
 

 

 

 15 من 1صفحة 

   

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
كلٌة اآلداب  

  قسم  اللغة العربٌة
 

  م اللغة العربية يف قسلدرجة البكالوريوساملقرتحة اخلطة الدراسية 
:  تمنح درجة البكالورٌوس فً اآلداب من قسم اللغة العربٌة وآدابها بعد إتمام المتطلبات التالٌة

الشروط المنصوص علٌها فً تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس بجامعة الٌرموك الصادرة  .1

، 1989لسنة  (2)بموجب نظام منح الدرجات العلمٌة والشهادات فً جامعة الٌرموك، رقم 

. وتعدٌالتها

 *ساعة معتمدة" 12"متطلبات الجامعة اإلجبارٌة  .2

  ساعات3 لغة عربية   101ع    

  ساعات3 مهارات اللغة اإلنجلٌزٌة  101ز  .ل

  ساعات3 التربية الوطنية  102ه  .س

 ساعات3 علوم عسكرية 100ع  .ع
 

 

 *ساعات معتمدة" 15"متطلبات الجامعة االختٌارٌة  .3

 : متطلبات اختٌارٌة .  

ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من خارج كلٌته فً احد المجاالت التالٌة  (15)                     وٌخصص لها 
: وبحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد أقصى مادتٌن من كل مجال وهذه المجاالت هً 

: مجال العلوم اإلنسانٌة وٌضم المساقات التالٌة :                      أوالً 
 الرٌاضة فً حٌاتنا أ100ر .ت

 اللٌاقة البدنٌة للجمٌع 173ر  .ت

 الثقافة الجمالٌة 100ت .ف

 التذوق الدرامً 100د  .ف

مساهمة األردن فً الحضارة  100أ ث  

 اإلنسانٌة

 نشؤ الحضارات 102أ ث  

  عام 5000القدس  أ106تخ  

 اللغة والثقافة الكورٌة ك101ح .ل

 (1)اللغة الفرنسٌة  أ141ح .ل

 (1)اللغة األسبانٌة  أ171ح .ل

 (1)اللغة األلمانٌة  أ161ح .ل

 (1)اللغة الروسٌة  أ181ح .ل



 

 

 

 15 من 2صفحة 

                     
 *                      ًً : مجال العلوم االجتماعٌة واالقتصادٌة  وٌضم المساقات التالٌة : ثانٌاً

 اإلدارة والمجتمع 100ا  .ع

 االقتصاد والمجتمع األردنً 100ق  

 مهارات  إدارٌة 498أ د  

 حقوق اإلنسان 101ح ق 

 الثقافة القانونٌة 102ح ق 

 ثقافة إسالمٌة 100أ .ش

 نظام األسرة فً اإلسالم 101د .ش

 نظام اإلسالم 100ف .ش

 مهارات حٌاتٌة 100س .ت

 أساسٌات فً رعاٌة الطفل 100أ .ت

 مفاهٌم أساسٌة فً التربٌة 100د .ت

 مهارات المعلومات ب105د .ت

 العنف ألسري 103أج  

 الموارد المائٌة 100جغ  

 ثقافة إعالمٌة 100ح .ص

                    
 ًً : مجال العلوم والتكنولوجٌا والزراعة والصحة  وٌضم المساقات التالٌة :                        ثالثاً

 صحة عامة وتثقٌف صحً 100ب  

 الكٌمٌاء والمجتمع 100ك  

 (1)علوم البٌئة  أ101ب .ع

 أساسٌات علم الفلك 100ف  

 الحوسبة المنزلٌة 109ح  .ع

 المعلوماتٌة والمجتمع 109ح .ن

 خدمات تكنولوجٌا المعلومات 109أ  .ن

 الطاقة البدٌلة 100هق 

 إسعافات أولٌة  100ط 

 

 .ساعة معتمدة" 15"متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة  .4

 ( ساعة معتمدة15)متطلبات الكلٌة االجبارٌة 

 مدخل الى علم االجتماع 101 أ ج
  

 مهارات لغوٌة 105 ز ي
  

 فن الكتابة والتعبٌر 107 ع
  

 تارٌخ الحضارة االسالمٌة 151 تخ
  

 البرمجة بلغة مختارة 100 ن ح
   



 

 

 

 15 من 3صفحة 

 

 ساعات معتمدة" 3"متطلبات الكلٌة االختٌارٌة  .5

 :ساعة معتمدة وفق الترتٌب التالً" 87"متطلبات القسم  .6

 

 :-ساعة معتمدة مأزعة كما ٌلً" 87"التخصص المنفرد : أأالًال 

 

