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

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111111 0 Grammar (1) - 
 الوصف المختصر:  

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

 
Brief description: 
 
Transferring the student from the stage of understanding grammatical fundamentals to the stage of 
deep study and scientific research with a focus on the two types of the Arabic sentence composition, 
its elements, Al’erab and structure, definite and indefinite nouns, singularity, duality and plurality, 
masculinity and femininity and everything related to this course generalities. 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111110 0 Arabic Morphology - 
 الوصف المختصر: 

تعريف بعلم الّصرف وميدانه ، والميزان الّصرفي والقلب المكاني وأمثلة توضيحية ، قبل االنتقال إلى دراسة األفعال من حيث الصحة 
سنادها إلى 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.
The definition of morphology and its field, the morphological balance and the spatial flipping and 
illustrative examples, before moving to the verbs study in terms of trueness and morbidity, abstraction 
and Excessiveness, their attribution to pronouns, the emphasis of the verb heavy and light (NOON) 
and then studying the gerunds, derivatives, in the light of implementations from ancient and modern 
references that help understand morphology at this stage and comprehend it. 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
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1111191 0 The Jaheli Leterature - 
 الوصف المختصر: 

تعرض لدراسة نماذج من النتاج الشعري والنثري في العصر الجاهلي، ودراسة حياة بعض شعراء القبائل الفرسان والصعاليك، والوقوف 
للشعر وللشعراء، ودراسة المعّلقات وما أحيط بها من أفكار ونظريات، دراسة موضوعّية وفّنية، في مختلف األغراض   على البيئة األدّبية

 الشعّرية لذلك العصر.
 

The study of poetic and prosaic models production Al-Jahelia era. And studying some of the 
tribesmen knights and thieves’ autobiographies, and studying literary environment of poetry and poets, 
the study of the Al-Mu’allaqat and the ideas and theories that have been given to them objectively 
and artistically, in various poetic purposes of the era. 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111919 0 Grammar (2) 1111111 
 الوصف المختصر: 

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

 من خالل نصوص قديمة ومحدثه وتطبيقات واستشهادات من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي القديم بوجه خاص.
 

The student moves from the generalities of grammar to a detailed study in the nominal sentence, 
focusing on the mo’rab nouns starting with the marfo’ah nouns: the initial(Mobtada’)and khabar, the 
name of was and its sisters, the name of what was carried on (laisa), the verbs of the Approximation, 
the khabar of (inna) and its sisters,and the extinct (NO) of gender, from Ancient and modern 
implementations  and quotations from the Holy Quran, Hadith and Arabic old poetry in particular. 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
1111119 0 Islamic and Umayyad literature 1111191 

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

أثر اإلسالم في األدب، ودعوى ضعف الشعر، وشعر الفتوحات والنقائض، والشعر السياسي، وكل ذلك من خالل نصوص  عام مثل:
 مختارة تمثل مقاربتها دراسة لتلك القضايا من وجهة نظر القدامى والمحدثين.
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Provide a clear picture of literature in the early days of Islam and Umayyad age, through the study of 
several issues raised about poetry and literature in general, such as: the impact of Islam in literature, 
and the claim of weakness of poetry, conquests and Naqai’dh poetry, political poetry, all through 
selected texts represent a similar study of that issues from the point of view of the old and the 
modern. 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
1111990 0 Abbasid Literature  (1) 1111119 

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

مون، والوقوف على التأثر والتأثير في الثقافات األخرى، وظاهرة المولدين من الشعراء ومواقفهم من بناء القصيدة حيث الشكل والمض
 العربّية في الجاهلية وصدر اإلسالم.

 
analytical Study of the Abbasid poetry, to identify the celebrities  of the Abbasid poetry and its 
purposes, which reveals the features of its development in terms of form and content, and to identify 
the impact and influence in other cultures, and the phenomenon of born poets and their attitudes of 
the construction of the Arabic poem in Jahelia and Islam. 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111001 0 Arabic Rhetoric (1) - 
 الوصف المختصر: 

( علمّي البيان والبديع مع تطبيقات مختصرة تمّكن الطالب من استيعاب مفاهيم الدرس البالغي: نحو التشبيه 1تشمل البالغة العربية )
 والطباق والجناس والسجع والمقابلة . بأنواعه واالستعارة والكناية

Arab rhetoric (1) Includes the  statement and Badi’ sciences with brief information to enable student to 
understand the concepts of the rhetorical lesson, such as: simile, metaphor, al-Tibaq, Al-jinas ,Al-
saje’ , and contrasting. 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111909 0 Ancient Literary Criticism - 
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 الوصف المختصر: 
لبدايات التعريف بأولويات النقد العربي القديم من خالل وقفات نقدية تعالج المؤثرات التي لعبت دورًا في بلورة توجهات نقدية جزئية في ا

 في العصر الجاهلي ثم صدر اإلسالم ، ومن ثم انتقال النقد إلى النظرة المنهجية عبر عصور األدب العربي المتتالية.
 

