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 رقم الخطة الدراسية اللغة العربية وآدابها القسم  اآلداب الكلية
  تاريخ االعتماد 01 عدد المواد الدراسية ( 1-9112-9191) 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 - ( 1الّنحو )  0 1111111
 الوصف المختصر:  

أساسيات النحو إلى مرحلة الّدراسة المعمقة والبحث العلمي بتركيز على تركيب الجملة في العربية بنوعيها ،  نقل الطالب من  مرحلة فهم
 فراد والتثنية والجمع ، والتذكير والتأنيث وكل ما يتعلق بعموميات  تلك المادة.البناء ، والتعريف والتنكير  واإلوأركان الجملة ، واإلعراب و 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عات المعتمدةعدد السا رقم المادة

 - علم الصرف العربي 0 1111110
 الوصف المختصر: 

تعريف بعلم الّصرف وميدانه ، والميزان الّصرفي والقلب المكاني وأمثلة توضيحية ، قبل االنتقال إلى دراسة األفعال من حيث الصحة 
سنادها إ لى الضمائر ، وتوكيد الفعل بالنون الثقيلة والخفيفة ومن ثم دراسة المصادر ، والمشتقات ، في واالعتالل ، والمجرد والمزيد ، وا 

 ضوء تطبيقات من مراجع قديمة وحديثة تعين على فهم الّصرف في هذه المرحلة واستيعابه.
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 - جاهلي األدب ال 0 1111191

 الوصف المختصر: 
النتاج الشعري والنثري في العصر الجاهلي، ودراسة حياة بعض شعراء القبائل الفرسان والصعاليك، والوقوف  ماذج منتعرض لدراسة ن

ختلف األغراض على البيئة األدّبية  للشعر وللشعراء، ودراسة المعّلقات وما أحيط بها من أفكار ونظريات، دراسة موضوعّية وفّنية، في م
 الشعّرية لذلك العصر.

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 1111111 ( 9الّنحو )  0 1111919
 الوصف المختصر: 

بالمرفوعة منها: تنتقل بالطالب من عموميات النحو إلى دراسة تفصيلية في الجملة االسمية بتركيز على المعرب من األسماء ابتداًء 
المبتدأ ، والخبر ، اسم كان وأخواتها ، اسم ما حمل على ليس ، اسم أفعال المقاربة ، خبر إن وأخواتها خبر ال النافية للجنس ، وذلك 

 من خالل نصوص قديمة ومحدثه وتطبيقات واستشهادات من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي القديم بوجه خاص.
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مادةرقم ال  المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة 
 1111191 األدب اإلسالمي واألموي  0 1111999

 الوصف المختصر: 
تقديم صورة واضحة عن األدب في صدر اإلسالم وعصر بني أمّيّة من خالل دراسة قضايا مّتّعددة أثيرت حول الشعر واألدب بشكل 

ي األدب، ودعوى ضعف الشعر، وشعر الفتوحات والنقائض، والشعر السياسي، وكل ذلك من خالل نصوص عام مثل: أثر اإلسالم ف
 مختارة تمثل مقاربتها دراسة لتلك القضايا من وجهة نظر القدامى والمحدثين.

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 1111999 ( 1األدب العباسي ) 0 1111990

 الوصف المختصر: 
دراسة نصوص من الشعر العباسي دراسة تحليلية للوقوف على أعالم الشعر العباسي، وأغراضه بما يكشف عن مالمح التطور فيه من 

دة حيث الشكل والمضمون، والوقوف على التأثر والتأثير في الثقافات األخرى، وظاهرة المولدين من الشعراء ومواقفهم من بناء القصي
 العربّية في الجاهلية وصدر اإلسالم.

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 - (1) البالغة العربّية 0 1111001
 الوصف المختصر: 

نحو  :رس البالغي( علمّي البيان والبديع مع تطبيقات مختصرة تمّكن الطالب من استيعاب مفاهيم الد1البالغة العربية ) تشمل
 التشبيه بأنواعه واالستعارة والكناية والطباق والجناس والسجع والمقابلة .

