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 -1اجلهة املقدمة للربانمج

املقدمة

اجلامعة :جامعة امللك فيصل
الكلية :كلية اآلداب
القسم :قسم اللغة العربية
 -1اسم الربانمج والدرجة العلمية
اسم الربانمج :ماجستري اللغوايت.
الدرجة العلمية :املاجستري يف اللغة العربية  /ختصص :اللغوايت.
 -2متهيد
يتوافق هذا الربانمج مع رؤية جامعة امللك فيصل ورسالتها؛ إذ يسعى إىل حتقيق معايري
اجلودة واالعتماد األكادميي مبا ميكن من التميز والرايدة وطنيا وعامليا .وهو ما من شأنه أن
يسهم يف تطوير اجملتمع السعودي عامة ،وأن حيفز طلبة الدراسات العليا والباحثني على بذل
املزيد من اجلهد؛ للنهل من موارد املعرفة وإثرائها.
لقد أسهمت يف بناء هذا الربانمج ،من انحية التصور العام والتكامل مع التخصصات
األخرى ،يف مرحلته األوىل جلنة تطوير برامج الدراسات العليا بكلية اآلداب ،كما أسهمت يف
وضع مقرراته وتفصيالته اللجنتان املكلفتان من رئيس قسم اللغة العربية ابلكلية .وكان
ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم دور مهم يف تدقيق وتعديل ما جيب تعديله.
ويف املرحلة الثانية ،وبناء على تكليف من سعادة رئيس قسم اللغة العربية قامت اللجنة
املكلفة بتعديل هذه اخلطة وجعلها يف مسارين :مسار النحو والصرف ،ومسار علم اللغة،
وأضافت مقررات جديدة وطورت حمتواها ،آخذة بعني االعتبار ملحوظات اللجنة العلمية
للدراسات العليا ،وما يتطلبه املساران من مقررات إجبارية واختيارية .وأضافت إمكانية قبول
الطلبة احلاصلني على درجة البكالوريوس يف غري اللغة العربية ،ووضعت شروطاً لقبوهلم.
وذكرت خطوات اختيار املوضوع ،وتسجيل الرسالة.
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 -3الرؤية:
برانمج ماجستري اللغوايت برانمج متكامل ومتميز يف حمتواه ومصادره عما يناظره من
الربامج حملياً وإقليمياً.
 -4الرسالة:
يسعى برانمج ماجستري اللغوايت يف قسم اللغة العربية إىل أتهيل طلبة الدراسات العليا
يف ختصص اللغوايت أتهيالً عالياً متميزاً ،ابألخذ ابخلصوصية من جهة ،ومبستحدث املناهج
واملعرفة من جهة أخرى ،مبا يضمن فهم الثوابت واألصول ،والتعمق يف املفاهيم واملناهج
احلديثة ،مستعيناً مبهارات التفكري والبحث العلمي.

 -5األهداف:
 التأهيل املتميز يف ختصص اللغوايت.
 تقدمي إضافة نوعية وطنيّاً وإقليميّاً وعاملياً.
 تلبية حاجة اجملتمع السعودي من اخلرجيني املتميزين.
 تنمية مهارات التفكري العلمي لدى طلبة الدراسات العليا ابالعتماد على مناهج البحث
احلديثة.
 اإلثراء املعريف بتقدمي إضافة علمية متميزة يف ختصص اللغوايت.
 الربط بني األصول يف ختصص اللغوايت ،واملناهج العلمية احلديثة تثبيتاً للخصوصية،
ودعماً للتواصل.
 -6القبول يف الربانمج:

أ -التقدم للربانمج:
 حتقق شروط الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف التعليم العايل.
 حتقق شروط جامعة امللك فيصل.
ب -شروط القبول

أوالً :احلاصلون على درجة البكالوريوس يف اللغة العربية:
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أن يكون املتقدم سعودايً ،أو حاصالً على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان
من غري السعوديني ،وجيوز قبول السعوديني وغري السعوديني ضمن مسار برانمج
الدراسات العليا املوازي برسوم مالية مبا ال يتجاوز ( )50%من عدد الطلبة املقبولني
يف الربانمج وفق شروط برامج الدراسات العليا املوازية.
أن يكون املتقدم حاصالً على الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو من جامعة
أخرى معرتف هبا بتقدير ال يقل عن (جيد جداً).
أن يكون املتقدم حسن السرية والسلوك والئقاً طبياً.
أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم أن درسوه.
أن يقدم موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.
أن جيتاز االختبار املعد لذلك.
أن جيتاز املقابلة الشخصية.

اثنياً :احلاصلون على درجة البكالوريوس يف غري اللغة العربية:










أن يكون املتقدم سعودايً ،أو حاصالً على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان
من غري السعوديني ،وجيوز قبول السعوديني وغري السعوديني ضمن مسار برانمج
الدراسات العليا املوازي برسوم مالية مبا ال يتجاوز ( )50%من عدد الطلبة املقبولني
يف الربانمج وفق شروط برامج الدراسات العليا املوازية.
أن يكون املتقدم حسن السرية والسلوك والئقاً طبياً.
أن يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبق هلم أن درسوه.
أن يقدم موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.
أن جيتاز املقابلة الشخصية.
اجتياز املقررات التكميلية بتقدير ال يقل عن جيد جداً (.)80%
اجتياز االختبار الذي يعده القسم.
املقررات التكميلية:
م
.1

رم ـزه

اسم املقرر

عرب7402208

حنو 2
6

.2

حنو 3

عرب7402301

.3

الصرف ( 1تصريف األفعال)

عرب7402202

.4

الصرف ( 2تصريف األمساء)

عرب7402302

.5

العروض والقافية

عرب7402207

.6

فقه اللغة

عرب7402203

.7

املعجمية

عرب7402402

االختبار الذي يعده القسم:
يكون يف جمموعة من الكتب يقررها القسم ويطلب من الطالب دراستها ،مث
ُجيرى له اختبار فيها وتكون يف موضوعات املسار الذي خيتاره.
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 -9الربانمج الدراسي:
 الفصل األول :مقررات إجبارية. الفصل الثاين :مقررات إجبارية واختيارية. الفصل الثالث :مقررات إجبارية واختيارية. -البحث (الرسالة)

ملحوظة :على الطالـ االختيـار بـس مسـار الوحـو والصـرفس أو مسـار علـم اللغـة

بعد إهناء مقررات الفصل الدراسي األولس واجتيازها بتقدير جيد جداً.
م
1

رمز املقرر

اسم املقرر
مواهج البحث يف اللغة واألدب
Research Methodology in Language & Literature

