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 كلية اآلداب

 قسم اللغات السامية والشرقية
 

 اللغة العربيةختصص /  والشرقيةالبكالوريوس يف اللغات السامية اخلطة الدراسية لدرجة 
( ساعة معتمدة. 231)ماالٌقل عن فً اللغة العبرٌة إذا أتم دراسة ٌمنح الطالب درجة البكالورٌوس 

وإما أن ٌكون وإما أن ٌكون تخصصا رئٌسا والتخصص فً اللغة العبرٌة إما أن ٌكون تخصصا منفردا، 
 النحو األتً:على لنٌل هذه الدرجة تخصصا فرعٌا، وتوزع الساعات 

 ( ساعة معتمدة.17متطلبات الجامعة ) أوال :
 ( ساعة معتمدة.28متطلبات الكلٌة ) ثانياً :

: ًً  ( ساعة معتمدة موزعة على النحو األتً :87متطلبات التخصص المنفرد ) ثالثاً
 ( ساعة معتمدة إجبارٌة.66) - أ

 ( ساعة معتمدة اختٌارٌة.12) - ب
 

( ساعة معتمدة موزعة على النحو 87عبرٌة وٌدرس فٌه الطالب )رابعا: التخصص الرئٌس فً اللغة ال
 اآلتً:
 إجبارٌة( ساعة 66) - أ

 ( ساعات اختٌارٌة6) - ب
 من خارج القسم ( ساعة تخصص فرع12ً) -ج

( ساعة 12خامسا: التخصص الفرعً فً اللغة العبرٌة لغٌر طلبة القسم، وٌدرس فٌه الطالب )
 معتمدة.

 
 .رٌع فً أقسام كلٌة اآلداب األخرىسادسا: ٌجوز لطلبة القسم التف

 

 متطلبات التخصص في اللغة العبرية
 تخصص المنفردلل اإلجباريةالمتطلبات  -1

                  ساعة معتمدة(66)                                             
 

 المتطلب السابق             اسم المساق                  رمز المساق ورقمه   

    اللغة العبرٌة  إلىمدخل         أ  262ل ع 
 أ 262ل ع    (2)نصوص وتدرٌبات عبرٌة            أ261ل ع 
 أ 262 ع ل     ستماعواالالقراءة             أ263 ل ع
 أ261ل ع   (2)الحدٌثة حوار ومحادثة بالعبرٌة              261 ل ع
 أ262ل ع     (2لعبرٌة )قواعد اللغة ا  122ل ع 
   261ل ع   (1)الحدٌثة حوار ومحادثة بالعبرٌة          112ل ع 
 261ل ع    العربٌة إلىالترجمة من العبرٌة   112ل ع 
 122ل ع      اللفظ والتعبٌر  152ل ع 
 122ل ع      اللسانٌات  172ل ع 
 112ل ع    العبرٌة التوراتٌة والمشنائٌة  322ل ع 
 122ل ع     (1قواعد اللغة العبرٌة )  321ل ع 
 112ل ع    رٌةبالع إلىٌة بالترجمة من العر  312ل ع 
 112ل ع     اإلنشاء والتلخٌص  351ل ع 
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 322ل ع    األندلسألدب العبري فً ا         362ل ع 
 312ل ع      الفورٌةالترجمة          أ122ل ع 
 321 ل ع     مهارات لغوٌة          125ل ع 
 362ل ع          األدب العبري الحدٌث فً أوروبا/ نثر         111ل ع 
 111ل ع   األدب العبري الحدٌث فً فلسطٌن / نثر         113ل ع 
 111ل ع   األدب العبري الحدٌث فً أوروبا/ شعر         111ل ع 
 113ل.ع / شعر         األدب العبري الحدٌث فً فلسطٌن             132ل.ع 
   113ل.ع     العبرٌة القصٌرة القصة         135ل ع 
 ( " المرفوعات "                                      2النحو )               112ع   

                          
 

 رئيستخصص اللل المتطلبات اإلجبارية -2
 ساعة معتمدة( 66)

 
 المتطلب السابق             اسم المساق                  رمز المساق ورقمه   

    اللغة العبرٌة  إلىمدخل         أ  262ل ع 
 أ 262ل ع    (2نصوص وتدرٌبات عبرٌة )          أ 261ل ع 
 أ 262 ع ل    ستماعالقراءة واإل            أ263ل ع 
 أ261ل ع   (2)الحدٌثة حوار ومحادثة بالعبرٌة                261 ل ع
 أ262ل ع     (2)قواعد اللغة العبرٌة          122ل ع 
 261ل ع   (1) الحدٌثة حوار ومحادثة بالعبرٌة  112ل ع 
 261ل ع    العربٌة إلىالترجمة من العبرٌة          112ل ع 
 122ل ع      اللفظ والتعبٌر  152ل ع 
 122ل ع      اللسانٌات  172ل ع 
   112ل ع    العبرٌة التوراتٌة والمشنائٌة        322ل ع 
 122ل ع     (1قواعد اللغة العبرٌة )         321ل ع 
 112ل ع    العبرٌة إلىالترجمة من العربٌة          312ل ع 
 112ل ع     التلخٌصو اإلنشاء         351ل ع 
 322ل ع    األندلسألدب العبري فً ا         362ل ع 
 312ل ع      الترجمة الفورٌة  أ122ل ع 
 362ل ع   الحدٌث فً أوروبا /نثر ألدب العبريا  111ل ع 
 111ل ع   األدب العبري الحدٌث فً فلسطٌن / نثر  113ل ع 
 113ل ع   / شعر أوروباالعبري الحدٌث فً األدب   111ل ع 
 111ل ع  ب العبري الحدٌث فً فلسطٌن / شعراألد   132ل ع 
     المرفوعات( 2النحو )  112ع    

 
 للتخصص المنفرد المتطلبات االختيارية  -3

 ساعة معتمدة(21)
 
 المتطلب السابق     اسم المساق    رمز المساق ورقمه    
 

 العبرٌة اللغةتارٌخ               272ل ع 
  رامٌةاآل مبادئ اللغة            111ل ع 
 الحدٌثة العبرٌة اللغةفقه              176ل ع 
 (1) عبرٌة نصوص وتدرٌبات  161ل ع 
 الحدٌثة العبرٌة المسرحٌة  115ل ع 
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 النقوش العربٌة الشمالٌة القدٌمة  172ل ع 
 ةٌالعبرٌة المحك  186ل ع 
 المكتبة العربٌة   161ع 

 الصرف                  311ع  
 تارٌخ العرب قبل اإلسالم   215تخ 
 تارٌخ بنً إسرائٌل  162تخ  

 
 للتخصص الرئيسالمتطلبات االختيارية  -4

 ساعات معتمدة( 6)
 

 المتطلب السابق     اسم المساق    رمز المساق ورقمه   
 

 تارٌخ اللغة العبرٌة              272ل ع 
    (1) الحدٌثة حوار ومحادثة بالعبرٌة          112ل ع 
  رامٌةاآل مبادئ اللغة            111ل ع 
 الحدٌثة فقه اللغة العبرٌة             176ل ع 
 (1) عبرٌة نصوص وتدرٌبات  161ل ع 
 مهارات لغوٌة   125ل ع 
 المسرحٌة العبرٌة الحدٌثة  115ل ع 
 القصة العبرٌة القصٌرة  135ل ع 
  النقوش العربٌة الشمالٌة القدٌمة  172ل ع 
 ةالمحكٌالعبرٌة   186ل ع 
 الصرف   311ع    

 تارٌخ العرب قبل اإلسالم     215   تخ
 إسرائٌلتارٌخ بنً   162تخ    

 
 في اللغة العبرية رعيالفتخصص المتطلبات  -5

 ( معتمدة ساعة 21) 
 