The definition of the priorities of the ancient Arab criticism through monetary stops dealing with the 
influences that played a role in the crystallization of partial monetary trends in the beginnings of the 
Jahelia era and then the first days of Islam, and then the transfer of criticism to the methodological 
view through the successive Arab literature 

 
 المتطلب السابق ادة الدراسيةاسم الم عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111111 0 Grammar (3) 1111919 
 الوصف المختصر: 

يستكمل في هذا المستوى ما تبقى من موضوعات علم النحو : المجرورات بحرف جر ، والمجرور باإلضافة ، اإلضافة اللفظية 
والعدد من حيث : تمييزه ، تذكيره وتأنيثه ، إعرابه ،  والمعنوية، التوابع : النعت ، التوكيد ، البدل ، عطف النسق،  عطف البيان ،

 تعريفه ، ويصحب ذلك تطبيقات تمكن الطالب من استيعاب الّدرس النحوي وتطبيقه عملًيا .
 

In this level, the rest of the grammatical subjects are completed: Al-Majrorat with a preposition, with 
addition, the verbal and the moral addition, and Attributes: the adjective, the emphasis, the apposition, 
the layout sympathy, the statement sympathy and numeral in terms of: distinguish, masculinity and 
femininity, its Erab, definition. This is accompanied with implementations that enable the student to 
understand and comprehend the grammatical lesson. 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111010 0 Arabic Phonetics - 
 الوصف المختصر: 

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

 .والسمعي وما طرأ على ُكلٍّّ منها من تطور باستخدام التقنيات الحديثة واالستعانة بعلم التشريح وتكنولوجيا الصوتيات
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Introduction to the efforts of ancient Arab scientists in the field of phonology and compare them with 
the findings of modern studies in the field of: the human vocal system, the sounds exits, functions, 
and features, the types of phonology: Physiological, physical acoustic, auditory and the development 
of each of them using modern technologies And the use of anatomy and audio technology. 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111010 0 Modern Linguistics - 
 الوصف المختصر: 

 تزويد الطالب بالمعرفة اللسانية الكافية، من خالل الوقوف على أبرز البصائر اللسانية التي أنتجتها الجهود اللغوية، بالكشف عن نتائج
في شقّيه: النظرّي والتطبيقّي، والوقوف على البصائر اللسانية في العقلين: العربّي التراثّي والماثل، ومحاورة المشكالت  الدرس اللساني،

 اللسانية في العقل العربّي؛ بغية الوصول إلى تطوير الدرس اللسانّي في محيطنا العربّي. 
To provide the student with sufficient linguistic knowledge, by identifying the most prominent linguistic 
insights produced by the linguistic efforts, by revealing the results of the linguistic lesson in both 
theoretical and practical aspects, and to identify the linguistic insights in the two brains: the Arab 
traditional and italic, the linguistic problems in the Arab mind; To develop the linguistic lesson in our 
Arab context. 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
1111091 0 Abbasid Literature (2) 1111990 

 
 الوصف المختصر: 

 خالصتعالج نماذج من التتابع األدبي والنثري ألعالم الّنثر العباسي أمثال: ابن المقفع، الجاحظ، ابن قتيبة الدنيوري، دراسة تحليلية الست
 اتجاهات النثر وأساليبه وأثر التمازج الثقافي والحركة العلمية والترجمة في النثر العباسي.

 
It deals with examples of Abbasid literary and prose celebrities such as Ibn al-Muqaffa ', al-Jahizh, 
Ibn Qutaiba al-Dinuri, an analytical study to derive prose trends and methods, and the effect of 
cultural Blending, scientific movement and translation in Abbasid prose 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
111090 0 Andalusian Literature - 
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 الوصف المختصر: 
ة واألدبيةةةة فةةةي األنةةةدلس عبةةةر مراحةةةل زمنيةةةة مختلفةةةة، ورصةةةد اتجاهاتهةةةا والتعريةةةف بأشةةةهر أعالمهةةةا، دراسةةةة عوامةةةل ازدهةةةار الحركةةةة الفكريةةة

والوقةةوف علةةى جوانةةب هةةذا األدب وفنونةةه وموضةةوعاته مةةن: الموشةةحات، وشةةعر الطبيعةةة، ورثةةاء المةةدن وأدب الجهةةاد، والمجةةالس األدبيةةة، 
 والّنثر الفنِّّي وأشهر المؤلفات فيه.

