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 -1اجلهة املقدمة للربانمج

املقدمة

اجلامعة :جامعة امللك فيصل
الكلية :كلية اآلداب

القسم :قسم اللغة العربية
 -2اسم الربانمج والدرجة العلمية
ماجستري يف األدب والنقد والبالغة.
أ -مسار يف األدب.
ب -مسار يف النقد والبالغة.
 -3متهيد

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 ،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 املسائل وتعديل ما جيب تعديله.
 -4الرؤية:
تقدمي برانمج للماجستري ختصص "األدب والنقد والبالغة" متكامل ومتميز يف حمتواه
ومصادره عما يناظره من الربامج حملياً وإقليمياً.
 -5الرسالة:
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يسعى برانمج املاجستري يف قسم اللغة العربية إىل أتهيل طلبة الدراسات العليا
يف مساريه :األدب والنقد والبالغة أتهيالً عالياً متميزاً ،ابألخذ ابخلصوصية من جهة،
ومبستحدث املناهج واملعرفة من جهة أخرى ،فتضمن فهم الثوابت واألصول ،والتعمق يف
املفاهيم واملناهج احلديثة ،مستعينة مبهارات التفكري والبحث العلمي.
 -6األهداف:
التأهيل املتميز يف ختصص األدب والنقد والبالغة.

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 ختصصي األدب والنقد والبالغة.

الربط بني األصول يف ختصصي األدب والنقد والبالغة ،واملناهج العلمية احلديثة

تثبيتاً للخصوصية ،ودعماً للتواصل.
 -7مسوغات تقدمي الربانمج:
 تلبية رغبة كثري من خرجيي القسم واألقسام املماثلة يف مواصلة الدراسات العليا.
 خدمة منسويب القسم من املعيدين واملعيدات ،وتوفري اجلهد والوقت الالزمني للحصول
على القبول يف برامج الدراسات العليا يف اجلامعات األخرى.
 أتهيل كوادر علمية يف ختصصي األدب والنقد والبالغة.
 صناعة األحباث العلمية مسامهة يف إثراء بناء صرح العلم وتنمية القتصاد املعرفة.

4

 -8القبول يف الربانمج:
أ -التقدم للربانمج:
 حتقق شروط الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف التعليم العايل.
 حتقق شروط جامعة امللك فيصل وكلية اآلداب.
 حتقق شروط قسم اللغة العربية.
ب -شروط القبول:








أن يكون املتقدم سعودايً ،أو حاصال على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان
من غري السعوديني.
أن يكون املتقدم حاصالً على الشهادة اجلامعية يف اللغة العربية وآداهبا 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 درسوا له.
أن يقدم موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.
أن جيتاز االختبار املعد لذلك.
أن جيتاز املقابلة الشخصية.
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 -9الربانمج الدراسي:
حيدد الطالب ختصصه يف أحد مساري الربانمج بعد دراسة الفصل األول الذي
يشتمل على مواد مشرتكة بني املسارين.
 -1\9املقررات التخصصية اإلجبارية:
مسار األدب:

 -1\9أ -المتطلبات اإلجبارية ( )20ساعة معتمدة مقسمة على النحو اآلتي:
 ( ) 16ساعة معتمدة من مسار األدب.اسم المقرر

رمز المقرر

قراءات في الشعر العربي القديم
7402631
قضايا الشعر العربي الحديث والمعاصر 7402633
مناهج البحث في األدب واللغة
7402601
ندوة في النثر العربي القديم
7402634
حلقة في دراسة النص الشععر القعديم فعي 7402632
ضوء مناهج النقد الحديث
قضايا السرد العربي
7402635
األدب المقارن
7402636
الرواية والتدوين
7402630

ساعات
المقرر
2
2
2
2
2

الفصل الدراسي
األول
األول
الثاني
الثاني
الثاني
الثالث
الثالث
الثالث

2
2
2

 ( ) 4ساعات معتمدة من مسار النقد والبالغة.اسم المقرر
دراسات في علم البالغة
البالغة واألسلوبية

رمز المقرر
7402651
7402653

ساعات المقرر
2
2

الفصل الدراسي
األول
األول

مسار النقد والبالغة:
 -1\9أ -المتطلبات التخصصية اإلجباريعة ( )20سعاعة معتمعدة مقسعمة علعى
النحو اآلتي:
 ( )16ساعة معتمدة من مقررات مسار النقد والبالغة.اسم المقرر
دراسات في علم البالغة
البالغة واألسلوبية
مناهج البحث في األدب واللغة
اتجاهات النقد العربي القديم

رمز المقرر
7402651
7402653
7402601
7402641
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ساعات المقرر الفصل الدراسي
األول
2
األول
2
الثاني
2
الثاني
2

كتاب خاص في البالغة العربية
النقد العربي المعاصر
كتاب خاص في النقد القديم
تحليل الخطاب

7402652
7402643
7402642
7402660

الثاني
الثالث
الثالث
الثالث

2
2
2
2

 ( )4ساعات معتمدة من مقررات مسار األدب.اسم المقرر
قراءات في الشعر العربي القديم
قضايا الشعر العربي الحديث والمعاصر

رمز المقرر ساعات المقرر
2
7402631
2
7402633

 -2\9المقررات التخصصية االختيارية:

مسار األدب:
يدرس الطالب ( )4ساعات معتمدة من مقررات مسار النقد والبالغة- .
أ -يدرس الطالب ( ) 2ساعتين معتمدتين من كل مجموعة من المجموعتين
اآلتيتين:
 المجموعة األولى:رمز المقرر
7402641
7402652