 :-ساعة معتمدة، أهً" 69"المساقات اإلجبارٌة  . أ

 

، 341 ع ،312 ع ،311ع    ، 241ع     ،232ع    ، 213 ع    ،212ع    ، 211ع 

    ، 422ع ،   421ع    ، 414ع     ، 410 ع ،  384  ع ،361ع     ،351ع ،     342ع

       . 464 ع  ،461ع  ، 453 ع ، 441، ع 431ع ،   424ع     ، 423ع 

 

 :ساعة معتمدة، ٌختارها الطالب من اآلتً (12)المساقات اإلختٌارٌة . ب

 

،   ع 400، ع 363، ع  356ع  ،  352ع ،   319ع   ، 317ع   ،  214ع ، 203ع  

ع  ،  452، ع 448، ع 447،ع 446ع  ، 429ع ،  420، ع 417، ع 416 ع، 415

. 499، ع 493، ع 485ع  ،465

 
 

: ساعات معتمدة ٌختارها الطالب مما ٌأتً (6)المساقات من خارج القسم .  جـ
 

. 411،  ت م 322ج . ،  أ111، حق 417،  ش أ 101،  ص أ 101 ، ل ف 101 ل ع 
 

ساعة معتمدة " 66"فرعً /التخصص الرئٌسً:  انٌاًال 

:- ساعة معتمدة مأزعة كما ٌلً" 66"التخصص الرئٌسً أٌخصص له - أ 

ساعة معتمدة  (60)المساقات اإلجبارٌة  (1

       ،341، ع312، ع311ع  ،241ع  ،232 ع    ،213 ع  ، 212 ع   ،211 ع

  ، 422ع    ،421ع    ،410ع   ،384ع   ،361ع   ،351، ع 342ع 

 .464 ع  ، 461 ع ،441، ع  424 ، ع 423 ع

 



 

 

 

 15 من 4صفحة 

 : ٌختارها الطالب من اآلتًساعات معتمدة" 6"المساقات االختٌارٌة  (2
 

 ، 400ع    ،  363ع ، 356 ،  ع  352  ع ، 319ع ،   317ع   ،214ع ،   203ع 
  ،446، ع 431ع ،   429،  ع   420ع  ، 417   ع  ، 416 ع  ، 415ع ، 414ع

 .499ع    ، 493  ع ، 485ع  ، 465ع   ، 453ع   ، 452ع  ،   448ع   ، 447ع  
 

:  ٌحق لطلبة القسم دراسة التخصص الفرعً فً أقسام الكلٌات اآلتٌة- ب 
 

.   اآلداب ، والشرٌعة، والقانون

التخصص الفرعً فً قسم اللغة العربٌة :  ال اًال 

  معتمدة، وهيساعة (21)

شعر جاهلً   211ع 

قدٌم ال  العربًنثرال  213ع 

 "المرفوعات "(1)نحو   241ع 

 "المنصوبات "(2)نحو   341ع 

  الصرف 342ع 

  اللسانٌات 351ع 

  األدب الحدٌث فً األردن 420ع 

 



 

 

 

 15 من 5صفحة 

 الخطة الدراسٌة جدأل

 تأزٌع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد أالرئٌسً فً قسم اللغة العربٌة أآدابها

 

المجمأع  الساعات من خارج 

القسم 

الساعات االختٌارٌة  المتطلبات  الساعات اإلجبارٌة

 متطلبات الجامعة 21 6  27

متطلبات الكلٌة  15 3     18

متطلبات القسم      

تخصص منفرد -1 69 12 6 87

 تخصص رئٌسً-2 60 6 21 87

أفرعً 

مجمأع التخرج     132

 



 

 

 

 15 من 6صفحة 

مدلأل رقم العشرات 

 األدب واللغة العربٌة العامة 0

 األدب العربً القدٌم 1

 األدب العربً الحدٌث 2

 العروض واإلٌقاع الشعري 3

 النحو والصرف 4

 اللغة 5

 النقد واألدب المقارن 6

 التأهٌل التربوي 7

 الدراسات اإلسالمٌة 8

 بحث وندوة ومواضٌع خاصة 9

 



 

 

 

