
 "ماجستیر اللغة العر��ة في النحو واللغة "

 المستوي األول

 /CODE الرقم /الرمز
NO. اسم المقرر 

المتطلب 
 السابق

 

 )Creditsالوحدات الدراسیة (
نظري 
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

عرب٦٠٠  ARB 600 ۲ - ۲ - أصول النحو 

عرب٦٠١  ARB 601 ۳ - ۳ - قضا�ا أدب�ة ونقد�ة 

عرب٦٠٢  ARB 602 ۳ - ۳ - مدارس لسان�ة 

عرب٦٠٣  ARB 603 ۲ - ۲ - أسس ال�حث ومناهجه 
 ۱۰ - ۱۰ -  ساعات۱۰ المجموع

 
 ثانيالمستوي ال

 /CODE الرقم /الرمز
NO. اسم المقرر 

المتطلب 
 السابق

 

 )Creditsالوحدات الدراسیة (
نظري 
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

عرب٦٠٥  ARB 605 ٣ - ٣ عرب٦۰۰ دراسات نحو�ة 
عرب٦٠٦  ARB 606 ٣ - ٣ - دراسات صرف�ة 
عرب٦٠٧  ARB 607 ٢ - ٢ - النظر�ة النحو�ة 
عرب٦٠٨  ARB 608 ٢ - ٢ - لسان�ات 

 ۱۰ - ۱۰   ساعات ۱۰ المجموع

 

 ثالثالمستوي ال
 /الرمز
 الرقم

CODE/ 
NO. اسم المقرر 

المتطلب 
 السابق

 

 )Creditsالوحدات الدراسیة (
نظري 
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

عرب٦٠٩  ARB 609 ٢ - ٢ عرب٦۰۸ الداللة والمعجم�ة 
عرب٦١٠  ARB 610 ٢ - ٢ - لسان�ات النص وتحلیل الخطاب 
عرب٦١١  ARB 611 ٢ - ٢ - قضا�ا لسان�ة معاصرة 
عرب٦١٢  ARB 612 ٢ - ٢ عرب ٦۰۷ تطب�قات في النحو الحدیث 

 ۸ - ۸  ساعات ۸ المجموع



 

 الرابع المستوي
 /الرمز
 الرقم

CODE/ 
NO. اسم المقرر 

المتطلب 
 السابق

 

 )Creditsالوحدات الدراسیة (
نظري 
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

 ٤ - ٤ - مشروع ال�حث ARB 621 عرب٦٢١
 ٤ - ٤ - ساعات ٤ المجموع

 
 
 
 

توصیف المقررات) ۲٥(  
 اآلتیة: الثالثة ن یتضمن توصیف المقرر العناصر یجب أ

ویجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المھاري،  األھداف .۱
 والبعد الوجداني.

 .الموضوعات .۲
 .وسائل التقویم .۳

Course description should include the following 
three elements: 

1. Objectives that include: cognitive dimension, 
Skills dimension and emotional dimension 

2. Topics. 
3. Assessment methods. 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۲ أصول النحو عرب٦۰۰

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 استشعار جھود العلماء في استنباط قواعد النحو وأصولھ. -۱
 النحو بعامة. التعرف على أصول -۲
 معرفة أسس بناء االستدالل النحوي. -۳
 مقارنة ھذا العلم بعلم أصول الفقھ من حیث النشأة والمصطلحات. -٤
 والوقوف على موقف النحاة من االحتجاج بالحدیث الشریف. -٥
 تطبیق ما تعلمھ في أصول النحو في المشروع البحثي. -٦

 :الموضوعات. ۲
 وامل المؤثرة فیھ.نشأة علم أصول النحو والع .۱
 عالقة علم أصول النحو بأصول الفقھ. .۲
 األصول النحویة: .۳

 الشاذة). –اآلحاد  –االحتجاج بالقرآن الكریم (القراءات: المتواترة -السماع (أقسامھ ومصادره).  ب-أ
 موقف النحاة من االحتجاج بالحدیث الشریف. -ج
 الحكم. حولھا،القیاس (أقسامھ وأركانھ) األصل والفرع والعلة الجامعة بینھما، والعلة والجدل -د