 

 المتطلب السابق            م المساقاس رمز المساق ورقمه
 

 العبرٌة اللغة إلىمدخل   أ 262ل ع 
 أ262ل ع    (2نصوص وتدرٌبات عبرٌة )  أ261ل ع 
 أ262ل ع     واالستماع القراءة  أ263ل ع 
 أ263ل ع   (2)الحدٌثة حوار ومحادثه بالعبرٌة   أ261ل ع 
 أ262ل ع     (2) العبرٌة قواعد اللغة  122ل ع 

 122ل ع    العربٌة إلى العبرٌةمن  الترجمة  112ع ل 
 112ل ع    العبرٌة إلى العربٌةمن  الترجمة  312ل ع 
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 اللغة الفارسيةختصص /  البكالوريوس يف اللغات السامية والشرقيةاخلطة الدراسية لدرجة  
 

( ساعة معتمدة 231)ماال ٌقل عن ا أتم دراسة ٌمنح الطالب درجة البكالورٌوس فً اللغة الفارسٌة، إذ
رئٌسا إما أن ٌكون تخصصا ووالتخصص فً اللغة الفارسٌة إما أن ٌكون تخصصا منفردا،  .بنجاح 

  اآلتً:فرعٌا، وتوزع الساعات لنٌل هذه الدرجة على النحو  تخصصا وإما أن ٌكون
 

 .(  ساعة معتمدة17متطلبات الجامعة )  :أوال
 .(   ساعة معتمدة28بات الكلٌة )متطل  :ثانيا
-( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتً:87) وٌدرس فٌه الطالبمتطلبات التخصص المنفرد   :ثالثا

  
 .ساعة معتمدة  إجبارٌة  (66) -أ  
 .ساعة معتمدة اختٌارٌة (12) -ب 

ة موزعة على النحو معتمد ساعة( 87التخصص الرئٌس فً اللغة الفارسٌة وٌدرس فٌه الطالب ) رابعا:
 اآلتً:

 إجبارٌة( ساعة 66) - أ
 ( ساعات اختٌاري6)  - ب
 ( ساعة تخصص فرعً من خارج القسم 12) - ج
 ( ساعة معتمدة.12التخصص الفرعً فً اللغة الفارسٌة لغٌر طلبة القسم وٌدرس فٌه الطالب ) خامسا:

 
 التفرٌع فً أقسام كلٌة اآلداب األخرى. ٌجوز لطلبة القسم : سادسا

 

 متطلبات التخصص فً اللغة الفارسٌة
 للتخصص المنفرد المتطلبات اإلجبارٌة-1

 ( ساعة معتمدة 66)
 

 المتطلب السابق    اسم المساق   رمز المساق ورقمه
 مدخل إلى اللغة الفارسٌة   أ101ل.ف 
 أ101ل. ف    (1نصوص وتدرٌبات فارسٌة )   أ102ل.ف 
 أ102ل. ف    (2ٌبات فارسٌة )نصوص وتدر   أ103ل.ف 
 أ101ل.ف     قواعد اللغة الفارسٌة     211ل.ف 
 أ103ل.ف     (1األدب الفارسً )   221ل.ف 
 أ102ل.ف     (1حوار ومحادثة )   241ل.ف 
 أ103ل.ف      بالفارسٌة الكتابة والتعبٌر   243ل.ف 
 243ل.ف    فً اللغة الفارسٌة اللسانٌات   245ل.ف 
   أ103ل.ف   الترجمة من الفارسٌة إلى العربٌة    251ل.ف 

 211ل.ف            اللغة الفارسٌة  فقه   311ل.ف 

 221ل.ف     ( 2األدب الفارسً )   321ل.ف 
 221ل.ف     فنون الشعر الفارسً   322ل.ف 
 221ل.ف   األدب المقارن بٌن العربٌة والفارسٌة    331ل.ف 
 322ل.ف    اع الشعري العروض واإلٌق   332ل.ف 
 241ل.ف     ( 2حوار ومحادثة )   341ل.ف 
 251ل.ف   الترجمة من العربٌة إلى الفارسٌة    351ل.ف
 351ل.ف     البالغة الفارسٌة    382ل.ف 
 322ل.ف    النحو الوظٌفً فً الفارسٌة   411ل.ف 
 322ل.ف     الشعر الفارسً الحدٌث   422ل.ف 
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 322ل.ف   فً الفارسٌة روائً والقصصًاألدب ال   426ل.ف 
 331ل.ف    األدبً الفارسً دقضاٌا النق   452ل.ف 
 " المرفوعات " (1)نحو ال                       241ع   
 

 لتخصص الرئيسل المتطلبات اإلجبارية -2
 ( معتمدة ساعة 66)

 
 

 المتطلب السابق    اسم المساق   رمز المساق ورقمه
 مدخل إلى اللغة الفارسٌة   أ101ف ل.

 أ101ل. ف    (1نصوص وتدرٌبات فارسٌة )   أ102ل.ف 
 أ102ل. ف    (2نصوص وتدرٌبات فارسٌة )   أ103ل.ف 
 أ101ل.ف     قواعد اللغة الفارسٌة     211ل.ف 
 أ103ل.ف     (1األدب الفارسً )   221ل.ف 
 أ102ل.ف    (1بالفارسٌة)حوار ومحادثة    241ل.ف 
 أ103ل.ف     ةوالتعبٌر بالفارسٌالكتابة    243ل.ف 
 243ل.ف    فً اللغة الفارسٌة اللسانٌات   245ل.ف 
 أ103ل.ف   الترجمة من الفارسٌة إلى العربٌة    251ل.ف 
 221ل.ف     ( 2األدب الفارسً )   321ل.ف 
 221ل.ف     فنون الشعر الفارسً   322ل.ف 
 221ل.ف   رن بٌن العربٌة والفارسٌة األدب المقا   331ل.ف 
 322ل.ف    العروض واإلٌقاع الشعري    332ل.ف 
 251ل.ف   الترجمة من العربٌة إلى الفارسٌة    351ل.ف
 351ل.ف     البالغة الفارسٌة    382ل.ف 
 322ل.ف    فً الفارسٌة النحو الوظٌفً   411ل.ف 
 322ل.ف     الشعر الفارسً الحدٌث   422ل.ف 
 322ل.ف   فً الفارسٌة األدب الروائً والقصصً   426ل.ف 
  331ل.ف    األدبً الفارسً دقضاٌا النق   452ل.ف 
 المكتبة العربٌة                                                              203ع    

 
 المتطلبات االختٌارٌة للتخصص المنفرد -3

 عتمدة (ساعة م 21)
 

 المتطلب السابق  اسم المساق               رمز المساق ورقمه
 
     (3األدب الفارسً )           323ل.ف     

 رباعٌات الخٌام    324ل.ف 
 األدب المسرحً الفارسً    325ل.ف 
 دراسات معجمٌة بالفارسٌة    412ل.ف 
 أدٌب فارسً    423ل.ف 
 ًأدب التصوف الفارس    424ل.ف 
 األدب الملحمً الفارسً    428ل.ف 
 الفورٌة الترجمة     454ل.ف 
 موضوعات خاصة    493ل.ف 

 العروض واإلٌقاع الشعري    232ع 
 (1عباسً )الشعر ال              311 ع 
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 حضارة إٌران    154تخ 
 ةوثائق ونصوص تارٌخٌة بلغة إسالمٌة شرقٌ    314تخ 
 

 لتخصص الرئٌسل متطلبات االختٌارٌةال -4
 ( ساعات معتمدة 6)

