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كلمة عميد الكلية  
احلمد لله الذي اأنزل اآخر كتبه بل�سان عربي مبني وال�سالة وال�سالم الأمتان   
حممد  �سيدنا  والف�ساحة  البيان  العاملني  يف  اآيته  َمن  علي  رحيم  رب  من  الأكمالن 

�سلي الله عليه  واآله و�سلم .
وبعد :  

الع�سر  روح  لتواكب  مناهجها  دومًا جتديد  العربية حتاول  اللغة  كلية  فاإن   
وت�سعد نحو علياء اللغات العاملية ، وذلك عن طريق معاودة النظر يف مناهجها بني 
الب�سري من  املناهج كائنات حية يعرتيها ما يعرتي املجتمع  ، لأنَّ  الفينة والأخرى 
هذه  اأداة  واللغة  جامدة،  لي�ست  فهي  وحياة  وموت   ، ومر�ض  وتدٍن  ومنٍو،  زيادٍة 
احلركة املجتمعية، كما تعد الدعامة الأويل من دعائم هوية الأمة، ومظهر متحد من 
مظاهر وحدتها وقوتها ، لذا يجب على اجلميع رفدها مبا يوؤهلها لتكون يف م�ساف 

اللغات العاملية علميًا واأدبيًا .
دليل  تقدم  اأن  العربية  اللغة  لكلية  يطيب  م�سلمات  من  ذكر  ما  علي  وبناًء   
يف  واإ�سهامها  العلمية  م�سئوليتها  من  انطالقًا  وذلك  واأ�ساتذتها  لطالبها  مفرداتها 
الدليل  هذا  وي�ستمل   ، التخ�س�سية  واملقررات  للمفردات  منهجية  تاأ�سي�ض مرجعية 
على تعريف بالكلية ونظامها ومفتاح للرموز وتف�سيل �سامل ملفرداتها وعدد �ساعاتها 

وتذييل باأهم امل�سادر واملراجع لكل مفردة .
ويعد هذا الدليل اإ�سافة نوعية يف التعريف باملنهج العلمي، وهو خري معني   
اجلامعة  لأهداف  حتقيقًا  العلمية  املادة  ترتيب  يف  الكلية  لأ�ساتذة  تعاىل  الله  بعد 
والكلية، كما يعد جهدًا متكاماًل نزجي فيه ال�سكر للجان التي عكفت علي اإعداده من 
الأخوة اأع�ساء هيئة التدري�ض يف جمال�ض اأق�سامهم العلمية ، واأع�ساء جمل�ض الكلية 
واملخت�سني واخلرباء الذين اأ�سهموا بن�سيب يف التقومي والتقييم من دمج، وحذف 
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�ستة  جمملها  يف  بلغت  للنقا�ض  وحلقاٍت  اجتماعاٍت  يف  وتاأخري  وتقدمي،  واإ�سافة، 
ع�سر اجتماعًا تعد كلها يف تطوير وتاأ�سيل املنهج .

كما تعد كذلك خدمة لالإ�سالم ولغته ال�سريفة والله ن�ساأل اأن يجزي اجلميع   
خري اجلزاء ...

والله من وراء الق�سد ،،،
د. حممد اأحمد عبد العاطي اأبو ناجمة  

عميد كلية اللغة العربية 



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

6ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

الن�ساأة : 
اأن�سئت هذه الكلية  يف العام 1430هـ املوافق له 2009م ومت قبول الدفعة   

الأوىل يف العام اجلامعي 1431/1430هـ املوافق له 2010/2009م . 
االأهمية :

والرتاث  لالإ�سالم  الأول  الوعاء  على  حفاظها  يف  جلية  الكلية  اأهمية  تبدو   
الإ�سالمي- للغة العربية – وهي اللغة التي اختارها الله عز وجل لكتابه اخلامت.

الروؤية :
املجتمع  خدمة  يف  رائدة  موؤ�س�سة  تكون  الله-اأن  الكلية-باإذن  ت�ست�سرف   
الفا�سلة  واملبادئ  القيم  وزرع  الإ�سالمية  والثقافة  العلمي  البحث  اإطار  يف  والأمة 

واحلفاظ على هوية الأمة من خالل لغتها.
الر�سالة :

اجلودة والإتقان و�سون الل�سان  واحلفاظ على بنت عدنان ، التي هي اأداة   
التاأ�سيل  ولغة القراآن لتكون يف م�ساف اللغات العاملية علميًا واأدبيًا .

اأهداف الكلية : 
          كلية اللغة العربية متثل الذراع الأمين للجامعة بح�سبانها اأداة التاأ�سيل الأويل 
وتدري�ض  الإ�سالمية  الدعوة  ن�سر  يف  اجلامعة  ر�سالة  لتحقيق  الكلية  ت�سعى  ولذلك 
بالبحث  واآدابها  وعلومها  العربية  واللغة  وعلومها  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن 
العلمي الذي يخدم ق�سايا املجتمع ويحقق طموحات الأمة كما اأنها تعمل على اإعداد 
الطالب ومنحهم اإجازاتهم العلمية وما �سبق هي اأهداف عامة  ولها اأهداف خا�سة 

وهي :
تاأ�سيل مناهج اللغة العربية.  /1

تاأهيل الطالب تاأهيال علميًا  باطالعهم على اأمهات كتب اللغة العربية والأدب من   /2
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خالل مفردات املقررات.
التخ�س�ض  جمال  يف  املختلفة  بفروعها  اللغة  درا�سة  من  الطالب  متكني    /3

الدقيق.   
بعث روح البحث العلمي بني الطالب مبختلف تخ�س�ساتهم .  /4

تخريج الطالب املقتدر علميًا وامللتزم ُخلقًا و�سلوكًا.  /5
تدري�ض العربية للناطقني بغريها داخل وخارج ال�سودان .   /6

اإدارة الكلية :
تنق�سم اإدارة الكلية اإيل اإدارتني ، اأكادميية ، واإدارية ، والعميد هو القّيم علي   
الإدارتني يعاونه يف اجلانب الأكادميي روؤ�ساء الأق�سام العلمية ويف اجلانب الإداري 

م�سجل الكلية ومراقبها وم�سرف �سئون الطالب.
جمل�س الكلية :

جامعة  قانون  من   )22( رقم  الأ�سا�سي  للنظام  طبقًا  الكلية   يتكون جمل�ض   
القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم ل�سنة 1429هـ املوافق 2008م علي النحو التايل :

رئي�سًا.عميد الكلية1.

نائبًا للرئي�ض.نائب العميد اإن وجد 2.

اأع�ساء.روؤ�ساء الأق�سام 3.

 اأع�ساء.اثنان من عمداء الكليات  واملدار�ض واملعاهد واملراكز باجلامعة 4.

اأع�ساء.ع�سوان من خارج اجلامعة يف جمال التخ�س�ض ل�سنتني قابلة للتجديد 5.

اأع�ساء.اأي اأ�ستاذ م�سارك فما فوق يف الكلية6.

 اأع�ساء.م�سجال الكلية علي اأن يكون اأحدهما مقررًا والثاين مقررًا مناوبًا7.
اخت�سا�سات جمل�س الكلية:

اإعداد اخلطط والربامج املتعلقة بتنفيذ مناهج الدرا�سة والمتحانات والتن�سيق  اأ . 
بني الأق�سام املختلفة ورفع تو�سيات ملجل�ض الأ�ساتذة.
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ب .  التاأكد من انتظام الدرا�سة ومتابعة النظر يف تقارير ح�سور الأ�ساتذة والطالب 
والوقوف علي م�ستوى الطالب والعمل علي ترقيته.

الدرا�سة  مبناهج  املتعلقة  اللوائح  حول  الأ�ساتذة  ملجل�ض  التو�سيات  تقدمي  ت .  
للح�سول علي الإجازات العلمية وغري ذلك من الأمور املتعلقة بالن�ساط العلمي.

الدرجات  غري   _ العلمية  الإجازات  ملنح  الأ�ساتذة  ملجل�ض  التو�سيات  رفع  ث . 
الفخرية  _ وكذلك منح اجلوائز .

ج .  النظر يف امل�سائل املت�سلة  بالأمور العلمية ح�سبما يحيله اإليه جمل�ض الأ�ساتذة 
اأو جمل�ض الدرا�سات العليا ورفع تقرير ب�ساأنها .

عمادة الكلية:
وقد تعاقب على عمادة الكلية نخبة طيبة من الأ�ساتذة وهم :  

1431هـ/2010م2009/1430د. حممد الفاحت زين العابدين1.

1434هـ/2013م 2010/1431د. حممد اأبو عبيدة حممد الزبري2.

1439هـ/ 2017م2013/1434د. حممد اأحمد عبدالعاطي اأبو ناجمة3.

حتى الآن1439هـ/2017مد. عبد القادر حممود حممد مالك4.
اخلطة اال�سرتاتيجية:

جمل�ض  راعى   وقد  حماور  ت�سع  من  للكلية  ال�سرتاتيجية  اخلطة  تتكون   
التخطيط فيها كل ال�سوابط والأ�س�ض العلمية املتبعة يف و�سع اخلطة ال�سرتاتيجية 

وناأمل اأن تكون �ساملة لكل اجلوانب العلمية والفنية واملحاور هي : 
اأواًل: املحور االإداري:

وت�سعى من خالله الكلية لتطوير وجتويد الهيكل الإداري وك�سب نقاط القوة   
ومعاجلة نقاط ال�سعف.
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ثانيًا : هيئة التدري�س:
وتعمل الكلية من خالل هذا املحور على التدريب والتاأهيل امل�ستمرين .ثالثًا:   
الطالب: وتعمل من خالله على تكثيف اجلهود لرعاية الطالب املبدعني وزيادة فر�ض 

القبول .
ثالثًا: البحث العلمي :

الت�سجيع واجلودة وال�سراكات الأكادميية.  
رابعًا  : املكتبات:

دورات تدريبية ملوظفي املكتبات واإن�ساء املكتبة الإلكرتونية.  
خام�سًا: خدمة املجتمع :

تفعيل الأن�سطة امل�ساحبة داخل وخارج الكلية .  
�ساد�سًا: املناهج :

عقد املوؤمترات وحلقات النقا�ض وامل�ساركة امل�ستمرة يف املوؤمترات الداخلية   
واخلارجية  .

�سابعًا:  امل�سروعات :
البيئة ، و�سائل النقل .  

ثامنًا:  اال�ستثمار:
للزي  دائم  معر�ض  واإيجاد  ا�ستثمارية  م�سروعات  فر�ض  عن  البحث   

ال�سرعي.
متيزها :

تتميز هذه الكلية عن ر�سيفاتها  يف اجلامعات الأخرى باأنها تعطي التطبيق   
والكتابة  ال�سليمة  القراءة  على  الطالب  تدريب  على  وتعمل  كبرية  اأهمية  العملي 
الن�ض  على  التطبيق  خالل  من  امل�ساحبة  بالربامج  وذلك  واخلطابة  ال�سحيحة  
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ال�سحيح  والدعوي  اللغوي  اخلطاب  على  للتدريب  الدعوية  الرحالت  خالل  ومن 
الإ�سراف  حتت  والطالبات  الطالب  اأدائها  يف  ي�سارك  التي  الرتبوية  واملحا�سرات 

الأكادميي . 
موقع الكلية : 

للمناقل  الكبري  ال�سوق  �سرق  جنوب  املناقل  مدينة  داخل  الكلية  مبنى  يقع   
للبنات  الثانوية الأم  ال�سمال املدر�سة  البيطري ومن  وحتده من اجلنوب امل�ست�سفى 

ومن الغرب ديوان الزكاة ومن ال�سرق �سندوق دعم الطالب مركز املناقل .
info@almanagil.uofg.edu.sd  : الربيد الإلكرتوين هو

اأق�سام الكلية:
بالكلية مركز للطالب ومركز للطالبات وت�سمل الأق�سام التالية :

1- ق�سم اللغة العربية للناطقني بغريها ) مب�ستوى اإدارة ( .
2- ق�سم النحو وال�سرف واللغة .
3- ق�سم النقد والأدب  والبالغة .

4- ق�سم املجتمع .
5- اإ�سرافية القراآن الكرمي .

6- ق�سم �سئون الطالب والطالبات . 
النظام الدرا�سي  :

النظام املتبع يف اجلامعة هو النظام الف�سلي وفق التف�سيل التايل :  .1
يتكون النظام التعليمي بجميع كليات اجلامعة ) البكالوريو�ض( من ثمانية  اأ . 

ف�سول درا�سية .
الأ�سبوع  يخ�س�ض  اأ�سبوعًا  ع�سر  ثالثة  من  الدرا�سي  الف�سل  يتكون  ب .  

الثالث ع�سر لعر�سة القراآن الكرمي .
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يعقد امتحان الدور الأول بعد نهاية كل ف�سل درا�سي . ت . 
متيز الدفعات بالأرقام املت�سل�سلة علي اأن يكون العام الأ�سا�ض 93 _ 94م .  .2

)اأ( يجيز جمل�ض الأ�ساتذة التقومي الدرا�سي بداية كل ف�سل درا�سي .  .3
)ب( يراعي يف التقومي اأن يكون �سهر رم�سان �سهرًا لتوجيه ن�ساط اجلامعة   
الن�ساط  اإيل توقف  يوؤدي  الذي  الأمر  اأهدفها  لر�سالتها وحتقيق  التمكني  نحو 

الأكادميي يف هذا ال�سهر املبارك .
اجلامعة  لدخول  املر�سحني  والطالبات  للطالب  قراآنيًا  اجلامعة خميمًا  تقيم  )اأ(   .4

حلفظ الأجزاء الثالثة الأخرية من كتاب الله الكرمي .
)ب( تعقد املعاينات للطالب اجلدد بنهاية املخيم.   

)ج( يتم قبول الطالب بعد جناحه يف امتحان القراآن الكرمي يف الأجزاء املقررة.  
الت�سجيل :

يقوم الطالب باإجراءات الت�سجيل يف بداية الف�سل الدرا�سي قبل نهاية التاريخ   .1
املحدد يف التقومي املعلن .

الت�سجيل  لعدم  جممدًا  يعد  املعلن  الت�سجيل  فرتة  يف  الطالب  ي�سجل  مل  اإذا   .2
وحت�سب �سنة التجميد من الأمد الدرا�سي.

التجميد:         
ي�سمح للطالب بالتجميد اإذا قدم طلب جتميد مبربرات معتربة لعميد الكلية بعد   .1

الت�سجيل وملرة واحدة ول حت�سب من املد الدرا�سي.
ل ي�سمح لطالب الفرقة الأويل بالتجميد اإل يف احلالت التي يقرها نظام القبول   .2

املوحد.
يجوز التجميد ملن انطبقت عليه الفقرة )3( من املادة )41( ) الر�سوب والإعادة   .3

والف�سل(.
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ال�صوؤون العلمية

االمتحان من اخلارج :
مينح الطالب فر�سة لالمتحان من اخلارج مبربرات معتربة بعد موافقة جمل�ض   .1

الكلية ملرة واحدة اإذا بقي لالإعادة للمرة الثانية .
الفرقة  يف  كان  اإذا  الثانية  للمرة  اخلارج  من  لالمتحان  فر�سة  الطالب  مينح   .2

النهائية ، مبربرات معتربة بعد موافقة جمل�ض الكلية .
3.  يجل�ض الطالب املمتحن من اخلارج يف املواد التي ر�سب فيها فقط .

ما جاء يف  احت�ساب  مع  المتحان من اخلارج  الدرا�سة وفر�سة  مدة  تزيد  ل   .4
الفقرة )2( من املادة )45( علي الأمد الدرا�سي .

نظام التقومي االأكادميي :
مينح تقدير التخرج من متو�سط جمموع درجات الطالب يف الف�سول الدرا�سية   .1

باجلامعة .
تقديرات النجاح : تكون تقديرات النجاح علي النحو الآتي :  .2

ممتاز : للحا�سل علي 85% اإيل %100 . اأ . 
جيد جدًا : للحا�سل علي 75% اإيل %85 . ب . 

جيد : للحا�سل علي 60% اإيل %75 . ت . 
مقبول : للحا�سل علي 50% اإيل %60 . ث . 

يف  ممتاز  تقدير  علي  للحا�سل  الأوىل  ال�سرف  درجة  متنح   : ال�سرف  درجة   .3
الف�سل الأخري ب�سرط ح�سوله علي نف�ض التقدير اأو تقدير جيد جدًا يف ثالثة 

ف�سول �سابقة .
الف�سل الأخري  الثانية للحا�سل علي تقدير جيد جدًا يف  ال�سرف  متنح درجة   .4

ب�سرط ح�سوله علي نف�ض التقدير اأو تقدير ممتاز يف ثالثة ف�سول �سابقة.
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ال�صوؤون العلمية

الدرجات العلمية التي متنحها الكلية :
متنح الكلية درجة البكالوريو�ض بعد اأن يجتاز الطالب اأو الطالبة الف�سول   

الدرا�سية الثمانية بنجاح.
االأق�سام العلمية :

1/ ق�سم النحو وال�سرف واللغة.
- الروؤ�ساء الذين تعاقبوا على الق�سم:

1/ د. جالل  اأحمد نور حممد  
2/ د. حممد اأحمد عبد العاطي اأبو ناجمة  

3/  د. حممد اأحمد اإدري�ض اإدري�ساي  
4/ اأ. جمدي اأحمد اإبراهيم حممد  

- اأع�ساء هيئة التدري�ض بالق�سم :
مالحظةالدرجة العلميةاال�سمم
عميد الكليةاأ . م�ساعدد. حممد اأحمد عبد العاطي اأبو ناجمة1
من�سق الدرا�سات العليااأ . م�ساعدد. حممد اأحمد اإدري�ض اإدري�ساي2
رئي�ض الق�سماأ . م�ساعدد. جمدي اأحمد اإبراهيم حممد3
اأ . م�ساعدد .حممد زين حممد عبد الله املكي4
مبتعثةاأ . م�ساعدد . رقية مالك دفع الله خلف الله 5
حما�سراأ . عبد الوهاب ف�سل الله اجلنيد6

2/ ق�سم االأدب والنقد والبالغة :
- الروؤ�ساء الذين تعاقبوا على الق�سم 

1/ د. حممد عبد الله �سليمان.  
2/ د. معاوية بخيت حمد من�سور.  

