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كلية اآلداب والعلوم
يرجع تاريخ كلية اآلداب والعلوم إلى عام  1991حين تأسست الجامعة .وفي عام 1999بدأت الكلية
تستقبل الطلبة ذكورا وإناثا.
الرؤية
كلية اآلداب والعلوم في جامعة البترا حاضنة للمعرفة واإلبداع.
الرسالة
 تقديم برامج عالية الجودة في مختلف التخصصات.
 توجيه الطاقات العقلية والنفسية نحو اإلبداع واإلبتكار والتفكير المستقل.
 تقييم متواصل للعملية التعليمية بشقّيها النظري والعملي.
التخرج.
 حفز الطلبة على التعلُّم الذاتي ،واكتساب المعرفة حتى بعد
ُّ
 استقطاب خيرة الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس.
 توفير أحدث الوسائل التقنية لتعزيز العملية التعليمية.
القيم






التحلّي بمناقب العطاء العلمي.
تشجيع حرية التعبير والتفكير.
تحقيق المساواة والفرص المتكافئة بين الطلبة.
تنمية الحس بالمسؤولية الفردية والجماعية.
ترسيخ تقاليد الحوار الموضوعي وقبول الرأي اآلخر.

األهداف
 تزويد الطلبة بالمعرفة الضرورية لمجابهة مشكالت العصر وتحدياته.
 تقديم خطط دراسية عالية الجودة لمختلف التخصصات.
 بناء ثقافة متكاملة تجمع بين العلوم واآلداب.
 االهتمام بالحضارة العربية اإلسالمية ،وإثراء المكتبة العربية بنشر ذخائرها.
 المساهمة في خدمة المجتمع المحلي وتطويره نحو األفضل.
 تقديم دراسات عليا في التخصصات اإلنسانية والعلمية.
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تضم الكلية األقسام التالية :
 قسم الكيمياء.
 قسم اللغة العربية وآدابها.
 قسم العلوم التربوية.
باإلضافة إلى مركز اللغات.

 قسم الرياضيات.
 قسم اللغة االنجليزية وآدابها.
 قسم اللغات الحديثة.

