة األلمانیة والمدرسة األمریكیة والمدرسة  :ارس المقارنةالمدفلسفة  تحلیل

 .السالفیة
 مناقشة النتاج العلمي ألعالم المدارس المقارنة. 
  اإلسهامات العربیة المقارنة في العصر الحدیثتقییم. 
 كتابة بحث معمق في مجال المساق. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تحدید أسالیب التدریس والتعلم والتقییم: التقریر الخامس

  
  

 : استراتیجیات التدریس )1

 .المحاضرات النظریة وتطبیقاتها -
  

 :أنشطة التعلم )2

 .تكلیف الطلبة بتقدیم محاضرات -
 .كیفیة كتابة البحث، وآلیات تحلیل معلوماتهعمل ورش في  -
 .تكلیف الطالب بعمل أبحاث -
  .المناقشة والحوار -
  :التقویم نوع )3

 .عالمات المتحانات نصفیة ونهائیة لكل مساق -

 .عالمات ألعمال الفصل الدراسي لكل مساق -

ة الاألصالتي تتصف ب: التقییم النهائي ومنح الدرجة یأخذ شكل الدفاع العام لألطروحة -

  .كلمة 100,000والجودة في النشر في حوالي 

  

  :القیاس أدوات )4

  :عالمة توزع على النحو اآلتي) 100: (العالمة الكلیة
 .عالمة تخصص للبحث) 20( -
یحددها األستاذ من خالل كتابة األبحاث (عالمة ألعمال الفصل الدراسي ) 40( -

 ).الشفویة أو التحریریةوالتقاریر، وحلقات النقاش، وقراءة ومراجعة الكتب، واألسئلة 
  .عالمة لالختبار النهائي) 40( -

  

  

  :علیها الحصول سیتم التي لألدلة أمثلة )5

  

  لم تحدد الجامعة رابًطا للخطة على موقعها

 

 

 



 مصفوفة تغطیة مخرجات التعلم للمساقات لمخرجات البرنامج: السادسالتقریر 

 

 مخرجات البرنامج

  مخرجات التعلم  . و
 :الدكتوراه درجة على الحاصل یثبت أن یجب
 .ومناقشتها العلمیة الدراسات رصد على قدرة -1
 .ومناقشتها وعرضها المنشورة الكتب مراجعة على قدرة -2
 .التخصص موضوعات لبعض معین تناول عن للدفاع الحجاج على قدرة -3
  .مقنعا تقدیما وتقدیمها بحثیة، خطط إعداد على قدرة -4
 ودراسة  دراستها بعد األصیلة والمصادر البحوث على البناء على قدرة -5

 واالستشهادات المالحظات وتقدیم دقیقة، دراسة ومراجعها مصادرها
 . الالزمة

 وغیر األكادیمي السیاقین كال في ومناقشتها البحوث نتائج تقدیم على قدرة -6
 . العامة والمحاضرات العلمیة الندوات في وكتابیا، شفویا األكادیمي،

 .شفویًا به الخاصة البحوث نتائج تقدیم على قدرة -7
 في  التواصل مواقع أو الثقافیة المواقع أو الصحف في الكتابة على قدرة -8

 . عامة ثقافیة موضوعات
 فعال، نحو على الالزمة النتائج على للحصول الوقت استثمار على قدرة -9

 والعروض الشفهیة والمداخالت الكتابات في عملیة وخبرة معرفیا تحصیال
   .المناقشات خالل من

 الصلة ذات والمعاصرة التراثیة المصادر تحلیل على قدرة -10
 . بتخصصه

 التغیرات إحداث في وتأثیراتها الفكریة التفاعالت استیعاب على قدرة -11
 . واألدبیة اللغویة

 تكنولوجیا وموارد التراثي المخزون من المفید تحدید على قدرة -12
 .یتضمنه بما لالنتفاع المحدثة واالتصاالت المعلومات