 
 المتطلب السابق  اسم المساق               رمز المساق ورقمه

 
 اللغة الفارسٌة فقه    311ل. ف

     (3األدب الفارسً )           323ل.ف     
 رباعٌات الخٌام    324ل.ف 
 (2)بالفارسٌة حوار ومحادثة                          341ل.ف 
 األدب المسرحً الفارسً    325ل.ف 
 دراسات معجمٌة بالفارسٌة    412ل.ف 
 أدٌب فارسً    423ل.ف 
 أدب التصوف الفارسً    424ل.ف 
 األدب الملحمً الفارسً    428ل.ف 
 الفورٌة  الترجمة    454ل.ف 
 موضوعات خاصة    493ل.ف 
   صوص تارٌخٌة بلغة إسالمٌة شرقٌةوثائق ون                      314تخ  

 
 فً اللغة الفارسٌة التخصص الفرعً متطلبات -5

 معتمدة ( ساعة21) 
 
 

 السابقالمتطلب   اسم المساق              رمز المساق ورقمه
 

 مدخل إلى اللغة الفارسٌة   أ 101ل.ف 
 أ101ل.ف   (1سٌة)نصوص وتدرٌبات فار    أ102ل.ف 
 أ102ل.ف   (2نصوص وتدرٌبات فارسٌة )    أ103ل.ف
 أ101ل.ف    قواعد اللغة فارسٌة    211ل.ف 
 أ103ل.ف   (1حوار ومحادثه بالفارسٌة )    241ل.ف 
 211ل.ف  الترجمة من الفارسٌة إلى العربٌة    251ل.ف 
 251ل.ف  الترجمة من العربٌة إلى الفارسٌة      351ل.ف 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 كلية اآلداب

 اللغات السامية والشرقيةقسم 
 البكالوريوسبرنامج مساقات  وصف

 

 
 مساقات اللغة العبرية - 1

 
 اللغة العبرٌة  إلىمدخل  (أ 161)ل ع 

    ون، وأدوات ومواضٌع نحوٌة أساسٌة مثل المقطع، وأنواع السكهذا المساق حروف اللغة العبرٌة وحركاتها،  ٌتناول      
صفة الموصوف،  والعدد، واإلضافة، وواو العطف،  واو القلب، والتذكٌر، والتأنٌث، والمفرد المثنى، والاالستفهام، 

 ودراسة أوزان الفعل بصورة شاملة. ، القراءة والكتابة ئومبادوالجمع،  واسم الفاعل،  واسم المفعول، 
 

 (:1) عبرٌة وتدرٌبات نصوص(  أ162)ل ع 
 ٌتضمن هذا المساق قواعد وأسالٌب استٌعاب النصوص العبرٌة الحدٌثة مع تطبٌقات عملٌة، وٌشتمل أٌضا على        

 تدرٌب الطالب على كٌفٌة تحلٌل المفردات العبرٌة من ناحٌة نحوٌة.
 

 :ستماعواالالقراءة (  أ163)ل ع 
ة تقود إلى فهم محتوى تلك النصوص بعد أن ٌتضمن هذا المساق قراءة نصوص عبرٌة فً شتى المجاالت قراءة واعٌ

 .ٌستمع إلٌها الطلبة بتأن وتدبر مع أخذ ماتعلموه من قواعد اللغة بعٌن االعتبار
 

 (:1) الحدٌثة حوار ومحادثة بالعبرٌة(  164)ل ع 
جاالت الحٌاة المحادثة فً اللغة العبرٌة الحدٌثة فً م ومبادئٌقوم هذا المساق على تدرٌب الطلبة على فنون الحوار 

المختلفة، والتشدٌد على النطق العبري السلٌم حسب قواعد اللغة وكذلك المتغٌرات التً طرأت على ذلك النطق من 
 حٌث وجود نطق عبري شرقً، ونطق عبر غربً، من خالل االستعانة بمختبر اللغة.

 
 تارٌخ اللغة العبرٌة:( 171)ل ع 

وأهم السمات الممٌزة  ألسالٌبها وأوجه  العبرٌٌن ونشأة لغتهم، ومراحل تطورها ٌتضمن هذا المساق مختصر تارٌخ         
 االختالف بٌن مراحلها.

 
 (:2) عبرٌة نصوص وتدرٌبات(  262) ل ع

( حٌث ٌشتمل على فهم واستٌعاب 2ٌعتبر هذا المساق امتدادا لما درسه الطالب فً مساق نصوص وتدرٌبات )         
 ثة والمتقدمة، كالمواضٌع األدبٌة والصحفٌة وغٌرها وتحلٌلها من ناحٌة لغوٌة.النصوص العبرٌة الحدٌ

 
 (:1قواعد اللغة العبرٌة ) ( 211)ل ع 

بصورة شاملة وفً جمٌع األوزان والصٌغ كما ٌتناول هذا المساق  صٌتناول هذا المساق الفعل المعتل، المضعف والناق      
 الزمن فً اللغة العبرٌة.

 
 (:2حوار ومحادثة بالعبرٌة ) ( 221)ل ع 

(، وٌسعى الى تدرٌب الطالب على المحاورة والخطاب 2ٌعد هذا المساق استمرارا لمساق حوار ومحادثة بالعبرٌة )
 بصورة أوسع.

 

 

 مبادئ اللغة اآلرامٌة:  ( 222)ل ع 
روفها، وحركاتها ، وأنواع خطوطها، ٌتناول هذا المساق التعرٌف باللغة اآلرامٌة وقرابتها من اللغة العبرٌة، وح        

 واألسفار التً كتبت بتأثٌر آرامً فً قواعدها ومبادئها النحوٌة.
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 الترجمة من العبرٌة إلى العربٌة:(  241)ل ع 
ٌتناول هذا المساق تدرٌب الطلبة على ترجمة النصوص العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌة فً مٌادٌن مختلفة، سٌاسٌة،          

ادٌة، وعسكرٌة، اجتماعٌة، وإعالمٌة....الخ إضافة إلى التعرٌف بأسالٌب الترجمة  وماهٌة حدود التصرف واقتص
 بة على استخدام المعاجم المختلفة.لبالنص األصلً مع تدرٌب الط

 
 ( اللفظ والتعبٌر251ل ع )

بٌٌن اعتماد على التسجٌالت  وٌتضمن التعرٌف باألصوات العبرٌة والفروقات اللهجٌة بٌن الٌهود الشرقٌٌن والغر
 المختبرٌة.

 
 الحدٌثة فقه اللغة العبرٌة(  276) ل ع

ٌعرض هذا المساق دراسة مخارج الحروف العبرٌة، وأهم أقسامها، ومجامٌعها الوصففٌة، ومظفاهر اإلبفدال والقلفب 
 فٌها.

 
 ( اللسانٌات271ل ع )

ه واهم النظرٌات اللغوٌة الحدٌثة عند الغربٌٌن وٌتضمن تعرٌف الطلبة بعلم اللغة العام وفروعه ومصطلحات 
 اللغوٌة العبرٌة الحدٌثة ومدى تأثرها بها. توتطبٌقاتها ومقارنتها مع الدراسا

 
 المشنائٌة:التوراتٌة والعبرٌة (  311)ل ع 

لعبرٌة وٌتضمن التعرٌف بالعبرٌة التوراتٌة والمشنائٌة وبٌان أوجه الخالف بٌنهما من جانب، واختالفهما عن ا
 الحدٌثة من جانب آخر، مع شواهد ونصوص مختارة من العهد القدٌم والمشنا.

 
 

 (:2قواعد اللغة العبرٌة ) (312ل ع ) 
 ٌتناول هذا المساق االسم فً جمٌع األوزان والتراكٌب اللغوٌة وٌتناول أٌضا األدوات مثل أدوات الربط، وعالمات  

ال وتعمل على تغٌٌر المعنى، والظروف مثل ظرف الزمان والمكان، التنقٌط واللواحق التً تلحق ببعض األفع
 والبدل، المبتدأ والخبر، والحال والنداء، والجمل المعترضة. 