3/ اأ. عمر حممد على عبد الله.  
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ال�صوؤون العلمية

اأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم :
مالحظةالدرجة العلميةاال�سمم
مبتعثاأ . م�ساركد. حممد عبد الله �سليمان1
حما�سراأ . جنالء مو�سي داوؤد حممد2
رئي�ض الق�سمحما�سراأ. عمر حممد علي عبد الله3
حما�سراأ . م�سوي الطيب حممد اآدم4

ملخ�س املقررات و�ساعات الف�سول الدرا�سية كلية اللغة العربية:
 املطلوبات

 الف�سول

مطلوبات اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�س

املجموع

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

6142512921الف�سل الدرا�سي االأول
71624251125الف�سل الدرا�سي الثاين
51212491023الف�سل الدرا�سي الثالث
41024491023الف�سل الدرا�سي الرابع

14485111023الف�سل الدرا�سي اخلام�س
1412715921الف�سل الدرا�سي ال�ساد�س

715819--14الف�سل الدرا�سي ال�سابع
1412613819الف�سل الدرا�سي الثامن

26681327367975174املجموع
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ال�صوؤون العلمية

اخلطة الدرا�سية:
ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي االأولالرمزم
4القراآن الكرمي )1(مج تاأ 1101
2التجويد )1(مج تاأ 2102
2مدخل اأ�سول الفقهمج تاأ 3103
2فقه العبادات )1(مج تاأ 4104
2املهارات اللغوية )1(مج تاأ 5105
2اللغة اجنليزية)1(مج تاأ 6106
3النحو )1(مك - ع  7101
2امل�سادر واملعاجممك -ع 8102
2الأدب اجلاهليمت-ع ع9101

21جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي الثاينالرمزم
4القراآن الكرمي)2(مج تاأ 1207
2التجويد )2(مج تاأ 2
2مدخل علوم القراآنمج تاأ  3208
2فقه العبادات )2(مج تاأ  4209
2مدخل التف�سريمج تاأ  5210
2املهارات اللغوية )2(مج تاأ  6211
2اللغة الإجنليزية)2(مج تاأ  7212
2ال�سرف )1(مك – ع 8203
2فقه اللغةمك – ع 9204

3النحو )2(مت – ع ع 10202
2الأدب يف �سدر الإ�سالم وبني اأميةمت-ع ع11203

25جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي الثالثالرمزم
4القراآن الكرمي )3(مج تاأ 1313
2العقيدة واملذاهب الفكريةمج تاأ 2314
2فقه ال�سرية وتاريخ الرا�سدينمج تاأ 3315
2مناهج تاأ�سيل العلوممج تاأ 4316
2مدخل الإعجاز العلميمج تاأ 5317
2اأ�سا�سيات احلا�سوبمك-ع6305
3النحو)3(مت-ع ع 7304
2ال�سرف)2(مت ع ع 8305
2نظرية الأدب الإ�سالميمت-ع ع 9306

2النقد الأدبي القدميمت ع ع 10307
22جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي الرابعالرمزم
4القراآن الكرمي )4(مج تاأ 1418
2مقا�سد ال�سريعةمج تاأ 2419
2مدخل احلديث وعلومهمج تاأ 3420
2الدرا�سات ال�سودانيةمج تاأ 4421
2البالغة ) علم املعاين ()1(مك-ع 5406
2العرو�ض والقوايف)1(مك- ع 6407
3النحو )4(مت –ع ع 7408
2ال�سرف )3(مت –ع ع9 840
2علم اللغة )الأ�سوات(مت –ع ع 9410

2الأدب يف الع�سر العبا�سي الأولمت –ع ع 10411
22جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي اخلام�سالرمزم
4القراآن الكرمي )5(مج تاأ 1522
2التعريب والرتجمة )1(مك- ع 2508
2مناهج البحث العلميمك- ع 3509
2اخلطابة واأ�ساليبهامك-ع 4510
2التف�سري اللغوي والبياين يف القراآن الكرميمك- ع5511
3النحو )5(مت- ع ع 6512
2التحليل اللغوي ) ال�سريف والرتكيببي(مت- ع ع 7513
2البالغة )علم املعاين( )2(مت-ع ع 8514
2العرو�ض والقوايف )2(مت-ع ع 9515

2الأدب يف الع�سر العبا�سي الثاينمت-ع ع 10516
22جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي ال�ساد�سالرمزم
4القراآن الكرمي )6(مج تاأ 1623
2التعريب والرتجمة )1(مك – ع 2612
3النحو )6(مت-ع ع 3617
2ال�سرف )4(مت-ع ع 4618
2علم اللغة التطبيقيمت-ع ع 5619
2البالغة )علم البيان(مت-ع ع 6620
2الأدب العربي يف الأندل�ضمت-ع ع 7621
2الأدب العربي احلديثمت-ع ع 8622
2بالغة احلديث النبوي ال�سريفمت-ع ع 9623

21جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي ال�سابعالرمزم
4القراآن الكرمي )7(مج تاأ1724
3النحو )7(مت-ع ع 2724
2املدار�ض النحويةمت-ع ع3725
2علم اللغة النف�سي والجتماعيمت-ع ع4726
2الأدب العربي يف ال�سودانمت-ع ع5727
2البالغة )علم البديع (مت-ع ع6728
2الإعجاز البالغي يف القراآن الكرميمت-ع ع7729
2الأدب يف ع�سر الدويالتمت-ع ع8730

19جمموع ال�ساعات

ال�ساعاتمقررات الف�سل الدرا�سي الثامنالرمزم
4القراآن الكرمي )8(مج تاأ 1825
2توجيه القراءاتمك – ع 2813
3النحو )8(مت-ع ع 3831
2علم الدللةمت-ع ع 4832
2الأدب العربي  املعا�سرمت-ع ع 5833
2النقد الأدبي احلديثمت-ع ع 6834
2الأدب املقارنمت-ع ع 7835
2بحث التخرجمت-ع ع 8836

19جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

مراحل تاأ�سيل وتطوير املنهج: 
اأ/ اأهمية تاأ�سيل وتطوير املنهج:

ت�سور  �سوء  يف  لالأمة  واحل�ساري  العلمي  التقدم  �سالمة  ي�سمن  التاأ�سيل   .1
الإ�سالم للحياة والكون والإن�سان.

عامل  وبني  والروح  املادة  بني  التنا�سق  وحتقيق  الفكرية  العبودية  من  التحرر   .2
ال�سهادة وعامل الغيب .

واملعارف  العلوم  حت�سيل  اأهداف  وتوجيه  امل�سلمني  نفو�ض  يف  الإميان  تنمية   .3
التي حتتاج اإليها الأمة .

ب/ اأهداف عملية تاأ�سيل وتطوير املنهج:
نظريًا  العلمية  اأ�سالتهم  مدي  لبيان  والرواد  امل�سلمني  املفكرين  تراث  اإحياء   .1
ليكون  وغريها  والكونية  الجتماعية  العلوم  جمال  يف  وميدانيًا  ومنهجيًا 
دليل  هو  الذي  لالإ�سالم  احلقيقية  الروؤية  ولتتاأكد  الوا�سحة  خلفيته  للتاأ�سيل 

العلم والعمل والعقيدة والعبادة .
يوؤدي  بحيث  احل�ساري  وم�ستواه  واقعه  اإيل  امل�سلم  الإن�سان  روؤية  ت�سحيح   .2
فكره امل�ستقيم هذا اإيل و�سوح روؤية اإ�سالميه هادية تتاأ�سل يف وجدانه وحتدد 

فكره و�سلوكه يف عالقته بالله وبالنا�ض وباملجتمع .
اجمع  للعامل  الجتماعية  العلوم  جمالت  يف  النقي  الإ�سالمي  الفكر  تقدمي   .3
بالأ�سلوب املنا�سب حتى يعرف اأ�سحاب املذاهب الجتماعية والنف�سية والرتبوية 
منبثقة من عظمة  �سمات وخ�سائ�ض عظيمة  الإ�سالمي من  الفكر  به  يتميز  ما 
الدين الإ�سالمي و�سموه وقدرته علي اإيجاد احللول لكل امل�سكالت التي تواجه 

الإن�سان يف كل ع�سر .
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ال�صوؤون العلمية

ج/ حتليل الو�سع احلايل للق�سم :
 )soft( الرباعي  التحليل  اأ�سلوب  علي  وتطويرها  املناهج  بناء  طرق  تعتمد   
لتحليل الو�سع الراهن الداخلي واخلارجي )م�سفوفة العوامل الداخلية وم�سفوفة 
الو�سع  لتحديد  اخلارجية   / الداخلية  العوامل  وم�سفوفة  اخلارجية  العوامل 
ال�سرتاتيجي احلايل للق�سم ( لأن الق�سم ل ي�ستطيع اأن يقوم بدوره علي اأكمل وجه 

وهو يف معزل عن بيئته الداخلية وبيئته اخلارجية .
د/ درا�سة مناهج اجلامعات االأخرى:

جامعة اأم درمان الإ�سالمية.  /1
جامعة القراآن الكرمي والعلوم الإ�سالمية.  /2

جامعة الإمام حممد بن �سعود.  /3
هـ/ م�سح االآراء:

متت املقارنة بني مناهج كليات تلك اجلامعات مع مناهج الكلية.  /1
الدر�ض  يف  خا�سة  اجلامعات  تلك  عن  الكلية  بها  متيزت  منهجية  قوة  هنالك   /2

اللغوي  احلديث .
و/ ما مت بخ�سو�س تاأ�سيل املحتوى: 

اعتمدت الكلية القراآن الكرمي وال�سنة النبوية جماًل للتطبيق النحوي .  /1
ت�ستخرج غالب ال�سواهد النحوية يف املحا�سرات التطبيقية من الن�سو�ض القراآنية.  /2
تختار الن�سو�ض ال�سعرية يف مادة الأدب بكل فروعه بعناية تتوافق وروح التاأ�سيل.  /3

ز/ اللجان التي �سكلت لتاأ�سيل وتطوير املنهج:
النحو وال�سرف.  /1

اللغة .  /2
الأدب والنقد والبالغة.  /3
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ال�صوؤون العلمية

ا�سرتاتيجيات التدري�س امل�ستخدمة:
2/ التعلم الن�سط. 1/ حما�سرات  تلقى وي�سارك فيها الطالب. 

4/ الع�سف الذهني. 3/ التعلم التعاوين.    
6/ املناق�سات احلرة واملوجهة. 5/ التعلم الذاتي.    

8/ حل امل�سكالت. 7/ حتليل املهام.    
10/ اأخرى. 9/ امل�ساريع البحثية.    

اأ�ساليب التقومي: 

ومي
مهمة التقومي )كتابة، مقال، اختبار، التق

م�سروع جماعي، اختبار نهائي ...الخ(
االأ�سبوع 
املحدد له

ن�سبته من 
التقومي النهائي

80%الختبار النهائي1
20%اأعمال ال�سنة ) �سمنار + بحث (2

100%املجموع

م�سادر التعلم: 
الكتب املقررة املطلوبة.  .1

املراجع الرئي�سة.  .2
الكتب واملراجع التي يو�سي بها.  .3

املراجع الإلكرتونية.  .4
مواد تعليمية اأخري مثل الربامج املعتمدة علي احلا�سب الآيل / الأ�سطوانات   .5

املدجمة ، واملعايري واللوائح التنظيمية الفنية.
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ال�صوؤون العلمية

مطلوبات الكلية:
اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم

الف�سل الدرا�سي:  الأولالكلية :  اللغة العربية
البيانات االأ�سا�سية للمقرر 

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 101 النحو )1(
و�سف املقرر:

يتناول املقرر ن�ساأة النحو والتعريف بالألفية و�سراحها والكالم وما يتاألف   
منه واملعرب واملبني من الأ�سماء والأفعال واإعراب مال ين�سرف وال�سمائر واأق�سامها 

والعلم، واملعرب باحلروف واملعرب باحلركات .
اأهداف املقرر : 

1. اأن يعرف الطالب متى ن�ساأ  علم النحو .
2. اأن يعرف الطالب الكالم واأق�سامه.

3. اأن مييز الطالب بني عالمات الأ�سماء وعالمات الأفعال.
4. اأن مييز الطالب بني املعرب واملبني من الأ�سماء والأفعال.

5. اأن يتمكن الطالب من معرفة الأ�سماء ال�ستة واإعرابها.
6. اأن يفّرق الطالب بني اإعراب جمع املذكر ال�سامل واملثنى وجمع املوؤنث ال�سامل.
7. اأن يعرف الطالب اإعراب املمنوع من ال�سرف واملعتل من الأ�سماء والأفعال .
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23ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

3مقدمة يف علم النحو الأول 
3الكالم وما يتاألف منه – عالمات ال�سم الثاين 
3عالمات الفعل ، وعالمة احلرف  الثالث 
3املبني واملعرب من الأ�سماء الرابع 

3املبني واملعرب من الأفعال اخلام�ض 
3الأ�سماء ال�ستة و�سروط اإعرابها باحلروفال�ساد�ض
3املثنى وجمع املذكر ال�ساملال�سابع 
جمع املوؤنث ال�سامل - اإعراب ما ل ين�سرف – اإعراب الثامن 

الأفعال اخلم�سة
3

3اإعراب املعتل ) الأ�سماء و الأفعال (التا�سع 
3ال�سمائر )1(العا�سر 

3ال�سمائر )2(احلادي ع�سر
3العلمالثاين ع�سر 

34جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

�سرح بن عقيل على األفية بن مالك )بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد(.   /1
�سرح ابن يعي�ض على مف�سل الزخم�سري.  /2

النحو الوايف لعبا�ض ح�سن.  /3
مغنى اللبيب لبن ه�سام .  /4

�سياء ال�سالك للنجار.  /5
النحو ال�سامل لعبد املنعم عبد العال.  /6

النحو امل�سفى ملحمد عيد  /7
حا�سية ال�سبان على ال�سموين.  /8

الكتاب ل�سيبويه .  /9
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24ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الأولالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 102 امل�سادر واملعاجم

و�سف املقرر:
تناول املقرر املعاجم واأنواعها وطرق الك�سف فيها ، وعرف باأمهات م�سادر   

النحو وال�سرف واللغة والأدب والنقد والبالغة .
اأهداف املقرر : 

1. اأن يتمكن الطالب من معرفة اأهم املعاجم اللغوية.
2. اأن يجيد الطالب مهارة الك�سف يف املعاجم اللغوية .
3. اأن يعرف الطالب املدار�ض املعجمية وطرق ترتيبها .
4. اأن يتمكن الطالب من معرفة اأهم م�سادر فقه اللغة .

5. اأن يعرف الطالب اأهم م�سادر علم النحو وبدء التدوين فيه .
6. اأن يتعرف الطالب على اأمهات وم�سادر الأدب .

7. اأن يتمكن الطالب من معرفة اأمهات م�سادر البالغة  .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2مقدمة عن املعاجمالأول 
2قواعد الك�سف يف املعاجمالثاين 
2مناهج ترتيب املادة يف املعاجم العربيةالثالث 
2درا�سة معجم العني – ل�سان العربالرابع 

2درا�سة ال�سحاح – املحكم واملحيط الأعظماخلام�ض 
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25ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

2املعاجم املدر�سية واملنجد وامل�سباح املنري ال�ساد�ض
اأمهات م�سادر النحو وال�سرف )الكتاب ل�سيبويه _ ال�سابع 

الأ�سول لبن ال�سّراج _ اجلمل للزّجاجي  (
2

اأمهات م�سادر النحو وال�سرف )املن�سف يف �سرح الثامن 
مغني   _ و�سروحها  الألفية   _ املازين  ت�سريف 

اللبيب لبن ه�سام(

2

2اأمهات م�سادر الأدب والنقد التا�سع 
2اأمهات م�سادر البالغةالعا�سر 

2اأمهات م�سادر اللغة احلادي  ع�سر
2كتب الرتاجم والطبقاتالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
 امل�سادر واملراجع : 

1/ مقدمة بن خلدون.
2/ مناهج التاأليف عند العلماء العرب د/ م�سطفى ال�سكعة.

3/ البيان العربي – د/ بدوي طبانة .
ار . 4/ املعاجم العربية _ د. ح�سني ن�سّ

5/ العقد الفريد لبن عبد ربه .
6/ الكامل للمربد.

7/ طبقات فحول ال�سعراء حممد بن �ساّلم اجلمعي.
8/ الك�ساف للزخم�سري.

9/ معجم العني للخليل .
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26ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثاينالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 203 ال�سرف )1(

و�سف املقرر:
وامليزان   ، الكلمة  واأق�سام   ، وتعريفه  ال�سرف  بن�ساأة  الطالب  املقرر  يعرف   

ال�سريف، وت�سريف الفعل ،كما يتناول بع�ض اأحكام ال�سم ال�سرفية.
اأهداف املقرر : 

1. اأن يتمكن الطالب من معرفة معنى ال�سرف يف اللغة ال�سطالح.
2. اأن يعدد الطالب مبادئ علم ال�سرف ويعرف امليزان ال�سريف.
3. اأن يعرف الطالب اأبواب الثالثي املجرد ومعاين �سيغ الزيادة.

4. اأن مييز الطالب بني امل�ستق واجلامد واملتعدي والالزم من الأفعال.
5. اأن يتبني الطالب اأحكام الفعل املت�سل بنوين التوكيد.

6. اأن يتمكن الطالب من معرفة اإ�سناد الأفعال اإىل ال�سمائر املختلفة.

7. اأن مييز الطالب بني املجرد واملزيد واجلامد وامل�ستق من الأ�سماء.
مفردات املقرر : 

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2مقدمة يف مبادئ علم ال�سرف وامليزان ال�سريف الأول 
2ال�سحيح و املعتل واملجرد واملزيد من الأفعال الثاين 
2اأبواب الثالثي املجرد والرباعي املجرد ومزيدهما الثالث 
2معاين �سيغ الزيادةالرابع 

2اجلامد وامل�ستق واملتعدي والاّلزماخلام�ض 
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27ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

2توكيد الفعل )1( ال�ساد�ض
2توكيد الفعل )2(ال�سابع 
2اإ�سناد الأفعال اإىل ال�سمائر  )1(الثامن 

2اإ�سناد الأفعال اإىل ال�سمائر  )2(التا�سع 
2اإ�سناد الأفعال اإىل ال�سمائر  )3(العا�سر 

2املجرد واملزيد من الأ�سماء احلادي ع�سر
2اجلامد و امل�ستق من الأ�سماءالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
 امل�سادر و املراجع : 

1/ �سذا العرف يف فن ال�سرف للحمالوي.
2/ النحو الوايف لعبا�ض ح�سن.

3/ �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك، وكتاب ت�سريف الأفعال ملحمد حمي الدين عبداحلميد.
4/ املمتع يف الت�سريف لبن ع�سفور الإ�سبيلي.

5/ املعنى اجلديد يف ال�سرف للحلواين.
6/ الرائد احلديث لكامل �ساهني.

7/ �سرح �سافية ابن احلاجب للر�سي ال�سرت اأبادي.
8/ املغنى يف ت�سريف الأفعال – عبد اخلالق ع�سمية.

9/ التطبيق ال�سريف – عبده الراجحي.
10/ درو�ض يف الت�سريف – حممد حمي الدين .
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28ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثاينالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 204 فقه اللغة

و�سف املقرر:
عرف املقرر فقه اللغة وو�سح الفرق بينه وبني علم اللغة عند العرب والغربيني   
وتناول اللغات ال�سامية وخ�سائ�سها ، كما در�ض بع�ض اأمهات امل�سادر يف فقه اللغة 

وذلك اإىل جانب درا�سة كتابات املحدثني .
اأهداف املقرر: 

1. اأن يعرف الطالب دللة م�سطلح )فقه اللغة وعلم اللغة(.
2.  اأن يدرك الطالب الفرق بني فقه اللغة عند العرب والغربيني.

3.  اأن يطلع الطالب على الف�سائل اللغوية وجهود العلماء يف تق�سيمها.
4.  اأن يتعرف الطالب على اأثر الإ�سالم على العربية.

5.  اأن يفهم الطالب اخل�سائ�ض امل�سرتكة بني اللغات ال�سامية.
6.  اأن يعرف الطالب تطورات الدرا�سة اللغوية عرب الع�سور املختلفة.

7.  اأن يقف الطالب على بع�ض م�سادر فقه اللغة عند القدماء واملحدثني.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

29ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

1/ تعريف فقه اللغة والفرق بينه وبني علم اللغة عند الأول
الغربيني 

2

2/ م�سطلح )علم اللغة( )فقه اللغة( عند علماء العرب الثاين
القدامى واملعا�سرين

2

2الف�سائل اللغوية الثالث
2اللغات ال�سامية وخ�سائ�سها.الرابع

2العربية البائدة والعربية الباقية.اخلام�ض
2اأثر الإ�سالم على العربية.ال�ساد�ض

قراءات يف م�سادر فقه العربية عند القدماء: ال�سابع
1/ كتاب ال�ساحبي يف فقه اللغة لبن فار�ض . منهج 
املوؤلف – املحتويات – باب القول على اخلط العربي 

واأول من كتب به.