.1

نصوص من الوحو العريب

.2

اتريخ الوحوس ومصطلحاته

.3

أصول التفكري الوحوي

.4

علم الصرف :اترخيهس وقضاايهس وأثره

() 1

)Texts from Arabic Syntax(1
History & Terms of Syntax
Principles of Syntax Thinking
Morphology: history, issues and effects

.5

أسس الوظرية الوحوية

.6

علم اللغة احلاسويب

.7

نصوص من الوحو العريب

.1

املعجم واملصطلح

.2

فقه اللغة

.3

علم األصوات

.4

املدارس اللغوية احلديثة

.5

علم الداللة

Essentials of Syntactic Theory
Computerized Linguistics
() 2
) (2

Texts from Arabic Syntax

Lexicology & Terminology
Philology
Phonetics
Modern Schools of Linguistics
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عدد

الساعات

7402601

2

7402611

2

7402612

2

7402613

2

7402614

2

7402615

2

7402616

2

7402617

2

7402621

2

7402622

2

7402623

2

7402624

2

7402625

2

م

رمز املقرر

اسم املقرر

عدد

الساعات

Semantics

.6

علم الوص

.7

علم اللسانيات احلديث

Science of Text
Modern Linguistics

9

7402626

2

7402627

2

الرسالة
جيوز للطالب تسجيل الرسالة بعد اجتياز ( )50%من مقررات مساره بتقدير ال يقل
عن جيد جداً.
جيب أن يتميز موضوع الرسالة ابجلدة واألصالة.
خطوات اختيار املوضوع وتسجيل الرسالة:

 يتم التنسيق بني الطالب واملرشد األكادميي يف اختيار عنوان الرسالة ،مث إحضار
ما يثبت أن العنوان مل يدرس ،بعدها يعرض على القسم ألخذ املوافقة عليه.
 يقوم الطالب ابلتنسيق مع املرشد األكادميي يف وضع خطة البحث لعرضها
على القسم وأخذ املوافقة عليها.
 ي قدم الطالب اخلطة للقسم للموافقة عليها.
 يعني القسم مشرفاً على الطالب.

خطة الرسالة:

 عنوان الرسالة.
 سبب اختيار املوضوع.
 أمهيته.
 املنهج املتبع.
 الدراسات السابقة.
 احملتوى.
 املصادر واملراجع.
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 -10االختبار الشامل:
ال يوطبق
 -11متطلبات التخرج:
 إمتام املقررات الدراسية.
 احلصول على تقدير عام ال يقل عن "جيد جداً".
 إجناز الرسالة.
 -12التجهيزات واإلمكاانت
 -1/12التجهيزاتس وتشمل:
 -1/1/12قاعات احملاضرات
قاعة جمهزة بوسائل عرض حديثة ،وطاوالت متعددة االستخدامات.
قاعة للطالبات جمهزة بدائرة بث مباشر.
 -2/1/12املعامل
معمل صوتيات حديث.
 -3/1/12املكتبات وقواعد املعلومات
املكتبة املركزية يف اجلامعة.
 -4/1/12احلاس اآليل والتعليم اإللكرتوين

معمل حاسب آيل ،وبرامج علمية.
 -5/1/12جتهيزات أخرى

 جهاز عرض (دااتشو) ،وسبورة ذكية.
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 -2/12اإلمكاانت البشرية:
 -1/2/12أعضاء هيئة التدريس ابلقسم
يوجد ابلقسم عدد كبري من أعضاء هيئة التدريس املؤههلني علميؤاً وتربؤوايً وأكادمييؤاً للقيؤام
بتدريس مقررات هذا الربانمج ،وهم:
االسم