األقسام التي تقدم برامج دراسات عليا في الكلية :
 قسم اللغة العربية وآدابها  :برنامج الماجستير في (اللغة العربية وآدابها).
 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها  :برنامج الماجستير في (اللغة اإلنجليزية /الترجمة).
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قسم اللغة العربية وآدابها
لمحة عامة
ّ
سالم ،وهو ابنُ ثالثَ
وأو ُل من تكلمها إسماعي ُل بنُ إبراهي َم عليهما ال ّ
اللغةُ العربيّة هي لغة العر ِ
بّ ،
َعش َْرةَ سنة ،تعلّمها من قبيل ِة ُجرهم ل ّما نشأ َ بينهم ،ومن اثني عشر ابنا عظيما له نَش ََر هللاُ الل َغةَ
والعربي ُم ٌ
نماز
األرجح أنَّ من تكلّمها كانَ عربيّا.
ربي فكان
العربيّة
ُ
َ
ُّ
والعرب .وقد اختلفَ العلما ُء في ال َع ّ
ُ
ُ
س حتّى يومنا.
من غير ِه ،بلغتِ ِه العربيّ ِة التي نزَ َل بها
كتاب مقد ٌ
ٌ
َّس ال زا َل يُقرأ بين أيدي النا ِ
َ
ُ
اإلسالم آخر دياناتِ ِه .يقول
خصها هللا أنْ كانت لغة
ت ،وأجملها بيانا ،وقد ّ
واللغةُ العربيّةُ هي أوس ُع اللغا ِ
ِ
فرض ،وال
سن ِة
ٌ
ب وال ُّ
واج ٌ
ّين ،ومعرفتُها فَ ْر ٌ
ابن تَ ْي ِمية" :إن نَ َ
ب ،فإنّ فَ ْه َم الكتا ِ
ض ِ
فس اللغ ِة ِمنَ الد ِ
َ
واجب".
الواجب إال بِ ِه ف ُه َو
يُف َهما إال بفهم اللغ ِة العربيَّ ِة ،وما ال يَتِ ُّم
ٌ
ُ
الحضاري ،فقد حملت ،وال زالت إرثا
ترف بها وبدو ِرها
ّ
واللغةُ العربيّةُ هي إحدى اللغات الحيّة ال ُمع ِ
طالب المعرف ِة كانوا يتعلّمونها
حضاريّا عظيما ،وقد كانت لغة
العلم والمعرف ِة زمانا طويال ،حتّى إنَّ
َ
ِ
ّ
ضعف أهلِها ،وبُ ْطء مسيرها.
رغم
ذلك
عن
ف
ق
تتو
لم
وهي
أداة لتعلُّ ِم العلوم والمعارف.
ِ
مر قسم اللغة العربية منذ إنشائه وحتى اليوم بعدة مراحل:
ّ
المرحلة األولى :مرحلة التأسيس:
عام هو قسم
قسم
ضمن
فكان
م،
1991
عام
البترا
جامعة
افتتاح
بدأ قسم اللغة العربيّة مع بداية
ٍ
ٍ
ت
ت .وكانَ القسم وقتها يقوم بتدريس متطلبات الجامعة ألقسامها المختلف ِة ،وتدريس متطلبا ِ
اللغويا ِ
الحصول على شهاد ٍة في اللغ ِة العربيّ ِة وآدابها.
القسم في
ِ
ُ
المرحلة الثانية :مرحلة التطوي ِر:
َ
لتتواكب
ه
خطط
تعديل
في
ع
فشر
الباني،
د
ق
النا
ة
نظر
ه
نفس
إلى
ر
ينظ
وآدابها
بدأَ فيها قس ُم اللغ ِة العربيّ ِة
َ
ُ
َ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
رسم طريقِ ِه نحو
شر َع في
ت المرحل ِة ،وجع َل هذا ديدنا له حتّى اليوم ،كلما طرأ جديد .كما َ
مع مستجدا ِ
ِ
وافتتاح مرحل ٍة جديد ٍة في
لتعليم العربيّ ِة لغي ِر الناطقين بها ،مع قسم اللغ ِة اإلنجليزيّ ِة.
افتتاح مرك ٍز
ِ
ِ
ِ
تعليم العربيّ ِة لطلب ِة الدراسات العليا.
المرحلة الثالثة :مرحلة التقدّم:
درس اللغة
ُ
بعد قرابة العشرين عاما من المرحلة التأسيسيّ ِة ،بدأ قس ُم اللغ ِة العربيّ ِة في جامع ِة البترا ،يُ
ت ذلك ،وموافقة مجالس الجامع ِة ،ومجلس التعليم
العربيّة لمرحل ِة الماجستير ،بعد
استكمال متطلبا ِ
ِ
العالي.
ينظر إليها قس ُم اللغ ِة العربيّ ِة وآدابها في جامعة البترا:
التي
القادمة
المرحلة
أما
ُ
ْ
فيتطل ُع قس ُم اللغ ِة العربيّ ِة وآدابها في جامع ِة البترا ،أن يتحول إلى كلية اللغة العربيّة وآدابها ،وهي
رأسها كتابة
ت الدقيق ِة في
ض َم عددا من
ّ
كليّةٌ يحلُ ُم القس ُم أنْ ت ُ
علوم العربيّ ِة اإلبداعيّ ِة وعلى ِ
التخصصا ِ
ِ
لألعمال التلفزيونيّة ،واإلذاعيّة ،والسينمائيّة...
السيناريو ،والحوار
ِ
يمنح قس ُم اللغ ِة العربيّ ِة وآدابها في جامع ِة البترا:
تأسيس ِه.
 الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في علوم العربيّ ِةُ ،م ْذ
ِ
 وبعد افتتاح مرحل ِة الماجستير بدأ يَمنَ ُح الدّرجةَ العلميّةَ العليا األولى (الماجستير).
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الرؤية
يسعى قسم اللغة العربية إلى أن يكون قسما متميّزا في تقديم مستوى رفيع من المعرفة في اللغة
العربية وآدابها وعلومها خدمة للمنطقة ،وحفاظا على عنصر أساسي من عناصر هوية األمة.
الرسالة
 .1تنمية ملكة النقد والقدرة على تذوق نص أدبي ومحاكمته.
 .2تعزيز االنفتاح الذهني ،والقدرة على الحوار البناء مع اآلخرين.
 .3خلق حالة من التوازن المعرفي لدى الطلبة بين الماضي والحاضر ،وذلك عن طريق ما
يستجد من مناهج نقدية حديثة.
 .4توظيف اللغة لخدمة تخصصات خارج القسم مثل :الصحافة واإلعالم والتربية.
 .5توعية الطلبة بأهمية اللغة واألدب في حياتهم االجتماعية والثقافية.
األهداف
.1