 . بالتخصص الصلة ذات الدراسات تحلیل على قدرة -13
 بحوث في وقضایاها بالعربیة یتصل ما دراسة في اإلسهام على قدرة -14

 . كتب أو
 والتخصصات تخصصه بین مشتركة بحوث إجراء في وخبرة معرفة -15

 .األخرى
 .التخصص مجال في لدراسات نقدیة تقاریر صیاغة على قدرة -16
  .ودراستها المعاصرة واألدبیة اللغویة المتغیرات رصد على قدرة -17

  



  على مخرجات البرنامج مخرجات المساقاتتسكین 

  17  16  12131415  1011  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اسم المساقاسم المساقالرمزالرمزالرقم والرقم و
711  

ARAB  
األدب العربي 
القدیم ومناهج 
 دراسته

                    

718  
ARAB  

قراءة النص 
 األدبي

                      

721  
ARAB  

األدب العربي 
الحدیث ومناهج 
 دراسته

                    

723  
ARAB  

 في الحدیثة التقنیات
 العربي األدب

 المعاصر

                      

724  
ARAB  

                   األجناس األدبیة

742  
ARAB 

 عند النحوي الفكر
 العرب

                            

743 
ARAB  

 الصرف علم
 الصوتي

                            

751  
ARAB  

 الداللة علم
 اللغوي والتولید

                            

753  
ARAB  

 استشراقیة نصوص
 والنحو اللغة في

واألدب والنقد 
 باإلنجلیزیة

                            

754  
ARAB  

                             المقارنة اللغویات

755  
ARAB  

 اتجاهات
 اللغویة الدراسات

 الحدیثة

                            

760  
ARAB  

                             التاریخي المعجم

761  
ARAB  

                       النقد األدبي القدیم

762  
ARAB  

النقد األدبي 
 الحدیث

                      

764  
ARAB  

البالغة في ضوء 
المناهج اللغویة والنقدیة 
 المعاصرة

                      

765  
ARAB  

علم النص وتحلیل 
 الخطاب

                        

770  
ARAB  

                             اللغوي الحجاج

771  
ARAB  

                              التداولیة

772  
ARAB  

 اللغة متن
 ومعجمها

                            

 األدب مدارس  775
 المقارن

                    



ARAB  
  جدول المساقات المكافئة مع الخطة القدیمة

 في الخطة القدیمة المساقات  
  

  الجدیدةالخطة المكافئة في مساقات ال
 

رمز   #
المساق 
  ورقمه

رمز  المساقاسم 
المساق 
  ورقمه

 اسم المساق

   742 العرب عند النحوي التفكیر 742ع  1
ARAB  

 العرب عند النحوي الفكر

2  ---- ---- 743 
ARAB  

 علم الصرف الصوتي

3   ---   ----  751  
ARAB  

 اللغوي والتولید الداللة علم

4  ---  ----- 753  
ARAB  

 في استشراقیة نصوص
 والنحو اللغةاألدب والنقد و

 باإلنجلیزیة
5  --- ---- 754  

ARAB  
 المقارنة اللغویات

6  ---- ----- 755   
ARAB  

 اللغویة الدراسات اتجاهات
 الحدیثة

7  --- ---- 760  
ARAB  

 التاریخي المعجم

8   ---   ----  764  
ARAB  

 المناهج ضوء في البالغة
 المعاصرة والنقدیة اللغویة

9   ---   ----  765  
ARAB  

 وتحلیل النص علم
 الخطاب

10  --- ---- 770  
ARAB  

 اللغوي الحجاج

11  --- ---- 771  
ARAB  

 التداولیة

12  ---- ---- 772  
ARAB  

 ومعجمها اللغة متن

 ومناهج القدیم العربي األدب  711ع  13
  دراسته

711  
ARAB  

 القدیم العربي األدب
 دراسته ومناهج

  718  األدبي النص قراءة  718ع  14
ARAB  

 األدبي النص قراءة

15   ----   -----  721  
ARAB  

 الحدیث العربي األدب
 دراسته ومناهج

 األدب في الحدیثة التقنیات  723  ----   ---   16



ARAB  المعاصر العربي 
17   ----   ----  724  

ARAB  
 األدبیة األجناس

18   ----   -----  761  
ARAB  

 القدیم األدبي النقد

19   ----   -----  762  
ARAB  

 الحدیث األدبي النقد

  775  المقارن األدب مدارس  أ775ع  20
ARAB  

 المقارن األدب مدارس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مبرارات التعدیالت: الثامنالتقریر 