 
To study the factors of the intellectual and literary movement in Andalus through different stages of 
time, to monitor their trends and to identify their most famous celibrities, and to examine the aspects 
of this literature, its arts and themes from: Mowashahat, poetry of nature, lamentations of cities, 
literature of jihad, literary councils, artistic prose and its most famous works. 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111001 0 Arabic Rhetoric (2) 1111001 
 الوصف المختصر: 

ني دراسة مفردات علم المعاني : التقديم، والتأخير، والقصر، والفصل والوصل الجملة الخبرية واإلنشائية، ثم دراسة العالقة بين علم المعا
 لوبية وتطبيقات عملية عليها.واألس

The study of the semantics in terms of: introduction, delay, minors, separation and connection, news 
and construction, and then study the relationship between semantics and stylistic with practical 
implementations. 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1191010 0 Miracle of Quran - 
 الوصف المختصر:

تي ، دراسة أوجه إعجاز القرآن المختلفة : البيانية والبالغية واللغوّية ، وا عجاز النظم ، واإلعجاز العلمي والغيبي والطبي واإلعجاز الصو 
 تي عالجت قضايا اإلعجاز القرآني قديًما وحديًثا .واستعراض أهم المؤلفات ال

The study of the various aspects of the Quran's miracles: rhetorical and linguistic, and the miracles of 
prose, scientific and metaphysical miracles, medical and audio miracles, and review of the most 
important works that dealt with the old and modern issues of Quran miracles.  

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
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 - العروض والقافية 0 1111990
 

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

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

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111010 0 Resources of Language and Literature - 
 
 الوصف المختصر: 

بية وآدابها في محاور مختلفة : مقدمة عن تاريخ التأليف عند العرب ، ومناهجه ، وأعالمه ، ثم اإللمام بعدد مفيد من مصادر اللغة العر 
مصادر الشعر ، أمهات الكتب ، كتب األمالي، كتب اللغة، معاجم األلفاظ والمعاني مصادر البالغة والنقد والعروض ، وكتب التراجم 

 والّسير.
Introduction to the history of authorship of Arabs, its methods and its celebrities, and the knowledge of 
a useful number of resources of Arabic language and literature in different fields: Resources of poetry, 
Amali books, language books, dictionaries of words and meanings, resources of rhetoric, criticism and 
Aroodh and Autobiographies. 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111110 0 Philology - 
 الوصف المختصر :

دراسة مفهوم فقه اللغة العربّية وطرق تنميتة والوقوف على اآلراء في أصل اللغة، وتطورها، وما انبثق عنها من لهجات، وتوليدية اللغة 
شترك اللفظي والكتابي، والترجمة والنحت والتعريب، والتعرض إلى العامّية والفصحى في الكتابة العربية من حيث التضاد والترادف والم

 األدبية.
The study of the concept of Arabic philology, development methods and to identify the opinions about 
the origin of language, its development, resulted dialects, and the generating of Arabic language in 
terms of antonyms and synonyms and associated verbal and written, translation and coinage and 
Arabization, and the study of colloquial and formal  in literary writing. 
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111110 0 Grammar (4) 1111111 
 الوصف المختصر :

يستكمل في هذا المستوى ما تبقى من موضوعات علم النحو : المجرورات بحرف جر ، والمجرور باإلضافة ، اإلضافة اللفظية و 
البيان ، والعدد من حيث : تمييزه ، تذكيره وتأنيثه ، إعرابه ، تعريفه  المعنوية، التوابع : النعت ، التوكيد ، البدل ، عطف الّنسق،  عطف

 ، ويصحب ذلك تطبيقات تمكن الطالب من استيعاب الّدرس النحوي وتطبيقه عملًيا .
In this level, the rest of the grammatical subjects are completed: Al-Majrorat with a preposition, with 
addition, the verbal and the moral addition, and Attributes: the adjective, the emphasis, the apposition, 
the layout sympathy, the statement sympathy and numeral in terms of: distinguish, masculinity and 
femininity, its Erab, definition. This is accompanied with implementations that enable the student to 
understand and comprehend the grammatical lesson. 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
1111190 0 Arabic literature from the 7th to 