 
 

 الترجمة من العربٌة إلى العبرٌة:(  341)ل ع 
بها المختلفة من خالل وأسالٌ ,ٌتناول هذا المساق تدرٌب الطالب على عملٌة النقل والترجمة من العربٌة إلى العبرٌة        

 تدرٌبات عملٌة فً موضوعات الصحافة واألدب.
 

 
 التلخٌص:و اإلنشاء(  352)ل ع 

التلخٌص، وكٌفٌة كتابة مواضٌع انشائٌة فً مجاالت مختلفة، مثل  أسالٌبعلى  تدرٌب الطالب إلىٌهدف هذا المساق         
 ، وكتابة النصوص الوصفٌة.كتابة الرسائل الشخصٌة ، والرسائل الرسمٌة ، والبرقٌات

 
 

 األدب العبري فً األندلس:(  361)ل ع 
فً األندلس فً ظل الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، وال سٌما  ومواضٌعه المختلفةٌتناول هذا المساق تطور األدب العبري   

دبٌة ولغوٌة لبعض فً مجال الشعر والعروض واألثر العربً فً الفكر الٌهودي وٌشتمل أٌضا على دراسة تحلٌلٌة أ
 نتاجات األدبٌة فً تلك الحقبة.اال

 
 أ( الترجمة الفورٌة411ل ع ) 

  
ٌتضمن هذا المساق تدرٌبات عامة فً مجاالت الترجمة الفورٌة والتتبعٌة من العبرٌة الفى العربٌفة وبفالعكس باسفتخدام              

 ٌة واالقتصادٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة وغٌرها.مختبر اللغات وٌتم استخدام بعض النصوص االدبٌة واالجتماع
 

 ( مهارات لغوٌة 415ل ع )
ة ٌتناول هذا المساق سبل تنمٌة معرفة الطالفب بفاهم المهفارات اللغوٌفة ففً الجملفة العبرٌفة بانواعهفا االسفمٌة والفعلٌف

 هام والسبب والنفً والجملة المركبة والجملة المعقدة .والشرطٌة وغٌرها من جمل االستف
 

 
 نثر / ري الحدٌث فً أوروبابالع ( األدب 422)ل ع 

وٌتضمن دراسة النتاجات االدبٌة النثرٌة العبرٌة فً اوروبا منذ بداٌة القرن الثامن عشفر حتفى اواخفر القفرن التاسفع  
االدب عشر واهم السمات التً مٌزتها عن نتاجات الحقب االدبٌة السابقة وابرز االدباء ونتاجاتهم التً بشرت ببداٌفة 

ا حتفى بداٌفة تهالعبري الحدٌث فً اوروبا والمذاهب االدبٌة والفكرٌة التً سفادت هفذا االدب والمضفامٌن التفً عكسف
حركة االستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن فً اواخر القفرن التاسفع عشفر كفل ذلفك عفن طرٌفق نصفوص نثرٌفة مختفارة 

 لممثلً هذه الحقبة.
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 ٌن / نثراالدب العبري الحدٌث فً فلسط (423ل ع )
 

المستوطنون االوائل منذ اواخر القرن  بري الحدٌث فً فلسطٌن الذي استهلهوٌتضمن بداٌة النشاط االدبً النثري الع 
التاسع عشر حتى ٌومنا هذا وعرض المضامٌن التً عكسها هذا النشاط والتٌارات االدبٌة المتنوعة التً اثفرت فٌفه, 

 اهٌر هذه الحقبة التً تجسد هذا التوع االدبً والفكري وكل ذلك عن طرٌق نصوص نثرٌة مختارة لمش
 

 شعر / ري الحذيث في أوروباب( األدب الع 424)ل ع 

وٌتضمن البداٌات االولى للشعر العبري الحدٌث فً اوروبا فً القرن السادس عشر ، السفٌما ففً اٌطالٌفا وفٌمفا بعفد  
ر االوربً واوزانه وانماطه واهم رواد هذا الشعر وقصفائد بالشع مة واوروبا الشرقٌة بخاصة، تاثرهافً اوروبا بعا

 مختارة تعكس هذا النهج الجدٌد شكال ومضمونا.
 

 ( المسرحٌة العبرٌة الحدٌثة425ل ع  )
ٌتطرق هذا المساق لبداٌات المسرحٌة العبرٌة من حٌث التطور والتكوٌن، وأهم روادها، صورها، ومواضٌعها مع 

 المسرحٌات العبرٌة. دراسة تحلٌلٌة نقدٌة ألهم
 

 االدب العبري الحدٌث فً فلسطٌن / شعر (431ل ع )
، ابففرز الشففعراء 1905منففذ بداٌففة الهجففرة الٌهودٌففة الثانٌففة عففام  نوٌتضففمن النتاجففات الشففعرٌة العبرٌففة فففً فلسففطٌ 

ٌة والفكرٌة التً مٌن الجدٌدة فً قصائدهم والتٌارات االدبمع قصائد مختارة لهم واهم المضا المهاجرٌن الى فلسطٌن
 عكسها شعرهم مع تحلٌل ادبً ولغوي لقصائدهم .

 
 ( القصة العبرٌة القصٌرة 435ل ع )

يتطرق هذا   مساذ ق ىمذر ان ذ ق  مالذب  م بريذب امذوم ضذ ا  القذلض ل  مالذب  م بريذب  مالذ رن امذوم اذ   اذي اذ    ن  ذب       ذب  
  نزيي.ا ا ب مب ض  مالص  م بريب  مال رن اي ىنت ج ا ا ء ا

 
 ( النقوش العربٌة الشمالٌة القدٌمة471ل ع )

وٌتضمن  وصفا تارٌخٌا موجزا لشمال الجزٌرة العربٌة قبل االسالم ومن ثم دراسة اللهجات والخطوط التفً سفادت  
ان ٌفٌانٌة ، والحسائٌة وذلفك لبٌفً المنطقة انذاك استنادا الى اربع مجموعات لغوٌة هً الثمودٌة ، والصفوٌة ، واللح

ز كل واحدة منها عن االخفرى، القفاء الضفوء علفى القضفاٌا الدٌنٌفة والتارٌخٌفة واالجتماعٌفة ٌالفروق اللغوٌة التً تم
 .التً ٌمكن استخالصها من هذه النقوش

 
 ( العبرٌة المحكٌة480ل ع )

التً طرأت على العدٌد ٌتناول هذا المساق العبرٌة اإلسرائٌلٌة العامٌة من ناحٌة نشأتها وتطورها، المتغٌرات  
 من تراكٌبها اللغوٌة واثر أهم اللغات األجنبٌة علٌها وانعكاساتها على العبرٌة الفصحى.

 
 ( المكتبة العربٌة262)  ع

أتزس ًيتضون تعزيف الطالة تتطٌر حزكة التأليف عنذ العزب, أسثاب نشٌء ىذه الحزكة ًتطٌرىا ًتنٌعيا,  

 ر الثحث في العلٌم العزتية, نشٌء الوعجن العزتي ًهناىجو الوختلفة.الوؤلفات العزتية التي تشكل هصاد
 
 

 المرفوعات"" (1)نحو ال( 241)  ع

وٌتضمن مفاهٌم النحو العامة واألساسٌة كأقسام )الكلمة واالعراب والبناء (, والمرفوعات: )الفاعل ونائبه, والمبتدأ 
ها وما حمل على لٌس(, معالجة هذه الموضوعات فً اطار والخبر, وكان وأخواتها, وأفعال المقاربة, وان وأخوات

 منهج متكامل ٌرتفع بها عن مستوى الثانوٌة العامة وٌحٌل الطالب على مصادر النحو األساسٌة.
 