 15 من 7صفحة 

المساقات التً ٌقدمها القسم لدرجة البكالأرٌأس 

الساعات المعتمدة  المتطلب السابق الرمز   عنأان المساق

 099ع  (استدراكً)لغة عربٌة  3 

 101ع  لغة عربٌة  3 099ع 

فن الكتابة والتعبٌر  3   107ع 

تذوق النص األدبً   3   108ع 

المكتبة العربٌة   3   203ع 

الشعر الجاهلً  3   211ع 

الشعر اإلسالمً واألموي  3 211ع   212ع 

 213ع  القدٌم  العربًالنثر 3 

قضاٌا األدب الجاهلً  3   214ع 

العروض واإلٌقاع الشعري  3   232ع 

المرفوعات  (1)نحو  3   241ع 

لطلبة الصحافة فقط 
نحو عام  3  244ع 

لطلبة الصحافة فقط  المهارات اللغوٌة  3  255ع 

( 1)عباسً الشعر ال 3 212ع  311ع

( 2)عباسً الشعر ال 3 311ع   312ع 

أدب الفرق اإلسالمٌة  3   317ع 

أدب الحروب الصلٌبٌة  3   319ع 

" المنصوبات "(2)نحو  3 241ع   341ع 

الصرف  3   342ع 

اللسانٌات  3 341ع   351ع 

 352ع  أو شرقٌة ساِمٌـَّةلغة  3 

المعجمٌة والمصطلحٌة  3   356ع 

النقد القدٌم  3 311ع  361ع 

دبً القدٌم قضاٌا النقد األ 3   363ع 

لطلبة كلٌة التربٌة فقط  3 
  تطبيقات في النحو والصرف 

 377ع 



 

 

 

 15 من 8صفحة 

علوم القرآن والحدٌث  3   384ع 

 400ع  االدبً مناهج البحث 3 

الشعر األندلسً والمغربً  3 311ع  410ع 

والمغربً  النثر األندلسً 3 213ع   414ع 

أدب العصور المتتابعة  3   415ع 

السردٌات فً األدب العربً القدٌم  3   416ع 

شاعر أو أدٌب قدٌم  3   417ع 

األدب الحدٌث فً األردن  3   420ع 

( 1)حدٌث الشعر ال 3 311ع   421ع 

( 2)حدٌث الشعر ال 3 421ع   422ع 

( 1)حدٌث النثر ال 3 213ع  أو 212ع  423ع 

( 2)حدٌث النثر ال 3 423ع   424ع 

 429ع  أدٌب حدٌث  أوشاعر 3 

البالغة العربٌة  3   431ع 

 441ع   التوابع والمجرورات واالسالٌب النحوٌة(3)نحو  3 341ع 

المدارس النحوٌة  3   446ع 

األدوات نحو ( 4)نحو  3   447ع 

 448ع   وظٌفًنحو ( 5)نحو  3 

والنحو اكتاب خاص فً اللغة  3   452ع 

فقه اللغة العربٌة  3   453ع 

النقد الحدٌث  3 361ع   461ع 

مقارن الدب األ 3  424ع  464ع 

قضٌة أو مذهب فً األدب والنقد  3   465ع 

البٌان القرآنً والنبوي  3   485ع 

موضوعات خاصة  3   493ع 

 499ع  فً اللغة أو األدب بحث 3 

 



 

 

 

 15 من 9صفحة 

 وصف مساقات برنامج البكالوريوس 

 
 
 

 ( ساعات معتمدة3)     (استدراكً ) لغة عربٌة: 099ع
ب على القراءة السلٌمة، أأٌتضمن معالجة جأانب الضعف فً التطبٌق اللغأي  الَتَدرُّ

التعبٌر عن المعنى أاستعمال اللغة استعماال ٌخلأ من األخطاء النحأٌة أاللغأٌة، 
 الأاردة فً كل ذلك عن طرٌق  دراسة عدد من النصأص األدبٌة. المقصأد تعبٌراًال دقٌقاًال 

 . أتحلٌلها، لمناقشة مهارات اللغة أالنحأ أالرسم فٌهاالكتاب الجامعً المعتمد
 
 ( ساعات معتمدة3) لغة عربٌة     : 101ع

، المحددة فً الكتاب الجامعً (اًال شعراًال أن ر)أٌتضمن دراسة عدد من النصأص األدبٌة، 
أالبٌانٌة فً العربٌة، كل ذلك المتقدمة، ، للأقأف على أبرز األسالٌب اللغأٌة المعتمد

لنصأص أالتدرٌبات الأاردة حألها فً بهدف تدرٌب الطالب على التعامل مع هذه ا
 .  أال ٌخرج علٌه، أاستخدامها استخداماًال ٌنسجم مع األسلأب العربًالكتاب المعتمد

 
 ( ساعات معتمدة3)فن الكتابة أالتعبٌر     : 107ع

ابتداءًال من اختٌار الفكرة حتى )أٌتضمن تعرٌف الطالب بالعملٌة الكتابٌة أشرأطها 
مفهأم الجملة العربٌة أأركانها أأنأاعها أما ٌتصل بذلك من أ ،(الصأرة النهائٌة للنص

