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الحمد هلل والصالة والسالم على رسوله األمين ،أما بعد :
إن التحول إلى مجتمع املعرفة الذي تنشده اململكة العربية السعودية يتطلب كفاءات وطنية
مؤهلة وقادرة على املنافسة محليا واقليميا ودوليا ،فالتقدم العلمي والتقني املتسارع ال يترك مجاال
ملتكاسل أو متباطئ واال كان خارج إطار الزمن.
ً
ولقد بات يقينا أن قادة هذا البلد املعطاء-أيدهم هللا-يولون بناء اإلنسان ُج ّل اهتمامهم ،ومن
دور أساس ي في تقدم
أدوات هذا االهتمام العناية بالتعليم الذي هو أساس تقدم األمم ملا له من ٍ
اإلنسان ،وتنمية قدراته التواصلية مع الشعوب األخرى لالطالع على علومهم ،وإنتاجهم الفكري ،ونقل
ما يخدم املسيرة التنموية لوطننا الحبيب في ضوء رؤية اململكة .2030
ً
ً
خاصا كون
اهتماما
وفي هذا اإلطار وجه معالي مدير الجامعة بإعطاء العملية التعليمية
التعليم هو الوظيفة األولى للجامعة كما أنه محورا أساسيا في التطوير والجودة واالعتماد األكاديمي،
ولذلك تسعي كلية العلوم واآلداب بجامعة نجران إلى التطوير والتحسين املستمر سواء على
صعيد البنية التحتية واملنشآت أو الخطط والبرامج بما يحقق الجودة والتميز في العملية التعليمية
وذلك من خالل التخطيط والتوجيه واملتابعة والتقويم حتى تحقق الكلية بأمر هللا رسالتها وتكون بيئة
أكاديمية جاذبة للطالب.
ومن هذا املنطلق تقوم الكلية بإصدار األدلة والنشرات التي تساعد أبنائنا وبناتنا الطالب
والطالبات على التواصل بفاعلية مع مؤسستهم التعليمية وأعضاء هيئة التدريس بها والفهم الكامل
للوائح ونظم الدراسة بما يساعدهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم وينمي دورهم االيجابي في عملية
التعليم والتعلم حتى يسهم الجميع بدوره في مسيرة التنمية لوطننا الحبيب.
نسأل هللا التوفيق والسداد للجميع.
عميد كلية العلوم واآلداب

معدي
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د  .عبد الرمحن بن عبد اهلل آل

مقــــدمة
صممت الخطة الدراسية الجديدة إلعطاء الطالب القدر الكافي واملناسب واملتوازن في تخصص اللغة العربية من
خالل مجموعة من املقررات التي توفر له األسا العلمي و اللغوي الذي ل غنى لدار اللغة العربية عنه  ،باإلضافة إلى
عدد من املقررات العامة التي تساعده في تخصصه ول تغفل الخطة األهمية البالغة لدراسة مهارات التصال الواجب
إكسابها للطالب .
و تم إعداد مناهج الخطة بعناية كبيرة وأسلوب أكاديمي متميز لتواكب أفضل املناهج في الجامعات العربية وتناسب
متطلبات سوق العمل .
تطمح الخطة الدراسية الجديدة إلى تحقيق التميز في تعليم اللغة العربية وذلك باستخدام أحدث الوسائل التعليمية
والفنية على نحو أكاديمي وتطبيقي يضاهى أفضل الجامعات العربية العريقة في تخصص اللغة العربية .
ً
يبلغ عدد الساعات املعتمدة للحصول على درجة البكالوريو في هذه الخطة الدراسية  138ساعة  ،موزعة على
ثمانية مستويات .
ً
وحرصا من برنامج اللغة العربية في كلية العلوم واآلداب بجامعة نجران على استيعاب ما يستجد في من علوم العربية
وتخصصاتها املختلفة  ،قام بإعداد خطة تتناسب مع مستجدات العصر .

هذا  ...وهللا لي التوفيق
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اسم الربنامج  :بكالوريوس اللغة العربية ( آداب )
أهمية الربنامج :
-

-

تلبية احتياجات القطاع العام و القطاع الخاص ومؤسسااته األهلياة مان الكاوادر الساعودية املؤهلاة
في اللغة العربية بما يتوافق مع الفرص الوظيفية املتاحة .
ّ
ويمكان الابالد مان
النهوض بحركة التأليف واإلنتاا األدياي بماا يطاوع األدب لخدماة الفكار اإلساالمي د
أداء دوره ااا القي ااادي ف ااي بن اااء الحض ااارة اإلئس ااانية عل ااى مباداه ااا األص اايلة الت ااي تق ااود ال اارية إل ااى الب اار
والرشاد وتجنبها النحرافات املادية واإللحادية .
إتاحة الفرصة أمام الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا في علوم العربية املختلفة .
املواءم ا ااة والتواف ا ااق ب ا ااين مخرج ا ااات النظ ا ااام التعليم ا ااي ف ا ااي اللغ ا ااة العربي ا ااة ومتطلب ا ااات س ا ااوق العم ا اال
للم اركة في التنمية القتصادية والجتماعية باململكة .

الرؤية :

اإلبداع و التفوق في مجال اللغة العربية محليا و عربيا.

الرسالة :

علميا و ً
ً
يهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية  ،لغة القرآن الكريم  ،و تزويد املجتمع بكوادر مؤهلة ً
وثقافيا ؛
مهاريا
ً
ً
سعيا إلى رقي املجتمع و سد احتياجاته  ،و ربطا بين التراث و املعاصرة .

الغايات و األهداف :

 – 1إحياء التراث العريي األديي و اللغوي عن طريق التحقيق و الدراسة و الن ر  ،و التعرف على أهم
مصادر التراث العريي .
 - 2إعداد كوادر مؤهلة أكاديميا للعمل في مجال اللغة العربية .
 - 3إكساب الطالب املهارات اللغوية العالية في اللغة واألدب و إثراؤه فكريا و ثقافيا و فنيا .
 - 4اإلسهام في البحوث العلمية الجديدة مع مراعاة الحتياجات ال رية و التنموية في اململكة .
 - 5خدمااة املجتمااع والتعلاايم املسااتمر ماان خااالل تقااديم دورات تدري يااة واست ااارية ولقاااءات علميااة فااي مجااال
اللغة العربية وآدابها.
 - 6إقامة جسر علمي بين التراث اللغوي والفكري العريي القديم  ،وبين املعاصرة بمناهجها املتنوعة .
 – 7التعامل مع الثقافات و اآلداب األجن ية عن طريق الترجمة و املقارنة األدبية .
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ً

أوال :املعايري األكادميية لربنامج اللغة العربية (آداب)
ت اام العتم اااد ف ااي منهجي ااة العم اال عل ااي اإلط ااار ال ااوطني للم ااؤهالت باململك ااة العربي ااة الس ااعودية ف ااي ص ااياغة
املعااايير األكاديميااة  ،وقااد روفااي فااي إعاادادها طبيعااة املااتعلم والبرنااامج وأهدافااه وخصااائص الخااريجين ونااواتج
التعلم املتوقعة وكذا أبعادها من معرفة  -مهارات إدراكية  -مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل املساؤولية
 مهااارات التواصاال  ،وتقنيااة املعلومااات  ،واملهااارات العدديااة  ،وهااي معااايير وضااعت ماان قباال املتخصصااين فاايالقسم من خاالل جلساات عصاف ذهناي بالشاتراا ماع املساتفيدين مان الخدماة التعليمياة مان طاالب وأوليااء
ً
أمور
استرشادا باملعايير اإلقليمية وفاي إطاار املحافظاة علاي الهوياة الوطنياة  ،وتمثال هاذه املعاايير الحاد األدئا
املطلوب توافره في البرامج التعليمية .

املواصفات العامة خلريج قسم اللغة العربية :

يجب أن يتصف خريج قسم اللغة العربية بالقدرة على :
 - 1معرفة القواعد اللغوية للغة العربية معرفة تسمح له باستخدام اللغة العربياة خطاباا و نصاا اساتخداما
تام الصحة .
 -2البحث في مجالت اللغة العربية املختلفة و اإلفادة من معطيات الثقافات األخرى .
 -3استخدام املناهج العلمية في البحث و الدراسة  ،و قيادة امل اريع البحثية و التعاون املثمر مع اآلخرين .
 -4استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل .
ً
ً
ً
 -5تحليل النصوص تحليال لغويا وأدبيا  ،و تذوقها  ،و نقدها .
 -6التعرف على الثقافة العربية و التراث العريي .
 -7اإلفادة من النظريات الحديثة في دراسة علوم اللغة العربية املختلفة.
 - 8اإلملام بمجموعة متكاملة املعارف و املهارات الالزمة ملمارسة الكتابة الفنية  ،و املمارسة املهنية .
 -9اإلملام بلغة أجن ية ثانية على األقل  ،إلى جانب اللغة العربية .

املعايري األكادميية خلريج اللغة العربية :

أ  -املعرفة :

يجب أن يكون خريج قسم اللغة العربية قد اكتسب املعارف والقدرة على فهم :
 -1القواع ااد النحوي ااة واللغوي ااة للغ ااة العربي ااة  ،ونظرياته ااا النقدي ااة و اللغوي ااة القديم ااة و الحديث ااة  ،ف ااي ش ااتى
املجالت.
 -2بع ا العل ااوم ذات الص االة بعل ااوم اللغ ااة العربي ااة كعل اام ال اانفس وعل اام الجتم اااع و الت اااري  ،والفلس اافة و
اللغة النجليزية واإلعالم و الحاسب .
 -3التع ااابير اللغوي ااة و الص ااطالحية واألدبي ااة املس ااتخدمة ف ااي اللغ ااة العربي ااة ق ااديما وح ااديثا و التغيا ارات الت ااي
طرأت عليها  ،و كيفية استخدام األساليب التعبيرية املستخدمة في اللغة العربية  ،و تجنب األخطاء فيها .
 – 4كيفية التعامل مع املعاجم العربية املختلفة  ،و القواميس األجن ية الحديثة .
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 -5تاري أشهر األدباء واملفكرين القدماء واملعاصرين في تراث اللغاة العربياة  ،و التااري الحضااري والسيايا ي
والجتمافي لألمة العربية .
 – 6معرف ااة تام ااة بأص ااوات اللغ ااة العربي ااة و مخارجه ااا و ص اافاتها  ،وم ااا يح اادث له ااا م اان تغي ارات ف ااي الس ااياقات
املختلفة .
 – 7مناهج البحث اللغوي و األديي  ،و إسهامات العارب القادام فاي البحاوث اللغوياة  ،و قواعاد بنااء الفناون
األدبية العربية .

ب  -املهارات اإلدراكية ( الذهنية ) :

يجب أن يكون خريج قسم اللغة العربية قادرا على :
 – 1القي ااام بعم اال استقص اااءات ف ااي مج ااال اللغ ااة العربي ااة  ،و العتم اااد عل ااى املعلوم ااات و املف اااهيم و األدل ااة
الجديدة مع تنوع املصادر التي يعتمد عليها .
 - 2توظيف القواعد اللغوية الصحيحة في كتابة موضوع  ،أو تقرير ،أو إلقاء كلمة باللغة العربية الفصحى .
 -3إجراء الحوارات باللغة العربية الفصحى باستخدام القواعد النحوية والصرفية التي درسها .
 -4اإلفادة من العلوم اإلئسانية املختلفة التي درسها في ممارسة األعمال اللغوية و التعامل معها.
 -5التعامل مع املخطوطات العربية املختلفة وكيفية تحقيقها وئ رها .
 -6إدراا الدللت اللغوية والنحوية وتطورها.
 -7تطبيق أساليب التفكير الناقد و الحل اإلبدافي للم كالت ؛ للوصول إلى نتائج و آراء مؤكادة حاول األفكاار
والقضايا التي اختلف حولها املفكرون .

ج  -مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية :

يجب أن يكون خريج قسم اللغة العربية قادرا على :
 - 1اإلسهام في الحلول البناءة في املواقف الجماعية  ،وإدارة فريق بحثي .
 - 2اقتراح الحلول املناسبة ألي م كلة تواجهه  ،و تحديد القضايا التي تتطلب عناية خاصة .
 – 3تحمل املسئوليات في التعلم الذاتي  ،و استخدام الوسائل العلمية في إنجاز املهام التي يكلف بها .
 – 4مراعاة الجوانب الخلقية في التعامل مع اآلخرين  ،و التواصل بإيجابية معهم .
 -4جمع املعلومات وعرضها بطريقة مالئمة والتطوير املستمر لها .
 -5استخدام األساليب الحديثة في حل امل كالت سواء بين األفراد أو في إطار الجماعة أو املؤسسة بكفاءة .
ً
ً
 -6املناق ة البناءة و تكوين اآلراء حول القضايا التي تثار في علوم العربية قديما وحديثا .

د  -مهارات التواصل  ،وتقنية املعلومات  ،واملهارات العددية :

 – 1استخدام األساليب اإلحصائية  ،في دراسة الظواهر اللغوية و األسلوبية .
 - 2اس ااتخدام وسا ااائل التصا ااال التكنولوجيا ااة الحديث ااة كالحاسا ااب اآلل ااي ،واإلنترنا اات فا ااي جما ااع املعلوما ااات  ،و
تفسيرها ،واإلفادة منها.
 – 3التواصل الكتايي و ال فهي بفاعلية .
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هـ  -املهارات احلركية النفسية :
-

ل تنطبق

املتطلبات السابقة لاللتحاق بالربنامج :
 - 1اختبار القدرات
 - 2الحصول على الثانوية العامة

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية :
وت مل مدة البرنامج  ،وعدد الساعات املطلوبة موزعة على النحو اآلتي :
تكون الدراسة لنيل شهادة البكالوريو في اللغة العربية باملقررات الدراسية على مدى ثمانية
مستويات وتمنح شهادة البكالوريو في اللغة العربية بعد إتمام الطالب للمتطلبات اآلتية :
 .1استيفاء ال روط والبنود الواردة بالالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية .
 .2دراسة  134وحدة دراسية معتمدة والنجاح فيها.

مدة الدراسة و الدرجة املمنوحة

تكون الدراسة لنيل شهادة البكالوريو في اللغة العربية باملقررات الدراسية على مدى ثمانية
مستويات وتمنح شهادة البكالوريو في اللغة العربية .

اإلرشاد األكادميي لربنامج اللغة العربية
الرؤية :
إرشاد أكاديمي وقائي لطالب سعودي واع يقود املجتمع .
الرسالة :
الهتمام بطالب اللغة العربية كسفير للغة القرآن  ،حامال للواء نهضة اململكة  ،وملبيا ملتطلبات سوق
العمل وذلك من خالل البرنامج األكاديمي املتكامل الذي يتبعه برنامج اللغة العربية لتأهيل طالبه .
أهداف خطة اإلرشاد األكادميي للربنامج :
أول :أهداف عامة وتتمثل في :
 -1تقديم املعلومات األكاديمية واإلرشادية للطالب وزيادة وعيهم بنظام الدراسة في البرنامج وتعريفهم
بأهمية اإلرشاد األكاديمي .
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 -2التعرف على امل كالت والعقبات الشخصية التي تحول دون قدرة الطالب على التحصيل العلمي .
 - 3توجيه الطالب ومتابعتهم أكاديميا واجتماعيا وصحيا خالل سنوات الدراسة .
 - 4مساعدة الطالب الذين يعانون من م كالت نفسية واجتماعية على اجتياز الصعوبات ؛ وذلك
بتحويل الحالت الطالبية إلى امل رف النفس ي .
أهداف تتعلق بربنامج اللغة العربية :

 مساعدة الطالب املتعثرين دراسيا في القسم على تحسين أوضاعهم األكاديمية .
 مساعدة الطالب على إيجاد حلول مباشرة للم كالت األكاديمية التي تواجههم بما يتعلق منها
بصعوبة فهم بع مقررات البرنامج .
 تهيئة الطالب لستقبال كل عام دراي ي جديد  ،بالستعداد الجيد له ومعرفة ما يتعلق بالختبارات
وكذلك اللوائح الجامعية .
 محاولة تعديل السلوا الطاليي غير املنضبط بتقديم النصح واإلرشاد والتوعية الالزمة وإعالم
الطالب بالعقوبات في ذلك .
 التواصل مع املرشد األكاديمي للكلية والرئيس املباشر للقسم لحل امل كالت الطالبية مثل  :فك
القيد  ،الفصل األكاديمي .

ثانيا  :املهام العامة للمرشد األكادميي :
هناا مهام عديدة يجب على املرشد األكاديمي القيام بها من أهمها :
1ا الحصول على قائمة الطالب من مكتب التسجيل .
2ا الجتماع بالطالب والتعرف على م اكلهم  ،وإخبارهم بأن عملهم هو تقديم العون واملساعدة لهم .
3ا توزيع املطويات التعريفية بالنظام اإلرشادي .
4ا ضرورة توعية الطالب بأهمية املحافظة على سرية أوراقه.
5ا الت ديد على أهمية الحضور والنضباط خالل الدراسة .
6ا وضع إعالنات دورية مستمرة بما يستجد من الحالت الدراسية مثل  :فترة الحذف واإلضافة ،
العتذار عن "مقررا فصل"  ،التأجيل  ،التقويم الجامعي الخاص ببدء الختبارات النهائية "لطالب
النتظام والنتساب على السواء .
7ا تفعيل اإلرشاد الوقائي.
املهام اإلجرائية للمرشد األكادميي :
1ا تجهيز ملف اإلرشاد األكاديمي .
2ا مساعدة الطالب في رسم خطتها الدراسية والتعديل فيها بحسب الحاجة .
3ا اإلشراف على جداول تسجيل بع الطالب النهائية ومعرفة العب الدراي ي لهم ومساعدتهم متى ما
دعت الضرورة .
4ا اإلشراف على عملية الحذف واإلضافة .
5ا إرشاد الطالب املتأخرة دراسيا وتوجيهها .
6ا رعاية الطالب املتفوقين .
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7ا التواصل والتنسيق مع الخصائي الجتمافي والنفس ي .
8ا الهتمام باملقترحات وال كاوى التي تصدر من الطالب ورفعها لجهات الختصاص.

خطة البكالوريوس برنامج اللغة العربية ( آداب )  134ساعة
املستوى األول
م

اسم املقرر

الرقم والرمز

املستوى الثاني
الساعات

م

اسم املقرر

الرقم والرمز

الساعات

1

111سلم2-

مدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

1

 112سلم 2-

الثقافة اإلسالمية2-

2

2

102نجل3-

نصوص لغوية

3

2

 143وسل2-

الحاسوب في التعليم

2

3

113ترب2-

مدخل العلوم التربوية

2

3

142عرب 3-

مصادر اللغة واألدب

3

4

141عرب 2-

مهارات الكتابة

2

4

143عرب 2-

فن اإللقاء

2

5

111عرب 3-

النحو 1

3

5

113عرب 3-

النحو 2

3

6

161عرب 2-

البالغة 1

2

6

162عرب 2-

البالغة 2

2

7

112عرب 2-

مهارات القراءة والفهم

2

7

131عرب 2-

تاريخ األدب العربي

16

املجموع

املجموع

املستوى الثالث
م

اسم املقرر

الرقم والرمز

2
16

املستوى الرابع
الساعات

م

اسم املقرر

الرقم والرمز

الساعات

1

113سلم2-

الثقافة اإلسالمية3-

2

1

114سلم2-

الثقافة اإلسالمية4-

2

2

214عرب 3-

نحو 3

3

2

215عرب 3-

النحو 4

3

3

221عرب 2-

الصرف 1

2

3

222عرب 2-

الصرف 2

2

4

263عرب 2-

البالغة 3

2

4

264عرب 2-

البالغة القرآنية

2

5

244عرب 2-

الشعر العربي القديم 1

2

5

245عرب 3-

الشعر العربي القديم 2

3

6

251عرب 2-

النثر العربي القديم 1

2

6

252عرب 2-

النثر العربي القديم 2

2

7

232عرب 2-

األدب السعودي

2

7

271عرب 3-

موسيقا الشعر

3

8

281عرب 3-

علم اللغة

3
18

املجموع

املجموع

املستوى الخامس
م

اسم املقرر

الرقم والرمز

17

املستوى السادس
الساعات

م

اسم املقرر

الرقم والرمز

الساعات

1

365عرب 2-

البالغة النبوية

2

1

366عرب 2-

األسلوبية

2

2

346عرب 3-

الشعر العربي القديم 3

3

2

335عرب 3-

النقد األدبي الحديث

3

3

382عرب 2-

علم األصوات

2

3

347عرب 3-

الشعر العربي القديم 4

3

4

333عرب 3-

النقد العربي القديم

3

4

391عرب 2-

مناهج البحث العلمي

2

5

334عرب 2-

أدب األطفال

2

5

383عرب 2-

علم املعاجم والداللة

2

6

372عرب 2-

علم القافية

2

6

353عرب 2-

النثر العربي الحديث 1

2

7

323عرب 2-

صرف 3

2

7

317عرب 2-

النحو 6

2

8

316عرب 2-

النحو 5

2
18

املجموع

املجموع

املستوى السابع
م

اسم املقرر

الرقم والرمز

16

املستوى الثامن
الساعات

م

اسم املقرر

الرقم والرمز

الساعات

1

484عرب 2-

تحليل الخطاب

2

1

418عرب 3-

املدارس النحوية

3

2

436عرب 3-

أدب املسرح العربي

3

2

438عرب 3-

األدب املقارن

3

3

454عرب 2-

النثر العربي الحديث 2

2

3

487عرب 3-

القراءات واللهجات

3

4

485عرب 3-

البحث اللغوي عند العرب

3

4

449عرب 2-

الشعر العربي الحديث 2

2

5

437عرب 2-

أدب الدول املتتابعة

2

5

439عرب 3-

النقد التطبيقي

3
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6

448عرب 2-

الشعر العربي الحديث 1

2

7

486عرب 2-

فقه اللغة

2

املجموع

6

16

492عرب 3-

مشروع تخرج
املجموع

3
17

نظام ترقيم المق ّررات الدراسيّة وترميزها
رمز املقرر  :وهو رمز يوضح فيه قسم اللغة العربية في جامعة نجران ومستوى املقرر وفئة محتوى املقرر
وتسلسله والرمز مؤلف من عدد من األرقام باإلضافة إلى رمز اللغة العربية ( عرب ) .ويخضع نظام ترقيم وترميز
ُ
ّ
ّ
ّ
العربية ) ملرحلة البكالوريوس للضوابط واألسس اآلتية :
الدراسية لبرنامج ( اللغة
املقررات

أولا  :ترقيم المق ّررات

ّ
يدل ّ
خانات ( آحاد  ،عشرات  ،مئات ) ّ
يتكون رقم ّ
كل رقم على ما يأتي :
املقرر من 3
ٍ
أ  -الرقم املئوي  :يمثل املستوى السنوي الذي يطرح فيه املقرر فصلين دراسيين ( األول والثاني ) كما
يأتي :
رقم المئات
السنة الدراسيّة
1
السنة األولى
2
السنة الثانية
3
السنة الثالثة
4
السنة الرابعة
ب  -الرقم العشري  :يمثل التخصص الفرعي في القسم الذي ينتمي له املقرر كاآلتي :
ْري
الرقم ال َعش ّ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

التخصص الدقيق
يدل على المقررات العامة
يد ّل على مق ّررات النحو ومهارات القراءة
صرف
يد ّل على مق ّررات ال ّ
يد ّل على مق ّررات األدب والنقد
يد ّل على مق ّررات الشعر ومهارات الكتابة
يد ّل على مق ّررات النثر
يد ّل على مق ّررات البالغة
يد ّل على مق ّررات العروض والقافية
يد ّل على مق ّررات فقه اللّغة
يد ّل على مق ّررات البحوث ومشاريع التخرج

ج  -رقم اآلحاد  :يمثل رقم املقرر الجزئي ضمن تسلسل مجموعة املقررات التخصصية التي ينتمي إليها
املقرر في التخصص الفرعي في القسم يأخذ الرقم من (. )9 – 1
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ثانياا  :ترميز المق ّررات

ّ
املقررات الدر ّ
اسية في ( البرنامج ) بما يتطابق مع ّ
ّتم اختيار رمز ّ
العربية ) على ما
مسمى قسم ( اللغة
ٌ
هو متعارف عليه ،وبناء على ذلك فقد ّتم اختيار رمز البرنامج ( عرب ) .

متطلبات برنامج اللغة العربية :
لقد تم توزيع الخطة الدراسية لبرنامج اللغة العربية واملكونة من  134ساعة معتمدة إلى أربعة
متطلبات ھي  :متطلبات الجامعة  8ساعات معتمدة  ،ومتطلبات الكلية  7ساعات معتمدة  ،ومتطلبات
القسم  52ساعة معتمدة  ،ومتطلبات التخصص  67ساعة معتمدة .
عـدد الوحدات المعتمـدة

النسبة المئوية

نـوع المتطلب

1

متطلبات الجامعـة

8

%5.8

2
3
4

متطلبات الكلـية
متطلبات القسم
متطلبات التخصص

7
52
67

%5.0
%37.7
%51.5

م

134

مـجموع متطلبات التخرج

َّ
متطلبات اجلامعة

متطلبات الجامعة ھي مقررات مطلوبة للحصول على الدرجة العلمية ،وتتكون من أربعة مقررات
ومجموع ساعاتها املعتمدة ثماني ساعات كما هي موضحة في الجدول أدناه :
رقم المقرّر
ورمزه

م
1
2
3
4

اسـم المقرّر

111سلم2-
 112سلم 2-
113سلم2-
114سلم2-

مدخل إلى الثقافة
اإلسالمية
الثقافة اإلسالمية 2
الثقافة اإلسالمية 3
الثقافة اإلسالمية 4

طبيعة
الساعات الساعات
المعت َمدة
نظر ّ
ي
ي عمل ّ
2
2
2
2
2

2
2
2

المستوى متطلب
الدراس ّي المقرّر
األول
الثاني
الثالث
الرابع

مجموع ساعات متطلبات الجامعة

ُ ّ
َّ
متطلبات الكلية
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111سلم2-
 112سلم 2-
113سلم2-
8

الهدف املرجو من متطلبات الكلية ھو تزويد الطالب باملعرفة واملعلومات الضرورية لنيل درجة
البكالوريوس من قسم اللغة العربية بجامعة نجران .وتتكون متطلبات الكلية من ثالث مقررات مختلفة
وعدد وحداتها املعتمدة سبع ساعات تغطي متطلبات الكلية مواد تربية ولغة انجليزية والحاسوب كما ھو
موضح في الجدول أدناه :

رقم المقرّر
ورمزه

م
1
2
3

طبيعة
الوحدات الوحدات
المعت َمدة
نظر ّ
ي
ي عمل ّ
3
3

اسـم المقرّر

102نجل3-

نصوص لغوية

113ترب2-

مدخل العلوم
التربوية
الحاسوب في التعليم

 143وسل2-

2

2

2

1

2

المستوى متطلب
الدراس ّي المقرّر
األول

--

األول

--

الثاني

--

مجموع ساعات متطلبات الكليّة

7

َّ
متطلبات القسم

ً
تتكون متطلبات القسم من  22مق ً
ررا مختلفا من أساسیات مقررات اللغة العربية من نحو وأدب
وشعر ونثر وعلوم لغوية وغيرها كما هي موضحة في الجدول أدناه :
م

رقم المق ّرر ورمزه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 141عرب 2-
 111عرب 3-
 161عرب 2-
 112عرب 2-
 142عرب 3-
143عرب 2-
 113عرب 3-
 162عرب 2-
 131عرب 2-
 214عرب 3-
221عرب 2-
 263عرب 2-
 244عرب 2-
 251عرب 2-
 232عرب 2-
 281عرب 3-
 215عرب 3-

الوحدات طبيعة الوحدات
ي عمل ّي
المعت َمدة نظر ّ

اسـم المق ّرر

2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3

مهارات الكتابة
النحو 1
البالغة 1
مهارات القراءة والفهم
مصادر اللغة واألدب
فن اإللقاء
النحو 2
البالغة 2
تاريخ األدب العربي
نحو 3
الصرف 1
البالغة 3
الشعر العربي القديم 1
النثر العربي القديم 1
األدب السعودي
علم اللغة
النحو 4
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2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3

-

المستوى
الدراس ّي
األول
األول
األول
األول
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الرابع

متطلب المق ّرر
111عرب 3-
161عرب 2-
113عرب 3-
162عرب 2-
214عرب 3-

18
19
20
21
22

 222عرب 2-
 264عرب 2-
 245عرب 3-
 252عرب 2-
 271عرب 3-

2
2
3
2
3

الصرف 2
البالغة القرآنية
الشعر العربي القديم 2
النثر العربي القديم 2
موسيقا الشعر

جمموع ساعات متطلبات القسم
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2
2
3
2
3