 الصرف :( 342)  ع 

وٌتضمن مجموعة الموضوعات التفً تعفالج بنٌفة الكلمفة وماٌعترٌهفا مفن تغٌٌفر نتٌجفة لمفا ٌجفد  علٌهفا مفن زٌفادة أو  
حذف, االشتقاق وموضوعات أخرى ذات صلة كالنسبة والتصفغٌر, وموضفوعات ذات صفلة بعلفم اللغفة )كفاالعالل 

 واالبدال واالدغام(, تمهٌدا لعلم األصوات )بمعالجة االبتداء والوقف والروم واالشمام ....... الخ(.
 

 
 (  تارٌخ العرب قبل االسالم.125تخ )

تارٌخ شبه الجزٌرة العربٌة ففً العصفور القدٌمفة، مصفادر تفارٌخ العفرب ففً وٌتضمن اثر الضروف الجغرافٌة فً  
 تلك الفترة، الوضع االقتصادي واالجتماعً والنظم السٌاسٌة والعالقات الخارجٌة للعرب حتى ظهور االسالم.

 
 
 (  تارٌخ بنً إسرائٌل:261)تخ 

الدٌنً واالجتماعً والعسكري د, ثم دراسة التراث وٌتضمن دراسة تارٌخ بنً إسرائٌل فً األلف األول قبل المٌال      
 إسرائٌل, ثم دراسة تارٌخ الٌهود فً المجتمعات األوروبٌة فً القرن التاسع عشر.لبنً 
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 المساقات االختٌارٌة 

 
 تارٌخ اللغة العبرٌة:( 171)ل ع 

وأهم السمات الممٌزة  ألسالٌبها وأوجه  نشأة لغتهم، ومراحل تطورهاٌتضمن هذا المساق مختصر تارٌخ العبرٌٌن و         
 االختالف بٌن مراحلها.

 
 مبادئ اللغة اآلرامٌة:  ( 222)ل ع 

ٌتناول هذا المساق التعرٌف باللغة اآلرامٌة وقرابتها من اللغة العبرٌة، وحروفها، وحركاتها ، وأنواع خطوطها،         
 ر آرامً فً قواعدها ومبادئها النحوٌة.واألسفار التً كتبت بتاثٌ

 
 صات: إلنا(  266)ل ع 

ٌتناول هذا المساق تدرٌب الطالب على االستماع وفهم مضامٌن النصوص العبرٌة المختلفة المسموعة من اإلذاعة       
 والتلفزٌون، وتدرٌب الطالب اٌضا على عملٌة تسجٌل تلك النصوص ومن ثم تفرٌغها وترجمتها.

 
 :الحدٌثة فقه اللغة العبرٌة(  271) ل ع

ٌعرض هذا المساق دراسة مخارج الحروف العبرٌة، وأهم أقسامها، ومجامٌعها الوصفٌة، ومظاهر اإلبدال والقلب 
 فٌها.

 
 فقه اللغات السامٌة: ( 351)ل ع

ٌقاتها وكذلك أوجه الشبه ٌعرض هذا المساق صلة القرابة بٌن اللغات السامٌة فً الجذور واالشتقاق والداللة وتطب         
 واالختالف بٌن اللغات السامٌة.

  
 (:2) عبرٌة نصوص وتدرٌبات(  416) ل ع

( حٌث ٌشتمل على فهم واستٌعاب 2ٌعتبر هذا المساق امتدادا لما درسه الطالب فً مساق نصوص وتدرٌبات )         
 وغٌرها وتحلٌلها من ناحٌة لغوٌة.النصوص العبرٌة الحدٌثة والمتقدمة، كالمواضٌع األدبٌة والصحفٌة 

 

 متقدمة: ترجمة(  411)ل ع 
ٌتطرق هذا المساق لمواضٌع ترجمة متقدمة كالمقاالت، واللقاءات الصحفٌة، والبحوث والدراسات وكذلك المواضٌع         

 األدبٌة والهدف منه تهٌئة الطالب وإعداده بشكل ٌمكنه من الدخول إلى سوق العمل.
 

 لمسرحٌة العبرٌة الحدٌثة:ا(  425)ل ع 
ٌتطرق هذا المساق لبداٌات المسرحٌة العبرٌة من حٌث التطور والتكوٌن، وأهم روادها، صورها، ومواضٌعها مع 

 دراسة تحلٌلٌة نقدٌة ألهم المسرحٌات العبرٌة.
 

 شخصٌات دٌنٌة ٌهودٌة:(  434)ل ع 
 الدٌنٌة الٌهودٌة التً كان لها اثٌر كبٌٌر فً الفكر الدٌنً الٌهوديٌتضمن هذا المساق تعرٌف الطالب بأهم الشخصٌات          

 ، والسٌرة الذاتٌة لتلك الشخصٌات ، والمدارس الدٌنٌة الٌهودٌة التً ٌنتمون الٌها.
 
 

 :المحكٌةالعبرٌة  ( 481)ل ع
تً طرأت على العدٌد من ٌتناول هذا المساق العبرٌة اإلسرائٌلٌة العامٌة من ناحٌة نشأتها وتطورها، المتغٌرات ال

 تراكٌبها اللغوٌة واثر أهم اللغات األجنبٌة علٌها وانعكاساتها على العبرٌة الفصحى.
 

 العروض واإلٌقاع الشعري: (  232)ع  
دي إلى إتقان األوزان واإلٌقاعات ٌتناول هذا المساق دراسة أوزان الشعر العربً األصلٌة واإللمام بها، بشكل ٌؤ         
 مام بعلم القافٌة وفروعة مع االهتمام بالنواحً التطبٌقٌة.للشعرٌة واإلا

 
 الصرف :( 342)ع 

وٌتضمن مجموعة الموضوعات التً تعالج بنٌة الكلمفة وماٌعترٌهفا مفن تغٌٌفر نتٌجفة لمفا ٌجفد  علٌهفا مفن زٌفادة أو حفذف,  
صففلة بعلففم اللغففة )كففاالعالل واالبففدال االشففتقاق وموضففوعات أخففرى ذات صففلة كالنسففبة والتصففغٌر, وموضففوعات ذات 

 واالدغام(, تمهٌدا لعلم األصوات )بمعالجة االبتداء والوقف والروم واالشمام ....... الخ(.
 

 

 تارٌخ بنً إسرائٌل: ( 261)تخ 
ري لبنً الدٌنً واالجتماعً والعسكوٌتضمن دراسة تارٌخ بنً إسرائٌل فً األلف األول قبل المٌالد, ثم دراسة التراث       

 إسرائٌل, ثم دراسة تارٌخ الٌهود فً المجتمعات األوروبٌة فً القرن التاسع عشر.
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 مبررات استحداث مساقات جديدة في خطة بكالوريوس اللغة العبرية
 

 المساقات اإلجبارية
 القراءة واإلمالء 163ل ع 

مساق هو تطبٌق مبادئ القراءة والكتابة التً درسها الطالب فً مساق ل ع الغاٌة من استحداث هذا ال
عند الطالب أثناء العملٌة التدرٌسٌة  ضعف ملموس أ مدخل إلى اللغة العبرٌة والسبب فً ذلك وجود262

 فً مبادئ القراءة والكتابة.
 3وقواعد اللغة العبرية  2قواعد اللغة العبرية 264ع  ول 261ل ع 

ة مادة قواعد اللغة العبرٌة وبسبب افتقار الخطة السابقة لمساقات تكفً لتغطٌة مواد قواعد اللغة نظرا لسع
ول ع  162العبرٌة من جمٌع جوانبها فقد تم استحداث مساقٌن آخرٌن أضٌفا للخطة الجدٌدة وهما ل ع 

161. 
 العبرية المقرائية 361ل ع 

القدٌم والوسٌط ألن االدب العبري الوسٌط مغطى من تم استحداث هذا المساق بدال من األدب العبري 
 )األدب العبري فً االندلس(   366خالل المساق 

 العبرية المشنائية 364ل ع 
) العبرٌة التوراتٌة والمشنائٌة ( الن المساق القدٌم الٌغطً 322تم استحداث هذا المساق بدالٌ من ل ع 

 لمادة .العبرٌة التوراتٌة والمشنائٌة نظرا التساع ا
 

 ختياريةالالمساقات ا
 اإلنصات 266ل ع 

، علما أن هذا المساق االستٌعابالهدف من استحداث هذا المساق تدرٌب الطالب على عملٌة اإلصغاء و
 هو مساق جدٌد لم ٌجد مكانا له فً الخطة السابقة.

