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 اللغة العربّية وآدابها قسم

 اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية

 جامعة آل البيت

  

 اللغة العربّية وآدابها يفالدكتوراه لدرجة  الدراسّية اخلطة
 

 بهاوآدا ةدكتوراه الفلسفة يف اللغة العربّي : بالعربيةالدرجة  اسم

 Ph.D in Arabic Language and Literature: الدرجة باإلجنليزية اسم

 

 عامة: شروطو أحكام -أ

 جامعة آل البيت. يف السارية اهذه اخلطة بتعليمات الدراسات العلي تلتزم -1

 يف َمن ُيقَبل يف الربنامج أْن: شرتطُي -2

 القبول املنصوص عليها يف اجلامعة. يماتتعل عليه تنطبق .أ 

 يف أّي ختّصص من ختّصصات اللغة العربّية وآدابها. ملاجستريعلى درجة ا حاصاًل يكون .ب 

 .قرارات جملس التعليم العالي وفق ،أو ما يعادله التوفل، اختبار جيتاز .ج 

 قّرها اجملالس املختّصة.عليه أّية شروط ت تنطبق .د 

 

 :ةاخلّط مكّونات   -ب

 مّوزعة( ساعة معتمدة 54اخلطة الدراسّية يف الربنامج لدرجة الدكتوراه من ) تتكّون

 اآلتي: حوعلى الن

 املعتمدة الساعات ملتطلبا نوع التسلسل

 أواًل

  :التخّصص متطلبات

 21 اإلجبارّية املساقات .أ 

 15 االختيارّية املساقات .ب 

 18 الدكتوراه وحةأطر .ج 

 ساعة صفر صيف التخّص عرفّيةاختبار الكفاءة امل اجتياز ثانيا

 54 اجملموع
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 الرتميز: نظام -ج

 الكلّية: رمز -1

 

 

 

 

 

 القسم: رمز -2

 

 

 

 

 :املساقات رموز -3

0 - 9 0 - 9 91  01 13 

 الكلية القسم املستوى اجملال التسلسل

 

 

 :املساقاتيف أرقام  تمنزلة )جمال( العشرا مدلول

 

 جمال التخصص عنوان اجملال رمز التخصص الجم عنوان اجملال رمز

 البالغة 5 البحث منهج 0

 - 6 والصرف النحو 1

 - 7 اللغة علم 2

 - 8 األدب 3

 الدكتوراه ُأطروحة 9 النقد 4

 

 

 .يف جامعة آل البيت مبوجب تعليمات الدراسات الُعليا ُتحَدد :كّيةاالستدرا املساقات - د

 

                                                 
1
.3/12/2015(بتاريخ2/2015/2016لجنةالخطةالدراسيةرقم)تعديلالمستوىبقرارتم 

 الرمز الكلّية

 13 والعلوم اإلنسانّية اآلداب

 الرمز القسم

 01 العربّية وآدابها اللغة
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 :تيمّوزعة على النحو اآل اعة( س54: متطلبات التخّصص: )أّواًل

 اآلتية: املساقات( ساعة معتمدة وتشمل 21اإلجبارّية: ) املساقات- أ

 املساق اسم املساق رقم التسلسل
 الساعات

 املعتمدة

 3 * باللغة واألد يفالبحث العلمّي  مناهج 1301753 1

 3 النحو العربي نظرية 1301910 2

 3  ةالنظرّية والتطبيقّي اللسانّيات 1301920 3

 3 يف األدب العربي القديم موضوعات 1301930 4

 3 يف األدب العربّي احلديث موضوعات 1301940 5

 3 يف النقد احلديث  موضوعات 1301941 6

 3 العربّية البالغةحبث يف  حلقة 1301950 7

 21 اجملموع

فتصبح  تيارية،االخ املساقاتآخر من  مساقًامرحلة سابقة  يف املساقدرس هذا  منيأخذ * 

 ساعة معتمدة. 19 ياريةاالخت مساقاته

 