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 - الّنقد األدبي القديم 0 1111909
 الوصف المختصر: 

ة توجهات نقدية جزئية في البدايات ر ت نقدية تعالج المؤثرات التي لعبت دورًا في بلو التعريف بأولويات النقد العربي القديم من خالل وقفا
 العربي المتتالية. المنهجية عبر عصور األدب في العصر الجاهلي ثم صدر اإلسالم ، ومن ثم انتقال النقد إلى النظرة

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 1111919 ( 0الّنحو )  0 1111011
 الوصف المختصر: 

يستكمل في هذا المستوى ما تبقى من موضوعات علم النحو : المجرورات بحرف جر ، والمجرور باإلضافة ، اإلضافة اللفظية 
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كيره وتأنيثه ، إعرابه ، والمعنوية، التوابع : النعت ، التوكيد ، البدل ، عطف النسق،  عطف البيان ، والعدد من حيث : تمييزه ، تذ
 . اتعريفه ، ويصحب ذلك تطبيقات تمكن الطالب من استيعاب الّدرس النحوي وتطبيقه عمليً 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 - الصوتيات العربية  0 1111010
 الوصف المختصر: 

في مجال الدراسات الصوتية ومقارنتها بما توصلت إليه الدراسات الصوتّية الحديثة في ميدان: مقدمة عن جهود علماء العرب القدماء 
جهاز النطق البشري، ومخارج األصوات وصفاتها ووظائفها، والتطرق إلى أنواع علم األصوات: الفسيولوجي والفيزيائي األكوستيكي، 

 .يات الحديثة واالستعانة بعلم التشريح وتكنولوجيا الصوتياتوالسمعي وما طرأ على ُكلٍّّ منها من تطور باستخدام التقن
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 - اللسانيات الحديثة 0 1111010

 الوصف المختصر: 
نتائج  عن كشفبال ،لتي أنتجتها الجهود اللغويةالطالب بالمعرفة اللسانية الكافية، من خالل الوقوف على أبرز البصائر اللسانية ا تزويد

والماثل، ومحاورة المشكالت  التراثيّ  : العربيّ ينعلى البصائر اللسانية في العقل قوفوالو  ،والتطبيقيّ  الدرس اللساني، في شقّيه: النظريّ 
 إلى تطوير الدرس اللسانّي في محيطنا العربّي.  لبغية الوصو  ؛اللسانية في العقل العربيّ 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 1111990 ( 9األدب العباسي ) 0 1111091

 

 الوصف المختصر: 
خالص تعالج نماذج من التتابع األدبي والنثري ألعالم الّنثر العباسي أمثال: ابن المقفع، الجاحظ، ابن قتيبة الدنيوري، دراسة تحليلية الست

 تجاهات النثر وأساليبه وأثر التمازج الثقافي والحركة العلمية والترجمة في النثر العباسي.ا
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 - األدب األندلسي 0 111090

 

 الوصف المختصر: 
مراحةةةل زمنيةةةة مختلفةةةة، ورصةةةد اتجاهاتهةةةا والتعريةةةف بأشةةةهر أعالمهةةةا،  دراسةةةة عوامةةةل ازدهةةةار الحركةةةة الفكريةةةة واألدبيةةةة فةةةي األنةةةدلس عبةةةر

جوانةةب هةةذا األدب وفنونةةه وموضةةوعاته مةةن: الموشةةحات، وشةةعر الطبيعةةة، ورثةةاء المةةدن وأدب الجهةةاد، والمجةةالس األدبيةةة،  لةةىوالوقةةوف ع
 والّنثر الفنِّّي وأشهر المؤلفات فيه.
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 المتطلب السابق ة الدراسيةاسم الماد عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 1111001 ( 9البالغة العربّية )  0 1111009

 الوصف المختصر: 
: التقديم، والتأخير، والقصر، والفصل والوصل الجملة الخبرية واإلنشائية، ثم دراسة العالقة بين علم المعاني واألسلوبية  يمفردات علم المعان دراسة

 .وتطبيقات عملية عليها
 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة ادةرقم الم
 - إعجاز القرآن  0 1111100 

 الوصف المختصر:
تي ، واستعراض دراسة أوجه إعجاز القرآن المختلفة : البيانية والبالغية واللغوّية ، وا عجاز النظم ، واإلعجاز العلمي والغيبي والطبي واإلعجاز الصو 

 التي عالجت قضايا اإلعجاز القرآني قديًما وحديًثا .أهم المؤلفات 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 - العروض والقافية 0 1111011

 

 الوصف المختصر:
افات أو علل وتصاقبها في مقدمة عن نشأة علم العروض ومعناه وواضعه وأهم مصطلحاته، ودراسة التفعيالت وما يدخل عليها من زح

ة تكوين بحور الشعر وموسيقاه الداخلية والخارجية، ثم دراسة القافية بتعريفاتها وحروفها وحركاتها وعيوبها... والتطرق إلى شعر التفعيل
 ث.)الشعر الحر( والمقارنة بينه وبين الشعر العامودي، من خالل تطبيقات على أبيات ومقطعات من الشعر القديم والحدي

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 - مصادر اللغة واألدب 0 1111019

 

 الوصف المختصر: 
مقدمة عن تاريخ التأليف عند العرب ، ومناهجه ، وأعالمه ، ثم اإللمام بعدد مفيد من مصادر اللغة العربية وآدابها في محاور مختلفة : 

عر ، أمهات الكتب ، كتب األمالي، كتب اللغة، معاجم األلفاظ والمعاني مصادر البالغة والنقد والعروض ، وكتب التراجم مصادر الش
 والّسير.