2

2/ كتاب اخل�سائ�ض لبن جني : املنهج – املحتوى الثامن
– باب القول على الف�سل بني الكالم والقول )دوران 

تقليب املادة حول معنى واحد (.

2

كتاب اخل�سائ�ض لبن جني : باب اإم�سا�ض  الألفاظ التا�سع
اأ�سباه املعاين – باب الف�سيح يجتمع يف كالمه لغتان 

ف�ساعدٍا.

2

– العا�سر املنهج  للثعالبي  العربية  و�سر  اللغة  فقه  كتاب   /3
املحتوى – ف�سول املوازنة بني العربية والفار�سية.

2

املزهر يف علوم اللغة لل�سيوطي– املنهج– املحتوى– احلادي ع�سر
درا�سة اأربعة م�سائل من الكتاب. 

2

اللغة الثاين ع�سر 1/فقه  اللغة  فقه  يف  املعا�سرين  موؤلفات 
وخ�سائ�ض العربية – الأ�ستاذ حممد املبارك

2

24جمموع ال�ساعات
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30ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

امل�سادر و املراجع : 
1/ الكتب الوارد  ذكرها يف املفردات.

2/ فقه اللغة علي عبد الواحد وايف.
3/ فقه اللغة يف الكتب العربية – د/عبده الرجحي.

4/ فقه اللغة ملحمد اخلويل.
5/ مقدمة لدرا�سة اللغة – د/ حلمي خليل.

6/ درا�سات يف فقه اللغة – د/ �سبحي ال�سالح .
7/ فقه اللغة وخ�سائ�ض العربية الأ�ستاذ /حممد املبارك.

8/ املزهر يف علوم اللغة – ال�سيوطي.
9/ فقه اللغة و�سر العربية للثعالبي

10/ اخل�سائ�ض لبن جني.
11/ ال�ساحبي يف فقه اللغة لبن فار�ض.

12/ املن�سف لبن جني.
13/ �سرح �سافية ابن احلاجب للر�سي ال�سرتاأبادي .

14/ حما�سرات يف علم النف�ض اللغوي – د/ حنفي بن عي�سى .
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31ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثالثالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 305 اأ�سا�سيات احلا�سوب

و�سف املقرر:
التعريف مبكونات احلا�سب الآيل املادية والربجمية ونظام الت�سغيل وبرنامج   

معاجلة الن�سو�ض
اأهداف املقرر :

1/رفع قدرة الطالب ل�ستخدام احلا�سوب باأ�سلوب جيد.
2/كيفية التعامل مع نظام الت�سغيل والتطبيقات املختلفة.

مفردات املقرر:
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

2تعريف احلا�سب الآيل ومميزاته واأجيالهالأول
2مكونات احلا�سب الآيل املاديةالثاين
2وحدات التخزينالثالث
2مكونات احلا�سب الآيل الربجميةالرابع

2نظام الت�سغيل ]windows xp[اخلام�ض
2نظام الت�سغيل ]windows xp[ال�ساد�ض

2نظام الت�سغيل ]windows xp[ال�سابع
2نظام الت�سغيل ]windows xp[الثامن

2تطبيقات officeالتا�سع
2برنامج معالج الن�سو�ض Microsoft Wordالعا�سر

2برنامج معالج الن�سو�ض Microsoft Wordاحلادي ع�سر
2برنامج معالج الن�سو�ض Microsoft Wordالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
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32ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

امل�سادر و املراجع :
1.مقدمة يف احلا�سب والإنرتنت– د. عبد الله بن عبد العزيز املو�سى.

2. الكمبيوتر والإنرتنت يف التعليم خطوة خطوة _ الغريب زاهر.
3. معجم م�سطلحات الإنرتنت واحلا�سوب _ اأ�سد الدين التيمي.

4. اأ�ساليب الربجمة _ حممد اأحمد اأفندي.
2. املدخل العلمي لنظام لت�سغيل – خالد اأبو الفتوح.  
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثالثالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 البالغة

)علم املعاين( )1(
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 306

و�سف املقرر:
هذا املقرر يو�سح للطالب �سواهد من علم املعاين  تفيده يف خطابه الأدبي   

والفكري .
اأهداف املقرر : 

1/ غر�ض القيم الرتبوية التي حتتويها املادة يف نفو�ض الطالب.
2/ ربط املادة بالأ�سول الإ�سالمية ) القراآن – ال�سنة (.

3/ تدريب الطالب على فهم الأ�ساليب الراقية يف الرتاكيب اللغوية.
4/ تنمية ذوق الطالب وتقوية ملكة النقد عنده.

5/ تدريب الطالب على ا�ستنباط املعاين البالغية من خالل الن�سو�ض.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2مقدمة عن مفهوم الف�ساحة والبالغة والبيانالأول 
القادر الثاين  عبد  ودور  ون�ساأته  املعاين  علم  تعريف 

اجلرجاين وال�سكاكي يف و�سعه 
2

فائدة اخلرب ولزم الفائدة وخروج اخلرب عن مقت�سى الثالث 
الظاهر 

2

2اأ�سرب اخلرب )ابتدائي ، طلبي ، اإنكاري(الرابع 
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ال�صوؤون العلمية

والفرق اخلام�ض  واملجازي  احلقيقي  الإ�سناد  العقلي  املجاز 
بينهما  ومالب�ساته

2

2عالقة املجاز العقلي و�سورهال�ساد�ض
2التقدمي والتاأخري يف اأجزاء الكالمال�سابع 
2اأحوال امل�سند اإليه حذفه وذكرهالثامن 

2اأحوال امل�سند اإليه تعريفه وتنكريه التا�سع 
2امل�سند اإليه تقدميه وتاأخريهالعا�سر 

2اأحوال امل�سند احلادي ع�سر
2اأحوال متعلقات الفعلالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجـع : 

1/ بغية الإي�ساح لعبد املتعال ال�سعيدي.
2/ �سروح التخلي�ض – �سعد الدين التفتازاين واآخرون.

3/ علم املعاين : ب�سيوين عبد الفتاح.
4/ علوم البالغة – للمراغي.

5/ دلئل الإعجاز -  عبد القاهر اجلرجاين.
6/ مفتاح العلوم – لل�سكاكي.

7/ خ�سائ�ض الرتاكيب – د/ حممد حممد اأبو مو�سى.
8/ دللت الرتاكيب – د/ حممد حممد اأبو مو�سى.

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
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ال�صوؤون العلمية

الف�سل الدرا�سي:  الرابعالكلية :  اللغة العربية
البيانات االأ�سا�سية للمقرر 

التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر
املعني بالدرا�سة

متطلب 
�سابق

مقرر العرو�ض 
والقوايف )2(

-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 407

و�سف املقرر:
هذا املنهج يو�سح للطالب املعرفة الأ�سا�سية لالأ�سعار ومطابقتها العرو�سية   

والقوايف .
اأهداف املقرر:

ربط املادة باأ�سولها الإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة.  /1
اإعطاء الطالب فكرة عن علم العرو�ض والقوايف والن�ساأة والتطور وعالقته بفن   /2

ال�سعر.
اأن يتمكن الطالب من معرفة ال�سعر وقوافيه ودور هما يف اإرهاف احل�ض و�سقل   /3

الوجدان.
اأن يفرق بني الوزن واملو�سيقى والإيقاع.  /4

اأن يعرف عالقة املعاين بالبحور والقوايف.   /5
غر�ض القيم الرتبوية التي ت�سمنها املفردات يف نفو�ض الطالب.   /6

مفردات املقرر :
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

والباعث الأول العرو�ض  علم  ومذاهبه،  بال�سعر  التعريف 
على و�سفه واحلاجة اإليه 

2

2ترجمة اخلليل الثاين
ال�سغرية الثالث ال�سوتية  )املقاطع  العرو�ض  علم  اأجزاء 

والكبرية(
2
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ال�صوؤون العلمية

1/ حدود ال�سعر  2/ اأق�سام البيت ال�سعريالرابع
3 / اأنواع البيت ال�سعري

2

2معرفة ما يراعى عند التقطيع – الكتابة العرو�سية اخلام�ض
التفعيالت ال�ساد�ض على  تطراأ  التي  والعلل  الزحافات  درا�سة 

والفرق بينها
2

2بحر الطويل وتطبيقاته ال�سابع
2بحر املديد وبحر الب�سيط وتطبيقاتها الثامن

2بحر الوافر وتطبيقاته التا�سع
2بحر الكامل وتطبيقاته العا�سر

2بحر الهزج والرمل وتطبيقاتها احلادي ع�سر
2بحر الرجز وتطبيقاته الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

   1/ احلا�سية الكربى على منت الكافية للدمنهوري.
2/ الكايف يف العرو�ض للتربيزي.

3/ العرو�ض والقافية، د/ عبد الرحمن ال�سيد 
   4/ مو�سيقى ال�سعر – د / اإبراهيم اأني�ض.

5/ املر�سد لفهم اأ�سعار العرب و�سناعتها – د / عبد الله الطيب.
6/ ميزان ال�سعر - د/ بليل متويل.

7/ ميزان الذهب يف �سناعة �سعر العرب – اأحمد الها�سمي.
8/ العرو�ض العملي – مهاد الرتيكي.

9/ العرو�ض والقوايف  اأمني عبد ال�سالم.
10/ علم العرو�ض والقوايف – عبد العزيز عتيق.

11/ ال�سايف يف العرو�ض والقوايف – عبد الله دروي�ض.
12/ ميزان الذهب يف �سناعة �سعر العرب – �سيد اأحمد الها�سمي.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  اخلام�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 التعريب والرتجمة 

)1(
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 508

Objectives:
1- To Improve Pupils English Competence.
2- To help student to translate from English to Arabic and vice- 

versa.
Weeks Items Hours
first Unit (1): Introduction : The concept of 

Arabziation and translation.               
12- : Conquest which spread the Arabic 
language.

2

second 13-: An introduction of the dictionary use . 2
third Unit (2) : Islamic translation (1):

21-: The Glorious Quran .
2

fourth 22-: The pen is mightier than the sword . 2
Fifth Unit (3): Literary Translation (1):

31-: Definition of literature .
2

sixth 32-: Why we study literature . 2
seventh 33-: Literary terms . 2
Eighth Unit (4) : Islamic translation (2):

41-: Problems facing Muslims in the west .
2

Ninth 42-: Discovering Islam in the Sudan (1) . 2
tenth      43-: Discovering Islam in the Sudan (2) 

.
2
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ال�صوؤون العلمية

Eleventh Unit (5): Revision :
     51-: The concept of Arabization and 
translation .

2

Twelfth      52-: Tests .  2
Total Hours 24

Reference:
1- Translation As problems and solution A course book for 

University students Trainee Translation. Dr Hassan Ghazal 
Seventh Edition Dar wa Maktabat Al- Hila ( Beirut ).

2- Alexander- R (1984) Fixed Expression in English.
3- Bassnet,- Mc Guire, s(1991) translation student.
4- Ghazal, H (2002) The Translator, Dilemma with bias.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  اخلام�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 مناهج البحث 

العلمي
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 509

اأهداف املقرر : 
ربط املادة باأ�سولها الإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة .  /1

والأدبي  واللغوي  العلمي  البحث  مناهج  على  الوقوف  من  الطالب  متكني   /2
املوازنة  اإىل  ، و�سوُل  الغرب  التي و�سفها علماء  املناهج  والرتبوي من خالل 

واملقارنة وحتقيق منهج علمي قومي .
اأن يكون الطالب ملمًا بكيفية اختيار املو�سوع، ور�سم خطة البحث، وتوثيق   /3

ا�سم املادة . 
غر�ض القيم الرتبوية التي تت�سمنها املفردات يف نفو�ض الطالب.   /4

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

2التعريف مبناهج البحث العلمي وفوائده واأهدافه الأول 
2اختيار املو�سوع وم�سكلة البحث والفرو�ض الثاين 
2خطة البحث )اأنواعها، و�سروطها، اأهميتها، معانيها(الثالث 
امل�سادر واملراجع واآراء العلماء يف ذلك وتوثيق ا�سم الرابع 

املادة العلمية 
2

2حتقيق املخطوطات و�سروطه وفنياته اخلام�ض 
2ثقافة الباحث ور�سيده العلمي ال�ساد�ض
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ال�صوؤون العلمية

املنهج ال�ستنباطي واأ�سوله عند )اليونان، والرومان، ال�سابع 
وامل�سلمني(

2

والأوربية الثامن  العربية  واأ�سوله  ال�ستقرائي  املنهج 
وتطبيقاته

2

املنهج التا�سع  تطبيقه(  وطرق  )عنا�سره  التاريخي  املنهج 
الو�سفي

2

2مناهج التاأليف عند العرب املحدثني وعند الأوربيني العا�سر 
2منهج درا�سة الن�سو�ض الأدبية والنقدية احلادي ع�سر
2منهج علماء ال�سنة يف حتقيق رواية احلديث الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ مناهج البحث اللغوي والأدبي – د/ عثمان م�سطفى هدارة.
2/ مناهج البحث – د/ عبد الرحمن عثمان.

3/ كيف تكتب بحثًا اأو ر�سالة – د/ اأحمد �سلبي.
4/ املنطق احلديث ومناهج البحث – د/ حممود قا�سم. 

5/ مناهج البحث يف العلوم الرتبوية – �سالح الفوال.
6/ مناهج البحث العلمي – عبد القادر الفادين 
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  اخلام�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 510 اخلطابة واأ�ساليبها

و�سف املقرر :
هذا املنهج له �سرورة كربي يف و�سع الطالب علي الن�سق  اخلطابي وتفعيله    

ككادر موؤهل لينفذ من خالل املنابر .
اأهداف املقرر: 

ربط املادة باأ�سولها الإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة .  /1
اأن يتمكن الطالب من معرفة الأ�س�ض العلمية التي تقوم عليها اخلطبة .  /2

بالغر�ض  واإقناعه  املخاطب  يف  التاأثري  وكيفية  الأدبي  الأ�سلوب  يعرف  اأن   /3
املطلوب.

اأن ينمو ذوق الطالب بالطالع على اأنواع خمتلفة من اخلطب البليغة .    /4
غر�ض القيم الرتبوية التي ت�سمنتها املفردات يف نفو�ض الطالب.      /5

مفردات املقرر :
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

2تعريف اخلطابة وحتديد عنا�سرها الأول 
2اأركان اخلطبة وعوامل جناحهاالثاين 
2درا�سة الأ�سلوب الأدبي للخطبة ) الألفاظ واملعاين(الثالث 
2اأهمية ح�سن الإلقاء يف اخلطبةالرابع 

2مميزات اخلطبة ال�سيا�سية واخلطبة احلربيةاخلام�ض 
2اخلطابة يف اجلاهليةال�ساد�ض
2اخلطابة يف ع�سر �سدر الإ�سالم وبني اأميةال�سابع 
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ال�صوؤون العلمية

2اخلطابة يف الع�سر العبا�سيالثامن 
2حتليل خطبتني من الع�سر اجلاهلي التا�سع 
2حتليل خطبتني يف ع�سر �سدر الإ�سالم  العا�سر 

2حتليل خطبتني من الع�سر الأموي احلادي ع�سر
2حتليل خطبتني من الع�سر العبا�سي الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ اخلطابة واإعداد اخلطيب – �سبلي
2/ اخلطابة لأبي زهرة 

3/ فن اخلطابة لعلي حمفوظ 
4/ جمهرة خطب العرب – اأحمد زكي �سفوت .
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  اخلام�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 التف�سري اللغوي والبياين 

يف القراآن الكرمي
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 511

و�سف املقرر:
هذا املقرر ناأخذ فيه بع�ض ال�سور البيانية اخلا�سة ببع�ض الآيات ونف�سح   

فيها املجال ليتعرف الطالب علي الأفق البياين عرب الن�سو�ض القراآنية .
اأهداف املقرر : 

1/ اأن يتعرف الطالب على القراآن الكرمي وتف�سريه .  
2/ اأن يتدرب الطالب على تذوق الأ�ساليب البالغية والبيانية للقراآن الكرمي .

3/ تنمية مهارات الطالب وربطهم بلغة القراآن الكرمي وبيانه . 
4/ توجيه الطالب للبحث يف الدرا�سات القراآنية اللغوية والبيانية . 

5/ معرفة الدار�ض لل�سور الفنية والأدبية يف القراآن الكرمي .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2التعريف بالقراآن الكرمي واآثره على اللغة والأدبالأول 
2مناهج التف�سريالثاين 
2منهج التف�سري اللغوي والبياينالثالث 
درا�سة كتب التف�سري التي تهتم باللغة والبيان/ درا�سة الرابع 

)الك�ساف للزخم�سري(
2
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البياين اخلام�ض  التف�سري   - عا�سور  لبن  والتنوير  التحرير 
للقراآن الكرمي لبنت ال�ساطبي

2

الأ�ساليب ال�ساد�ض )اأ(  والبياين  اللغوي  التف�سري  مو�سوعات 
اللغوية

2

2)ب( ال�سور الفنية ال�سابع 
2)ج( الإعجاز البياينالثامن 

2)د( الق�س�ض القراآين التا�سع 
2مناذج من التف�سري اللغوي والبياين )�سمنار(العا�سر 

2مناذج من التف�سري اللغوي والبياين )تطبيقات(احلادي ع�سر
2مناذج من التف�سري اللغوي والبياين )�سمنار(الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
 امل�سادر و املراجع : 

1/ الك�ساف – للزخم�سري.
2/ التحرير والتنوير لبن عا�سور . 

3/ التف�سري البياين للقراآن الكرمي – بنت ال�ساطئ .
4/ الت�سوير الفني يف القراآن الكرمي – �سيد قطب. 

5/ من بالغة القراآن الكرمي لأحمد اأحمد البدوي .
6/ املجاز اللغوي يف القراآن الكرمي لبن عبيدة معمر بن املثنى.

7/ اجلامع لأحكام القراآن الكرمي – للقرطبي .

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�ساد�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 التعريب والرتجمة 

)2(
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 612

Objectives:
1- To Improve Pupils English Competence.
2- To help student to translate from English to Arabic and vice- 

versa.
Hoursitemsweeks

2Introduction
1: What is translation- exercises.
2: what do we translate -exercises.

First

21. How do we translate -exercises.
2. Translation problems- exercises.

Second

2 1. Translation (verb) be – have –Do -
models- exercises..
 2. Nominal sentences Vs –verbal sentences. -
exercices.

Third

21. Word order. - exercises.
2. Translation personal pronoun- exercises.

Fourth

2Lexical problems:
1. translation synonymy. - exercises.
 2. translation synonymy polysemy and mo
no semy- exercises.

Fifth

2 1. translation synonymy collocation. -
exercises.
2. translation synonymy idiom. - exercises.

sixth
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2stylistic problems:
1. Style formality v-s informality. - exercises.
2. Style Ambiguity. - exercises.

seventh

21. Complex vs simple style. - exercices.
2. Style long sentences. - exercises.

Eighth

2phonological problems:
1. Advertisement- exercises.

Ninth

22. Poetry. - exercises.Tenth
23. Miscellaneous Examples. - exercises.Eleventh
2REVISIONTwelfth

24Total Hours
Reference:
1- Translation As problems and solution A course book for 

University students Trainee Translation. Dr Hassan Ghazal 
Seventh Edition Dar wa Maktabat Al- Hila ( Beirut ).