-

الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع

221عرب 2-
263عرب 2-
244عرب 2-
251عرب 2-
52

متطلبات التخصص
م

رقم المق ّرر
ورمزه

الوحدات طبيعة الوحدات
المعت َمدة
نظري عمل ّي
ّ

اسـم المق ّرر

المستوى
الدراس ّي

متطلب المق ّرر

1

 365عرب 2-

البالغة النبوية

2

2

-

2

 346عرب 3-

الشعر العربي القديم 3

3

3

-

الخامس 264عرب 2-
الخامس 245عرب 3-

3

 382عرب 2-

علم األصوات

2

2

-

الخامس

 281عرب 3-

4

 333عرب 3-

النقد العربي القديم

3

3

-

الخامس

-

5

 334عرب 2-

أدب األطفال

2

2

-

الخامس

-

6

 372عرب 2-

علم القافية

2

2

-

الخامس

271عرب 3-

7

 323عرب 2-

الصرف 3

2

2

-

الخامس

222عرب 2-

8

 316عرب 2-

النحو 5

2

2

-

الخامس

215عرب 3-

9

 366عرب 2-

األسلوبية

2

2

-

السادس

10

 335عرب 3-

النقد األدبي الحديث

3

3

-

السادس 333عرب 3-

11

 347عرب 3-

الشعر العربي القديم 4

3

3

-

السادس 346عرب 3-

12

 391عرب 2-

مناهج البحث العلمي

2

2

-

السادس

13

 383عرب 2-

علم املعاجم والداللة

2

2

-

السادس  382عرب 2-

14

 353عرب 2-

النثر العربي الحديث 1

2

2

-

السادس 252عرب 2-

15

 317عرب 2-

النحو 6

2

2

-

السادس 316عرب 2-

16

 484عرب 2-

تحليل الخطاب

2

2

-

السابع

-

17

 436عرب 3-

أدب املسرح العربي

3

3

-

السابع

-

18

 454عرب 2-

النثر العربي الحديث 2

2

2

-

السابع

19

 485عرب 3-

البحث اللغوي عند العرب

3

3

-

السابع

-

-

353عرب 2-
383عرب 3-

20

 337عرب 2-

أدب الدول املتتابعة

2

2

-

السابع

-

21

 486عرب 2-

فقه اللغة

2

2

-

السابع

-

22

 448عرب 2-

الشعر العربي الحديث 1

2

2

-

السابع

347عرب 3-

23

 418عرب 3-

املدارس النحوية

3

3

-

الثامن

317عرب 2-

24

 438عرب 3-

األدب املقارن

3

3

-

الثامن

-

25

 486عرب 3-

القراءات واللهجات

3

3

-

الثامن

-

26

 449عرب 2-

الشعر العربي الحديث 2

2

2

-

الثامن

448عرب 2-

27

 439عرب 3-

النقد التطبيقي

3

3

-

الثامن

335عرب 3-

28

 492عرب 3-

مشروع التخرج

3

-

6

الثامن

391عرب 3-

ّ
ّ
جمموع ساعات مقررات التخصص
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شجرة التسلسل الهرمي للمتطلبات السابقة – قسم اللغة
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ّ
ِّ
املستويات الدراسية :
املستوى األول

م
1
2
3
4
5

6
7

ّ
رقم املقرر

ّ

اسـم املقرر

ورمزه

111سلم2-
102نجل3-
113ترب2-
141عرب 2-
111عرب 3-
161عرب 2-
112عرب 2-

الوحدات
َ
املعتمدة

مدخل إلى الثقافة اإلسالمية
نصوص لغوية
مدخل العلوم التربوية
مهارات الكتابة
النحو 1
البالغة 1
مهارات القراءة والفهم

2
3
2
2
3
2
2

طبيعة

الوحدات
ّ
ّ
نظري عملي

متطلب
ّ
املقرر

2
3
2
2
3
2
2

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي

16

املستوى الااني

م

ّ
رقم املقرر
ورمزه

ّ

الوحدات
َ
املعتمدة

اسـم املقرر

طبيعة

الوحدات
ّ
ّ
نظري عملي

ّ
متطلب املقرر

1

 112سلم 2-

الثقافة اإلسالمية2-

2

2

2

 143وسل2-

الحاسوب في التعليم

2

2

3

142عرب 3-

مصادر اللغة واألدب

3

3

4

143عرب 2-

فن اإللقاء

2

2

5

113عرب 3-

النحو 2

3

3

111عرب 3-

6

162عرب 2-

البالغة 2

2

2

161عرب 2-

7

131عرب 2-

تاريخ األدب العربي

2

2

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي
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111سلم2-

16

املستوى الاالث

م

ّ
رقم املقرر

ّ

الوحدات
َ
املعتمدة

اسـم املقرر

ورمزه

طبيعة

الوحدات
ّ
ّ
نظري عملي

ّ
متطلب املقرر

1

113سلم2-

الثقافة اإلسالمية3-

2

2

112سلم2-

2

214عرب 3-

نحو 3

3

3

113عرب 3-

221عرب 2-

الصرف 1

2

2

4

263عرب 2-

البالغة 3

2

2

5

244عرب 2-

الشعر العربي القديم 1

2

2

6

251عرب 2-

النثر العربي القديم 1

2

2

7

232عرب 2-

األدب السعودي

2

2

8

281عرب 3-

علم اللغة

3

3

3

162عرب 2-

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي

18

املستوى الرابع

م

ّ
رقم املقرر
ورمزه

ّ

الوحدات
َ
املعتمدة

اسـم املقرر

طبيعة

الوحدات
ّ
ّ
نظري عملي

ّ
متطلب املقرر

1

114سلم2-

الثقافة اإلسالمية 4

2

2

113سلم2-

2

215عرب 3-

النحو 4

3

3

214عرب 3-

3

222عرب 2-

الصرف 2

2

2

221عرب 2-

4

264عرب 2-

البالغة القرآنية

2

2

263عرب 2-

5

245عرب 3-

الشعر العربي القديم 2

3

3

244عرب 2-

6

252عرب 2-

النثر العربي القديم 2

2

2

251عرب 2-

7

271عرب 3-

موسيقى الشعر

3

3

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي
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17

املستوى اخلامس

م

ّ
رقم املقرر
ورمزه

ّ

الوحدات
َ
املعتمدة

اسـم املقرر

طبيعة

الوحدات
ّ
ّ
نظري عملي

ّ
متطلب املقرر

1

365عرب 2-

البالغة النبوية

2

2

264عرب 3-

2

346عرب 3-

الشعر العربي القديم 3

3

3

245عرب 3-

3

382عرب 2-

علم األصوات

2

2

281عرب 2-

4

333عرب 3-

النقد العربي القديم

3

3

5

434عرب 2-

أدب األطفال

2

3

6

372عرب 2-

علم القافية

2

2

271عرب 3-

7

323عرب 2-

صرف 3

2

2

222عرب 2-

8

316عرب 2-

النحو 5

2

2

215عرب 3-

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي

18

املستوى السادس

م

ّ
رقم املقرر
ورمزه

ّ

الوحدات
َ
املعتمدة

اسـم املقرر

طبيعة

الوحدات
ّ
ّ
نظري عملي

ّ
متطلب املقرر

366عرب 2-

األسلوبية

2

2

2

335عرب 3-

النقد األدبي الحديث

3

3

333عرب 3-

3

347عرب 3-

الشعر العربي القديم 4

3

3

346عرب 3-

391عرب 2-

مناهج البحث العلمي

2

2

5

383عرب 2-

علم املعاجم والداللة

2

2

382عرب 2-

6

353عرب 2-

النثر العربي الحديث 1

2

2

252عرب 2-

7

317عرب 2-

النحو 6

2

2

316عرب 2-

1

4

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي
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16

املستوى السابع
م

ّ
رقم املقرر ورمزه

ّ
اسـم املقرر

طبيعة

الوحدات
الوحدات
َ
ّ
ّ
املعتمدة
نظري عملي

1

484عرب 2-

تحليل الخطاب

2

2

2

436عرب 3-

أدب املسرح العربي

3

3

3

454عرب 2-

النثر العربي الحديث 2

2

2

485عرب 3-

5

437عرب 2-

البحث اللغوي
عندالعرب
أدب الدول املتتابعة

3

3

2

2

6

486عرب 2-

فقه اللغة

2

2

7

448عرب 2-

الشعر العربي الحديث 1

2

2

4

متطلب
ّ
املقرر

353عرب 2-
 383عرب 3-

347عرب 3-

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي

16

املستوى الاامن
م

ّ
رقم املقرر
ورمزه

ّ

اسـم املقرر

الوحدات
َ
املعتمدة

طبيعة

الوحدات
ّ
ّ
نظري عملي

ّ
متطلب املقرر

1

418عرب 3-

املدارس النحوية

3

3

317عرب 2-

2

438عرب 3-

األدب املقارن

3

3

 102نجل3-

487عرب 3-

القراءات واللهجات

3

3

4

449عرب 2-

الشعر العربي الحديث 2

2

2

448عرب 2-

5

439عرب 3-

النقد التطبيقي

3

3

333عرب 3-

6

492عرب 3-

مشروع تخرج

3

3

391عرب 3-

3

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي

الكتب والمراجع لبرنامج اللغة العربية – آداب
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17

ُ
يلزم إنشاء مكتبة توفر فيها جميع املراجع والكتب الواردة في توصيف املقررات ،
إضافة إلى دواوين الشعر العربي في العصور املختلفة  ،و املعاجم العربية  ،و املوسوعات
األدبية  ،و كتب النحو و اللغة األمهات  ،و كتب التراجم و السير  ،و كتب التاريخ و غيرها .

 -توصيف موجز للمقررات :

املستوى األول

اسم المقرر  :مهارات الكتابة

رمز المقرر 141 :عرب 2-

الوحدات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر:
ّ
ّ
ّ
وصرفية .
ونحوية
إمالئية
 إتقان الكتابة بدون أخطاءً
ً
صحيحا.
 إتقان استعمال عالمات الترقيم استعمال القدرة على تحويل الفكرة إلى فقرة سليمة ًًّّ
وأسلوبيا.
لغويا
 التعرف على نوفي الكتابة ( اإلجرائية – اإلبداعية ) – مستلزمات الكتابة التعرف على قواعد الكتابة وأنواع الكتابة اإلبداعية واإلجرائية . تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد.مفردات المقرر :
أنواع الكتابة – مستلزمات الكتابة – شروط الكاتب الجيد – عناصر البناء التعبيري ( الكلمة – الجملة – الفقرة
– األسلوب ) -وسائط الربط – قواعد الرسم اإلمالئي (رسم الهمزة – رسم األلف – الزيادة – الحذف  -الوصل ) -
عالمات الترقيم – أنواع الكتابة الوظيفية ( التلخيص – التقرير – الرسالة اإلدارية ) – الكتابة اإلبداعية ( فنون
ّ
الوظيفية اإلبداعية ( املقال – املحاضرة – البحث –
النثر :القصة -املسرحية – فن الخطابة – ال عر ) – الكتابة
تحليل النصوص ).
المصادر والمراجع :
 فن التحرير العريي  ،ضوابطه وأنماطه للدكتور محمد صالح ال طي  ،دار األندلس للن ر والتوزيع 1431 ،ها -2010م .
 مهارات الكتابة للدكتور  :شريف عثمان ،مكتبة املتنبي  ،الدمام  1428 ،ها .رمز المقرر 111 :عرب 3-
المتطلب السابق --- :

اسم المقرر :النحو1
الوحدات المعتمدة 3 :
أهداف المقرر :
 إكساب الطالب املادة العلمية النحوية التي يتناولها املقرر .- 22 -

 تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتمكن من التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد. الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى من خاللمعرفته بقواعد اللغة .
مفردات المقرر :
 باب شرح الكالم وشرح ما يتألف منه . باب املعرب واملبني . باب النكرة واملعرفة وأنواع املعارف ( الضمير – العلم – أسماء اإلشارة – املوصول – املعرف باألداة ) . باب املبتدأ والخبر.المصادر والمراجع :
 أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك لبن ه ام األنصاري تحقيق ال ي محمد محي الدين عبد الحميد ا ئ راملكتبة العصرية ا بيروت ا لبنان0
 النحو الوافي  ،األستاذ عبا حسن  ،دار املعارف ( د – ت ). التصريح بمضمون التوضيح لل ي خالد األزهري  ،تحقيق  :د 0عبد الفتاح بحيري إبراهيم ا ئ ر دار الزهراءلإلعالم العريي  ،القاهرة  ،ط . 1
رمز المقرر 161 :عرب 2-
المتطلب السابق --- :

اسم المقرر  :البالغة 1
الوحدات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر:
 تزويد الطالب بأهم املعارف في مجال الدر البالغي من الناحية النظرية والتطبيقية. وقوف الطالب على املقصود بالفصاحة والبالغة وشروط فصاحة الكلمة املفردة ،وشروط فصاحة الكالمالكلي املركب.
 الوقوف على املرتكزات التي ينبغي توافرها في الكالم البليغ . الوقوف على ما يفيد الدار من دراسته للبالغة خاصة على مستوى إئ اء الكالم البليغ.مفردات المقرر:
-

مقدمة تاريخية وعلمية عن البالغة وئ أتها .
نظرية النظم .
الفصاحة والبالغة .
التعريف بعلم املعائي وبيان أهميته .
اإلسناد الخبري وأحواله .
الخبر أغراضه وأضربه .
خرو الخبر على خالف مقتض ى الظاهر .
الحقيقة العقلية واملجاز العقلي .
الذكر والحذف .
التقديم والتأخير .
- 23 -

 التعريف والتنكير . خرو الكالم عن مقتض ى الظاهر القصر  :طرقه والجمال الفني فيه . اإلئ اء وأنواعه . الفصل والوصل مواطن كل منهما . اإليجاز واإلطناب واملساواة .المصادر والمراجع :
 دلئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجائي ،تعليق ال ي عبد املنعم خفاجي  ،مكتبة القاهرة  ،القاهرة  1976 ،م.
 التلخيص في علوم البالغة للخطيب القزويني  ،شرح عبد هللا البرقوقي  ،دار الكتاب العريي  ،بيروت  ( ،د – ت).
 البالغة الواضحة  ،علي الجارم و مصطف أمين  ،دار املعارف  ،القاهرة ( د – ت ) الت يان في علم املعائي و البيان و البديع  ،للطيبي  ،تحقيق د  .هادي عطية  ،عالم الكتب  ،ط  1987 ، 1م . اإلشارات و التنبيهات في علم البالغة  ،لعلي بن محمد الجرجائي  ،تحقيق د  .عبد القادر حسين  ،مكتبة نهضةمصر  ،القاهرة  1982 ،م .
رمز المقرر 112 :عرب 2-
المتطلب السابق --- :

اسم المقرر  :مهارات القراءة والفهم
الوحدات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر:
 تنمية مهارات القراءة لدى الطالب . إكساب الطالب القدرة على التذوق الجمالي للنصوص األدبية . ترقية الذوق املعاصر عن طريق اإلفادة من التراث األديي .مفردات المقرر:
-

تعريفات القراءة و أنواعها .
مستويات القراءة .
مستويات فهم املقروء .
نصوص تطبيقية مختارة على املنهج .

المصادر والمراجع :
-

أسس القراءة و فهم املقروء  ،د  .محمد حبيب هللا  ،دار عمار  ،األردن  ،ط  2000 ، 2م .
القراءة و املحادثة في ضوء منهج تكاملي للدكتور كمال زعفر  ،مكتبة املتنبي  ،الدمام ،
ط  2011 ، 2م .
القراءة للدكتور حسن شحاتة  ،مؤسسة الخليج العربية  1986 ،م .
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املستوى الااني
رمز المقرر  142 :عرب – 3
المتطلب السابق --- :

اسم المقرر  :مصادر اللغة واألدب
الوحدات المعتمدة 3 :
أهداف المقرر :
 تعرف الطالب على كيفية بداية الكتابة و التدوين عند العرب . التعرف على أمهات الكتب العربية في شتى مجالت التأليف ( األدب – النحو – اللغة – املعاجم – تراجمال عراء – البالغة والنقد ) ؛ ليسهل لهم التعامل معها و اإلفادة منها .
 تعرف الطالب على ضخامة التراث العريي و منزلة العرب بين األمم .ً
ً
 تعويد الطالب على الرجوع إلى املكتبة واملصادر بنفسه  ،فيقرأ الكتب باحثا أو متصفحا .مفردات المقرر :
-

ئ أة الكتابة و التدوين عند العرب .
املصادر األساسية في اللغة و األدب ( مجاميع ال عر – كتب الحماسات ) .
املوسوعات األدبية .
مصادر الدراسات اللغوية و النحوية و املعاجم .
مصادر الدراسات البالغية و النقدية .
مناهج تحقيق التراث .

المصادر والمراجع :
-

دراسات في مصادر التراث العريي  ،الدكتور خليل إبراهيم أبو ذياب  ،دار الن ر الدولي  ،الرياض  ،ط ، 1
 2008م.
املصادر اللغوية و األدبية  ،للدكتور عز الدين إسماعيل  ،مكتبة لبنان ،بيروت .1974،
مصادر ال عر الجاهلي  ،للدكتور ناصر الدين األسد  ،دار املعارف  ،القاهرة( د– ت ).
دراسة في مصادر األدب  ،للدكتور طاهر مكي  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط  1999 ، 8م .
في املكتبة العربية  ،للدكتور عبد املجيد اإلسداوي  ،مكتبة املتنبي  ،الدمام  2006 ،م .

اسم المقرر  :فن اإللقاء
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 143 :عرب 2-
المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر:
 إكساب الطالب مهارات إخرا األصوات من مخارجها الصحيحة  ،وتعويده على النطق الصحيح تدريب الطالب على دقة التعبير. إتقان الطالب الربط بين األلفاظ و الجمل و التراكيب .مفردات المقرر:
 اإللقاء  :مفهومه  ،ئ أته  ،عناصره .- 25 -

 وسائل توصيل املعائي  ( :الوقوف  ،التركيز  ،التنغيم  ،التوضيح ). تخيل األلفاظ ووضعها في التراكيب املناسبة . الهتمام باستخدام اللغة الفصحى في النطق و تجنب ركاكة التعبير . أساليب اإللقاء (إلقاء الخطبة  ،إلقاء القصة ) أمثلة تطبيقية .المصادر والمراجع :
 فن اإللقاء و التحرير العريي  ،د  .أزاهر محيي الدين  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ط  2008 ، 1م فن اإللقاء  ،محمد عبد الرحيم عد  ،القاهرة  1998 ،م . فن اإللقاء بين النظرية و التطبيق  ،د  .نجاة علي  ،القاهرة  2000 ،م .رمز المقرر 113 :عرب 3-
المتطلب السابق 111 :عرب 3-

اسم المقرر  :النحو2
الوحدات المعتمدة 3 :

أهداف المقرر :
 إكساب الطالب املادة العلمية النحوية التي يتناولها املقرر . تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتمكن من التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد. الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى من خاللمعرفته بقواعد اللغة.
مفردات المقرر :
 باب كان وأخواتها الحروف امل بهة بليس ( ما ول ولت وإن النافيات ) باب أفعال املقاربة  -باب إن وأخواتها باب ( ل ) النافية للجنس -باب ظن وأخواتها باب أعلم وأرى ونحوهما .المصادر والمراجع :
 أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك  ،لبن ه ام  ،تحقيق ال ي محمد محي الدين عبد الحميد ،طبعة املكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيروت 1429ه ا  2008 -م .
 النحو الوافي  ،األستاذ  :عبا حسن  ،دار املعارف ( د – ت ). التصريح بمضمون التوضيح لل ي خالد األزهري  ،تحقيق  :د 0عبد الفتاح بحيري إبراهيم  ،ئ ر دار الزهراءلإلعالم العريي ا القاهرة ط أولى 0
اسم المقرر  :البالغة 2
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 162 :عرب 2-
المتطلب السابق 161 :عرب 2-

أهداف المقرر:
 وقوف الطالب على مباحث علم البيان من خالل النصوص واألشعار العربية والنثر العريي .- 26 -

 تعريف الطالب بطبيعة اللغة الفنية وخصائص التراكيب البالغية  ،ومدار اإلعجاز القرآئي الذي قامت نظراتالبالغيين ومؤلفاتهم حول وصفه وتحديد خصائصه.
مفردات المقرر:
-

ئ أة علم البيان وتطوره .
ً
مفهوم علم البيان وعناصره إجمال.
الت يه وأقسامه وأغراضه.
معايير حسن الت يه وعالقته بالعصر والبيئة وقيمه الفنية .
رأي عبد القاهر الجرجائي في نواحي الت يه .
املجاز املرسل وعالقاته  .وقيمته الفنية وبالغته.
الستعارة وأقسامها .
الكناية مفهومها وأقسامها والتعري وألوانه والفرق بينه وبين الكناية .

المصادر والمراجع :
-

دلئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجائي ،تعليق ال ي عبد املنعم خفاجي  ،مكتبة القاهرة  ،القاهرة  1976 ،م .
التلخيص في علوم البالغة للخطيب القزويني  ،شرح عبد هللا البرقوقي  ،دار الكتاب العريي  ،بيروت  ( ،د – ت
).
البالغة  :فنونها و أفنانها  ،لفضل عبا  ،دار الفرقان للن ر و التوزيع  ،عمان  ،األردن  ،ط  2000 ، 6م .
البالغة الواضحة  ،علي الجارم و مصطف أمين  ،دار املعارف  ،القاهرة ( د – ت )
الت يان في علم املعائي و البيان و البديع  ،للطيبي  ،تحقيق د  .هادي عطية  ،عالم الكتب ط  1987 ، 1م .
اإلشارات و التنبيهات في علم البالغة ،علي بن محمد الجرجائي  ،تحقيق د  .عبد القادر حسين  ،مكتبة نهضة
مصر  ،القاهرة  1982 ،م .
اسم المقرر  :تاريخ األدب العربي
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 131 :عرب 2-
المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر:
-

التعرف على مراحل األدب العريي القديم ومعرفة خصائص كل مرحلة .
تنمية الذوق األديي لدى الطالب  ،معرفة أهم ال عراء والكتاب والخطباء في األدب العريي القديم .
التعرف على الحركة العلمية والتطور الحضاري الذي شهد الحياة العربية .
التعرف على مراحل القوة والضعف في تاري األدب العريي.

مفردات المقرر :
 الحياة األدبية في العصر الجاهلي وأهم أعالم العصر . أثر اإلسالم في ال عر والنثر  ،الحياة األدبية في عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين . الحياة األدبية في العصر األموي  ،عوامل ازدهار الخطابة والكتابة  ،النقائ بين جرير والفرزدق واألخطل .- 27 -

-

الحركة العلمية وحركة الترجمة في العصر العباي ي .
تطور الكتابة في العصر العباي ي  ،األدب في مصر واألدب في األندلس .

المصادر والمراجع :
 تاري األدب العريي  ،د .شوقي ضيف ( العصر الجاهلي – اإلسالمي – العباي ي  ، ) .........دار املعارف  ،القاهرة ،طبعات متعددة .
 تاري األدب العريي ،كارل بروكلمان  ،ترجمة عبد الحليم النجار  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط  1975 ، 3م . -تاري األدب العريي  ،أحمد حسن الزيات  ،القاهرة  ( ،د – ت ) .

-

تاري األدب العريي  ،كارل نالينو  ،ترجمة د  .طه حسين  ،دار املعارف  ،القاهرة  1951 ،م .

املستوى الاالث

رمز المقرر 214 :عرب 3-

اسم المقرر :النحو3

المتطلب السابق 113 :عرب 3-

الوحدات المعتمدة 3 :

أهداف المقرر :
 إكساب الطالب املادة العلمية النحوية التي يتناولها املقرر . تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتمكن من التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد. الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى منخالل معرفته بقواعد اللغة.
مفردات المقرر :
 باب الفاعل – نائب الفاعل الشتغال – التعدي و اللزوم التنازع في العمل املفعول املطلق -املفعول به املفعول له – املفعول فيه – املفعول معه باب املستثنىالمصادر والمراجع :
-

أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك لبن ه ام تحقيق ال ي محمد محي الدين
املكتبة العصرية – صيدا – بيروت 1429ه ا  2008 -م .
النحو الوافي  ،األستاذ  :عبا حسن  ،طبعة  :دار املعارف .

اسم المقرر  :الصرف1

رمز المقرر 221 :عرب 2-
المتطلب السابق --- :

الوحدات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر :
 إكساب الطالب معرفة باملادة العلمية التي ي تمل عليها هذا املقرر.- 28 -

عبد الحميد ،

-

تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد.
الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على الكلمة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى من
خالل معرفته بقواعد الصرف .

مفردات المقرر :
-

مقدمة في مبادئ علم الصرف – امليزان الصرفي .
تقسيم الفعل من ناحية الزمن  -تقسيم الفعل من حيث الصحة والعتالل  -تقسيم الفعل من حيث
التجرد والزيادة .
أوزان الربافي املجرد – أوزان الثالثي املزيد – أوزان الربافي املزيد – معائي صيغ الزوائد .
تقسيم الفعل من حيث الجمود والتصرف .
تقسيم الفعل من حيث التعدي واللزوم .
تقسيم الفعل من حيث بناؤه للفاعل أو املفعول .
ً
تقسيم الفعل من حيث كون
مؤكدا أو غير مؤكد .
حكم األفعال عند إسنادها إلى الضمائر )

المصادر والمراجع :
-

شذا العرف في فن الصرف  ،لل ي أحمد بن محمد الحمالوي  ،تحقيق د .ناجي عبد العال حجازي ،
مكتبة الرشد 1425 ،ها –  2004م .
أبنية األسماء و األفعال  ،د  .فخر الدين قباوة  ،دار املعرفة  ،بيروت  ،ط  2001 ، 3م.

اسم المقرر  :البالغة 3
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 263 :عرب 2-
المتطلب السابق 162 :عرب 2-

أهداف المقرر:
-

فهم األصول البالغية البديعية املوجودة في القرآن الكريم واألحاديث النبوية وال عر العريي القديم .
التعرف على حركات التجديد ال عري وتجلياتها في التراث البالغي .

مفردات المقرر:
-

-

التعريف بعلم البديع ،ئ أته وتطوره و أقسامه باعتبار املعنى واعتبار اللفظ
أقسام املحسنات البديعية(املحسنات املعنوية)  ،املقابلة ،الطباق  ،التورية  ،املبالغة املقبولة،
امل اكلة  ،التجريد ،املذهب الكالمي ،تأكيد املدح بما ي به الذم ،تأكيد الذم بما ي به املدح ،حسن
التعليل ،تجاهل العارف ،الطراد الستطراد.
املحسنات اللفظية ،الجنا رد العجز على الصدر ،السجع ،لزوم ما ل يلزم ،الت ريع  ،املوازنة ،القلب،
شرط الحسن في البديع اللفظي.
المصادر والمراجع:
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 الكتاب الرئيس : البديع لبن املعتز  ،تقديم و شرح و تحقيق د  .عبد املنعم خفاجي  ،دار الجيل  ،بيروت  ،ط 2007 ، 2م.
-

التلخيص في علوم البالغة للخطيب القزويني  ،شرح عبد هللا البرقوقي  ،دار الكتاب العريي ،بيروت  ( ،د
–ت).

المراجع :
 البالغة  :فنونها و أفنانها  ،لفضل عبا  ،دار الفرقان للن ر و التوزيع  ،عمان  ،األردن  ،ط 2000 ، 6م.
 بديع القرآن لبن أيي األصبع  ،تحقيق حفني شرف  ،القاهرة  1986 ،م . البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم  ،د.عبد الفتاح لشين  ،دار الفكر العريي  ،القاهرة  2002 ،م .رمز المقرر 244 :عرب 2-
اسم المقرر  :الشعر العربي القديم 1
المتطلب السابق --- :

الوحدات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر:
-

تدريب الطالب على قراءة نصوص ال عر الجاهلي وتحليلها وحفظها .
تنمية الذوق األديي لدى الطالب .
دراسة مجموعة مختارة من عيون ال عر في العصر الجاهلي .
معرفة أهم خصائص ال عر في تلك الفترة .
معرفة أهم مصادر ال عر الجاهلي .

مفردات المقرر:
-

رواية ال عر الجاهلي وتدوينه ومصادره.
قضية النتحال ،املعلقات  ،الصعاليك .
موضوعات ال عر الجاهلي وأغراضه .
نموذ من املعلقات ( معلقة زهير) .
نماذ أخري من عيون ال عر الجاهلي .
الخصائص العامة لل عر الجاهلي .

المصادر والمراجع:
-

العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط  2006 ، 10م .
مصادر ال عر الجاهلي وقيمتها التاريخية  ،د  .ناصر الدين األسد  ،دار املعارف  1969 ،م .
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-

ال عر الجاهلي دراسة فنية وموضوعية  ،د  .إبراهيم عبد الرحمن  ،مكتبة ال باب  ،القاهرة  1980 ،م
.

-

تاري األدب العريي  ،بالشير  ،ترجمة إبراهيم الكيالئي  ،دم ق  1973 ،م .