.2

.3
.4

.5
.6

تخريج طلبة متخصصين في اللغة العربية وآدابها بنوعية جيدةُ ،مزودين بالقدرة على الدخول
في مجال العمل ،فضال عن االلتحاق ببرامج الدراسات العليا ،وذلك بتحقيق مطالب معرفية
ومهارية وأدائية وتربوية في مجال التخصص ،فضال عن المراجعة الدورية المنتظمة لخطة
القسم الدراسية وإضافة ما يلزم إليها.
تزويد الطلبة من مختلف التخصصات في الجامعة بالمهارات اللغوية التي تخدم في دراستهم
الجامعية ،وذلك من خالل ما يدرسونه في متطلبات الجامعة اإلجبارية (اللغة العربية ،1اللغة
العربية ،) 2وتحسين مستوى هذين المقررين باستمرار عن طريق تطويرهما بما يتالءم مع
التعليم المهاري؛ إضافة إلى مقررات الكلية اإلجبارية واالختيارية التي يطرحها القسم.
المشاركة الفاعلة في تحسين نوعية الحياة األكاديمية في الكلية والجامعة ،وذلك بالمشاركة
في األنشطة واللجان الثقافة واألكاديمية المتعددة.
تحسين عالقات القسم  /الجامعة بالمجتمع المحلي ،وذلك بالمشاركة في الفعاليات والندوات
والمؤتمرات ،والعضوية في المؤسسات الثقافية والفكرية على وجه الخصوص؛ فضال عن
عقد الندوات والمؤتمرات في رحاب الجامعة بمشاركة متخصصين من الجامعة ومن خارجها
أيضا
العمل على رفع المستوى األكاديمي ألعضاء هيئة في القسم ،وذلك عن طريق خلق روح
المنافسة العلمية اإليجابية بالبحث والنشر والتحقيق والتأليف ،سواء ما كان في مشاريع
مشتركة ،أو بحوث فردية.
التواصل المستمر مع إدارة مكتبة الجامعة من أجل تشجيع الطلبة على إنجاز بحوث ،أو كتابة
تقارير ،وكذلك استعراض إمكانية تطوير المجموعة الخاصة بكتب اللغة العربية وآدابها في
المكتبة.
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برنامج :الماجستير في (اللغة العربية وآدابها)
المقدمة
تحظى اللغة العربية برعاية خاصة من جامعة البترا لما لها من دور متميز في الحفاظ على الهوية
القومية ،وباعتبارها وعاء لتراث األمة الثقافي والحضاري.
وخالل السنوات العشرين الماضية ،منذ تأسيس الجامعة حتى اآلنَّ ،خرجتْ الجامعة مئات من الطلبة
األكفياء في مجال تخصصهم .وبعد هذه المسيرة المتميزة ،استحدثت الجامعة بدءا من الفصل األول
من العام الجامعي  ،2012/2011برنامجا للدراسات العليا يؤهل دارسه للحصول على درجة
الماجستير في اللغة العربية وآدابها ،تلبية لرغبات الطامحين من الحاصلين على درجاتهم الجامعية
األو لى (البكالوريوس) في استكمال دراساتهم للحصول على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير).
وقد حرصت الجامعة عند إعدادها برنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها على أن يضاهي هذا
البرنامج ،من حيث خطته العامة ومضمون المواد التي يطرحها ،أرقى ما تقدمه الجامعات العريقة في
العالم في هذا التخصص.
وإلى جانب ذلك ،فإن الجامعة تنظر دائما إلى حاجة سوق العمل المحلّي واإلقليمي من متخصصين
متميزين في اللغة العربية وآدابها ،لينخرطوا في حقول التعليم والصحافة واإلعالم ،والتدقيق والتحرير
اللغويين ،فحرصت على تقديم هذا البرنامج الذي يتيح لخريجيه المنافسة في سوق العمل بكفاية
واقتدار.
أهداف البرنامج
تحقيق مستوى متقدم في المعرفة العلمية بالحقول المتنوعة في علوم العربية وآدابها.

إكساب الطالب مهارات البحث العلمي ،وتأهيله لالستفادة علميا من مصادر المعرفة ومراجعها،

وتمكينه من إعداد بحوث رصينة في مجاالت التخصص.
إعداد الطالب لتوظيف معارفه بصورة جيدة في التدريس ،وتأهيله لمرحلة الدكتوراة.

رفد المجتمع المحلي والعربي بكفايات عل ّمية مميزة في مجال التخصص.
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جامعة البترا

University of Petra
Faculty of Arts and Sciences

كلية اآلداب والعلوم

Department of Arabic Language
and Literature

قسم اللغة العربية وآدابها

Requirements For a Master’s Degree in:
Arabic Language and Literature

:متطلبات الحصول على درجة الماجستير في

اللغة العربية وآدابها

(2018/2017)

)(مسار الرسالة

(Thesis Track)
المتطلب السابق
المجموع
Prerequisite

عدد
الساعات
Credit
Hours

)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية

)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course Title (English)

Course Title (Arabic)

Course
No.

) ساعة معتمدة15(  المواد اإلجبارية: أوال

First : Obligatory Courses (15 Credit Hours)
3
3
15

Trends of Modern and
Contemporary Arabic Poetry
Arabic in the Light of Modern
Linguistics

3

Issues in Old Literary Criticism

3

Rhetoric and Stylistics

3

Research Methodologies in Language
and Literature

33

العربية في ضوء اللسانيات الحديثة

401731

قضايا النقد األدبي القديم

401741

البالغة واألسلوبية

401751

مناهج البحث في اللغة واألدب

401761

401712

Issues of Modern Arabic Narrative
and its Technical Aspects
Text Linguistics and Discourse
Analysis
Studies in Modern Arabic Language
Issues

قضايا السرد العربي الحديث وظواهره
الفنية

401722

نحو النص وتحليل الخطاب

401732

دراسات في قضايا اللغة العربية
المعاصرة

401733

3

Studies in Applied Arabic Linguistics

دراسات في اللسانيات العربية التطبيقية

401734

3

Schools of Syntax

المدارس النحوية

401735

3

Seminar in Language and Syntax

حلقة بحث في اللغة والنحو

401736

3

Methods of Modern Literary
Criticism

مناهج النقد األدبي الحديث

401742

3

Seminar in Literature and Criticism

حلقة بحث في األدب والنقد

401743

3

Manuscripts Editing and Publishing

تحقيق النصوص ونشرها

401762

) ساعات معتمدة9(  الرسالة: ثالثا

Third : Thesis (9 Credit Hours)
9

401721

401711

Old Arabic Narrative Texts

3

401761

اتجاهات
والمعاصر

نصوص سردية عربية قديمة

Studies in Old Arabic Literature

3

3

401761

الشعر

دراسات في األدب العربي القديم

3

3

401731

العربي

) ساعات معتمدة9(  المواد االختيارية:ثانيا

Second : Elective Courses (9 Credit Hours)

9

الحديث

9

رسالة

Thesis

401799

مجموع الساعات

Total Credit Hours
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جامعة البترا

University of Petra
Faculty of Arts and Sciences

كلية اآلداب والعلوم

Department of Arabic Language
and Literature

قسم اللغة العربية وآدابها
الخطة اإلسترشادية المقترحة لدرجة الماجستير
في :

اللغة العربية وآدابها

)(2018/2017

Suggested Study Plan For a Master's
Degree in:
Arabic Language and Literature

(مسار الرسالة)

)(Thesis Track

رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية)

Course
No.