 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 - اللغة  فقه 0 1111110
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 الوصف المختصر :
دراسة مفهوم فقه اللغة العربّية وطرق تنميتة والوقوف على اآلراء في أصل اللغة، وتطورها، وما انبثق عنها من لهجات، وتوليدية اللغة 
العربية من حيث التضاد والترادف والمشترك اللفظي والكتابي، والترجمة والنحت والتعريب، والتعرض إلى العامّية والفصحى في الكتابة 

 .األدبية
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 1111011 ( 1الّنحو )  0 1111110

 الوصف المختصر :
يستكمل في هذا المستوى ما تبقى من موضوعات علم النحو : المجرورات بحرف جر ، والمجرور باإلضافة ، اإلضافة اللفظية و 

، التوكيد ، البدل ، عطف الّنسق،  عطف البيان ، والعدد من حيث : تمييزه ، تذكيره وتأنيثه ، إعرابه ، تعريفه المعنوية، التوابع : النعت 
 ، ويصحب ذلك تطبيقات تمكن الطالب من استيعاب الّدرس النحوي وتطبيقه عملًيا .

 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 - الهجري  19إلى  0األدب العربي من القرن  0 1111190

 الوصف المختصر :
دراسةةة أبةةرز الظةةواهر الموضةةوعية والفنيةةة فةةي الفتةةرات المملوكيةةة والعثمانيةةة، مةةن خةةالل دراسةةة تحليليةةة لنصةةوص أدبيةةة شةةعرية ونثريةةة مةةن 

 بأنواعها، والشعر في تلك الفترات المتعاقبة.مراحل متعاقبة، بتركيز على التعريف باالتجاهات التي تحكمت في الخطابة والرسائل 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 -  األدب الحديث 0 1111190
 

 الوصف المختصر :
حيةاء عنةةد البةةارودي واإل، والبحةةث فةي ريةةادات التجديةةد  دراسةة مالمةةح الشةةعر واتجاهاتةه ومسةةتواه الفنةةي فةي القةةرنين التاسةةع عشةر والعشةةرين

وشوقي وحافظ ومطران ، وتتبع الحركات النقدية والشعرية الرئيسية مثل : مدرسة الديوان، ومدرسة أبوللو ، وشةعر المهجةر وحركةة الشةعر 
 ذلك كله. عن الحر والمسرح الشعري مع معالجة نصوص تعبر

 

 ب السابقالمتطل اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 1111909 النقد األدبي الحديث 0 1111100

 الوصف المختصر:
دراسة قضايا النقد األدبي الحديث ومدارسه المتعددة واستيعاب النظريات الحديثة في إطار  ثقافي شامل ينفتح على الثقافة المعاصرة 

 دية عربّية تؤثر في النقد الحديث وتتأثر به .األخرى ، بتركيز على المناهج النقدية الحديثة ومحاولة توظيفها في بيئة نق
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 - منهج البحث األدبي واللغوي  0 1111110

 الوصف المختصر:
مي ، ومناهج البحث األدبي ثم مقّدمة في مفهوم البحث عامة ، والبحث األدبي واللغوي خاصة ، ومن ثم تحديد خطوات البحث العل

اختيار قضيه للتطبيق يوّجه الطلبة للبحث عن مصادرها داخل الجامعة وخارجها . ليكتبوا بحوثهم وتقاريرهم حول القضية المختارة ، 
 .بهدف المناقشة والتقويم

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 - الحضارة العربّية اإلسالمية تاريخ 0 1111100

 الوصف المختصر:
الطلبة بالدور الحضاري الكبير للعرب المسلمين وتتناول عرًضا موجزا لتاريخ العرب قبل اإلسالم و تأثيرهم الحضاري الةذي أهلهةم  فتعري

انةب التاريخيةة منهةا: الجانةب السياسةي، لحمل اإلسالم بعد ذلك ، وتبحث المادة في التاريخ اإلسالمي حيث تتنةاول بالبحةث عةددا مةن الجو 
 االجتماعي ، االقتصادي، واإلرث العلمي الكبير، كي يتمكن الطالب بعد من تقييم هذه الحضارة و تقدير دورها اإلنساني و الحضاري.   