 فقه اللغة العبرية 271ل ع 
اللسانٌات وذلك من اجل االنتقال من العام إلى الخاص أي إلى  172 تم استبدال هذا المساق بمساق ل ع

 اللغة العبرٌة حصرا.
 2نصوص وتدريبات  416ل ع 

 تم استحداث هذا المساق من اجل تعمٌق فهم الطالب للنصوص العبرٌة الطوٌلة وأصول المفردات.
 ترجمة متقدمة  411ل ع 

 على ترجمة البحوث والدراسات. تم استحداث هذا المساق لزٌادة تدرٌب الطالب
 المسرحية العبرية الحديثة  425ل ع 

إن هذا المساق تم استحداثه نظرا لعدم وجوده فً الخطة السابقة ولما تحمله من أهمٌة فً الجانب 
 األدبً.

 القصة العبرية القصيرة 435ل ع 
ٌرة تحدٌدا وألهمٌة هذا نظرا الفتقار الخطة السابقة لمساق اختٌاري ٌتناول موضوع القصة القص

 الموضوع فً الخطة التدرٌسٌة للغة العبرٌة فقد تم استحدث هذا المساق.
 العبرية اإلسرائيلية 481ل ع 

لقد حظٌت العبرٌة العامٌة فً السنوات األخٌرة باستخدام واسع النطاق فً مجاالت األدب والصحافة 
تم استحدث هذا المساق ألهمٌته لطلبة اللغة  وأصبح هذا األمر شائع فً اللغة العبرٌة واألدب فقد

 العبرٌة. 
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 :مساقات اللغة الفارسيةوصف 

 

  الفارسٌة اللغة مدخل الى( أ101 ف ل )

،  الجملة وتركٌب، الكالم وأقسام  واألصوات، الكتابة : مستوٌات  فً الفارسٌة اللغة فً األساسٌة ٌتضمن المهارات
 .وازمنة االفعال

 

 ( 1) فارسٌة وتدرٌبات نصوص (أ102  ف )ل 

 نصفوص عفن طرٌفق وذلفك( كتابٌفا وتحرٌفرا  واستٌعابا وفهما )محادثة الفارسٌة اللغة فً االتصال ٌتضمن مهارات
 .اللغوي التحلٌل على تدرٌبات مع، أدبٌة وتارٌخٌة بسٌطة

 

 ( 2) فارسٌة وتدرٌبات نصوصأ( 103  ف )ل 

 التعبٌفر ففً المسفتعملة الفنٌفة األدواتو، فٌهفا الفكري الخطاب حالة هرٌظ بما، االتصال مهارات فً ٌتضمن التعمق
 .ذلك عن

 

  الفارسٌة اللغة قواعد( 211  ف )ل 
، واالشفتقاق، التصفرٌف ولواحفق، المباشفر والمفعفول، المفرخم والمصفدر،  والفعلٌفة االسمٌة الجملة ٌتضمن تركٌب

 .والسوابق، واللواحق

 
 )1)  الفارسً األدب ) 221  ف ل (

  إلففى القدٌمففة مففن الفففرس لغففة تطففور مراحففل أهففم و اإلسففالم قبففل الفارسففً واألدب ٌتضففمن عرضففا للغففة الفارسففٌة
 والدٌنٌفة  األدبٌفة آثارالفهلوٌفة مفن ما وصفلنا أهمو، الحالٌة الفارسٌة اللغة عنها انبثقت التً( الفهلوٌة )اللغة الوسٌطة

 مثففل  أبففرز الشففعراءو السففالجقه، عصففرنهاٌة حتففى الهجففري لثالففثا القففرن نهاٌففة مففن الفارسففً األدبو، والتارٌخٌففة
 .الجانبٌن كال فً الفنٌة السماتو، النثر أعالم وبعض سعد ومسعود والفردوسً والعنصري الرودكً

 

 ) 1) ومحادثة حوار ) 241 ف ل (

  واصفطالحات، راتتعبٌف مفن فٌفه ومفا  الٌفومً الحفوار علفى التركٌفز، مفع واالسفتٌعاب الفهفم مهفارتً ٌتضمن تنمٌة
 .والمحادثة الحوار فً اللغوي المختبر باستعمال ومشاكلها المحادثة أهمٌة مراعاةو

 

  بالفارسٌة والتعبٌر الكتابة( 243 ف )ل 

 ففً وقواعفدها الفارسٌة اللغة أسالٌب مراعاة مع المختلفة الحٌاتٌة الموضوعات فً الكتابة ٌتضمن تدرٌبا على كٌفٌة
 .الترقٌم عالمات واستعمال، األسالٌب سائرو واإلخبار الخطاب

 

 ( اللسانٌات فً اللغة الفارسٌة 245) ل ف 
ٌتناول هذا المساق الصوائت والصوامت، واالدغام والقلفب واالبفدال والحفذف ففً اللغفة الفارسفٌة والتطفورات التفً    

  . طرأت على بعض االصوات
 

  العربٌة إلى الفارسٌة من ترجمةال( 251 ف )ل 

ترجمفة حٌفث ٌفتمكن الطلبفة مفن التمفرٌن علفى مختلفة من الفارسٌة الى العربٌفة ب ٌتناول هذ المساق ترجمة نصوص
ٌففة الترجمففة وانواعهففا كالترجمففة الحرفٌففة والمعنوٌففة اآلنمففاذج مختلفففة مففن الفارسففٌة الففى العربٌففة والتعففرف علففى 

 ونظرٌات الترجمة المختلفة.
 

  الفارسٌة اللغة فقه( 311  ف )ل

رتهفا تتناول هذا المساق دراسة التعرٌف باللغة الفارسٌة ، والمنظومة اللغوٌة التً تنتمً الٌها، والتطفورات التفً اعٌ
اوروبٌة. كما ٌتناول دراسة بنفاء  –اللغوٌة الهندو عبر المراحل التارٌخٌة التً مرت بها، ومكانتها بٌن لغات العائلة 

باالضفافة الفى حاضفر اللغفة الفارسفٌة  ض، والتطورات الداللٌة لهذه اللغة .تراقالجملة ، واالشتقاق، والتركٌب، واال
 فً كل من اٌران، وافغانستان وتاجٌكستان.