 االستحسان.-االستصحاب.         ز -اإلجماع.    و -ھـ
 :وسائل التقویم. ۳

 االختبارات الفصلیة والنھائیة.-۱
 البحوث وأوراق العمل.-۲
 المناقشات.-۳

 :المراجع. ٤
 محمد سالم صالح لأصول النحو دراسة في فكر ابن األنباري،  - ۱ 
 اإلغراب في جدل اإلعراب، البن األنباري - ۲ 
 للسیوطي ،االقتراح في أصول النحو وجدلھ - ۳ 
 اإلیضاح في علل النحو للزجاجي - ٤ 
 محمد ضاري حمادي ، للدكتورالحدیث النبوي الشریف، وأثره في الدراسات اللغویة والنحویة - ٥ 
 علل النحو، ألبي الحسن الوراق - ٦ 
 في أصول النحو لسعید األفغاني - ۷ 
 .محمد بن طیب الفاسيلفیض نشر االنشراح من روض طي االقتراح،   - ۸ 
 لمع األدلة، البن األنباري - ۹ 

 شوقي ضیفللدكتور المدارس النحویة ،  - ۱۰
 
 
 
 
 
 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــررعنوان  المـقرر

 ال یوجد ۲ قضایا أدبیة ونقدیة عرب  ٦۰۱

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 استشعار أھمیة األدب لألدیب والمجتمع. -۱
 التفریق بین وظیفة األدب في المدارس النقدیة المختلفة. -۲
 التعرف على بعض خصائص اللغة األدبیة. -۳
 العمل األدبي.دراسة بعض عناصر  -٤
 دراسة بعض القضایا األدبیة.  -٥

 : الموضوعات. ۲
 .وظائفیة األدب ●
 .االلتزام ●
 .الفن للفن ●
 اللغة األدبیة. ●
 الثانویة. ●
 .األسطورة والرمز ●
 .التراث والحداثة ●
 .الشكل والمضمون ●
 المثاقفة. ●

 :وسائل التقویم. ۳
 االختبارات الفصلیة والنھائیة. -۱
 البحوث وأوراق العمل. -۲
 المناقشات. -۳

 المراجع. ٤
 تحوالت مفھوم االلتزام في األدب العربي الحدیث، د.محمد برادة. .۱
 الشعر العربي المعاصر: قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة،عزالدین إسماعیل. .۲
 قضایا الشعر المعاصر، نازك المالئكة. .۳
 نظریة التأویل، مصطفى ناصف. .٤
 لبول ریكور، ترجمة سعید الغانمي.نظریة التأویل: الخطاب وفائض المعنى،  .٥
 جمالیات المعنى الشعري: التشكیل والتأویل، عبدالقادر الرباعي. .٦
 قراءة النص وجمالیات التلقي، محمود عباس عبدالواحد.  .۷
 األصول المعرفیة لنظریة التلقي، لناظم عودة خضر.  .۸
 األسطورة والرمز، جبرإبراھیم جبر. .۹

 حیشي.الرمز في الشعر العربي، د.ناصر لو .۱۰
 الرمز األسطوري في شعر بدر شاكر السیاب، د.علي عبدالمعطي البطل. .۱۱
 مدخل لتحلیل ظاھراتي، محمد الماكري. الشكل والخطاب،-۱۲

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۳ مدارس لسانیة عرب ٦۰۲

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 آثار المدارس اللسانیة في تطور علم اللسانیات. إدراك -۱
 التمییز بین المدارس اللسانیة. -۲
 التعرف على تاریخ المدارس اللسانیة. -۳
 التعرف على أبرز رواد المدارس اللسانیة. -٤
 التعرف على أبرز مبادئ المدارس اللسانیة. -٥

 :الموضوعات. ۲
دراسة اللغة،  فيھا، وأثرھا ئالغربیة الحدیثة، من حیث نشأتھا، وأشھر مفكریھا، ومباد یھتم المقرر بتدریس أشھر المدارس اللسانیة