جمموعة واحدة  مساقات( ساعة معتمدة خيتارها الطالب من 15االختيارّية: ) املساقات .ب 

 :ت نموعت ن اآلتيمن إحدى اجمل

 جمموعة مساقات اللغة:  -1

 املساق اسم املساق رقم التسلسل
 الساعات

 املعتمدة

 3 التأريخ اللغوّي يف العربّية مناهج 1301901 1

 3 الصرف العربّي نظرّية 1301911 2

 3 الصوتّي يف اللغة العربّية التفكري 1301912 3

 3 النحو العربّي يف ظواهر 1301913 4

 3 النّص وحتليل اخلطاب لسانّيات 1301921 5

 3 املقارن والتقابلّي ةاللغ علم 1301922 6

 3 طلحاملص علم 1301923 7

 3 اللغة املعجمّي علم 1301924 8

 3 اإلجنليزية( باللغةاستشراقّية متقدمة يف اللغة العربّية ) دراسات 1301925 9

 3 إليقاعموسيقا الشعر وا يفمتقدمة  دراسات 1301943 10
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  جمموعة مساقات األدب -2

 املساق اسم املساق رقم التسلسل
 الساعات

 املعتمدة

 3 التأريخ األدبّي والنقدّي يف العربّية مناهج 1301902 1

 3 العباسّيمتقدمة يف الشعر العربّي  دراسات 1301932 2

 3 الوسيط متقدمة يف النثر العربّي دراسات 1301933 3

 3 خاصة يف األدب األندلسّي تموضوعا 1301934 4

 3  العربّي السرد 1301935 5

 3 متقدمة يف القصيدة العربية احلديثة دراسات 1301936 6

 3 خاّصة يف األدب اململوكّي والعثمانّي موضوعات 1301937 7

 3 صحتليل النصو مناهج 1301942 8

 3 خاّصة يف األدب املقارن موضوعات 1301944 9

10 1301945 
)باللغة  ونقده لعربّياستشراقّية متقّدمة يف األدب ا راساتد

 اإلجنليزّية(
3 

 

(، وحتسب له صفر 1301998)رقمه و ،العربّية وآدابها اللغةالكفاءة املعرفّية يف  اختبار -ج

( ساعة معتمدة بنجاح قبل نهاية الفصل 24) سةالطالب اجتيازه بعد درا علىساعة. و

األقّل  على منهاساعة معتمدة  15) تكونأن  على جماللتحاقه بالربنا ساخلام

ال ُيفصل  لكيفيه أّول مرة؛  رسباالختبار إال مرة واحدة ملن  ادةجيوز إع وال( رّيةإجبا

 من الربنامج ُحكمًا.

 

 ،( ساعة معتمدة بعد النجاح يف اجتياز املناقشة العلنّية18)خيصص هلا  :طروحةاأُل -د

 (.1301999) قمهارو
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االسرتشادّية اخلطة  

 

 

 السنة األوىل

 الثاني الفصل األول الفصل

 رقم املساق املساقاسم  املساقاسم  املساق رقم

 والتطبيقية النظرية اللسانيات 1301920 واألدب غةيف الل البحث العلمّي مناهج 1301753

 متطلب اختياري - العربّي نحوال نظرّية 1301910

 اريمتطلب اختي - متطلب اختياري -

 

 

 الثانية لسنةا

 الثاني الفصل األول الفصل

 رقم املساق املساقاسم  املساقاسم  املساق رقم

 حلديثيف النقد ا موضوعات 1301941 العربي القديم ألدبيف ا موضوعات 1301930

 يف األدب العربي احلديث موضوعات 1301940 العربّية البالغةحبث يف  حلقة 1301950

 متطلب اختياري - متطلب اختياري -
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 اللغة العربية وآدابها / برنامج الدكتوراه قسماليت يطرحها  املساقات