اسم المقرر
اتجاهات النقد العربي القديم
كتاب خاص في البالغة العربية

عدد ساعات المقرر
2
2

 اجملموعة الثانية:رمز المقرر
7402643
7402642

اسم المقرر
النقد العربي المعاصر
كتاب خاص في النقد العربي القديم

عدد ساعات المقرر
2
2

مسار النقد والبالغة:
يدرس الطالب ( )4ساعات معتمدة من مقررات مسار األدب- .
يدرس الطالب ( ) 2ساعتين معتمدتين من كل مجموعة من المجموعتين
اآلتيتين:
المجموعة األولى:
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اسم المقرر
حلقة فعي دراسعة العنص الشععر القعديم فعي ضعوء
مناهج النقد الحديث
ندوة في النثر العربي القديم

رمز المقرر
7402632

عدد ساعات المقرر
2

7402634

2

اجملموعة الثانية:
اسم المقرر

رمز المقرر
7402635
7402636

قضايا السرد العربي
األدب المقارن

ساعات المقرر
2
2

 -3\9الرسالة ( )6ساعات معتمدة.
على الطالب أن يسجل موضوع رسالته يف حقل املسار الذي درس فيه ،ويلتزم بعد
ذلك مبا اختاره؛ ليصبح ختصصه الدقيق.
 -10االختبارات:

تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.

 -11متطلبات التخرج:

إمتام املقررات الدراسية.
 دراسة املقررات االستدراكية أو  /واإلضافية اليت تقررها جلنة الدراسات
العليا يف القسم.
إجناز الرسالة.
احلصول على تقدير عام ال يقل عن "جيد جداً".

 -12التجهيزات واإلمكاانت
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 -1/12التجهيزات ،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 ابجلامعة.
 -4/1/12احلاسب اآليل والتعليم اإللكرتوين
معمل حاسب آيل ،وبرامج علمية.
 -5/1/12جتهيزات أخرى

 جهاز عرض (دااتشو) ،وسبورة ذكية.

 -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

العبء

االهتمامات

التدريسي

البحثية
أدب ونقد

الرتبة

التخصص

اجلنسية

أ.د.ظافر الشهري

أستاذ

أدب ونقد

سعودي

1٠

أ.د.عزة جدوع

أستاذ

بالغة ونقد

مصرية

1٠

بالغة ونقد

أ.د .زهري أمحد منصور

أستاذ

بالغة ونقد

أردين

1٠

بالغة ونقد

أ.د .فايز عارف القرعان

أستاذ

بالغة وأسلوبية

أردين

1٠

البالغة واألسلوبية

أستاذ مشارك

أدب حديث

مصري

12

أدب حديث

د.شهري دكروري
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االسم

العبء

االهتمامات

التدريسي

البحثية
أدب

الرتبة

التخصص

اجلنسية

د.عمر شحاته

أستاذ مشارك

أدب

مصري

12

د.نوار بلقاسم بوحالسة

أستاذ مشارك

أدب

جزائري

12

أدب

د.عبدالوهاب بوشليحة

أستاذ مشارك

أدب حديث

جزائري

12

أدب حديث

د.حممد أمحد الدوغان

أستاذ مساعد

أدب ونقد حديث

سعودي

14

أدب ونقد حديث

د.خالد محاش

أستاذ مساعد

بالغة ونقد

سوري

14

بالغة ونقد

د.عبدالعزيز بن سعود احللييب

أستاذ مساعد

أدب ونقد

سعودي

14

أدب ونقد

د.عادل عثمان اهلادي

أستاذ مساعد

أدب ونقد

سوداين

14

أدب ونقد

د .ايسني إبراهيم بشري

أستاذ مساعد

أدب ونقد

سوداين

14

أدب ونقد

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

 -13اخلطة الدراسية ووصف املقررات ،وتتضمن اآليت:
 -1/13املخطط التوضيحي الذي حيدد مقررات الفصل الدراسي األول
للمسارين:
1٠

اسم المقرر
قراءات في الشعر العربي القديم
قضايا الشعر العربي الحديث والمعاصر
دراسات في علم البالغة
البالغة واألسلوبية

رمز المقرر
7402631
7402633
7402651
7402653

ساعات المقرر الفصل الدراسي
األول
2
األول
2
األول
2
األول
2

 -2\13املخطط التوضيحي الذي حيدد مقررات الفصل الدراسي الثاين ملسار

األدب:

المقررات اإلجبارية
رمز المقرر
اسم المقرر
مناهج البحث في األدب واللغة
7402601
ندوة في النثر العربي القديم
7402634
حلقة في دراسة النص الشعر القديم في ضوء
7402632
مناهج النقد الحديث

عدد ساعات المقرر
2
2
2

المقررات االختيارية ( ) 2ساعتان من مسار النقد والبالغة.
عدد ساعات المقرر
رمز المقرر
اسم المقرر
اتجاهات في النقد العربي القديم
2
7402641
2
كتاب خاص في البالغة العربية
7402652

 -3\13املخطط التوضيحي الذي حيدد مقررات الفصل الدراسي الثاين ملسار

النقد والبالغة:

املقررات اإلجبارية
رمز المقرر
7402601
7402641
7402652

اسم المقرر
مناهج البحث في األدب واللغة
اتجاهات النقد العربي القديم
كتاب خاص في البالغة العربية