 وأھم المدارس اللسانیة التي سیتناولھا المقرر ھي:
 .المدرسة التاریخیة •
 ة.المدرسة البنیوی •
 .المدرسة النسقیة •
 .المدرسة الوظیفیة •
 .المدرسة التوزیعیة •
 .المدرسة التولیدیة •

 :وسائل التقویم. ۳
 االختبارات الفصلیة والنھائیة. -۱
 البحوث وأوراق العمل. -۲
 المناقشات. -۳

 :عالمراج. ٤
 للدكتور محمد یونس. ،مدخل إلى اللسانیات .۱
 للدكتور نعمان بوقرة. ،المدارس اللسانیة المعاصرة .۲
 لمحمد الصغیر بناني. ،المدارس اللسانیة من التراث العربي ومن الدراسات الحدیثة .۳
 للدكتور التواتي بن التواتي. ،اللسانیة في العصر الحدیث ومناھجھا في البحثالمدارس  .٤

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۲ أسس البحث ومناھجھ عرب ٦۰۳

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 استشعار أھمیة التحلي بأخالقیات البحث العلمي. -۱
الطالب على اختیار موضوع البحث: أسبابھ، وأھمیتھ، وأھدافھ، وطریقة صیاغة العنوان، ووضع خطة الحث، تدریب  -۲

 وجمع المادة العلمیة.
 التعریف بأھم مناھج البحث ونظریاتھ. -۳
 وفق منھج معین.التدرب على كتابة بحث علمي  -٤

 :الموضوعات. ۲
 أخالقیات البحث العلمي. -۱
توثیق ، ثم البحث ومصادرهمعاییر اختیار الموضوع ومرحلة القراءة وجمع مراجع مراحل كتابة البحث، وتشمل:  -۲

 .النصوص والحواشي والتعلیقات والصیاغة األخیرة والنتائج والتوجیھات وإثبات المصادر والمراجع
 :علميمناھج البحث الالتعرف على أبرز  -۳

 المنھج التاریخي 
 المنھج النفسي 
 المنھج االجتماعي 
 المنھج المقارن 
 المنھج المعیاري 
 المنھج الوصفي 

 بحث تجریبي. تطبیق مناھج البحث في -٤
 :وسائل التقویم. ۳

 االختبارات الفصلیة والنھائیة. -۱
 البحوث وأوراق العمل. -۲
 المناقشات. -۳

 :مراجعال .٤
 سلیمان.عبد الوھاب إبراھیم أبو ، للدكتور البحث العلمي كتابة .۱
 .البحث العلمي، للدكتور عبدالعزیز الربیعة .۲
 صالح فضل.، لمناھج النقد المعاصر .۳
 مدخل إلى المناھج النقدیة في التحلیل األدبي، تعریب الصادق قسومة. .٤
 منھج البحث اللغوي، لمحمد سلیمان یاقوت. .٥
 مناھج البحث في اللغة، للدكتور تمام حسان. .٦
 مختار عمر.البحث اللغوي عند العرب، ألحمد  .٧

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 عرب٦۰۰ ۳ دراسات نحویة عرب٦۰٥

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 استشعار قیمة تراثنا النحوي. -۱
 .المحدثین في بعض القضایا النحویةالقدماء وأراء النحاة  معرفة -۲
 البحوث النحویة.تطبیق ما درسھ الطالب في كتابة  -۳

 :الموضوعات. ۲
 ناقش بعض القضایا النحویة، ومنھا:یدرس الطالب في ھذا المقرر أبواب نحویة مختارة من كتب منھجیة مختلفة، وی

 باب الفاعل من كتاب سیبویھ. •
 باب االستثناء وكنایات العدد من حاشیة الصبان على شرح األشموني. •
 نظریة العامل بین القدماء والمحدثین. •
 باب الحكایة والظروف بالنسبة للتصرف وعدمھ من كتاب ارتشاف الضرب ألبي حیان. •
 باب الضمائر ونواسخ الجملة االسمیة من كتاب النحو الوافي لعباس حسن. •
 المصطلح النحوي بین البصرة والكوفة. •
 كتابة بحث في موضوع نحوي. •