اسم المقرر  :النثر العربي القديم 1
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 251 :عرب 2-
المتطلب السابق ----- :

أهداف المقرر:
-

التعريف بالفنون النثرية القديمة  ،ئ أتها وتطورها وأعالمها.
تمييز األجنا النثرية املختلفة ،ومعرفة أهم سماتها وخصائصها.
إطالع الطالب على األساليب النثرية القديمة ملساعدته على تنمية مهاراته األسلوبية والكتابية.

مفردات المقرر:
 تعريف النثر الفني وأنواعه . املدار النثرية وأعالمها "الترسل"" ،الزدوا " . النثر في العصر الجاهلي  ،قيمته  ،صوره  ،سجع الكهان ،املثل والحكمة  ،القصة  ،الخطبة . دراسة مفصلة للخطابة في العصر الجاهلي  ،موضوعاتها ومناسباتها وخصائصها الفنية وأشهر كتابها. النثر في صدر اإلسالم والعصر األموي  :النثر في صدر اإلسالم  ،الخطابة وازدهارها وعوامل ذلك الزدهاروالتطور  ،خطابة الرسول (ص) وخصائصها  ،خطابة الخلفاء الراشدين وخصائصها  ،الكتابة وتطورها
وعوامل ذلك التطور  ،الكتابة في عصر الرسول (ص) وخصائصها  ،الكتابة في عصر الخلفاء الراشدين
وخصائصها .
 النثر في العصر األموي  :الخطابة وازدهارها – أنواعها – خصائصها ومدارسها الفنية وأشهر الخطباء ،الرسائل  :انت ارها – أنواعها – تطورها ومدارسها وخصائصها  ،إعالمهم – الناشرين  :عبد الحميد
الكاتب – حسن البصري.
 دراسة مفصلة مع خصائصها الفنية  :دراسة نصوص تطبيقية من كل عصر .المصادر والمراجع:
-

تطور األساليب النثرية في األدب العريي  ،أنيس املقدي ي  ،دار العلم للماليين 1980 ،م .
ئ أة الكتابة الفنية في األدب العريي  ،د  .حسين نصار ،مكتبة النهضة املصرية  1966 ،م .
الفن ومذاهبه في النثر  :شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط . ، 3
النثر الفني في القرن الرابع الهجري  ،د  .زكي مبارا  ،املكتبة التجارية الكبرى  ،القاهرة  1957 ،م .

اسم المقرر  :األدب السعودي
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 232 :عرب 2-
المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر :
- 31 -

-

التعريف بصورة شمولية عن حركة األدب السعودي شعرا ونثرا منذ بدايات القرن الع رين إلى الوقت
الحاضر .
تعريف الطالب بإسهام شعراء وأدباء اململكة في النهضة الفكرية واألدبية والثقافية.
تنمية معلومات الطالب بأبرز أدوات النقد و نقاد اململكة وإكسابهن ذوقا نقديا ودربة على النقد
والتحليل .
إطالع الطالب على موضوعات األدب السعودي وتطور أجناسه ومؤثراته املحلية والعربية.
ً
املحافظة على التراث األديي السعودي دراسة وتحقيقا .

مفردات المقرر :
-

التحديد التاريخي لبدايات األدب السعودي الحديث .
العوامل املؤثرة في ئ أة األدب السعودي وتطوره .
ال عر السعودي  ،وأبرز أعالمه ونماذجه  ،وأغراضه .
ال عر التقليدي  ،وال عر الرومائس ي  ،وال عر الواقعي  ،وشعر الحداثة والتجديد .
بدايات الفنون النثرية في األدب السعودي وتطورها .
القصة القصيرة في األدب السعودي  ،وأعالمها  ،ونماذ منها .
بدايات فن الرواية في السعودية وتطوره  ،وأبرز أعالمه .
ئ أة فن املقالة في األدب السعودي  ،وتطوره  ،وأبرز أعالمه.
بديات فن املسرح في السعودية  ،وأبرز أعالمه  ،مع عرض لنماذ منه .

المصادر والمراجع:
-

األدب العريي السعودي ( وفنونه واتجاهاته  ،وقضاياه ونماذ منه)  ،محمد صالح ال نطي  ،دار
األندلس  ،حائل  ،ط 1426 ، 4ها .
في النثر األديي في اململكة العربية السعودية  ...من عام 1900ا ا 1945م  ،محمد عبد الرحمن ال ام ،
الرياض  ،ط 1975 ، 1م .
فن القصة في األدب السعودي الحديث  ،منصور الحازمي  ،الرياض  :دار العلوم  ،ط1401 ،1ه /
1981م .
الحركة األدبية في اململكة العربية السعودية  ،بكري شي أمين  ،بيروت  :دار العلم للماليين 1972 ،م .
ال عر في الجزيرة العربية نجد والحجاز واإلحساء و القطيف خالل قرنين (  1150ا ا1350م)  ،عبد هللا
الحامد الرياض  ،دار الكتاب السعودي 1993 ،م .

اسم المقرر  :علم اللغة

رمز المقرر  281 :عرب – 3

الوحدات المعتمدة 3 :

المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر :
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-

تعريف الطالب باللغة كظاهرة اجتماعية  ،و بوظائفها .
التعرف على عالقة علم اللغة بالعلوم األخرى .
تمكين الطالب من التحليل اللغوي وفقا للمستويات املختلفة .
التعرف على أهم مناهج البحث في الدراسات اللغوية الحديثة .
مفردات المقرر:

-

اللغة طبيعتها و وظائفها -
علم اللغة بين العلوم األخرى .
مناهج البحث في علم اللغة.
مستويات التحليل اللغوي ( الصوتي – الصرفي – التركيبي – الدللي ) .
التغير اللغوي .

المصادر و المراجع :
-

علم اللغة بين التراث و املعاصرة  ،للدكتور عاطف مدكور  ،دار الثقافة للن ر و التوزيع  ،القاهرة ،
 1998م
علم اللغة العربية  :مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث و اللغات السامية  ،للدكتور محمود فهمي
حجازي  ،دار غريب للطباعة و الن ر  ،القاهرة  1990 ،م .
علم اللغة  :مقدمة للقارئ العريي  ،دار املعارف  ،مصر .
أسس علم اللغة  ،ملاريو باي  ،ترجمة الدكتور أحمد مختار عمر  ،عالم الكتب  ،القاهرة  1995 ،م .
اللغة  ،إدوارد سابير  ،ترجمة املنصف عاشور  ،الدار العربية للكتاب  ،توئس  1995 ،م.

املستوى الرابع

رمز المقرر 215 :عرب 3-
المتطلب السابق 214 :عرب 3-

اسم المقرر  :النحو4
الوحدات المعتمدة 3 :

أهداف المقرر :
 إكساب الطالب معرفة باملادة العلمية التي ي تمل عليها هذا املقرر. تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد. الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى منخالل معرفته بقواعد اللغة .
مفردات المقرر :
 باب الحال . باب التمييز . باب حروف الجر .- 33 -

-

-

باب معائي حروف الجر .
باب اإلضافة .

المصادر و المراجع :
أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك لبن ه ام تحقيق ال ي محمد محي الدين عبد الحميد طبعة املكتبة
العصرية – صيدا – بيروت 1429ه ا  2008 -م .
النحو الوافي  ،األستاذ  :عبا حسن  ،طبعة  :دار املعارف .

اسم المقرر  :الصرف2
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 222 :عرب 2-
المتطلب السابق 221 :عرب 2-

أهداف المقرر :
-

إكساب الطالب معرفة باملادة العلمية التي ي تمل عليها هذا املقرر.
تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد.
الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على الكلمة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى من
خالل معرفته بقواعد الصرف .
مفردات المقرر :

-

تقسيم السم من حيث التجرد والزيادة .
تقسيم السم من حيث الجمود والشتقاق .
مصادر الثالثي – مصادر غير الثالثي .
امل تقات "اسم الفاعل – اسم املفعول – الصفة امل بهة – اسم التفضيل – اسما الزمان واملكان – اسم
اآللة ".
تقسيم السم من حيث التذكير والتأنيث .
تقسيم السم إلى مقصور ومنقوص وممدود وصحيح .
تقسيم السم من حيث اإلفراد والتثنية والجمع .
باب جموع التكسير .
باب التصغير .
باب النسب .
المصادر والمراجع :

-

شذا العرف في فن الصرف  ،لل ي أحمد بن محمد الحمالوي  ،تحقيق د .ناجي عبد العال حجازي  ،مكتبة
الرشد 1425ها –  2004م .
أبنية األسماء و األفعال  ،د  .فخر الدين قباوة  ،دار املعرفة  ،بيروت .
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اسم المقرر  :البالغة القرآنية
الوحدات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر:
-

رمز المقرر 264 :عرب 2-
المتطلب السابق 263 :عرب 2-

معرفة خصائص البيان القرآئي العجز.
تربية الذوق البالغي األصيل القادر على تذوق البالغة القرآنية.
الك ف عن قيم البالغة القرآنية الجمالية األسلوبية وآفاقها املعنوية الفكرية.
مفردات المقرر:

-

إعجاز القرآن :اإلعجاز والقول الصحيح فيه ،.وجوه اإلعجاز  ،اإلعجاز البالغي.
فضل القرآن الكريم على اللغة العربية ،ألفاظ القرآن ،من بالغة الجمل والجملة في القرآن.
صفات األسلوب القرآئي.
مراحل تذوق البالغة القرآنية.
التصوير الفني في القرآن
من بالغة القصص القرآئي
المصادر والمراجع:

-

إعجاز القرآن  ،للباقالئي  ،تحقيق السيد أحمد صقر  ،دار املعارف  ،القاهرة  ( ،د – ت ) .
النكت في إعجاز القرآن  ،الرمائي  ،مطبوع في ثالث رسائل في اإلعجاز  ،تحقيق محمد خلف هللا أحمد  ،و
محمد زغلول سالم  ،دار املعارف  ،القاهرة  ( ،د – ت ) .
اإلعجاز اللغوي في القصية القرآنية  ،د  .محمود السيد  ،القاهرة  1978 ،م .
من بالغة القرآن دكتور أحمد أحمد بدوي  ،دار نهضة مصر  ،القاهرة  2004 ،م .
تلخيص البيان في مجازات القرآن  ،ال ريف الرض ي  ،تحقيق محمد عبد الغني حسن  ،دار إحياء الكتب
العربية  ،القاهرة  1955 ،م .

اسم المقرر  :الشعر العربي القديم 2
الوحدات المعتمدة 3 :
-

رمز المقرر 245 :عرب 3-
المتطلب السابق  244 :عرب 2 -

أهداف المقرر:
تعريف الطالب بحركة ال عر في عصر صدر اإلسالم والعصر األموي .
كذلك يتعرف الطالب على أثر اإلسالم في ال عر .
تدريب الطالب على قراءة النصوص ال عرية وتحليلها .
إبراز أهم مالمح التطور والجمود التي أصابت ال عر في تلك الفترة .
التعرف على أهم مالمح التطور والتجديد في العصر األموي  ،النقائص  ،شعر األحزاب اإلسالمية في العصر
األموي .
مفردات المقرر :
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-

أثر اإلسالم في اللغة وال عر ،موقف اإلسالم من ال عر وال عراء .
ال عر في عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،شعر الدعوة والغزوات والفتوح .
ال عر في عصر الخلفاء والراشدين .
قضية ليونة ال عر خصائص ال عر في صدر اإلسالم .
العصر األموي وظهور األحزاب السياسية ،موضوعات ال عر في العصر األموي  ،النقائ
خصائص ال عر في العصر األموي  .نماذ شعرية من العصرين اإلسالمي واألموي

.

المصادر والمراجع :
-

األدب في صدر اإلسالم  ،د  .حسين على محمد وخليل أبو دياب  ،الرياض  2008 ،م . .
العصر اإلسالمي  ،د .شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  1969 ،م ..
اللتزام في ال عر األموي  .د  .مي يوسف خليف  ،جار املعارف  ،القاهرة  1990 ،م . .
التطور والتجديد في ال عر األموي  ،د  .شوقي ضيف  ،دار املعارف  1978 ،م .
خصائص شعر املخضرمين  ،يحيى الجبوري  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  1981 ،م

اسم المقرر  :النثر العربي القديم 2
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 252 :عرب 2-
المتطلب السابق  251 :عرب 2 -

أهداف المقرر:
 إطالع الطالب على األنواع واألساليب النثرية القديمة ملساعدتها على تنمية مهاراتها األسلوبية. التعريف باملقومات الفنية أللوان النثر املختلفة في العصر العباي ي واألندلس ي. تنمية حاسة التذوق األديي السردي واملقالي عند الطالب .مفردات المقرر:
-

النثر في العصر العباي ي  :عوامل ازدهار النثر في العصر العباي ي  ،دراسة للفنون النثرية املختلفة
الرسالة والرحلة والسيرة والحكاية واملثل والخطابة واملقامات
دراسة أعالم من م اهير الكتاب مثل(ابن املقفع – الجاحظ – أبو العالء املعري – بديع الزمان – الحريري –
الهمذائي – ابن بطوطة)
النثر في العصر األندلس ي  :النثر في األندلس وصفاته العامة ومدارسه  ،دراسة بع اآلثار والنصوص
واستخالص الطوابع العامة للنثر في األندلس  ،رسالة التوابع والزوابع لبن شهيد  ،قصة حي بن يقظان لبن
طفيل  ،طوق الحمامة لبن حزم .
المصادر والمراجع:

-

تطور األساليب النثرية في األدب العريي  ،أنيس املقدي ي  ،دار العلم للماليين 1980 ،م .
النثر الفني في القرن الرابع الهجري  ،د  .زكي مبارا  ،املكتبة التجارية الكبرى  ،القاهرة  1957 ،م
ئ أة الكتابة الفنية في األدب العريي  ،د  .حسين نصار ،مكتبة النهضة املصرية  1966 ،م .

-
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رمز المقرر 271 :عرب 3-

اسم المقرر  :موسيقا الشعر
الوحدات المعتمدة 3 :
أهداف المقرر :
 التعرف على علم العروض  ،وأهميته  ،وئ أته . معرفة أهم املصطلحات العروضية . التعرف على طريقة الكتابة العروضية . معرفة أوزان ال عر العريي  ،والتفريق بينها . التمييز بين ال عر املوزون وغير املوزون ( املستقيم واملكسور ) . -تنمية موهبة نظم ال عر.

المتطلب السابق --- :

مفردات المقرر :
 مقدمة تاريخية وعلمية عن علم العروض وغايته  ،املصطلحات العروضية  ،تقطيع ال عر والكتابةالعروضية،
 البحور ال عرية  ( :الطويل – املديد – ال سيط – الوافر – الكامل – الهز – الرجز – الرمل – السريع –املنسرح – الخفيف – املضارع – املقتضب – املجتث – املتقارب – املتدارا ) .
المصادر و المراجع :
-

موسيقا ال عر العريي بين القديم و الجديد للدكتورة عزة محمد جدوع  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  1430 ،ها
  2009م .أهدى س يل إلى علمي الخليل  ،د  .محمود مصطف  ،مكتبة املتنبي  ،الدمام  1422 ،ها .

املستوى اخلامس
اسم المقرر  :البالغة النبوية
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 365 :عرب 2-
المتطلب السابق 264 :عرب 2-

أهداف المقرر:
 تمكين الطالب من اإلملام باملصدر الثائي للت ريع وما فيه من صور بالغية . وقوف الطالب على الفرق بين بالغة الرسول صلى هللا عليه وسلم وبالغة العرب املتمثلة في شعرهم ونثرهم . تربية الذوق البالغي األصيل القادر على تذوق البالغة النبوية  ،والك ف عن القيم األسلوبية والجمالية فيها.مفردات المقرر:
 جهود القدماء واملحدثين في دراسة البيان النبوية. بالغة الحديث النبوي وأسبابها من خالل بالغة الكالم واملتكلم.- 37 -

-

من بالغة الحديث النبوي والخطابة النبوية.
من بالغة الرسائل النبوية
األساليب اإلئ ائية في الحديث النبوية ال ريف
األساليب الخبرية في الحديث النبوية ال ريف
الكناية والتعري في الحديث النبوية
الت يه والتمثيل في الحديث النبوي ال ريف
الطباق واملقابلة في الحديث النبوية ال ريف
المصادر والمراجع:

-

إعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،مصطف صادق الرافعي  ،املكتبة العصرية  ،بيروت  2008 ،م .
املجازات النبوية  ،ال ريف الرض ي  ،تحقيق طه عبد الرءوف سعد  ،مطبعة عيس ى الحلبي  ،القاهرة 1971 ،
م.
أدب الحديث النبوي  ،د  .بكري شي أمين  ،دار ال روق  ،بيروت  ،ط  1975 ، 2م .
القصة من الحديث النبوي  :دراسة موضوعية و فنية  ،د  .محمد حسن الزير  ،الرياض  1405 ،ها .
الحديث النبوي  :مصطلحه – بالغته – كتبه  ،محمد الصباغ  ،املكتب اإلسالمي ،دم ق  ،ط 1977 ، 3
م.

رمز المقرر 346 :عرب 3-

اسم المقرر  :الشعر العربي القديم 3

المتطلب السابق 245 :عرب 3-

الوحدات المعتمدة 3 :
أهداف المقرر:
-

تعريف الطالب بال عر في العصر العباي ي األول والثائي .
تعريف الطالب ببع ال عراء في هذا العصر مع معرفة النصوص ال عرية وكيفية قراءتها قراءة صحيحة .
إكساب الطالب مهارة التفريق بين النصوص والحكم عليها .
تمكين الطالب من تحليل النصوص ال عرية لكبار ال عراء في العصر العباي ي .
معرفة التطور والتجديد الذي حدث لل عر العريي في تلك الفترة .
معرفة بع القضايا األخرى  ،منها عمود ال عر واملوضوعات التجديدية  ،والتطور في األوزان ال عرية .
مفردات المقرر :

-

مقدمة عن العصر العباي ي وتقسيماته .
األغراض ال عرية الجديدة في ال عر العباي ي  ،املوضوعات التقليدية .
التجديد في األوزان والقوافي ،ال عر املطبوع واملصنوع  ،عمود ال عر .
نماذ متعددة ل عراء العصر العباي ي.
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المصادر والمراجع:
-

ال عر العريي في القرنين الثائي والثالث  ،محمد مصطف هدارة  ،اإلسكندرية  1969 ،م .
العصر العباي ي األول  ،د .شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط 1991 ، 8م .
العصر العباي ي الثائي  ،د .شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط 1994 ، 9م .
ال عر و ال عراء في العصر العباي ي  ،د  .مصطف ال كعة  ،بيروت  1986 ،م .
رمز المقرر  382 :عرب – 2

اسم المقرر  :علم األصوات

المتطلب السابق  281 :عرب 3-

الوحدات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر :
-

ترسي املفاهيم الصوتية لدى الطالب و تعميق فهمه ألساسيات علم األصوات بفرعيه :
( الفوناتيكي و الفنولوجي ) .
تمكين الطالب من وصف الصوت اللغوي وصفا صحيحا  ،و تمييز أصوات اللغة العربية عن أصوات اللغات
األخرى .
التعرف على التطورات الحديثة في الدراسات الصوتية و ما قدمه الغرب في ذلك للمقارنة بينه و بين ما قدمه
العرب .
مفردات المقرر :

-

حدود الدراسة الفوناتيكية و مجالتها ( علم األصوات األكوستيكي – السمعي – النطقي ) .
حدود الدراسة الفنولوجية و مجالتها .
الفونيم ( الوحدة الصوتية )  ،و املقطع الصوتي .
الفونيمات فوق التركي ية .
المصادر و المراجع :

-

علم األصوات  ،للدكتور محمد حماد  ،دار إش يليا للن ر و التوزيع  ،الرياض  ،ط  2003 ، 1م .
دراسات في علم الصوتيات  ،للدكتور أيي السعود الفخرائي  ،مكتبة املتنبي  ،الدمام  ،ط 2005 ، 1م .
دراسة الصوت اللغوي  ،للدكتور أحمد مختار عمر  ،عالم الكتب  ،القاهرة  ،ط  1981 ، 2م .
علم األصوات  ،للدكتور كمال ب ر  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط . 5
األصوات اللغوية  ،للدكتور محمد علي الخولي  ،مكتبة الخريجي  ،الرياض  ،ط  1407 ، 1ها .
علم األصوات  ،برتيل ماملبر  ،ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين  ،مكتبة ال باب  ،القاهرة  1987 ،م .

اسم المقرر  :النقد العربي القديم
الوحدات المعتمدة 3 :

رمز المقرر 333 :عرب 3-
المتطلب السابق --- :
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أهداف المقرر:
 التعرف على اتجاهات النقد العريي القديم وتطوره. تكوين القدرة لدى الطالب على التذوق الفني وتدريبه على النقد البناء. مساعدة الطالب على التمييز بين الجيد والرديء على أسس نقدية سليمة .مفردات المقرر:
-

مفهوم النقد  ،ذاتية النقد وموضوعيته  ،النقد واألدب  ،النقد والعلوم اإلئسانية
النقد في الجاهلية  ،النقد في صدر اإلسالم  ،النقد في العصر األموي
اثر اللغويين والتجديديين في النقد األديي  ،النقد في العصر العباي ي  ،نظرة عامة عن النقد في العصر
العباي ي.
ابن سالم واتجاهاته النقدية  ،ابن طبا طبا ومنهجه النقدي  ،ابن قتيبة ومنهجه النقدي  ،الصراع النقدي
حول أيي تمام (اآلمدي )  ،املعركة النقدية حول املتنبي ( الحاتمي – القاض ي – الجرجائي ) .
الخصومة بين القدماء واملحدثين  ،ال كل واملضمون  ،الطبع والصنعة  ،نظرية عمود ال عر  ،فكرة عند
عبد الظاهر  ،النقد في القرن الخامس  ،السرقات واملوازنات األدبية  ،النقد في األندلس ( ابن شهيد – حازم
القرطاجني) .
المصادر والمراجع :

-

تاري النقد األديي عند العرب  ،إحسان عبا  ،دار ال روق للن ر و التوزيع  ،عمان  ،ط  ( ، 1اإلصدار
الخامس  2011م )
تاري النقد األديي عند العرب  ،طه احمد إبراهيم  ،دار الحكمة  ،بيروت  ( ،د – ت ) .
أسس النقد األديي عند العرب  ،احمد أحمد بدوي  ،دار نهضة مصر  ( ،د  -ت ).
األسس الجمالية في النقد العريي  ،د  .عز الدين إسماعيل  ،القاهرة  ،ط  1974 ، 3م .

-

-

اسم المقرر  :أدب األطفال
الوحدات المعتمدة 3 :

رمز المقرر 334 :عرب 3-
المتطلب السابق ------- :

أهداف المقرر:
 إطالع الطالب على أدب األطفال . التعريف باألهمية التربوية ألدب األطفال . التعرف على الجوانب السلبية من أدب األطفال واملنقول من املجتمعات املختلفة.مفردات المقرر:
-

أدب األطفال في املجتمعات القديمة  ،تاري أدب األطفال في العالم  ،األهمية التربوية ألدب األطفال  ،أدب
األطفال اإلسالمي .
أدب األطفال في العصور املختلفة ( ،جاهلي – إسالمي – حديث ) .
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-

بع األنواع األدبية وروادها في العصر الحديث  ،شعر الطفولة  ،األناشيد واملحفوظات  ،األناشيد ال عرية ،
ال عر القصص ي  ،الخطابة ال عرية .
القصة في أدب األطفال  ،األسطورة ،القصة على لسان الحيوان  ،الشخصية في أدب األطفال  ،التاريخية ،
قصص البطولة واملغامرات  ،قصص الخوارق  ،قصص الفكاهة  ،القصص العلمية  ،القصص املسرحية ،
مسرح العرائس  ،مسرح ال عر  ،املسرح املدري ي .
مقارنة أدب األطفال بين ال رق والغرب  ،اليجابيات والسلبيات.
دور وسائل اإلعالم في ئ ر أدب برامج األطفال في اإلذاعة والتلفزيون  ،صحافة األطفال  ،بع نماذ من
أدب األطفال العالمي والعصر
دراسة لبع النماذ ألدب األطفال العريي والعالمي.
المصادر والمراجع :

-

أدب األطفال  :أسسه و تطوره و فنونه و قضاياه و نماذ منه  ،د  .محمد صالح ال نطي  ،دار األندلس ،
حائل  ،ط  2009 ، 4م .
أدب األطفال  :علم و فن  ،أحمد نجيب  ،دار الفكر العريي  ،القاهرة  1991 ،م .
في أدب األطفال  ،علي الحديدي  ،مكتبة األنجلو املصرية  ،القاهرة  1982 ،م .
أدب األطفال  ،هادي ئعمان الهيتي  ،الهيئة املصرية العامة للكتاب  ،القاهرة  ( ،د – ت ) .
دراسات في أدب األطفال  ،عبد الرزاق جعفر  ،اتحاد الكتاب العرب  ،دم ق  1975 ،م .
أدب األطفال في ضوء اإلسالم  ،دكتور نجيب الكيالئي  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،ط  1990 ، 2م.

-

-

-

اسم المقرر  :علم القافية
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 372 :عرب 2-
المتطلب السابق 271:عرب 3-

أهداف المقرر :
-

التعرف على علم القافية  ،وأهميته  ،وئ أته .
معرفة أهم مصطلحات القافية .
معرفة حروف القافية في ال عر العريي .
التمييز بين ال عر املقف وغير املقف
تنمية موهبة نظم ال عر.
مفردات المقرر :

-

أهمية القافية – تعريفها – حروفها(الروي – الوصل – الخرو – الردف – التأسيس – الدخيل).
حركات حروف القافية – نوعا القافية – أسماء القافية – أشكالها – عيوبها( اإليطاء – التضمين – اإلقواء
– اإلصراف – اإلكفاء – اإلجازة – السناد ) .
الضرورات ال عرية املقبولة والقبيحة .
محاولت التجديد في موسيقا ال عر القديم .
محاولت التجديد في موسيقا القصيدة الحديثة .
- 41 -

المصادر والمراجع :
-

موسيقا ال عر العريي بين القديم و الجديد  ،د  .عزة محمد جدوع  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  1430ها 2009
م.
أهدى س يل إلى علمي الخليل  ،د  .محمود مصطف  ،مكتبة املتنبي  ،الدمام  1422 ،ها .

اسم المقرر  :الصرف3
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 323 :عرب 2-
المتطلب السابق 222 :عرب 2-

أهداف المقرر :
-

إكساب الطالب معرفة باملادة العلمية التي ي تمل عليها هذا املقرر.
تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد.
الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على الكلمة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى من خالل
معرفته بقواعد الصرف .
مفردات المقرر :

-

-

حروف الزيادة ومواضعها وأدلتها – همزة الوصل .
باب اإلعالل واإلبدال  -إعالل الهمزة – اإلعالل في حروف العلة – قلب األلف والواو ً
ياء -قلب األلف والياء
واوا – قلب الواو والياء ً
ً
ألفا -فصل في فاء الفتعال وتائه – إبدال امليم من الواو والنون – اإلعالل بالنقل –
اإلعالل بالحذف – التقاء الساكنين .
اإلدغام .
اإلمالة .
الوقف .
المصادر والمراجع:

-

شذا العرف في فن الصرف  ،لل ي أحمد بن محمد الحمالوي  ،تحقيق د .ناجي عبد العال حجازي  ،مكتبة
الرشد  ،الرياض 1425 ،ها –  2004م .
أبنية األسماء و األفعال  ،د  .فخر الدين قباوة  ،دار املعرفة  ،بيروت .

اسم المقرر  :النحو5
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 316 :عرب 2-
المتطلب السابق 215 :عرب 3-

أهداف المقرر :
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-

إكساب الطالب معرفة باملادة العلمية التى ي تمل عليها هذا املقرر.
تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد.
الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى من خالل
معرفته بقواعد اللغة .
مفردات المقرر :

-

باب إعمال املصدر و اسم املصدر.
إعمال اسم الفاعل – باب إعمال اسم املفعول – باب إعمال الصفة امل بهة.
باب التعجب .
ئعم و بئس – أفعل التفضيل – النعت .
باب التوكيد  -عطف البيان و عطف النسق – البدل.
المصادر والمراجع :

-

أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك لبن ه ام تحقيق ال ي محمد محي الدين عبد الحميد
طبعة املكتبة العصرية  ،صيدا – بيروت 1429 ،ه ا  2008 -م
النحو الوافي  ،األستاذ  :عبا حسن  ،دار املعارف .