عدد ساعات المقرر
2
2
2

الفصل الثاني المقررات االختيارية ( )2ساعتان من مسار األدب
اسم المقرر
حلقة في دراسة النص الشعر القديم في ضوء
مناهج النقد الحديث
ندوة في النثر العربي القديم
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رمز المقرر
7402632

عدد ساعات المقرر
2

7402634

2

 -4\13املخطط التوضيحي الذي حيدد مقررات الفصل الدراسي الثالث ملسار
األدب:
املقررات اإلجبارية
رمز المقرر
7402636
7402630
7402635

اسم المقرر
األدب المقارن
الرواية والتدوين
قضايا السرد العربي

عدد ساعات المقرر
2
2
2

الفصل الثالث المقررات االختيارية ( ) 2ساعتان من مسار النقد والبالغة.
عدد ساعات المقرر
رمز المقرر
اسم المقرر
2
النقد العربي المعاصر
7402643
2
كتاب خاص في النقد العربي القديم
7402642

 -5\13املخطط التوضيحي الذي حيدد مقررات الفصل الدراسي الثالث ملسار
النقد والبالغة:
املقررات اإلجبارية
رمز المقرر
7402643
7402642
7402660

اسم المقرر
النقد العربي المعاصر
كتاب خاص في النقد القديم
تحليل الخطاب

عدد ساعات المقرر
2
2
2

الفصل الثالث المقررات االختيارية ( )2ساعتان من األدب
رمز المقرر
7402636
7402635

اسم المقرر
األدب المقارن
قضايا السرد العربي
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عدد ساعات المقرر
2
2

 -6/13توصيف املقررات للمسارين:
اسم املقرر :مناهج البحث يف األدب واللغة.
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠26٠1 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :األول
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املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري للمسارين.

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:
اختيار املوضوع :أسبابه ،وأمهيته ،وأهدافه .صياغة العنوان ،وضع خطة البحث ،مجع
املادة العلمية ورقياً وحاسوبياً ،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:
كاملنهج املعياري ،أو الوصفي ،أو التارخيي ،أو املقارن ،أو النقدي ،التحليلي ،واجلمع
بني أكثر من منهج ،تنظيم املادة اجملموعة ،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 واألخالقية اليت يتخلّق هبا
الباحث كاألمانة العلمية والتارخيية اليت جيب أن حيرص عليها خالل كتابته للبحث ،نشر
البحث.
املهارات املتوقع اكتساهبا منه:
 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 ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع األساسية :
 االستقراء واملنهج العلمي د .حممود فهمي زيدان.
 البحث اإلحصائي :أسلوبه وحتليل نتائجه  .حسن حممد حسني.
املراجع املساعدة:











البحث العلمي د .عبد العزيز الربيعة.
أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات د .يوسف املرعشلي.
حملات يف املك تبة والبحث واملصادر د .حممد عجاج اخلطيب.
املوجز يف مراجع الرتاجم والبلدان واملصنفات وتعريفات العلوم د .حممود
الطناحي.
حتقيق النصوص ونشرها عبد السالم هارون.
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
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 مناهج البحث وحتقيق الرتاث د .أكرم العمري
 مناهج البحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جابر عصفور.

اسم املقرر :الرواية والتدوين.
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠263٠ :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب
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املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثالث.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار األدب.

أهدافه:

 أمهية الرواية الشفوية ودورها اخلطري يف حفظ الشعر اجلاهلي إىل غاية عصر
التدوين يف هناية القرن الثاين وأوائل الثالث اهلجريني.
 االطالع على قضية التدوين وبواكري املهلفات العربية يف مراحلها األوىل.

حمتوى املقرر:
دراسة الرواية الشعرية واملراحل اليت مرت هبا منذ العصر اجلاهلي إىل ما بعد القرن
الرابع اهلجري.
وأما التدوين فيجب على الطالب أن يطلع على املراحل اليت مر هبا التدوين منذ
نشأته األوىل إىل أن وصل إىل مراحل متطورة يف القرن اخلامس اهلجري ،والوقوف يف
كل مرحلة على أصناف من الدواوين الشعرية واملعجمات اللغوية ،والكتب األدبية
العامة وغريها من مهلفات تلك العصور يف خمتلف املعارف والعلوم.
املهارات املتوقع اكتساهبا منه:
 مهارة مجع املعلومات.
 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
مهارة صياغة النصوص.
طرق التدريس:

 حماضرات نظرية.
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 املناقشة واحلوار.
 تكليف الطلبة أبحباث تتصل ابملقرر.
طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع األساسية:
 -1رواية الشعر العريب من بداية القرن الرابع اهلجري حىت هناية السابع ،مصطفى
حسني ،دار النهضة العربية -القاهرة1978 ،م.
 -2الشعر اجلاهلي بني الرواية والتدوين ،علي أمحد اخلطيب ،الدار املصرية اللبنانية،
2٠٠3م.
 -3مصادر الشعر اجلاهلي ،انصر الدين األسد.
املراجع املساعدة:
-1
-2
-3
-4
-5

ضحى اإلسالم ،أمحد أمني ،بريوت -لبنان.
دراسة يف مصادر األدب ،طاهر أمحد مكي ،دار املعارف -مصر.
مصادر الرتاث العريب ،عمر الدقاق ،دار الشرق -بريوت.
يف األدب اجلاهلي ،طه حسني ،دار املعارف -مصر.
رواية الشعر ورواته ،عبد الرمحن عثمان.
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اسم املقرر :قراءات الشعر العريب القدمي.
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠2631 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :األول.
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املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار األدب /إجباري
ملسار النقد والبالغة.