تقریر أسباب إضافة وحذف مساقات في برامج الدكتوراه  في قسم اللغة العربة 
   وآدابها

  2017 المساقات المضافة في الخطة الجدیدة

رمز 
  المساق

 سبب اإلضافة في البرنامج اسم المساق  ورقمه

ARAB 743  علم الصرف الصوتي   یخلو البرنامج السابق من دراسة
الصیغ الصرفیة صوتًیا على وفق 

 .التصورات الحدیثة للصرف العربي
ARAB 751  علم الداللة والتولید اللغوي   ال یكفي الطالب دراسة محتوى علم

الداللة وحده في هذا البرنامج لذا 
یضاف إلیه التولید كان یجب أن 

اللغوي الرتباطه العضوي علمًیا 
  .بالداللة وتولیدها

ARAB 754  اللغویات المقارنة   لم یغط البرنامج السابق هذا الحقل
 .المهم في الدرس اللساني الحدیث

ARAB 755   اتجاهات الدراسات اللغویة الحدیثة   یحتاج طالب هذا البرنامج إلى أن
یقف على مستجدات الدرس 

 .اللساني الحدیث واتجاهاته 
ARAB 760  المعجم التاریخي   لم یغط البرنامج السابق هذا الحقل

المهم في الدرس المعجمي الحدیث 
الذي یعتبر رافًدا للعمل المجمعي 
في مجامع اللغة العربیة في العالم 

 .العربي
ARAB 764   البالغة في ضوء المناهج اللغویة

 والنقدیة المعاصرة
  برنامج الدكتوراه هذا یحتاج

المساق حتى یقف الطالب على 
إعادة توزیع مفردات المنجز 

: البالغي القدیم في الدرسین
اللساني والنقدي الحدیثین؛ 

 .ویتناوله بالمناقشة والتحلیل
  لم یغط البرنامج السابق هذا الحقل

اللساني : المعرفي في الدرس
  .الحدیث

ARAB 765  علم النص وتحلیل الخطاب   یحتاج برنامج الدكتوراه هذا
المساق حتى یتعامل الطالب مع 
تحلیل الخطاب والنص للوقوف 
على مفهوماتها الحّدیة وتطبیقاتها 
العلمیة وهو ما ینقصه في تخصص 

 .األدب والنقد
  لم یغط البرنامج السابق هذا الحقل

  .المعرفي



ARAB 770  الحجاج اللغوي   یحتاج برنامج الدكتوراه هذا
حتى یتعامل الطالب مع  المساق

البعد الحجاجي للغة في الخطاب 
 .اللغوي

  لم یغط البرنامج السابق هذا الحقل
 .المهم في الدرس اللساني الحدیث

ARAB 771  التداولیة   یحتاج برنامج الدكتوراه هذا
المساق حتى یتعامل الطالب مع 
البعد التداولي للغة في الخطاب 

 .اللغوي
  السابق هذا الحقل لم یغط البرنامج

 .المهم في الدرس اللساني الحدیث
ARAB 772  متن اللغة ومعجمها   یحتاج برنامج الدكتوراه هذا