12th Hijri 
- 

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

 مراحل متعاقبة، بتركيز على التعريف باالتجاهات التي تحكمت في الخطابة والرسائل بأنواعها، والشعر في تلك الفترات المتعاقبة.
The study of the most important thematic and artistic phenomena in the Mamluk and Ottoman periods, 
through an analytical study of literary and poetic texts of successive stages, focusing on the definition 
of trends that dominated the rhetoric and all kinds of messages, and poetry in those successive 
periods. 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
1111190 0 Modern Literature - 

 
 الوصف المختصر :

دراسةة مالمةةح الشةةعر واتجاهاتةه ومسةةتواه الفنةةي فةي القةةرنين التاسةةع عشةر والعشةةرين ، والبحةةث فةي ريةةادات التجديةةد واإلحيةاء عنةةد البةةارودي 
قي وحافظ ومطران ، وتتبع الحركات النقدية والشعرية الرئيسية مثل : مدرسة الديوان، ومدرسة أبوللو ، وشةعر المهجةر وحركةة الشةعر وشو 

 الحر والمسرح الشعري مع معالجة نصوص تعبر عن ذلك كله.
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The study of the features and trends of poetry and its artistic level in the nineteenth and twentieth 
centuries, research about the pioneers of renewal and revival at Baroudi, Shawki, Hafiz and Mataran, 
and follow the main criticism and poetic movements, such as: Diwan School, Apollo School,  Diaspora 
poetry, the movement of free poetry, and poetry of theater with processing texts that express it all. 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111100 0 Modern Literary Criticism 1111909 
 الوصف المختصر:

ريات الحديثة في إطار  ثقافي شامل ينفتح على الثقافة المعاصرة دراسة قضايا النقد األدبي الحديث ومدارسه المتعددة واستيعاب النظ
 األخرى ، بتركيز على المناهج النقدية الحديثة ومحاولة توظيفها في بيئة نقدية عربّية تؤثر في النقد الحديث وتتأثر به .

 
Studying the issues of modern literary criticism and its multiple schools, and comprehend the modern 
theories in a comprehensive cultural framework that opens up to other contemporary culture, focusing 
on modern criticism methods and trying to apply them in an Arab criticism environment that affects 
modern criticism and is influenced by it 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111110 0 Literary and Linguistic Research 
Methodology 

- 

 الوصف المختصر:
دبي ثم مقّدمة في مفهوم البحث عامة ، والبحث األدبي واللغوي خاصة ، ومن ثم تحديد خطوات البحث العلمي ، ومناهج البحث األ

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

 
Introduction to the concept of research in general, and literary and linguistic research in 
particular, then identifying the steps of scientific research, methods of literary research, then 
choose an issue for the implementation, and students are guided to search for  its sources 
inside and outside the university. To write their researches and reports on the selected issue, 
with a view to discussion and evaluation. 
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
0420043 0 History of Arab Islamic civilization - 

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

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

The students are acquainted with the great cultural role of the Arab Muslims. It deals briefly with the 
history of the Arabs before Islam and their cultural influence, which enabled them to carry Islam after 
that. The course examines the Islamic history, which deals with a number of historical aspects 
including: political, social, economic and scientific heritage. The student can evaluate this civilization 
and appreciate its human and civil role .    

 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة دةرقم الما
1111010 0 The art of writing and expression  

- 
 الوصف المختصر:

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

 
This course deals with the students’ weakness in writing and dictation skills by standing on the most 
important spelling, linguistic and grammatical mistakes that are found in students’ writings, oral 
expression skills, and the most important functional expressions: academic biography writing and 
interview. 

 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
111101 0 The Arabic lexicon - 

 
 صف المختصر:الو 
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تنهض المادة على التعريف بالمعجم العربي، والتفريق بين علم المعاجم النظري والصناعة المعجمية، وتقف على جهود المعجميين 
العرب في صناعة معاجمهم، في معاجم المعاني ومعاجم الموضوعات، والتعريف بالمدارس العربية المعجمية؛ كالمعجم الصوتي، 

ومعجم التقفية، وتقف على شرح المادة المعجمية؛ كالشرح بالتفسير، والشرح بالضد، والشرح بالسياق، وتتناول أهم  والمعجم األلفبائي،
 إيجابيات المعاجم وسلبياتها.