الع ء

االهتمامات

التدريسي

البحثية
النحو والصرف

الرتبة

التخصص

اجلوسية

أستاذ

حنو وصرف

أردين

4

د.إبراهيم كايد حممود

أستاذ مشارك

علم اللغة

فلسطيين

12

علم اللغة

د.بلقاسم محام

أستاذ مشارك

النحو والصرف

جزائري

14

النحو والصرف

د.عبدالفتاح حممد عبوش

أستاذ مشارك

النحو والصرف

سوري

14

النحو والصرف

د.حممد مجعة حسن نبعة

أستاذ مشارك

النحو والصرف

سوري

12

النحو والصرف

د.حممد كمال الشيخ

أستاذ مشارك

النحو والصرف

مصري

14

النحو والصرف

د.أسامة عطية عثمان

أستاذ مساعد

النحو والصرف

مصري

14

النحو والصرف

د .توفيق حممود علي القرم

أستاذ مساعد

علم اللغة

أردين

14

النحو والصرف

د.حسام حممد العفوري

أستاذ مساعد

علم اللغة

أردين

14

علم اللغة

د.خليفة امليساوي

أستاذ مساعد

علم اللغة

تونسي

14

علم اللغة

د.مسيح أمحد مقدادي

أستاذ مساعد

النحو والصرف

أردين

14

النحو والصرف

د.عبدالعزيز اخلثالن

أستاذ مساعد

النحو والصرف

سعودي

3

النحو والصرف

د.عبدهللا حممد حياين

أستاذ مساعد

النحو والصرف

سوري

14

النحو والصرف

د.عصام عبدالعزيز اخلطيب

أستاذ مساعد

النحو والصرف

سعودي

14

النحو والصرف

د.عصام حممد العصام

أستاذ مساعد

النحو والصرف

سعودي

14

النحو والصرف

د.عمر عبداملعطي السعودي

أستاذ مساعد

النحو والصرف

أردين

14

النحو والصرف

د.عمر حممد األمني علي

أستاذ مساعد

النحو والصرف

سوداين

14

النحو والصرف

د.فوزي عبدالرازق السيد

أستاذ مساعد

النحو والصرف

مصري

14

النحو والصرف

د.حممد عبدهللا اجلغيمان

أستاذ مساعد

النحو والصرف

سعودي

4

النحو والصرف

د.حممد عبدهللا الدوغان

أستاذ مساعد

النحو والصرف

سعودي

6

النحو والصرف

د.حممد حممود املقبل

أستاذ مساعد

النحو والصرف

أردين

14

النحو والصرف

أ.د .حممد أمني أمحد الروابدة

12

االسم

الع ء

االهتمامات

التدريسي

البحثية
النحو والصرف

الرتبة

التخصص

اجلوسية

د.مراد رفيق البياري

أستاذ مساعد

النحو والصرف

أردين

14

د.هاشم شحاتة محودة

أستاذ مساعد

النحو والصرف

مصري

14

النحو والصرف

د.آمال البدري

أستاذ مساعد

علم اللغة

مصرية

14

علم اللغة

د.جوهرة العنرب

أستاذ مساعد

علم اللغة

سعودية

14

علم اللغة

د.فاتن خليل حمجازي

أستاذ مساعد

علم اللغة

سورية

14

علم اللغة

د.فاطمة شتيوي

أستاذ مساعد

علم اللغة

مصرية

14

علم اللغة

 -2/2/12الفريق الفين:
فريق فين يف تقنية التعليم ،واحلاسب اآليل ،ومعمل الصوتيات.
 -3/2/12الفريق اإلداري والسكراترية
ختصيص موظف وإداري للقيام أبعمال السكراترية واإلدارة.
 -3/12متويل الربانمجس ويشمل:
الدعم الداخلي :ضمن ميزانية الكلية.
الدعم اخلارجي :العمل على إجياد دعم من املهسسات اخلريية ،واألوقاف ذات العالقة
ابلتخصص.

13

اخلطة الدراسية
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 -13اخلطة الدراسية ووصف املقرراتس وتتضمن اآليت:
 -1/13املخطط التوضيحي الذي حيدد مسار الفصول الدراسة:
الفصل الدراسي األول :وهو فصل جيمع بني املسارين :مسار النحو والصرف ،ومسار
علم اللغة
الفصل األول (مقررات إجبارية)
اسم املقرر
مواهج البحث يف اللغة واألدب
Research Methodology in Language & Literature

نصوص من الوحو العريب

()1

)Texts from Arabic Syntax (1

فقه اللغة
Philology

اتريخ الوحوس ومصطلحاته
History & Terms of Syntax

رمز املقرر

عدد الساعات

7402601

2

7402611

2

7402621

2

7402612

2

الفصل الدراسي الثاين:
مسار الوحو والصرف :يدرس الطال

املقررات اإلجباريةس وخيتار أربع ساعات من

املقررات االختيارية.
الفصل الثاين (مقررات إجبارية واختيارية)
رمز املقرر

اسم املقرر
أصول التفكري الوحوي
Principles of Syntax Thinking

علم الصرف :اترخيهس وقضاايهس وأثره
Morphology: history, issues and effects

املعجم واملصطلح
Lexicology & Terminology

علم األصوات
Phonetics

املدارس اللغوية احلديثة
Modern Schools of Linguistics
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عدد

نوعه

الساعات
إجباري

7402613

2

7402614

2

إجباري

7402622

2

اختياري

7402623

2

7402624

2

اختياري
اختياري

مسار علم اللغة :يدرس الطال

املقررات اإلجباريةس وخيتار ساعتس من املقررات

االختيارية
الفصل الثاين (مقررات إجبارية واختيارية)
رمز املقرر

اسم املقرر
املعجم واملصطلح
Lexicology & Terminology

علم األصوات
Phonetics

املدارس اللغوية احلديثة
Modern Schools of Linguistics

أصول التفكري الوحوي
Principles of Syntax Thinking

علم الصرف :اترخيهس وقضاايهس وأثره
Morphology: history, issues and effects

عدد

نوعه

الساعات

7402622

2

7402623

2

7402624

2

7402613

2

7402614

2

إجباري
إجباري
إجباري
اختياري
اختياري

الفصل الدراسي الثالث:
مسار الوحو والصرف :يدرس الطال

املقررات اإلجباريةس وخيتار ساعتس من

املقررات االختيارية.
الفصل الثالث (مقررات إجبارية واختيارية)
رمز املقرر

اسم املقرر
أسس الوظرية الوحوية
Essentials of Syntactic Theory

علم اللغة احلاسويب
Computerized Linguistics

نصوص من الوحو العريب

()2

)Texts from Arabic Syntax (2

علم الداللة
Semantics

علم الوص
Science of Text
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عدد
الساعات

نوعه

7402615

2

إجباري

7402616

2

إجباري

7402617

2

إجباري

7402625

2

اختياري

7402626

2

اختياري

علم اللسانيات احلديث
Modern Linguistics

مسار علم اللغة :يدرس الطال

7402627

اختياري

2

املقررات اإلجباريةس وخيتار ساعتس من املقررات

االختيارية.
الفصل الثالث (مقررات إجبارية واختيارية)
رمز املقرر

اسم املقرر
علم الداللة
Semantics

علم الوص
Science of Text

علم اللسانيات احلديث
Modern Linguistics

أسس الوظرية الوحوية
Essentials of Syntactic Theory

علم اللغة احلاسويب
Computerized Linguistics

نصوص من الوحو العريب

()2

)Texts from Arabic Syntax (2
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عدد
الساعات

نوعه

7402625

2

إجباري

7402626

2

إجباري

7402627

2

إجباري

7402615

2

اختياري

7402616

2

اختياري

7402617

2

إجباري

توصيف املقررات
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 -2/13توصيف املقررات:
اسم املقرر :مواهج البحث يف اللغة واألدب
Research Methodology in Language & Literature
Research methods: Descriptive, Analytical, and statistical method. Choosing
a topic, Plan of research, The title, Data collection, Resources
of data, Methodology, Writing the research (draft), Revision, Documentation of
texts, Final drafting, Fndings and
recommendations, Resources and references, Ethics of research, Publishing

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه:

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :األول

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري

7402601

أهدافه:

 التعرف على طرق اختيار موضوع البحث.
 معرفة طريقة صياغة خطة البحث.
 االطالع على املصادر املتنوعة ملادة البحث.
 التعرف على مناهج البحث اللغوي واألديب.
 إتقان كتابة وإخراج ونشر البحث.
حمتوى املقرر:
دراسة املناهج البحثية :املنهج الوصفي ،والتحليلي ،واإلحصائي.
اختيار املوضوع :أسبابه ،وأمهيته ،وأهدافه .صياغة العنوان ،وضع خطة البحث ،مجع
املادة العلمية ،مصادر املادة وتنوعها :املصادر املطبوعة مثل الكتب ،واألحباث،
والدورايت ،والرسائل العلمية ،واملصادر غري املطبوعة مثل املخطوطات ،واملصادر
اإللكرتونية احلديثة كالربامج احلاسوبية واملواقع العلمية على شبكة املعلومات العاملية .طرق
االستفادة من املصادر ،االستقراء واإلحصاء ،اختيار منهج البحث ،كتابة البحث:
مقدمة البحث ،التمهيد له ،تقسيمه على هيئة أبواب أو فصول أو مباحث أو مطالب،
الصياغة األولية "املسودة" ،املراجعات ،توثيق النصوص ،احلواشي والتعليقات ،الصياغة
األخرية ،النتائج والتوصيات ،إثبات املصادر واملراجع ،آداب البحث :القواعد السلوكية
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واألخالقية اليت يتحلى هبا الباحث كاألمانة العلمية والتارخيية اليت جيب أن حيرص عليها
خالل كتابته للبحث ،نشر البحث.
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
 مهارة مجع املعلومات.
 مهارة حتليل املعلومات.