المساق حتى یتعامل الطالب مع 
التحوالت التي تصیب البعد الصوتي 

 .والمدلولي في اللغة العربیة
  لم یغط البرنامج السابق هذا الحقل

 .المهم في الدرس المعجمي الحدیث
  

  المساقات المحذوفة في الخطة القدیمة

رمز 
  المساق

  سبب الحذف من البرنامج اسم المساق  ورقمه
 

ال یكفي الطالب دراسة محتوى علم   علم الداللة    ٧٥١ ع
الداللة وحده في هذا البرنامج لذا 
كان یجب أن یضاف إلیه التولید 
اللغوي الرتباطه العضوي علمًیا 

استحدث بالداللة وتولیدها؛ لذا 
ندوة في علم ARAB751(مساق 

في الخطة ) الداللة والتولید اللغوي
  .الجدیدة بدال منه

یقع هذا المساق في البعد المعرفي   المدارس اللسانیة الحدیثة   ٧٥٥ ع
في تعلم طالب الدراسات العلیا؛ 
ولذلك نقل إلى برنامج الماجستیر 

  .في اللغة والنحو
ال یرقى هذا المساق إلدراجه في   البالغة العربیة واألسلوبیة    ٧٦٤ ع

برنامج الدكتوره فهو یقف على 
المنجز الحدیث للدرس األسلوبي 
وتطبیقه على النصوص؛ لذا نقل 
إلى برنامج الماجستیر في األدب 
والنقد واللغة والنحو في الخطة 

  .الجدیدة
دراسة نصیة ( التحلیل اللغوي للنص    ٧٦٥ ع

 ( 
  یدخل محتوى هذا المساق في

 ARAB765(محتوى مساق 
ندوة في علم النص وتحلیل 

ولكن ال یكافئه؛ ألن ) الخطاب
المساق الجدید یتعامل مع النص 
وتسییقه ضمن الخطاب اللغوي 



  .والخطاب األدبي
ال یرقى هذا المساق إلى برنامج   علم المصطلح اللغوي    ٧٦٧ ع

المساقات الدكتوراه ألنه من طبیعة 
التي تتوقف على دراسة المنجز 
ومناقشته وهو أقرب لبرنامج 

 .الماجستیر
  طرح مثل المساق في برنامج

الماجستیر في اللغة والنحو 
)ARAB 673 ندوة في قضایا

  ).المعجم والمصطلح
یقع هذا المساق في البعد المعرفي   دراسات سامیة    ٧٥٢ ع

في تعلم طالب الدراسات العلیا؛ 
نقل إلى برنامج الماجستیر ولذلك 

  في اللغة والنحو
یقع هذا المساق في البعد المعرفي   موضوعات خاصة في فقه اللغة   ٧٥٤ ع

في تعلم طالب الدراسات العلیا؛ 
ولذلك نقل إلى برنامج الماجستیر 

  في اللغة والنحو
یتقاطع هذا المساق مع مساق   تاریخ الدراسات اللغویة    ٧٥٩ ع

) اللسانیة الحدیثةالمدارس ع 755(
الذي نقل إلى برنامج الماجستیر 

  .في اللغة والنحو
یتقاطع هذا المساق مع مساق   حلقة في الصوتیات    ٧٥٦ ع

)ARAB645  ندوة في أصوات
الذي یدرس ) العربیة وتصریفها

في برنامج الماجستیر في اللغة 
  .والنحو

یدخل محتوى هذا المساق في    حلقة في نحو النص    ٧٥٧ ع
 ARAB765(محتوى مساق 

ندوة في علم النص وتحلیل 
ولكن ال یكافئه؛ ألن ) الخطاب

المساق الجدید یتعامل مع النص 
وتسییقه ضمن الخطاب اللغوي 

  .والخطاب األدبي
یدخل محتوى هذا المساق في    حلقة في اللسانیات    ٧٥٨ ع

 ARAB755(محتوى مساق 
ندوة في اتجاهات الدراسات 

ولكن ال یكافئه؛  )اللغویة الحدیثة
ألنه یقدم مادة تنفتح على العلوم 

  .األخرى
یدخل محتوى هذا المساق في    علم اللغة التاریخي المقارن    ٧٦٦ ع

 ARAB754(محتوى مساق 
ولكن ) ندوة في اللغویات المقارنة

ال یكافئه؛ ألنه یقدم مادة تنفتح 
  .على مادة علمیة أوسع

ARAB  712   القدیمندوة في قضایا الشعر   یحتاج طالب هذا البرنامج إلى أن
یقف على القضایا الكبرى في الشعر 
العربي القدیم بالمناقشة والتحلیل 