2- Alexander- R (1984) Fixed Expression in English.
3- Bassnet,- Mc Guire, s(1991) translation student.
4- Ghazal, H (2002) The Translator, Dilemma with bias.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثامنالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمك-ع 813 توجيه القراءات

و�سف املقرر:
من  النحاة  وموقف  ال�سبعة  والقراء  بالقراءة  التعريف  املقرر  هذا  تناول   

القراءات القراآنية كما تطرق اإىل بع�ض الظواهر ال�سوتية يف القراءات القراآنية .
اأهداف املقرر: 

ربط املقرر باأ�سوله الإ�سالمية  يف القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة.  /1
ع�سمة الل�سان من اخلطاأ يف القراآن الكرمي واحلديث ال�سريف.  /2

تزويد الطالب مبعارف نحوية �ساملة لأبواب النحو.  /3
اإك�ساب الطالب مهارات لغوية ونحوية لإ�سالح ل�سانه وقلمه.  /4

ربط الطالب برتاث اأمته العربية والإ�سالمية.  /5
اإعداد الطالب لتحمل م�سوؤولية املحافظة على لغة القراآن الكرمي.    /6

و�سل الطالب بالكتب املوؤلفة يف النحو قدميًا وحديثًا .   /7
خلدمة  النحو  وتوظيف  التطبيقية  النواحي  على  والرتكيز  باملعنى  النحو  ربط   /8

اأغرا�ض احلياة . 
مفردات املقرر :

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2مقدمة يف علم القراءاتالأول 
2القراء ال�سبعة  ورواتهم الثاين 
2الأحرف ال�سبعة وعالقتها بالقراءاتالثالث 
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2موقف النحاة  من القراءات القراآنيةالرابع 
2ظواهر لْهِجية يف القراءات القراآنية اخلام�ض 
– ال�ساد�ض – والفعلية  )الإ�سمية  الكلمة  نوع  يف  الختالف 

واحلرفية(
2

2الختالف يف حركة اإعراب ال�سم وبنائه ال�سابع 
الكتابة الثامن  هاء   – املتكلم  )ياء  الإ�سافة  يف  الختالف 

الف�سل بني املت�سايفني(
2

2اختالف الأدوات التا�سع 
2الختال�ض  والإ�سباع –الإ�سنادالعا�سر 

2الختالف  يف اإعراب الفعلاحلادي ع�سر
2اختالف بنية الفعل الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

املهذب يف القراءات الع�سرة  وتوجيهها من طريق طيبة الن�سر / حممد حممد   /1
�سامل حمي�سن.

القراءات وعلوم عربية /  حممد حممد  �سامل  حمي�سن .  /2
اأثر القراءات القراآنية يف النحو العربي / عبدالعال .  /3

القراءات القراآنية ) تاريخ وتعريف( عبدالهادي الف�سلي .  /4
احلجة / اأبو علي الفار�سي .  /5

الك�سف / مكي بن اأبي طالب القي�سي.  /6
ال�سبعة يف القراءات / ابن جماهد.  /7
اإمالء ما من به الرحمن / العكربي.  /8

الختالف بني القراءات / اأحمد البيلي.  /9
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مطلوبات التخ�س�س:
ق�سم النحو وال�سرف واللغة:

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الأولالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 101 الأدب اجلاهلي

و�سف املقرر:
يغر�ض املقرر قيم اأخالقية وتربوية ن�ستخل�سها من ن�سو�ض الأدب اجلاهلي   

ويتعرف الطالب من خاللها علي الواقع اجلاهلي.
اأهداف املقرر: 

1/ غر�ض القيم الرتبوية التي حتتويها املادة يف نفو�ض الطالب.
2/ ربط املادة بالأ�سول الإ�سالمية ) القراآن – ال�سنة (.

3/ اإعطاء �سورة وا�سحة عن بيئة الأدب اجلاهلي .
4/ التعرف باأهم مو�سوعاته واأبرز اأعالمه . 

5/ تو�سيح مكانته من الأدب العربي والعاملي .
6/ التعريف باللغة العربية قبل الإ�سالم . 

مفردات املقرر :
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

2الأدب اجلاهلي ) املفهوم وامل�سطلح( الأول 
2تاريخ الأدب ومناهج درا�سته احلديثة  الثاين 
والجتماعية الثالث  ال�سيا�سية  اجلاهلية  احلياة 

والقت�سادية 
2
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2ال�سعر اجلاهلي )تطوره وروايته(الرابع 
2ال�سعر اجلاهلي )ق�سية النتحال- م�سادره(اخلام�ض 
2خ�سائ�ض ال�سعر اجلاهلي ومو�سوعاته ال�ساد�ض
2درا�سة �سعراء املعلقاتال�سابع 
2موا�سلة درا�سة �سعراء اجلاهلية  الثامن 

2درا�سة ال�سعراء ال�سعاليك  التا�سع 
2درا�سة خمتارات حمللة من ال�سعر اجلاهليالعا�سر 

و�سجع احلادي ع�سر اجلاهلية  خطب  اجلاهلي)  النرث  درا�سة 
الكهان(

2

2درا�سة النرث اجلاهلي )الأمثال واحلكم (الثاين ع�سر 
24جمموع ال�ساعات

امل�سادر  املراجـع : 
1/ �سرح  املعلقات ال�ست ، الأعلم ال�سنتمري.

2/ �سرح املعلقات ال�سبع ، الزوزين.
3/ جمهرة خطب العرب ، د/ اأحمد زكي �سفوت.

4/ تاريخ الأدب العربي الرافعي.
5/ احلياة العربية يف الأدب اجلاهلي ، د/ احمد احلويف.

6/ م�سادر ال�سعر اجلاهلي ، د/ نا�سر الدين الأ�سد.
 7/ دواوين ال�سعراء اجلاهلني.

8/ طبقات فحول ال�سعراء ، ابن �سالم اجلمحي.
9/ يف اأدب ما قبل الإ�سالم – د/حممد عثمان علي. 

10/ الأدب اجلاهلي – غازي طليمات .
11/ الع�سر اجلاهلي �سوقي �سيف .

12/ال�سعر اجلاهلي – طه ح�سني .
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثاينالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 202 النحو )2(
و�سف املقرر:

ال�سمية  واجلملة   ، ال�سمية  اجلملة  واأركان  املعارف  بقية  املقرر  يتناول   
املن�سوخة بكان واأخواتها  .

اأهداف املقرر: 
1. اأن يفّرق الطالب بني ا�سم املو�سول وا�سم الإ�سارة واأحكامهما .

2. اأن يتمكن الطالب من معرفة املعّرف بـ)ال( .
3. اأن يعرف الطالب املعّرف بالإ�سافة .

4. اأن  يتمكن الطالب من معرفة املبتداأ واخلرب وعواملهما.
5. اأن يتمكن الطالب من ذكر م�سوغات  البتداء بالنكرة واأحوال تقدم اخلرب .

6. اأن يتمكن الطالب من معرفة اأحوال حذف املبتداأ واخلرب وجوبًا وجوازًا .
7. اأن يتمكن الطالب من معرفة عمل كان واأخواتها و�سروط عملها .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

2ا�سم الإ�سارة واأنواعهاالأول 
2املو�سول )1( الثاين 
2املو�سول )2(الثالث 
2املعرف باأل – املعرف بالإ�سافة الرابع 

2املبتداأ واأنواعه والعامل فيهاخلام�ض 
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2اأنواع اخلربال�ساد�ض
2م�سوغات البتداء بالنكرةال�سابع 
وجواز الثامن  اخلرب  تقدمي  ووجوب  املبتداأ  تقدمي  وجوب 

ذلك وحذفهما
2

2كان واأخواتها و�سروط عملهاالتا�سع 
2خرب كان واأخواتها _ تو�سطه ، تقدميه العا�سر 

2الناق�ض والتام واجلامد واملت�سرفاحلادي ع�سر
نون الثاين ع�سر  حذف   ، كان  زيادة   - وا�سمها  كان  حذف 

م�سارعها املجزوم 
2

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ �سرح بن عقيل على األفية بن مالك )بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد.
2/ �سرح ابن يعي�ض على مف�سل الزخم�سري.

3/ النحو الوايف لعبا�ض ح�سن.
4/ مغنى اللبيب لبن ه�سام. 

5/ �سياء ال�سالك للنجار.
6/ النحو ال�سامل لعبد املنعم عبد العال.

7/ النحو امل�سفى ملحمد عيد.
8/ حا�سية ال�سبان على ال�سموين.

9/ الكتاب ل�سيبويه .



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

53ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثاينالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 الأدب يف �سدر 
الإ�سالم وبني اأمية

-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 203

و�سف املقرر:
هذا املقرر ن�ستقي منه للطالب القيم الأدبية التي تواقع روح القراآن الكرمي   

والقيم الأخالقية التي يحتويها هذا املقرر . 
اأهداف املقرر: 

ربط املادة باأ�سولها الإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة .   /1
غر�ض القيم الرتبوية التي تت�سمنها املفردات يف نفو�ض الطالب .  /2

تعريف الطالب بالنقلة اجلديدة الوا�سعة التي اأحدثها الإ�سالم يف الأدب العربي   /3
واأبرز عنا�سر تلك النقلة . 

تو�سيح احلقائق اجلديدة لالأدب من حيث املو�سوعات والأ�ساليب .  /4
درا�سة مناذج من ال�سعر متثل اجتاهات الطوائف املختلفة .     /5

مفردات املقرر :
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

2اأثر القراآن واحلديث يف الأدب واللغة الأول 
2�سعر الدعوة والفتوح الثاين 
2اأدب �سدر الإ�سالم )اخلطابة والر�سائل  (الثالث 
2اأثر التحول يف الع�سر الأموي الرابع 

2�سعراء الع�سر الأموي اخلام�ض 
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2�سعراء الزبرييني ال�ساد�ض
2�سعراء العلويني و ال�سيعةال�سابع 
2�سعراء اخلوارج الثامن 

2�سعراء بني عذرة  التا�سع 
2الغزل احل�سي العا�سر 

2�سعراء النقائ�ضاحلادي ع�سر
2النرث يف الع�سر الأموي  الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ اجتاهات ال�سعر العربي يف القرن الثاين الهجري ملحمد م�سطفى هدارة. 
2/ رحلة ال�سعر من الأموية اإىل العبا�سية – د/ م�سطفى ال�سكعة.

3/ تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ.
4/ تاريخ الأدب العربي ل�سوقي �سيف.

5/ يف الأدب الإ�سالمي – حممد عثمان علي.
6/ الأدب يف �سدر الإ�سالم وع�سر بني اأمية – د/ ح�سن ب�سري.

7/ جمهرة ا�سعار العربي لأبي زيد القر�سي.
8/ البيان والتبيني للجاحظ.

9/ ال�سعر وال�سعراء – لبن قتيبية .
10/ تاريخ الأدب العربي – اأحمد ح�سن الزيات .
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثالثالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 304 النحو )3(
و�سف املقرر:

تناول املقرر ما بقي من نوا�سخ املبتداأ واخلرب مف�سال اأحكامها ومبينًا اأحوالها.  
اأهداف املقرر: 

1. اأن يعرف الطالب عمل احلروف امل�سبهة بلي�ض .
2. اأن يتمكن الطالب من ذكر اأفعال املقاربة .

3. اأن يعرف الطالب خرب اأفعال املقاربة .
4. اأن يعدد الطالب اإّن واأخواتها ويعرف عملها .

5. اأن ي�ستطيع الطالب معرفة اأحوال فتح وك�سر همزة اإّن .
6. اأن مييز الطالب بني ل النافية للجن�ض والتي تعمل عمل لي�ض .

7. اأن يعرف الطالب اأحوال ظن واأخواتها وعملها .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2احلروف امللحقة بلي�ض )1 (الأول 
2احلروف امللحقة بلي�ض )2 (الثاين 
2اأفعال املقاربة  )1(الثالث 
2اأفعال املقاربة )2(الرابع 

2اإن واأخواتها )1(اخلام�ض 
2اإن واأخواتها )2(ال�ساد�ض
2اإن واأخواتها)3( ال�سابع 
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56ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

2اإن واأخواتها)4(الثامن 
2ل النافية للجن�ض )1( التا�سع 
2ل النافية للجن�ض )2(العا�سر 

2ظن واأخواتها )1( احلادي ع�سر
2ظن واأخواتها )2(الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ �سرح بن عقيل على األفية بن مالك )بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد(.
2/ �سرح ابن يعي�ض على مف�سل الزخم�سري.  

3/ النحو الوايف لعبا�ض ح�سن.
4/ مغنى اللبيب لبن ه�سام.

5/ �سياء ال�سالك للنجار.
6/ النحو ال�سامل لعبد املنعم عبد العال.

7/ النحو امل�سفى ملحمد عيد.
8/ حا�سية ال�سبان على ال�سموين.

9/ الكتاب ل�سيبويه.
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57ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثالثالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 305 ال�سرف )2(

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر بع�ض الق�سايا ال�سرفية املتعلقة بت�سريف ال�سم كامل�سدر   

وا�سم الفاعل وا�سم املفعول وال�سفة امل�سبهة وا�سم التف�سيل وغريها.
اأهداف املقرر : 

1. اأن يتمكن الطالب من معرفة امل�سدر باأنواعه املختلفة .
2. اأن مييز الطالب بني ا�سم الفاعل وا�سم املفعول واأ�سماء الزمان واملكان. 

3. اأن يعدد الطالب اأوزان ال�سفة امل�سبهة .
4. اأن يعرف الطالب �سروط ا�سم التف�سيل واأحواله  .

5. اأن يتمكن الطالب من معرفة عالمات التاأنيث .
6. اأن يفّرق الطالب بني اأحكام التثنية واجلمع ال�سحيح .

7. اأن مييز الطالب بني موا�سع همزة الو�سل والقطع .
مفردات املقرر: 

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2امل�سدر )1( الأول
2امل�سدر )2(الثاين
2ا�سم الفاعل من الثالثي ومن غري الثالثي و�سيغ املبالغةالثالث
2ا�سم املفعول – ا�سما املكان والزمان وا�سم الآلةالرابع

2ال�سفة امل�سبهة واأوزانهااخلام�ض
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58ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

2ا�سم التف�سيل و�سوغه و�سروطه – التعجبال�ساد�ض
2تطبيقات فيما �سبق ال�سابع
2التذكري والتاأنيث الثامن

2التثنية واجلمع التا�سع
2حروف الزيادة ) موا�سعها واأدلتها (العا�سر

2همزة الو�سل والقطع احلادي ع�سر
2تطبيقات فيما �سبقالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع : 

1/ �سذا العرف يف فن ال�سرف للحمالوي.
2/ النحو الوايف لعبا�ض ح�سن.

3/ �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك ، وكتاب ت�سريف الأفعال ملحمد حمي الدين عبد احلميد.
4/ املمتع يف الت�سريف لبن ع�سفور الإ�سبيلي.

5/ املعنى اجلديد يف ال�سرف للحلواين
6/ الرائد احلديث لكامل �ساهني.

7/ �سرح �سافية ابن احلاجب للر�سي ال�سرت اأبادي.
8/ املغنى يف ت�سريف الأفعال – عبد اخلالق ع�سمية.

9/ التطبيق ال�سريف – عبده الراجحي.
10/ درو�ض يف الت�سريف – حممد حمي الدين.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثالثالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 نظرية الأدب 

الإ�سالمي
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 306

و�سف املقرر:
فيها  يتعرف  الإ�سالمي  الأدب  من   عميقة  اأدبية  �سورًا  ينتقي  املقرر  هذا   

الطالب علي قيم  واأخالق مثلى من ن�سو�ض الأدب الإ�سالمي . 
اأهداف املقرر : 

غر�ض القيم الرتبوية التي حتتويها املادة يف نفو�ض الطالب.  /1
ربط املادة بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.  /2

اأن يدرك الطالب مفهوم الأدب الإ�سالمي.  /3
اأن يتعرف على اأغرا�ض الأدب الإ�سالمي وجمالته املختلفة.  /4

اأن يدرك املعايري املختلفة التي متيز هذا الأدب.  /5
اأن يعرف عالقة الأدب الإ�سالمي بتنظيم الله تعاىل العام للكون .  /6

الدعوى  و�سائل  من  و�سيلة  باتخاذه  الإ�سالمي  الأدب  لقيمة  الطالب  معرفة   /7
الإ�سالمية .

الو�سائل   ومن  و�سائل  هي  الأدبية  الفنون  وجميع  والرواية  وامل�سرح  الق�سة   /8
الدعوى  يف  املتجدد  الواقع  هذا  يف  توظيفها  ويجب  الإ�سالمية  الدعوى 

الإ�سالمية.
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ال�صوؤون العلمية

مفردات املقرر :
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

2مفهوم الأدب الإ�سالمي الأول 
2خ�سائ�ض الأدب الإ�سالمي الثاين 
2الروؤية القراآنية والنبوية لالأدبالثالث 
2اللتزام يف الأدب عرب الع�سور املختلفةالرابع 

2ق�سية اللتزام باملعايري الإ�سالمية لالأدباخلام�ض 
2جمالت الأدب الإ�سالميال�ساد�ض
درا�سة الأجنا�ض الأدبية وفق املنظور الإ�سالميال�سابع 

ال�سعر : درا�سة تطبيقية من ال�سعر القدمي
2

2درا�سة تطبيقية من ال�سعر احلديث الثامن 
2النرث : بالغة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم ومناذج منها التا�سع 
2فن املقال واأحد رواد الأدب الإ�سالمي يف هذا املجال العا�سر 

2فن الق�سة واأحد رواد الأدب الإ�سالمي يف هذا املجال احلادي ع�سر
2فن امل�سرحية : درا�سة فنية لالأديب جنيب الكيالينالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجـع : 

1/ نحو مذهب اإ�سالمي يف الأدب والنقد – عبد الرحمن راأفت.
2/ مدخل اإىل نظرية الأدب الإ�سالمي – د/ عماد الدين خليل.

3/ يف النقد الإ�سالمي املعا�سر – د/ عماد الدين خليل.
4/ الإ�سالمية واملذاهب الأدبية – د/ جنيب الكيالين.

5/ يف التاريخ فكرة ومنهاج – د/ �سيد قطب.
6/ منهج الفن الإ�سالمي – حممد قطب.

7/ اللتزام يف الأدب – د/ عبد الرحمن بن نا�سر احلنني
8/ من ق�سايا الأدب الإ�سالمي – د/ �سالح ادم بيلو.