 مهارة متثل األفكار وعرضها.
 مهارة صياغة النصوص.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:

تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.

املراجع:

االستقراء واملنهج العلمي د .حممود فهمي زيدان.
البحث اإلحصائي :أسلوبه وحتليل نتائجه  .حسن حممد حسني.
البحث العلمي د .عبد العزيز الربيعة.
أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات د .يوسف املرعشلي.
حملات يف املكتبة والبحث واملصادر د .حممد عجاج اخلطيب.






 املوجز يف مراجع الرتاجم والبلدان واملصنفات وتعريفات العلوم د .حممود الطناحي.
 حتقيق النصوص ونشرها عبد السالم هارون.
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 كتابة البحث العلمي د .عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.
 كيف تكتب حبثاً أو رسالة؟ الدكتور أمحد شليب.
 مدخل إىل اتريخ نشر الرتاث العريب د .حممود الطناحي.

 مناهج البحث د .عبد الوهاب أبو سليمان.

 مناهج البحث وحتقيق الرتاث د .أكرم العمري.
 منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات ،حممد عبيدات وحممد
أبونصار وعقلة مبيضني.
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اسم املقرر :نصوص من الوحو العريب

() 1

)Texts from Arabic Syntax(1

Selected readings from the Heritage grammar books, such as: Elkitab of Sebo,
Alossol, Ibn assarraj, Almasa'il, Al farissi, Ma'ani Elquraan, Alfarra, Erab Elquraan,
Annahhas, Amali Tha'alab, Elmuhtassib, Ibn Ginni

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402714 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثاين

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري

أهدافه:
 االطالع على أمهات كتب النحو.
 القدرة على فهم نصوص األقدمني.
 القدرة على حتليل النصوص النحوية.
 التعرف على آراء النحاة املختلفة حول بعض القضااي النحوية.
 التعرف على طريقة تناول النحاة للمسائل النحوية.
حمتوى املقرر:
قراءة حتليلية يف نصوص من كتب الرتاث النحوي ،خيتارها األستاذ ،يراعى فيها :التنوع،
والتدرج التارخيي ،واملقارنة بينها ،ومن أهم املهلفات اليت ينبغي أن ختتار النصوص منها:
الكتاب لسيبويه ،مع شرح السريايف ،وغريه من الشروح ،األصول البن السراج ،املسائل
لل فارسي ،معاين القرآن للفراء ،إعراب القرآن للنحاس ،أمايل ثعلب ،احملتسب البن جين.
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:

 مهارة مناقشة األفكار ونقدها.
 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
 مهارة فهم النصوص.
 مهارة املقارنة بني اآلراء.
 مهارة تقومي اآلراء.
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طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.
املراجع:









الكتاب لسيبويه ،مع شرح السريايف ،وغريه من الشروح.
معاين القرآن لألخفش.
معاين القرآن للفراء.
املقتضب للمربد.
األصول البن السراج.
إعراب القرآن للنحاس.
أمايل ثعلب.
احلجة للفارسي.
 املسائل للفارسي.
 احملتسب البن جين.
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اسم املقرر :اتريخ الوحوس ومصطلحاته

History & Terms of Syntax

The beginning of Syntax, the author of Syntax, School of Basra and School of
Kufa, Grammarians of two school s and their contributions and approach in Syntax,
Trends of grammarians and their relationships with the approach of Basra and Kufa,
Syntactic Controversy: basis, issues, consequences and works .

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402612 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثاين

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري

أهدافه:

 التعرف على أسباب نشأة النحو.
 االطالع على بداايت املدرسة البصرية.
 معرفة طبقات النحاة من البصريني والكوفيني وإسهاماهتم ومنهجهم.
 التعرف على اجتاهات النحويني املتأخرين وعالقتهم مبنهجي البصريني والكوفيني.
 معرفة أسس اخلالف النحوي ،ومسائله ونتائجه.

حمتوى املقرر:
ظروف نشأة النحو ،واألسباب الداعية إليها ،وواضع النحو ،بداية املدرسة البصرية،
وطبقات علمائهم ،وإسهاماهتم يف مسرية النحو ،ومنهجهم يف التقعيد النحوي ،ظهور
املدرسة الكوفية ،وطبقات علمائهم ،وإسهاماهتم يف مسرية النحو ،ومنهجهم يف التقعيد
النحوي ،اجتاهات النحويني وعالقتهم مبنهجي البصريني والكوفيني :كاجتاهات البغداديني،
واألندلسيني ،واملصريني ،اخلالف النحوي :أسسه ،مسائله ،نتائجه ،مهلفاته.
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
 مهارة مجع املعلومات.

 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
 مهارة صياغة النصوص.
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طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.
املراجع:
 طبقات البصريني أليب سعيد السريايف.
 طبقات اللغويني أليب بكر الزبيدي.
 مراتب النحويني أليب الطيب اللغوي حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ط .القاهرة.
 إنباه الرواه على أنباه النحاة للقفطي.
 اتريخ العلماء النحويني للتنوخي.
 سبب وضع العربية للسيوطي.
 بغية الوعاة يف طبقات النحاة للسيوطي
 إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني لليماين.
 اإلنصاف يف مسائل اخلالف أليب الربكات األنباري.
 نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة للشيخ حممد الطنطاوي ط .دار املعارف القاهرة.
 اتريخ النحو األستاذ علي النجدي انصف ط .القاهرة.
 املدارس النحوية د .شوقي ضيف.
 املدارس النحوية د .خدجية احلديثي.
 اتريخ النحو العريب حىت أواخر القرن الثاين اهلجري د .علي أبو املكارم.
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 مدرسة البصرة النحوية د .عبد الرمحن السيد.
 مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو د .مهدي املخزومي.
 من اتريخ النحو لألستاذ سعيد األفغاين.
 املفصل يف اتريخ النحو العريب د .حممد خري احللواين.
 من اتريخ النحو العريب سعيد األفغاين.
 املذاهب النحوية د .مصطفى السنجرجي.
 الوسيط يف اتريخ النحو ،د .عبد الكرمي األسعد.
 احللقة املفقودة يف اتريخ النحو ،د .عبد العال سامل مكرم.
 اخلالف بني النحويني د .السيد رزق الطويل.
 املصطلح النحوي ،د .أمحد عبد العظيم.
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اسم املقرر :أصول التفكري الوحوي Principles of Syntax Thinking
Basis of Syntax, Hearsay Evidences: concept & types, Arguments & Evidences
from: Quran, Hadith, Ancient Arabic Poetry, and Arab Proverbs & Words. Narrators
of evidences and the conditions of versions, Analogy: foundations,
conditions, and its divisions, consensus, approval, induction, abnormality, Evidence
conflict, rules of Preponderance.