املستوى السادس
اسم المقرر  :األُسلوبية

رمز المقرر 366 :عرب 2-

الوحدات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر:
-

التعرف على مفهوم األسلوب .
معرفة مستويات البحث األسلويي .
معرفة أنواع األسلوبية وتطبيقاتها .
اإلحاطة بامليادين املهمة للدراسات األسلوبية.
مفردات المقرر:

-

املفهوم الدقيق لألسلوب .
مفهوم األسلوب عند عبد القاهر الجرجائي و حازم القرطاجني .
ئ أة األسلوبية في النقد العريي الحديث.
بين علم البالغة العربية واألسلوبية .
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-

مستويات البحث األسلويي وإجراءاته .
أنواع األسلوبية.
الدراسات األسلوبية العربية.
نماذ من التحليل األسلويي.
المصادر والمراجع:

-

دراسة األسلوب بين املعاصرة و التراث  ،د  .أحمد درويش  ،مكتبة املتنبي  ،الدمام  ،ط 2010، 3م .
علم األسلوب مبادئه وإجراءاته  .د  .صالح فضل  ،الهيئة املصرية العامة للكتاب  ،القاهرة  ،ط 1985 ، 2م .
األسلوب  ،دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية  ،د  .أحمد ال ايب  ،القاهرة  ،ط  1975 ، 3م .
األسلوب و األسلوبية  ،نحو بديل ألسني في نقد األدب  ،د  .عبد السالم املسدي  ،توئس  1977 ،م .

اسم المقرر  :النقد األدبي الحديث

رمز المقرر  335 :عرب – 3

الوحدات المعتمدة 3 :

المتطلب السابق  333 :عرب 3-

أهداف المقرر
-

التعرف على األسس النظرية النقدية من إرهاصاتها ثم تطورها وصول إلى استقرارها في العصر الحديث .
دراسة تجلياتها في النقد العريي الحديث0
مفردات المقرر :

-

مفهوم النقد األديي الحديث .
الوظائف الجمالية للنقد األديي .
املصطلح النقدي بين التأسيس  ،والنقل  ،والترجمة .
 النظريات النقدية  :الكالسيكية ومفهوم املحاكاة  /الرومائسية ومفهوم الخيال /واقعية ومفهوم التعبيرية ،الرمزية ونظرية اإليحاء .
التجاه النفس ي في النقد األديي .
النقد األلسني واتجاهاته  :البنيوية  /السيميائية  /األسلوبية  /الت ريحية  /التفكيكية  /النقد الجديد ونقد
استجابة القارئ ونظرية التلقي .
املذاهب األدبية ( الكالسيكية – الرومانتيكية – الواقعية – الرمزية ) .
مناهج النقد األديي الحديث ( التاريخي – النفس ي – الجتمافي – التكاملي – البنيوية – األسلوبية –
التفكيكية – ما بعد الحداثة ) .
المصادر والمراجع:

-

النقد األديي الحديث  ،محمد غنيمي هالل  ،بيروت  ،دار العودة 1997 ،م .
األدب ومذاهبه  ،مندور  ،محمد ،دار نهضة مصر للطباعة والن ر  ،ط  ، 6القاهرة 2006 ،م .
في النقد األديي الحديث  ،محمد صالح ال نطي  ،دار األندلس  ،حائل  ،ط  ، 5د .ت
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-

النقد الثقافي  ...قراءة في األئساق الثقافية العربية  ،عبد هللا الغذامي  ،املغرب  ،املركز الثقافي العريي  ،ط 1
2000 ،م .
رمز المقرر 347 :عرب 3-

اسم المقرر  :الشعر العربي القديم4
الوحدات المعتمدة 3 :
-

المتطلب السابق  346 :عرب 3 -

أهداف المقرر :
التعرف على أهم ال عراء في العصر األندلس ي .
دراسة بع النصوص ال عر الهادمة في ذلك العصر.
تنمية القدرة على تذوق النصوص وتحليلها .
التمييز بين الفنون ال عرية وأساليبها املختلفة .
دراسة بع الظواهر الفنية في األدب األندلس ي  ،التطور والجمود في تلك الفترة .
مفردات المقرر:

-

التحولت السياسية والثقافية في ال عر األندلس ي .
التكوين الجتمافي للمجتمع األندلس ي  ،ال عر واألدب في األندلس .
أسباب ظهور املوشحات واألزجال ونماذ منها الرثاء والتجديد فيه  ،الحنين إلى األوطان  ،املدائح النبوية .
نماذ من النصوص ال عراء األندلسية ألشهر شعرااها .
المصادر و المراجع :

-

عصر الدول واإلمارات (األندلس) د .شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  1984 ،م .
املوشحات األندلسية  ،محمد عنائي  ،اإلسكندرية  1985 ،م .
األدب األندلس ي  :موضوعاته وفنونه  ،د  .مصطفي ال كعة  ،دار العلم للماليين  ،بيروت  ( ،د – ت ) .
دراسات في األدب األندلس ي  ،سامي مكي العائي  1978 ،م .
دراسات أدبية في ال عر األندلس ي  ،دار نهضة مصر  1973 ،م .

اسم المقرر  :مناهج البحث العلمي

رمز المقرر 391 :عرب 2-

الوحدات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر :
-

تعريف الطالب بأهم مناهج البحث العلمي والفروق بينهما.
تعريف الطالب بجملة من مناهج البحث العلمي في األدب واللغة .
التعرف على املناهج النقدية الحديثة .
تدريب الطالب على كتابة البحوث العلمية .
التعرف على أهم مصادر تحصيل املعرفة وكيفية اختيار البحوث .
مفردات المقرر :
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-

تعريف البحث والعلم واملناهج وأهم مناهج البحث .
طرق تحصيل املعرفة  ،تاري التفكير والبحث العلمي .
مادة البحث األديي واختياره وتنسيقه  ،الستقراء والستنباط ودقة التفسير .
املناهج القديمة والحديثة  ،منهج البحث في العلوم الطبيعية والجتماعية .
الدراسات الذاتية واملوضوعية .
املنهج التكاملي .
مناهج البحث في علوم اللغة  :املنهج الوصفي والتاريخي واملقارن  ،املنهج املعياري .
المصادر والمراجع:

-

مقدمة في منهج البحث العلمي  ،رحيم العزاوي  ،دار دجلة  ،عمان  ،ط 2008 ، 1م
البحث األديي  ،د .شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط . 7
مناهج البحث العلمي  ،عبد الرحمن بدوي  ،وكالة املطبوعات  ،الكويت  ،ط  1977 ، 3م .

- 46 -

اسم المقرر  :علم المعاجم والدللة

رمز المقرر  383 :عرب – 2

الوحدات المعتمدة 2 :
-

المتطلب السابق  382 :عرب – 2

أهداف المقرر :
تعريف الطالب باملعاجم العربية من حيث الن أة والتطور  ،و جهود العرب فيها  ،و املدار املعجمية املختلفة
؛ ليتمكن الطالب من اكتساب القدرة على الك ف في املعاجم املختلفة .
التعرف على املعاجم الحديثة .
تعريف الطالب بعلم الدللة وأهم مظاهر التطور الدللي و عوامله  ،و نظريات التحليل الدللي في العصر
الحديث

-

مفردات المقرر :
املعجم لغة و اصطالحا  ،و الفكر املعجمي عند العرب.
املدار املعجمية العربية .
املعاجم الحديثة و أسس وضعها و نماذ منها .
التعريف بعلم الدللة  ،و أسباب التطور الدللي  ،و مظاهره .
نظرية الحقول الدللية .
نظرية السياق .

-

المصادر والمراجع :
املعجم العريي  :ئ أته و تطوره  ،د  .حسين نصار  ،دار مصر للطباعة  ،ط  1986 ، 2م .
مناهج البحث في اللغة و املعاجم  ،د  .عبد الغفار هالل  ،مطبعة الجبالوي  ،مصر ،ط  1991 ، 1م .
املعاجم و املكتبة اللغوية  ،د  .إبراهيم الدسوقي  ،درا الثقافة العربية ( د  -ت ) .
علم الدللة  ،د  .أحمد مختار عمر  ،عالم الكتب  ،القاهرة  ،ط  1988 ، 2م ،
دللة األلفاظ  ،د  .إبراهيم أنيس  ،مكتبة األنجلو املصرية  ،ط  1990 ، 5م .
الدللة اللغوية عند العرب  ،د  .عبد الكريم مجاهد  ،دار الضياء  ،عمان  ،األردن  1985 ،م .
دور الكلمة في اللغة  ،ستيفن أوملان  ،ترجمة د  .كمال ب ر  ،مكتبة ال باب  ،مصر  1990 ،م .

اسم المقرر  :النثر العربي الحديث 1

رمز المقرر  353 :عرب 2 -

الوحدات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر :

المتطلب السابق  252 :عرب 2-

-

تعريف الطالب بالعصر الحديث في األدب واملتغيرات الدافعة لظهوره .
تعريف الطالب بمعطيات فن النثر التقليدي ،وعالقته الفنية بفن النثر الجديد
بصورة إجمالية .
تعريف الطالب بالفنون السردية ومحتواها ،وخصائصها في العصر الحديث .
ُ ّ
إتقان الطالب للمهارات التي تمكنه من الستيعاب ،والفهم والتحليل ،وإبداء الرأي .
إتقان املوهبة األدبية لدى الطالب املوهوب في مجال الفنون النثرية .
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مفردات المقرر :
-

التحديد التاريخي لن أة األدب الحديث .
عوامل نهضة األدب في العصر الحديث .
ً
فن الخطابة قديما وحديثا  ،مع عرض لتطور هذا الفن في العصر الحديث  ،وأشهر أعالمه.
التعريف بفن الرسالة في العصر الحديث  ،وأشهر أعالمه  ،مع عرض نماذ منه.
التعريف بفن املقامة العصر الحديث  ،وأشهر أعالمه  ،مع عرض نماذ منه .
التعريف بفن املقالة في العصر الحديث  ،وأشهر أعالمه  ،مع عرض نماذ منه .
عرض وتحليل لنماذ في فن املقالة في األدب السعودي .
المصادر والمراجع :

-

األدب العريي الحديث  ،محمد صالح ال نطي  ،ط  ، 5حائل  :دار األندلس 1426 ،ها 2005 -م .
فن املقالة  ،محمد يوسف نجم  ،دار الثقافة  ،بيروت  ( ،د .ت ) .
فن املقامة  ،شوقي ضيف  ،دار املعارف  ( ،د  .ت )
تطور األساليب النثرية في األدب العريي  ،أنيس املقدي ي  ،دار العلم للماليين 1980 ،م .
رمز المقرر 317 :عرب 2-

اسم المقرر  :النحو6

المتطلب السابق 316 :عرب 2-

الوحدات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر :
-

– إكساب الطالب معرفة باملادة العلمية التي ي تمل عليها هذا املقرر
– تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد
– الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى من خالل
معرفته بقواعد اللغة .

مفردات المقرر :
-

النداء – الستغاثة – الندبة – الترخيم – املنصوب على الختصاص .
التحذير و اإلغراء .
أسماء األفعال و األصوات .
نونا التوكيد  -املمنوع من الصرف .
إعراب الفعل و ي مل نواصب املضارع و جوازمه .
فصل لو و أوجهها – فصل أما – فصل فى لول و لوما .
اإلخبار بالذي و األلف و الالم .
العدد – كنايات العدد .
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-

الحكاية .

المصادر و المراجع :
أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك لبن ه ام تحقيق ال ي محمد محي الدين عبد الحميد  ،املكتبة
العصرية  ،صيدا – بيروت 1429 ،ه ا  2008 -م
 -النحو الوافي  ،األستاذ  :عبا حسن  ،دار املعارف .

املستوى السابع
اسم المقرر  :تحليل الخطاب

رمز المقرر  484 :عرب – 2

الوحدات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر:
-

تعرف الطالب على اتجاهات تحليل الخطاب .
دراسة اتجاهين من هذه التجاهات وهما تحليل الخطاب من منظور لسانيات النص و تحليل الخطاب من
منظور اللسانيات التداولية .
التعرف على بع إسهامات العلماء العرب القدام في هذا املجال .

مفردات المقرر :
-

مدخل إلى املفاهيم األساسية .
تاري التحليل النص ي .
تحليل الخطاب من املنظور اللسائي الوصفي .
تحليل الخطاب من منظور لسانيات الخطاب .
اإلسهامات العربية في مجال تحليل الخطاب .

المصادر و المراجع :
-

لسانيات النص  :مدخل إلى ائسجام الخطاب  ،للدكتور محمد خطايي  ،املركز الثقافي العريي  ،الدار البيضاء ،
املغرب  ،ط  2006 ، 2م .
علم اللغة النص ي بين النظرية و التطبيق  ،للدكتور صبحي الفقي  ،دار قباء للطباعة و الن ر و التوزيع ،
القاهرة  ،ط  2000 ، 1م .
تحليل الخطاب  . ،ب .بروان و  .يول  ،ترجمة محمد لطفي الزليطني ومنير التريكي  ،من ورات جامعة
امللك سعود  ،ط  1997 ، 1م .
مدخل إلى علم النص  ،م كالت بناء النص ،زتسيسالف واورزنياا  ،ترجمة الدكتور سعيد بحيري  ،مؤسسة
املختار للن ر و التوزيع  ،القاهرة  ،ط  2003 ، 1م .
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-

علم النص  :مدخل متداخل الختصاصات  ،تون فان دايك  ،ترجمة الدكتور سعيد بحيري  ،دار القاهرة
للكتاب  ،ط  2001 ، 1م .
منهج الجواب في آليات تحليل الخطاب  ،للدكتور عمار ساي ي  ،عالم الكتب الحديث ،إربد  ،األردن  2011 ،م
.
تحليل الخطاب ال عري  :إستراتيجية التناص  ،للدكتور محمد مفتاح  ،املركز الثقافي العريي  ،الدار البيضاء ،
ط  1992 ، 2م .

اسم المقرر  :أدب المسرح العربي

رمز المقرر  436 :عرب – 3
المتطلب السابق --- :

الوحدات المعتمدة 3 :

أهداف المقرر :
ي
 دراسة ئ أة املسرح العريي ومراحل تطوره  ،وبيان القيمة الفنية والتاريخية للمسرح ال عر  ،إضافة إلىتعريف الطالب بدور املسرح في إثراء الفكر املجتمعي .
 التعرف على تاري فن املسرحية بداية من العصور الوسط إلى عصور النهضة . فهم العناصر األساسية لفن املسرح . التمييز بين املسرح األوريي الحديث  ،واملسرح األمريكي . التعرف على مناهج النقد املسرحي الحديث  ،مع عرض لنماذ من النصوص املسرحية. إدراا األنماط الحرفية في املسرح ( الصوت  ،اإلضاءة  ،الديكور  ،املوسيقا ) .مفردات المقرر :
-

املسرح في العصور الوسط وعصر النهضة .
أصول املسرح العريي
مناهج تحليل النص املسرحي
املسرح األوريي الحديث  ،و املسرح األمريكي واملسرح في أمريكا الالتينية
دراسات في املسرح املقارن
مناهج النقد املسرحي
مسرح الطفل
املسرح السعودي الحديث واملعاصر و املسرح العريي الحديث واملعاصر
حرفية املسرح (مستويات/إضاءة/إكسسوار/ديكور/موسيقا)
املسرح ال عري
اتجاهات التجريب في املسرح
تحليل الخطاب املسرحي

المصادر والمراجع :
-

املسرحية في األدب العريي الحديث  ،خليل املوي ى  ،دم ق  ،اتحاد الكتاب العرب 1997 ،م
فن املسرحية تأليف  :فرد ب ميليت وجيرالد بنتلي  ،ترجمة صدقي حطاب  -إصدار دار الثقافة  -بيروت 1966
.
- 50 -

-

املسرح العريي املعاصر  ...قضايا ورؤى وتجارب  ،عبد هللا أبو هيف  ،دم ق  :اتحاد الكتاب العرب 2002 ،م .
رمز المقرر  454 :عرب 2

اسم المقرر  :النثر العربي الحديث 2

المتطلب السابق  353 :عرب 2-

الوحدات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر :
-

التعريف بالفن السردي ومدى وجوده من عدمه في األدب العريي القديم .
الطالع على تحديد بداية العصر الحديث في األدب ومعطياته الفكرية في مجال األجنا النثرية التقليدية .
تمكين الطالب من فهم القصة ومقوماتها الفنية من خالل املعطيات النظرية والتطبيق .
تمكين الطالب من معرفة الفرق بين القصة والرواية من خالل معطيات الحدود الفاصلة بينهما.
التعريف بفن الرواية في األدب العريي الحديث وكيفية كتابتها من خالل الخصائص الفنية لها .
التعرف على فن املسرحية في األدب العريي الحديث وتحديد الجماليات لها من خالل الخصائص الفنية
املصطلح عليها .

مفردات المقرر :
-

مقدمة عن الفنون النثرية الحديثة في العصر الحديث .
دراسة تاريخية لفن القصة  ،والخصائص الفنية لفن القصة في العصر الحديث  ،والتعريف برواد هذا الفن
في العالم العريي .
التعريف بفن الرواية في العصر الحديث ،من حيث ئ أته  ،وتطوره  ،وأبرز خصائصه الفنية  ،وعرض
لنماذ منه .
ئ أة فن املسرحية وتطوره في العصر الحديث  ،وأبرز خصائصه وأعالمه .

المصادر و المراجع :
-

األدب العريي الحديث  :الرؤية والت كيل  ،حسين علي محمد  ،الرياض  ،ط 2002 ، 4م .
 ،تطور الرواية العربية الحديثة في مصر  ،عبد املحسن طه بدر  ،القاهرة  ،دار املعارف  ،ط 1998 ، 3م .
في األدب العريي السعودي  ،محمد صالح ال نطي ،دار األندلس  ،حائل .

اسم المقرر  :البحث اللغوي عند العرب

رمز المقرر  485 :عرب – 3

الوحدات المعتمدة 3 :

المتطلب السابق  383 :عرب 3-

أهداف المقرر:
-

تمكين الطالب من إدراا جوانب الفكر اللغوي عند العرب .
تعريف الطالب بجهود علماء العرب اللغوية .
التعرف على مفاهيم صوتية و صرفية و تركي ية و دللية متعلقة بمكونات املقرر .
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مفردات المقرر :
-

املصادر التي اعتمد عليها اللغويين العرب .
الدراسات اللغوية عند غير العرب .
الدراسات اللغوية عند العرب في األصوات و النحو و الصرف و املعاجم .

المصادر والمراجع :
-

البحث اللغوي عند العرب  ،للدكتور أحمد مختار عمر  ،عالم الكتب  ،القاهرة  ،ط  2003 ، 8م .
التفكير اللسائي في الحضارة العربية  ،للدكتور عبد السالم املسدي و آخرون
التراث اللغوي العريي  ،جيوم بواز  ،ترجمة أحمد حسن عبد العزيز و كمال شاهين .
التفكير الصوتي عند العرب  ،لهنري فليش  ،ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين  ،مجلة مجمع اللغة الغربية
 ،القاهرة  1968 ،م .

اسم المقرر  :أدب الدول المتتابعة
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 437 :عرب 2-
المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر:
 تعريف الطالب على جوانب الحياة املختلفة في تلك الحقبة الزمنية ((األيويي ،واململوكي والعثمائي)) . التعرف على الفنون األدبية التقليدية في ال عر والنثر والفنون املستحدثة . التعرف على األداء الفني من حيث شكل القصيدة وألفاظها وصورها. تمكين الطالب من تحليل النماذ األدبية الرفيعة ودراستها في تلك العصور.مفردات المقرر:
 األدب في العصر األيويي :مقدمة تتناول جوانب الحياة املختلفة السياسية والجتماعية والثقافية ،ألقاءالضوء على مراحل الصراع بين املسلمين والصلي يين واثر ذلك على اإلنتا األديي .موضوعات شعر الجهاد في
الحروب الصلي ية من عماد زنكي ،ابنه نور الدين ،صالح الدين األيويي وتأثر ال عراء بهذه األحداث الكبرى.
 العصر اململوكي :مقدمة عن سقوط بغداد على أيدي التتار وأثره في الحياة األدبية ،العوامل املؤثرة في أدباملماليك  ،الصراع بين املماليك والصلي يين وأثر ذلك في األدب ،التدوين ،حركة األدب وعوامل ضعفه في نهاية
العصر امل ملوكي ،موضوعات ال عر في العصر اململوكي ،أغراض ال عر ،التقليد والتجديد  ،خصائص ال عر
العامة ،دراسة تطبيقية ألمثلة من ال عر وال عراء والنثر والكتاب في هذا العصر.
 العصر العثمائي :العوامل املؤثرة في أدب العصر العثمائي  ،ضعف األدب في هذا العصر وأسبابه ،ال عر:أغراضه ،ومذاهبه ،وخصائصه الفنية ،وأشهر أعالمه .النثر :فنونه ،وخصائصه الفنية ،وأشهر الناثرين.
المصادر والمراجع:
ل
 األدب في العصر اململوكي .د .محمد زغلو سالم .من أة املعارف اإلسكندرية. األدب في العصر األيويي .د .محمد زغلول سالم .من أة املعارف اإلسكندرية.- 52 -

-

الحياة األدبية في عصر الحروب الصلي ية في مصر وال ام للدكتور أحمد بدوي
الحروب الصلي ية وأثرها في ال عر العريي .د .محمد بن على الهرفي .النادي األديي بالرياض 1400ها1980/م.
التجاهات الفنية في ال عر إبان الحروب الصلي ية .د .مسعد بن عيد العطوي .مكتبة التوبة بالرياض ،ط أولى
1415ها1995 /م.
مطالعات في ال عر اململوكي والعثمائي دكتور بكري شي أمين
أدب الحروب الصلي ية .د .عبد اللطيف حمزة.
األدب العريي من النحدار إلى اإلزهار دكتور جودة الركايي
األدب في بالد ال ام عصر الزنكيين واأليوبيين واملماليك د عمر موي ى باشا .املكتبة العباسية في دم ق.

اسم المقرر  :فقه اللغة
الوحدات المعتمدة 2 :

رمز المقرر  486 :عرب – 2
المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر:
-

تعرف الطالب على مصطلح فقه اللغة و العالقة بينه و بين علم اللغة و الفيلولوجي .
التعرف على ئ أة اللغة  ،وتصنيف اللغات إلى أسر و فصائل .
تعريف الطالب بأهم وسائل تنمية الثروة اللغوية .
إعالم الطالب بضخامة الثروة اللغوية العربية و الجهود املبذولة للحفاظ عليها.

مفردات المقرر :
-

التعريف بفقه اللغة و موضوعه و عالقته بعلم اللغة .
أشهر النظريات في ئ أة اللغة .
اللغة العربية ( أصلها وموطنها – أطوارها – أثر اإلسالم في نمو ألفاظها ) .
النمو اللغوي و وسائله ( الشتقاق – التعريب أو القتراض – الدخيل -املجاز).

المصادر والمراجع :
-

في فقه اللغة  ،للدكتور عبد العزيز عالم و عبد هللا ربيع  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  1425 ،ها .
فصول في فقه العربية  ،للدكتور رمضان عبد التواب  ،مكتبة الخانجي  ،القاهرة  1997 ،م .
مقدمة لدراسة فقه اللغة  ،د  .حلمي خليل  ،دار املعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية  ،ط  1995 ، 1م .
فقه اللغة و خصائص العربية و طرائق نموها  ،د  .صالح رواي  ،القاهرة  ،ط  1993 ، 1م .
مقدمة لدراسة فقه اللغة  ،د  .محمد أحمد أبو الفر  ،دار النهضة العربية  ،بيروت  ،ط  1966 ، 1م .
رمز المقرر  448 :عرب 2 -

اسم المقرر  :الشعر العربي الحديث 1

المتطلب السابق  347 :عرب 3-

الوحدات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر :
 تدريب الطالب على قراءة النصوص ال عرية وتحليلها وحفظها.- 53 -

-

إبراز أهم مالمح الجمود والتطور التي اعترت ال عر في تلك الفترة .
الفنون التي استحدثها ال عراء واألدباء في تلك الفترة .
التعرف على أهم الظواهر الفنية في ال عر الحديث .
التعرف على بع املذاهب النقدية .
انتقاء نماذ مختارة تمثل الظواهر املذكورة خير تمثيل .
التعرف على عوامل نهضة ال عر في العصر الحديث .

مفردات المقرر :
-

األدب العريي قبل النهضة  ،ونماذ تمثل أدب جمود وانحطاط .
مدرسة املحافظين ( اإلحياء والبعث )
مرحلة البدايات  :اإلرهاصات األولى عند الساعاتي – نماذ من شعره .
مرحلة الريادة  :محمود سامي البارودي ،ودوره  ،ونماذ من شعره
مرحلة التأصيل  :شوقي وحافظ – خصائصها ونهجهما مع نماذ من شعرهما .
مرحلة التجديد  :خليل مطران  ،حياته ودوره  ،نماذ من شعره .
خصائص املدرسة التباعية ( مدرسة املحافظين ) .
جماعة الديوان  :التسمية – األعالم – الخصائص – النماذ .
مدرسة املهجر  :ئ أة املدرسة – ال ماليون والجنوبيون – خصائص املدرسة املهجرية.

المصادر والمراجع:
 األدب العريي السعودي ( وفنونه واتجاهاته  ،وقضاياه ونماذ منه)  ،محمد صالح ال نطي حائل  :داراألندلس  ،ط 1426 ، 4ها .
 البارودي رائد ال عر الحديث  ،شوقي ضيف  ،القاهرة  :دار املعارف  ،ط 2006 ، 6م. -اللتزام في ال عر العريي ،أحمد أبو حاقة  ،بيروت  :دار العلم للماليين ،ط1979 ، 1م

املستوى الاامن
اسم المقرر  :المدارس النحوية

رمز المقرر 418 :عرب 3-

الوحدات المعتمدة 3 :

المتطلب السابق 317 :عرب 2-

أهداف المقرر :
-

معرفة املدار النحوية املختلفة .
معرفة األطوار التي مر بها النحو العريي في عصوره الزاهرة.
الوقوف على املسائل الخالفية بين البصريين والكوفيين ملعرفة ما تتميز به كل مدرسة منهما.
التعرف على النهضة اللغوية والنحوية في األمصار اإلسالمية املختلفة .
التعرف على أسباب الختالف بين النحويين  ،وأهم أعالمهم على مر العصور .
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-

تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم معرفة األصول النحوية التي اعتمد عليها السابقون في
قواعدهم .

مفردات المقرر :
-

أسباب وضع النحو  ،تطوره .
 -3طور النضج والكمال 4
أطوار النحو األريعة  -1 :طور الوضع والتكوين  -2طور الن وء والنمو
– طور الترجيح .
م اهير البصريين والكوفيين  ،و طبقاتهم  ،وعناصر كل منهما .
أسباب الختالف بين املدرستين – موازنة بين املذهبين .
املدرسة البغدادية – قواعدها  ،وأهم أعالمها .
علم النحو في عهد الدويالت اإلسالمية  -1:في العراق  -2في مصر وال ام  -3في األندلس واملغرب .
علم النحو وعلماؤه بعد سقوط بغداد  - 1 :في امل رق  -2في املغرب واألندلس  -3في مصر وال ام وفي
عصر املماليك .
النحو والنحاة في عصر الترا .

المصادر والمراجع :
-

ئ أة النحو وتاري أشهر النحاة لل ي محمد الطنطاوي  ،دار املعارف  ،القاهرة ط.2
املدار النحوية للدكتور شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط. 7
املدار النحوية للدكتورة خديجة الحديثي  ،دار األمل  ،إربد – األردن  ،ط1423 ، 3ها 2001 -م .
املدار النحوية أسطورة وواقع  ،د  .إبراهيم السامرائي  ،دار الفكر للن ر والتوزيع  ،عمان – األردن .
رمز المقرر 438 :عرب3

اسم المقرر  :األدب المقارن

المتطلب السابق  102 :نجل 3-

الوحدات المعتمدة 3 :
أهداف المقرر :
-

معرفة ماهية األدب املقارن  ،وأبرز خصائصه  ،وأعالمه .
التفريق بين طبيعة املقارنة واملوازنة األدبية .
معرفة الفرق بين األدب املقارن  ،وغيره من اآلداب األخرى .
ً
ً
تمكين الطالب من تحليل النصوص األدبية املقارنة تحليال جماليا .

مفردات المقرر :
-

تعريف األدب املقارن في املدرستين األمريكية والفرئسية .
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-

ئ أة األدب املقارن  ،وأهم رواده  ،وتتبع ظهور املصطلح في العالم العريي .
أهمية األدب املقارن  ،ومجالته  ،وأهدافه .
عالقة الترجمة باألدب املقارن .
األدب املقارن في املدرسة األمريكية والفرئسية .
املذاهب األدبية في ضوء األدب املقارن .