أهدافه:

 التعريف أببرز القراءات احلديثة للشعر العريب القدمي.
 تقومي مدى جناح إجراء القراءات احلديثة على الشعر العريب القدمي.

حمتوى املقرر:

دراسة أهم قراءات الشعر العريب القدمي مثل :القراءة األسطورية ،والتارخيية ،والبنيوية،
والثقافية ،وعرض أصول تلك القراءات ،ومدى جناح إجرائها على الشعر العريب القدمي ،وإبراز
القضااي اإلجرائية املرتتبة عن ذلك التطبيق منهجياً وتصورايً ومصطلحياً.

املهارات املتوقع اكتساهبا منه:
 مهارة مجع املعلومات.

 مهارة حتليل املعلومات.

 مهارة متثل األفكار وعرضها.
 مهارة الرتكيب.
 مهارة التفكري النقدي املقارين.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
2٠

املراجع األساسية :
 شعران القدمي والنقد اجلديد ،وهب أمحد رومية.
 الصورة يف الشعر العريب حىت آ خر القرن الثاين اهلجري ،علي البطل.
املراجع املساعدة :
 الشعر والشعرية ،سوزان بينكين ستيتكيفيتش.





الشعرية العربية ،مجال الدين بن الشيخ.
أبعاد قرائية بني الشعر العريب ونقده ،عبدهللا التطاوي.
الشعر العريب القدمي يف ضوء نظرية التلقي والنظرية الشفوية:ذو الرمة منوذجاً،
حسن البنا عز الدين.
يف سيمياء الشعر القدمي :دراسة نظرية تطبيقية ،حممد مفتاح.

اسم املقرر :حلقة يف دراسة النص الشعري القدمي يف ضوء مناهج النقد احلديث .
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠2632 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب
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املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثاين.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار األدب /اختياري
ملسار البالغة والنقد.

أهدافه:

 تعرف الطالب مراحل تطور الشعر العريب القدمي.
 تعرف الطالب اخلصائص الفنية للشعر العريب.
 اطالع ال طالب على املناهج احلديثة لتحليل النصوص الشعرية.

حمتوى املقرر:

يتناول هذا املقرر عدداً من النصوص متثل الشعر العريب القدمي ابتداء من العصر
اجلاهلي حىت هناية العصر العباسي ،وذلك بغرض رصد تطور الشعر العريب عرب هذه
العصور والكشف عن اخلصائص الفنية لشعر كل عصر ،ويشمل تطبيق مناهج النقد
احلديث على الشعر العريب القدمي.

املهارات املتوقع اكتساهبا منه:

 القدرة على فهم اخللفيات الفكرية والثقافية اليت أدت إىل تطور الشعر .
 إتقان حتليل النصوص الشعرية على وفق مناهج النقد احلديث.
 القدرة على إجناز حبث علمي يف جمال التخصص.

طرق التدريس:

 حماضرات نظرية.
 املناقشة واحلوار.
 تكليف الطلبة أبحباث تتصل ابملقرر.
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طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع األساسية:

 قراءة النص الشعري اجلاهلي ،موسى راببعة ،دار الكندي -إربد2٠٠2 ،م.
 دراسات يف النص الشعري :العصر العباسي ،عبده بدوي ،دار الرفاعي -الرايض،
ط1984 ،2م.
املراجع املساعدة:

 النص الشعري ومشكالت التفسري ،عاطف جودة نصر ،مكتبة لبنان –
بريوت1996 ،م.
 قراءة يف النص الشعري اجلاهلي يف ضوء نظرية التأويل ،عاطف أمحد الدرابسة،
جدارا للكتاب العاملي -عمان ،ط2٠٠6 ،1م.

اسم املقرر :قضااي الشعر العريب احلديث واملعاصر
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠2733 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب
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املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :األول.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار األدب/
وإجباري ملسار النقد والبالغة.

أهدافه:

 التعرف التفصيلي على أبرز قضااي الشعر العريب احلديث واملعاصر نظرايً وإجرائياً.
 إدراك أثر وتداعيات هذه القضااي يف الشعر احلديث واملعاصر .

حمتوى املقرر:
االطالع على أبرز قضااي الشعر احلديث واملعاصر نظرايً وإجرائياً مثل :البنية الصوتية،
واإليقاع ،والبنية التصويرية ،والبنية الداللية ،ومدى جناح الشعر احلديث واملعاصر يف التوفيق
بني اخلصوصية العربية والروافد اخلارجية ،والدراسة ابلتفصيل لبعض القضااي مثل :احلداثة،
والتشكيل الشعري اجلديد ،والغموض والتعمية يف املنت الشعري احلديث واملعاصر ،وتشكل
املوقف النقدي عن الشاعر العريب ،وتداخل األجناس ...
املهارات املتوقع اكتساهبا منه:
 مهارة مجع املعلومات.

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

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

24

طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع األساسية ::
 مفاهيم الشعرية :دراسة مقارنة يف األصول واملنهج واملفاهيم ،حسن انظم.
 أساليب الشعرية املعاصرة ،صالح فضل .
املراجع املساعدة:
 حتليل اخلطاب الشعري ،حممد مفتاح.










مجالية قصيدة النثر ،سوزان برانر.
موسيقى الشعر ،إبراهيم أنيس.
موسيقى الشعر العريب :مشروع دراسة علمية ،شكري عياد.
اجتاهات الشعر العريب املعاصر ،إحسان عباس.
الشعر العريب املعاصر :قضاايه وظواهره الفنية واملعنوية ،عزالدين إمساعيل.
قضااي الشعر املعاصر ،انزك املالئكة.
العروض وإيقاع الشعر العريب :حماولة إلنتاج معرفة علمية ،سيد البحراوي.
حتليل اخلطاب الشعري :البنية الصوتية يف الشعر ،حممد العمري.
بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل.