)Course Title (Arabic

)Course Title (English

عدد
الساعات
Credit
Hours

المتطلب السابق
المجموع
Prerequisite

السنة األولى ( 18ساعة معتمدة)
الفصل األول
401721

اتجاهات الشعر العربي الحديث
والمعاصر

401731

العربية في ضوء اللسانيات الحديثة

401761

مناهج البحث في اللغة واألدب

Trends of Modern and Contemporary
Arabic Poetry
Arabic in the Light of Modern
Linguistics
Research Methodologies in Language
and Literature

المجموع

3
3
3
9

9

الفصل الثاني
Issues in Old Literary Criticism

3

401741

قضايا النقد األدبي القديم

3
3

xxxxxx

مادة اختيارية ()1

)Elective (1

xxxxxx

مادة اختيارية ()2

)Elective (2

9

المجموع

18

السنة الثانية ( 15ساعة معتمدة)
الفصل األول
401751

البالغة واألسلوبيّة

Rhetoric and Stylistics

3

xxxxxx

مادة اختيارية ()3

)Elective (3

3
6

المجموع

24

الفصل الثاني
401799

رسالة

Thesis

المجموع

9
9

مجموع الساعات

33
Total Credit Hours

13

33

جامعة البترا

University of Petra
Faculty of Arts and Sciences

كلية اآلداب والعلوم

Department of Arabic Language
and Literature

قسم اللغة العربية وآدابها

Requirements For a Master’s Degree in:
Arabic Language and Literature

:متطلبات الحصول على درجة الماجستير في

اللغة العربية وآدابها

(2018/2017)

)(مسار االمتحان الشامل

(Comprehensive Exam. Track)
المتطلب السابق
المجموع
Prerequisite

عدد
الساعات
Credit
Hours

)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية

)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course Title (English)

Course Title (Arabic)

Course
No.

) ساعة معتمدة24(  المواد اإلجبارية: أوال

First : Obligatory Courses (24 Credit Hours)
3
3
3
3
24
3

Studies in Old Arabic Literature
Trends of Modern and Contemporary
Arabic Poetry
Issues of Modern Arabic Narrative and
its Technical Aspects
Arabic in the Light of Modern
Linguistics
Text Linguistics and Discourse
Analysis

3

Issues in Old Literary Criticism

3

Research Methodologies in Language
and Literature

3

Scientific Research

9

401761

401761

0

العربي

الشعر

اتجاهات
والمعاصر
قضايا السرد العربي الحديث وظواهره
الفنية

401711
401721
401722

العربية في ضوء اللسانيات الحديثة

401731

نحو النص وتحليل الخطاب

401732

قضايا النقد األدبي القديم

401741

مناهج البحث في اللغة واألدب

401761

بحث علمي

401797

نصوص سردية عربية قديمة

3

Old Arabic Narrative Texts

3

Studies in Modern Arabic Language
Issues

3

Studies in Applied Arabic Linguistics

3

Schools of Syntax

المدارس النحوية

401735

3

Seminar in Language and Syntax

حلقة بحث في اللغة والنحو

401736

3

Methods of Modern Literary Criticism

مناهج النقد األدبي الحديث

401742

3

Seminar in Literature and Criticism

حلقة بحث في األدب والنقد

401743

3

Rhetoric and Stylistics

البالغة واألسلوبية

401751

3

Manuscripts Editing and Publishing

تحقيق النصوص ونشرها

401762

0

دراسات في قضايا اللغة العربية
المعاصرة
دراسات في اللسانيات العربية
التطبيقية

401712
401733
401734

 االمتحان الشامل: ثالثا

Third : Comprehensive Examination

33

الحديث

) ساعات معتمدة9(  المواد االختيارية:ثانيا

Second : Elective Courses (9 Credit Hours)

401731

دراسات في األدب العربي القديم

Comprehensive Examination

امتحان شامل

401798

مجموع الساعات

Total Credit Hours

14

جامعة البترا

University of Petra
Faculty of Arts and Sciences

كلية اآلداب والعلوم

Department of Arabic Language
and Literature
Suggested Study Plan For a Master's
Degree in:
Arabic Language and Literature

قسم اللغة العربية وآدابها
الخطة اإلسترشادية المقترحة لدرجة الماجستير
: في

(2018/2017)

) (مسار االمتحان الشامل

(Comprehensive Exam. Track)
المتطلب السابق
المجموع
Prerequisite

عدد
الساعات
Credit
Hours

اللغة العربية وآدابها

)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية

)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course Title (English)

Course Title (Arabic)

Course
No.