 املساق اسم املساق رقم ت
 الساعات

 املعتمدة

 3 واألدبالبحث العلمّي يف اللغة  مناهج 1301753 1

 3 التأريخ اللغوّي يف العربّية مناهج 1301901 2

 3 والنقدّي يف العربّيةالتأريخ األدبي  مناهج 1301902 3

 3 نظرية النحو العربي 1301910 4

 3 الصرف العربي نظرية 1301911 5

 3 اللغة العربية يفالصوتي  التفكري 1301912 6

 3 يف النحو العربي ظواهر 1301913 7

 3 النظرية والتطبيقية اللسانيات 1301920 8

 3 النص وحتليل اخلطاب لسانيات 1301921 9

 3 اللغة املقارن والتقابلي علم 1301922 10

 3 صطلحامل علم 1301923 11

 3 اللغة املعجمّي علم 1301924 12

 3 استشراقّية متقدمة يف اللغة العربية )باللغة اإلجنليزّية( دراسات 1301925 13

 3 يف األدب العربي القديم موضوعات 1301930 14

 3 ّي العباسّيمتقدمة يف الشعر العرب دراسات 1301932 15

 3 متقدمة يف النثر العربي الوسيط دراسات 1301933 16

 3 خاصة يف األدب األندلسي موضوعات 1301934 17

 3 العربي السرد 1301935 18

 3 احلديثة بيةمتقدمة يف القصيدة العر دراسات 1301936 19

 3 خاّصة يف األدب اململوكّي والعثمانّي موضوعات 1301937 20

 3 يف األدب العربي احلديث موضوعات 1301940 21

 3 النقد احلديث يف موضوعات 1301941 22

 3 حتليل النصوص مناهج 1301942 23

 3 متقدمة يف موسيقا الشعر واإليقاع دراسات 1301943 24

 3 يف األدب املقارن ةخاّص موضوعات 1301944 25

 3 )باللغة اإلجنليزّية( قدهعربّي وناستشراقّية متقدمة يف األدب ال دراسات 1301945 26

 3 حبث يف البالغة العربية حلقة 1301950 27

 18 الدكتوراه أطروحة 1301999 29
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 اليت يقدمها قسم اللغة العربية وآدابها / برنامج الدكتوراه املساقات وصف

 ساعات معتمدة 3 البحث العلمّي يف اللغة واألدب مناهج 1301753

 Scientific Research Methods in Language and Literature 

تعليم الطلبة مناهج البحث اللغوي واألدبي: فيدرس الطالب مادة البحث األدبي واللغوّي من 

 حيث: مادته وطبيعته ومناهجه املختلفة وأصوله ومصادره يف اجلانب ن النظرّي والتطبيقي.

 

 ات معتمدةساع 3 مناهج التأريخ اللغوّي يف العربّية 1301901

 The methods of writing linguistic history in Arabic 

مفهوم التأريخ اللغوّي ب ن التاريخ العام والتاريخ اخلاص. أهمية التأريخ العلمي املوضوعّي لعلوم 

اللغة العربّية. مناهج كتب طبقات اللغوي ن والنحوّي ن، مناهج التأريخ لعلوم اللغة العربية. 

لغوّية. مناهج الرتاجم اللغوّية ب ن القدماء واحملدث ن. التأريخ للظواهر اللغوّية يف اجملالس ال

 دراسات احملدث ن عربًا ومستشرق ن: مناذج وتطبيقات.

 

 ساعات معتمدة 3 مناهج التأريخ األدبّي والنقدّي يف العربّية 1301902

 The methods of historical writing of literature and 
criticism in Arabic 

مفهوم التأريخ اللغوّي ب ن التاريخ العام والتاريخ اخلاص. أهمية التأريخ العلمي املوضوعّي ألدباء 

العربّية. مناهج كتب تراجم األدباء، مناهج التأريخ للظواهر النقدّية يف األدب العربّي. اجملالس 

ب ن القدماء واحملدث ن عربًا ومستشرق ن: األدبّية والنقدّية. مناهج دراسة تاريخ األدب العربّي 

 مناذج وتطبيقات.

 

 ساعات معتمدة 3 نظرّية النحو العربّي   1301910

 Theory of Arabic Syntax 
نظرّية التحّكم العاملّي: املفهوم والرؤى والتطبيقات واملواقف. بناء القواعد الكلّية والكربى 

ناهج التعالق النحوّي ب ن املسائل واألبواب. حتديث القاعدة والصغرى واالنتقال التعليلّي بينها. م

النحوّية وتعديلها وإلغاؤها عند القدماء واحملدث ن. مناهج بناء املادة النحوّية حسب تعّدد 

 األغراض: التعليمّية منها والعلمّية.