 
 ( 2)  الفارسً (األدب321  ف )ل

 نهاٌفة حتفى المغفول حكفم وابتفداء السفالجقة عصفر ٌةنها من شعرا ونثرا الفارسً األدب ٌتناول هذا المساق دراسة 
 هففذه ومضففامٌن، الفنٌففة السففمات أهففمو،  األدبففاءالشففعراء و أشففهردارسففا نمففاذج مختلفففة مففن اثففار ، القاجارٌففة الدولففة
 0النماذج

 
  الفارسً الشعر فنون( 322  ف )ل 

 وغٌفر والقطعفة، والغفزل والربفاعً )المفزدوج( والمثنفوي القصفٌدة ففن مثفل: األصلٌة الفارسً الشعر ٌتضمن فنون
 كالشفعر الفارسفً الشفعر أنفواع أهفمووالمخمفس،  والمربع والموشح والمسمط بند وتركٌب بند ترجٌعكفن : األصلٌة
 .وأعالمه  رموزه واشهر والتعلٌمً والقصصً والغزلً الملحمً

 
 (3) الفارسً األدب( 323 ف )ل 
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 مفع الحاضفر، العصر حتى الدستورٌة الثورة عصر بداٌة من ونثرا شعرا الفارسً األدب دراسة ٌتناول هذا المساق
 .هالفتر هذه فً ودراسة نماذج مختلفة من اثار الشعراء واالدباء والنثر الشعر خصائص بٌان

 

  الخٌام رباعٌات( 324 ف )ل 

 شخصفٌة دراسفة باالضافة الفى، فٌه وأثرها العربً األدب إلى وترجماتها الخٌام رباعٌاتٌتناول هذا المساق دراسة 
 والتعرف على الظاهرة الخٌامٌة فً االدب العربً المعاصر الرباعٌات لخال من أدبٌة دراسة الخٌام

 
  الفارسً المسرحً األدب( 325 ف )ل

 .منه مختارة ونماذج، وأعالمه، الثقافٌة وهوٌته، الفارسً المسرحً ٌتضمن الفن

 
 والفارسٌة العربٌة بٌن المقارن األدب( 331  ف )ل

وشفروطه ودراسفة جوانفب التفأثر والتفأثٌر بفٌن اللغفة العربٌفة والفارسفٌة  ارنالمقف األدبٌتناول هذا المسفاق تعرٌفف 
 العفرب بفٌن التواصفلكفل مفا ٌتنفاول و، متناوال ابرز هذه الجوانب اللغوٌة واالدبٌة والظواهر االجتماعٌة والتارٌخٌة

 .والفرس

 
 (  العروض واالٌقاع الشعري332)ل ف 

، ةبٌفواعتمادهفا االوزان العروضفٌة والعروزان الشعر الفارسً، أافٌة وٌتناول هذا المساق دراسة علم العروض والق
وما اضافه الفرس من فنون وبحور،بحٌث ٌتمكن الطالب من التمرٌن على تقطٌع البحفور الشفعرٌه ومعرففة اوزانهفا 

 .وزحافاتها،  باالضافة الى اوجه التالقً والتباٌن بٌن العرب والفرس فً هذا العلم
 

 ( 2) ومحادثة رحوا( 341  ف )ل

 مجفاالت ففً كتابٌفة أو شففوٌة محادثفة إجفراء مفن بحٌفث ٌفتمكن  والمحادثفة الحفوار َفَنفً مفن الطالب ٌتضمن تمكٌن
 .المختلفة الحٌاة

 

  الفارسٌة الى  العربٌة من ترجمةال( 351  ف )ل

النمفاذج ثفل هفذه م ترجمفة ىعلف الطلبفة تفدرٌبو مختلفة من العربٌفة الفى الفارسفٌة ٌتناول هذا المساق ترجمة نماذج 
 علفى التركٌفز مفع، الترجمفة حرفٌفة وتجنفب الفارسٌة اللغة وأسلوب ٌتالءم بماوتعمٌق مهارات الترجمة لدى الطلبة 

 .متنوعة موضوعات
 
 

  الفارسٌة البالغة( 382  ف )ل

لبفدٌع ومفدى تاثرهفا بالبالغفة مفهوم البالغة الفارسٌة وفنونها المختلفة، المعانً والبٌفان وادراسة ٌتناول هذا المساق 
 مع دراسة امثلة مختلفة توضح ارتباط البالغة الفارسٌة بالبالغة العربٌة. العربٌة

 
  الوظٌفً النحو( 411 ف )ل

 والنفداء والطلفب والنهفً األمفر مثفل، اللغوٌفة األسفالٌب مسفتوٌات فً الحدٌثة الفارسٌة فً التركٌب ٌتضمن عالقات
كما ٌتضمن دراسة معمقه للمعانً المتعددة ألحرف الربط ،  .المختلفة التحلٌل طرق عند توقف مع ونحوها والتعجب

 واحرف االضافة من خالل نماذج شعرٌة ونثرٌة مختارة.
  

  الفارسٌة فً معجمٌة دراسات( 412 ف )ل

  امنه كل وخصائص الفارسٌة المعاجم وأهم، فٌه التألٌف ومناهج، الفارسً المعجم ٌتضمن نشوء
 

 

 الحدٌث الفارسً الشعر( 422 ف )ل 

، بهفار الشفعراء ملفك أمثفال المختلففة لمراحلفه ممثلفٌن شفعراء خالل من واتجاهاته المعاصر الفارسً ٌتضمن الشعر
 .أشعارهم فً والجمالٌة الفنٌة النواحً على التركٌز مع، اعتصامً فٌنبرو، ثالث أخوان مهديو، نٌما ٌوشٌجو

 

  ًفارس أدٌب( 423 ف )ل 

ٌتناول هذا المساق دراسة أدٌب فارسً بحٌفث ٌفتم التعفرف علفى حٌاتفه وآثفاره، ودراسفة نمفاذج مختلففة مفن اعمالفه 
 الشعرٌة أو النثرٌة.

 

  الفارسً التصوف أدب( 424 ف )ل 

 أبففرزو، اإلسففالمً العففالم فففً الفكرٌففة الحركففة هففذه لظهففور أدت التففً والعوامففل التصففوف ٌتضففمن عرضففا لمفهففوم
 مفع، ونثفرا  شفعرا أدبٌفة روائفع مفن تركفوه ومفا أعالمفه أشفهرو  سفواه، عمفا الفارسفً التصفوف تمٌفز لتًا السمات
  .واألخالقٌة اإلنسانٌة بالمضامٌن وغناه خطابه وسمو الصوفً األدب رسالة على التركٌز

 
 فً الفارسٌة والقصصً الروائً األدب( 426  ف )ل
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 مثفلالقصة والرواٌة  رواد وأبرز، المعاصر الفارسً األدب فً لقصٌرةا والقصة دراسة الرواٌة ٌتناول هذا المساق
ودراسة ابرز اعمالهم القصصٌة  ،وسٌمٌن دانشفر ،، وبزرك علويجوبك وصادق، هداٌت وصادق، أحمد آل جالل

 والروائٌة.
 

 دب الملحمً الفارسً( األ428)ل ف 
وع مفن األدب نف، وازدهفار هفذا الوره الموغلة فً القدمالجانب الملحمً من االدب الفارسً، وجذٌتناول هذا المساق  

حمففً الكبٌففر أبففو القاسففم مل، وقٌففام الشففاعر الأبففو منصففوري النثرٌففة شففاهنامةفففً القففرن الرابففع الهجففري بعففد تففدوٌن 
ارٌخٌفة والت ة( فً ستٌن ألف بٌت من الشعر، إضافة الى المالحم الوطنٌفةً بنظم ملحمته الشعرٌة )الشاهنامالفردوس

 لشاهنامة الفردوسً.لدا ٌدٌنٌة التً جاءت تقوال
 
  الفارسً  األدبً النقدقضاٌا  ( 452 ف )ل 

 وأدواتففه ورسففالته الشففعر ماهٌففة:  مثففل واألساسففٌة المهمففة الفارسففً األدبففً النقففد قضففاٌا هففذا المسففاق دراسففة ٌتنففاول
 صففاحب السففمرقندي العروضففً مثففل وآثففارهم الفففرس معففاٌٌر النقففادوالمعنففى،   ونقففد اللفففظ ونقففد وأوزانففه وحففدوده

 حركةو(،  السحر صاحب)حدائق الوطواط ورشٌد( الحكاٌات وجوامع األلباب لباب) صاحب والعوفً )جهارمقاله(
 الغربٌفة النقدٌفة بالمفدارس تأثرها ومدى واجتماعً أخالقً نقد من علٌه تشتمل وما الحدٌث الفارسً األدب فً النقد

 .المعاصرة
 
  مة الفورٌةالترج( 454  ف )ل

ٌقدم هذا المساق تدرٌبات عامة فً مجفاالت الترجمفة الفورٌفة والتتبعٌفة مفن الفارسفٌة الفى العربٌفة وبفالعكس باسفتخدام              
 مختبر اللغات وٌتم استخدام بعض النصوص االدبٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة وغٌرها.