كل ذلك من . أسالٌب التعبٌر الأظٌفً أأشكالهمع العناٌة ب، أأسلأبٌة جأانب لغأٌة 
 المحددة فً النصأص المناسبة أالتدرٌبات التطبٌقٌة المالئمةأ األسس النظرٌةخالل 

 .الكتاب الجامعً المعتمد
 
 ( ساعات معتمدة3)تذأق النص األدبً     : 108ع

أٌتضمن مجمأعة من النصأص األدبٌة المم لة لعصأر أدبٌة مختلفة، تدرٌب الطلبة 
على التعامل مع النص األدبً بتحلٌله تحلٌالًال متكامالًال ٌبرز رسالة النص أاألدأات الفنٌة 

 .المستخدمة لنقل هذه الرسالة
 
 ( ساعات معتمدة3)  المكتبة العربٌة     : 203ع

أٌتضمن تعرٌف الطالب بتطأر حركة التألٌف عند العرب، أسباب نشأء هذه الحركة 
  .أتطأرها أتنأعها، أبرز المؤلفات العربٌة التً تشكل مصادر البحث فً العلأم العربٌة

 
 ( ساعات معتمدة3) الشعر الجاهلً     : 211ع

أٌتضمن نصأصاًال شعرٌة تم ل العصر الجاهلً أخصائصه الفكرٌة أالفنٌة، تلمس أصالة 
فكرٌاًال أاجتماعٌاًال )هذا الشعر أأهمٌته أمدى تصأٌره للحٌاة العربٌة فً الجاهلٌة، 

 .(أدٌنٌاًال 
 
 ( ساعات معتمدة3 ) الشعر اإلسالمً األمأي    : 212ع

أٌتضمن دراسة مضامٌن الشعر فً هذا العصر أاتجاهاته أبٌئاته فً نصأص منتقاة 
 .لشعراء تتحقق فً دراسة شعرهم األهداف المتأخاة

 
 
 



 

 

 

 15 من 10صفحة 

 ( ساعات معتمدة3) القدٌم      العربًالن ر: 213ع
، نصأصاًال (من العصر الجاهلً إلى القرن الخامس الهجري)أٌتضمن فنأن الن ر العربً 

تم ل ألأان الن ر أصأرة التطأر الذي طرأ على هذه الفنأن تبعاًال للمتغٌرات الحضارٌة 
 .أالفكرٌة

 
 ( ساعات معتمدة3)قضاٌا األدب الجاهلً     : 214ع

تدأٌنه، نهج القصٌدة الجاهلٌة، أٌام ): أٌتضمن أهم القضاٌا المتصلة بالعصر الجاهلً
العرب، أتصأٌر الشعر الجاهلً للحٌاة العربٌة، أألٌة الشعر الجاهلً، اللهجات 

 .(الخ...أالشعر
 

 ( ساعات معتمدة3)العرأض أاإلٌقاع الشعري    : 232ع
أٌتضمن دراسة أأزان الشعر العربً األصلٌة، اإللمام ببحأر الشعر إلماماًال ٌؤدي إلى 
إتقان األأزان أاإلٌقاعات الشعرٌة، اإللمام بعلم القافٌة أفرأعه، االهتمام بالنأاحً 

 .التطبٌقٌة
 
 ( ساعات معتمدة3     ) المرفأعات(1)النحأ : 241ع

، (الكلمة أاإلعراب أالبناء)أٌتضمن مفاهٌم النحأ العامة أاألساسٌة كأقسام 
الفاعل أنائبه،أالمبتدأ أالخبر، أكان أأخأاتها، أأفعال المقاربة، أإن ): المرفأعات

، معالجة هذه المأضأعات فً إطار منهج متكامل ٌرتفع (أأخأاتها أما حمل على لٌس
 .بها عن مستأى ال انأٌة العامة أٌحٌل الطالب على مصادر النحأ األساسٌة

 
 ( ساعات معتمدة3)    (لطلبة الصحافة)نحأ عام : 244ع

أمن .أٌتضمن تقدٌم عدد من أبأاب النحأ العربً بطرٌقة تمزج بٌن اإلجمال أالتخصص
الجملة بأنأاعها أنأاسخها، التأابع، نأاصب الفعل أجأازمه، العدد : هذه األبأاب

 .أتمٌٌزه، الممنأع من الصرف، أنأاع اإلعراب أعالماته األصلٌة أالفرعٌة
 
 ( ساعات معتمدة3)   (لطلبة الصحافة فقط)المهارات اللغأٌة أاإللقاء : 255ع

أٌتضمن المهارات اللغأٌة األك ر استخداماًال فً أسائل اإلعالم المختلفة، تمكن الطلبة من 
األداء اللغأي السلٌم مقرأناًال باألسس التً ٌقأم علٌها فن اإللقاء، تطبٌقات نظرٌة 