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402613 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثاين

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر:إجباري مسار النحو والصرف،
واختياري مسار علم اللغة

أهدافه:
 التعرف على علم أصول النحو.
 معرفة أقسام احلكم النحوي.
 التعرف على أدلة النحو.
 معرفة مفهوم القياس وأركانه.
 التعرف على قواعد الرتجيح عند تعارض األدلة.
 التعرف على شروط االحتجاج يف اللغة زماانً ومكاانً.

حمتوى املقرر:
التعريف بعلم أصول النحو ،احلكم النحوي وأقسامه ،أدلة النحو السماعية :مفهومها،
وأنواعها ،االحتجاج ابلقرآن الكرمي وقراءاته املتواترة والشاذة ،االحتجاج ابحلديث الشريف،
وأدلة املانعني واجملوزين وضوابطهم ،االحتجاج ابلشعر العريب القدمي ،وأثر اختالف رواايته
على حجيته ،االحتجاج أبقوال العرب من خالل حكمهم وأمثاهلم ،الضوابط املكانية
والزمانية لالحتجاج أبشعار ال عرب وأقواهلم ،رواة الشواهد احملتج هبا ،وشروط قبول املروي،
القياس :أركانه ،وشروطه ،وأقسامه ،اإلمجاع ،واالستحسان ،واالستقراء ،الشذوذ ،تعارض
األدلة ،قواعد الرتجيح.
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
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 مهارة االستقراء.
 مهارة التحليل.
 مهارة التقومي.
 مهارة االستنباط والقياس.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.
املراجع:
 اخلصائص ،أليب الفتح بن جين.
 ملع األدلة يف علم أصول النحو ،أليب الربكات األنباري.
 االقرتاح يف أصول النحو ،جلالل الدين السيوطي.
 في ض نشر االنشراح من روض طي االقرتاح ،أليب عبد هللا حممد بن الطيب الفاسي.

 أصول التفكري النحوي ،د .علي أبو املكارم.
 األصول ،د .متام حسان.
 أ صول النحو يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة ،د .حممد عيد.
 الرواية واالستشهاد ،د .حممد عيد.
 الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه ،د .خدجية احلديثي.
 يف أصول النحو ،سعيد األفغاين.
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 أصول النحو العريب ،د .حممود حنلة.
 يف أدلة النحو ،د .عفاف حسنني.
اسم املقرر :علم الصرف :اترخيهس وقضاايهس وأثره

Morphology: history, issues and effects

History of Morphology, curriculum of morphological authoring: A study of some
morphological issues (Derivation, morphological balance, the balance of derivative,
the balance of the sound, the balance of miniature, base verbs on pronouns, verb
)affirmation, the infinitive and derivatives, … etc

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402614 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثالث

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر:إجباري مسار النحو والصرف،
واختياري مسار علم اللغة

أهدافه:

 التعرف على نشأة علم الصرف وأهم أعمال أعالمه.
 معرفة األصل والفرع.
 االطالع على عالقة االستعمال والتخفيف.
 معرفة أثر علم الصرف يف تعريب املستحداثت.
 املقارنة بني تناول القدماء واملعاصرين لبعض القضااي الصرفية ،مثل :واإلعالل
واإلبدال...
 التعرف على دراسة الوحدة الصرفية عند املعاصرين.

حمتوى املقرر:
اتريخ الصرف :نشأة وتطورا ،مناهج التأليف الصريف ،دراسة بعض القضااي الصرفية اآلتية:
بني التصريف واالشتقاق ،امليزان الصريف وامليزان االشتقاقي وامليزان الصويت امليزان التصغريي،
إسناد األفعال إىل الضمائر ،توكيد الفعل ،املصادر واملشتقات ،النسب والتصغري ،املقصور
واملنقوص واملمدود ،مجع التكسري ،اإلعالل واإلبدال ،اإلدغام ،الوقف.
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املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
 مهارة مجع املعلومات.

 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
 مهارة املقارنة بني اآلراء.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.
املراجع:
 املنصف شرح تصريف املازين البن جين.
 شرح شافية ابن احلاجب للرضي.
 املمتع يف التصريف البن عصفور.
 التعريف بضروري التصريف البن مالك.
 مراح األرواح ألمحد بن علي بن مسعود.
 املغ ين يف تصريف األفعال للشيخ حممد عبد اخلالق عضيمة.
 دقائق التصريف ،البن املهدب.
 املفتاح يف الصرف ،للجرجاين.
 شرح امللوكي ،البن يعيش.
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 املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب ،عبدالصبور شاهني.
 التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث ،الطيب البكوش.
 اللغة ،فندريس.
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اسم املقرر :أسس الوظرية الوحوية Essentials of Syntactic Theory
The phenomenon of (Inflection), Cause, Deletion, Assessment, Usefulness. The
Sentence: definition, complementariness, copula, links. Attempts to facilitate
and renewal Syntax, and the relation with the theoretical foundations of Syntax.

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402615 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثالث

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر:إجباري مسار النحو والصرف،
واختياري مسار علم اللغة

أهدافه:

 معرفة األسس اليت بىن النحاة العرب عليها نظرية النحو العريب.
 التعرف على حقيقة اإلعراب وأصالته يف العربية.
 فهم قضية العامل وأثرها يف بناء النحو.
 معرفة أمهية العناصر املقدرة واحملذوفة من السياق.
 التعرف على ضرورة أمن اللبس يف اخلطاب.
 معرفة حد اجلملة وأركاهنا ،ومكمالهتا ،وأنواعها ،وروابطها ،وعالقاهتا.
 االطالع على حماوالت تيسري النحو وجتديده ومدى اتفاقها أو اختالفها مع ما وضعه
النحاة العرب من األسس.