 :وسائل التقویم .۳
 االختبارات الفصلیة والنھائیة. -۱
 البحوث وأوراق العمل. -۲
 المناقشات. -۳

 المراجع:. ٤
 ألبي حیان. الضرب،ارتشاف  .۱
 اإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري. .۲
 حاشیة الصبان على شرح األشموني. .۳
 الرد على النحاة، البن مضاء. .٤
 شرح التسھیل، البن مالك. .٥
 شرح الشافیة الكافیة، البن مالك. .٦
 شرح المفصل، البن یعیش. .۷
 النحوي بین مؤیدیھ ومعارضیھ ودوره في التحریر اللغوي، للدكتور خلیل عمایرة.العامل  .۸
 الكتاب، لسیبویھ. .۹

 النحو الوافي، لعباس حسن.. ۱۰
 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۳ دراسات صرفیة عرب٦۰٦

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 تراثنا الصرفي.استشعار قیمة  -۱
 التعریف بعلم الصرف وتاریخھ. -۲
 .بیان آراء بعض القدماء والمحدثین والمجامع اللغویة في بعض البنى الصرفیة-۳
 تطبیق ما درسھ الطالب في كتابة البحوث النحویة. ٤

 : الموضوعات. ۲
أنواع األبنیة الصرفیة وأقسامھا ، ویدرس أبوابا  مقرر یعرف بعلم الصرف و یبین أھمیتھ ، ومنزلتھ بین علوم العربیة ، كما یتناول

 ، ومن أبرز موضوعاتھ:صرفیة منتقاة
 تعریف بعلم الصرف من حیث النشأة واألھمیة.ال •
 أنواع األبنیة ومعانیھا، مع دراسة المیزان الصرفي. •
 التصغیر.، اإللحاق ،النسبأبواب :  •
 معانیھا.وصیغھا، وحروفھا،  :الزیادة •
 في تفسیر بعض القضایا الصرفیة.دور علم األصوات  •
الصرف العربي في ضوء معطیات الصرف الحدیث (البنیة الصرفیة عند ابن جني، نماذج من قرارات المجامع العربیة  •

 الخاصة باألوزان الصرفیة، الكالم العربي من حیث المبنى والمعنى عند تمام حسان).
 :وسائل التقویم. ۳

 والنھائیة.االختبارات الفصلیة  -۱
 البحوث وأوراق العمل. -۲
 المناقشات. -۳

 المراجع:. ٤
 البن جني. ،الخصائص .۱
 للرضي. ،شرح الشافیة .۲
 عبد القادر عبد الجلیل.ل ،علم الصرف الصوتي .۳
 تمام حسان. عناھا ومبناھا، للدكتوراللغة العربیة م .٤
 م.۱۹۸٤مجمع اللغة العربیة في القاھرة ،  ،مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاما .٥
 محمد عبد الخالق عضیمة.ل ،المغني في تصریف األفعال .٦
 البن عصفور. ،الممتع في التصریف .۷
 أحمد كشك. للدكتور ،من وظائف الصوت اللغوي .۸
 البن جني. ،المنصف شرح تصریف المازني .۹
 دالصبور شاھین.عب ،المنھج الصوتي للبنیة العربیة رؤیة جدیدة في الصرف العربي .١٠

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۲ النظریة النحویة عرب٦۰۷

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 التدرب على التحلیل النحوي باستخدام نظریة النحو التولیدي. -۱
 دراسة مجموعة من ظواھر تركیب اللغة. -۲
 التركیبیة والتركیب الوظیفي.التمییز بین البنیات  -۳
 التمییز بین المركبات األساسیة والمساعدة. -٤
 التمییز بین البنیة العمیقة والبنیة السطحیة. -٥
 دراسة المكمالت الفعلیة. -٦

 : الموضوعات. ۲
 التركیب النحوي. -۱
 القواعد التركیبیة.  -۲
 الرتبة والمطابقة.-۳
 الضم. -٤
 الجنس النحوي. -٥
 لیل التقلیدي.التح -٦
 المقاربة المعیاریة. -۷
 المقاربة الوصفیة. -۸
 التحلیل البنیوي. -۹