 

 ساعات معتمدة 3 نظرية الصرف العربي 1301911

 Theory of Arabic Morphology 

نظرّية الَصـرف العربّي التقليدّي وتطبيقاتها. امليزان الصـريّف: الصورة والصريورة  

واإلشكاالت. الداللة الصـرفّية. التحوالت الصـرف صوتّية. مناهج احملدث ن يف دراسة نظرّية 

 الصرف العربّي وبنية الكلمة. احملِلالت الصرفّية احلاسوبّية: عرض وحتليل ونقد.
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 ساعات معتمدة 3 التفكري الصوتي يف اللغة العربية 1301912

 Phonological Thought in Arabic Language 

دراسات معّمقة يف الفكر الصوتّي عند العرب والغرب. عالقة الدرس الصوتّي احلديث باملستوى 

وحتليال الصـريّف والرتكييّب والرسم الكتابّي. مناهج تفسري الظاهرة الصوتّية اللغوّية: عرضا 

 وتطبيقا وتقييمًا.

 

 ساعات معتمدة 3 ظواهر يف النحو العربي 1301913

 Phenomena in Arabic grammar 

دراسات حنوّية حتليلّية تارخيّية معّمقة لظاهرة من ظواهر النحو العربّي منذ نشأته حتى العصر 

تها، أو داللة عالمات احلديث، كظاهرة احلذف، أو التقديم والتأخري، أو بنية اجلملة وحتوال

اإلعراب، أو الَشـرط، أو االستثناء، أو زمن الفعل، أو دور احلروف يف تشكيل املعنى، أو التعريف 

 والتنكري، أو التحّول العددي، أو التوابع.

 

 ساعات معتمدة 3 اللسانيات النظرية والتطبيقية 1301920

 Theoretical and Applied Linguistics 

عمقة يف اللسانيات النظرّية والتطبيقّية. املناهج اللسانّية وتطبيقاتها. التخطيط دراسات م

اللغوّي. التطبيقات اللسانّية العصبية والنفسية والتعليمية واالجتماعية. اللسانيات والتقنيات 

 احلديثة.

 

 ساعات معتمدة 3 لسانيات النص وحتليل اخلطاب 1301921

 Text Linguistics and Discourse Analysis 

مفهوم النّص وبنيته. النّص واخلطاب. أنواع اخلطاب اللسانّي. التماسك الداخلي واخلارجّي 

 والروابط النصّية واملقامّية. العالئقية. إنتاج النّص وتلّقيه. تطبيقات على نصوص قدمية وحديث.

 

 ساعات معتمدة 3  علم اللغة املقارن والتقابلي 1301922

 Comparative and Contrastive Linguistics 

دراسات حديثة معمقة متقدمة يف التطّورات األخرية يف علم اللغة املقارن والتقابلي مع تطبيقات 

على اللغة العربّية يف اإلطار املوروث واحلديث. دراسة أوجه اإلفادة املوضوعّية من املقارنة واملقابلة 

 ة وغري السامّية.ب ن العربّية وغريها من اللغات السامّي
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 ساعات معتمدة 3  علم املصطلح 1301923

 Terminology 

دراسات معّمقة يف اأُلسس اللغوية للمصطلح وطرق صياغته. املصطلح والصناعة املعجمّية. جهود 

 املؤّسسات والباحث ن يف املصطلح تأسيسًا وعرضًا ونقدًا. إشكالية توحيد املصطلح.

 

 ساعات معتمدة 3 ملعجمّيعلم اللغة ا 1301924

 Lexicography 

دراسات معّمقة يف املوروث النظرّي والتطبيقّي يف علم اللغة املعجمّي. حتليل اجتاهات علم اللغة 

املعجمي احلديث. العربّية وعلم اللغة املعجمي: املمارسة واآلفاق. رؤية اجملامع اللغوّية العربية 

ة العامة. املعجمات العامة، املعجمات املتخصصة. جتارب ملعجمات عربية حديثة، معجمات احليا

 معجمّية حديثة: عرض وحتليل ونقد.  