 .أعملٌة فً مفهأم اإللقاء أشرأطه أأنأاعه
 
 ( ساعات معتمدة3(     )1)الشعر العباسً : 311ع

فً إطار التغٌٌرات الجذرٌة فً بنٌة )هجرٌة 232أٌتضمن دراسة الشعر العباسً حتى 
الفكري : ، تجربة المدٌنة، محاألة الخرأج على المأرأث فً بعدٌه(ال قافة أالحضارة

أاللغأي الفنً، تطأر ظاهرة البدٌع أجذأرها أدالالتها الفكرٌة، بنٌة القصٌدة، لغة 
كل ذلك عن طرٌق دراسة تحلٌلٌة متعمقة لنصأص شعرٌة ). الشعر، الصأرة الشعرٌة

 .(تم ل تلك المتغٌرات أال أابت
 
 
 
 
 



 

 

 

 15 من 11صفحة 

 ( ساعات معتمدة3)                                          (2)الشعر العباسً : 312ع

هجري، رصد 656 إلىمن هجري 232أٌتضمن دراسة الشعر العباسً فً الفترة 
الصأرة عند ابن الرأمً، الفلسفة عند )التٌارات أاالتجاهات التً برزت فً هذا العصر 

، مالحظة بٌئات الشعر التً تعددت بتفكك (المعري، حكم المتنبً، رأمٌات أبً فراس
 .الدألة العباسٌة أما آل إلٌه الشعر فً أأاخر تلك الفترة

 
 ( ساعات معتمدة3)                              أدب الفرق اإلسالمٌة: 317ع

، أبخاصة الخأارج أالشٌعة أالمعتزلة (شعراًال أن راًال ) أٌتضمن أدب الفرق اإلسالمٌة، 
 .أالمتصأفة، التعرٌف بنشأء هذه الفرق أمبادئها العامة

 

 ( ساعات معتمدة3)     أدب الحرأب الصلٌبٌة : 319ع 

أٌتضمن دراسة الخصائص التً تسببت الحرأب الصلٌبٌة فً ظهأرها فً األدب العربً 
، عن طرٌق دراسة أدب أعالم (فً مصر أالشام فً القرنٌن السادس أالسابع الهجرٌٌن)

من أم ال ابن القٌسرانً أأسامة بن منقذ أابن النبٌه أابن سناء الملك )هذه الفترة 
ًّي   .( أالعماد األصفهانً أالقاضً الفاضل أبً شامه المقدس

 
 ( ساعات معتمدة3 )      المنصأبات(2)النحأ : 341ع

أٌتضمن االختصاص، اإلغراء، التحذٌر، التعجب، المدح أالذم، أفعال المقاربة 
 .أالشرأع، ال النافٌة للجنس، المفاعٌل الخمسة، الحال، التمٌٌز، العدد، النداء، االست ناء

 
 ( ساعات معتمدة3) الصرف      : 342ع

أٌتضمن مجمأعة المأضأعات التً تعالج بنٌة الكلمة أما ٌعترٌها من تغٌٌر نتٌجة لما 
ٌجدّي علٌها من زٌادة أأ حذف، االشتقاق أمأضأعات أخرى ذات صلة كالنسبة 

، تمهٌدا لعلم (كاإلعالل أاإلبدال أاإلدغام)أالتصغٌر، مأضأعات ذات صلة بعلم اللغة 
 .(الخ...بمعالجة االبتداء أالأقف أالرأم أاإلشمام)األصأات 

 
 ( ساعات معتمدة3)       اللسانٌات: 351ع

، الجهاز الصأتً (الخ..فأنٌم، مأرفٌم): أٌتضمن علم اللغة العام أفرأعه أمصطلحاته
أأصف األصأات، أهم النظرٌات اللغأٌة عند الغربٌٌن بدءاًال من دي سأسٌر أانتهاء 

أبخاصة ابن جنى )بتشأمسكً، ربط هذه النظرٌات بما فً تراث العرب اللغأي 
 .، النبر أدأره فً الصرف، التنغٌم أدأره الأظٌفً فً النحأ(أالجرجانً أالسكاكً

 

 ( ساعات معتمدة3)     لغة سامٌة أأ شرقٌة : 352ع

أٌتضمن دراسة إحدى اللغات السامٌة أأ الشرقٌة من حٌث تارٌخها أأسرتها التً تنسب 
إلٌها أخصائصها التً تشترك بها مع أقرب لغة إلٌها من أسرتها، مقابلة بٌنها أبٌن تلك 