9/ مدخل اإىل الأدب الإ�سالمي – جنيب الكيالين.
10/ مقدمة لنظرية الأدب الإ�سالمي – د/ عبد البا�سط بدر .
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثالثالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 النقد الأدبي 

القدمي
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 307

و�سف املقرر:
وهذه  القدمي  العربي  الأدب  وتقّوم  تقّيم  فنية  درا�سات  ي�سع  املقرر  هذا   

الدرا�سات و�سعت يف الع�سر اجلاهلي وع�سر بني اأمية والع�سر العبا�سي . 
اأهداف املقرر : 

غر�ض القيم الرتبوية التي حتتويها املادة يف نفو�ض الطالب.  /1
ربط املادة بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.  /2

اأن يلم الطالب بن�ساأة النقد وتطوره عند العرب   /3
اأن يدر�ض جمموعة من كتب النقد الأدبي عند العرب منذ بداية التاأليف يف النقد   /4

الأدبي وحتى القرن اخلام�ض الهجري.
اأن يعرف اأ�س�ض النقد الأدبي التي ت�ساعده على تقييم الفنون الأدبية .    /5

الذائقة الأدبية  النقد ومدار�سه وخ�سائ�سه متكنه من  الدار�ض لأدوات  معرفة   /6
التي من خاللها يو�سل ر�سالته الدعوية واأي�سًا معرفة التعبري ال�سليم .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

2النقد الأدبي ن�ساأته ومفهومه عند العرب  الأول 
2النقد يف الع�سر اجلاهلي الثاين 
2النقد يف �سدر الإ�سالم الثالث 
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ال�صوؤون العلمية

2النقد يف الع�سر الأمويالرابع 
ال�سعراء اخلام�ض  فحول  طبقات  لالأ�سمعي-  ال�سعراء  فحولة 

لبن �سالم 
2

2ابن قتيبة والنقد الأدبي 276هـ، ق�سية اللفظ واملعنى ال�ساد�ض
2ابن طباطبا وكتابه عيار ال�سعر 322هـال�سابع 
2قدامة بن جعفر والنقد الأدبي 337هـالثامن 

2الآمدى وكتابه املوازنة 370هـ التا�سع 
2الو�ساطة )اجلرجاين ( ،املوازنة )الآمدي(العا�سر 

2ابن ر�سيق وكتابة العمدة احلادي ع�سر
2   القدم واحلداثة – الطبع وال�سنعه – عمود ال�سعرالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع : 

1/ تاريخ النقد عند العرب – اأ�ستاذ / طه احمد اإبراهيم.
2/ تاريخ النقد الأدبي – حممد زغلول �سالم.

3/ درا�سات يف النقد الأدبي – د/ بدوي طبانة.
4/ النقد املنهجي عند العرب – د/ حممد مندور.

5/ اأ�س�ض النقد الأدبي عند العرب – اأحمد اأحمد بدوي.
6/ طالئع النقد الأدبي – عز الدين اإ�سماعيل.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الرابعالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 408 النحو )4(
و�سف املقرر:

حوى هذا املقرر اأحكام الفاعل ونائبه وتناول املفاعيل باأنواعها املختلفة .
اأهداف املقرر: 

1. اأن يعرف الطالب تعريف الفاعل وحكمه ورتبته .
2. اأن يعرف الطالب اأحكام نائب الفاعل .

3. اأن يعرف الطالب اأثر التعدي واللزوم على اجلملة .
4. اأن يتمكن الطالب من معرفة املفعول املطلق واأنواعه واملفعول لأجله .

5. اأن يتمكن  الطالب من معرفة اأحكام املفعول معه .
6. اأن يعرف الطالب الظروف وما ين�سب منها على الظرفية .

7. اأن مييز الطالب بني نوعي الظرف وما يقبل الن�سب على الظرفية وما ل يقبل .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2الفاعل )1( الأول 
2الفاعل )2(الثاين 
2الفاعل )3(الثالث 
2النائب عن الفاعل )1(الرابع 

2النائب عن الفاعل )2(اخلام�ض 
2تطبيقات على ما �سبقال�ساد�ض
2التعدي واللزوم ال�سابع 
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2املفعول املطلق )1(الثامن 
2املفعول املطلق )2(التا�سع 
2املفعول لأجله العا�سر 

2املفعول فيه احلادي ع�سر
2املفعول معهالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ �سرح بن عقيل على األفية بن مالك )بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد(.
2/ �سرح ابن يعي�ض على مف�سل الزخم�سري.

3/ النحو الوايف لعبا�ض ح�سن.
4/ مغنى اللبيب لبن ه�سام.

5/ �سياء ال�سالك للنجار.
6/ النحو ال�سامل لعبد املنعم عبد العال.

7/ النحو امل�سفى ملحمد عيد.
8/ حا�سية ال�سبان على ال�سموين.

9/ الكتاب ل�سيبويه.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الرابعالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 409 ال�سرف )3(

و�سف املقرر:
يتناول هذا املقرر الق�سايا ال�سرفية التالية :  جمع التك�سري ، الت�سغري ،   

الن�سب ، وتطبيقات عليها.
اأهداف املقرر: 

1. اأن يتمكن الطالب من معرفة اأحكام واأنواع جمع التك�سري .
2. اأن مييز الطالب بني ا�سم اجلمع وا�سم اجلن�ض اجلمعي .

3. اأن يلم الطالب ب�سروط الت�سغري .
4. اأن يعرف الطالب اأوزان الت�سغري وفوائده .

5. اأن يعرف الطالب اأن الت�سغري يرد الأ�سياء اإىل اأ�سلها .
6. اأن ي�ستطيع الطالب تعريف الن�سب .

7. اأن يتمكن الطالب من معرفة ما يحذف ب�سبب الن�سب .
مفردات املقرر : 

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2جموع التك�سري )1(الأول 
2جموع التك�سري )2( الثاين 
2جموع التك�سري )3(الثالث 
2جموع التك�سري)4(الرابع 

2اأ�سماء اجلموع اخلام�ض 
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2الت�سغري )1( ال�ساد�ض
2الت�سغري )2(ال�سابع 
2الت�سغري )3(الثامن 

2الن�سب )1( التا�سع 
2الن�سب )2( العا�سر 

2الن�سب )3( احلادي ع�سر
2تطبيقات فيما �سبقالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع :  

1/ �سذا العرف يف فن ال�سرف للحمالوي.
2/ النحو الوايف لعبا�ض ح�سن.

3/ �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك، وكتاب ت�سريف الأفعال ملحمد حمي الدين عبداحلميد.
4/ املمتع يف الت�سريف لبن ع�سفور الإ�سبيلي.

5/ املعنى اجلديد يف ال�سرف للحلواين.
6/ الرائد احلديث لكامل �ساهني.

7/ �سرح �سافية ابن احلاجب للر�سي ال�سرت اأبادي.
8/ املغنى يف ت�سريف الأفعال – عبد اخلالق ع�سمية.

9/ التطبيق ال�سريف – عبده الراجحي.
10/ درو�ض يف الت�سريف – حممد حمي الدين.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الرابعالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 علم اللغة 
)الأ�سوات(

-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 410

و�سف املقرر:
�سفات  بني  كما  النطقي  اجلهاز  وتناول  الأ�سوات  علم  املقرر  هذا  در�ض   

احلروف وخمارجها ووقف عند بع�ض الظواهر ال�سوتية كالنرب .
اأهداف املقرر :

1. اأن يتعرف الطالب على ال�سوت اللغوي وبيان علم الأ�سوات العام .
2. اأن يقف الطالب على بيان اأجزاء اجلهاز النطقي عند الإن�سان .

3. اأن يدرك الطالب اأ�سكال الوحدات ال�سوتية )الفونيمات( وخمارج الأ�سوات و�سفاتها.

ف الطالب على تق�سيم علماء اللغة املحدثني لالأ�سوات ال�سامتة وال�سائتة. 4. اأن تتعرَّ
5. اأن يلم الطالب بقوانني التغريات ال�سوتية .

6. اأن يتمكن الطالب من معرفة التحليل ال�سوتي )الفونيمي( .
7. اأن يفهم الطالب نظم الكتابة العربية والأبجدية ال�سوتية الدولية والأبجدية الفونيمية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

2علم اللغة اأنواعه وجمالتهالأول 
2تعريف ال�سوت اللغوي وبيان اأق�سام علم الأ�سوات العامالثاين 
2اجلهاز النطقي عند الإن�سانالثالث 
2خمارج الأ�سوات و�سفاتها عند علماء العربية القدامى الرابع 
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2تق�سيم علماء اللغة املحدثني لالأ�سوات ال�سامتة اخلام�ض 
2تق�سيم علماء اللغة املحدثني لالأ�سوات ال�سائتةال�ساد�ض
2التعريف بالوحدات ال�سوتية )الفونيمات(وحتليلهاال�سابع 
2املقاطع ال�سوتيةالثامن 

2قوانني التغريات ال�سوتيةالتا�سع 
2النرب + التنغيم ، املف�سلالعا�سر 

2الأبجدية ال�سوتية الدولية والأبجدية الفونيميةاحلادي ع�سر
2تطبيقاتالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ درا�سة ال�سوت اللغوي – د/ اأحمد خمتار عمر.
2/ الأ�سوات العربية – د/ كمال ب�سر.

3/ الأ�سوات اللغوية – د/ اإبراهيم اأني�ض.
4/ التحليل اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه – د/ رم�سان عبد التواب.

5/ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي – د/ حممود ال�سعران.
6/ اللغة العربية معناها ومبناها – د/ متام ح�سان.

7/ الكلمة درا�سة لغوية ومعجمية – د/ حلمي خليل.
8/ �سر �سناعة الإعراب – ابن جني.

9/ ال�ساحبي يف فقه اللغة لبن فار�ض.
10/ اخل�سائ�ض لبن جني.

11/ الن�سر يف القراءات الع�سر لبن اجلزري.
12/ اأ�سوات القراآن كيف نتعلمها ونعلمها – د/ يو�سف اخلليفة اأبو بكر .

13/ املن�سف لبن جني.
14/ �سرح �سافية ابن احلاجب للر�سي ال�سرتابادي.

15/ حما�سرات يف علم النف�ض اللغوي – د/ حنفي بن عي�ض.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الرابعالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 الأدب يف الع�سر 

العبا�سي الأول
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 411

و�سف املقرر:
الأول   العبا�سي  الع�سر  الأدبية يف  ال�سخ�سيات  للطالب  املقرر يو�سح  هذا   

ومدي تاأثريها الأدبي.
اأهداف املقرر: 

غر�ض القيم الرتبوية التي حتتويها املادة يف نفو�ض الطالب.  /1
ربط املادة بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.  /2

املو�سوعات  حيث  من  الع�سر  هذا  يف  لالأدب  الكبرية  بالنقلة  الطالب  تعريف   /3
وامل�سامني والأ�ساليب �سعرًا ونرثًا.

اأن يعرف الطالب الأ�سكال امل�ستحدثة يف ال�سعر والنرث الفني.  /4
اأن يتبني عالقة النقلة يف الأدب باحل�سارة الإ�سالمية التي ازدهرت وتاأ�سلت   /5

يف هذا الع�سر.
معرفة الطالب لالأدب يف الع�سر العبا�سي واآثاره باعتباره ع�سر متميز اإزدهرت   /6

فيه الفنون والآداب والعلوم .
مفردات املقرر :  

ال�ساعاتاملفــرداتاالأ�سبوع
2الع�سر العبا�سي )اجلانب ال�سيا�سي والثقايف والجتماعي(  الأول 
2التجديد يف مو�سوعات ال�سعر ومظاهر تطوره الثاين 
2تطور اأ�ساليب ال�سعر وفنونه الثالث 
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2درا�سة ب�سار بن برد واأغرا�ض �سعرهالرابع 
2درا�سة م�سلم بن الوليد واأغر�ض �سعرهاخلام�ض 
2درا�سة اأبو العتاهيه واأغر�ض �سعرهال�ساد�ض
2درا�سة �سخ�سية دعبل اخلزاعي و اأغرا�ض �سعرهال�سابع 
2درا�سة �سخ�سية اأبي متام واأغرا�ض �سعرهالثامن 

2خمتارات من ال�سعر يف الع�سر العبا�سي الأولالتا�سع 
2درا�سة النرث واأغرا�سة  العا�سر 

2درا�سة تطورات اأ�ساليب الكتابة احلادي ع�سر
2اأعالم الكتاب يف هذا الع�سر ) ابن املقفع( واجلاحظالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع : 

1/ الأدب يف الع�سر العبا�سي الأول والثاين – د/ �سوقي �سيف.
2/ البيان والتبيني – للجاحظ.

3/ �سبح الأع�سى – القلق�سندي.
4/ ال�سعر وال�سعراء – د/ م�سطفى ال�سكعة.

5/ الفن ومذاهبه يف النرث العربي – د/ �سوقي �سيف.
6/ الفن ومذاهبه يف ال�سعر العربي – د/ �سوقي �سيف.

7/ الع�سر العبا�سي – طه ح�سني .

8/ ال�سعر وال�سعراء _ ابن قتيبة.
9/ تاريخ الأدب العربي _ جورجي زيدان .
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  اخلام�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 512 النحو )5(
و�سف املقرر:

اإيل  املن�سوبات كاحلال والتمييز وال�ستثناء ودلف  بقية  املقرر  تناول هذا   
املجرورات مبينًا املجرور باحلرف واملجرور بالإ�سافة 

اأهداف املقرر: 
1. اأن يتعرف الطالب علي اأدوات ال�ستثناء .

2. اأن يتمكن الطالب من اإعراب امل�ستثني .
3. اأن يتمكن الطالب من معرفة اأنواع احلال واإعرابها .

4. اأن يعرف اإعراب �ساحب احلال .
5. اأن يعرف الطالب اإعراب التمييز واأنواعه .

6. اأن يتمكن الطالب من معرفة حروف اجلر وعملها ومعانيها .
7. اأن يفرق الطالب بني نوعي الإ�سافة .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

2ال�ستثناء )1(الأول 
2ال�ستثناء )2(الثاين 
2احلال )1( الثالث 
2احلال )2( الرابع 

2احلال )3(اخلام�ض 
2التمييزال�ساد�ض
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2 حروف اجلر )1( ال�سابع 
2حروف اجلر )2( الثامن 

2الإ�سافة )1(التا�سع 
2الإ�سافة )2( العا�سر 

2الإ�سافة )3( احلادي ع�سر
2الإ�سافة )4(الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ �سرح بن عقيل على األفية بن مالك )بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد(.
2/ �سرح ابن يعي�ض على مف�سل الزخم�سري.

3/ النحو الوايف لعبا�ض ح�سن.
4/ مغنى اللبيب لبن ه�سام.

5/ �سياء ال�سالك للنجار.
6/ النحو ال�سامل لعبد املنعم عبد العال.

7/ النحو امل�سفى ملحمد عيد.
8/ حا�سية ال�سبان على ال�سموين.

9/ الكتاب ل�سيبويه.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  اخلام�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 التحليل اللغوي 

)ال�سريف والرتكيبي(
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 513

و�سف املقرر:
عند  ووقف  ال�سريف  والتحليل  وال�سرفية  النحوية  الوظائف  املقرر  تناول   

نظرية النظم وبني اجتاهات العلماء قدميا وحديثا يف حتليل الكلمة .
اأهداف املقرر: 

اأن يعرف الطالب الوحدات ال�سرفية واأنواعها و�سورها .  .1
اأن يلم الطالب باملناهج التي اتبعها علماء اللغة املحدثون يف تق�سيم الوحدات ال�سرفية.  .2

اأن يتمكن الطالب من معرفة طرق التحليل ال�سريف الرتكيبي يف املناهج القدمية واحلديثة.  .3
اأن يدرك الطالب مفهوم الوظيفة ال�سرفية والنحوية واأنواعها .  .4

اأن يتعرف الطالب على نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين وقيمتها العلمية.  .5
اأن يتمكن الطالب من معرفة طرق حتليل اجلملة اإىل مكوناتها املبا�سرة .  .6

اأن يطلع الدار�ض على النظرية التوليدية التحويلية ومراحل تطورها .  .7
مفردات املقرر :

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
الوحدات ال�سرفية )املورفيمات( : تعريفها – اأنواعها الأول 

�سورها   اأو  – اأ�سكالها 
2

2تطبيقات مورفيميةالثاين 
تق�سيم الثالث  اللغة املحدثون يف  اتبعها علماء  التي  املناهج 

الوحدات ال�سرفية
2
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2التحليل ال�سريف  )املورفيمي( للكلماتالرابع 
2الوظائف اللغوية وال�سرفية للكلمة:- تعريفها واأنواعهااخلام�ض 
2مفهوم الوظيفة النحوية عند علماء العربية القدامىال�ساد�ض
2الوظائف النحوية للكلمة : - تعريفها واأنواعهاال�سابع 
2تطبيقات على ما تقدمالثامن 

وقيمتها التا�سع  اجلرجاين  القاهر  عبد  عند  النظم  نظرية 
العلمية يف الدرا�سة اللغوية 

2

تكملة نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين وقيمتها العا�سر 
العلمية يف الدرا�سة اللغوية 

2

2النظرية البنيوية – التحليل للمكونات املبا�سرة احلادي ع�سر
النظرية التوليدية التحويلية ومراحل تطورها وحتليل الثاين ع�سر 

اجلملة العربية
2

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع : 

1/ علم اللغة )مقدمة للقارئ العربي( – د/ حممود ال�سعران .
2/ الكلمة درا�سة لغوية ومعجمية – د/ حلمي خليل.

3/ اللغة العربية معناها ومبناها – د/ متام ح�سان
4/ دلئل الإعجاز – عبد القاهر اجلرجاين.

5/ عامل اللغة عبد القاهر اجلرجاين ، الدكتور / زهران البدراوي.
6/ نظرية ت�سوم�سكي اللغوية – جون ليونز ترجمة حلمي خليل.

7/ الأل�سنية التوليدية  والتحويلية وقواعد اللغة العربية – مي�سال زكريا.
8/ الأل�سنية املبادئ والإعالم – د/ مي�سال زكريا.

9/ يف نحو اللغة وتراكيبها – د/ خليل عمايره.
10/ املن�سف لبن جني.

11/ �سرح �سافية ابن احلاجب للر�سي ال�سرتابادي.
12/ حما�سرات يف علم النف�ض اللغوي – د/ حنفي بن عي�سى.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  اخلام�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 البالغة

)علم املعاين( )2(
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 514

و�سف املقرر:
الطالب يف ممار�سة اخلطابة  تفيد  املعاين  علم  �سواهد يف  علي  يحتوي  املقرر  هذا 

مبقدرة اأدبية .
اأهداف املقرر: 

1/ غر�ض القيم الرتبوية التي حتتويها املادة يف نفو�ض الطالب .
2/ ربط املادة بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.

3/ تدريب الطالب على فهم الأ�ساليب الراقية يف الرتاكيب اللغوية.
4/ تنمية ذوق الطالب وتقوية ملكة النقد عنده.

5/ تدريب الطالب على ا�ستنباط املعاين البالغية من خالل الن�سو�ض.
مفردات املقرر :  

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2الق�سر وطرقه وراأي اجلرجاين فيهاالأول 
2الق�سر باعتبار غر�ض املتكلمالثاين 
على الثالث  �سفة  )ق�سر  املخاطب  حال  باعتبار  واأنواعه  الق�سر 

مو�سوف واملو�سوف على ال�سفه – احلقيقي وال�سايف(
2

2الو�سلالرابع 
2الف�سلاخلام�ض 
2اليجازال�ساد�ض
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ال�صوؤون العلمية

2الإطناب وامل�ساواةال�سابع 
2تعريف الإن�ساء واأنواعه )الإن�ساء الطلبي وغري الطلبي(الثامن 

2اأ�سلوب الأمر وخروجه عن الأ�سلالتا�سع 
2اأ�سلوب النهي وخروجه عن الأ�سلالعا�سر 

2اأ�سلوب ال�ستفهام وخروجه عن الأ�سلاحلادي ع�سر
2ال�ستفهام بالهمزة وهلالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع : 

1/ بغية الإي�ساح لعبد املتعال ال�سعيدي.
2/ �سروح التخلي�ض – �سعد الدين التفتازاين واآخرون.

3/ علم املعاين : ب�سيوين عبد الفتاح.
4/ علوم البالغة – للمراغي.

5/ دلئل الإعجاز -  عبد القاهر اجلرجاين.
6/ مفتاح العلوم – لل�سكاكي.