حمتوى املقرر:

ظاهرة اإلعراب ،العامل ،العلة ،احلذف والتقدير ،الفائدة وأمن اللبس.
اجلملة :حدها ،أركاهنا ،مكمالهتا ،أنواعها ،روابطها ،عالقاهتا.
حماوالت تيسري النحو وجتديده ومدى اتفاقها أو اختالفها مع أسس النظرية النحوية.

املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
 مهارة مجع املعلومات.

 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
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 مهارة صياغة النصوص.
 مهارة املقارنة بني اآلراء.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.
املراجع:
 اإليضاح يف علل النحو ،أليب القاسم الزجاجي.
 اخلصائص ،البن جين.
 اللباب يف علل البناء واإلعراب ،أليب البقاء العكربي.
 الرد على النحاة ،البن مضاء.
 إحياء النحو ،لألستاذ إبراهيم مصطفى.
 النحو والنحاة بني األزهر واجلامعة ،للشيخ حممد عرفه.
 اللغة والنحو بني القدمي واحلديث ،لألستاذ عباس حسن.
 من أسرار اللغة ،د .إبراهيم أنيس.
 تقومي الفكر النحوي ،د .علي أبو املكارم.
 الظواهر اللغوية يف الرتاث النحوي ،د .علي أبو املكارم.
 جتديد النحو ،د .شوقي ضيف.
 العالمة اإلعرابية ،د .حممد محاسة عبد اللطيف.
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 اللغة العربية مبناها ومعناها ،د .متام حسان.
 العلة النحوية ،د .مازن املبارك.
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اسم املقرر :علم اللغة احلاسويب

Computerized Linguistics

Morphological and Syntactic analysis through computer,
Software Dictionary, automated configuration, Automated debugger of syntactic and
morphological errors, Studying Syntax & Morphology through computer,
Automated reading of
the texts.

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402616 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثالث

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر:إجباري مسار النحو والصرف،
واختياري مسار علم اللغة

أهدافه:

 التعرف على إمكانيات استخدام احلاسوب يف اجملاالت اللغوية.
 القدرة على استخدام احلاسوب يف التحليل اللغوي صرفيا وحنواي.
 القدرة على تسخري احلاسوب يف البحث املعجمي.
 القدرة على صناعة برامج حاسوبية لتعليم النحو والصرف.

حمتوى املقرر:
التحليل الصريف احلاسويب ،التحليل النحوي من خالل احلاسوب ،املعجم احلاسويب ،التشكيل
اآليل ،املصحح اآليل لألخطاء الصرفية النحوية ،تعليم النحو والصرف ابحلاسوب ،القراءة
اآللية للنصوص.
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
 مهارة مجع املعلومات.

 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
 مهارة الرتكيب.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
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 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.
 التطبيق العملي من خالل معمل للحاسوب.
طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.
املراجع:
 اللغة العربية واحلاسوب ،د .نبيل علي.
منوذج رايضي للتنبُّ ِه اآليل حلركات التشكيل يف اللغة العربية ،د.علي حلمي موسى.
ٌ 
اللغوي ،د.علي حلمي موسى.
ّ
 احلوسبةُ واإلحصاءُ
 دليل الباحث إىل اللسانيات احلاسوبية العربية ،د .وليد العنايت ،د.خالد اجلرب.
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اسم املقرر :نصوص من الوحو العريب

()2

)Texts from Arabic Syntax(2

Selected texts of the syntactic books, analytical reading, from the most important
books including: Sharh Almofassal, by Ibn Ya'ish, Sharh Attas

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402617 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :األول

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر:إجباري مسار النحو والصرف،
واختياري مسار علم اللغة

أهدافه:

 ممتم ُّك ُن الطالب من قراءة نصوص النحو العريب من مصادرة األصلية.

 القدرة على فهم القاعدة النحوية فهماً صحيحاً.
 فهم الطالب ألساليب العلماء املتقدمني.
 التعرف على طرق التأليف يف النحو العريب.

حمتوى املقرر:
قراءة حتليلية يف نصوص خمتارة من كتب النحو ،يراعى فيها :التنوع ،والتدرج التارخيي،
واملقارنة بينها ،ومن أهم املهلفات اليت ينبغي أن ختتار النصوص منها :شرح املفصل البن
يعيش ،وشرح التسهيل البن مالك ،ومغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام،
واألشباه والنظائر للسيوطي ،وحاشية الصبان على شرح األمشوين ،ومعاين القرآن للفراء،
والتمام يف تفسري أشعار هذيل البن جين ،وأمايل ابن الشجري.
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
 مهارة مجع املعلومات.

 مهارة حتليل النصوص.
 مهارة فهم األفكار.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
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 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.
طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.
املراجع:

 شرح املفصل البن يعيش.
 شرح التسهيل البن مالك.
 توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي.






مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام.
حاشية الصبان على شرح األمشوين.
مهع اهلوامع للسيوطي.
األشباه والنظائر للسيوطي.
حاشية اخلضري على ابن عقيل.
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اسم املقرر :فقه اللغة

Philology

Basic issues of Philology, Linguistic strains, Sources of argument, Bilingualism, The
properties of classical Arabic, Synonym, Common verbal contrast, Antonym,
Derivation, Arabization.

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402621 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :األول

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري

أهدافه:

 االطالع على أصول فقه اللغة.
 التعرف على السالالت اللغوية.
 معرفة خصائص العربية الفصحى.
 التمكن من تناول موضوعات فقه اللغة تناوالً تطبيقياً.

حمتوى املقرر:
أوالً :يدرس الطالب مدخالً نظرايً يتناول قضااي فقه اللغة األساسية إبجياز ،السالالت
اللغوية ،ومصادر االحتجاج ،واالزدواجية اللغوية ،وخصائص العربية الفصحى ،والرتادف،
واملشرتك اللفظي ،والتضاد ،واالشتقاق ،والتعريب.
اثنياً :دراسات تطبيقية تشمل مفردات املنهج من خالل دراسة ظاهرة من تلك الظواهر
املذكورة دراسة وصفية أو مقارنة.
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
 مهارة مجع املعلومات.