 .(ترجمة أمقابلة)، بعض نصأص مختارة (نحأاًال أصرفاًال أمعنى)اللغة 
 
 
 



 

 

 

 15 من 12صفحة 

 ( ساعات معتمدة3)   المعجمٌة أالمصطلحٌة   : 356ع

ٌتناأل المأضأع بداٌة النشاط المعجمً العربً، أمناهج الصناعة المعجمٌة، أقضاٌا 
حأل التنمٌة المعجمٌة، أحأسبة المعجم، أالذكاء الصناعً، أتأسٌس المصطلحات، 

. أالمعجم  نائً اللغة
 

  ( ساعات معتمدة3)      النقد القدٌم : 361ع

أٌتضمن البٌئات التً أسهمت فً تشكٌل النقد القدٌم عند اللغأٌٌن أالمتكلمٌن أالفالسفة 
أاألدباء، اختٌار نصأص نقدٌة تم ل مختلف البٌئات السابقة التً ذكرت أتم ل أبرز 

 .المأضأعات أالقضاٌا التً تشكل النقد القدٌم
 
 ( ساعات معتمدة3)     القدٌمقضاٌا النقد األدبً : 363ع

ماهٌة الشعر أمهمة الشعر، أداته، حد الشعر ): أٌتضمن قضاٌا النقد القدٌم األساسٌة
أالأزن، الشعر أالخٌال، الفرق بٌن الشعر أالفلسفة أالتارٌخ، الشعر أاإلفادة، الشعر 

 .(أاإلمتاع، الصأرة، الكلمة على مستأى العالقة الكلٌة أالجزئٌة
 
 ( ساعات معتمدة3 )  تطبٌقات فً النحأ أالصرف، خاص لطلبة كلٌة التربٌة: 377ع

أالجملة األسمٌة أالفعلٌة، أالمعربات .  اإلعراب أالبناء:  ٌتضمن هذا المساق مباحث
أمباحث األسم من .  أالتعدي أاللزأم، أالنأاسخ المشبهة بالفعل، أالعدد.  بالحرأف

حٌث التذكٌر أالتأنٌث، أالتعرٌف أالتنكٌر أالمجرد أالمزٌد، من خالل نصأص تطبٌقٌة 
. فً مختلف األجناس األدبٌة شعراًال أن راًال 

 
 ( ساعات معتمدة3)     علأم القرآن أالحدٌث : 384ع

تتناأل فٌها مظاهر اإلعجاز أدقة التركٌب أحسن )أٌتضمن نصأصاًال قرآنٌة مختارة 
كاألحرف السبعة أالقراءات أالمكً أالمدنً أالمحكم )، أبرز مسائل علأم القرآن (األداء

كجمع الحدٌث أتدأٌنه )، أبرز مسائل علأم الحدٌث (أالمتشابه أاتجاهات التفسٌر
 .(أالرأاٌة أالدراٌة أالجرح أالتعدٌل

 
 ( ساعات معتمدة3)      االدبًمناهج البحث: 400ع

تأظٌف الطالب الجانب أ البحث أطبٌعته أمناهجه أأصأله أمصادره، دراسةأٌتضمن 
 .النظري فً كتابة عدد من البحأث فً مٌادٌن أدبٌة ألغأٌة مختلفة

 
 ( ساعات معتمدة3) أالمغربً    الشعر األندلسً : 410ع

شعر ): أٌتضمن الشعر فً األندلس أالعأامل المؤ رة فٌه أبٌئاته، فنأنه أأغراضه
، النص الشعري أماٌ ٌره من قضاٌا أدبٌة أفكرٌة (الطبٌعة، الغزل، ر اء المدن أالممالك

ابن زٌدأن، ): أحضارٌة، نصأصاًال لشعراء ٌم لأن هذه األغراض أاالتجاهات أالقضاٌا
 .(ابن خفاجة، ابن عبدأن، ابن لبانة أغٌرهم

 
 

 



 

 

 

 15 من 13صفحة 

 ( ساعات معتمدة3)     أالمغربًالن ر األندلسً : 414ع

أٌتضمن فن الرسالة األدبٌة، فن المقامات، ما تم له رسالة التأابع أالزأابع أرسالتا 
 تطبٌقً لخصائص هذا الفن أمالمحه إطارابن زٌدأن أطأق الحمامة البن حزم من 

 .أصلته بالفن الن ري فً المشرق
 

 ( ساعات معتمدة3)     أدب العصأر المتتابعة : 415ع

مع التركٌز على )أٌتضمن دراسة األدب فً ستة قرأن تعاقبت علٌها عهأد مختلفة 
، فً نماذج أدبٌة متمٌزة للقاضً الفاضل أابن سناء الملك أالحلً (المراحل المشرقة