7/ خ�سائ�ض الرتاكيب – د/ حممد حممد اأبو مو�سى.
8/ دللت الرتاكيب – د/ حممد حممد اأبو مو�سى.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  اخلام�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 العرو�ض 

والقوايف )2(
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 515

و�سف املقرر:
هذا املنهج يو�سح للطالب املعرفة الأ�سا�سية لالأ�سعار ومطابقتها العرو�سية   

والقوايف.
اأهداف املقرر:

1/ ربط املادة باأ�سولها الإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة .
2/ اإعطاء الطالب فكرة عن علم العرو�ض والقوايف والن�ساأة والتطور وعالقته بفن ال�سعر.
3/ اأن يتمكن الطالب من معرفة ال�سعر وقوافيه ودور هما  يف اإرهاف احل�ض و�سقل الوجدان.

4/ اأن يفرق بني الوزن واملو�سيقى والإيقاع .
5/ اأن يعرف عالقة املعاين بالبحور والقوايف . 

6/ غر�ض القيم الرتبوية التي ت�سمنها املفردات يف نفو�ض الطالب . 
مفردات املقرر :

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2امل�سرح واخلفيف وتطبيقاتها الأول
2ال�سريع وامل�سارع وتطبيقاتها  الثاين
2املقت�سب واملجتث وتطبيقاتها الثالث
2املتقارب وتطبيقاتهالرابع

2املتدارك وتطبيقاته اخلام�ض
2القافية تعريفها اأهميتها وحتديدها عند اخلليل والأخف�ض ال�ساد�ض
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ال�صوؤون العلمية

2األقاب وحروف القافية ال�سابع
2حركات القافية الثامن

2القافية من حيث الإطالق والتغيري التا�سع
2عيوب القافية العا�سر

2لزوم ما ل يلزم – التفويف – ال�سميط احلادي ع�سر
2الإجارة والت�سطري – التخمي�ض - الت�سريح الثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ احلا�سية الكربى على منت الكافية للدمنهوري.
2/ الكايف يف العرو�ض للتربيزي.

3/ العرو�ض والقافية ، د/ عبد الرحمن ال�سيد.
4/ مو�سيقى ال�سعر – د / اإبراهيم اأني�ض.

5/ املر�سد لفهم اأ�سعار العرب و�سناعتها – د / عبد الله الطيب.
6/ ميزان ال�سعر  - د/ بليل متويل.

7/ ميزان الذهب يف �سناعة �سعر العرب – اأحمد الها�سمي.
8/ العرو�ض العملي – مهاد الرتيكي.

9/ العرو�ض والقوايف  اأمني عبد ال�سالم.
10/ علم العرو�ض والقوايف – عبد العزيز عتيق.

11/ ال�سايف يف العرو�ض والقوايف – عبد الله دروي�ض.
12/ ميزان الذهب يف �سناعة �سعر العرب – �سيد اأحمد الها�سمي.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  اخلام�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 الأدب يف الع�سر 

العبا�سي الثاين
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 516

و�سف املقرر:
ومتابعة  الثاين  العبا�سي  الع�سر  يف  الأدبية  القيمة  يظهر  املقرر   هذا   

ال�سخ�سيات الأدبية يف الع�سر وتاأثريها علي الأدب العربي  .
اأهداف املقرر: 

غر�ض القيم الرتبوية والتي حتتويها املادة يف نفو�ض الطالب   /1
ربط املادة بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.  /2

تو�سيح النقلة الكبرية لالأدب يف هذا الع�سر من حيث املو�سوعات وامل�سامني   /3
والأ�ساليب �سعرًا ونرثًا

4/ التعرف على الأ�سكال امل�ستحدثة يف ال�سعر والنرث الفني .
بيان عالمة تلك النقلة بازدهار احل�سارة وتاأ�سيله يف هذا الع�سر .  /5

معرفة الطالب لالأدب يف الع�سر العبا�سي واآثاره باعتباره ع�سر متميز اإزدهرت   /6
فيه الفنون والآداب والعلوم .

مفردات املقرر : 
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

احلياة يف الع�سر العبا�سي الثاين )ال�سيا�سة الجتماعية، الأول 
العقلية( 

2

2ازدهار ال�سعر يف الع�سر العبا�سي الثاينالثاين 
2التجديد يف املو�سوعات واملعاين الثالث 
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ال�صوؤون العلمية

2الأوزان والأخيلة الرابع 
)البحرتي اخلام�ض  العبا�سي  الع�سر  العربي يف  ال�سعر  اأعالم 

واأغرا�ض �سعره(
2

2ابن الرومي حياته وثقافته واأغرا�ض �سعرهال�ساد�ض
2ابن املعتز حياته وثقافته واأغرا�ض �سعرهال�سابع 
2علي بن اجلهم حياته وثقافته واأغرا�ض �سعرهالثامن 

2ازدهار النرث يف الع�سر العبا�سي الثاينالتا�سع 
2تطور الكتابةالعا�سر 

2اأعالم الكتاب يف الع�سر العبا�سي الثاين )ابن قتيبة(احلادي ع�سر
2 اجلاحظالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجـع : 

1/ تاريخ �سمات الع�سر العبا�سي.

2/ ال�سعر وال�سعراء – لبن قتيبة.
3/ تاريخ الأدب العربي  - لكارل بروكلمان.

4/ تاريخ الأدب العربي – جلرحي زيدان.
5/ جواهر الأدب – اأحمد الها�سمي.

6/ تاريخ الأدب العربي – اأحمد ح�سن الزيات.
7/ تاريخ الأدب العربي  - م�سطفى �سادق الرفاعي.

8/ ال�سعر وال�سعراء - ابن قتيبة.
9/ تاريخ الأدب العربي - جورجي زيدان.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�ساد�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 617 النحو )6(
و�سف املقرر:

ا�ستمل املقرر على عمل امل�ستقات  والتعجب واملدح والذم وتناول اأحكام التوابع.  
اأهداف املقرر: 

1. اأن يتعرف الطالب علي عمل امل�سدر و�سروطه .
2. اأن يعرف الطالب عمل ا�سم الفاعل و�سيغ املبالغة. 

3. اأن يعرف الطالب عمل ا�سم املفعول وال�سفة امل�سبهة . 
4. اأن يتمكن الطالب من معرفة �سيغ التعجب و�سروطه .

5. اأن يعرف الطالب اأفعال الذم واملدح وعملها .
6. اأن يتمكن من معرفة اأحكام النعت ، ويفرق بني البدل والنعت. 

7. اأن يعرف الطالب اأحكام التوكيد .
8. اأن يفرق بني نوعي العطف .

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

2اإعمال امل�سدرالأول 
2اإعمال ا�سم الفاعل و�سيغ املبالغةالثاين 
2اإعمال ال�سفة امل�سبهة وا�سم املفعولالثالث 
2التعجبالرابع 

2اأفعال املدح والذم  اخلام�ض 
2النعت )1( ال�ساد�ض
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2النعت )2(ال�سابع 
2التوكيد الثامن 

2العطف )1( التا�سع 
2العطف )2( العا�سر 

2البدل احلادي ع�سر
2تطبيقات على ما �سبقالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ �سرح بن عقيل على األفية بن مالك )بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد(.
2/ �سرح ابن يعي�ض على مف�سل الزخم�سري.

3/ النحو الوايف لعبا�ض ح�سن.
4/ مغنى اللبيب لبن ه�سام.

5/ �سياء ال�سالك للنجار.
6/ النحو ال�سامل لعبد املنعم عبد العال.

7/ النحو امل�سفى ملحمد عيد.
8/ حا�سية ال�سبان على ال�سموين.

9/ الكتاب ل�سيبويه.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�ساد�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 618 ال�سرف )4(

و�سف املقرر:
ا�ستمل هذا املقرر على الإبدال والإعالل والإدغام والتقاء ال�ساكنني والإمالة   

وركز على اجلانب التطبيقي يف هذه الأبواب .
اأهداف املقرر: 

1. اأن يعرف الطالب تعريف الإعالل والإبدال وحروفهما .
2. اأن يتمكن الطالب من معرفة اأحوال الإعالل بالقلب والنقل والت�سكني .

3. اأن يعرف الطالب اأحكام فاء الفتعال وتائه .
4. اأن يتمكن الطالب من معرفة اأحكام الإدغام .

5. اأن يتدرب الطالب على طرق التخل�ض من ال�سالفني .
6. اأن يعرف الطالب اأحكام الوقف .

7. اأن يعرف الطالب موا�سع الإمالة ولغات الغرب فيها .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2الإعالل  والإبدال –  وحروفهماالأول 
2الإعالل بالقلب )1(الثاين 
2الإعالل بالقلب )2( الثالث 
2الإعالل بالقلب )3(الرابع 

2الإعالل بالنقل والت�سكني والإعالل باحلذفاخلام�ض 
2فاء الفتعال وتاوؤه ال�ساد�ض
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2تطبيقات فيما �سبق ال�سابع 
2الإدغام )1( الثامن 

2الإدغام )2( التا�سع 
2التقاء ال�ساكنني  والوقف العا�سر 

2الإمالة احلادي ع�سر
2تطبيقات فيما �سبق الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع : 

�سذا العرف يف فن ال�سرف للحمالوي.  /1
النحو الوايف لعبا�ض ح�سن.  /2

�سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك ، وكتاب ت�سريف الأفعال ملحمد حمي الدين   /3
عبد احلميد.

املمتع يف الت�سريف لبن ع�سفور الإ�سبيلي.  /4
املعنى اجلديد يف ال�سرف للحلواين  /5

الرائد احلديث لكامل �ساهني.  /6
�سرح �سافية ابن احلاجب للر�سي ال�سرت اأبادي.  /7

املغنى يف ت�سريف الأفعال – عبد اخلالق ع�سمية.  /8
التطبيق ال�سريف – عبده الراجحي.  /9

10/ درو�ض يف الت�سريف – حممد حمي الدين.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�ساد�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 619 علم اللغة التطبيقي

و�سف املقرر:
اللغة  علم   ، والإعالم  اللغة  )علم  التطبيقي  اللغة  علم  جمالت  املقرر  تناول   

والإدارة ، ... الخ( وتناول تعليم العربية للناطقني بغريها .
اأهداف املقرر: 

1.  اأن يتعرف الطالب على م�سطلح علم اللغة التطبيقي .
2. اأن يفّرق الطالب بني م�سطلحي علم اللغة وعلم اللغة التطبيقي .

3.  اأن ميكن الطالب من معرفة جمالت  علم اللغة التطبيقي .
4. اأن يعرف الطالب العالقة بني علم اللغة التطبيقي والعلوم الأخرى .

5.  اأن يعرف الطالب اأهمية علم اللغة التطبيقي يف جمال تعليم اللغات للناطقني بغريها.
6.  اأن يتمكن الطالب من معرفة كيفية اكت�ساب اللغة الثانية .

7.  اأن يربط الطالب بني علم اللغة التطبيقي والقراءات القراآنية .
مفردات املقرر :

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2تعريف علم اللغة التطبيقي  وجمالت فروعهالأول 
2تعليم اللغة وتعلمهاالثاين 
2تعليم اللغة الثانية ومعاجلتهاالثالث 
2علم اللغة والقراءات القراآنيةالرابع 

2علم اللغة واملذاهب النقديةاخلام�ض 
2علم اللغة وتدري�ض اللغاتال�ساد�ض
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2علم اللغة واللونال�سابع 
2علم اللغة واملعجمالثامن 

2علم اللغة واإدارة الأعمال التا�سع 
2علم اللغة والإعالم العا�سر 

2علم اللغة والقانون احلادي ع�سر
2تعليم العربية للناطقني بغريهاالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع : 

1/ يف علم اللغة التطبيقي – د/ حممد فتيح.
2/ قراءات يف علم اللغة التطبيقي – د/علي �سعبان.

3/ الل�سانيات التطبيقية – د/حلمي خليل.
4/ علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية – د/ عبده الرجحي.

5/ اأمرا�ض الكالم – م�سطفى فهمي.
6/ قراءات يف علم اللغة التطبيقي – علي اأحمد �سعبان.

7/ معجم علم اللغة التطبيقي – حممد اخلويل.
8/ اللغة العربية معناها ومبناها – متام ح�سان.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�ساد�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 البالغة

)عام البيان(
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 620

و�سف املقرر:
هذا املقرر يعر�ض للطالب  �سواهد من علم البيان تفيده يف مقدرته اخلطابية   

والبيانية.
اأهداف املقرر : 

1/ ربط املادة باأ�سولها الإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة .
2/ اأن ينمو الذوق الأدبي للطالب حتى يتمكن من تذوق الن�سو�ض الفنية .

3/ اأن يتدرب على فهم الأ�ساليب الأدبية الرفيعة .
4/ اأن يتدرب على فهم الأ�سلوب البياين للقراآن 
5/ اأن ينمي مهاراته يف جمال التعبري البياين .

6/ غر�ض القيم الرتبوية التي ت�سمنتها املفردات يف نفو�ض الطالب.
مفردات املقرر :

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2التعريف بعلم البيان واأثره يف تاأدية املعاين الأول 
2احلقيقة واملجاز يف اللغة والقراآن الكرمي  الثاين 
2الفرق بني املجاز اللغوي واملجاز العقلي   الثالث 
2مفهوم الت�سبيه وعالقته بالبيان واأركانه  الرابع 

2اأدوات الت�سبيه واأنواعها )حرف ، فعل ا�سم (اخلام�ض 
2اأق�سام الت�سبيه باعتبار حم�سو�سية الطرفني ومعقوليتهما ال�ساد�ض
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2اأق�سام الت�سبيه باعتبار حذف وذكر الأداة ووجه ال�سبه ال�سابع 
2اأق�سام الت�سبيه باعتبار الأفراد والتعدد والتقييد الثامن 

2اأغرا�ض الت�سبيه التا�سع 
2الت�سبيه البليغ و�سورهالعا�سر 

2الت�سبيه ال�سمني احلادي ع�سر
2ت�سبيه متثيل  الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع : 

1/ اأ�سرار البالغة – عبد القاهر اجلرجاين.
2/ علم البيان – د/ ب�سيوين عبد الفتاح.

3/ بغية الي�ساح – لل�سعيدي.
4/ الي�ساح – للقزويني.

5/ الك�ساف – للزخم�سري.
6/ مفتاح العلوم – لل�سكاكي.

7/ الت�سوير البياين – د/ حممد حممد اأبو مو�سى.
8/ علوم البالغة – للمراغي.

9/ البيان العربي – بدوي طبانة.
10/ البالغة )فنونها واأفنانها( – ف�سل ح�سن عبا�ض.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�ساد�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 الأدب العربي يف 

الأندل�ض
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 621

و�سف املقرر:
هو �سورة وتاريخية واأدبية نو�سح  من خاللها قوة الإ�سالم وتاأثريه علي   

ال�سعوب الأخري يف الأدب والفكر وتو�سح فيه �سخ�سية امل�سلم وقوته.
اأهداف املقرر : 

1/ غر�ض القيم الرتبوية التي حتتويها املادة يف نفو�ض الطالب.
2/ ربط املادة بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.

3/ اأن يعرف الطالب طبيعة الأندل�ض واأ�سهر مدنها .
4/ اأن يعرف الطالب �سورة احلياة الأدبية يف البالد الإ�سالمية.

مفردات املقرر :
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

2طبيعة الأندل�ض و�سكانها واأ�سهر مدنها ومراكزها احل�ساريةالأول 
2املوؤثرات التي اأدت اإىل نه�سة ال�سعر يف الأندل�ض الثاين 
2ال�سعر يف الع�سر الأموي يف الأندل�ض الثالث 
2ال�سعر يف ع�سر الطوائف واملرابطني الرابع 

2يف ع�سر املوحدين ودولة عرناطة اخلام�ض 
2درا�سة �سعر ابن زيدون ال�ساد�ض
2درا�سة �سعر ابن خفاجة الأندل�سي ال�سابع 
2درا�سة �سواعر الأندل�ض الثامن 

2�سعراء الطبيعة يف الأندل�ض التا�سع 
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2املو�سحات والأزجال العا�سر 
2يف رثاء الدول واملماليك الزائلة احلادي ع�سر
2النرث الفني يف الأندل�ض الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع : 

1/ تاريخ الأدب الأندل�سي – د/ اإح�سان عبا�ض.
2/ الأندل�ض من الفتح حتى �سقوط غرناطة – د/ اأحمد هيكل.

3/ الذخرية يف حما�سن اأهل اجلزيرة – لبن �سالم.
4/ نفح الطيب للمقري.

5/ تاريخ الأدب العربي – احمد ح�سن الزيات.
6/ تاريخ الأدب العربي – م�سطفى �سادق الرفاعي.
7/ املوجز يف الأدب العربي – جامعة الدول العربية.

8/ تاريخ الأدب العربي يف الأندل�ض  - عبدالعزيز عتيق.
9/ الأدب الأندل�سي – م�سطفى ال�سلعة .

10/ ديوان ابن زيدون.
11/ كتاب اأخبار �سعراء الأندل�ض ) طبقات �سعراء الأندل�ض لبن الفار�ض(.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�ساد�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 622 الأدب العربي احلديث

و�سف املقرر:
علي  الطالب  ليتعرف  العربي احلديث   الأدب  املقرر هو عر�ض مالمح  هذا   

املنهجية الأدبية يف الع�سر احلديث ويبني له القيم احلّية من خالل هذه الن�سو�ض.
اأهداف املقرر : 

1/اأن يعرف الطالب العوامل التي اأدت اإىل نه�سة ال�سعر احلديث .
2/ اأن يلم الطالب باجتاهات ال�سعر احلديث املختلف .

3/ اأن يدر�ض الطالب فنون النرث املختلفة .
4/ غر�ض القيم الرتبوية التي حتتويها املادة يف نفو�ض الطالب .

5/ ربط املادة بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن وال�سنة( .
6/ ان يدرك الطالب الفرق بني مفهوم املعا�سرة واحلداثة .

مفردات املقرر : 
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

الدين الأول  جمال  مدر�سة  واآثر  احلديثة  النه�سة  قيام 
الأفغاين وحممد عبده 

2

2عوامل تطور الأدب احلديث  الثاين 
2مفهوم احلداثة املعا�سرة يف الأدب العربي احلديثالثالث 
ال�سعر الرابع  وتطور  واأثره  )البارودي  املحافظ  الجتاه 

العربي احلديث(
2
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2الجتاه التجديدي واهم اأعالمهاخلام�ض 
2الجتاه الوجداين ال�ساد�ض
2التعريف باأهم اأعالم الجتاه الوجداين ال�سابع 
2الجتاه الواقعي واهم اأعالمه الثامن 

2الأدب املهجري واأهم اأعالمه التا�سع 
2املقالالعا�سر 

2امل�سرحيةاحلادي ع�سر
2الرواية والق�سة وال�سري والرتاجمالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
 امل�سادر و املراجع : 

1/ الجتاهات الوطنية – د/ حممد حممد ح�سن.
2/ تطور الأدب احلديث / اأحمد هيكل.

3/ ن�ساأة النرث احلديث – عمر الد�سوقي.
4/ التجديد يف ال�سعر املهجري – د/ م�سطفى هدارة.

5/ ق�سايا ال�سعر املعا�سر – نازك املالئكة.
6/ جماعة اأبولو – د/ عبد العزيز الد�سوقي.

7/ ديوان ال�سوقيات – اأحمد �سوقي.
8/ ديوان البارودي.