 تحلیل المكونات. -۱۰
 التنظیم الھرمي.-۱۱
 البنیة العمیقة والبنیة السطحیة. -۱۲
 القواعد المعجمیة. -۱۳
 قواعد النقل. -۱٤
 نظریة َس. -۱٥

 :وسائل التقویم. ۳
 االختبارات الفصلیة والنھائیة.-۱
 البحوث وأوراق العمل.-۲
 المناقشات.-۳

 :المراجع. ٤
 لمرتضى جواد باقر.  مقدمة في نظریة القواعد التولیدیة،  -۱
 لعبدالقادر الفاسي الفھري.  اللسانیات واللغة العربیة، -۲
 ، لعبدالقادر الفاسي الفھري. المقارنة والتخطیط في البحث اللساني العربي -۳
 للدكتور عبد القادر الفاسي الفھري. أدنویة،  یةفوھندستھا، دراسة استكشاغة العربیة لذرات ال -٤
 .ترجمة وتقدیم محمد الرحالي لنعوم تشومسكي، وراء التفسیر، اللسانیات التولیدیة من التفسیر إلى ما -٥
 ور مصطفى غلفان.اللسانیات التولیدیة من النموذج ماقبل المعیار إلى البرنامج األدنوي: مفاھیم وأمثلة، للدكت -٦
 أنظمة الربط في العربیة، دراسة في التراكیب السطحیة بین النحاة والنظریة التولیدیة التحویلیة، للدكتور خالد بھنساوي. -۷
 صوره، للدكتور رابح بو معزة.-أنواعھ-التحویل في النحو العربي، مفھومھ -۸
  مد الرحالي.تركیب اللغة العربیة، مقاربة نظریة جدیدة، للدكتور مح -۹

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۲ اللسانیات عرب٦۰۸

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 .مكانة علم اللسانیات إدراك -۱
 التعرف على طبیعة اللغات اإلنسانیة. -۲
 التعرف على مستویات دراسة اللغة. -۳
 باإلنسان والمجتمع والثقافة.التعرف على عالقة اللغة  -٤

 : الموضوعات. ۲
 ماھیة اللغة وأصولھا وخصائصھا. -۱
 أصوات اللغة. -۲
 الصرف. -۳
 النحو والتركیب. -٤
 الداللة. -٥
 التداولیة. -٦
 اللغة والدماغ. -۷
 اللغة والمجتمع. -۸
 .اللغة والثقافة -۹

 :وسائل التقویم. ۳
 االختبارات الفصلیة والنھائیة. -۱
 البحوث وأوراق العمل. -۲
 المناقشات. -۳

 :المراجع. ٤
 عبدالقادر قنیني.جمة تر ، فردیناند دي سوسیرل محاضرات في علم اللسان، .۱
 حمزة المزیني. جمةترلجورج یول، دراسة اللغة،  .۲
 لجون لوینز. اللغة واللغویات،  .۳
 .ة، لحافظ علوياللسانیات في الثقافة العربیة المعاصر .٤
 .لنعمان بوقرة، اللسانیات اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة .٥

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 عرب٦۰۸ ۲ الداللة والمعجمیة عرب٦۰۹

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 معرفة نشأة علم الداللة وتطوره. -۱
 معرفة النظریات الداللیة. -۲
 معرفة أنواع علم الداللة. -۳
 صناعة المعاجم.استشعار جھود العلماء في  -٤
 التمییز بین المدارس المعجمیة. -٥
 المقارنة بین المعاجم القدیمة والحدیثة. -٦

 : الموضوعات. ۲
 .نشأة علم الداللة .۱
 .اللغة والمعنى  .۲
 .النظریات الداللیة ( نظریات دراسة المعنى ) .۳
 ، التولیدي، البنیوي الجدید، المعرفي (اإلدراكي).البنیوي :علم الداللة .٤
 .نشأة المعاجم القدیمة  .٥
 .المدارس المعجمیة (مدارس ترتیب األلفاظ) .٦
 .بدایة الدراسات المعجمیة الحدیثة  .۷
 .نقد المعاجم القدیمة .۸
 .المعاجم الحدیثة .۹