) ساعة معتمدة18( السنة األولى
الفصل األول
3
3
3

Trends of Modern and
Contemporary Arabic Poetry
Arabic in the Light of Modern
Linguistics
Research Methodologies in
Language and Literature

اتجاهات الشعر العربي الحديث
والمعاصر

401721

العربية في ضوء اللسانيات الحديثة

401731

مناهج البحث في اللغة واألدب

401761

9

9

المجموع
الفصل الثاني

3

Text Linguistics and Discourse
Analysis

3

Issues in Old Literary Criticism

3

Elective (1)

نحو النص وتحليل الخطاب

401732

قضايا النقد األدبي القديم

401741

)1( مادة اختيارية

xxxxxx

9

18

المجموع
) ساعة معتمدة15( السنة الثانية
الفصل األول

3

Studies in Old Arabic Literature

3

Issues of Modern Arabic Narrative
and its Technical Aspects

3

Elective (2)

دراسات في األدب العربي القديم

401711

قضايا السرد العربي الحديث وظواهره
الفنية

401722

)2( مادة اختيارية

xxxxxx

9

27

المجموع
الفصل الثاني
Scientific Research

0

Comprehensive Examination

3

Elective (3)

6

33
33

3

بحث علمي

401797

امتحان شامل

401798

)3( مادة اختيارية

xxxxxx
المجموع

مجموع الساعات

Total Credit Hours

15

جامعة البترا

University of Petra
Faculty of Arts and Sciences

كلية اآلداب والعلوم

Department of Arabic Language
and Literature

قسم اللغة العربية وآدابها

المجاالت المعرفيه التي تغطيها مواد الماجستير
Fields of Knowledge Covered by Courses
:في
of Master’s in:
Arabic Language and Literature
(2018/2017)
اللغة العربية وآدابها
عدد
الساعات
Credit
Hours
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية

)عنوان المادة (باللغة العربية

رقم المادة

Course Title (English)

Course Title (Arabic)

Course
No.

دراسات في األدب العربي
القديم

401711

نصوص سردية عربية قديمة

401712

اتجاهات الشعر العربي
الحديث والمعاصر

401721

Studies in Old Arabic
Literature
Old Arabic Narrative
Texts
Trends of Modern and
Contemporary Arabic
Poetry
Issues of Modern Arabic
Narrative and its
Technical Aspects
Arabic in the Light of
Modern Linguistics
Text Linguistics and
Discourse Analysis
Studies in Modern
Arabic Language Issues
Studies in Applied Arabic
Linguistics
Schools of Syntax
Seminar in Language and
Syntax
Issues in Old Literary
Criticism
Methods of Modern
Literary Criticism
Seminar in Literature
and Criticism
Rhetoric and Stylistics
Research Methodologies
in Language and
Literature
Manuscripts Editing and
Publishing

0

Scientific Research
Comprehensive
Examination

9

Thesis

قضايا السرد العربي الحديث
وظواهره الفنية

401722

العربية في ضوء اللسانيات
الحديثة

401731

نحو النص وتحليل الخطاب

401732

دراسات في قضايا اللغة
العربية المعاصرة
دراسات في اللسانيات العربية
التطبيقية
المدارس النحوية

401733

عنوان المجال
)(باللغة اإلنجليزية
Field Title
(English)

عنوان المجال
)(باللغة العربية
Field Title
(Arabic)

1

Old Literature

2

Modern
Literature

3

Linguistics &
Syntax

4

Literary
Critisism

النقد األدبي

5

Rhetoric &
Stylistics

البالغة
واألسلوبية

6

Research
Methods in
Language &
Literature

9

Research,
Comprehensive
Exam. and
Thesis

األدب القديم

األدب الحديث

اللسانيات والنحو

401734
401735

حلقة بحث في اللغة والنحو

401736

قضايا النقد األدبي القديم

401741

مناهج النقد األدبي الحديث

401742

حلقة بحث في األدب والنقد

401743

البالغة واألسلوبية

401751

مناهج البحث في اللغة
واألدب

401761

تحقيق النصوص ونشرها

401762

بحث علمي

401797

امتحان شامل

401798

رسالة

401799

16

رقم
المجال
Field
No.

مناهج البحث في
اللغة واألدب

األعمال البحثية
واالمتحان الشامل
والرسالة

معلومات المواد

رقم المادة :لكل مادة في الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التالي:
مواد الجامعة:
x
التسلسل
Serial
No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعبر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخرج.
األعداد بين قوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثال (:)0-3:3
العدد األول  :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخرج.
العدد الثاني  :يمثل عدد المحاضرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي تُعطى خالل األسبوع في الفصل
العادي.
العدد الثالث  :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي على المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق. اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والساعات المكتبية. وصف المادة. أهداف المادة. المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للبرنامج. الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة. أساليب التقييم. المصادر التعليمية. -السياسات العامة المتعلقة بالمادة.