 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
 مهارة صياغة النصوص.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
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 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.
طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.
املراجع:

 فقه اللغة وسر العربية ،للثعاليب.
 الصاحيب يف فقه اللغة ،البن فارس.
 اخلصائص ،البن جين.
 فقه اللغة ،د.علي عبدالواحد وايف.
 مدخل إىل فقه اللغة ،د.رمضان عبدالتواب.
 فقه اللغة ،د .صبحي الصاحل.
 فقه اللغة ،حممد األنطاكي.
 اللغة العربية واللغات السامية ،د.حممود فهمي حجازي.
 التقريب إىل أصول التعريب ،طاهر اجلزائري.
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اسم املقرر :املعجم واملصطلح

Lexicology & Terminology

& Concept of lexicon, Importance of studying Lexicology
Terminology, Lexicon making and its problems, Automated
lexicon, Relationship between the lexicon and its sources, General dictionaries,
Specialized dictionaries.

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402622 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثاين

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر:إجباري مسار علم اللغة،
واختياري مسار النحو والصرف

أهدافه:






تعلم أساسيات صناعة املعجم.
االطالع على أهم مصادر املعاجم.
إبراز أمهية املصطلح يف ختصصات العربية.
التعرف على أهم املصطلحات يف علوم العربية.
التدريب على كيفية صياغة املصطلحات.

حمتوى املقرر:
مدخل حول مفهوم املعجم ،أمهية دراسة املعجم واملصطلح وصلتهما بعمل الداللة ،صناعة
املعجم ومشكالته ،املعجم اآليل ،العالقة بني املعجم ومصادره ،تغري الداللة املعجمية يف
النص األديب ،املعاجم العامة ،املعاجم اخلاصة.
معاجم املصطلحات :تعريف املصطلح ،بناء املصطلح :اجلذر املعجمي ،السوابق ،اللواحق،
صناعة معاجم املصطلحات ،فهرستها ،بنوك ألفاظها ،جهود اجملامع اللغوية يف بناء
املصطلحات وصناعة معامجها.
ترمجة املصطلحات اللغوية واألدبية ،مثل :النحو ،اإلعراب ،الصرف ،االشتقاق ،العروض،
البالغة ،املعاين ،البيان ،التشبيه ،االستعارة ،الكناية ،اجملاز ،البديع ،النقد ،االجتاه احملافظ،
الواقعية ،الرومانسية ،الرمزية ،النثر ،الشعر ،القصيدة ،الرواية ،القصة ،احلكاية ،احلبكة،
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املسرح ...
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
 مهارة جتريد املعلومات.

 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة تركيب املفاهيم.
 مهارة صياغة املصطلحات.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.
 الواجبات املنزلية.

طرق التقومي:

تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.

املراجع:









املعجم العريب ،نشأته وتطوره ،د .حسني نصار.
املعجم العريب بني املاضي واحلاضر ،د .عدانن اخلطيب.
كشاف اصطالحات الفنون ،التهانوي.
التعريفات ،للجرجاين.
املصطلحات العلمية يف اللغة العربية بني القدمي واحلديث ،مصطفى الشهايب.
املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات ،مكتب تنسيق التعريب.
املورد ،قاموس إنكليزي عريب ،منري البعلبكي.
معجم اللغة العربية املعاصرة ،عريب إنكليزي ،هانز فري.
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Phonetics

اسم املقرر :علم األصوات

The concept of phonology, study methods, phonetic search in heritage, the
importance of physical analysis of sound and, cross-sectional structure of Arabic
language and cadence and toning, contextual and acoustic phenomena, and
the changes historical sound.

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402623 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثاين

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر:إجباري مسار علم اللغة،
واختياري مسار النحو والصرف

أهدافه:
 التعرف على مناهج دراسة علم األصوات.
 االطالع على جهود القدماء يف الدراسات الصوتية.
 التعرف على كيفية التحليل السمعي لألصوات.
 معرفة البنية املقطعية يف العربية.
 التعرف على النرب والتنغيم يف الدراسات احلديثة.
 التطبيق املعملي على مناذج صوتية مسجلة.
حمتوى املقرر:
يدرس هذا املقرر جانبني:
األول :نظري ،من خالل الوقوف عند مفهوم علم األصوات ،ومناهج دراسته ،كما يدرس
هذا العلم البحث الصويت الرتاثي ،وأمهية التحليل الفيزايئي لألصوات وكيفيته ،كما يدرس
نظرية املقطع ،والبنية املقطعية للغة العربية والنرب والتنغيم ،ونظرية الصوتيم (الفونيم) والظواهر
الصوتية السياقية ،والتغريات الصوتية التارخيية ،ويقف عند الوظائف العملية اليت يهديها هذا
العلم.
الثاين :دراسة تطبيقية معملية على مناذج مسجلة من األصوات.
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
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 مهارة مجع املعلومات.
 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة تفسري املعلومات.
 مهارة التطبيق.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.
املراجع:







الكتاب ،سيبويه.
سر صناعة اإلعراب ،ابن جين.
األصوات اللغوية ،إبراهيم أنيس.
أصوات العربية بني التحول والثبات ،د.حسام النعيمي.
الصوت اللغوي ،أمحد خمتار عمر.
دراسة السمع والكالم ،د .سعد مصلوح.
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اسم املقرر :املدارس اللغوية احلديثة Modern Schools of Linguistics
Historical introduction in linguistic studies before the 19 th century in Europe (De
Saussure) and his impact on linguistic research, modern linguistic schools, such as
the school of descriptive, generative transformational school, and school of Syntax
of contextual relations

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402624 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثالث

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر:إجباري مسار علم اللغة،
واختياري مسار النحو والصرف

أهدافه:

 التعرف على االجتاهات واملدارس اللغوية احلديثة.
 االطالع على وجوه االتفاق واالختالف بني نظرية النحو العريب والنظرايت اللغوية
احلديثة.