 :وسائل التقویم. ۳
 االختبارات الفصلیة والنھائیة. -۱
 البحوث وأوراق العمل. -۲
 المناقشات. -۳

 :المراجع .٤
 جون الینز ، ترجمة : مجید عبد الحلیم الماشطة وآخرین .علم الداللة  ،  -۱
 دور الكلمة في اللغة ، ستیفن أولمان ، ترجمة كمال بشر.                   -۲
 جمعة.خالد محمود  ترجمة: بالمر، الداللة،مدخل إلى علم  -۳
                  .أحمد مختار عمر الداللة،علم  -٤
 نظریات علم الداللة المعجمي، دیرك جیرارتس، ترجمة ھیا المنیف وآخرون. -٥
 معنى المعنى، أوغدن ورتشارد، ترجمة كیان یحیى. -٦
 علم الداللة والعرفانیة، راي جاكندوف، ترجمة عبد الرزاق بنور. -۷
 تحلیل المعنى مقاربات في علم الداللة، صابر الحباشة -۸
 النظریة والتطبیق، فایز الدایةعلم الداللة العربي:  -۹

 المعنى وظالل المعنى، محمد محمد یونس -۱۰
 االستعارات التي نحیا بھا، جورج الیكوف وجون جونسون -۱۱
 مبادئ التداولیة، جیوفریلیتش،  ترجمة عبد القادر قنیني. -۱۲

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۲ لسانیات النص وتحلیل الخطاب عرب٦۱۰

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 معرفة المفاھیم األساسیة في تحلیل الخطاب. -۱
 معرفة أدوات الربط النصي. -۲
 معرفة المقصود باالتساق الداللي والمنطقي. -۳
 التعرف على نظریة السیاق. -٤
 التعرف على نظریة األفعال الكالمیة. -٥
 حقول تحلیل الخطاب.معرفة  -٦
 تحلیل نماذج باإلفادة مما درسھ الطالب في المقرر. -۷

 : الموضوعات. ۲
 وكذا ،بینھا ویُوضح التداخل ،یتناول المقرر المفاھیم اإلجرائیة التي ترتبط بتحلیل الخطاب واختالفھا باختالف االتجاھات والمدارس

 الخطاب ونظریة السیاق وأبنیة النص.   جیاتواستراتیعالقة الخطاب بالحقول المعرفیة المجاورة، 
 المفاھیم األساسیة في تحلیل الخطاب: الخطاب، النص، الملفوظ، القول. •
 سیاق الخطاب. •
 الربط النصي وأدواتھ. •
 االتساق الداللي والمنطقي.  •
 مستویات تحلیل الخطاب. •
 الخطاب ونظریة األفعال الكالمیة. •
 .).السیاسي.-اإلعالمي-األدبي-اللسانيحقول علم تحلیل الخطاب. (الحقل  •

 :وسائل التقویم. ۳
 االختبارات الفصلیة والنھائیة. -۱
 البحوث وأوراق العمل. -۲
 المناقشات. -۳

 :المراجع. ٥
 .فان دایك، ترجمة أ.د سعید البحیريلعلم النص (مدخل متداخل االختصاصات)،  -۱
 .عبد الھادي ظافر الشھريلستراتیجیات الخطاب، إ -۲
 .صالح فضلللدكتور بالغة الخطاب وعلم النص،  -۳
 فایز القرعان. )، للدكتورتقنیات الخطاب البالغي (دراسة نصیة -٤
 منیر التریكي. والدكتورمحمد لطفي الزلیطني، الدكتور ترجمة  ،تحلیل الخطاب، ج.ب براون، ج. یول -٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق الوحداتعدد  عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ۲ قضایا لسانیة معاصرة عرب ٦۱۱