17

توصيف مواد الماجستير في (اللغة العربية وآدابها)

()0-3:3

 401711دراسات في األدب ال َع َربِ ّي القديم
Studies in Old Arabic Literature
متطلب سابق  :ال يوجد
القديم (شعره ونثره) ،وذلك على مستوى
ب ال َع َربِ ّي
تُعنى هذه المادّة
بالوقوف على مفاص ِل التط ّور في األد ِ
ِ
ِ
َّ
الشكل والمضمون ،وإبراز أدوا ِر عدد من األدباء الذين ش ّكلوا انعطافات مهمة ،وإضافات نوعيّة إلى مسير ِة
ب ال َع َربِ ّي القديم ،ويشار ُك الطلبةُ
بتقديم بحوث مع ّمق ٍة ،تتناو ُل تل َك المفاصل ،واألدباء الذين أسهموا بدو ٍر
األد ِ
ِ
فاع ٍل فيها.
()0-3:3

 401712نصوص سردية عربية قديمة
Old Arabic Narrative Texts
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى إعادة قراءة بعض النصوص السرديّة العربية القديمة في ضوء المناهج النقدية الحديثة،
مع األخذ بعين االعتبار توظيف األدوات النقديّة في قراءة تلك النصوص .ويركز فيها على توضيح فنون السرد
العربي القديمة كالحكايات والمقامات والسير وفنون الترجمة والرسائل المشهورة ،مع تتبع معالجاتها في
العصر الحاضر.
()0-3:3

 401721اتجاهات الشعر العربي الحديث والمعاصر
Trends of Modern and Contemporary Arabic Poetry
متطلب سابق  :ال يوجد
العربمي الحمديث والمعاصمر،
تتناو ُل هذه المادّة ظاهرة أو قضيّة فنّيّة أو مضممونيَّة لهما حضمو ٌر بمار ٌز فمي الشّمعر
ّ
المنهجي ،وتر ّكز علمى اتّجاهمات
وتستكشفُ آفاق تلك القضيَّة أو الظّاهرة استكشافا منضبطا ،وتتناولُها بالتّحلي ِل
ّ
الوجداني ،واالتّجاه الواقع ّي ... ،إلخ.
العربي الحديث والمعاصر :االتّجاه اإلنسان ّي ،واالتّجاه
الشّعر
ّ
ّ
()0-3:3

 401722قضايا السرد العربي الحديث وظواهره الفنية
Issues of Modern Arabic Narrative and its Technical Aspects
متطلب سابق  :ال يوجد
تماشيا مع ما يحيل إليه مصطلح السردية من عناية بمجموعة الصفات المتعلقة بالسرد ،فمإن همذه الممادة تجعمل
مكونممات الخطمماب السممردي وعناصممره موضمموعا لهمما ،أي إنهمما تعنممى بالدرجممة األولممى بتتبممع الظمماهرة السممردية
العربية الحديثة بمكوناتها الثالثة :الراوي ،والمروي ،والمروي لمه .وتقمدم همذه الممادة نصوصما سمردية عربيمة
حديثة ،تكونت أغراضا وبنى ضمن الثقافة التي أنتجتها اللغة ،أي بتوجيه من الخصائص األسملوبية والتركيبيمة
للغة العربية ،آخذة بعين االعتبار مجمل المرجعيات الثقافية والدينية التي انبثقت هذه النصوص من خاللها ،بما
يمكن أن يكون مفيدا في مجال إنتاج الدالالت النصية المختلفة.

18

()0-3:3

 401731ال َع َربِيّة في ضوء اللسانيّات الحديثة
Arabic in The Light of Modern Linguistics
متطلب سابق  :ال يوجد
تُعنى المادّة بالجهود اللسانيّة المعاصرة في دراسة التراث اللغوي ال َع َربِ ّي مضاهاة ومقاربة ،وتصرف جل
اهتمامها إلى بيان أهم اتجاهات المدارس اللسانيّة ،والرؤى اللسانيّة المختلفة في دراسة النحو ال َع َربِ ّي
والتاريخي ،والصوتيات
والتحويلي،
وقضاياه ،مستنفدة جهود أعالم كل اتجاه ومنهج ،كالمنهج الوصف ّي،
ّ
ّ
التوليديّة ،والوظيفيّة ،واللسانيات االجتماعيّة والتداوليّة....إلخ.
()0-3:3

 401732نحو النص وتحليل الخطاب
Text Linguistics and Discourse Analysis
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة النصوص المكتوبة والمنطوقة من زوايا ثالث :شكل الخطاب و نقصد به بنية الخطاب
ي متماسك ،تتحقق فيه شروط النصية؛ أي التماسك الشكلي بأدوات
اللغوية الشكلية من حيث هو نص لغو ّ
الربط وعالقاته المعروفة :التكرار واإلحالة والحذف...الخ .ومضمون الخطاب :أي الرسالة والمعنى الذي
يحمله الخطاب بما هو تفاعل دالالت المفردات والجمل في بنيتها العميقة إلنتاج المعنى الكلي للنص .وسياق
الخطاب ومرجعه؛ وإنما يقصد به اإلطار المعرفي والثقافي واإليديولوجي الذي أُن ِجزَ
الخطاب في ضوئه
ُ
ووحيه.وهي تتناول أنواع الخطاب التي تتفاوت وتتمايز شكال وبناء وفقا لطبيعة الخطاب وقصده؛ كالخطاب
األدَب ّي ،و الخطاب العلمي ،والخطاب الديني ،والخطاب القانوني ....إلخ .ومن ناحية ثانية يتناول الخطاب
السردي والوصفي والخطاب اإلقناع ّي.
()0-3:3