 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
  بيرفن الكتابة والتع 0 1191199

- 
 الوصف المختصر:

يعالج هذا المساق ضعف الطلبة في مهارتي الكتابة واإلمةالء بوقوفةه علةى أهةم األخطةاء اإلمالئيةة واللغويةة والنحويةة التةي تكثةر فةي كتابةة 
 الطلبة، ومهارة التعبير الشفوي، وملكات التعبير الوظيفي وأهمها: كتابة السيرة األكاديمية والمقابلة الشخصية.

 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 - المعجم العربيّ  0 1111912

 

 الوصف المختصر:
المادة على التعريف بالمعجم العربي، والتفريق بين علم المعاجم النظري والصناعة المعجمية، وتقف على جهود المعجميين  تنهض

بالمدارس العربية المعجمية؛ كالمعجم الصوتي،  والتعريفاجم المعاني ومعاجم الموضوعات، مع فيالعرب في صناعة معاجمهم، 
والمعجم األلفبائي، ومعجم التقفية، وتقف على شرح المادة المعجمية؛ كالشرح بالتفسير، والشرح بالضد، والشرح بالسياق، وتتناول أهم 

 إيجابيات المعاجم وسلبياتها.
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية ات المعتمدةعدد الساع رقم المادة
 1111999 األدب القديمموضوع خاص في  0 1111911

 الوصف المختصر:

التراث األدبية أو النقدية أو البالغية ، ليتدرب الطالب على قراءة النصوص القديمة ، ويتعرف إلى طريقة   ُيختار لهذا المساق مصدر من مصادر
يف والقضايا التي كانوا يهتمون بها ، ويتبّصر في المصادر المعينة على فهم ما في هذه الكتب ، ويناقش الطالب ما تثيره من أصحابها في التأل

ث ، قضايا واتجاهات ، كما يبحث الطالب مظاهر التحول الفكري والوجداني وما أحدثاه من تطور وتجديد في األدب وموضوعاته بين القديم والحدي
 لشعرية والنثرية المتضّمنة في الكتاب الُمختار .عبر النصوص ا

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 - قضايا لغوية 0 3431040
 الوصف المختصر:

 
تها مع السياقات الحضارّية والثقافّية عن أبرز قضايا اللغة العربية في أبعادها البنائّية والتداولّية، وفي مستوياتها كاّفة، وفي عالقا الكشف

في رقعة فكرية وزمانية سريعة التطّور والتغّير، وبقصد حْفز الطلبة على الكشف  االتي تواجهه حّدياتالتي تحيط بها؛ بقصد تحليل الت
 ومقتضيات حياتهم.  م،عن هذه التحدّيات، والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لها، من خالل االشتباك مع أبرز مقوالت عصره

 
 

 
 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 - األدب المقارن  0 1111192

 الوصف المختصر:
 

مقدمة توضح مفهوم مصطلح األدب المقارن عالمًيا  وعربًيا أنه دراسة لألدب القومي في عالقاته التاريخية بغيره من األدب ، ورصد 
 التأثر والتأثير عبر مناطق التالقي الحضارية، ودراسة الفنون التي خضعت لذلك التأثر والتأثير مثل شعر التروبادور األسباني ، والقصة

 البكارسيكية ، والوقوف على األطالل في األدب الفارسي.
 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 1111190 موضوع خاص في األدب الحديث 0 1111010
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 الوصف المختصر:
 

تظهر دور األدب وتفاعله مع الفكر  التي  (.... الخالرواية ،الحديث )القصة  عربينماذج منتخبة من األدب ال راسةهذا المساق إلى د يهدف
والفواصل  دالحدو  تة المفروضة بثورة المعلومات الهائلة التي ألغفي عصر تتخذ فيه المثاقفة صورة المجابهة الحضارية والتعددية الثقافي ،اإلنساني

 والتطبيقي . الذي يبدو حاضًرا في الكثير من النصوص األدبية الجديدة على المستوى النظري  الغربيبين األمم ، مع االلتفات إلى الموروث 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 - اللغة العربية للمترجمين 0 1111001
 الوصف المختصر:

ر يعالج هذا المساق ضعف الطلبة في مهارت قواعد اللغة العربية واإلمالء بوقوفه على أهم األخطاء اإلمالئية واللغوية والنحوية التي تكث
 . لى محاكاة النص األصيلفي ترجمة الطلبة من اللغة األجنبية لّلغة العربية، وذلك للوصول بالنص المترجم إ

 
 
 

اعتمدت من قبل 
 رئيس القسم

تاريخ  د.عالء الدين زكي
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