ف المقرر
صی

تو
 

 
 :األھداف . ۱

 إدراك االختالف بین اللغویین القدماء واللسانیین في التعامل مع بعض القضایا اللغویة. -۱
 التعرف على بعض القضایا اللغویة التي اختلف فیھا اللغویون القدماء واللسانیون.  -۲

 : الموضوعات. ۲
  اآلتیة: القضایا في الحدیثة اللسانیات وعلماء العرب اللغویین نظر وجھة المقرر یدرس

 والتعبیرات العربیة، الجمل وأنواع والتقدیر، والحذف اإلعراب، وعالمات والعامل، والمعیاریة، الوصفیة-
 األصوات. ووصف اإلنشائیة،

 :وسائل التقویم. ۳
 والنھائیة.االختبارات الفصلیة  -۱
 البحوث وأوراق العمل. -۲
 المناقشات. -۳

 :المراجع. ٤
  مصطفى. إلبراھیم ،النحو إحیاء .۱
  حسان. تمام للدكتور ،ومبناھا معناھا العربیة اللغة .۲
  عمر. مختار ألحمد ،العرب عند اللغوي البحث .۳
 السنجرجي. عبدالعزیز مصطفى للدكتور ،الحدیثة اللغویة الدراسات ضوء في النحویة المذاھب .٤
 للدكتور رمضان عبدالتواب. ،بحوث ومقاالت في اللغة .٥

 



رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 عرب  ٦۰۷ ۲ تطبیقات في النحو الحدیث عرب ٦۱۲

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
 تحلیل بعض الظواھر في ضوء النظریة النحویة الحدیثة. -۱
 من البیانات النحویة. تحلیل مجموعة -۲
 بناء نظریة نحویة لحل ظاھرة لغویة.    -۳

 : الموضوعات. ۲
سیدرس  لمھ نظریاً في المقرر المتطلب لھ،یعدّ ھذا المقرر تطبیقاً عملیاً لمقرر النظریات النحویة، بحیث یطبق الطالب ما تع

، وغیرھا. ومع نھایة ھذا الطالب نماذج من أعمال عربیة دُرست في ضوء النظریات النحویة الحدیثة، كالنظریة األدنویة
 ستكون النقاشات النحویة الحدیثة مألوفة لدى الطالب.المقرر 

 :وسائل التقویم-۳
 االختبارات الفصلیة والنھائیة. -۱
 البحوث وأوراق العمل. -۲
 المناقشات. -۳

 :المراجع-٤
اللسانیات التولیدیة: من النموذج المعیار إلى البرنامج األدنوي: مفاھیم وأمثلة، لمصطفى غلفان بمشاركة محمد المالخ  -۱

 وحافظ علوي. 
 ، لمازن الوعر. ضوء النحو العاملي لتشومسكي فيالعرب  ینصولیأللة الشرط عند النحاة واجم -۲
 المعجم العربي، نماذج تحلیلیة جدیدة، لعبدالقادر الفاسي الفھري.   -۳
 دراسات نحویة وداللیة وفلسفیة في ضوء اللسانیات المعاصرة، لمازن الوعر.  -٤
 لعبدالقادر الفاسي الفھري. اللسانیات واللغة العربیة، -٥

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ال یوجد ٤ مشروع البحث عرب ٦۲۱

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف
 .الطالب على آلیات البحث العلمي  تدریب -۱
 .الطالب العلمي وقدرتھ على البحث الوقوف على مستوى -۲
 .في مجال تخصصھ درسھ من علوم ومعارف ق الطالب لماتطبی -۳

 : الموضوعات. ۲
فق ما درس في ویضع لھ خطة بحث و للبحث،یتصف بالجدة االبتكار والقابلیة  ،ار الطالب موضوعا علمیا في تخصصھیخت

تحریره واستخراج نتائجھ وفق قواعد البحث العلمي المعتمدة في جامعة و ثم یقوم بجمع مادتھ العلمیة ،العلميمناھج البحث 
 األمیر سطام بن عبد العزیز والمعدة من قبل عمادة الدراسات العلیا في الجامعة.

 :وسائل التقویم. ۳
 مناقشة الطالب في بحثھ الذي قدمھ وبخاصة نتائج البحث.
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