المصادر والمراجع :
 األدب املقارن  ،محمد غنيمي هالل  ،مطبعة مخيمر  ،القاهرة 1961 ،م . مدار األدب املقارن دراسة منهجية  ،سعيد علوش  ،بيروت ،املركز الثقافي العريي 1987 ،م . أزمة األدب املقاارن  ،إتيامبل رينيه  ،ترجمة د  .سعيد علوش  ،املؤسسة الحديثة للن ر ،الدار البيضاء ،.1987
 األدب املقارن ( ، )2،1حسام الخطيب ( ،دم ق 1981ا.)1982 األدب املقارن  ،م.ف .غويار ،ترجمة محمد غالب (سلسلة األلف كتاب ،القاهرة .)1956 األدب املقارن  ،بول فان تييغم ( ،القاهرة .)1948رمز المقرر  487 :عرب – 3

اسم المقرر  :القراءات واللهجات

المتطلب السابق --- :

الوحدات المعتمدة 3 :
أهداف المقرر :
-

تعرف الطالب على مفهوم اللغة و اللهجة و العالقة بينهما .
التعرف على أسباب تكون اللهجات العربية القديمة و بع ألقابها .
التعرف على الفرق بين القراءات الصحيحة و ال اذة  ،و قراء كل منهما .
الك ف عن العالقة بين القراءات القرآنية و اللهجات العربية .
التعرف على أثر اللهجات العربية القديمة على القراءات القرآنية .
إكساب الطالب طرقا متنوعة لتنمية القدرة على فهم القراءة وتحليلها على جميع املستويات .

مفردات المقرر:
-

شبه الجزيرة  :حدودها و أقسامها .
القبائل العربية و مواطنها في شبه الجزيرة العربية .
الواقع اللغوي قبل اإلسالم .
لهجات القبائل في كتب العربية .
القراءات  :ئ أتها و تطورها  ،و القراءات مصدر أصيل لدراسة اللهجات .
دراسة لغوية في اللهجات وفقا ملستويات التحليل اللغوي املختلفة ( الصوتي – الصرفي – النحوي – الدللي ) .

المصادر والمراجع :
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-

اللهجات العربية في القراءات القرآنية  ،للدكتور عبده الراجحي  ،دار املسيرة  ،عمان  ،ط  2010 ، 3م .
القراءة واللهجات  ،للدكتور محمد حماد  ،دار إش يليا  ،الرياض  2003 ،م .
اللهجات العربية في القراءات القرآنية  ،للدكتورة فاتن خليل محجازي  ،دار الن ر الدولي  ،الرياض  ،ط ، 1
 2010م .
في اللهجات العربية  ،للدكتور إبراهيم أنيس  ،مكتبة األنجلو املصرية  1984 ،م .
اللهجات العربية و أسلوب دراستها  ،للدكتور أنيس فريحة  ،دار الجيل  ،بيروت  1989 ،م .
اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية  ،ت يم رابين  ،ترجمة الدكتور عبد الكريم مجاهد ،
املؤسسة العربية للدراسات و الن ر  ،بيروت  2002 ،م .
اللهجات العربية في التراث  ،للدكتور أحمد علم الدين الجندي  ،الدار العربية للكتاب  1983 ،م .
محاضرات في اللهجات و األطلس اللغوي  ،للدكتورة تغريد عنبر  ،معهد الدراسات اإلفريقية  ( ،د – ت ) .

اسم المقرر  :الشعر العربي الحديث 2

رمز المقرر  449 :عرب – 2

الوحدات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق  448 :عرب 2-

أهداف المقرر :
 التعريف بالعصر الحديث في األدب وتحديد بدايته . تمكين الطالب من معرفة فنون ال عر التقليدية في العصر الحديث . ترسي التدر في ال كل املوسيقي للوصول إلى ال عر الحرفي ذهن الطالب . تعريف الطالب بالصورة الفنية واملفارقة التصويرية في ال عر الحر . التعرف على بع القضايا املتعلقة بال عر الحر . ضبط املفاهيم الخاصة بقصيدة النثر . تعريف الطالب برواد قصيدة النثر  ،ونظرة على موقف املتلقي منها .مفردات المقرر :
 عرض ملعطيات ال عر الحديث قبل ظهور ال عر الحر. ئ أت ال عر الحر وتطوره  ،وموقف النقاد منه  ،وبيان األطر الثقافية لرواده . عرض للعديد من القضايا الفنية التي تخص ال عر الحر  ،وهي على النحو اآلتي : قضية اللغة في ال عر الحر واتجاهاتها  .قضية ال كل املوسيقي في ال عر الحر  .قضية الصورة ال عريةالجزئية والكلية في ال عر الحر .
 رواد ال عر الحر  ،وبيان عالقتهم بال عر العمودي من خالل وجهات نظرهم . ئ أة قصيدة النثر ،وموقف امليدان األديي منها لدى ظهورها  ،وبيان مرجعيتها عند األدباء . ظاهرة الغموض واإلبهام في قصيدة النثر . غايات ال عر الحر ،وعالقته باملدار األدبية . دراسة ألبرز التجارب ال عرية في ميدان ال عر الحر .المصادر والمراجع :
 مدخل لدراسة ال عر العريي الحديث  ،إبراهيم خليل  ،دار املسيرة  ،ط 2011 ، 2م.- 57 -

-

اتجاهات ال عر العريي املعاصر  ،إحسان عبا  ،القاهرة  ،دار ال روق  ،ط 2000 ، 2م .
ال عر العريي املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية  ،عز الدين إسماعيل  ،دار العودة  ،ط 2007 ، 1م .
التجاهات والحركات في ال عر العريي الحديث  ،سلمى الجيوش ي  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،ط ، 1
2001م
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اسم المقرر  :النقد التطبيقي
الوحدات المعتمدة 3 :

رمز المقرر 439 :عرب 3-
المتطلب السابق  333 :عرب 3-

أهداف المقرر:
 تدريب الطالب على تطبيق النظريات النقدية على النصوص األدبية املختلفة . تدريب الطالب على التذوق األديي للنصوص . تنمية ملكة النقد للطالبة .مفردات المقرر:
-

تطبق النظريات النقدية على نصوص مختارة من اآلتي :
إحدى املعلقات  .أشهر القصائد لل عراء (ال نفرى ،كعب بن زهير ،الفرزدق ،جرير ،ابن الرومي ،املتنبئ،
ُ
لسان الدين الخطيب ،أحمد شوقي ،حمزة شحاتة ،السياب) .أشهر الخطب (عمر بن الخطاب ،علي بن أيي
طالب ،الحجا بن يوسف) .املقامات (مقامة الحريري ،مقامة البغدادي) .إحدى القصص القصيرة .إحدى
مسرحيات توفيق الحكيم.

المصادر والمراجع:
 تاري النقد األديي عند العرب  ،إحسان عبا  ،دار ال روق للن ر و التوزيع  ،عمان  ،ط  ( ، 1اإلصدارالخامس  2011م )
 تاري النقد األديي عند العرب  ،طه احمد إبراهيم  ،دار الحكمة  ،بيروت  ( ،د – ت ) . أسس النقد األديي عند العرب  ،احمد أحمد بدوي  ،دار نهضة مصر  ( ،د  -ت ). األسس الجمالية في النقد العريي  ،د  .عز الدين إسماعيل  ،القاهرة  ،ط  1974 ، 3م . طبقات فحول ال عراء  ،لبن سالم  ،تحقيق األستاذ محمود شاكر  ،القاهرة  1974 ،م . املوشح ،املرزبائي. الوساطة بين املتنبي وخصومه  ،القاض ي الجرجائي  ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم و البجاوي  ،ط 2(د–ت).
 أسس النقد األديي عند العرب للدكتور أحمد أحمد بدوي  ،دار نهضة مصر  ( ،د – ت ) اتجاهات النقد األديي العريي  ،د  .محمد السعدي فرهود  ،دار الطباعة املحمدية  ،القاهرة  1970 ،م ..رمز المقرر 492 :عرب 3-

اسم المقرر  :مشروع تخرج

المتطلب السابق  391 :عرب 3-

الوحدات المعتمدة 3 :

وصف موجز للمقرر:
 يتم تكليف الطالب بكتابة بحث علمي في موضوع يتم تحديده من قبل مجلس القسم على أل تقل عددصفحاته عن خمسين صفحة  ،يقوم امل رف على البحث بمتابعة الطالب خطوة بخطوة عند إعداده
للبحث .يناقش الطالب في البحث ويتم تقييمه في نهاية الفصل الدراي ي .
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أهداف المقرر:
 إكساب الطالب مهارات عملية في أجراء البحوث في اللغة العربية وحل القضايا الخالفية والنقدية والتحليلوال رح واملقارنة وتطبيق النظريات األدبية  ...إلخ.
 إكساب الطالب الخبرة في إعداد التقارير الفنية املكتوبة في مجال اللغة العربية.مفردات المقرر:
يقوم الطالب بالخطوات الالزمة لكتابة بحث في إحدى تخصصات اللغة العربية وفي نهاية الفصل
ً
ً
ً
ً
تقدم الطالب تقريرا كتابيا مفصال من ثالث ئسخ ،توصف موضوع ونتائج البحث وتوثيقه طبقا للمواصفات
القياسية  ،والتوصيات التي تم استخالصها .ويجب أن ي تمل التقرير على اآلتي :
 غالف البحث( عنوان البحث ،اسم الطالب  ،اسم الكلية  ،الفصل والعام الدراي ي ،جملة "بحث تخرلتحقيق أحد متطلبات الحصول على شهادة بكالوريو اللغة العربية وآدابها")
 ملخص ملوضوع ونتائج البحث من صفحة واحدة. فهر ملحتوى وثيقة البحث. يتضمن البحث مقدمة وعدد من الفصول التي تتحدث عن مضمون البحث وم كلة البحث وحلها وخاتمةالبحث.
 يقوم مجلس القسم بت كيل لجان ملناق ة األبحاث بحيث يكون لكل بحث لجنة مكونة من ثالثة منمنسوبات القسم منهن امل رفة على البحث.
 يقوم الطالب بتقديم عرض موجز للبحث باستخدام برنامج ال رائح و العرض اإللكتروئي أمام عضواتاللجنة.
يقوم أعضاء اللجنة بتقييم بحث الطالب وتقريره الكتايي ومناق ة الطالب في جوانب البحث لتحديد
فهمه واستيعابه وإنجازه وجودة التقرير الكتايي وقبول التقرير من عدمه.
 يجوز أن يحضر مناق ة البحث لالستماع من يرغب في ذلك من منسويي القسم و طالبه . يرصد للطالب درجة البحث من  100درجة من قبل أعضاء اللجنة ،بحيث يكون للم رف ( )50درجة ولكلمن العضوين ( )25درجة لكل منهما  ،وترصد اللجنة الدرجة وتسلم النتيجة إلى املنسق أو املنسقة التي تتولى
رصد الدرجة .
 تسلم ثالث ئسخ نهائية لتقرير البحث مجلدة من الطالب بعد إجراء أي تصحيحات أو تعديالت مطلوبةعليها إلى املنسق أو املنسقة  ،ووفق معايير محددة من القسم في الكتابة والتجليد واإلخرا  ،ويحفظ ئسخة
منها بمكتبة القسم وأخرى بمكتبة الكلية وئسخة لدى م رف البحث .ول يتم رصد نتيجة الطالب إل بعد
تسليم هذه النسخ.
 -الطالب الراسب في البحث يحتسب له كأي مقرر ،وعليه إعادة تسجيله مرة أخرى .
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ثانياا  :برنامج بكالوريوس اللغة العربيّة ( تربية )

مقدمة

صممت الخطة الدراسية الجديدة إلعطاء الطالب القدر الكافي واملناسب واملتوازن في كل من
تخصص ي اللغة العربية والتربية من خالل مجموعة من املقررات التي توفر له األسا اللغوي والتربوي
الذي ل غنى لطالب اللغة العربية تخصص تربية عنه  ،باإلضافة إلى عدد من املقررات العامة  .ول تغفل
الخطة الجديدة األهمية البالغة لدراسة مهارات التصال عند الطالب .
و قد ُ
ص ّممت مناهج الخطة بعناية كبيرة وأسلوب أكاديمي متميز لتواكب أفضل املناهج في الجامعات
العربية وتناسب متطلبات سوق العمل .
تطمح الخطة الدراسية الجديدة إلى تحقيق التميز في تعليم اللغة العربية وذلك باستخدام أحدث
الوسائل التعليمية والتدري ية والفنية على نحو أكاديمي وتطبيقي يضاهى أفضل الجامعات العربية العريقة
في تخصص اللغة العربية والتربية.
يبلغ عدد الساعات املعتمدة للحصول على درجة البكالوريو في هذه الخطة الدراسية  123ساعة
موزعة على ثمانية مستويات .

هـذا  ..واهلل ولــي التـوفـيق ؛؛؛
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اسم الربنامج  :بكالوريوس يف اللغة العربية (تربية)

أهمية الربنامج  ( :وضع نبذة عن مدى احتيا سوق العمل و املجتمع للبرنامج)
-

تهاادف الخطااة لرفااع الكفاااءة الداخليااة النوعيااة ملؤسسااات التعلاايم العااام وزيااادة التحصاايل املعرفااي والتأهياال
التخصص ي ورفع القدرات التحليلية والبتكارية والتطبيقية  ،وتعزيز القيم والتجاهات اإلنتاجية.
الهتمام بالجودة النوعية للطالب بتخريج كوادر من املعلمين ذوي قدرات ومهارات مناسبة.
التخط اايط املس ااتقبلي عل ااي أس ااس واقعي ااة تلب ااي طموح ااات الدول ااة واملجتم ااع م اان ناحي ااة وحاج ااات ومتطلب ااات
التعليم العام .
تنميا ااة عقيا اادة الا ااولء ومتابعا ااة السا ااير فا ااي تزويا ااد الطالا ااب باللغا ااة العربيا ااة – لغا ااة الق ا ارآن -حتا ااى ت ا ااعره
بمسؤوليته أمام هللا عن أمة اإلسالم لتكون إمكانياتها العلمية والعملية نافعة ومثمرة.

الرؤية :
اإلبداع و التفوق في مجال اللغة العربية محليا و عربيا.
الرسالة :
يهاادف إلااى إعااداد خااريج متميااز علميااا فااي مجااال اللغااة العربيااة ،ماان خااالل نظاام وأساااليب التاادريس الحديثااة ؛ ماان أجاال
الحصول علي كادر مؤهل ًّ
تربويا  ،وقادر على التدريس في مراحل التعليم املختلفة ؛ لتلبية احتياجات سوق العمل .
الغايات واألهداف :
 تزويد الطالب باملهارات اللغوية الالزمة إلثراء حصيلتهم الفكرية والثقافية والفنية . إعداد كفاءات مؤهلة في مجال تدريس اللغة العربية وآدابها و العمل في القطاعين العام والخاص . تلبية الحتياجات التنموية املعاصرة املرتبطة بمجالت اللغة العربية ومهاراتها املختلفة . تاادريس متطلبااات الجامعااة والكليااات واملراكااز التابعااة لهااا ماان مقاررات اللغااة العربيااة  ،وتقااديم الست اااراتاللغوية واألدبية والثقافية.
 اإلس ا ااهام فا ااي تلبي ا ااة احتياجا ااات س ا ااوق العما اال ؛ وترسا ااي امله ا ااارات اللغويا ااة للم ا ااوظفين و الكتا اااب والخطب ا اااءواإلعالميين ونحوهم .
ً
أوال :املعايري األكادميية لربنامج اللغة العربية
(توضح املعايير األكاديمية للبرنامج وفق اإلطار الوطني للمؤهالت)
تم العتماد في العمل علي اإلطار الوطني للمؤهالت باململكة العربية السعودية في صياغة املعايير األكاديمية وقد
روفي في إعدادها طبيعة املتعلم والبرنامج وأهدافه وخصائص الخريجين ونواتج التعلم املتوقعة وكذا أبعادها من
معرفة  -مهارات إدراكية  -مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل املسؤولية  -مهارات التواصل ،وتقنية املعلومات،
واملهارات العددية – املهارات الحركية النفسية  ،وهي معايير وضعت من قبل املتخصصين في القسم من خالل
جلسات عصف ذهني بالشتراا مع املستفيدين من الخدمة التعليمية من طالب وأولياء أمور استرشادا باملعايير
اإلقليمية وفي إطار املحافظة علي الهوية الوطنية وتمثل هذه املعايير الحد األدئ املطلوب توافره في البرامج
التعليمية .
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املواصفات العامة خلريج قسم اللغة العربية :
يجب أن يتصف خريج قسم اللغة العربية بالقدرة على:
 -1استخدام اللغة العربية خطابا و نصا استخداما تام الصحة.
 -2تدريس اللغة العربية في املرحلة قبل الجامعية بكفاءة و اقتدار .
 -3اتباع مناهج البحث العلمي في التفكير بوصفها طريقة مثلى لحل امل كالت التي تواجهه في املواقف التعليمية و
العلمية املختلفة .
 -4استخدام وسائل التكنولوجيا والتصال الحديثة بما في ذلك الحاسب اآللي وغيره بالطريقة
التي تخدم تخصصه في تدريس فروع اللغة العربية املختلفة .
 - 5القدرة على القيادة والستعداد للتعاون الكامل مع اآلخرين في امل اريع واملبادرات امل تركة.
 -6اإلفادة من النظريات الحديثة في دراسة علوم اللغة العربية املختلفة.
ً
ً
ً
 -8تحليل النصوص تحليال لغويا وأدبيا بالتعرف على الفروق اللغوية و الفنية بين النصوص.
 -9التعرف على الثقافة العربية و التراث .
 -10استخدام لغة أجن ية ثانية إلى جانب اللغة العربية .
املعايير األكاديمية لخريج اللغة العربية :
أ  -املعرفة :
يجب أن يكون خريج برنامج اللغة العربية قد اكتسب املعارف والقدرة على فهم :
 - 1كيفية التعامل مع التالميذ نفسيا و تربويا
 – 2مهارات التدريس األساسية  :تخطيط  ،تنفيذ  ،تقويم  .و النظريات التربوية الحديثة
و مناهج البحث التربوي .
 – 3استخدام التقنيات و اإلجراءات الحديثة في تدريس اللغة العربية .
 - 4القواعد النحوية واللغوية للغة العربية  ،استخدام اللغة العربية في جميع مجالت العمل املختلفة لتلبية
حاجات سوق العمل .
 - 5التعابير اللغوية و الصطالحية واألدبية املستخدمة في اللغة العربية قديما وحديثا .
 -6اإلملام ببع العلوم ذات الصلة بعلوم اللغة العربية كعلم النفس وعلم الجتماع و التاري والفلسفة و اللغة
النجليزية و الحاسب .
 -7سير أشهر األدباء واملفكرين القدماء واملعاصرين في تراث اللغة العربية .
ب  -املهارات اإلدراكية :
يجب أن يكون خريج قسم اللغة العربية قادرا على :
 -1تطبيق ما تعلمه من مهارات لغوية و تدريسية أثناء التربية امليدانية .
 -2كتابة موضوع  ،أو تقرير ،أو إلقاء كلمة باللغة العربية الفصحى  ،أو إجراء حوار بصورة صحيحة موظفا ما أتقنه
من قواعد لغوية .
 - 3توظيف القواعد النحوية واملعارف األدبية واملفاهيم اللغوية التي درسها في مجال التدريس .
 -4اإلفادة من العلوم اإلئسانية املختلفة التي درسها في التعامل مع األعمال األدبية واللغوية .
 -5إدراا املصطلحات و التعابير السياقية الخاصة و دللتها في اللغة العربية .
 -6تطبيق أساليب التفكير الناقد و الحل اإلبدافي للم كالت .
 -7فهم الروابط بين فروع اللغة العربية املختلفة .
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ج  -مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية:
يجب أن يكون خريج برنامج اللغة العربية قادرا على :
 -1توظيف املهارات التدريسية في املوقف التعليمي .
 - 2العمل مع الجماعة و التفاعل السليم معها .
ُّ
 -3تحماال مسئولية التعلم الذاتي و الستمرار في التطوير الشخص ي واملنهي .
 - 4إيجاد حلول مناسبة ألية م كلة تواجهه في مجال التدريس .
 -5التواصل اإليجايي مع اآلخرين.
 - 6اللتزام بالقيم األخالقية العالية على النطاق الشخص ي والجتمافي .
 -7حل امل كالت سواء بين األفراد أو في إطار الجماعة أو املؤسسة عن طريق استخدام أساليب علمية و تربوية .
د  -مهارات التواصل  ،وتقنية املعلومات ،واملهارات العددية :
 – 1توظيف تكنولوجيا التعليم الحديثة في تدريس اللغة العربية .
 - 2استخدام وسائل التصال التكنولوجية الحديثة كالحاسب اآللي ،النترنت في البحث عن
املعلومات واإلفادة منها .
 – 3التواصل الكتايي و ال فهي بفاعلية .
هـ  -املهارات احلركية النفسية :
 ل تنطبقاملتطلبات السابقة لاللتحاق بالربنامج :
 - 1اختبار القدرات .
 - 2الحصول على الثانوية العامة
متطلبات احلصول على الدرجة العلمية :
وت مل مدة البرنامج  ،وعدد الساعات املطلوبة موزعة على النحو اآلتي :
تكون الدراسة لنيل شهادة البكالوريو في اللغة العربية (تربية) باملقررات الدراسية على مدى  7مستويات
و التدريب امليدائي في املستوى الثامن وتمنح شهادة البكالوريو في اللغة العربية (تربية) بعد إتمام الطالب
للمتطلبات التالية :
 - 1استيفاء ال روط والبنود الواردة بالالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.
 - 2دراسة  125وحدة دراسية معتمدة والنجاح فيها.

مدة الدراسة و الدرجة املمنوحة
تكون الدراسة لنيل شهادة البكالوريو في اللغة العربية (تربية) باملقررات الدراسية على مدى  7مستويات و
التدريب امليدائي في املستوى الثامن وتمنح شهادة البكالوريو في اللغة العربية (تربية).
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اإلرشاد األكادميي لربنامج اللغة العربية
الرؤية :

إرشاد أكاديمي وقائي لطالب سعودي واع يقود املجتمع.

الرسالة :

الهتمام بطالب اللغة العربية كسفير للغة القرآن  ،حامال للواء نهضة اململكة  ،وملبيا ملتطلبات سوق العمل
وذلك من خالل البرنامج األكاديمي املتكامل الذي يتبعه برنامج اللغة العربية لتأهيل طالبه.

أهداف خطة اإلرشاد األكادميي للربنامج :
أوال  :أهداف عامة وتتمال يف :

1ا تقديم املعلومات األكاديمية واإلرشادية للطالب وزيادة وعيهم بنظام الدراسة في البرنامج وتعريفهم بأهمية
اإلرشاد األكاديمي.
2ا التعرف على امل كالت والعقبات الشخصية التي تحول دون قدرة الطالب على التحصيل العلمي .
3ا توجيه الطالب ومتابعتهم أكاديميا واجتماعيا وصحيا خالل سنوات الدراسة.
 4ا مساعدة الطالب الذين يعانون من م كالت نفسية واجتماعية باجتياز الصعوبات ؛ وذلك بتحويل الحالت
الطالبية إلى امل رف النفس ي .

أهداف تتعلق بربنامج اللغة العربية :

 مساعدة الطالب املتعثرين دراسيا في القسم ،على تحسين أوضاعهم األكاديمية.
 مساعدة الطالب على إيجاد حلول مباشرة للم كالت األكاديمية التي تواجههم بما يتعلق منها بصعوبة
فهم بع مقررات البرنامج .
 تهيئة الطالب لستقبال كل عام دراي ي جديد  ،بالستعداد الجيد له ومعرفة ما يتعلق بالختبارات
وكذلك اللوائح الجامعية .
 محاولة تعديل السلوا الطاليي غير املنضبط بتقديم النصح واإلرشاد والتوعية الالزمة وإعالم الطالب
بالعقوبات في ذلك .
 التواصل مع املرشد األكاديمي للكلية والرئيس املباشر للقسم لحل امل كالت الطالبية مثل  :فك القيد ،
الفصل األكاديمي .
ثانيا  :املهام العامة للمرشد األكادميي :

هناا مهام عديدة يجب على املرشد األكاديمي القيام بها من أهمها :
1ا الحصول على قائمة الطالب من مكتب التسجيل .
2ا الجتماع بالطالب والتعرف على م اكلهم  ،وإخبارهم بأن عملهم هو تقديم العون واملساعدة لهم .
3ا توزيع املطويات التعريفية بالنظام اإلرشادي .
4ا ضرورة توعية الطالب بأهمية املحافظة على سرية أوراقه.
5ا الت ديد على أهمية الحضور والنضباط خالل الدراسة .
6ا وضع إعالنات دورية مستمرة بما يستجد من الحالت الدراسية مثل  :فترة الحذف واإلضافة  ،العتذار عن
"مقررا فصل"  ،التأجيل  ،التقويم الجامعي الخاص ببدء الختبارات النهائية "لطالب النتظام والنتساب على
السواء .
7ا تفعيل اإلرشاد الوقائي.
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املهام اإلجرائية للمرشد األكادميي :

1ا تجهيز ملف اإلرشاد األكاديمي.
2ا مساعدة الطالب في رسم خطتها الدراسية والتعديل فيها بحسب الحاجة.
3ا اإلشراف على جداول الطالب النهائية ومعرفة العب الدراي ي لهم ومساعدتهم متى ما دعت الضرورة.
4ا اإلشراف على عملية الحذف واإلضافة .
5ا إرشاد الطالب املتأخرة دراسيا وتوجيهها .
6ا رعاية الطالب املتفوقين .
7ا التواصل والتنسيق مع الخصائي الجتمافي والنفس ي .
8ا الهتمام باملقترحات وال كاوى التي تصدر من الطالب ورفعها لجهات الختصاص.
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خطة البكالوريوس برنامج اللغة العربية ( تربية )  123ساعة
املستوى الثاني

املستوى األول
الرقم والرمز

اسم املقرر

الساعات

الرقم والرمز

اسم املقرر

111سلم2-

مدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

 112سلم 2-

الثقافة اإلسالمية2-

2

102نجل3-

نصوص لغوية

3

 143وسل2-

الحاسوب في التعليم

2

113ترب2-

مدخل العلوم التربوية

2

142عرب 3-

مصادر اللغة واألدب

3

141عرب 2-

مهارات الكتابة

2

143عرب 2-

فن اإللقاء

2

111عرب 3-

النحو 1

متطلب سابق

الساعات

متطلب سابق

3

113عرب 3-

النحو 2

3

111عرب 3-

161عرب 2-

البالغة 1

2

162عرب 2-

البالغة 2

2

161عرب 2-

112عرب 2-

مهارات القراءة والفهم

2

131عرب 2-

تاريخ األدب العربي

2

16

املجموع

املجموع

املستوى الثالث
اسم املقرر

الرقم والرمز

16
املستوى الرابع

الساعات

113سلم2-

الثقافة اإلسالمية3-

2

214عرب 3-

نحو 3

3

221عرب 2-

الصرف 1

2

263عرب 2-

البالغة 3

2

الرقم والرمز

متطلب سابق

114سلم2-

2

الثقافة اإلسالمية4-

215عرب 3-

النحو 4

222عرب 2-

الصرف 2

2

264عرب 2-

البالغة القرآنية

2

244عرب 2-

الشعر العربي القديم 1

2

245عرب 3-

الشعر العربي القديم 2

3

244عرب 2-

251عرب 2-

النثر العربي القديم 1

2

252عرب 2-

النثر العربي القديم 2

2

251عرب 2-

232عرب 2-

األدب السعودي

2

271عرب 3-

281عرب 3-

علم اللغة

3

املجموع

113عرب 3-

اسم املقرر

الساعات

متطلب سابق

162عرب 2-

18

موسيقا الشعر

221عرب 2-
263عرب 2-

3

املجموع

املستوى الخامس

3

214عرب 3-

17
املستوى السادس

الرقم والرمز

اسم املقرر

الساعات

321نفس

علم نفس النمو و تطبيقاته

2

متطلب سابق

الرقم والرمز

اسم املقرر

الساعات

 323نفس3-

مهارات التفكير و االتصال

3

متطلب سابق

التربوية
 322نقس3-
346عرب 3-

علم النفس التربوي و تطبيقاته
الشعر العربي القديم 3

3
3

245عرب 3-

316عرب 2-

النحو 5

2

333عرب 3-

النقد العربي القديم

3

353عرب 2-

النثر العربي الحديث 1

2

334عرب 2-

أدب األطفال

املجموع

 311ترب2-
215عرب 3-
252عرب 2-

2
17

 312ترب2-

التربية و املجتمع
اإلدارة و اإلشراف التربوي

2
2

 334نهج2-

أسس املناهج و بنائها

2

335عرب 3-

النقد األدبي الحديث

3

333عرب 3-

454عرب 2-

النثر العربي الحديث 2

2

353عرب 2-

448عرب 2-

الشعر العربي الحديث 1

2

346عرب 3-

16

املجموع
املستوى الثامن

املستوى السابع
الرقم والرمز

اسم املقرر

الساعات

 421نفس3-

القياس و التقويم التربوي

3

343وسل2-

تطبيقات في تقنيات التعليم

2

 434نهج3-

استراتيجيات التعليم و التعلم

3

484عرب 2-

تحليل الخطاب

2

449عرب 2-

الشعر العربي الحديث 2

2

485عرب 3-

البحث اللغوي عند العرب

3

متطلب سابق

الرقم والرمز

اسم املقرر

الساعات

متطلب سابق

446نهج8-

التربية امليدانية للغة العربية

8

 434نهج 3 -

448عرب 2-
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املجموع

15

املجموع
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8

نظام ترقيم المقررات الدراسية وترميزها

ّ
ّ
ُ
ّ
املقررات الدر ّ
يخضع نظام ترقيم وترميز ّ
العربية ) ملرحلة البكالوريوس للضوابط واألسس اآلتية :
اسية لبرنامج ( اللغة