اسم املقرر :ندوة يف النثر العريب القدمي.
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عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠2634 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثاين.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار األدب  /اختياري

أهدافه:

ملسار البالغة والنقد.

 تعرف الطالب مراحل تطور النثر العريب القدمي.
 تعرف الطالب أشكال الفنون النثرية.
 الوقوف على بعض الكتب واملهلفات العربية القدمية.

حمتوى املقرر:

يرصد هذا املقرر تطور النثر العريب القدمي منذ العصر اجلاهلي حىت العصور املتأخرة.
ويقف على سور القرآن الكرمي وقفة متأنية تظهر أثره .ويركز على تتبع تطور النثر مبختلف
صوره :الرسالة وامل قامة ،وكتب الرواايت واألخبار والقصص ،واحملاضرات ،واملقابسات مع
التوقف على الكتب املهلفة ومناهجها ومضامينها من خالل النصوص.
املهارات املتوقع اكتساهبا منه:
 لقدرة على التفريق بني الفنون النثرية القدمية.
 حتليل الظواهر الفنية بناء على خصائص كل فن منها.
 القدرة على إجناز حبث علمي يف جمال التخصص.
طرق التدريس:
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 حماضرات نظرية.
 املناقشة واحلوار.
 تكليف الطلبة أبحباث تتصل ابملقرر.
طرق التقومي:

تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع األساسية:

 النثر الفين يف القرن الرابع اهلجري ،زكي مبارك ،دار اجليل -بريوت1975 ،م.
 فنون الن ثر العريب القدمي ،خليل أبو رمحة ،جامعة القدس املفتوحة -عمان،
1993م.
املراجع املساعدة:
 األساليب األدبية يف النثر العريب القدمي ،كمال اليازجي ،دار اجليل -بريوت،
1986م.
 الرسائل األدبية ودورها يف تطوير النثر العريب القدمي ،صاحل بن رمضان ،دار
الفارايب -بريوت2٠٠7 ،م.
 مفهوم النثر الفين وأجناسه يف النقد العريب القدمي ،مصطفى البشري قط ،دار
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اليازوري العلمية للنشر والتوزيع -عمان2٠٠9 ،م.
 الوصااي يف األدب العريب القدمي ،سهام الفريج ،مكتبة املعال -الكويت،
1988م.
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اسم املقرر :قضااي السرد العريب.
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠2635 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثالث.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار األدب /اختياري
ملسار النقد والبالغة.

أهدافه:

 االطالع الدقيق على أبرز القضااي النظرية واإلجرائية يف جمال السرد العريب القدمي
واحلديث واملعاصر .
 إدراك خصائص األساليب السردية العربية القدمية واحلديثة واملعاصرة.

حمتوى املقرر:
التعرف على مناهج السرد احلديثة ،والقضااي اإلجرائية املتعلقة بتطبيق مناهج السرد احلديثة،
وخصائص السرد العريب القدمي واحلديث واملعاصر.
املهارات املتوقع اكتساهبا منه:
 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 ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
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األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع األساسية :
 السردية العربية ،عبدهللا إبراهيم.
 اخلرب يف األدب العريب :دراسة يف السردية العربية ،حممد القاضي.
املراجع املساعدة :





احلكاية والتأويل :دراسات يف السرد العريب ،عبدالفتاح كليطو.
اخلطاب الروائي ،ميكائيل ابختني ،ترمجة حممد برادة.
نظرايت السرد احلديثة ،واالس مارتن ،ترمجة حياة جاسم حممد.
القصة ،الرواية ،املهلف :دراسات يف نظرية األنواع األدبية املعاصرة ،كتاب
مجاعي ،ترمجة خريي دومة.

 النقد البنيوي للحكاية ،روالن ابرت ،ترمجة أنطوان أبوزيد.
 عني النقد على الرواية اجلديدة ،صالح فضل.

3٠

اسم املقرر :األدب املقارن
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠2636 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثالث.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار األدب /اختياري
ملسار النقد والبالغة.

أهدافه:

 الكشف عن نقاط التواصل والعالقات اليت تربط بني اآلداب العاملية.
 التعرف على موقع األدب العريب يف تيارات التأثر والتأثري .

حمتوى املقرر:
التعريف مبفهوم األدب املقارن ،ونشأته ،وعدة ابحثه ،وميادين حبثه ،ومناهجه ،ودراسة
األجناس األدبية ،واملذاهب األدبية والنقدية يف ضوء األدب املقارن ،دراسة تطبيقية على
بعض النماذج األدبية.
املهارات املتوقع اكتساهبا منه:
 مهارة االستقراء.
 مهارة التحليل.

 مهارة املقارنة ،والتمييز .
 مهارة التقومي.
 مهارة االستنباط والقياس.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:
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تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع األساسية :

 األدب املقارن بني النظرية والتطبيق ،أمحد درويش.
 األدب املقارن ،الطاهر أمحد مكي.
املراجع املساعدة:












األدب املقارن ،حممد غنيمي هالل.
مدارس األدب املقارن دراسة منهجية ،سعيد علوش.
فضاءات األدب املقارن ،عيسى الدودي.
املذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيني ،شكري عياد.
مقارابت تطبيقية يف األدب املقارن ،ماجدة محود.
األدب املقارن :أتثري الثقافة اإلسالمية يف الكوميداي اإلهلية لدانيت ،صالح فضل.
أثر األدب العريب يف خفااي األدب الغريب ،يوسف عز الدين.
مالمح يواننية يف األدب العريب ،إحسان عباس.
يف األدب املقارن  :دراسة يف املصادر والتأثريات  ،د.رجاء عبد املنعم جرب.
من األدب املقارن  ،د.جنيب العقيقي.
يف األدب املقارن  ،د.عبد الرازق محيدة.