تقسیم (دون أن یتقید بقید زمني 



ألن بعض هذه ) العصور األدبیة
 .القضایا ممتد زمنیًا ألكثر من قرن

  لم یغط البرنامج السابق هذا الحقل
بي المعرفي في الدرس الشعري العر

  .القدیم
ARAB 721   ندوة في األدب العربي الحدیث

 ومناهج دراسته
  یجمع هذا المساق محتوى مساقین

 ٧٢١ع : (من الخطة القدیمة هما
)  اتجاهات الشعر العربي الحدیث

ثر كدراسات في فن أو ا ٧٢٣ع(و
 ).من فنون النثر الحدیث

  یضیف البرنامج إلى محتوى هذا
دراسة المساق الوقوف على مناهج 

شعًرا ونثًرا وتحلیل : األدب الحدیث
  .المنجز من دراساته

ARAB 723   التقنیات الحدیثة في األدب ندوة في
 العربي المعاصر

  یحتاج طالب هذا البرنامج إلى أن
یقف على تقنیات تعبیریة جدیدة 
مشتركة بین الشعر والسرد 

 .بالمناقشة والتحلیل
  لم یغط البرنامج السابق هذا الحقل

المعرفي في تناول النثر والشعر 
  .الحدیثین

ARAB 724   األجناس األدبیةندوة في   یخلو البرنامج القدیم من تناول
المنجز األدبي ونصوصه الذي 
یتحقق فیه تداخل األجناس األدبیة 
وأنواعها، وهو أمر صار ملًحا لمثل 

  .هذا النوع من البرامج
ARAB 751   اللغويندوة في علم الداللة والتولید   لم یكن هذا المساق مما یدرس

الطالب في برنامج الدكتوراه في 
األدب والنقد مع حاجته الملحة له 
كونه یتعامل مع البعد الداللي في كل 

  .العملیة التعلمیة
ARAB 761  ندوة في النقد األدبي القدیم   یحتاج الطالب إلى أن یقف على

المنجز النقدي القدیم الكلي بالربط 
 .والمناقشة والتحلیل 

  لم یغط البرنامج السابق هذا الحقل
المعرفي في الدرس النقدي العربي 

  .القدیم
ARAB 762  ندوة في النقد األدبي الحدیث   یحتاج طالب هذا البرنامج إلى أن

یقف على منجز النقد العالمي من 
مناهج نقدیة حدیثة من أجل فهمها 
وتطبیقها على األدب العربي 

 .إشكاالتها  ومعالجة
  لم یغط البرنامج السابق هذا الحقل

المعرفي في الدرس النقدي العربي 
اتجاهات النقد أع ٧٦٢(في مساق 

  )العربي الحدیث
ARAB 764   ندوة في البالغة في ضوء المناهج

 اللغویة والنقدیة المعاصرة
  یحتاج برنامج الدكتوراه هذا المساق

حتى یقف الطالب على إعادة توزیع 
مفردات المنجز البالغي القدیم في 



اللساني والنقدي : الدرسین
الحدیثین؛ ویتناوله بالمناقشة 

 .والتحلیل
  لم یغط البرنامج السابق هذا الحقل

اللساني : المعرفي في الدرسین
  .والنقدي الحدیثین

ARAB 765  ي علم النص وتحلیل الخطابندوة ف   یحتاج برنامج الدكتوراه هذا المساق
حتى یتعامل الطالب مع تحلیل 
الخطاب والنص للوقوف على 
مفهوماتها الحّدیة وتطبیقاتها 
العلمیة وهو ما ینقصه في تخصص 