 

 ساعات معتمدة 3 دراسات استشراقّية متقدمة يف اللغة العربّية )باللغة اإلجنليزّية( 1301925

 Advanced Oriental's studies in the Arabic language 

األساليب واألهمّية. أعالم املستشرق ن ودراساتهم عن اللغة العربّية يف  املستشرقون ودراسة العربّية:

املعجم والنحو والصرف واألصوات والبالغة. املستشرقون وإعادة وصف اللغة العربّية. نصوص تطبيقّية 

 باللغة اإلجنليزّية: دراسة وحتليال وتقييما وتأثريًا وتأثرًا.

 

  موضوعات يف األدب العربي 1301930

 Issues in Ancient Arabic Literature 

مناهج دراسة الشعر اجلاهلي. االجتاهات املعاصرة يف دراسة النّص اجلاهلّي. قضايا يف الشعر 

اجلاهلي واإلسالمّي. التطور والتجديد يف الشعر األموّي. فنون النثر القديم حتى نهاية العصر 

 األموّي.

 

 ساعات معتمدة 3 لعربي العباسّيدراسات متقدمة يف الشعر ا 1301932

 Advanced Studies in Arabic Poems till the end of Abbasid Perio 

دراسات معّمقة يف بنية القصيدة العربية القدمية يف العصر العباسّي ومكّوناتها. تطّور القصيدة 

ضوّية. دراسات حبثّية العباسّية. القصيدة العباسّية القدمية ب ن الوحدة املوضوعّية والوحدة الع

 تطبيقّية يف بنية القصيدة العربّية القدمية يف العصر العباسّي.
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 ساعات معتمدة 3 دراسات متقدمة يف النثر العربّي الوسيط 1301933

 Advanced Studies in Medieval Arabic Prose 

نثر العربّي الوسيط. الفن األنظار النقدية املعاصرة يف دراسة النثر العربّي الوسيط. قضايا ال

 القصصي العربّي. النثر العربّي الوسيط ب ن التأثر والتأثري. نصوص تطبيقّية.

 

 ساعات معتمدة 3 موضوعات خاصة يف األدب األندلسي 1301934

 Special Topics in Literature of Andalusia 

األندلسي، كاملوّشحات، وشعر دراسات معمقة يف ظاهرة أدبية بارزة أو أكثر من ظواهر األدب 

وصف الطبيعة، ورثاء املدن واملمالك، والشعر النسوّي. وفن الرسائل وأدب الرتمجة، وأعالم األدب 

 األندلسّي.

 

 ساعات معتمدة 3 السرد العربي 1301935

 The Arabic Narrative 

سطورة. البنية وَتَشك ل ُأسس السرد العربي القديم: ب ن الشفاهية والكتابية. السرد والدين واأُل

النوع: اخلرافة والسرية واملقامة واألدب الشعيب والعجائيب. تقنيات السرد العربي. السرد احلديث 

 يف القصة والرواية واملسرحية.

 

 ساعات معتمدة 3 دراسات متقدمة يف القصيدة العربية احلديثة    1301936

 Advanced Studies in Modern Arabic Poetry 

دراسات معّمقة يف مفاهيم الشعرية واملوسيقا. قصيدة النثر. تداخل األجناس األدبّية.  والغموض 

 واحلداثة. دراسات تطبيقّية على نصوص شعرّية حديثة.

 

 ساعات معتمدة 3  موضوعات خاصة يف األدب اململوكّي  والعثماني 1301937

 Special Topics in Mamluk and Ottoman Literature 

دراسات معمقة يف موضوع أدبي بارزة أو أكثر من موضوعات األدب اململوكي والعثماني 

وظواهرهما، مثل: شعر اجلهاد ورسائله وخطبه واملدائح النبوية، وصورة احلرب، والصنعة البديعّية 

، والواقع ب ن االتباع واالبتداع، والتطور والتجديد يف النثر اململوكي والعثماني، واملعجم الشعرّي

 واخليال واأُلسطورة يف األدب اململوكّي والعثماني، وظاهرة املوسوعات.
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 ساعات معتمدة 3 موضوعات يف األدب العربي احلديث 1301940

 Issues in Modern Arabic Literature 

 بدايات الشعر العربي وتطوره ، ويتناول قضية أو ظاهرة يف الشعر العربي احلديث مثل ظاهرة

توظيف الرتاث أو اأُلسطورة أو الرمز أو التناّص، وتطبيقها على النصوص اإلبداعية جملموعة 

شعراء. تشّكل الرواية العربّية احلديثة: الصورة والصريورة. دراسات تطبيقّية على مناذج من الشعر 

 والرواية.