اسم املقرر :اجتاهات يف النقد العريب القدمي.
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عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠2641 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثاين.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار البالغة والنقد
/اختياري ملسار األدب.

أهدافه:

 معرفة أوليات النقد العريب القدمي.
 معرفة االجتاهات النقدية اليت تشكلت من خالل املهلفات النقدية اليت
قام على أتليفها النقاد العرب القدامى.
 حتليل هذه االجتاهات ونقدها.

حمتوى املقرر:
يبح ؤؤث ه ؤؤذا املس ؤؤاق يف اجتاه ؤؤات النق ؤؤد الع ؤؤريب الق ؤؤدمي ابت ؤؤداء م ؤؤن أوليات ؤؤه يف العص ؤؤر
اجلاهلي حؤىت القؤرن السؤادس اهلجؤري مؤن خؤالل مصؤادره األساسؤية مؤع إفؤراد خصؤائص كؤل
مصدر وكل مشهور يف تلك العصور املختلفة.
املهارات املتوقع اكتساهبا منه:
 مهارة االستقراء.
 مهارة التحليل.
 مهارة املقارنة ،والتمييز .
 مهارة التقومي.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
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 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.
طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع األساسية:

 اتريخ النقد األديب عند العريب ،إحسان عباس ،دار الثقافة -بريوت ،ط1981 ،3م.
 النقد املنهجي عند العرب ،حممد مندور ،دار هنضة مصر -القاهرة197٠ ،م.

املراجع املساعدة:





اتريخ النقد األديب ،عبد العزيز عتيق ،دار النهضة -بريوت ،ط1986 ،4م.
اتريخ النقد العريب من اجلاهلية حىت هناية القرن الثالث ،داود سلوم ،مكتبة
األندلس – بغداد1969 ،م.
اتريخ النقد األديب عند العرب من العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع اهلجري ،طه
أمحد إبراهيم ،دار الكتب العلمية1985 ،م.
اتريخ النقد األديب والبالغة حىت القرن الرابع اهلجري ،زغلول سالم ،منشأة
املعارف ،اإلسكندرية1982 ،م.

اسم املقرر :كتاب خاص يف النقد العريب القدمي.
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠2642 :
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القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثاين.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار البالغة والنقد
/اختياري ملسار األدب.

أهدافه:

 حتليل كتب متكاملة من مجيع جوانبها الفكرية والثقافية.
 إطالع الطالب على اجلهود السابقة حلقل الكتاب.
 إطالع الطالب على اإلضافات اليت حيققها الكتاب.
 متابعة أثر الكتاب يف جهود الالحقني به.

حمتوى املقرر:
كتااب من كتب النقد العريب القدمي ،ويبحث فيه خلفياته الفكرية من
يتناول هذا املقرر ً
خالل رصد اجلهود النقدية السابقة عليه واليت أثرت فيه ،ورصد اإلضافات اجلوهرية
والثانوية يف حقل ختصصه ،ويبحث يف أثره يف جهود النقاد الذي جاؤوا بعده.
املهارات املتوقع اكتساهبا منه:

 القدرة على قراءة كتب الرتاث النقدي القدمي.
 القدرة على احلكم على القيمة العلمية للكتاب.
 القدرة على تقييم دور كتب الرتات يف العصور اليت ألفت فيها.
 القدرة على إجناز حبث علمي يف جمال التخصص.
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طرق التدريس:

 حماضرات نظرية.
 املناقشة واحلوار.
 تكليف الطلبة أبحباث تتصل ابملقرر.

طرق التقومي:

تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.

املراجع:

كتااب أو أكثر من املراجع اآلتية ،أو من غريها:
يستطيع مدرس املقرر أن خيتار ً

 طبقات فحول الشعراء ،البن سالم اجلمحي ،حتقيق :حممود حممد شاكر،
دار املدين – جدة199٠ ،م.
 الشعر والشعراء ،ابن قتيبة ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،دار املعارف-
القاهرة1989 ،م.
 املوازنة بني أيب متام والبحرتي ،اآلمدي ،حتقيق :سيد أمحد صقر ،دار
املعارف -القاهرة1965 ،م.
 الوساطة بني املتنيب وخصومه ،القاضي اجلرجاين ،حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم ،مطبعة عيسى البايب احلليب1966 ،م.
 منهاج البلغاء وسراج األدابء ،حازم القرطاجين ،تقيق :احلبيب بن خوجة،
دار الغرب اإلسالمي -بريوت1981 ،م.
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اسم املقرر :النقد العريب املعاصر
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠2643 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثالث.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار النقد والبالغة/
اختياري ملسار األدب.

أهدافه:

 االطالع الدقيق على مقومات املناهج النقدية اجلديدة.
 التعرف على كيفية تلقي املناهج النقدية اجلديدة يف اخلطاب النقدي العريب.