9/ ديوان حافظ اإبراهيم.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�ساد�ضالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 بالغة احلديث 
النبوي ال�سريف

-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 623

و�سف املقرر:
هذا املقرر يعتمد على تو�سيح مناذج بالغية من حديث الر�سول �سلى الله   
عليه و�سلم وتو�سح مدى واأثر ف�ساحة القراآن على الر�سول �سلى الله عليه و�سلم .

اأهداف املقرر :
1/ اأن يتعرف الطالب علي احلديث  النبوي وبالغته .

2/ اأن يتدرب الطالب علي تذوق الأ�ساليب البالغية والبيانية للقراآن الكرمي .
3/ تنمية مهارات الطالب وربطهم بلغة القراآن الكرمي وبيانه .

4/ توجيه الطالب للبحث يف بالغة احلديث النبوي .
مفردات املقرر : 

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2التعريف باحلديث النبوي ال�سريفالأول 
2اأثر احلديث النبوي يف البالغةالثاين 
2ف�ساحة الر�سول �سلي الله عليه و�سلمالثالث 
2ال�سور الفنية يف احلديث النبوي _ الت�سبيهاتالرابع 

2ال�ستعارات يف احلديث النبوياخلام�ض 
2الكنايات يف احلديث النبويال�ساد�ض
2الإيجاز يف احلديث النبويال�سابع 
درا�سة كتاب ) اإعجاز القراآن الكرمي وبالغة احلديث الثامن 

النبوي ( الرافعي
2
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2حتليل مناذج من خطب النبي �سلي الله عليه و�سلم التا�سع 
2تطبيقات بالغية علي احلديث النبويالعا�سر 

2الإعجاز البالغي يف احلديث النبوي ) �سمنار (احلادي ع�سر
2تطبيقات عامة يف مفردات املقررالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع :
1/ �سحيح البخاري .

2/ �سحيح م�سلم .
3/ ريا�ض ال�ساحلني .

4/ اأ�سرار البالغة - عبد القاهر اجلرجاين .
5/الإي�ساح يف علوم البالغة - اخلطيب اخلزويني .

6/ اإعجاز القراآن الكرمي وبالغة احلديث النبوي - م�سطفي �سادق الرافعي. 
7/ جواهر البالغة - اأحمد الها�سمي.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�سابعالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 724 النحو )7(
و�سف املقرر:

تناول هذا املقرر النداء وال�ستغاثة والتحذير والإغراء ، واأ�سماء الأفعال ،   
واأحكام العدد وف�سل القول يف اإعراب املمنوع من ال�سرف .

اأهداف املقرر: 
اأن يتمكن الطالب من معرفة اأ�ساليب التخدير والإغراء  .  .1

اأن يتعرف الطالب على معنى الرتقيم يف ا�سطالح النحويني وكيفيته  .  .2
اأن يتمكن الطالب من معرفة اأنواع النداء واأحكامها .  .3
اأن يتعرف الطالب على اأ�سماء الأفعال و الأ�سوات .  .4

اأن يتمكن الطالب من معرفة نوين التوكيد معرفة تامة .   .5
والعلل   ، ين�سرف  ل  الذي  وال�سم  )ال�سرف(  معنى  على  الطالب  يتعرف  اأن   .6

املانعة من ال�سرف .
اأن يتعرف الطالب على اأق�سام العدد و ا�ستعمالته ومتييزه .  .7

مفردات املقرر:
ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع

2النداء )1( الأول 
2النداء )2(الثاين 
2ال�ستغاثة والندبة الثالث 
2الرتخيم الرابع 

2الإغراء والتحذير والخت�سا�ض اخلام�ض 
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2اأ�سماء الأفعال والأ�سوات ال�ساد�ض
2ما ل ين�سرف )1( ال�سابع 
2ما ل ين�سرف )2(الثامن 

2العدد )1( التا�سع 
2 العدد )2(العا�سر 

2احلكاية احلادي ع�سر
2تطبيقات على ما �سبقالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ �سرح بن عقيل على األفية بن مالك )بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد(.
2/ �سرح ابن يعي�ض على مف�سل الزخم�سري.

3/ النحو الوايف لعبا�ض ح�سن.
4/ مغنى اللبيب لبن ه�سام.

5/ �سياء ال�سالك للنجار.
6/ النحو ال�سامل لعبد املنعم عبد العال.

7/ النحو امل�سفى ملحمد عيد.
8/ حا�سية ال�سبان على ال�سموين.

9/ الكتاب ل�سيبويه.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�سابعالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 725 املدار�ض النحوية

و�سف املقرر:
واملدار�ض   ، النحو  واأ�سول   ، تطوره  ومراحل  النحو  ن�ساأة  املقرر  تناول   

النحوية واأهم رجالها .
اأهداف املقرر:

1. اأن يعرف الطالب وا�سع النحو واأ�سباب و�سع النحو  .
2. اأن يعرف الطالب رجال الطبقة الأوىل من النحاة وجهودهم النحوية.

3. اأن يتمكن الطالب من مراحل منو النحو .
4. اأن يتمكن الطالب من معرفة اأ�سول النحو. 

5. اأن يعرف الطالب اأ�سباب اخلالف بني املدار�ض النحوية .
6. اأن يتمكن الطالب معرفة ميزات كل مدر�سة من املدار�ض النحوية .

7. اأن يتعرف الطالب علي اأ�سهر م�سائل اخلالفة بني النحويني . 
مفردات املقرر :  

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2ن�ساأة النحو العربي الأول 
2تطور النحو العربيالثاين 
2مدر�سة الب�سرة )الن�ساأة والتطور(  الثالث 
2مدر�سة الب�سرة )طبقاتها واأ�سهر اأعالمها( الرابع 

2مدر�سة الكوفة )ن�ساأتها – منهجها – اأ�سهر اأعالمها( اخلام�ض 
2املدر�ستان البغدادية والأندل�سية ال�ساد�ض
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2اأ�سول النحو - ال�سماعال�سابع 
2اأ�سول النحو – القيا�ضالثامن 

2اخلالف بني مدر�ستي الب�سرة والكوفةالتا�سع 
2من اأ�سهر م�سائل اخلالف بني الب�سريني والكوفيني )1( العا�سر 

2من اأ�سهر م�سائل اخلالف بني الب�سريني والكوفيني )2(احلادي ع�سر
2التدوين يف النحو )الكتاب ل�سيبويه منوذجًا(الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع : 

1/ املدار�ض النحوية –�سوقي �سيف.
2/ املدار�ض النحوية – خديجة احلديثي.

3/ ن�ساأة النحو وتاريخ اأ�سهر النحاة  - حممد الطنطاوي.
4/ �سحى الإ�سالم – اأحمد اأمني  5/ يف اأ�سول النحو – �سعيد الأفغاين.

6/ الإن�ساف يف م�سائل اخلالف لبن الأنباري.
7/ م�سائل خالفية يف النحو للعبكري.

8/ الأ�سباه والنظائر يف النحو لل�سيوطي.
9/ ثمرة اخلالف بني النحويني الب�سريني والكوفيني/حممد ح�سني �سربه.

10/ املدر�سة الكوفية – مهدي املخزومي.
11/ طبقات النحويني واللغويني للزبيدي.

12/ راأي يف بع�ض الأ�سول النحوية واللغوية – د/عبا�ض ح�سن.
13/ الأ�سول –د/ متام ح�سان.

14/ املدر�سة الب�سرية - د/ عبد الرحمن ال�سيد.
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ال�صوؤون العلمية

اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�سابعالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 علم اللغة النف�سي 

الجتماعي
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 726

و�سف املقرر:
اإىل  وتطرق   ، وجمالته  مفهومه  مبينا  الجتماعي  اللغة  علم  املقرر  تناول   

درا�سة اللهجات واأ�سباب تكونها .
اأهداف املقرر : 

1.  اأن يتعرف الطالب على مفهوم علم اللغة الجتماعي وتاريخه وتطوره.
2.  اأن يدرك الطالب اأهمية علم اللغة الجتماعي وفروعه.

3.  اأن يفرق الطالب بني اللغة واللهجة ويتعرف على خطوط توزيع اللهجة .
4. اأن يربط الطالب بني مفاهيم )اللغة والهوية واللغة والثقافة واللغة والعرف (.

5. اأن يتعرف الطالب على تعريف علم اللغة النف�سي والعالقة بني اللغة الإن�سان واحليوان.
6. اأن يدرك الطالب العالقة بني اللغة والتفكري .

7. اأن يتمكن الطالب من معرفة م�ساحبات الكالم )الإ�سارة( واأمرا�ض الكالم واأنواعها. 
مفردات املقرر :

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2تعريف : علم اللغة الجتماعي وتاريخه وتطورهالأول 
اللغة الثاين  علم  فروع   – الجتماعي  اللغة  علم  اأهمية 

الجتماعي )و�سفي – حركي – تطبيقي(
2

كيفية الثالث  ب/  تكوينها  اأ/اأ�سباب   : اللهجات  درا�سة 
تكوينها – ال�سراع اللغوي والنعزال البيئي

2

توزيع الرابع  – خطوط  واللهجة  اللغة   : اللغوية  التنوعات 
اللهجة  معايري ف�سل اللهجات ، اللهجات العربية 

2
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2اللغة والهوية – اللغة والعرق – اللغة والثقافة اخلام�ض 
تطبيقات لعلم اللغة الجتماعي يف الدرا�سات العربية ال�ساد�ض

الإ�سالمية )منوذج مقدمة بن خلدون( 
2

علم اللغة النف�سي : تعريفه والعالقة بني لغة الإن�سان ال�سابع 
واحليوان ، اأنظمة ال�ستقبال

2

املناطق الثامن   ، النطق  جهاز   : للغة  الع�سبية  الأ�س�ض 
املتخ�س�سة يف الدماغ 

2

2اللغة والتفكري- والذاكرة )الأ�س�ض النظرية(التا�سع 
الفهم : فهم اجلمل )حتليل نظرية ممر احلديقة( فهم العا�سر 

الكالم : )ال�ستدلل – ال�ستخال�ض – ال�ستنتاج(
2

2اجلوانب الجتماعية النف�سية للغة احلادي ع�سر
– الثاين ع�سر  الكالم  م�سكلة   )... )الإ�سارة  الكالم  م�ساحبات 

اأنواعها – اأ�سبابها – عالجها 
2

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع : 

1/ اللغة واملجتمع – علي عبد الواحد
2/ اللغة يف املجتمع – لوي�ض ، ترجمة د/متام ح�سان

3/ علم اجتماع اللغة – توما�ض لوكما – تعريب اأبي بكر اأحمد
4/ اللغة والطفل – درا�سة يف �سوء علم اللغة النف�سي – د/ �سلمى خليل

5/ اللغة وعلم النف�ض – حممود احمد ال�سيد 
6/ علم اللغة النف�سي – حممود اأحمد ال�سيد

7/ اللهجات العربية – د/ اإبراهيم اأني�ض
8/ علم اللغة الجتماعي – د/كمال ب�سر.

9/ املن�سف لبن جني.
10/ �سرح �سافية ابن احلاجب للر�سي ال�سرتابادي.

11/ حما�سرات يف علم النف�ض اللغوي – د/ حنفي بن عي�سى.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�سابعالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 الأدب العربي يف 

ال�سودان
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 727

و�سف املقرر:
قيم  من  يحتويه  وما  ال�سوداين  الأدب  �سورة  للطالب  يو�سح  املقرر  هذا   

واأخالق مفيدة .
اأهداف املقرر: 

غر�ض القيم الرتبوية والتي حتتويها املادة يف نفو�ض الطالب.  /1
ربط املادة بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.  /2

اأن يتابع الطالب تطور الأدب العربي يف ال�سودان منذ دخول العرب ال�سودان   /3
وحتى اليوم .

اأن يعرف الطالب تاأثري الفتح الرتكي على الأدب يف ال�سودان .  /4
اأن يعرف الطالب تاأثري احلكم الإجنليزي امل�سري على الأدب يف ال�سودان .  /5

اأن يلم الطالب باجتاهات ال�سعر العربي يف ال�سودان .   /6
مفردات املقرر : 

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2متهيد للثقافة العربية يف ال�سودان الأول 
2ال�سعر يف ع�سر الفوجن  ودرا�سة مناذج منهالثاين 
2العهد الرتكي يف ال�سودان واأثره على الأدبالثالث 
2اأثر الثورة املهدية يف الثقافة العربية يف ال�سودان الرابع 

2درا�سة ن�سو�ض لل�سعر اجلهادي اخلام�ض 
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اأثر الغزو امل�سري الإجنليزي على الثقافة العربية يف ال�ساد�ض
ال�سودان 

2

2الجتاه الوطني اجلديد ال�سابع 
2درا�سة �ساعرين حممد �سعيد العبا�سيالثامن 

2التجاين يو�سف ب�سري التا�سع 
2درا�سة النرث يف ال�سودان العا�سر 

تراجم مف�سلة لبع�ض اأعالم الأدب ال�سوداين  :حمزة احلادي ع�سر
امللك  طمبل وحممد اأحمد املحجوب

2

2حممد حممد علي + عبدالله الطيبالثاين ع�سر 
24جمموع ال�ساعات

امل�سادر و املراجع : 
1/ الثقافة العربية يف ال�سودان – د/ عبد املجيد عابدين.

2/ الأدب احلديث يف ال�سودان – د/ عبده بدوي.
3/ الأدب املتجدد – د/ جمال الدين الرمادي.

4/ الدواوين املختلفة ل�سعراء ال�سودان.
5/ ال�سعر ال�سوداين يف املعارك ال�سيا�سية – حممد حممد علي.

6/ خمتارات من الأدب ال�سوداين – علي املك.
7/ الأدب ال�سويف يف ال�سودان – الطاهر حممد علي.

8/ الأدب  ال�سوداين وما يجب اأن يكون عليه -  حمزة امللك طمبل.
9/ مالمح من املجتمع ال�سوداين - ح�سن جنيلة.
10/ �سعر الوطنية يف ال�سودان - �سالح الدين.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�سابعالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 البالغة

)علم البديع(
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 728

و�سف املقرر:
هذا املقرر يتعرف الطالب من خالله علي فن من فنون البالغة وهو تو�سيح �سواهد   

بالغية من علم البديع ليتمكن الطالب بعد درا�ستها ل�ستعمالها واأدائها ترقيًة ملخاطبته. 
اأهداف املقرر: 

1/ ربط املادة باأ�سولها الإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة .
2/ اأن يعرف الطالب ن�ساأة البديع وتطوره .

3/ اأن ينمو ذوق الطالب البالغي .
4/ اأن يعرف الطالب املح�سنات اللفظية واملعنوية من خالل الن�سو�ض .

5/ غر�ض القيم الرتبوية التي ت�سمنتها املفردات يف نفو�ض الطالب  .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2تعريف البديع ون�ساأة تطورهالأول 
2البديع بني املدر�سة الأدبية واملدر�سة الكالمية الثاين 
2الطباق واأق�سامه الثالث 
2املقابلة وامل�ساكلة الرابع 

2تاأكيد املدح مبا ي�سبه الذم وعك�سه اخلام�ض 
2اجلمع والتق�سيم ال�ساد�ض
2التجريد ال�سابع 
2مراعاة النظري – وبراعة ال�ستهاللالثامن 
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2ح�سن التعليل – التورية التا�سع 
2رد العجز على ال�سدر واأ�سلوب احلكيم العا�سر 

2اجلنا�ض احلادي ع�سر
2ال�سجع والقتبا�ض الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ الإي�ساح – للخطيب القزويني.
2/ البديع – لعبد الله بن املعتز.

3/ علم البديع – حامد عوين.
4/ البديع – ب�سيوين عبد الفتاح.

5/ علم البديع – اأحمد حممد علي.
6/ جواهر البالغة – اأحمد الها�سمي.

7/ مفتاح العلوم – ال�سكاكي.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�سابعالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 الإعجاز البالغي 
يف القراآن الكرمي

-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 729

و�سف املقرر:
الكرمي وعلي  القراآن  البالغي يف  الإعجاز  لتو�سيح  املقرر هو �سورة  هذا   
ملزيد من  الطالب   الكرمي ويحّفز  القراآن  يقينًا بحجية  الطالب  يزداد  �سوء درا�سته 

الفكر والتاأمل يف هذا القراآن الكرمي .
اأهداف املقرر: 

1/ ربط املادة باأ�سولها الإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة .
2/ غر�ض القيم الرتبوية التي تت�سمنها املفردات يف نفو�ض الطالب.

3/ اإطالع الطالب على ن�ساأة وتطور الإعجاز البالغي .
4/ تعريف الطالب بجهود العلماء املختلفة وحماولتهم لتعليل الإعجاز. 

5/. توجيه الطالب اإىل معرفة اإعجاز القراآن الكرمي.

6/ اأن يتعرف الطالب على احلديث النبوي وبالغته.
7/ اأن يتدرب الطالب على تذوق الأ�ساليب البالغية والبيانية للقراآن الكرمي.

8/ توجيه الطالب للبحث يف بالغة احلديث النبوي.
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2تعريف الإعجاز ون�ساأته واأنواعهالأول 
2اأثر القراآن الكرمي واحلديث النبوي على اللغة والأدب الثاين 
الكرمي الثالث  القراآن  يف  البالغي  )الإعجاز  كتابي  درا�سة 

وبالغة احلديث للرافعي( و )اإعجاز القراآن للبلقاين(
2
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ال�سور الفنية يف القراآن الكرمي واحلديث النبوي )اأ(الرابع 
الت�سبيهات وال�ستعارات )ب( املجاز و الكنايات 

2

2ف�ساحة الر�سول �سلى الله عليه و�سلماخلام�ض 
2مناذج من خطب الر�سول �سلى الله عليه و�سلم ال�ساد�ض
2مناذج من ر�سائل النبي �سلى الله عليه و�سلم ال�سابع 
2درا�سة ر�سالتي  الرماين واخلطابي يف الإعجاز الثامن 

2اإعجاز القراآن عند عبد القاهر اجلرجاين وراأيه يف النظم   التا�سع 
2اإعراب القراآن الكرمي  العا�سر 

2درا�سة تطبيقية لبالغة القراآن الكرمي )�سمنار (احلادي ع�سر
ال�سريف الثاين ع�سر  النبوي   احلديث  لبالغة   تطبيقية  درا�سة 

)�سمنار(
2

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ ثالثة ر�سائل يف اإعجاز القراآن الكرمي – حتقيق حممد خلف الله.
2/ اإعجاز القراآن للباقالين.

3/ دلئل الإعجاز لعبد القاهر اجلرجاين.
4/ الإعجاز البالغي – حممد اأبو مو�سى.

5/ اإعجاز القراآن لف�سل عبا�ض.
6/ خ�سائ�ض التعبري القراآين – د/ عبد العظيم اإبراهيم املطعيني.

7/ �سحيح البحاري.
8/ �سحيح م�سلم.

9/ ريا�ض ال�ساحلني للنووي.
10/ اأ�سرار البالغة  - عبد القاهر اجلرجاين .

11/ الإي�ساح يف علوم البالغة – اخلطيب  الغزويني .
12/ اإعجاز القراآن الكرمي وبالغة احلديث النبوي – م�سطفى �سادق الرافعي.