 401733دراسات في قضايا اللغة العربية المعاصرة
Studies in Modern Arabic Language Issues
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول المادة جملة من القضايا اإلشكالية في تهيئة اللغة العربية لمواكبة المستجدات العلمية والتقنية الحديثة،
ومنها :اللغة العربية والعولمة ،واللغة العربية والحاسوب ،واللغة العربية والتنمية ،واللغة العربية وبناء
مجتمع المعرفة ،واللغة العربية واالقتصاد ،واللغة العربية والتعريب .....الخ .وتسلك في سبيل ذلك سبل
التخطيط اللغوي في معاينة الظاهرة اللغوية وتشخيصها ،ثم التبصر بأهم سبل النهوض بها ومعالجة
مشكالتها ،انتهاء برسم خطط تقوم على تدابير إجرائية للنهوض بالعربية.
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()0-3:3

 401734دراسات في اللسانيّات العربية التطبيقيّة
Studies in Applied Arabic Linguistics
متطلب سابق 401731 :
تعتني المادةُ بالتعريف الموجز باللسانيات التطبيقية وأهم قضاياها ،ثم تتجاوز ذلك إلى استثمار الرؤى
اللسانيّة النظرية في مجاالت تطبيقية متقدمة منها :تعليم ال َع َربِيّة ألبنائها وتعليمها لألجانب ،وإعداد مناهج
تعليمها واختباراتها ،وحوسبة اللغة ال َع َربِيّة ،ومعالجة أمراض الكالم ،والتخطيط اللغوي ورسم السياسات
اللغوية ،والترجمة ،وصناعة المعاجم األحادية والثنائية .وتقوم على تدريب الطلبة على البحث الميداني في
مجاالت تطبيق اللسانيات التطبيقية المذكورة آنفا؛ بحيث ينتهي الفصل باستنفاد جميع هذه المجاالت.
()0-3:3

 401735المدارس النحوية
Schools of Syntax
متطلب سابق  :ال يوجد
منماهج نُحماة العربيّمة فمي الحواضم ِر واألمصما ِر
تتناول هذه المادّة األصول التي قا َم عليها النّحو العربم ّي ،وتتبميَّنُ
َ
ّ
حموي ،ووجموه االتّفماق والخمالف بمين
كالبصرة والكوفمة وبغمداد واألنمدلس ومصمر .وتتتبَّمع صميرورة المدّرس الن
ّ
تعريمف بمأه ّم أعمالم همذه
ص ممثِّلة للمدارس المختلفة ،ممع
ٍ
نُحاة العربيّة في األصول والفروع ،وتقفُ على نصو ٍ
المناهج والمدارس ،ومصاد ِرها ،وأبرز القضايا الخالفيّة بينها في األصول والفروع.
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 401736حلقة بحث في اللغة والنحو
Seminar in Language and Syntax
متطلب سابق 401761 :
تتناول موضوعا مختارا في النحو العربي ،يستنفد بالدرس والتحليل .وتتخذ رؤى متباينة وتفسيرات وتعليالت
نحوية ولغوية على ما جاءت في الكتب األصول ،ومن الموضوعات التي يمكن تناولها :أثر القواعد اللغوية في
استنباط األحكام الشرعية ،والتوجيه النحوي واللغوي للقراءات القرآنية ،واالحتكام إلى القواعد النحوية
والصرفية في تفسير القرآن.
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 401741قضايا النقد األدَب ّي القديم
Issues in Old Literary Criticism
متطلب سابق  :ال يوجد
سها على عدد من قضايا النقد األدَب ّي القديم عند العرب ،وتتناولُها برؤيتين :أوالهُما
تؤ ِّ
سس هذه المادّة در َ
أفقيّة تتمثَّ ُل القضيّةَ النقديّةَ في مصادر النقد األدَب ّي القديم عند العرب ،بما يش ّكل إطارا تاريخيّا لتط ّور القضيّة
في النقد ال َع َربِ ّي القديم؛ واألخرى رأسيّة تتع ّمق دراسة القضيّة نفسها لدى واحد من النقّاد العرب في مصادره
سلة لتحقيق ذلك تع ّرف فكره وأسلوبه ،وتأثّره بغيره من النقّاد ،وتأثّره بثقافة عصره،
األساسيّة ،متو ّ
واستكشاف منهجه وإضافاته وتطبيقاته ،فضال عن استقراء ما كتبهُ الدّارسون المعاصرون عن القضيّة
المحدّدة ،والناقد ال ُمختار ،والمقارنة بينَ أصول القضيّة عند الناقد في مصادره ،وتمثّالتها عند دارسيه.
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 401742مناهج النقد األدبي الحديث
Methods of Modern Literary Criticism
متطلب سابق  :ال يوجد
تعنى هذه المادة بتقديم معرفة دقيقة ومنهجية بالمفاهيم النقدية الغربي الحديثة ،تدعمها رؤية تفسيرية تعكس
خصوصيات الثقافة وسياقاتها الحضارية والفكرية ،كما تحرص على إيضاح الكيفية التي طبقت بها هذه
المناهج على النصوص األدبية المختلفة ،آخذة بعين االعتبار الصورة النقدية في وجهها العربي ،بحيث يتمكن
الطالب من معرفة جوانب التفاعل العربي مع النقد الغرب ّي.
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 401743حلقة بحث في األدب والنقد
Seminar in Literature and Criticism
متطلب سابق 401761 :
ّ
هذه مادّة تطبيقيّة إجرائيّة ،غايتُها استثما ُر ما اكتسبه الطلبة من خبرات وآليات ومناهج في البحث األدَب ّي
ب في
والنقد ّ
ي ،وتتّخذ من إجراء البحوث في حقلي األدب والنّقد مسارا محدّدا لها ،وهي أمي ُل لتوظيف ال ُمكتس ِ
ي قديمه وحديثه لتطبيقه على النّصوص األدَبيّة قديمها وحديثها .وتر ّكز المادّة في ك ّل م ّرة على
النقد
الجانب
ّ
صيّة.
سياقيّة أو الن ّ
أحد المناهج البحثيّة ال ّ
()0-3:3