أابن نباتة أابن النبٌه، محاألة رصد خصائص األدب فً هذا العصر أبٌئاته أطأابعه 
 .الفنٌة

 
 ( ساعات معتمدة3)السردٌات فً األدب العربً القدٌم   : 416ع 

ٌتناأل هذا المساق بالدرس أالتحلٌل ، قراءة أبرز المعالم السردٌة فً التراث العربً ، 
أتتبع ذلك فً عصأره المختلفة مع االهتمام بالحكاٌة أالنادرة أالقصة أالرسالة 

. أالتركٌز على فن المقامات ، فً ضأء النظرٌة السردٌة المعاصرة
 

 ( ساعات معتمدة3)شاعر أأ أدٌب قدٌم     : 417ع 

أأ األدباء العرب النابهٌن الذٌن تركأا تأ ٌراًال قأٌاًال / ٌتأقف هذا المساق عند أحد الشعراء 
أٌسعى إلى قراءة شخصٌته أنتاجه .فً تارٌخ األدب العربً فً عصأره المختلفة 

. األدبً أتبٌان أبرز قسمات إبداعاته

 

 ( ساعات معتمدة3) األدب الحدٌث فً األردن     :420ع

ٌتناأل هذا المساق نشأء األدب العربً الحدٌث فً األردن بالدرس أالتحلٌل أٌتأقف 
. عند أبرز تٌاراته فً حقأل الشعر أالرأاٌة أالقصة القصٌرة أالمسرح

 
 ( ساعات معتمدة3)     ( 1)الشعر الحدٌث : 421ع

أٌتضمن تطأر الشعر العربً منذ عصر النهضة، عأامل النهضة، تطأر الشعر 
أاتجاهاته عند شعراء مم لٌن لمراحل التحأل أالتطأر، أٌرصد المساق أ ر كل من 

 .التراث أال قافة الغربٌة فً تطأر الشعر، أتبٌٌن بعض االتجاهات الفنٌة فٌه
 
 ( ساعات معتمدة3)     ( 2)الشعر الحدٌث : 422ع

، أبرز (فً الشمال أفً الجنأب)أٌتضمن  الشعر المهجري عن طرٌق بعض أعالمه 
خصائص هذا الشعر أدالالته على تطأر الشعر فً هذه المرحلة، االتجاه الرأمانسً عند 

جماعة أبألأ أظرأف نشأته أمظاهره أبعض أعالم شعرائه، بأاكٌر التجدٌد فً 
 .السٌاب أنازك المالئكة: القصٌدة على أٌدي رائدٌه

 
 
 
 



 

 

 

 15 من 14صفحة 

 ( ساعات معتمدة3)     ( 1)الن ر الحدٌث : 423ع

-المقالة)أٌتضمن نشأة الفنأن الن رٌة أتطأرها حتى بداٌة الحرب العالمٌة ال انٌة 
، مع التركٌز على المقالة أالرأاٌة أأبرز الخصائص (المسرحٌة-القصة القصٌرة-الرأاٌة

 .الفنٌة فٌهما
 
 ( ساعات معتمدة3)     ( 2)الن ر الحدٌث :  424ع

أٌتضمن تطأر الرأاٌة أالقصة أالمسرحٌة بعد الحرب العالمٌة ال انٌة فً الأطن 
 .العربً

 
 ( ساعات معتمدة3 )      حدٌثأدٌب شاعر أأ : 429ع

أٌتضمن اختٌار مدرس المساق أدٌباًال عربٌاًال معاصراًال له إسهامات مهمة فً األدب 
المعاصر، نماذج من أعمال هذا األدٌب، بعض أجهات النظر التً عالجت كتابات هذا 

 .األدٌب
 
 ( ساعات معتمدة3)      البالغة العربٌة : 431ع

علم المعانً، علم البٌان، ): أٌتضمن المفهأم العام للبالغة العربٌة أفنأنها المختلفة
، نماذج تطبٌقٌة عامة فً هذه الفنأن، ربط مفاهٌم المدارس البالغٌة (أعلم البدٌع

 .العربٌة بالمفاهٌم النقدٌة أالبالغٌة الحدٌ ة
 
 ( ساعات معتمدة3) التأابع أالمجرأرات أاالسالٌب النحأٌة( 3)النحأ : 441ع

أٌتضمن فلسفة العامل فً النحأ، بعض المسائل الخالفٌة فً النحأ، القسم أالطلب، 
 .الشرط، التنازع، االشتغال، التأابع، المجرأرات