 
The course focuses on the definition of the Arabic lexicon, distinguishing between the science of 
theoretical lexicons and the lexicographic, and emphasizes the efforts of the Arabic lexicographers in 
the production of their lexicons, in the lexicons of meanings and lexicons of topics, and the definition 
of Arabic lexicographic schools; Such as: the audio lexicon, the alphabetical lexicon and  the Rhyming 
lexicon; such as:  explanation by interpretation, and explanation by antonym, and explanation by 
context, and deals with the most important advantages  and disadvantages  of lexicons. 

 
 المتطلب السابق ادة الدراسيةاسم الم عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

1111901 0 A special subject in ancient 
literature 

1111119 

 الوصف المختصر:

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

الطالب ما تثيره من قضايا واتجاهات ، كما يبحث الطالب مظاهر التحول الفكري والوجداني وما أحدثاه من تطور وتجديد في األدب 
 ة والنثرية المتضّمنة في الكتاب الُمختار .وموضوعاته بين القديم والحديث ، عبر النصوص الشعري

 

A literary, critical or rhetorical heritage source is chosen in this course. Students are trained to read 
old texts, learns about the authors' way of writing, and the issues they were interested in. He looks at 
the specific sources to understand these books, and students discuss issues and trends, the 
manifestations of intellectual and emotional transformation, literary development and renewal,  its 
topics between the old and modern, through poetic and prose texts contained in the selected book . 

 



  

 
 

 

 ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع

Al-Zaytoonah University of Jordan 
 اآلداب ية كل

Faculty of Arts 

 

 " فكر حضاري وحوار متمدن "

Civilized Thought … 

Civilized Dialogue 
 

 " عراقة وجودة"

Tradition and Quality"" 

 QF40/0409-3.0 اللغة العربية وآدابها . / قسمتحديثهاالخطة الدراسية و  إعدادإجراءات  - الوصف المختصر للمواد الدراسية

 

QF 40 /0409– page 12/13 

 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
1111000 0 Linguistic (Language) issues - 
 الوصف المختصر:

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

التي تحيط بها؛ بقصد تحليل التحّديات التي تواجهها في رقعة فكرية وزمانية سريعة التطّور والتغّير، وبقصد حْفز الطلبة على الكشف 
 هم، ومقتضيات حياتهم.عن هذه التحدّيات، والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لها، من خالل االشتباك مع أبرز مقوالت عصر 

 
To reveal the most prominent issues of the Arabic language in their structural and deliberative 
dimensions, at all levels, and their relationships with the cultural and civilizational contexts that 
surround them, with a view to analyzing challenges they face in a rapidly devolving and changing 
intellectual and temporal area, in order to motivate students to reveal these challenges and finding the 
suitable solutions, by engaging with the most prominent sayings of their time, and their lives 
requirements. 

 
 
 
 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
1111192 0 Comparative literature - 

 الوصف المختصر:
 

ب ، ورصد مقدمة توضح مفهوم مصطلح األدب المقارن عالمًيا  وعربًيا أنه دراسة لألدب القومي في عالقاته التاريخية بغيره من األد
 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.
Introduction to explain the concept of comparative literature internationally and in the Arab world 
explains that it is a study of national literature in its historical relations with other literatures, to monitor 
the influence and impact across cultural convergence, and the study of arts that were influenced by 
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this impact such as: Spanish Tropador, the Bakarsekian story and the ruins of Persian literature. 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
1111119 0 Special subject in modern literature 1111190 

 الوصف المختصر:
 

ماذج منتخبة من األدب العربي الحديث )القصة ، الرواية.... الخ( التي  تظهر دور األدب وتفاعله مع يهدف هذا المساق إلى دراسة ن
 الفكر اإلنساني، في عصر تتخذ فيه المثاقفة صورة المجابهة الحضارية والتعددية الثقافية المفروضة بثورة المعلومات الهائلة التي ألغت

ات إلى الموروث الغربي الذي يبدو حاضًرا في الكثير من النصوص األدبية الجديدة على الحدود والفواصل بين األمم ، مع االلتف
 المستوى النظري والتطبيقي .

 
This course aims to study selected models of modern Arabic literature (story, novel, etc.) that show 
the role of literature and its interaction with human thought in an age in which culture takes the form of 
civilizational confrontation and multiculturalism imposed by the massive information revolution that 
canceled borders among nations, by paying attention to the Western heritage that appears to be 
available in many new literary texts at the theoretical and applied level 
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