. 

 ساعات معتمدة 3 موضوعات يف النقد احلديث 1301941

 Issues in Modern Criticism 

دراسات معّمقة يف األصول الفلسفّية الجتاهات النقد احلديث ومصطلحاته. والتلقي والنقد 

الثقايف. أعالم النقد احلديث وإجنازاتهم النقدّية وأصوهلا القائمة عليها ومقارنة بعضها ببعض. 

 دراسات تطبيقّية  على نصوص حديثة جتلي مساتها وعناصرها برؤية نقدّية.

 

 ساعات معتمدة 3 مناهج حتليل النصوص 1301942

 Methods of Textual Analysis 

مناهج حتليل النصوص عند العرب واألجانب: املفاهيم واخلطوات واإلجراءات ب ن اإلطار العام 

 واخلصوصّية. دراسات معّمقة يف حتليل النصوص الشعرية والنثرية احلديثة.

 

 ساعات معتمدة 3 ا الشعر واإليقاع  دراسات متقّدمة يف موسيق 1301943

 Advanced Studies in Poetry Music and Rhythm 

حماوالت التجديد يف موسيقا الشعر العربّي قدميًا وحديثا. البحور املهملة. التنظري للعروض 

يدة احلديث: املبادئ واألعالم. التفعيلة وإعادة التشكيل احلّر واملقّيد. املوسيقا الشعرّية يف قص

النثر. اإليقاع املوسيقي والتقن ن العروضّي. تطبيقات متنّوعة على األمناط العروضّية واإليقاعّية 

 احلديثة.

 

 ساعات معتمدة 3 موضوعات خاصة يف األدب املقارن 1301944

   Special Topics in Comparative Literature   

قارن وظواهره، مثل: عاملّية دراسات معمقة يف موضوع بارز من موضوعات األدب امل

األدب، ومكانة األدب العربّي ب ن اآلداب العاملّية، وتأّثر األدب العربّي القديم باآلداب 

العاملّية، وتأثري األدب العربّي يف اآلداب العاملّية، واألدب العاملّي وأثره يف األشكال األدبّية 

لحمة، واستلهام الرتاث اإلنسانّي يف العربّية احلديثة: القصة والرواية واملسرحّية وامل

األدب العربّي احلديث يف الشعر والنثر، مع دراسات تطبيقّية على مناذج من الشعر 

 والنثر لتبي ن املثاقفة وحدود التأثر.



13 

 

 
 

 ساعات معتمدة 3 دراسات استشراقّية متقدمة يف األدب العربّي ونقده )باللغة اإلجنليزّية(   1301945

Advanced Oriental's studies in Arabic literary criticism 

املستشرقون ودراسة األدب العربّي ونقده: املنطلقات والوسائل واألهداف واألهمّية. أعالم املستشرق ن 

ودراساتهم عن األدب العربّي وموضوعاته وظواهره وأعالمه، وعن النقد األدبي العربّي وقضاياه. نصوص 

 ليزّية: دراسة وحتليال وتقييمًا وتأثريًا وتأثرًا.تطبيقّية باللغة اإلجن

 

 ساعات معتمدة 3 حلقة حبث يف البالغة العربية 1301950

 Seminar in Arabic Rhetoric    

مناهج جتديد البالغة العربية والتنظري اجلمالّي هلا قدميا وحديثا. تطّورات االنزياح البالغّي يف 

اجلمالية اجلديدة للبالغة. تعالق البالغة واأُلسلوبّية يف ضوء اللسانيات.  االستعارة والتشبيه. الوظائف

 بنية اأُلسلوب الداللّي واجلمالّي. تطبيقات متنوعة على األدب القديم واحلديث.

 