 
 ( ساعات معتمدة3)     المدارس النحأٌة : 446ع

أٌتضمن مفهأم المدرسة أالمذهب، مفهأم المدرسة النحأٌة أالمذهب النحأي،حقٌقة 
أالمدرسة  (أأ المذهب البصري)أجأد مدارس نحأٌة عربٌة، المدرسة البصرٌة 

 .أخرىنحأٌة  (أأ مذاهب)الكأفٌه أأأجه الشبه أاالختالف بٌنهما، مدارس 

 

 ( ساعات معتمدة3)      األدأاتنحأ  (4)نحأ : 447ع

أٌتضمن طائفة من أدأات العربٌة ٌنتظمها تأزٌع مناسب لما بٌنها من صلة معنى 
أصلها أشأاهد استعمالها أتركٌبها أآراء العلماء : أعمالًال،  م استٌفاء كل أداة من حٌث

 .فٌها أإجراء تدرٌب على استعمال كل منها فً أم لة أشأاهد
 

 ( ساعات معتمدة3)      أظٌفًنحأ   (5) نحأ :448ع

أٌتضمن تدرٌب الطالب على إتقان آلٌة اإلعراب أتأظٌف ما حصلأه من علم بقأاعد 
العربٌة الصحٌحة، تمكٌنهم من تطبٌق هذا المحصل على أشكال عملٌة مفٌدة تجعلهم 

قادرٌن على إعراب النصأص المختلفة أالتعامل معها تعامالًال ٌقأدهم إلى تقأٌم ألسنتهم 
 .أالتعبٌر عما ٌرٌدأن

 



 

 

 

 15 من 15صفحة 

 ( ساعات معتمدة3)    النحأ  أأكتاب خاص فً اللغة : 452ع

أأ عدداًال من الكتب أالمصادر األساسٌة المشهأرة فً اللغة  (أأ أك ر)أٌتضمن مأضأعاًال 
د، أالخصائص البن جنى أكتاب سٌبأٌه أمعانً القرآن للفراء)أالنحأ،  ، (كالكامل للمبرّي

التركٌز على األبأاب األك ر شٌأعاًال فً االستعمال اللغأي، أأ األبأاب التً بقٌت فجة بعد 
 .دراسة مساقات النحأ السابقة

 
 ( ساعات معتمدة3) فقه اللغة العربٌة     :453ع

ٌتناأل المأضأع نشأة اللغة بعامة، أالعربٌة بخاصة، أعالقة العربٌة باللهجات، أأبرز 
االشتقاق، أالترادف، أالقلب المكانً، أمسألة التطأر : ظأاهر علم اللغة التارٌخً م ل

. اللغأي
 

 ( ساعات معتمدة3) النقد الحدٌث     :   461ع

 فً الخٌال أالأهم، أالنقد الرمزي "كألأردج"عند )أٌتضمن تطأر النظرٌة النقدٌة 
أالنقد الصأري أالنقدٌة السرٌالً أمدرسة النقد الجدٌد فً برٌطانٌا أالأالٌات 

البنٌأٌة أاأللسنٌة فً النقد التحلٌلً، النقد أالتحلٌل النفسً، : ، النقد المعاصر(المتحدة
  .نصأص نقدٌة أساسٌة

 
 ( ساعات معتمدة3)                                  األدب المقارن : 464ع

أبخاصة المدرسة الفرنسٌة )أٌتضمن مفهأم األدب المقارن أنشأته أمدارسه المهمة 
، الدراسات المقارنة الحدٌ ة، بعض الرأاد العرب فً األدب المقارن، نماذج (أاألمرٌكٌة

 .تطبٌقٌة ن رٌة أشعرٌة من آداب مختلفة
 
 ( ساعات معتمدة3)      أالنقد قضٌة أأ مذهب فً األدب: 465ع

عرضاًال ٌتٌح للطالب  (فً القدٌم أالحدٌث)أٌتضمن عرض أهم القضاٌا أالمذاهب األدبٌة 
 .فرصة الدراسة العمٌقة التحلٌل األدبً التطبٌقً فً ضأء المذاهب النقدٌة

 

 ( ساعات معتمدة3)      البٌان القرآنً أالنبأي: 485ع

ٌتناأل المأضأع مفهأم البٌان بعامة، أالنسق التركٌبً فً لغتً القرآن أالحدٌث، 
. أالصأرة الجمالٌة فً النظم القرآنً، أالم ل فً القرآن أالمفارقة فً القرآن

 

( ساعات معتمدة3 )                                      مأضأعات خاصة: 493ع
  

 .( ساعات معتمدة3)     بحث فً اللغة أأ األدب : 499ع

 