 401751البالغة واألسلوبية
Rhetoric and Stylistics
متطلب سابق  :ال يوجد
ُعالج هذه المادّة البالغة ال َع َربِيّة التقليدية معالجة جديدة ،باستكشاف عالئقها العضويّة باألسلوبيّة الحديثة،
ت ُ
ي وصوال إلى الخطاب البالغ ّي الحديث ،متمثِّلة عددا من مصادر البالغة
التقليد
ي
البالغ
المفهوم
ر
و
ّ
وتط ّ
ّ
ال َع َربِيّة وآخر مقابال من مصادر األسلوبيّة .وتر ّكز المادّة كذلك على بعض قضايا البالغة ال َع َربِيّة التي امتدّت
في الدرس األسلوب ّي الحديث ،غي َر ُمهمل ٍة لمظاهر تأثّر الدرس ال َع َربِ ّي بالبالغة األرسطيّة ،ال سيّما في حقل
المجاز.
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 401761مناهج البحث في اللغة واألدب
Research Methodologies in Language and Literature
متطلب سابق  :ال يوجد
تر ّكز هذه المادّة على أشهر المناهج البحثيّة في اللغة واألدب قديمها وحديثها ،وأكثرها تداوال وتحقيقا للنتائج
التذوق ّي قديما إلى المناهج الوصفيّة والمعياريّة حديثا ،وتشمل منها:
ال ّرصينة ،وتمت ّد من المنهج االنطباعي
ّ
ّ
وتفرق بين المناهج النظريّة
ّجريبي ،والمقارن.
سياق ّي ،والت
االستقرائ ّي،
ّ
واالستداللي ،والتاريخ ّي ،وال ّ
ّ
ّ
ي واألدَب ّي ،مستكشفة ذلك
والتطبيقيّة اإلجرائيّة ،وتد ّرب الطّلبةَ على تطبيق بعض هذه المناهج في البحث اللغو ّ
سرين في درس
في بعض الدّراسات؛ إضافة إلى
مناهج تحقيق النّصوص .وتتناول بالدرس بعض مناهج المف ّ
ِ
منهج بعينِه لبحث قضيّة محدّدة.
القرآن الكريم ،وآليّات تطبيق
ٍ
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 401762تحقيق النصوص ونشرها
Manuscripts Editing and Publishing
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادّة ُمج َمل القضايا المتّصلة بتحقيق النّصوص المخطوطة ،وفيها أنماطُ الخطوط العربية القديمة
ومناهج التّحقيق
ض لتحديد النّسخة األ ّم،
ُ
وطُرق قراءتها ،وجمع النّسخ المخطوطة وعرض بعضها على بع ٍ
وأصولها المتّبعة عند العرب والمستشرقين؛ فضال عن التدريب على مراجعة المصادر المعرفيّة و ُكتب التّراجم
للتعريف بالمؤلّف والنّاسخ ووصف النّسخ ،واستعمال المصادر المتّصلة لتوثيق
وفهارس المخطوطات
ِ
الشّواهد و ُمعارضتِها على أصولها.
()3-0:3

 401797بحث علمي
Scientific Research
متطلب سابق  :ال يوجد
يُطلب من الطالب أن يكتب بحثا قصيرا يختار موضوعه بنفسه بحيث يكون الموضوع أصيال ويراعي في بحثه
معايير مناهج البحث العلمي الحديثة.
 401798امتحان شامل
Comprehensive Examination
متطلب سابق  :ال يوجد
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 401799رسالة
Thesis
متطلب سابق  :ال يوجد

()9-0:9
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اتصل بنا

جامعة البترا
العنوان البريدي :جامعة البترا
ص .ب 961343
عمان 11196 -
األردن
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فاكس رقم(00962-6) 571-5570 :
الموقع االلكتروني www.uop.edu.jo

عميد شؤون الطلبة

عميد القبول والتسجيل
تلفون رقم (00962-6) 579-9555 :
قسم القبول  -فرعي )5010( :
قسم التسجيل  -فرعي ()5020
قسم الوثائق  -فرعي ()5030
البريد االلكتروني registrar@uop.edu.jo

تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )5810( :
فاكس رقم (00962-6) 571-2788 :
البريد االلكتروني student-affairs@uop.edu.jo

قسم اللغة العربية
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )6110 -6010( :

(إعداد :الدكتور /فارس بدوي)
(تنفيذ :السيدة /فاطمة عواد)
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