13 جواهر البالغة – اأحمد الها�سمي .
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  ال�سابعالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 الأدب يف ع�سر 

الدويالت
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 730

و�سف املقرر:
بع�ض  من  نلخ�سها  اأدبية  قيم  ح�سر  مفاده  الدويالت  ع�سر  يف  الأدب   

الن�سو�ض التي اأنتجها �سعراء الدويالت .
اأهداف املقرر: 

ربط املادة باأ�سولها الإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة .  /1
اأن يعرف الطالب الدويالت التي ن�ساأت بعد �سعف اخلالفة العبا�سية.  /2

اأن يعرف الطالب احلركة العلمية والثقافية والأدبية يف هذه الدويالت .  /3
اأن يطلع الطالب على مناذج اأدبية )�سعرًا ونرثًا( ومعرفة اأهم اأعالمها .    /4

غر�ض القيم الرتبوية التي تت�سمنها املفردات يف نفو�ض الطالب .   /5
معرفة الدار�ض لالأثر الأدبي والتاريخي يف ع�سر الدويالت لأنه ي�سّور واقع   /6

تاريخي و�سيا�سي مهم يف القرن الرابع الهجري .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2اإمارات احلجاز مكة واملدينة – ودول اليمن الأول 
2درا�سة اهم ال�سعراء والكتاب يف احلجاز واليمن الثاين 
2احلالة ال�سيا�سية والثقافية يف ايران والعراقالثالث 
2اأهم ال�سعراء يف دولة ايران والعراقالرابع 

2اأهم اأعالم النرث يف  والعراق ايراناخلام�ض 
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2ن�ساأة الدولة احلمدانيةال�ساد�ض
2اأهم ال�سعراء الدولة احلمدانية ال�سابع 
2الدولة الأموية واأهم اأعالمهاالثامن 

2اأعالم الكتابة يف الدولة الأيوبيهالتا�سع 
واأهم العا�سر   ، والأدبية   العلمية  – احلركة  املماليك  ع�سر 

ال�سعراء )ابن نباته امل�سري(
2

2الأدب ال�سويف وال�سعبي واأهم اأعالمه . احلادي ع�سر
2تطبيقات. الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ الأدب يف ع�سر الدول والإمارات – �سوقي �سيف.
2/ الأدب يف ع�سر الدويالت – �سوقي �سيف.

3/ فنون ال�سعر يف جمتمع احلمدانيني – م�سطفى ال�سكعة.
4/ النرث ومذاهبه – �سوقي �سيف.

5/ الأدب يف م�سر الإ�سالمية – م�سطفى ح�سن.
 6/ �سبح الأع�سى – القلق�سندي.

7/ الأدب العربي – عمر فروخ.
8/ الأدب العربي – الرافعي.

9/ املوجز يف الأدب العربي – جامعة الدول العربية.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي: الثامنالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 831 النحو )8(
و�سف املقرر:

تناول املقرر اإعراب الفعل امل�سارع ببيان النوا�سب واجلوازم ، كما بني اإعراب   
اجلمل متناول اجلمل التي لها حمل من الإعراب والتي ل حمل لها من الإعراب.

اأهداف املقرر :
 1. اأن يتعرف الطالب على اإعراب الفعل امل�سارع .

2. اأن يتمكن الطالب من معرفة نوا�سب وجوازم  الفعل امل�سارع .
3. اأن يتعرف الطالب على ا�ستعمالت )لو( من حيث امل�سدرية وال�سرطية .

4. اأن يتمكن الطالب من معرفة)لو( التف�سيلية .
5. اأن يتعرف الطالب على ا�ستعمالت )لول ، و لوما( .

6. اأن يتمكن من معرفة اجلمل التي ل حمل لها من الإعراب .

7. اأن يتعرف الطالب على اجلمل التي لها حمل من الإعراب .
مفردات املقرر:

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2اإعراب الفعل امل�سارع وبناوؤه الأول 
2نوا�سب الفعل امل�سارع )1(الثاين 
2نوا�سب الفعل امل�سارع )2(الثالث 
2جوازم الفعل امل�سارع )1( الرابع 

2جوازم الفعل امل�سارع )2(اخلام�ض 
2جوازم الفعل امل�سارع )3(ال�ساد�ض
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2اأدوات ال�سرط غري اجلازمةال�سابع 
2اجلمل التي ل حمل لها من الإعراب )1(الثامن 

2اجلمل التي ل حمل لها من الإعراب )2( التا�سع 
2اجلمل التي لها حمل من الإعراب )1(العا�سر 

2اجلمل التي لها حمل من الإعراب )2(احلادي ع�سر
2�سبه اجلملةالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ �سرح بن عقيل على األفية بن مالك )بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد(.
2/ �سرح ابن يعي�ض على مف�سل الزخم�سري.

3/ النحو الوايف لعبا�ض ح�سن.
4/ مغنى اللبيب لبن ه�سام.

5/ �سياء ال�سالك للنجار.
6/ النحو ال�سامل لعبد املنعم عبد العال.

7/ النحو امل�سفى ملحمد عيد.
8/ حا�سية ال�سبان على ال�سموين.

9/ الكتاب ل�سيبويه .
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثامنالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 832 علم الدللة
و�سف املقرر:

عرف املقرر بعلم الدللة مبينا احلقول الدللية والعالقة بني اللفظ واملعنى ،   
تناول الرتجمة والتعريب ، وامل�سرتك اللفظي والرتادف .

اأهداف املقرر :
اأن يتعرف الطالب على م�سطلح علم الدللة ومعناه والعالقة بني اللفظ واملعنى.  .1

اأن يلم الطالب ببداية ظهور الدللة كعلم عند العرب والغربيني.  .2
اأن يلم الطالب بنظرية احلقول الدللية واأهميتها.  .3

اأن يتعرف الطالب على بع�ض الظواهر اللغوية كالت�ساد والرتادف وامل�سرتك الألفاظ.  .4
اأن يتعرف الطالب على م�سطلحي التعريب والرتجمة واأثرهما يف اإثراء اللغة العربية.  .5

اأن يلم الطالب بعوامل التطور الدليل و التحليل الدليل وم�سادره .   .6
من  بن�سو�ض  در�سه  ما  ويربط  واملولد  املعرب  معنى  على  الطالب  يتعرف  اأن   .7

القراآن الكرمي. 
مفردات املقرر : 

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2التعريف بعلم الدللة والعالقة بني اللفظ واملعنى الأول 
2ن�ساأة علم الدللة عند العرب والغربيني الثاين 
2نظرية احلقول الدللية الثالث 
2اأنواع الدللت )اأ( الدللة ال�سوتية واملعجمية  الرابع 

2اأنواع الدللت )ب( الدللة النحوية وال�سرفية اخلام�ض 



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

112ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                                     دليل كلية اللغة العربية

ال�صوؤون العلمية

2اأنواع الدللت )ج( الدللة الجتماعية و�سياق احلال  ال�ساد�ض
2تعريف بالتحليل الدليل ومدار التحليل الدليل ال�سابع 
2عوامل التطور الدليل الثامن 

2امل�سرتك اللفظي الت�ساد والرتادفالتا�سع 
2الرتادف وال�ستقاق العا�سر 

2التعريب والرتجمة احلادي ع�سر
املعرب واملولد )والدخيل( وتطبيقات عليها من القراآن الثاين ع�سر 

الكرمي 
2

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع : 

1/ دللة الألفاظ – اإبراهيم اأني�ض.
2/ علم الدللة – اأحمد خمتار عمر.

3/ عوامل التطور الدليل – اأحمد عبد الرحمن حماد.
4/ مدخل اإىل علم الدللة – �سامل �ساكر.

5/ علم الدللة العربي – فائز الداية.
6/ علم الدللة عند العرب – عادل الفاخوري.

7/ علم الدللة التاريخي – د/ حازم علي كمال الدين.
8/ درا�سة يف علم املعاجم – د/ حازم علي كمال الدين.

9/ املعجم اللغوي بني املادة واملنهج – قا�سم ريا�ض.
10/ املعاجم اللغوية العربية – بدايتها وتطورها – د/ اإمييل يعقوب.

11/ املن�سف لبن جني.
12/ �سرح �سافية ابن احلاجب للر�سي ال�سرتابادي.

13/ حما�سرات يف علم النف�ض اللغوي – د/ حنفي بن عي�سى.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثامنالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 الأدب العربي 

املعا�سر
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 833

و�سف املقرر:
هو �سورة من �سور الأدب ننتقي منه ن�سو�ض تو�سح لنا م�سامني و�سكل   

الأدب املعا�سر ومعاجلاته للواقع يف قالب اأدبي .
اأهداف املقرر:

ربط املادة باأ�سولها الإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة .  /1
اأن يلم الطالب باجتاهات ال�سعر املعا�سر  .  /2

اأن يدر�ض فنون النرث املختلفة يف الأدب املعا�سر .  /3
اأن يعرف الطالب مفهوم وخ�سائ�ض الأدب املعا�سر .  /4

غر�ض القيم الرتبوية التي ت�سمنتها  املفردات يف نفو�ض الطالب .  /5
اأن يتعرف الطالب على الفنون امل�ستحدثة وتطوراتها من ق�سة وم�سرحية ورواية   /6

وغريها. 
مفردات املقرر :

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2الأدب العربي املعا�سر الأهداف واملفهوم واخل�سائ�ضالأول
2التجديد يف ال�سكل وامل�سمون يف ال�سعر املعا�سرالثاين
2رواد التجديد يف الأدب املعا�سر : 1/ بدر �ساكر الثالث
22/ نازك املالئكة 3/ �سالح عبد ال�سبورالرابع

2�سعر املقاومة اخلام�ض
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2من �سعراء املقاومة : حممود دروي�ض ، ها�سم الرفاعي ال�ساد�ض
2ال�سعر الإ�سالمي املعا�سر ال�سابع
من اأعالم ال�سعر الإ�سالمي املعا�سر :الثامن

1/ علي اأحمد باكثري      2/ �سيد قطب 
2

2الق�سة املعا�سرة اأ�سولها واجتاهاتها واأعالمهاالتا�سع
2امل�سرحية واجتاهاتها املعا�سرة ومنوذج منها العا�سر

2فن املقالة املعا�سرة خ�سائ�سها واأهم اأعالمهااحلادي ع�سر
2اخلطابة املعا�سرةالثاين ع�سر

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

اأعالم الأدب العربي احلديث واجتاهاتهم الفنية ال�سعر - امل�سرح – الق�سة  -   /1
النقد – حممد زكي الع�سماوي .

اآفاق ال�سعر احلديث واملعا�سر يف م�سر  - عز الدين اإ�سماعيل .  /2
امل�سرح وال�سعر – د/ حممد عناين  .  /3

امل�سرح واأ�سوله واجتاهاته – حممد زكي الع�سماوي .  /4
الأدب العربي احلديث الروؤية والت�سكيل – د/ ح�سني علي حممد .  /5

ق�سايا ال�سعر املعا�سر – نازك املالئكة .  /6
يف الأدب العربي احلديث – عبد القادر القط .  /7

درا�سات يف الق�سة العربية احلديثة – د/ حممد زغلول .  /8
الروؤية املعا�سرة يف الأدب والنقد – د/ حممد زكي الع�سماوي .  /9
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثامنالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
 النقد الأدبي 

احلديث
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 834

و�سف املقرر:
هو �سورة حّية لتقييم وتقومي الإنتاج الأدبي وفق ملوازنات وقيا�ض الأدب العاملي.  

اأهداف املقرر :
1/ غر�ض القيم الرتبوية التي حتتويها املادة يف نفو�ض الطالب.

2/ ربط املادة بالأ�سول الإ�سالمية )القراآن – ال�سنة(.
3/ اأن يتمكن الطالب من معرفة بع�ض الأدوات الفنية التي تعينه على تذوق الن�ض الأدبي.

4/ اأن تنمو روح النقد عند الطالب حتى ي�ستطيع احلكم على الن�سو�ض .
5/ اأن يلم الطالب بتاريخ النقد الأدبي احلديث .

6/ اأن يعرف الرواد من النقاد املحدثني .  
مفردات املقرر : 

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2مفهوم النقد الأدبي احلديث ووظيفته واأهميته الأول 
2مدخل عام عن جذور النقد عند اليونان والرومان والعرب الثاين 
2اأثر النقد العربي احلديث الثالث 
2مناهج النقد و �سفات الناقد الناجحالرابع 

2معايري نقد ال�سعراخلام�ض 
، ال�ساد�ض الرومان�سية   ، )التقليدية  احلديثة  النقدية  املدار�ض 

الواقعية ، الرمزية ، املدر�سة الإ�سالمية(
2
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عنا�سر التجربة ال�سعرية )امل�سمون وال�سكل والفكرة ال�سابع 
– الأ�سلوب(  – اخليال  – العاطفة 

2

2الوحدة الع�سوية – ال�سدق الفنيالثامن 
منوذج من النقد التطبيقي لل�سعر –منوذج من ال�سعر التا�سع 

القدمي ، ومنوذج من ال�سعر احلديث ( 
2

والق�سة العا�سر  الرواية  بنوعيها  للق�سة  النقدية  املعايري 
الق�سرية

2

2منوذج من النقد التطبيقي لنقد الق�سة والرواية احلادي ع�سر
2معايري نقد امل�سرحية )منوذج تطبيقي لنقد امل�سرحية(الثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر و املراجع: 

1/ عيار ال�سعر – ابن طباطبا العلوي.
2/ نقد ال�سعر والنرث – قدامة بن جعفر.

3/ مدار�ض النقد الدبي احلديث – د/ حممد عبد املنعم خفاجي.
4/ من النقد الأدبي احلديث – د/ حممد مندور.

5/ ق�سايا النقد – د/ عز الدين اإ�سماعيل.
6/ النقد الأدبي ومناهجه – �سيد قطب.

7/ ديوان الطبيعة يف ال�سودان – حمزه امللك طمبل.
8/ اأ�سول ال�سعر ال�سوداين – عبد الهادي ال�سديق.

9/ الثقافة العربية يف ال�سودان – د/ عبد املجيد عابدين.
10/ ال�سعر ال�سوداين احلديث – د/ اإبراهيم ال�سو�ض.
11/ درا�سة ن�سو�ض  نقدية – حممد ال�سعدي فرهود.
12/ الق�سايا النقدية – اأ.د/ عبا�ض حمجوب حممود.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثامنالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 835 الأدب املقارن

و�سف املقرر:
هذا املقرر ي�سع موازنات بني الإنتاج الأدبي العربي واإنتاج ال�سعوب الأخرى    

لنقف علي حقيقة اأدبنا و�سط الآداب العاملية . 
اأهداف املقرر :

1/ ربط املادة باأ�سولها الإ�سالمية بالقراآن الكرمي وال�سنة املطهرة .
2/ اأن يعرف الطالب ن�ساأة الأدب املقارن .

3/ اأن يعرف املدار�ض الغربية التي لها دور يف ن�ساأة الأدب املقارن .
4/ اأن يعرف املنهج الذي ي�ساعده على املقارنة بني اأديبني .

5/ غر�ض القيم الرتبوية التي ت�سمنتها املفردات يف نفو�ض الطالب .    
مفردات املقرر :

ال�ساعاتاملفرداتاالأ�سبوع
2ن�ساأة الأدب املقارن – مفهومه – الهدف من درا�سته الأول 
2الأدب املقارن من اليونان حتى الآن الثاين 
2العلوم املطلوبة لدرا�سة الأدب املقارنالثالث 
2درا�سة املدر�سة الكال�سيكية الرابع 

2درا�سة املدر�سة الرومان�سية الفرن�سيةاخلام�ض 
2درا�سة الأجنا�ض الأدبية – الأجنا�ض ال�سعريةال�ساد�ض
2الأجنا�ض النرثيةال�سابع 
2درا�سة الكوميديا الإلهية الثامن 

2ق�سة جمنون ليلة يف الأدب املختلفةالتا�سع 
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2درا�سة ق�سة املعراج العا�سر 
2مناذج من التاأثري بني العربية والفار�سية احلادي ع�سر
2تطبيقات يف الدرا�سات الأدبية املقارنةالثاين ع�سر 

24جمموع ال�ساعات
امل�سادر واملراجع :

1/ الأدب املقارن – د/ حممد غنيمي هالل.
2/ الأدب املقارن – د/ عبد العزيز عتيق.

3/ الأدب املقارن – د/ طه وادي.
4/ الأدب املقارن – ود �سلوم.

5/ تطبيقات يف الأدب املقارن  - حممد غنيمي هالل.
6/ يف الأدب احلديث واملقارن – حممد زكي الع�سماوي.

7/ ر�سالة الغفران – املعري.
8/ الكوميديا الإلهية – دانتي.
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اجلامعة : جامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم
الف�سل الدرا�سي:  الثامنالكلية :  اللغة العربية

البيانات االأ�سا�سية للمقرر 
التخ�س�س امل�ستوىال�ساعاترمز املقررم�سمي املقرر

املعني بالدرا�سة
متطلب 

�سابق
-اللغة العربيةبكالوريو�ض�ساعتانمت-ع ع 836 بحث التخرج
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ــــــــــــــــــــــــــَة َخامتمِ
اَلم على خري خلقه  َوال�سَّ اَلة  َوال�سَّ ات،  احِلَ ال�سَّ تتّم  بنعمته  الَِّذي  لله  مد  احْلَ  

حبه َو�سلم ، َوبعد د �سلى الله َعَلْيِه وَعلى اآله َو�سَ مَّ َنبيَنا حُمَ
فقد جرى اْلعرف العلمي اأَن تكون يِف ِنَهاَية كل نتاج علمي خامتة ونحن اإذ   

ن�سع هذه الأحرف الأخرية ن�ست�سعر لذة الر�سى و�سعادة الإجناز .
جاء هذا الدليل حاماًل يف طياته الآتي : التعريف بالكلية، وروؤيتها، واأهدافها،   
لكل  املف�سلة  الإداري، والبيانات  الدرا�سي، وهيكلها  امل�ستقبلية، ونظامها  وخطتها 

مقرر درا�سي وعدد �ساعاته ، وثبت امل�سادر واملراجع لكل مقرر.
و�سكر الكلية ميتد لكل اللجان املخت�سة التي �سهرت على هذا العمل حتى   

خرج يف ثوب ق�سيب .
هيــــــــــــــف زانــــــــــــــــــــــه  حــــــورا••بقـــــــــٍد  حـــــــوت  قد  وعــني 
ال�صــــــــدرا••جواهـــــــر من بنات الفكــــر ي�صــــــرح  قد  ما 

يبذله  اأي جهد  الهفوات والعرثات �ساأن  العمل من  ننزه هذا  اأن  ل ن�ستطيع   
ِ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَلًفا َكِثرًيا} ]الن�ساء: 82[. ب�سر {َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اللهَّ

اأيديكم دلياًل يحقق  اأن ن�سع بني  اأننا نح�سب بعد هذا اجلهد ن�ستطيع  غري   
الهدف املن�سود.

ال�سامخ  اإر�ساء �سرحه  لبنات تتعاقب الأجيال يف  العلم  ونقول هكذا �ساأن   
حتى ياأوي الإن�سانية يف ظالله الوارفة.

د عبدالقادر حممود حممد مالك
عميد الكلية

4 من ذي احلجة 1440هـ املوافق 2019/8/5م
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الفهر�س
ال�سفحةاملو�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

3ا�ستهالل
4كلمة عميد الكلية

6الن�ساأة
6الأهمية
6الروؤية

6الر�سالة
6اأهداف الكلية

7اإدارة الكلية
7جمل�ض الكلية

7اخت�سا�سات الكلية
8عمادة الكلية

8اخلطة الإ�سرتاتيجية
9متيزها

9موقع الكلية
10اق�سام الكلية

10النظام الدرا�سي
11الت�سجيل
11التجميد

12المتحان من اخلارج
12نظام التقومي الأكادميي
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