ّ
ً
أوال  :ترقيم املقررات

ّ
يدل ّ
خانات ( آحاد ،عشرات ،مئات ) ّ
يتكون رقم ّ
كل رقم على ما يلي:
املقرر من 3
ٍ
أ  -الرقم املئوي  :يمثل املستوى السنوي الذي يطرح فيه املقرر فصلين دراسيين (األول والثاني) كما يأتي :

السنة الدراسية

رقم المئات

السنة األولى

1

السنة الثانية

2

السنة الثالثة

3

السنة الرابعة

4

ب  -الرقم العشري  :يمثل التخصص الفرعي في القسم الذي ينتمي له املقرر كاآلتي :

الع ْشري
الرقم َ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

التخصص الدقيق
يدل على املقررات العامة
دل على ّ
ي ّ
مقررات النحو ومهارات القراءة
مقررات ّ
يدل على ّ
ّ
الصرف
يدل على ّ
ّ
مقررات األدب والنثر

يدل على ّ
ّ
مقررات الشعر ومهارات الكتابة
يدل على ّ
ّ
مقررات النقد
يدل على ّ
ّ
مقررات البالغة
يدل على ّ
ّ
مقررات العروض والقافية
ّ
يدل على ّ
ّ
مقررات فقه اللغة
يدل على ّ
ّ
مقررات البحوث ومشاريع التخرج

ج  -رقم اآلحاد :يمثل رقم املقرر الجزئي ضمن تسلسل مجموعة املقررات التخصصية التي ينتمي إليها املقرر في التخصص
الفرعي في القسم يأخذ الرقم من (.)9 – 1
ً
فمثال مقرر موسيقا الشعر في قسم اللغة العربية فيكون رقمه ورمزه 271عرب  ، 3-وتفصيله كاآلتي :
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ّ
ً
ثانيا  :ترميز املقررات

ّ
ّ
ّ
ّتم اختيار رمز ّ
العربية ) على ما هو
مسمى قسم ( اللغة
الدراسية في ( البرنامج ) بما يتطابق مع
املقررات
ٌ
متعارف عليه ،وبناء على ذلك فقد ّتم اختيار رمز البرنامج ( عرب )
ّ
ّ
اهليكل العام لتوزيع الساعات الدراسية على الربنامج الدراسي
م

نـوع املتطلب

النسبة املئوية

عـدد الساعات املعتمـدة

1

متطلبات الجامعـة

8

%6.3

2

متطلبات الكلـية

7

%5.5

3

متطلبات القسم

50

%41.0

4

متطلبات التخصص

58

%47.2
123

مـجموع متطلبات التخرج

متطلبات برنامج اللغة العربية – تربية
لقد تم توزيع الخطة الدراسية لبرنامج اللغة العربية واملكونة من  125ساعة معتمدة إلى ثالثة
متطلبات ھي  :متطلبات الجامعة  8 :ساعات معتمدة  ،ومتطلبات الكلية  7 :ساعات معتمدة ،
ومتطلبات القسم  50 :ساعة معتمدة  ،ومتطلبات التخصص  58 :ساعة معتمدة .
َّ
متطلبات اجلامعة

متطلبات الجامعة ھي مقررات مطلوبة للحصول على الدرجة العلمية ،وتتكون من  4مقررات
ومجموع ساعاتها املعتمدة  8ساعات كما هي موضحة في الجدول أدناه :
الساعات
معتمدة
ال َ

طبيعة ا الساعات

نظري

المستوى
الدراسي

1

111سلم2-

مدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

2

األول

2

 112سلم 2-

الثقافة اإلسالمية 2

2

2

الثاني

111سلم2-

3

113سلم2-

الثقافة اإلسالمية 3

2

2

الثالث

 112سلم 2-

4

114سلم2-

الثقافة اإلسالمية 4

2

2

الرابع

113سلم2-

م

رقم المقرر ورمزه

ُ ّ
َّ
متطلبات الكلية :

اسـم المقرر

عملي

جمموع ساعات متطلبات اجلامعة

متطلب المقرر

8

الهدف املرجو من متطلبات الكلية ھو تزويد الطالب باملعرفة واملعلومات الضرورية لنيل درجة البكالوريوس
من قسم اللغة العربية بجامعة نجران .وتتكون متطلبات الكلية من  3مواد مختلفة وعدد وحداتها املعتمدة 7
ساعات تغطي متطلبات الكلية مواد تربية ولغة انجليزية والحاسوب كما ھو موضح في الجدول أدناه :
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م
1
2
3

رقم المقرر ورمزه
102نجل 3-
113ترب 2-
 240وسل 2-

الساعات
معتمدة
ال َ

اسـم المقرر
نصوص لغوية
مدخل العلوم التربوية
الحاسوب في التعليم

طبيعة الساعات

نظري

3
2

3
2

2

1

عملي

2

المستوى
الدراسي

األول
األول

---

الثاني

--

ّ

جمموع ساعات متطلبات الكلية

َّ
متطلبات القسم

متطلب المقرر

7

تتكون متطلبات القسم من  22مقررا مختلفا من أساسیات مقررات اللغة العربية من نحو وأدب وشعر ونثر
وعلوم لغوية وغيرها باإلضافة إلى مقررات التربية كما هي موضحة في الجدول أدناه :

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

رقم المقرر ورمزه

141عرب 2-
111عرب 3-
161عرب 2-
112عرب 2-
142عرب 3-
143عرب 2-
113عرب 3-
162عرب 2-
131عرب 2-
214عرب 3-
221عرب 2-
263عرب 2-
244عرب 2-
251عرب 2-
232عرب 2-
281عرب 3-
215عرب 3-
222عرب 2-
264عرب 2-
245عرب 3-
252عرب 2-
271عرب 3-

اسـم المقرر

مهارات الكتابة
النحو 1
البالغة 1
مهارات القراءة والفهم
مصادر اللغة واألدب
فن اإللقاء
النحو 2
البالغة 2
تاريخ األدب العربي
نحو 3
الصرف 1
البالغة 3
الشعر العربي القديم 1
النثر العربي القديم 1
األدب السعودي
علم اللغة
النحو 4
الصرف 2
البالغة القرآنية
الشعر العربي القديم 2
النثر العربي القديم 2
موسيقا الشعر
جمموعات ساعات متطلبات القسم
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طبيعة الساعات

الساعات
المعتمدة
َ

نظري

2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3

2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3

عملي

المستوى
الدراسي

األول
األول
األول
األول
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني
الثاني
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع
الرابع

متطلب المقرر

111عرب 3-
161عرب 2-
113عرب 3-
162عرب 2-

214عرب 3-
221عرب 2-
263عرب 2-
244عرب 2-
251عرب 2-
50

َّ
متطلبات التخصص:

اسـم المقرر

الساعات طبيعة الساعات
المعتمدة نظري عملي
َ

المستوى
الدراسي

2

2

الخامس

2

الخامس
الخامس

245عرب 3-
215عرب 3-

م

رقم المقرر ورمزه

23

 120نفس2-

علم نفس النمو

24

 220نقس3-

علم النفس التربوي و تطبيقاته

3

25

 346عرب 3-

الشعر العربي القديم 3

3

3

26

 316عرب 2-

النحو 5

2

2

الخامس

27

 333عرب 3-

النقد العربي القديم

3

3

الخامس

28

 353عرب 2-

النثر العربي الحديث 1

2

2

الخامس

29

 334عرب 2-

أدب األطفال

2

2

الخامس

30

 221نفس3-

مهارات التفكير و االتصال

3

3

السادس

31

 210ترب2-

التربية و املجتمع

2

2

السادس

32

 310ترب2-

اإلدارة و اإلشراف التربوي

2

2

السادس

33

 330نهج2-

أسس املناهج و بنائها

2

2

السادس

34

335عرب 3-

النقد األدبي الحديث

3

3

السادس

333عرب 3-

35

 454عرب 2-

النثر العربي الحديث 2

2

2

السادس

353عرب 2-

36

 448عرب 2-

الشعر العربي الحديث 1

2

2

السادس

346عرب 3-

37

 420نفس3-

القياس و التقويم التربوي

3

3

السابع

38

 340وسل2-

تطبيقات في تقنيات التعليم

2

2

السابع

39

 430نهج 3-

استراتيجيات التعليم و التعلم

3

3

السابع

40

 484عرب 2-

تحليل الخطاب

2

2

السابع

41

 449عرب 2-

الشعر العربي الحديث 2

2

2

السابع

42

 485عرب 3-

البحث اللغوي عند العرب

3

3

السابع

43

435نهج 8-

التربية امليدانية

8

8

252عرب 2-

448عرب 2-

الثامن

ّ
ّ
جمموع ساعات مقررات التخصص
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متطلب المقرر

58

شجرة التسلسل اهلرمي للمتطلبات السابقة – قسم اللغة ا
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ّ
ِّ
املستويات الدراسية :

املستوى األول

م

طبيعة الساعات

الساعات
المعتمدة نظري
َ

اسـم المقرر

رقم المقرر ورمزه
111سلم2-

مدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

2

2

102نجل3-

نصوص لغوية

3

3

3

113ترب2-

مدخل العلوم التربوية

2

2

4

141عرب 2-

مهارات الكتابة

2

2

5

111عرب 3-

النحو 1

3

3

6

161عرب 2-

البالغة 1

2

2

112عرب 2-

مهارات القراءة والفهم

2

2

1

7

عملي

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي

متطلب المقرر

16

املستوى الااني

م

رقم المقرر ورمزه

1

 112سلم 2-

الثقافة اإلسالمية 2

2

2

2

 143وسل2-

الحاسوب في التعليم

2

2

 142عرب 3-

مصادر اللغة و األدب

3

3

143عرب 2-

فن اإللقاء

2

2

5

113عرب 3-

النحو 2

3

3

111عرب 3-

6

162عرب 2-

البالغة 2

2

2

161عرب 2-

131عرب 2-

تاريخ األدب العربي

2

2

4

7

اسـم المقرر

الساعات طبيعة الساعات
المعتمدة نظري عملي
َ

متطلب المقرر

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي
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111سلم2-

16

املستوى الاالث

م

رقم المقرر ورمزه

اسـم المقرر

الساعات طبيعة الساعات
المعتمدة نظري عملي
َ

متطلب المقرر

1

113سلم2-

الثقافة اإلسالمية 3

2

2

112سلم2-

2

214عرب 3-

نحو 3

3

3

113عرب 3-

221عرب 2-

الصرف 1

2

2

4

263عرب 2-

البالغة 3

2

2

5

244عرب 2-

الشعر العربي القديم 1

2

2

6

251عرب 2-

النثر العربي القديم 1

2

2

7

232عرب 2-

األدب السعودي

2

2

8

281عرب 3-

علم اللغة

3

3

3

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي

162عرب 2-

18

املستوى الرابع

7

م

رقم المقرر ورمزه

اسـم المقرر

الساعات طبيعة الساعات
لمعتمدة نظري عملي
ا َ

متطلب المقرر

1

114سلم2-

الثقافة اإلسالمية 4

2

2

113سلم2-

2

215عرب 3-

النحو 4

3

3

214عرب 3-

3

222عرب 2-

الصرف 2

2

2

221عرب 2-

4

264عرب 2-

البالغة القرآنية

2

2

263عرب 2-

5

245عرب 3-

الشعر العربي القديم 2

3

3

244عرب 2-

6

252عرب 2-

النثر العربي القديم 2

2

2

251عرب 2-

271عرب 3-

موسيقا الشعر

3

3

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي
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17

املستوى اخلامس

م

رقم المقرر ورمزه

اسـم المقرر

الساعات طبيعة الساعات
المعتمدة نظري عملي
َ

متطلب المقرر

1

 321نفس2-

علم نفس النمو و تطبيقاته التربوية

2

2

2

 322نفس3-

علم النفس التربوي و تطبيقاته

3

2

3

346عرب 3-

الشعر العربي القديم 3

3

3

245عرب 3-

4

316عرب 2-

النحو 5

2

2

215عرب 3-

333عرب 3-

النقد العربي القديم

3

3

6

353عرب 2-

النثر العربي الحديث 1

2

2

7

334عرب 2-

أدب األطفال

2

2

5

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي

234عرب 2-
17

املستوى السادس

م

رقم المقرر ورمزه

اسـم المقرر

الساعات طبيعة الساعات
المعتمدة نظري عملي
َ

متطلب المقرر

 323نفس3-

مهارات التفكير و االتصال

3

3

2

 311ترب2-

التربية و املجتمع

2

2

3

 312ترب2-

اإلدارة و اإلشراف التربوي

2

2

 334نهج2-

أسس املناهج و بنائها

2

2

5

335عرب 3-

النقد األدبي الحديث

3

3

333عرب 3-

6

454عرب 2-

النثر العربي الحديث 2

2

2

353عرب 2-

7

448عرب 2-

الشعر العربي الحديث 1

2

2

346عرب 3-

1

4

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي
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16

املستوى السابع

رقم المقرر ورمزه

م

اسـم المقرر

الساعات طبيعة الساعات
المعتمدة نظري عملي
َ

 421نفس3-

القياس و التقويم التربوي

3

3

 443وسل2-

تطبيقات في تقنيات التعليم

2

2

 434نهج3-
484عرب 2-

استراتيجيات التعليم و التعلم للغة
العربية
تحليل الخطاب

3

3

2

2

5

449عرب 2-

الشعر العربي الحديث 2

2

2

6

485عرب 3-

البحث اللغوي عند العرب

3

3

1
2
3
4

متطلب المقرر

448عرب 2-

7
جمموع الساعات يف الفصل الدراسي

15

املستوى الاامن

م
1

رقم المقرر ورمزه
 435نهج 8 -

اسـم المقرر
التربية امليدانية

الساعات طبيعة الساعات
المعتمدة نظري عملي
َ

متطلب المقرر

8

جمموع الساعات يف الفصل الدراسي
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8

توصيف موجز للمقررات
املستوى األول
اسم المقرر :مهارات الكتابة

رمز المقرر 141 :عرب 2-

الساعات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر:
ّ
ّ
ّ
وصرفية .
ونحوية
إمالئية
 إتقان الكتابة بدون أخطاءً
ً
صحيحا.
 إتقان استعمال عالمات الترقيم استعماال القدرة على تحويل الفكرة إلى فقرة سليمة ًًّّ
وأسلوبيا.
لغويا
 التعرف على نوعي الكتابة ( اإلجرائية – اإلبداعية ) – مستلزمات الكتابة التعرف على قواعد الكتابة وأنواع الكتابة اإلبداعية واإلجرائية . تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد.مفردات المقرر :
أنواع الكتابة – مستلزمات الكتابة – شروط الكاتب الجيد – عناصر البناء التعبيري ( الكلمة
– الجملة – الفقرة – األسلوب ) -وسائط الربط – قواعد الرسم اإلمالئي (رسم الهمزة – رسم
األلف – الزيادة – الحذف  -الوصل )  -عالمات الترقيم – أنواع الكتابة الوظيفية ( التلخيص –
التقرير – الرسالة اإلدارية ) – الكتابة اإلبداعية ( فنون النثر :القصة  -املسرحية – فن الخطابة
ّ
الوظيفية اإلبداعية ( املقال – املحاضرة – البحث – تحليل النصوص ) .
– الشعر ) – الكتابة
المصادر والمراجع :
 فن التحرير العربي  ،ضوابطه وأنماطه للدكتور محمد صالح الشطي  ،دار األندلس للنشر والتوزيع1431هـ2010 -م.
 مهارات الكتابة للدكتور  :شريف عثمان ،مكتبة املتنبي  ،الدمام  1428 ،هـ .اسم المقرر :النحو1
الساعات المعتمدة 3 :

رمز المقرر 111 :عرب 3-
المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر :
 إكساب الطالب املادة العلمية النحوية التي يتناولها املقرر . -تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتمكن من التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد.
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 الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى منخالل معرفته بقواعد اللغة .
مفردات المقرر :
-

باب شرح الكالم وشرح ما يتألف منه .

 باب املعرب واملبني . باب النكرة واملعرفة وأنواع املعارف ( الضمير – العلم – أسماء اإلشارة – املوصول – املعرف باألداة).
-

باب املبتدأ والخبر.

المصادر والمراجع :
 أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد ـ نشر املكتبة العصرية ـ بيروت ـ لبنان0
 النحو الوافي  ،األستاذ عباس حسن  ،دار املعارف ( د – ت ). التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد األزهري  ،تحقيق  :د 0عبد الفتاح بحيري إبراهيم ـ نشر دارالزهراء لإلعالم العربي  ،القاهرة  ،ط . 1
اسم المقرر :البالغة 1

رمز المقرر 161 :عرب 2-

الساعات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر:
 تزويد الطالب بأهم املعارف في مجال الدرس البالغي من الناحية النظرية والتطبيقية. وقوف الطالب على املقصود بالفصاحة والبالغة وشروط فصاحة الكلمة املفردة ،وشروط فصاحةالكالم الكلي املركب.
-

الوقوف على املرتكزات التي ينبغي توافرها في الكالم البليغ .

 الوقوف على ما يفيد الدارس من دراسته للبالغة خاصة على مستوى إنشاء الكالم البليغ.مفردات المقرر:
 مقدمة تاريخية وعلمية عن البالغة ونشأتها . نظرية النظم . الفصاحة والبالغة . التعريف بعلم املعاني وبيان أهميته . اإلسناد الخبري وأحواله . الخبر أغراضه وأضربه . خروج الخبر على خالف مقتض ى الظاهر . الحقيقة العقلية واملجاز العقلي . الذكر والحذف .- 79 -

 التقديم والتأخير . التعريف والتنكير . خروج الكالم عن مقتض ى الظاهر القصر  :طرقه والجمال الفني فيه . اإلنشاء وأنواعه . الفصل والوصل مواطن كل منهما . اإليجاز واإلطناب واملساواة .المصادر والمراجع :
 دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني ،تعليق الشيخ عبد املنعم خفاجي  ،مكتبة القاهرة  ،القاهرة ، 1976م .
 التلخيص في علوم البالغة للخطيب القزويني  ،شرح عبد هللا البرقوقي  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت ،(د–ت).
 البالغة الواضحة  ،علي الجارم و مصطفى أمين  ،دار املعارف  ،القاهرة ( د – ت ) التبيان في علم املعاني و البيان و البديع  ،للطيبي  ،تحقيق د  .هادي عطية  ،عالم الكتب  ،ط ، 1 1987م .
 اإلشارات و التنبيهات في علم البالغة  ،لعلي بن محمد الجرجاني  ،تحقيق د  .عبد القادر حسين ،مكتبة نهضة مصر  ،القاهرة  1982 ،م .
اسم المقرر  :مهارات القراءة والفهم
الساعات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 112 :عرب 2-
المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر:
 تنمية مهارات القراءة لدى الطالب . إكساب الطالب القدرة على التذوق الجمالي للنصوص األدبية . ترقية الذوق املعاصر عن طريق اإلفادة من التراث األدبي .مفردات المقرر:
 ماهية القراءة  ،و مستوياتها . أنواع القراءة (القراءة املركزة  ،قراءة التصفح  ،قراءة التمشيط  ،و غيرها ) مهارات فهم املقروء ( املستوى الحرفي – التفسيري – التطبيقي ) . نصوص تطبيقية مختارة ( سورة الحجرات – الظلم مؤذن بخراب العمران البن خلدون – قرآنالفجر للرافعي  ..............إلخ ) .
المصادر والمراجع :
 أسس القراءة و فهم املقروء  ،د  .محمد حبيب هللا  ،دار عمار  ،األردن  ،ط  2000 ، 2م القراءة و املحادثة في ضوء منهج تكاملي للدكتور كمال زعفر  ،مكتبة املتنبي  ،الدمام ،-

ط  2011 ، 2م .
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-

القراءة للدكتور حسن شحاتة  ،مؤسسة الخليج العربية  1986 ،م .

املستوى الااني
اسم المقرر  :مصادر اللغة واألدب

رمز المقرر  142 :عرب – 3

الساعات المعتمدة 3 :

المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر :
 تعرف الطالب على ظروف نشأة الكتابة و التدوين عند العرب . التعرف على أمهات الكتب العربية في شتى مجاالت التأليف ( األدب – النحو – اللغة – املعاجم –تراجم الشعراء – البالغة والنقد ) ؛ ليسهل لهم التعامل معها و اإلفادة منها .
 تعرف الطالب على ضخامة التراث العربي و منزلة العرب بين األمم .ً
ً
 تعويد الطالب على الرجوع إلى املكتبة واملصادر بنفسه  ،فيقرأ الكتب باحثا أو متصفحا .مفردات المقرر :
 نشأة الكتابة و التدوين عند العرب . املصادر األساسية في اللغة و األدب ( مجاميع الشعر – كتب الحماسات ) .-

املوسوعات األدبية .

-

مصادر الدراسات اللغوية و النحوية و املعاجم .

-

مصادر الدراسات البالغية و النقدية .

 مناهج تحقيق التراث .المصادر والمراجع :
 دراسات في مصادر التراث العربي  ،الدكتور خليل إبراهيم أبو ذياب  ،دار النشر الدولي  ،الرياض  ،ط 2008 ، 1م .
 املصادر اللغوية و األدبية  ،للدكتور عز الدين إسماعيل  ،مكتبة لبنان ،بيروت .1974، مصادر الشعر الجاهلي  ،للدكتور ناصر الدين األسد  ،دار املعارف  ،القاهرة( د– ت ). دراسة في مصادر األدب  ،للدكتور طاهر مكي  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط 1999 ، 8 في املكتبة العربية  ،للدكتور عبد املجيد اإلسداوي  ،مكتبة املتنبي  ،الدمام  2006 ،م .اسم المقرر  :فن اإللقاء

رمز المقرر 143 :عرب 2-
المتطلب السابق --- :

الساعات المعتمدة 2 :

أهداف المقرر:
 اكتساب الطالب مهارات إخراج األصوات من مخارجها الصحيحة  ،وتعويده على النطق الصحيح تدريب الطالب على دقة التعبير. إتقان الطالب الربط بين األلفاظ و الجمل و التراكيب .مفردات المقرر:
 اإللقاء  :مفهومه  ،نشأته  ،عناصره .- 81 -

 وسائل توصيل املعاني  ( :الوقوف  ،التركيز  ،التنغيم  ،التوضيح ). تخيل األلفاظ ووضعها في التراكيب املناسبة . االهتمام باستخدام اللغة الفصحى في النطق و تجنب ركاكة التعبير . أساليب اإللقاء (إلقاء الخطبة  ،إلقاء القصة ) أمثلة تطبيقية .المصادر والمراجع:
 فن اإللقاء و التحرير العربي  ،د  .أزاهر محيي الدين  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،ط  2008 ، 1م-

فن اإللقاء  ،محمد عبد الرحيم عدس  ،القاهرة  1998 ،م .

 فن اإللقاء بين النظرية و التطبيق  ،د  .نجاة علي  ،القاهرة  2000 ،م .اسم المقرر :النحو2

رمز المقرر 113 :عرب 3-

الساعات المعتمدة 3 :

المتطلب السابق 111:عرب 3-

أهداف المقرر :
 إكساب الطالب املادة العلمية النحوية التي يتناولها املقرر . تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتمكن من التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد. الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى منخالل معرفته بقواعد اللغة.
مفردات المقرر :
 باب كان وأخواتها-

الحروف املشبهة بليس ( ما وال والت وإن النافيات )

-

باب أفعال املقاربة  -باب إن وأخواتها

 باب ( ال ) النافية للجنس -باب ظن وأخواتها باب أعلم وأرى ونحوهما .المصادر والمراجع :
 أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك  ،البن هشام  ،تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ،-

طبعة املكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيروت 1429ه ـ  2008 -م .

 النحو الوافي  ،األستاذ  :عباس حسن  ،دار املعارف ( د – ت ). التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد األزهري  ،تحقيق  :د 0عبد الفتاح بحيري إبراهيم  ،نشردار الزهراء لإلعالم العربي ـ القاهرة ط أولى 0
اسم المقرر :البالغة 2

رمز المقرر 162 :عرب 2-

الساعات المعتمدة2 :

المتطلب السابق161 :عرب 2-

أهداف المقرر :
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 وقوف الطالب على مباحث علم البيان من خالل النصوص واألشعار العربية والنثر العربي . تعريف الطالب بطبيعة اللغة الفنية وخصائص التراكيب البالغية  ،ومدار اإلعجاز القرآني الذيقامت نظرات البالغيين ومؤلفاتهم حول وصفه وتحديد خصائصه.
مفردات المقرر:
 نشأة علم البيان وتطوره .ً
 مفهوم علم البيان وعناصره إجماال. التشبيه وأقسامه وأغراضه. معايير حسن التشبيه وعالقته بالعصر والبيئة وقيمه الفنية . رأي عبد القاهر الجرجاني في نواحي التشبيه . املجاز املرسل وعالقاته  .وقيمته الفنية وبالغته. االستعارة وأقسامها . الكناية مفهومها وأقسامها والتعريض وألوانه والفرق بينه وبين الكناية .المصادر والمراجع :
 دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني ،تعليق الشيخ عبد املنعم خفاجي  ،مكتبة القاهرة  ،القاهرة ، 1976م .
 التلخيص في علوم البالغة للخطيب القزويني  ،شرح عبد هللا البرقوقي  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت ،(د–ت).
 البالغة  :فنونها و أفنانها  ،لفضل عباس  ،دار الفرقان للنشر و التوزيع  ،عمان  ،األردن  ،ط ، 6 2000م .
 البالغة الواضحة  ،علي الجارم و مصطفى أمين  ،دار املعارف  ،القاهرة ( د – ت ) التبيان في علم املعاني و البيان و البديع  ،للطيبي  ،تحقيق د  .هادي عطية  ،عالم الكتب ط ، 1 1987م .
 اإلشارات و التنبيهات في علم البالغة ،علي بن محمد الجرجاني  ،تحقيق د  .عبد القادر حسين ،مكتبة نهضة مصر  ،القاهرة  1982 ،م .
اسم المقرر  :تاريخ األدب العربي

رمز المقرر 131 :عرب 2-

الساعات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق--- :

أهداف المقرر:
 التعرف على مراحل األدب العربي القديم ومعرفة خصائص كل مرحلة . تنمية الذوق األدبي لدى الطالب  ،معرفة أهم الشعراء والكتاب والخطباء في األدب العربي القديم .-

التعرف على الحركة العلمية والتطور الحضاري الذي شهد الحياة العربية .

-

التعرف على مراحل القوة والضعف في تاريخ األدب العربي.
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مفردات المقرر :
 الحياة األدبية في العصر الجاهلي وأهم أعالم العصر . أثر اإلسالم في الشعر والنثر  ،الحياة األدبية في عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين . الحياة األدبية في العصر األموي  ،عوامل ازدهار الخطابة والكتابة  ،النقائض بين جرير والفرزدقواألخطل .
-

الحركة العلمية وحركة الترجمة في العصر العباس ي .

-

تطور الكتابة في العصر العباس ي  ،األدب في مصر واألدب في األندلس .

المصادر والمراجع :
 تاريخ األدب العربي  ،د .شوقي ضيف ( العصر الجاهلي – اإلسالمي – العباس ي  ، ) .........دار املعارف ،القاهرة  ،طبعات متعددة .
 تاريخ األدب العربي ،كارل بروكلمان  ،ترجمة عبد الحليم النجار  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط ، 3 1975م .
-

تاريخ األدب العربي  ،أحمد حسن الزيات  ،القاهرة  ( ،د – ت ) .

 تاريخ األدب العربي  ،كارل نالينو  ،ترجمة د  .طه حسين  ،دار املعارف  ،القاهرة  1951 ،م .املستوى الاالث
اسم المقرر :النحو3
الساعات المعتمدة 3 :

رمز المقرر 214 :عرب 3-
المتطلب السابق113 :عرب 3-

أهداف المقرر :
 إكساب الطالب املادة العلمية النحوية التي يتناولها املقرر . تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتمكن من التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد. الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنىمن خالل معرفته بقواعد اللغة.
مفردات المقرر :
 باب الفاعل – نائب الفاعل االشتغال – التعدي و اللزوم-

التنازع في العمل
املفعول املطلق -املفعول به

 املفعول له – املفعول فيه – املفعول معه باب املستثنىالمصادر والمراجع :
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 أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد  ،املكتبةالعصرية – صيدا – بيروت 1429ه ـ  2008 -م .
-

النحو الوافي  ،األستاذ  :عباس حسن  ،طبعة  :دار املعارف .
رمز المقرر 221 :عرب 2-

اسم المقرر :الصرف1

المتطلب السابق--- :

الساعات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر :
 -إكساب الطالب معرفة باملادة العلمية التي يشتمل عليها هذا املقرر.

 تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد. الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على الكلمة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى منخالل معرفته بقواعد الصرف .
مفردات المقرر :
 مقدمة في مبادئ علم الصرف – امليزان الصرفي . تقسيم الفعل من ناحية الزمن  -تقسيم الفعل من حيث الصحة واالعتالل  -تقسيم الفعل منحيث التجرد والزيادة .
-

أوزان الرباعي املجرد – أوزان الثالثي املزيد – أوزان الرباعي املزيد – معاني صيغ الزوائد

-

تقسيم الفعل من حيث الجمود والتصرف .

-

تقسيم الفعل من حيث التعدي واللزوم .

 تقسيم الفعل من حيث بناؤه للفاعل أو املفعول .ً
 تقسيم الفعل من حيث كونمؤكدا أو غير مؤكد .
 حكم األفعال عند إسنادها إلى الضمائر )المصادر والمراجع :
 شذا العرف في فن الصرف  ،للشيخ أحمد بن محمد الحمالوي  ،تحقيق د .ناجي عبد العال حجازي ،مكتبة الرشد 1425 ،هـ –  2004م .
 أبنية األسماء و األفعال  ،د  .فخر الدين قباوة  ،دار املعرفة  ،بيروت  ،ط  2001 ، 3م.اسم المقرر  :البالغة 3

رمز المقرر 263 :عرب 2-

الساعات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق 162 :عرب 2-

أهداف المقرر:
 فهم األصول البالغ ية البديعية املوجودة في القرآن الكريم واألحاديث النبوية والشعر العربي القديم . التعرف على حركات التجديد الشعري وتجلياتها في التراث البالغي .مفردات المقرر:
 -التعريف بعلم البديع ،نشأته وتطوره و أقسامه باعتبار املعنى واعتبار اللفظ
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أقسام املحسنات البديعية(املحسنات املعنوية)  ،املقابلة ،الطباق  ،التورية  ،املبالغة املقبولة،
املشاكلة  ،التجريد ،املذهب الكالمي ،تأكيد املدح بما يشبه الذم ،تأكيد الذم بما يشبه املدح ،حسن
التعليل ،تجاهل العارف ،االطراد االستطراد.
 املحسنات اللفظية ،الجناس رد العجز على الصدر ،السجع ،لزوم ما ال يلزم ،التشريع  ،املوازنة،القلب ،شرط الحسن في البديع اللفظي.
المصادر والمراجع:
 الكتاب الرئيس  :البديع البن املعتز  ،تقديم و شرح و تحقيق د  .عبد املنعم خفاجي  ،دار الجيل ،بيروت ،ط  2007 ، 2م .
 التلخيص في علوم البالغة للخطيب القزويني  ،شرح عبد هللا البرقوقي  ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،(د–ت).
المراجع :
 البالغة  :فنونها و أفنانها  ،لفضل عباس  ،دار الفرقان للنشر و التوزيع  ،عمان  ،األردن  ،ط ، 6 2000م .
 بديع القرآن البن أبي األصبع  ،تحقيق حفني شرف  ،القاهرة  1986 ،م . البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم  ،د.عبد الفتاح الشين  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  2002 ،م.
اسم المقرر  :الشعر العربي القديم 1

رمز المقرر 244 :عرب 2-

الساعات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر:
-

تدريب الطالب على قراءة نصوص الشعر الجاهلي وتحليلها وحفظها .
تنمية الذوق األدبي لدى الطالب .
دراسة مجموعة مختارة من عيون الشعر في العصر الجاهلي .
معرفة أهم خصائص الشعر في تلك الفترة .
معرفة أهم مصادر الشعر الجاهلي .

مفردات المقرر :
-

رواية الشعر الجاهلي وتدوينه ومصادره.
قضية االنتحال ،املعلقات  ،الصعاليك .
موضوعات الشعر الجاهلي وأغراضه .
نموذج من املعلقات ( معلقة زهير) .
نماذج أخري من عيون الشعر الجاهلي .
الخصائص العامة للشعر الجاهلي .
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المصادر والمراجع :
-

العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط  2006 ، 10م .
مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية  ،د  .ناصر الدين األسد  ،دار املعارف  1969 ،م .
الشعر الجاهلي دراسة فنية وموضوعية  ،د  .إبراهيم عبد الرحمن  ،مكتبة الشباب  ،القاهرة ،
 1980م .
تاريخ األدب العربي  ،بالشير  ،ترجمة إبراهيم الكيالني  ،دمشق  1973 ،م .

اسم المقرر  :النثر العربي القديم 1

رمز المقرر 251 :عرب 2-

الساعات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق--- :

أهداف المقرر:
-

التعريف بالفنون النثرية القديمة  ،نشأتها وتطورها وأعالمها.
تمييز األجناس النثرية املختلفة ،ومعرفة أهم سماتها وخصائصها.
إطالع الطالب على األساليب النثرية القديمة ملساعدته على تنمية مهاراته األسلوبية والكتابية.

مفردات المقرر:
-

-

-

تعريف النثر الفني وأنواعه .
املدارس النثرية وأعالمها "الترسل"" ،االزدواج" .
النثر في العصر الجاهلي  ،قيمته  ،صوره  ،سجع الكهان ،املثل والحكمة  ،القصة  ،الخطبة .
دراسة مفصلة للخطابة في العصر الجاهلي  ،موضوعاتها ومناسباتها وخصائصها الفنية وأشهر
كتابها.
النثر في صدر اإلسالم والعصر األموي  :النثر في صدر اإلسالم  ،الخطابة وازدهارها وعوامل ذلك
االزدهار والتطور  ،خطابة الرسول (ص) وخصائصها  ،خطابة الخلفاء الراشدين وخصائصها ،
الكتابة وتطورها وعوامل ذلك التطور  ،الكتابة في عصر الرسول (ص) وخصائصها  ،الكتابة في عصر
الخلفاء الراشدين وخصائصها .
النثر في العصر األموي  :الخطابة وازدهارها – أنواعها – خصائصها ومدارسها الفنية وأشهر الخطباء
 ،الرسائل  :انتشارها – أنواعها – تطورها ومدارسها وخصائصها  ،إعالمهم – الناشرين  :عبد
الحميد الكاتب – حسن البصري.
دراسة مفصلة مع خصائصها الفنية  :دراسة نصوص تطبيقية من كل عصر .

المصادر والمراجع :
 تطور األساليب النثرية في األدب العربي  ،أنيس املقدس ي  ،دار العلم للماليين 1980 ،م . نشأة الكتابة الفنية في األدب العربي  ،د  .حسين نصار ،مكتبة النهضة املصرية  1966 ،م . الفن ومذاهبه في النثر  :شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط . ، 3 النثر الفني في القرن الرابع الهجري  ،د  .زكي مبارك  ،املكتبة التجارية الكبرى  ،القاهرة  1957 ،م .- 87 -

اسم المقرر :األدب السعودي

رمز المقرر 232 :عرب 2-

الساعات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق --- :

أهداف المقرر :
-

التعريف بصورة شمولية عن حركة األدب السعودي شعرا ونثرا منذ بدايات القرن العشرين إلى
الوقت الحاضر .
تعريف الطالب بإسهام شعراء وأدباء اململكة في النهضة الفكرية واألدبية والثقافية.
تنمية معلومات الطالب بأبرز أدوات النقد و نقاد اململكة وإكسابهن ذوقا نقديا ودربة على النقد
والتحليل .
إطالع الطالب على موضوعات األدب السعودي وتطور أجناسه ومؤثراته املحلية والعربية.
ً
املحافظة على التراث األدبي السعودي دراسة وتحقيقا .

مفردات المقرر :
-

التحديد التاريخي لبدايات األدب السعودي الحديث .
العوامل املؤثرة في نشأة األدب السعودي وتطوره .
الشعر السعودي  ،وأبرز أعالمه ونماذجه  ،وأغراضه .
الشعر التقليدي  ،والشعر الرومانس ي  ،والشعر الواقعي  ،وشعر الحداثة والتجديد .
بدايات الفنون النثرية في األدب السعودي وتطورها .
القصة القصيرة في األدب السعودي  ،وأعالمها  ،ونماذج منها .
بدايات فن الرواية في السعودية وتطوره  ،وأبرز أعالمه .
نشأة فن املقالة في األدب السعودي  ،وتطوره  ،وأبرز أعالمه.
بديات فن املسرح في السعودية  ،وأبرز أعالمه  ،مع عرض لنماذج منه .

المصادر والمراجع:
-

األدب العربي السعودي ( وفنونه واتجاهاته  ،وقضاياه ونماذج منه)  ،محمد صالح الشنطي  ،دار
األندلس  ،حائل  ،ط 1426 ، 4هـ .
في النثر األدبي في اململكة العربية السعودية  ...من عام 1900ـ ـ 1945م  ،محمد عبد الرحمن الشامخ ،
الرياض  ،ط 1975 ، 1م .
فن القصة في األدب السعودي الحديث  ،منصور الحازمي  ،الرياض  :دار العلوم  ،ط1401 ،1ه /
1981م
الحركة األدبية في اململكة العربية السعودية  ،بكري شيخ أمين  ،بيروت  :دار العلم للماليين 1972 ،م
.
الشعر في الجزيرة العربية نجد والحجاز واإلحساء و القطيف خالل قرنين (  1150ـ ـ1350م)  ،عبد هللا
الحامد الرياض  ،دار الكتاب السعودي 1993 ،م .
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رمز المقرر  281 :عرب – 3

اسم المقرر  :علم اللغة

المتطلب السابق --- :

الساعات المعتمدة 3 :
أهداف المقرر :
-

تعريف الطالب باللغة كظاهرة اجتماعية  ،و بوظائفها .
التعرف على عالقة علم اللغة بالعلوم األخرى .
تمكين الطالب من التحليل اللغوي وفقا للمستويات املختلفة .
التعرف على أهم مناهج البحث في الدراسات اللغوية الحديثة .
مفردات المقرر:

-

اللغة طبيعتها و وظائفها -
 علم اللغة بين العلوم األخرى . مناهج البحث في علم اللغة. مستويات التحليل اللغوي ( الصوتي – الصرفي – التركيبي – الداللي ) . -التغير اللغوي .

المصادر و المراجع :
-

علم اللغة العربية  :مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث و اللغات السامية  ،للدكتور محمود فهمي
حجازي  ،دار غريب للطباعة و النشر  ،القاهرة  1990 ،م .
علم اللغة بين التراث و املعاصرة  ،للدكتور عاطف مدكور  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع  ،القاهرة ،
 1998م
علم اللغة  :مقدمة للقارئ العربي  ،دار املعارف  ،مصر .
أسس علم اللغة  ،ملاريو باي  ،ترجمة الدكتور أحمد مختار عمر  ،عالم الكتب  ،القاهرة  1995 ،م .
اللغة  ،إدوارد سابير  ،ترجمة املنصف عاشور  ،الدار العربية للكتاب  ،تونس  1995 ،م.

املستوى الرابع
اسم المقرر  :النحو4

رمز المقرر 215 :عرب 3-

الساعات المعتمدة 3 :

المتطلب السابق 214 :عرب 3-

أهداف المقرر :
-

إكساب الطالب معرفة باملادة العلمية التي يشتمل عليها هذا املقرر.
تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد.
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-

الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ
من خالل معرفته بقواعد اللغة .

و فهم املعنى

مفردات المقرر :
 باب الحال . باب التمييز . باب حروف الجر . باب معاني حروف الجر . باب اإلضافة .المصادر و المراجع :
 أ وضح املسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميدطبعة املكتبة العصرية – صيدا – بيروت 1429ه ـ  2008 -م .
 النحو الوافي  ،األستاذ  :عباس حسن  ،طبعة  :دار املعارف .اسم المقرر  :الصرف2

رمز المقرر 222 :عرب 2-

الساعات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق 221 :عرب 2-

أهداف المقرر :
 إكساب الطالب معرفة باملادة العلمية التي يشتمل عليها هذا املقرر. تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد. الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على الكلمة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى منخالل معرفته بقواعد الصرف .
مفردات المقرر :
 تقسيم االسم من حيث التجرد والزيادة . تقسيم االسم من حيث الجمود واالشتقاق . مصادر الثالثي – مصادر غير الثالثي . املشتقات " اسم الفاعل – اسم املفعول – الصفة املشبهة – اسم التفضيل – اسما الزمان واملكان– اسم اآللة " .
 تقسيم االسم من حيث التذكير والتأنيث . تقسيم االسم إلى مقصور ومنقوص وممدود وصحيح . تقسيم االسم من حيث اإلفراد والتثنية والجمع . باب جموع التكسير . باب التصغير . باب النسب .المصادر والمراجع :
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-

شذا العرف في فن الصرف  ،للشيخ أحمد بن محمد الحمالوي  ،تحقيق د .ناجي عبد العال حجازي ،
مكتبة الرشد 1425هـ –  2004م .
أبنية األسماء و األفعال  ،د  .فخر الدين قباوة  ،دار املعرفة  ،بيروت .

اسم المقرر  :البالغة القرآنية
الساعات المعتمدة 2 :

رمز المقرر 264 :عرب 2-
المتطلب السابق 263 :عرب 2-

أهداف المقرر :
-

معرفة خصائص البيان القرآني العجز.
تربية الذوق البالغي األصيل القادر على تذوق البالغة القرآنية.
الكشف عن قيم البالغة القرآنية الجمالية األسلوبية وآفاقها املعنوية الفكرية.

مفردات المقرر:
 إعجاز القرآن :اإلعجاز والقول الصحيح فيه ،.وجوه اإلعجاز  ،اإلعجاز البالغي. فضل القرآن الكريم على اللغة العربية ،ألفاظ القرآن ،من بالغة الجمل والجملة في القرآن. صفات األسلوب القرآني. مراحل تذوق البالغة القرآنية. التصوير الفني في القرآن من بالغة القصص القرآنيالمصادر والمراجع:
-

إعجاز القرآن  ،للباقالني  ،تحقيق السيد أحمد صقر  ،دار املعارف  ،القاهرة  ( ،د – ت ) .
النكت في إعجاز القرآن  ،الرماني  ،مطبوع في ثالث رسائل في اإلعجاز  ،تحقيق محمد خلف هللا أحمد
 ،و محمد زغلول سالم  ،دار املعارف  ،القاهرة  ( ،د – ت ) .
اإلعجاز اللغوي في القصية القرآنية  ،د  .محمود السيد  ،القاهرة  1978 ،م .
من بالغة القرآن دكتور أحمد أحمد بدوي  ،دار نهضة مصر  ،القاهرة  2004 ،م .
تلخيص البيان في مجازات القرآن  ،الشريف الرض ي  ،تحقيق محمد عبد الغني حسن  ،دار إحياء
الكتب العربية  ،القاهرة  1955 ،م .
رمز المقرر 245 :عرب 3-

اسم المقرر  :الشعر العربي القديم 2

المتطلب السابق  244 :عرب 2 -

الساعات المعتمدة 3 :
أهداف المقرر:
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-

تعريف الطالب بحركة الشعر في عصر صدر اإلسالم والعصر األموي .
كذلك يتعرف الطالب على أثر اإلسالم في الشعر .
تدريب الطالب على قراءة النصوص الشعرية وتحليلها .
إبراز أهم مالمح التطور والجمود التي أصابت الشعر في تلك الفترة .
التعرف على أهم مالمح التطور والتجديد في العصر األموي  ،النقائص  ،شعر األحزاب اإلسالمية في
العصر األموي .

مفردات المقرر :
-

أثر اإلسالم في اللغة والشعر ،موقف اإلسالم من الشعر والشعراء .
الشعر في عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،شعر الدعوة والغزوات والفتوح .
الشعر في عصر الخلفاء والراشدين .
قضية ليونة الشعر خصائص الشعر في صدر اإلسالم .
العصر األموي وظهور األحزاب السياسية ،موضوعات الشعر في العصر األموي  ،النقائض .
خصائص الشعر في العصر األموي  .نماذج شعرية من العصرين اإلسالمي واألموي

المصادر والمراجع :
-

األدب في صدر اإلسالم  ،د  .حسين على محمد وخليل أبو دياب  ،الرياض  2008 ،م . .
العصر اإلسالمي  ،د .شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  1969 ،م ..
االلتزام في الشعر األموي  .د  .مي يوسف خليف  ،جار املعارف  ،القاهرة  1990 ،م . .
التطور والتجديد في الشعر األموي  ،د  .شوقي ضيف  ،دار املعارف  1978 ،م .
خصائص شعر املخضرمين  ،يحيى الجبوري  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  1981 ،م .
رمز المقرر 252 :عرب 2-

اسم المقرر  :النثر العربي القديم 2

المتطلب السابق  251 :عرب 2 -

الساعات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر:

 إطالع الطالب على األنواع واألساليب النثرية القديمة ملساعدتها على تنمية مهاراتها األسلوبية. التعريف باملقومات الفنية أللوان النثر املختلفة في العصر العباس ي واألندلس ي. تنمية حاسة التذوق األدبي السردي واملقالي عند الطالب.مفردات المقرر:
 النثر في العصر العباس ي  :عوامل ازدهار النثر في العصر العباس ي  ،دراسة للفنون النثرية املختلفة الرسالة والرحلة والسيرة والحكاية واملثل والخطابة واملقامات دراسة أعالم من مشاهير الكتاب مثل(ابن املقفع – الجاحظ – أبو العالء املعري – بديع الزمان –الحريري – الهمذاني – ابن بطوطة)
- 92 -

-

النثر في العصر األندلس ي  :النثر في األندلس وصفاته العامة ومدارسه  ،دراسة بعض اآلثار والنصوص
واستخالص الطوابع العامة للنثر في األندلس  ،رسالة التوابع والزوابع البن شهيد  ،قصة حي بن
يقظان البن طفيل  ،طوق الحمامة البن حزم .

المصادر والمراجع :
-

تطور األساليب النثرية في األدب العربي  ،أنيس املقدس ي  ،دار العلم للماليين 1980 ،م .
النثر الفني في القرن الرابع الهجري  ،د  .زكي مبارك  ،املكتبة التجارية الكبرى  ،القاهرة  1957 ،م
نشأة الكتابة الفنية في األدب العربي  ،د  .حسين نصار ،مكتبة النهضة املصرية  1966 ،م .

رمز المقرر 271 :عرب 3-

اسم المقرر  :موسيقا الشعر

المتطلب السابق --- :

الساعات المعتمدة 3 :

أهداف المقرر :
 التعرف على علم العروض  ،وأهميته  ،ونشأته . معرفة أهم املصطلحات العروضية . التعرف على طريقة الكتابة العروضية . معرفة أوزان الشعر العربي  ،والتفريق بينها . التمييز بين الشعر املوزون وغير املوزون ( املستقيم واملكسور ) . تنمية موهبة نظم الشعر.مفردات المقرر :
 مقدمة تاريخية وعلمية عن علم العروض وغايته  ،املصطلحات العروضية  ،تقطيع الشعر والكتابةالعروضية .
 البحور الشعرية  ( :الطويل – املديد – البسيط – الوافر – الكامل – الهزج – الرجز – الرمل –السريع – املنسرح – الخفيف – املضارع – املقتضب – املجتث – املتقارب – املتدارك ) .
المصادر و المراجع :
-

موسيقا الشعر العربي بين القديم و الجديد للدكتورة عزة محمد جدوع  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  1430 ،هـ -
 2009م .
أهدى سبيل إلى علمي الخليل  ،د  .محمود مصطفى  ،مكتبة املتنبي  ،الدمام  1422 ،هـ .
املستوى اخلامس
اسم المقرر  :الشعر العربي القديم 3

رمز المقرر 346 :عرب 3-

الساعات المعتمدة 3 :

المتطلب السابق 245 :عرب 3-
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أهداف المقرر:
-

-

-

-

تعريف الطالب بالشعر في العصر العباس ي األول والثاني .
تعريف الطالب ببعض الشعراء في هذا العصر مع معرفة النصوص الشعرية وكيفية قراءتها قراءة صحيحة .
إكساب الطالب مهارة التفريق بين النصوص والحكم عليها .
تمكين الطالب من تحليل النصوص الشعرية لكبار الشعراء في العصر العباس ي .
معرفة التطور والتجديد الذي حدث للشعر العربي في تلك الفترة .
معرفة بعض القضايا األخرى  ،منها عمود الشعر واملوضوعات التجديدية  ،والتطور في األوزان الشعرية .
مفردات المقرر :
مقدمة عن العصر العباس ي وتقسيماته .
األغراض الشعرية الجديدة في الشعر العباس ي  ،املوضوعات التقليدية .
التجديد في األوزان والقوافي ،الشعر املطبوع واملصنوع  ،عمود الشعر .
نماذج متعددة لشعراء العصر العباس ي.
المصادر والمراجع :
الشعر العربي في القرنين الثاني والثالث  ،محمد مصطفى هدارة  ،اإلسكندرية  1969 ،م .
العصر العباس ي األول  ،د .شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط 1991 ، 8م .
العصر العباس ي الثاني  ،د .شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط 1994 ، 9م .
الشعر و الشعراء في العصر العباس ي  ،د  .مصطفى الشكعة  ،بيروت  1986 ،م .
اسم المقرر  :النحو5

رمز المقرر 316 :عرب 2-

الساعات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق 215 :عرب 3-

أهداف المقرر :
إكساب الطالب معرفة باملادة العلمية التى يشتمل عليها هذا املقرر.
تمكين الطالب من إحكام هذه األبواب ليتسنى لهم التعبير الصحيح و األداء اللغوي الجيد.
الوصول بالطالب إلى درجة معرفية تمكنه من الحكم على العبارة بالصواب أو الخطأ و فهم املعنى من خالل
معرفته بقواعد اللغة .
مفردات المقرر :
باب إعمال املصدر و اسم املصدر.
إعمال اسم الفاعل – باب إعمال اسم املفعول – باب إعمال الصفة املشبهة.
باب التعجب .
نعم و بئس – أفعل التفضيل – النعت .
باب التوكيد  -عطف البيان و عطف النسق – البدل.
المصادر والمراجع :
أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ،طبعة املكتبة
العصرية  ،صيدا – بيروت 1429 ،ه ـ  2008 -م
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-

النحو الوافي  ،األستاذ  :عباس حسن  ،دار املعارف .
رمز المقرر 333 :عرب 3-

اسم المقرر  :النقد العربي القديم

المتطلب السابق :

الساعات المعتمدة 3 :
أهداف المقرر:
-

التعرف على اتجاهات النقد العربي القديم وتطوره.
تكوين القدرة لدى الطالب على التذوق الفني وتدريبها على النقد البناء.
مساعدة الطالب على التمييز بين الجيد والرديء على أسس نقدية سليمة .
مفردات المقرر:

-

مفهوم النقد  ،ذاتية النقد و موضوعيته  ،النقد واألدب  ،النقد والعلوم اإلنسانية
النقد في الجاهلية  ،النقد في صدر اإلسالم  ،النقد في العصر األموي
اثر اللغويين والتجديديين في النقد األدبي  ،النقد في العصر العباس ي  ،نظرة عامة عن النقد في العصر
العباس ي.
ابن سالم واتجاهاته النقدية  ،ابن طباطبا ومنهجه النقدي  ،ابن قتيبة ومنهجه النقدي  ،الصراع النقدي
حول أبي تمام ( اآلمدي )  ،املعركة النقدية حول املتنبي ( الحاتمي – القاض ي – الجرجاني ) .
الخصومة بين القدماء واملحدثين  ،الشكل واملضمون  ،الطبع و الصنعة  ،نظرية عمود الشعر  ،فكرة عند
عبد الظاهر  ،النقد في القرن الخامس  ،السرقات واملوازنات األدبية  ،النقد في األندلس ( ابن شهيد – حازم
القرطاجني)

-

المصادر والمراجع :
-

تاريخ النقد األدبي عند العرب  ،إحسان عباس  ،دار الشروق للنشر و التوزيع  ،عمان  ،ط  ( ، 1اإلصدار
الخامس  2011م )
تاريخ النقد األدبي عند العرب  ،طه احمد إبراهيم  ،دار الحكمة  ،بيروت  ( ،د – ت ) .
أسس النقد األدبي عند العرب  ،احمد أحمد بدوي  ،دار نهضة مصر  ( ،د  -ت ).
األسس الجمالية في النقد العربي  ،د  .عز الدين إسماعيل  ،القاهرة  ،ط  1974 ، 3م .
اسم المقرر :النثر العربي الحديث 1

رمز المقرر  252 :عرب 2 -

الساعات المعتمدة 2 :

المتطلب السابق ------ :

أهداف المقرر :
-

تعريف الطالب بالعصر الحديث في األدب واملتغيرات الدافعة لظهوره .
تعريف الطالب بمعطيات فن النثر التقليدي ،وعالقته الفنية بفن النثر الجديد
بصورة إجمالية .
- 95 -

-

تعريف الطالب بالفنون السردية ومحتواها ،وخصائصها في العصر الحديث .
إتقان الطالب للمهارات التي تمكنه من االستيعاب ،والفهم والتحليل ،وإبداء الرأي .
إتقان املوهبة األدبية لدى الطالب املوهوب في مجال الفنون النثرية .
مفردات المقرر :

-

التحديد التاريخي لنشأة األدب الحديث .
عوامل نهضة األدب في العصر الحديث .
ً
فن الخطابة قديما وحديثا  ،مع عرض لتطور هذا الفن في العصر الحديث  ،وأشهر أعالمه.
التعريف بفن الرسالة في العصر الحديث  ،وأشهر أعالمه  ،مع عرض نماذج منه.
التعريف بفن املقامة العصر الحديث  ،وأشهر أعالمه  ،مع عرض نماذج منه .
التعريف بفن املقالة في العصر الحديث  ،وأشهر أعالمه  ،مع عرض نماذج منه .
عرض وتحليل لنماذج في فن املقالة في األدب السعودي .
المصادر والمراجع :

-

األدب العربي الحديث  ،محمد صالح الشنطي  ،ط  ، 5حائل  :دار األندلس 1426 ،هـ 2005 -م .
فن املقالة  ،محمد يوسف نجم  ،دار الثقافة  ،بيروت  ( ،د .ت ) .
فن املقامة  ،شوقي ضيف  ،دار املعارف  ( ،د  .ت )
تطور األساليب النثرية في األدب العربي  ،أنيس املقدس ي  ،دار العلم للماليين 1980 ،م .
رمز المقرر 334 :عرب 3-

اسم المقرر  :أدب األطفال

المتطلب السابق --- :

الساعات المعتمدة 3 :
أهداف المقرر :
-

إطالع الطالب على أدب األطفال .
التعريف باألهمية التربوية ألدب األطفال .
التعرف على الجوانب السلبية من أدب األطفال واملنقول من املجتمعات املختلفة.
مفردات المقرر :

-

أدب األطفال في املجتمعات القديمة  ،تاريخ أدب األطفال في العالم  ،األهمية التربوية ألدب األطفال  ،أدب
األطفال اإلسالمي .
أدب األطفال في العصور املختلفة ( ،جاهلي – إسالمي – حديث ) .
بعض األنواع األدبية وروادها في العصر الحديث  ،شعر الطفولة  ،األناشيد واملحفوظات  ،األناشيد الشعرية ،
الشعر القصص ي  ،الخطابة الشعرية .
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-

-

القصة في أدب األطفال  ،األسطورة ،القصة على لسان الحيوان  ،الشخصية في أدب األطفال  ،التاريخية ،
قصص البطولة واملغامرات  ،قصص الخوارق  ،قصص الفكاهة  ،القصص العلمية  ،القصص املسرحية ،
مسرح العرائس  ،مسرح الشعر  ،املسرح املدرس ي .
مقارنة أدب األطفال بين الشرق والغرب  ،االيجابيات والسلبيات.
دور وسائل اإلعالم في نشر أدب برامج األطفال في اإلذاعة والتلفزيون  ،صحافة األطفال  ،بعض نماذج من أدب
األطفال العاملي والعصر
دراسة لبعض النماذج ألدب األطفال العربي والعاملي.
المصادر والمراجع :

-

أدب األطفال  :أسسه و تطوره و فنونه و قضاياه و نماذج منه  ،د  .محمد صالح الشنطي  ،دار األندلس  ،حائل
 ،ط  2009 ، 4م .
أدب األطفال  :علم و فن  ،أحمد نجيب  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  1991 ،م .
في أدب األطفال  ،علي الحديدي  ،مكتبة األنجلو املصرية  ،القاهرة  1982 ،م .
أدب األطفال  ،هادي نعمان الهيتي  ،الهيئة املصرية العامة للكتاب  ،القاهرة  ( ،د – ت ) .
دراسات في أدب األطفال  ،عبد الرزاق جعفر  ،اتحاد الكتاب العرب  ،دمشق  1975 ،م .
أدب األطفال في ضوء اإلسالم  ،دكتور نجيب الكيالني  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،ط  1990 ، 2م.
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املستوى السادس
اسم المقرر  :النقد األدبي الحديث