حمتوى املقرر:
مدخل أترخيي للدراسات اللغوية قبل القرن التاسع عشر يف أوراب( ،دي سوسري) وأتثريه يف
البحث اللغوي ،املدارس اللغوية احلديثة مثل :املدرسة الوصفية ،املدرسة التوليدية التحويلية،
ومدرسة حنو العالقات السياقية.
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
 مهارة مجع املعلومات.
 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
 مهارة املقارنة بني اآلراء.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
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 املناقشة واحلوار.
طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.
املراجع:













اللغة بني املعيارية والوصفية د .متام حسان.
مناهج البحث يف اللغة د.متام حسان.
اللغة العربية معناها ومبناها د.متام حسان.
قواعد حتويلية للغة العربية د .حممد علي اخلويل.
العربية وعلم اللغة البنيوي ،حلمي خليل.
النحو العريب والدرس احلديث ،د .عبده الراجحي.
من األمناط التحويلية يف النحو العريب ،د.حممد محاسة عبد اللطيف.
اللسانيات واللغة العربية ،عبدالقادر الفاسي الفهري.
دروس يف األلسنية العامة ،فردينان دوسوسري ،تعريب صاحل القرماري.
أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة ،انيف خرما.
موجز اتريخ علم اللغة (يف الغرب) ،ر.هؤ .روبنز ترمجة د .أمحد عوض.
املعرفة اللغوية ،تشومسكي ،ترمجة د.حممد فتيح.
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Semantics

اسم املقرر :علم الداللة

Beginning of Semantics in Arabs, Concept of Semantics, importance, Relationship
between Semantics and Symbols, and its relation to other social sciences, The types
of signs, Changes in the significance, causes, Theories of Semantics.
Applied Studies

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402625 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثالث

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر:إجباري مسار علم اللغة،
واختياري مسار النحو والصرف

أهدافه:

 معرفة نشأة علم الداللة عند العرب.
 التعرف على أمهية علم الداللة بني العلوم اللغوية.
 معرفة التغريات اليت تطرأ على الداللة ،وأسباهبا.

 االطالع على نظرايت دراسة الداللة :التصورية واإلشارية والسلوكية والتحليلية واحلقول
الداللية والسياق.
 القدرة على التطبيق العملي على القضااي النظرية.
حمتوى املقرر:
أوال :مدخل نظري يتناول نشأة علم الداللة عند العرب ،مفهوم علم الداللة ،أمهيته بني
العلوم اللغوية ،عالقته بعلم الرموز ،وصلته بعلوم اجملتمع األخرى ،أنواع الدالالت ،التغريات
اليت تطرأ على الداللة ،وأسباهبا ،نظرايت دراسة الداللة :التصورية واإلشارية والسلوكية
والتحليلية واحلقول الداللية والسياق .اثنيا :دراسات تطبيقية على املفردات النظرية املذكورة.
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
 مهارة مجع املعلومات.

 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
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 مهارة التطبيق العملي على املسائل النظرية.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:

تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.

املراجع:

 علم الداللة د.أمحد خمتار عمر.
 علم الداللة العريب :النظرية والتطبيق ،د.فايز الداية.
 مدخل إىل علم الداللة ،د.حممود فهمي حجازي.
 دور الكلمة يف اللغة ،ترمجة د.كمال بشر.
 مدخل إىل علم الداللة ،ترمجة خالد حممود مجعة.
 علم الداللة ،ترمجة منذر عياشي.
 اللغة واملعىن والسياق ،ترمجة عباس صادق.
 التحليل الداليل ،إجراءاته ومنهاجه ،د .كرمي حسام الدين.
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اسم املقرر :علم الوص

Science of Text

Topics in the science of text, including: Historical introduction in evolution,
development, The concept of sentence in the ancient and modern, The concept of
text and terminology, The approach and issues, levels of text analysis, and means of
cohesion in the text, the theory of discourse and receiving

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402626 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثالث

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري مسار علم اللغة،
واختياري مسار النحو والصرف

أهدافه:

 معرفة مفهوم علم النص.
 معرفة مفهوم اجلملة عند القدامى واملعاصرين.
 معرفة مناهج علم النص.

 معرفة مستوايت حتليل النص.
 التفرقة بني دالالت اخلطاب ودالالت التلقي.
حمتوى املقرر:
يدرس الطالب يف هذا املقرر موضوعات يف علم النص ،منها :مدخل اترخيي يوضح منابعه
ونشأته وتطوره ،مفهوم اجلملة عند القدامى واحملدثني ،مفهوم النص ومصطلحاته ،ومناهجه
وقضاايه ،مستوايت حتليل النص ،وسائل التماسك يف النص ،نظرية اخلطاب والتلقي.
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
 مهارة مجع املعلومات.

 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
 مهارة التطبيق العملي على املسائل النظرية.
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طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.
املراجع:
 علم لغة النص د .سعيد حبريي.
 حنو النص نقض نظرية وبناء أخرى ،عمر خرمة.
 لسانيات النص ،حممد خطايب.
 مدخل إىل علم النص ،زتسيسالف وأورزنياك ،ترمجة سعيد حبريي.
 بالغة اخلطاب وحنو النص ،صالح فضل.
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اسم املقرر :علم اللسانيات احلديث

Modern Linguistics

Historical linguistics, social, psychological, biological and anthropological terms:
definition, principles, themes, and objectives

عدد ساعاته :ساعتان

رمزه7402627 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثالث

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر:إجباري مسار علم اللغة،
واختياري مسار النحو والصرف

أهدافه:

 معرفة اللسانيات التارخيية واحلديثة.
 املقارنة بني اللسانية املختلفة.
 توضيح أهدافها ومبادئها وموضوعاهتا.

حمتوى املقرر:
يتضمن هذا املقرر ما يلي :اللسانيات التارخيية ،واالجتماعية ،والنفسية ،والبيولوجية،
واالنثروبولوجية من حيث :التعريف هبا ومببادئها ،وموضوعاهتا ،وأبهدافها.
املهارات املتوقع اكتساهبا موه:
 مهارة مجع املعلومات.

 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
 مهارة التطبيق العملي على املسائل النظرية.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:
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تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )100درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )50درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )50درجة.
املراجع:

 قضااي أساسية يف علم اللسانيات احلديث ،الدكتور مازن الوعر.
 مبادئ اللسانيات ،الدكتور أمحد قدور.
 مباحث يف اللسانيات ،الدكتور رشيد العبيدي.
 اللسانيات :اجملال والوظيفة واملنهج ،الدكتور مسري إستيتية.
 حول األسس البيولوجية للطاقات اللغوية ،تشومسكي ،.ترمجة مازن الوعر.
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اخلامتة

ويف ختام هذه اخلطة نشكر كل من شاركنا بتقديم رأي أو نصح أو مراجعة،
فإليهم مجيعاً يعود الفضل ،بعد توفيق اهلل تعاىل ،يف إجناز هذا العمل العلمي ،والذي أردناه
رائداً متميزاً حمققا ألهداف الكلية واجلامعة.
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تمت ِبحمدِ اهللِ تعالى
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