 .األدب والنقد
  لم یغط البرنامج السابق هذا الحقل

  .المعرفي
محتوى هذا المساق مضمن في   اتجاهات الشعر العربي الحدیث   أ٧٢١ ع

 ARAB(مساق الخطة الجدیدة 
ندوة في األدب العربي الحدیث 721

  ).ومناهج دراسته
یقترب هذا المساق من مساق   قضایا النقد العربي القدیم   أ٧٦١ ع

( یطرح في برنامج البكالوریوس 
 )ع قضایا في النقد القدیم363

  المساق كل ما قدمه النقد ال یتناول
  .القدیم من منجز علمي

ال یقف هذا المساق على منجز النقد   اتجاهات النقد العربي الحدیث    أ٧٦٢ ع
العالمي من مناهج نقدیة حدیثة من 
أجل فهمها وتطبیقها على األدب 

 .العربي ومعالجة إشكاالتها
  یقتصر هذا المساق على الوقوف

بوصفه على المنجز النقدي العربي 
  .صدى للنقد العالمي

اسبدل البرنامج الجدید مساقین من   موضوعات خاصة في النحو     ٧٤٤ ع
مساقات برنامج اللغة والنحو 

ندوة  ARAB 751: (الجدید هما
) في علم الداللة والتولید اللغوي

ندوة في علم  ARAB 765(و
بهذا ) النص وتحلیل الخطاب

المساق لحاجة طالب األدب والنقد 
  . لهما أكثر من هذا المساق

یقترب هذا المساق في محتواه من   قضایا في األدب الجاهلي   أ٧١٢ ع
محتوى مساق یطرح في برنامج 

ع قضایا 323( البكالوریوس وهو 
  )في األدب الجاهلي

المساق في محتواه من یقترب هذا   أدب صدر اإلسالم والعصر األموي     أ ٧١٣ ع
محتوى مساقین یطرحان في 

 221(برنامج البكالوریوس هما 
 222(و) الشعر اإلسالمي واألموي

  ).النثر العربي القدیم
یقترب هذا المساق في محتواه من   فنون األدب العباسي   أ ٧١٤ ع

محتوى مساقات تطرح في برنامج 



شعر  311(البكالوریوس هي 
) 2عباسي شعر  312(و) 1عباسي

  ).النثر العبي القدیم 222(و
یتقاطع محتوى هذا المساق مع   دراسات في األدب األندلسي والمغربي   ٧١٥ ع

ومكافئه  711ع(محتوى مساق 
دراسات في ARAB 711مساق  

األدب العربي القدیم ومناهج 
  ).دراسته

یتقاطع محتوى هذا المساق مع   دراسات في أدب مصر والشام    ٧١٦ ع
ندوة 721ARAB(مساق  محتوى

في األدب العربي الحدیث ومناهج 
  ).دراسته

یطرح هذا المساق في خطة    مناهج تحقیق النصوص    ٧١٧ ع
الماجستیر القدیمة في اللغة النحو، 
والخطة الجدیدة لماجستیر األدب 

  .والنقد وماجستیر اللغة والنحو
ثر من فنون كدراسات في فن أو ا   ٧٢٣ ع

  النثر الحدیث 
  محتوى هذا المساق مضمن في

 ARAB(مساق الخطة الجدیدة 
ندوة في األدب العربي الحدیث 721

  ).ومناهج دراسته
دراسات في المصطلح األدبي    ٧٦٣ ع

  والنقدي قدیمًا وحدیثًا 
  ال یرقى هذا المساق إلى برنامج

الدكتوراه ألنه من طبیعة المساقات 
التي تتوقف على دراسة المنجز 

و أقرب لبرنامج ومناقشته وه
 .الماجستیر

  طرح مثل المساق في برنامج
الماجستیر في اللغة والنحو 

)ARAB 673 ندوة في قضایا
  ).المعجم والمصطلح

  

  

  

 