رمز المقرر  335 :عرب – 3

الساعات المعتمدة 3 :

المتطلب السابق  333 :عرب 3-

أهداف المقرر
-

التعرف على األسس النظرية النقدية من إرهاصاتها ثم تطورها وصوال إلى استقرارها في العصر الحديث .
دراسة تجلياتها في النقد العربي الحديث0
مفردات المقرر :

-

مفهوم النقد األدبي الحديث .
الوظائف الجمالية للنقد األدبي .
املصطلح النقدي بين التأسيس  ،والنقل  ،والترجمة .
 النظريات النقدية  :الكالسيكية ومفهوم املحاكاة  /الرومانسية ومفهوم الخيال /واقعية ومفهوم التعبيرية ،الرمزية ونظرية اإليحاء .
االتجاه النفس ي في النقد األدبي .
النقد األلسني واتجاهاته  :البنيوية  /السيميائية  /األسلوبية  /التشريحية  /التفكيكية  /النقد الجديد ونقد
استجابة القارئ ونظرية التلقي .
املذاهب األدبية ( الكالسيكية – الرومانتيكية – الواقعية – الرمزية ) .
مناهج النقد األدبي الحديث ( التاريخي – النفس ي – االجتماعي – التكاملي – البنيوية – األسلوبية – التفكيكية
– ما بعد الحداثة ) .
المصادر والمراجع :

-

النقد األدبي الحديث  ،محمد غنيمي هالل  ،بيروت  ،دار العودة 1997 ،م .
األدب ومذاهبه  ،مندور  ،محمد ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر  ،ط  ، 6القاهرة 2006 ،م .
في النقد األدبي الحديث  ،محمد صالح الشنطي  ،دار األندلس  ،حائل  ،ط  ، 5د .ت
النقد الثقافي  ...قراءة في األنساق الثقافية العربية  ،عبد هللا الغذامي  ،املغرب  ،املركز الثقافي العربي  ،ط ، 1
2000م .
رمز المقرر  454 :عرب 2 -
اسم المقرر  :النثر العربي الحديث 2
المتطلب السابق  353 :عرب 2-

الساعات المعتمدة 2 :
أهداف المقرر :
-

التعريف بالفن السردي ومدى وجوده من عدمه في األدب العربي القديم .
االطالع على تحديد بداية العصر الحديث في األدب ومعطياته الفكرية في مجال األجناس النثرية التقليدية .
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-

تمكين ا لطالب من فهم القصة ومقوماتها الفنية من خالل املعطيات النظرية والتطبيق .
تمكين الطالب من معرفة الفرق بين القصة والرواية من خالل معطيات الحدود الفاصلة بينهما.
التعريف بفن الرواية في األدب العربي الحديث وكيفية كتابتها من خالل الخصائص الفنية لها .
التعرف على فن املسرحية في األدب العربي الحديث وتحديد الجماليات لها من خالل الخصائص الفنية
املصطلح عليها .
مفردات المقرر :

-

مقدمة عن الفنون النثرية الحديثة في العصر الحديث .
دراسة تاريخية لفن القصة  ،والخصائص الفنية لفن القصة في العصر الحديث  ،والتعريف برواد هذا الفن
في العالم العربي .
التعريف بفن الرواية في العصر الحديث ،من حيث نشأته  ،وتطوره  ،وأبرز خصائصه الفنية  ،وعرض لنماذج
منه.
نشأة فن املسرحية وتطوره في العصر الحديث  ،وأبرز خصائصه وأعالمه .
المصادر و المراجع :

-

األدب العربي الحديث  :الرؤية والتشكيل  ،حسين علي محمد  ،الرياض  ،ط 2002 ، 4م .
تطور الرواية العربية الحديثة في مصر  ،عبد املحسن طه بدر  ،القاهرة  ،دار املعارف  ،ط 1998 ، 3م .
في األدب العربي السعودي  ،محمد صالح الشنطي ،دار األندلس  ،حائل .
رمز المقرر  448 :عرب 2 -

اسم المقرر  :الشعر العربي الحديث 1

المتطلب السابق  346 :عرب 3-

الساعات المعتمدة 2 :
-

أهداف المقرر :
تدريب الطالب على قراءة النصوص الشعرية وتحليلها وحفظها.
إبراز أهم مالمح الجمود والتطور التي اعترت الشعر في تلك الفترة .
الفنون التي استحدثها الشعراء واألدباء في تلك الفترة .
التعرف على أهم الظواهر الفنية في الشعر الحديث .
التعرف على بعض املذاهب النقدية .
انتقاء نماذج مختارة تمثل الظواهر املذكورة خير تمثيل .
التعرف على عوامل نهضة الشعر في العصر الحديث .

-

مفردات المقرر :
األدب العربي قبل النهضة  ،ونماذج تمثل أدب جمود وانحطاط .
مدرسة املحافظين ( اإلحياء والبعث )
مرحلة البدايات  :اإلرهاصات األولى عند الساعاتي – نماذج من شعره .
مرحلة الريادة  :محمود سامي البارودي ،ودوره  ،ونماذج من شعره
مرحلة التأصيل  :شوقي وحافظ – خصائصها ونهجهما مع نماذج من شعرهما .
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-

مرحلة التجديد  :خليل مطران  ،حياته ودوره  ،نماذج من شعره .
خصائص املدرسة االتباعية ( مدرسة املحافظين ) .
جماعة الديوان  :التسمية – األعالم – الخصائص – النماذج .
مدرسة املهجر  :نشأة املدرسة – الشماليون والجنوبيون – خصائص املدرسة املهجرية.

المصادر والمراجع :
 األدب العربي السعودي ( وفنونه واتجاهاته  ،وقضاياه ونماذج منه)  ،محمد صالح الشنطي حائل  :داراألندلس  ،ط 1426 ، 4هـ .
 البارودي رائد الشعر الحديث  ،شوقي ضيف  ،القاهرة  :دار املعارف  ،ط 2006 ، 6م. االلتزام في الشعر العربي ،أحمد أبو حاقة  ،بيروت  :دار العلم للماليين ،ط1979 ، 1ماملستوى السابع
رمز المقرر  484 :عرب – 2

اسم المقرر  :تحليل الخطاب

المتطلب السابق--- :

الساعات المعتمدة 2 :

أهداف المقرر :
 تعرف الطالب على اتجاهات تحليل الخطاب . دراسة اتجاهين من هذه االتجاهات وهما تحليل الخطاب من منظور لسانيات النص و تحليل الخطاب منمنظور اللسانيات التداولية .
 -التعرف على بعض إسهامات العلماء العرب القدامى في هذا املجال .

-

مفردات المقرر :
مدخل إلى املفاهيم األساسية .
تاريخ التحليل النص ي .
تحليل الخطاب من املنظور اللساني الوصفي .
تحليل الخطاب من منظور لسانيات الخطاب .
اإلسهامات العربية في مجال تحليل الخطاب .
المصادر و المراجع :

-

لسانيات النص  :مدخل إلى انسجام الخطاب  ،للدكتور محمد خطابي  ،املركز الثقافي العربي  ،الدار البيضاء ،
املغرب  ،ط  2006 ، 2م .
علم اللغة النص ي بين النظرية و التطبيق  ،للدكتور صبحي الفقي  ،دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ،
القاهرة  ،ط  2000 ، 1م .
تحليل الخطاب  ،ج .ب .بروان و ج .يول  ،ترجمة محمد لطفي الزليطني ومنير التريكي  ،منشورات جامعة امللك
سعود  ،ط  1997 ، 1م .
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-

مدخل إلى علم النص  ،مشكالت بناء النص ،زتسيسالف واورزنياك  ،ترجمة الدكتور سعيد بحيري  ،مؤسسة
املختار للنشر و التوزيع  ،القاهرة  ،ط  2003 ، 1م .
علم النص  :مدخل متداخل االختصاصات  ،تون فان دايك  ،ترجمة الدكتور سعيد بحيري  ،دار القاهرة
للكتاب  ،ط  2001 ، 1م .
منهج الجواب في آليات تحليل الخطاب  ،للدكتور عمار ساس ي  ،عالم الكتب الحديث ،إربد  ،األردن  2011 ،م .
تحليل الخطاب الشعري  :إستراتيجية التناص  ،للدكتور محمد مفتاح  ،املركز الثقافي العربي  ،الدار البيضاء ،
ط  1992 ، 2م .
رمز المقرر  449 :عرب – 2

اسم المقرر  :الشعر العربي الحديث 2

المتطلب السابق  448 :عرب 2-

الوحدات المعتمدة 2 :
-

أهداف المقرر :
التعريف بالعصر الحديث في األدب وتحديد بدايته .
تمكين الطالب من معرفة فنون الشعر التقليدية في العصر الحديث .
ترسيخ التدرج في الشكل املوسيقي للوصول إلى الشعر الحرفي ذهن الطالب .
تعريف الطالب بالصورة الفنية واملفارقة التصويرية في الشعر الحر .
التعرف على بعض القضايا املتعلقة بالشعر الحر .
ضبط املفاهيم الخاصة بقصيدة النثر .
تعريف الطالب برواد قصيدة النثر  ،ونظرة على موقف املتلقي منها .

-

مفردات المقرر :
عرض ملعطيات الشعر الحديث قبل ظهور الشعر الحر.
نشأت الشعر الحر وتطوره  ،وموقف النقاد منه  ،وبيان األطر الثقافية لرواده .
عرض للعديد من القضايا الفنية التي تخص الشعر الحر  ،وهي على النحو اآلتي :
قضية اللغة في الشعر الحر واتجاهاتها .
قضية الشكل املوسيقي في الشعر الحر .
قضية الصورة الشعرية الجزئية والكلية في الشعر الحر .
رواد الشعر الحر  ،وبيان عالقتهم بالشعر العمودي من خالل وجهات نظرهم .
نشأة قصيدة النثر ،وموقف امليدان األدبي منها لدى ظهورها  ،وبيان مرجعيتها عند األدباء .
ظاهرة الغموض واإلبهام في قصيدة النثر .
غايات الشعر الحر ،وعالقته باملدارس األدبية .
دراسة ألبرز التجارب الشعرية في ميدان الشعر الحر .

-

المصادر والمراجع :
مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث  ،إبراهيم خليل  ،دار املسيرة  ،ط 2011 ، 2م.
اتجاهات الشعر العربي املعاصر  ،إحسان عباس  ،القاهرة  ،دار الشروق  ،ط 2000 ، 2م .
الشعر العربي املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية  ،عز الدين إسماعيل  ،دار العودة  ،ط 2007 ، 1م .
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رمز المقرر  485 :عرب – 3

اسم المقرر  :البحث اللغوي عند العرب

المتطلب السابق --- :

-

الساعات المعتمدة 3 :
أهداف المقرر:
تمكين الطالب من إدراك منظومة الفكر اللغوي عند العرب .
تعريف الطالب بالجهود اللغوية عند العلماء العرب .
التقديم ملفاهيم صوتية و صرفية و تركيبية و داللية متعلقة بمكونات املقرر .
مفردات المقرر :
املصادر التي اعتمد عليها اللغويين العرب .
الدراسات اللغوية عند غير العرب .
الدراسات اللغوية عند العرب في األصوات و النحو و الصرف و املعاجم .
المصادر والمراجع :
البحث اللغوي عند العرب  ،للدكتور أحمد مختار عمر  ،عالم الكتب  ،القاهرة  ،ط  2003 ، 8م .
التفكير اللساني في الحضارة العربية  ،للدكتور عبد السالم املسدي و آخرون
التراث اللغوي العربي  ،جيوم بواز  ،ترجمة أحمد حسن عبد العزيز و كمال شاهين .
التفكير الصوتي عند العرب  ،لهنري فليش  ،ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين  ،مجلة مجمع اللغة الغربية ،
القاهرة  1968 ،م .
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أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بقسم اللغة العربية

الدرجة العلمية

التخصص الدقيق

مالحظات

م

االسم

األدب العربي الحديث

رئيس القسم

1

د .زهير حسن العمري

أستاذ مشارك

منسق القسم

2

د .يسري محمد محمود

أستاذ مساعد

الدراسات اللغوية

3

د .عصام محمد قبيص ي

أستاذ مساعد

األدب القديم والنقد

4

د .محمود عبد العزيز عبد املعبود

أستاذ مساعد

النحو والصرف

6

د .أحمد عبد هللا محمد النشمي

أستاذ مشارك

النحو والصرف

7

د .أحمد جبر حسينات

أستاذ مساعد

اللغويات

8

أ .عبد الهادي مداوي أحمد مهدي

محاضر

النحو والصرف

على رأس العمل

9

أ .عبد هللا علي عمران القحطاني

محاضر

البالغة والنقد

مبتعث داخليا

10

أ .عبد هللا صالح سالم الهمامي

محاضر

النحو والصرف

مبتعث داخليا

11

أ .مرسل بن مسفر سعيدان آل فهاد

محاضر

النحو والصرف

مبتعث داخليا

12

أ .محمد إبراهيم أحمد عسيري

محاضر

األدب العربي

مبتعث خارجيا

13

أ .نايف عبد هللا حسين الحازمي

محاضر

األدب العربي

مبتعث داخليا

14

أ .صالح سالم أحمد الحارثي

محاضر

األدب العربي

مبتعث داخليا

15

د .عفاف عبد املنعم حسين

أستاذ مساعد

أدب ونقد

16

د .عواطف إبراهيم عبد هللا الحاج

أستاذ مساعد

األدب والنقد

17

د .نهله إبراهيم محمد إبراهيم

أستاذ مساعد

البالغة و النقد

18

د .أماني عبد الجواد أحمد

أستاذ مساعد

أدب ونقد حديث

19

د .والء قسم السيد بشير

أستاذ مساعد

األدب و النقد

20

د .سحر السيد مصطفى خطاب

أستاذ مساعد

اللغويات

21

د .سحر مصطفى إبراهيم أملعنا

أستاذ مساعد

البالغة والنقد

22

د .منال سعيد عايش الخصاونة

أستاذ مساعد

األدب ونقد

23

أ .أمل حسين خبراني

محاضر

األدب والنقد

24

أ .سلوى زين العابدين مجذوب

محاضر

النحو و الصرف

25

أ .رشا عبد الرؤف الحبيش ي

محاضر

األدب والنقد

26

أ .وفاء عليان اليأس الشديفات

محاضر

األدب والنقد

27

أ .سامية الطيب حسين عباس

محاضر

النحو والصرف

28

أ .وضحى احمد ورقش

محاضر

اللغويات

29

أ .شاديه محمد آل داهش

معيدة

30

أ .أمل شداد الحايك

معيدة

31

أ .ناديه صالح آل قظيع

معيدة

32

أ .جميله جابر الفيفي

معيدة

33

أ .ريم محمد عبد هللا الجليل

معيدة
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مبتعثة داخليا

مبتعثة داخليا
مبتعثة داخليا

الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
السنة الدراسية :

فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراسي :

ً
أسبوعا ُت َّ
درس على مداها املقررات الدراسية ،وال تدخل من ضمنها فترتا
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر
التسجيل واالختبارات النهائية.

الفصل الصيفي :

مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمها فترتا التسجيل واالختبارات النهائية ،وتضاف خاللها
املدة املخصصة لكل مقرر.
املستوى الدراسي :

ً
هو الدال على املرحلة الدراسية ،وفقا للخطط الدراسية املعتمدة.

اخلطة الدراسية :

هي مجموعة املقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية والحرة ،والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات
التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص املحدد.
املقرر الدراسي :

مادة دراسية ضمن خطة الدراسية املعتمدة في كل تخصص (برنامج) ويكون لكل مقرر رقم ،ورمز ،واسم،
ووصف مفصل ملفرداته ّيميزه من حيث املحتوى واملستوى ّ
عما سواه من مقررات ،وملف خاص يحتفظ به
القسم لغرض املتابعة ،والتقييم والتطوير ،ويجوز أن يكون لبعض املقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو
متزامنة معه.
الوحدة الدراسية :

املحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري الذي ال تقل مدته
عن خمسين دقيقة ،أو الدرس العملي أو امليداني الذي ال تقل مدته عن مائه دقيقة.
اإلنذار األكادميي :

اإلشعار ا لذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى املوضح في هذه الالئحة.
درجة األعمال الفصلية :

الدرجة املمنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراس ي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية
تتصل باملقرر الدراس ي
االختبار النهائي :

اختبار في املقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراس ي.

درجة االختبار النهائي :

الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدراس ي .
الدرجة النهائية :

ً
مجموع درجات األعمال الفصلية مضافا إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر ،وتحسب الدرجة من مائة .

التقدير :

وصف للنسبة املئوية أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليه الطالب في أي مقرر .
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تقدير غري مكتمل :

ً
تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في املوعد املحدد ،ويرمز له في السجل
األكاديمي بالحرف (ل) أو (. )IC

تقدير مستمر :

ً
تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر تقتض ي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراس ي الستكماله ويرمز له بالرمز (م) أو
(.)IP
املعدل الفصلي :

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات املقررة لجميع املقررات التي
درسها في أي فصل دراس ي وتحسب النقاط بضرب الوحدة املقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل
مقرر درسه الطالب ،انظر امللحق (ب).
املعدل الرتاكمي :

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع املقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة
على مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات ،انظر امللحق (ب).
التقدير العام :

وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل ّ
مدة دراسته في الجامعة.

العبء الدراسي:

مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراس ي ،ويحدد الحد األعلى واألدنى
للعبء الدراس ي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

ً
أوال  :االعتذار عن فصل

-

-

نظام االعتذار

ً
يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراس ي دون أن يعد راسبا إذا تقدم بطلب االعتذار قبل
بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل ( حسب الفترة املعرفة في التقويم الجامعي) .أما طالب
الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز لهم االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بثمانية أسابيع على
األقل ،وبالنسبة للدورات القصيرة فيجوز لهم االعتذار قبل بداية االختبارات بما يعادل ثلث مدة الدورة وفي
جميع هذه الحاالت البد أن يكون تقديم الطلب عبر البوابة اإللكترونية خالل الفترة املحددة ،ويرصد للطالب
تقدير (ع) أو ( )Wويحتسب هذا الفصل من املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
يجب أال تتجاوز فصول االعتذار فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول غير متتالية .أما طالب الكليات التي
تطبق نظام السنة الدراسية فال يجوز االعتذار لسنتين متتاليتين ويجب أال تتجاوز سنوات االعتذار سنتين
دراسيتين غير متتاليتين طيلة بقاء الطالب بالجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك .وملدير الجامعة االستثناء من
ذلك.

ثانيا  :االعتذار عن مقرر:
-

يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر دراس ي في الفصل الدراس ي وفق الشروط التالية
 -1يجوز للطالب االعتذار عن مقررات طيلة بقائه في الجامعة خمس مرات كحد أقص ى.
 -2يمكن االعتذار عن مقررين في الفصل الواحد ،ويجوز أن يكون أحدهما من مستوى الطالب.
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-

-

 - 3ال يجوز االعتذار عن مقرر له متطلب.
 - 4ال يجوز االعتذار عن مقرر إذا كان عبء الطالب  12ساعة فأقل .
 - 5أن يتقدم بطلب االعتذار عن مقرر قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل ،أما طالب
الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز لهم االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بثمانية أسابيع على
األقل (حسب مواعيد االعتذار عن الفصل).
 - 6يرصد للطالب تقدير (ع) أو ( )Wفي املقرر.

التأجيل

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة عبر البوابة اإللكترونية
وفق الضوابط التالية:
 .1أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غير متتالية.
 .2ال يجوز التأجيل سنتين متتاليتين لطالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية ،كما ال يجوز أن تتجاوز
مدة التأجيل سنتين غير متتاليتين كحد أقص ى طيلة بقائه في الجامعة ،ثم يطوى قيده بعد ذلك ،ويجوز ملجلس
الجامعة في حال الضرورة االستثناء من ذلك.
ال تحتسب مدة التأجيل ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

إعادة القيد :

ّ
يمكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية:
-1أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية (أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام
السنة الدراسية) من تاريخ طي القيد ،وذلك عبر البوابة اإللكترونية
-2أن يوافق مجلس الكلية املعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.

إذا مض ى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ( أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام
ً
ً
السنة الدراسية ) فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا مستجدا دون الرجوع إلى سجله الدراس ي السابق على أن
ً
تنطبق عليه كافة شروط القبول املعلنة في حينه  ،وملدير الجامعة االستثناء من ذلك وفقا للضوابط اآلتية :
أ  -موافقة مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة القيد بعد النظر في أسباب االنقطاع مع إمكانية
اشتراط إعادة دراسة بعض املقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل االنقطاع بناء على توصية
القسم املختص
ب  -أال تزيد مدة االنقطاع عن أربعة فصول دراسية إال إذا أحضر الطالب ما يثبت ممارسته لعمل أو
دراسة لها عالقة بطبيعة الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلس الكلية.
ً
ً
ج  -أال يكون الطالب منذرا أكاديميا.
د  -أن يكون قد أنهى ماال يقل عن  % 25من متطلبات التخرج.
ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة ،وملجلس الجامعة ـ في حال الضرورة ـ االستثناء من ذلك
ً
ال يجوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصوال ألسباب تأديبية أو تعليمية.

االنقطاع عن الدراسة
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إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة فصل دراس ي دون طلب تأجيل يطوى قيده من الجامعة ،وملجلس
الجامعة طي قيد الطالب إذا أنقطع عن الدراسة ملدة أقل ،وبالنسبة للطالب املنتسب يتم طي قيده إذا تغيب
عن جميع االختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.

احلرمان

على الطالب املنتظم حضور املحاضرات والدروس العملية ،ويحرم من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت
نسبة حضوره عن ( )% 75من املحاضرات والدروس العملية املحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراس يّ ،
ويعد
ً
الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا في املقرر ويرصد له تقدير محروم ( ح ) أو ( DN
) ويتم إقرار قوائم املحرومين في املقررات الكلية من قبل مجلس ألكلية.

رفع احلرمان

ً
استثناء – رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول
يجوز ملجلس الكلية (التي تقدم املقرر) أو من يفوضه –
ً
االختبار شريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله املجلس على أال تقل نسبة الحضور عن ( )% 50من املحاضرات
والدروس العملية املحددة للمقرر.

الفصل األكادميي :

-

-

يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :
اذا حصل الطالب على ثالثة إنذارات على األكثر النخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى ( )2.00ويعطى
فرصة رابعة من يمكنه رفع معدله التراكمي بافتراض حصوله على ( 45نقطة من دراسة  15وحدة دراسية) على
ً
أن يتم احتساب ذلك آليا ،ويجوز ملدير الجامعة االستثناء من ذلك .
إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج ،وملجلس
الكلية إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقص ى ال يتجاوز ضعف املدة األصلية
املحددة للتخرج وفق الشروط اآلتية :
ً
أ  -أن يكون سبب التعثر مقبوال ملجلس الكلية.
ب  -أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين األخيرين ويقاس ذلك بأن يكون حاصل قسمة مجموع
نقاط الفصلين على عدد الوحدات املسجلة فيهما ال يقل عن ( )2.00من ( ،)5.00وال يدخل في ذلك الفصل
الصيفي  ،ويجوز ملدير الجامعة االستثناء من ذلك.

نظام التحويل

ً
أوال  :التحويل من خارج اجلامعة

يجوز بموافقة صاحب الصالحية قبول التحويل من خارج الجامعة حسب القواعد املعتمدة من لجنة الشئون
الطالبية ووفق الضوابط التالية:
ً
أن يكون الطالب مقيدا في كلية أو جامعة معترف بها
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ً
أال يكون مفصوال من الجامعة املحول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية
أن تنطبق عليه شروط التحويل املعتمدة
أن يدرس الطالب املحول ما ال يقل عن ( )% 60من املقررات في جامعة نجران حيث يقوم مجلس الكلية
بناء على توصية األقسام التي تقدم هذه املقررات ،وتثبت
بمعادلة املقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة ٍ
في السجل األكاديمي للطالب املقررات التي عودلت له ،وال تدخل في احتساب معدله التراكمي
أن تنتهي إجراءات التحويل خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل ،على أن أال تتجاوز نهاية
األسبوع الثاني من بدء الدراسة وبعد استكمال اإلجراءات النظامية يحصل الطالب على إشعار تحويل يمكنه
من الدراسة حتى صدور البطاقة الجامعية
إذا اتـضـح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية أو تعليمية ،فيعتبر قيده ملغي من تاريخ قبول
تحويله للجامعة

ً
ثانيا  :التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة :

يجوز بموافقة صاحب الصالحية التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة حسب القواعد املعتمدة من
لجنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:

يجب أال يقل معدل الطالب التراكمي في كليته عن ( 2من(5
أال يكون سبق له التحويل خالل دراسته الجامعية
أن تكون املدة النظامية املتبقية له في الجامعة كافية إلكمال متطلبات التخرج
أن يتقدم الطالب لعمادة القبول والتسجيل بطلب التحويل من كلية إلى كلية أخرى ويقوم بتعبئة النموذج
الخاص بذلك وبعد انتهاء إجراءات التحويل يحصل الطالب على إشعار يمكنه من الدراسة في الكلية املحول
إليها
ستكمل جميع إجراءات التحويل خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل على أال تتجاوز األسبوع
األول من الدراسة
تثبت في السجل األكاديمي للطالب املحول من كلية إلى أخرى جميع املواد التي سبق له دارستها ويشمل ذلك
التقديرات واملعدالت ألفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة

ً
ثالاا  :التحويل من ختصص إىل ختصص أخر داخل الكلية:
يجوز بموافقة صاحب الصالحية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية حسب القواعد املعتمدة
من لجنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:
ً
ً
 أن يكون قد أمض ى الطالب فصال دراسيا في تخصصه على األقل ال يحق للطالب التحويل داخل الكلية من تخصص ألخر أكثر من مرتين خالل دراسته الجامعيةبالكلية.
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-

أن تكون املدة النظامية املتبقية له في الجامعة كافية إلكمال متطلبات التخرج.
تثبت في السجل األكاديمي للطالب املحول من تخصص آلخر جميع املواد التي سبق له دراستها،
ويشمل ذلك التقديرات ،واملعدالت الفصلية ،والتراكمية طوال دراسة في الجامعة ،واإلنذارات إن
وجدت.
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طريقة حساب املعدل الفصلي والرتاكمي
الدرجة المئوية

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من 5

100-95

ممتاز مرتفع

أ+

5.00

90الي اقل من 95

ممتاز

أ

4.75

85الي اقل من90

جيد جدا مرتفع

ب+

4.50

80الي اقل من85

جيد جدا

ب

4.00

75الي اقل من80

جيد مرتفع

ج+

3.50

70الي اقل من75

جيد

ج

3.00

65الي اقل من70

مقبول مرتفع

د+

2.55

60الي اقل من65

مقبول

د

2.00

اقل من60

راسب

ه

1.00

وتحسب النقاط بضرب عدد الوحدات املقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب ،وفقا
للجدول اآلتي :

( الفصل االول )
المقرر
103سلم
242كم
235ريض
312فيز
المجموع

عدد الوحدات

2
3
3
4
12

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

النقاط

85
70
92
80

ب+
ج
أ
ب

4.5
3.00
4.75
4.00

9
9
14.25
16
48.25

معدل الفصل االول
مجموع الوحدات ()12
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= مجموع النقاط ()48.25

=

4.02

( املعدل الرتاكمي )  :هو حاصل قسمة النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع املقررات التي درسها منذ
التحاقه بالكلية على مجموع الوحدات ،وفقا للمثال اآلتي :

( الفصل الااني )
المقرر
103سلم
242كم
235ريض
312فيز
المجموع

عدد الوحدات
2
3
4
4
12

معدل الفصل الااني =

الدرجة المئوية
96
83
71
81

مجموع النقاط ()46

رمز التقدير
أ+
ب
ج
ب

=

وزن التقدير
5.0
4.0
3.0
4.0

النقاط
10
12
12
12
46

4.02

مجموع الوحدات ()12

املعدل الرتاكمي =

مجموع النقاط ()46+48.25

= 3.83

يبني علي المعدل
التراكمي قياس التقدير
العام للطالب في المرحلة
الجامعية.

مجموع الوحدات ()12+12

مراتب الشرف

تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.75إلى ( )5.00عند التخرج ،وتمنح مرتبة الشرف
الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ( )4.25إلى أقل من ( )4.75عند التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى والثانية ما يلي:
أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط املدة بين الحد األدنى والحد األقص ى للبقاء في
كليته.
أن يكون الطالب قد درس في جامعة نجران ما ال يقل عن ( )% 60من متطلبات التخرج.
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