حمتوى املقرر:
دراسة تصنيف أبرز املناهج النقدية اجلديدة وحضورها يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر،
ومعرفة آليات انتقال هذه املناهج إىل النقد العريب من خالل الوقوف على قضااي االنتقال،
ودراسة مقارنة لنماذج من تلك العالقة.
املهارات املتوقع اكتساهبا منه:
 مهارة مجع املعلومات.

 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة املقارنة ،والتمييز.
 مهارة تفسري املعلومات.
 مهارة التطبيق.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:

تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
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 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع أاألساسية:

 املرااي احملدبة ،عبدالعزيز محودة.
 الكلمات واألشياء ،حسن البنا عز الدين.
املراجع املساعدة :
 قضااي نقدية ما بعد البنيوية :سيادة الكتابة ،هناية الكتاب ،موت اللفظ ،موت
املهلف ،ميجان الرويلي.
 اجتاهات البحث األسلويب :دراسات أسلوبية ،اختيار وترمجة وإضافة شكري عياد.
 مناهج النقد العريب ،صالح فضل.
 مناهج نقد الشعر يف األدب العريب احلديث ،إبراهيم عبدالرمحن حممد.
 منهج الواقعية يف اإلبداع العريب ،صالح فضل.
 اللغة واإلبداع مبادىء علم األسلوب العريب ،شكري عياد.
 مدخل إىل املناهج النقدية يف التحليل األديب ،تعريب الصادق قسومة.
 نظرية التأويل ،مصطفى انصف.
 نظرية التأويل :اخلطاب وفائض املعىن ،بول ريكور ،ترمجة سعيد الغامني.
 مجاليات املعىن الشعري :التشكيل والتأويل ،عبدالقادر الرابعي.
 قراءة النص ومجاليات التلقي ،حممود عباس عبدالواحد.
 األصول املعرفية لنظرية التلقي ،انظم عودة خضر.
 السيميائيات والتأويل ،سعيد بنكراد.
 يف تشكيل اخلطاب النقدي :مقارابت منهجية معاصرة ،عبدالقادر الرابعي.
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اسم املقرر :دراسات يف علم البالغة
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠2651 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :األول.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار النقد والبالغة/
إجباري ملسار األدب.

أهدافه:

 ممتم ُّك ُن الطالب من فهم كالم البالغيني القدماء.
 معرفة العالقة بني علوم البالغة والنحو.

 فهم أسرار اإلعجاز البالغي.
 التعرف على أسس املفاضلة البالغية بني كالم وآخر.
حمتوى املقرر:

نشأة علم البالغة وتدرجه ،تطور املصطلحات البالغية وحتديد مدلوالهتا ،اإلعجاز البالغي
وآراء العلماء فيه ،نظرية النظم ،الربط بني معاين النحو وبالغة النظم ،عالقة النظم ابلصورة،
آراء بعض البالغيني القدامى واحملدثني يف هذه النظرية.
اختيار مناذج من حتليل كبار البالغيني لبعض النصوص ،ومن أمثلة ذلك :ما ذكره عبدالقاهر
ِ
ض ابْؤلمعِي مماءم ِك موماي ممسماءُ أمقْلِعِي}.
يل ماي أ ْمر ُ
يف بيان قوله تعاىل { :موق م
املوازنة بني كالم البالغيني يف حتليلهم للنصوص.

املهارات املتوقع اكتساهبا منه:
 مهارة مجع املعلومات.

 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة املقارنة والتمييز .
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
طرق التدريس:

 احملاضرات.
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 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.
طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع األساسية:

 دالئل اإلعجاز ،لعبد القاهر اجلرجاين.
 أسرار البالغة ،لعبد القاهر اجلرجاين.
املراجع املساعدة








اإليضاح ،للخطيب القزويين.
املطول ،لسعد الدين التفتازاين.
شروح التلخيص.
منهاج البلغاء ،حلازم القرطاجين.
اجمليد يف إعجاز القرآن اجمليد ،للزملكاين.
حممد أبو موسى
خصائص ّ
الرتاكيب ،دّ .

 املعىن يف البالغة العربية ،د.حسن طبل.
 حول اإلعجاز البالغي يف القرآن ،د.حسن طبل.

4٠

اسم املقرر :كتاب خاص يف البالغة العربية.
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠2652 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثاين.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار النقد والبالغة /
اختياري ملسار األدب.

أهدافه:

 حتليل كتب متكاملة من مجيع جوانبها الفكرية والثقافية.
 إطالع الطالب على اجلهود السابقة حلقل الكتاب.
 إطالع الطالب على اإلضافات اليت حيققها الكتاب.
 متابعة أثر الكتاب يف جهود الالحقني به.

حمتوى املقرر:
كتااب من كتب البالغة العربية القدمية ،ويبحث فيه خلفياته الفكرية من
يتناول هذا املقرر ً
خالل رصد اجلهود البال غية السابقة عليه واليت أثرت فيه ،ورصد اإلضافات اجلوهرية
والثانوية يف حقل ختصصه ،ويبحث يف أثره يف جهود البالغيني الذي جاؤوا بعده.
املهارات املتوقع اكتساهبا منه:

 القدرة على قراءة كتب الرتاث البالغي القدمي.
 القدرة على احلكم على القيمة العلمية للكتاب.
 القدرة على تقييم دور كتب الرتات يف العصور اليت ألفت فيها.
 القدرة على إجناز حبث علمي يف جمال التخصص.
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طرق التدريس:

 حماضرات نظرية.
 املناقشة واحلوار.
 تكليف الطلبة أبحباث تتصل ابملقرر.

طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع:
يستطيع مدرس املقرر أن خيتار كت ًااب أو أكثر من املراجع اآلتية ،أو من غريها:
كتاب دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين ،حتقيق حممود حممد شاكر ،املهسسة

السعودية مبصر ،القاهرة  ،ط1992 ،3م.
كتاب أسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين ،حتقيق :حممود حممد شاكر ،دار املدين،

جدة1991 ،م.
مفتاح العلوم للسكاكي ،دار الكتب العلمية -بريوت1987 ،م.

كتاب الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،حيىي بن محزة

العلوي ،دار الكتب العلمية 1982 ،م.
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اسم املقرر :البالغة واألسلوبية.
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠2653 :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :األول.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار النقد والبالغة/
إجباري ملسار األدب.

أهدافه:

 التعرف على الدواعي لتجديد البالغة.
 االطالع الدقيق على نتائج دراسات التجديدية للبالغة.
 الربط بني علم البالغة العربية والعلوم النقدية احلديثة.

حمتوى املقرر:

مفهوم األسلوب عند البالغيني العرب ،وعالقته مبفهوم األسلوبية احلديثة ،جذور األسلوبية
احلديثة يف البالغة العربية ،إمكانية توظيف البالغة العربية يف دراسة بنية اخلطاب وأثره يف
املتلقي ،الوقوف على أهم األعالم البالغيني الذين قاربوا مفهوم األسلوبية كابن طباطبا
واجلرجاين وابن جين وابن خلدون ،نظرية مقتضى احلال يف مصنفات البالغيني العرب يف
ضوء نظرية السياق يف األسلوبية احلديثة ،البالغة ومستوايت حتليل النص.
املهارات املتوقع اكتساهبا منه:
 مهارة مجع املعلومات.
 مهارة حتليل املعلومات.
 مهارة متثل األفكار وعرضها.
 مهارة املقارنة بني اآلراء.
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طرق التدريس:

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
 املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع األساسية :
التفكري البالغي عند العرب ،محادي صمود.

البالغة العربية بني التخييل والتداول ،حممد العمري.

املراجع املساعدة :








احلجاج واحلقيقة وآفاق التأويل :حبث يف األشكال واالسرتاتيجيات ،علي الشبعان.
البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية ،مجيل عبداحلميد.
احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائص األسلوبية ،عبدهللا صوله.
األسلوبية منهجاً ونقداً ،د .حممد عزام.
الرتاث ،د.أمحد درويش.
دراسة األسلوب بني املعاصرة و ّ
األسلوب دراسة إحصائية مقارنة ،د.سعد مصلوح.



البحث األسلويب معاصرة وتراث ،د .رجاء عيد.




علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ،د.صالح فضل.
األسلوبية واألسلوب ،د.عبدالسالم املسدي.
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اسم املقرر :حتليل اخلطاب.
عدد ساعاته :ساعتان

رمزه74٠266٠ :

القسم الذي يقدمه :قسم اللغة العربية

الكلية اليت تقدمه :كلية اآلداب

املتطلبات السابقة :ال يوجد

فصله الدراسي :الثالث.

املستوى الدراسي :ماجستري

صفة املقرر :إجباري ملسار النقد والبالغة.

أهدافه:

 إكساب إلطالب همارإت حتليل إخلطاب إ ألديب.
 إلوقوف عىل أأمه إملصطلحات إحلديثة إملرتبطة به .

حمتوى املقرر:

مفهوم اخلطاب  /التداخل بني مفهومي اخلطاب والنص  /عالقة اخلطاب ابلعلوم األخرى
 /اسرتاتيجيات اخلطاب عامة مع الرتكيز على اسرتاتيجيات اخلطاب األديب /نظرية السياق
ودورها يف حتليل اخلطاب األديب  /املنهج التداويل وحتليل اخلطاب  /مناذج تطبيقية لتحليل
اخلطاب األديب .
املهارات املتوقع اكتساهبا منه:
 مهارة مجع املعلومات.

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

 احملاضرات.
 تكليف الطالب بعمل أحباث.
املناقشة واحلوار.

طرق التقومي:
تكون الدرجة الكلية لكل مقرر مائة ( )1٠٠درجة ،وتوزع على قسمني:
 أعمال الفصل :وتكون من مخسني ( )5٠درجة ،حيددها األستاذ من خالل كتابة
األحباث والتقارير ،وحلقات النقاش ،وقراءة ومراجعة الكتب ،واألسئلة الشفوية أو
التحريرية.
 االختبار التحريري هناية الفصل :ويكون من مخسني ( )5٠درجة.
املراجع األساسية:

 علم النص ( مدخل متداخل االختصاصات ) ،فان دايك  ،ترمجة أ.د سعيد
البحريي ،دار القاهرة2٠٠5،م
 اسرتاتيجيات اخلطاب  ،عبد اهل ادي ظافر الشهري ،دار الكتب الوطنية ،بن غازي،
2٠٠4م .
املراجع املساعدة:

 بالغة اخلطاب وعلم النص  ،د .صالح فضل ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت
1992م.
 تقنيات اخلطاب البالغي ( دراسة نصية )  ،د .فايز القرعان ،عامل الكتب احلديث،
األردن 2٠٠4م .
 حتليل اخلطاب  ،ج.ب برا ون  ،ج .يول ترمجة :د.حممد لطفي الزليطين  ،د .منري
الرتيكي ،جامعة امللك سعود ،السعودية 1997م.
 نربات اخلطاب الشعري  ،د .صالح فضل،دار قباء ،القاهرة 1998م .

46