 

  خاصة موضوعات( 493 ف )ل 

 فٌهفا المنهجٌفة البحفوث كتابفة آلٌفة علفى التفدرٌبو، الفارسفً األدب أوالفارسفٌة  اللغفة حفول مختلففة ٌتضمن مواضٌع       
 المساق. مدرس بإشراف

 

  العربية: ( المكتبة203ع )

لفات أتزس الوؤًيتضون تعزيف الطالة تتطٌر حزكة التأليف عنذ العزب, أسثاب نشٌء ىذه الحزكة ًتطٌرىا ًتنٌعيا, 

 العزتية التي تشكل هصادر الثحث في العلٌم العزتية, نشٌء الوعجن العزتي ًهناىجو الوختلفة.

 

 العروض واإلٌقاع الشعري: (  232)ع 
دي إلى إتقان األوزان واإلٌقاعات ٌتناول هذا المساق دراسة أوزان الشعر العربً األصلٌة واإللمام بها، بشكل ٌؤ         

 مع االهتمام بالنواحً التطبٌقٌة. بعلم القافٌة وفروعهمام لالشعرٌة واإل
 

 ( " المرفوعات ":1)نحو ال( 241)ع 
وٌتضمن مفاهٌم النحو العامة واألساسٌة كأقسام )الكلمة واالعراب والبناء (, والمرفوعات: )الفاعل ونائبه, والمبتدأ والخبر, 

على لٌس(, معالجة هذه الموضوعات فً اطار منهج متكامل وكان وأخواتها, وأفعال المقاربة, وان وأخواتها وما حمل 
 ٌرتفع بها عن مستوى الثانوٌة العامة وٌحٌل الطالب على مصادر النحو األساسٌة.

 
 ( :1ر العباسً)الشع( 311)ع 

ٌنفة، هـ )فً اطار التغٌفرات الجذرٌفة ففً بنٌفة الثقاففة والحضفارة(، تجربفة المد 232وٌتضمن دراسة الشعر العباسً حتى 

محاولة الخروج على الموروث فً بعدٌه: الفكري واللغوي والفنً، تطور ظاهرة البدٌع وجذورها ودالالتها الفكرٌة، بنٌفة 
القصٌدة، لغة الشعر، الصورة الشعرٌة. ) كل ذلك عن طرٌق دراسة تحلٌلٌة متعمقة لنصوص شعرٌة تمثل تلك المتغٌرات 

 والثوابت(.
 

 اٌران: حضارة (154)   تخ
دٌانففه القدٌمففة، منفففذ اٌتضففمن المسففاق دراسففة تفففارٌخ اٌففران القففدٌم، السففالالت واالسفففلر االٌرانٌففة التففً حكمففت اٌفففران و

 .االمبراطورٌة المٌدٌة واالخمٌنٌة والسلوقٌة والبارثٌةوالساسانٌة
 

 ( وثائق ونصوص تارٌخٌة بلغة اسالمٌة شرقٌة:314تخ )
  ص التارٌخٌففة بلغففة اسففالمٌة شففرقٌة مثففل لغففة )التركٌففة, الفارسففٌة, األردٌففة( وتفسففٌرها وٌتنففاول دراسففة بعففض النصففو   

    وتحلٌلها, وكذلك تدرٌب الطالب على استخدام المصادر والمراجع بتلك اللغات. 
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 مبررات استحداث مساقات جديدة في خطة بكالوريوس اللغة الفارسية
 

 المساقات اإلجبارية
 
 لعروض واإليقاع الشعري :ا  332 ف ل 

)البالغة والعروض فً الفارسٌة (  321الخطة السابقة ضمن مساق ل ف ٌدرس فً كان هذا المساق 
ولعدم  ،ونظرا لوجود اختالف كبٌر فً محتوى مادة البالغة الفارسٌة  وعلم العروض والقافٌة الفارسً

 331: ل ف  ماصلهما إلى مساقٌن مستقلٌن هإمكانٌة تدرٌس هذٌن المساقٌن ضمن مساق واحد تم ف
  .البالغة الفارسٌة 381العروض واإلٌقاع الشعري ول ف 

 
 النثر الفارسي الحديث  421ل ف 

 116هذا المساق من حزمة المتطلبات اإلجبارٌة وذلك لوجود تداخل كبٌر مع مساق ل ف  حذفتم 
ة القدٌمة واحد تقرٌبا، لذلك تم حل هذا ) األدب الروائً والقصصً( إذ أن وصف المساقٌن فً الخط

)األدب  116)النثر الفارسً الحدٌث( واإلبقاء على مساق  ل.ف  112مساق ل ف  بحذفاإلشكال 
 .الروائً والقصصً( فً حزمة المتطلبات اإلجبارٌة

 
 علم اللغة الفارسية  311ل ف 

لحالٌة انسجاما مع الدراسات اللغوٌة التسمٌة ا إلى)فقه اللغة الفارسٌة( 322تم تغٌٌر مسمى مساق ل ف 
ٌم )فقه الحدٌثة التً باتت تطلق مصطلح علم اللغة على الدراسات اللغوٌة الحدٌثة بدال من المصطلح القد

 اللغة(.
 

 المساقات االختيارية 
 

 الملحمي الفارسي  األدب 428ل ف 
مساق ٌبحث فً  إلى لخطة السابقةحزمة المتطلبات االختٌارٌة نظرا الفتقار ا إلىهذا المساق  ضافةتم 

الفردوسً التً شاهنامة الفرس خاصة  أدب جوانب أغنىالملحمً الفارسً الذي ٌعتبر من  األدب
السابقة التً  كما كان الهدف من ذلك أغناء الخطةالملحمً العالمً  األدبلدى النقاد من روائع  أصبحت

 هذا المساق . إلىت إفتقر
 

  صحف ومجالت  432ل ف 
مثل هذا المساق والهدف من  إلىالخطة السابقة  الفتقارالخطة الحالٌة نظرا  إلىهذا المساق  إضافة تم

والمقاالت الصحفٌة التً تنشر فً الصحف  خباراألذلك اطالع الطالب على نماذج مختلفة من 
من  ٌنشر فً الصحف والمجالت ت العمل فً ترجمة ماابالمجالت الصادرة باللغة الفارسٌة، فقد و

 متطلبات العصر الحاضر.
 

 الترجمة المتقدمة : 454ل ف 
حزمة المتطلبات االختٌارٌة وذلك استكماال لتدرٌس مادة الترجمة وتعمٌقها  إلىهذا المساق  إضافةتم 

لوحظ  إذ ة،بشكل اكبر لدى الطلبة واستكمال المهارات التً ٌكتسبونها من خالل مساقات الترجمة السابق
 أنخاصة  ،والٌهامهارات الطلبة فً حقل الترجمة من الفارسٌة  إلثراءغٌر كافٌة  جمةالترأن مساقات 

  .حقال خصبا ٌتزاٌد الطلب علٌه ٌوما بعد ٌوم أضحتالترجمة من الفارسٌة والٌها 


