
 الدراسات األدبيةماجستير في اللغة العربية تخصص 

 أهداف البرنامج:

  لمجتمع من هذا التخصصتخريج كفاءات علمية متخصصة لتلبية حاجة 

 .إثراء المكتبة العربية بالدراسات واألبحاث اللغوية واألدبية 

 .اإلسهام في تنشيط البحث العلمي في مجاالت اللغة واألدب 

  توثيق العالقات العلمية وتبادل الخبرات مع برامج الماجستير المماثلة في الجامعات

 العربية والعالمية.

 مجاالت العمل:

 .التدريس في المدارس والجامعات 

 .ًالعمل في وسائل اإلعالم المختلفة، مذيعاً أو محرراً أو مدققا 

 .العمل في مراكز األبحاث ومجامع اللغة العربية 

 القبول:شروط 

  أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس بتقدير جيّد على األقّل، في تخّصص اللغة

 العربيّة وآدابها.

 أن يحقق شروط جامعة الزهراء بااللتحاق ببرامج الماجستير 

 متطلبات إتمام البرنامج:

 ساعة لدراسة المقررات خالل الفصلين في السنة 24ساعة تتضمن  33على الطالب اجتياز 

 الماجستير خالل السنة الثانية. ساعات لرسالة 9األولى و 

 أسس الدراسة:

  تحدد مدة التسججججيل بسجججنتين كحد أقصجججى، ويمكن للطالب تقديم طلب التمديد لسجججنة واحدة في
 الحاالت الخاصة.

  سبة دوام الطالب عن سنة األولى من مرحلة الماجستير، ويجب أال تقل ن الدوام إلزامي في ال
مجموع سججججاعات المقرر الفصججججلية، ويحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان إذا لم من  70%

 ً  .يحقق فيه نسبة الدوام المطلوب، ويعد راسبا

 ( من العالمة النهائية%60يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على ). 

   ي فبالنسبببلة للمقرر اليت يف لن من جن ين ي صبببم للقسبببا النيرت اليت يمفحن الطالب في

(  ربعون درجة للجانب العملي 40( سفون درجة، كما ي صم )60نهاية الفصل الدراسي )

اليت ينجن  ثناء الفصل، وهو علارة عن مياكرات قصيرة، و بحاث علمية، و نشطة تدريلية، 

 يقررها مدرس المادة على الطللة.

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر النيرت )اليت ال يضا  عمال سنة( من 

 درجة. 100ب عالمة المقرر العملي )اليت ال يضا قسماً نيرياً( من تحس 



   يحق للطالب الراسبببب في السبببنة اعولى إعادة دراسبببة المقررات الفي رسبببب فيها ولمدة عا

 واحد، وفي حال رسوب  يمنح فرصة اسفثنائية من مجلس الجامعة.

 قررات التي رسب فيها، يحق للطالب الراسب االحتفاظ بدرجات العملي في أي مقرر من الم
وفي هذه الحال يعفى من الدوام، وله أن يعيد العملي لهذا المقرر بناء على طلب خطي يقدمه 
إلى عمادة الكلية خالل الشهر األول من الفصل الدراسي، ويطالب عند ذلك بالدوام، ويسقط 

 .حقه في الدرجة السابقة

  رسببالة الماجسببفير لمدة سببنة، تحف إ ببرا  يلد  الطالب بعد اجفياز المواد المقررة، بفحضببير

 حد  عضببببببباء القلية، يقر موجببببببوعها مجلس الجامعة بناًء على اقفرا، عميد القلية، وعلى 

 الطالب  ن يقد  بنفائج بحث  رسالة تقللها لجنة الحقا بعد مناقشة علنية.

 جلسال يجوز مناقشججة الرسججالة قبل مضججي اثني عشججر شججهراً على األقل من تاري  موافقة م 
 الجامعة على اقتراح تسجيل الرسالة.

  تمنح الجامعة بناء على اقتراح أعضاء مجلسها درجة الماجستير في التخصص المشار إليه
وفق الخطة، ويتم حسججاب التقدير النهائي للطالب على أسججاس متوسججط التقديرات التي حصججل 

 ليه الرسالة.عليها في المقررات التي درسها باإلضافة إلى التقدير الذي حصلت ع

  يجوز للكلية أن توقف قيد الطالب للدراسة بدرجة الماجستير لمدة أقصاها عامين، وذلك بناء
على موافقة مجلس الجامعة، وبناء على طلب يتقدم به الطالب، وال تحتسجججب مدة اإليقاف من 

 مدة الدراسة المحددة.
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 توصيف المواد:

 المناهج العلمية في الدراسات اللغوية واألدبية

البحث العلمي الفنية، وضججججججبط الفهارس تهدف هذه المادة إلى تعليم الطالب أسججججججس كتابة 

والحواشي واالقتباس، وكل ما يتعلق بتقنيات كتابة البحث العلمي، مع التوقف عند طرائق الكتابة 

 .العلمية للبحث ومناهجها وأساليبها

  جماليات النص القرآني

ية نتهدف هذه المادة إلى بيان أوجه الجمال الفني والمضجججججموني والبياني واألسجججججاليب البيا

 التي استخدمتها لغة القرآن وتفوقت بها على النص األدبي اإلنساني.

  قضايا الشعر العربي القديم

تهدف هذه المادة إلى دراسجججة أهم القضجججايا والمشجججكالت التي أثيرت حول الشجججعر العربي 

لك، والتوقف مع آراء بع   تدوين، وغير ذ ية وال ية الشجججججججعر والروا حال وأول ثل االنت قديم م ال

 تشرقين في هذا الخصوص أمثال بروكلمان وجب وبالشير وغيرهم.المس

  النثر العربي القديم فنونه وتطوره

تهدف هذه المادة إلى البدء مع العصجججججر الجاهلي لتدرس أنماط النثر العربي مثل الخطابة 

 واألمثال، ثم تتدرج إلى عصجججر اإلسجججالم الجديد، وتتوقف مع توجيه اإلسجججالم للنثر باتجاه الدعوة

الجديدة وخدمتها، فتتوقف مع خطب الرسجججول الكريم ورسجججائله وخطب الخلفاء الراشجججدين، ممتدة 

إلى العصججر األموي واسججتمرار الخطابة الدينية والسججياسججية وبعد ذلك بدايات النثر الفني عند ابن 

 دالمقفع وعبد الحميد الكاتب، ثم نضوج هذا الفن في العصر العباسي على يد الجاحظ وابن العمي

 والتوحيدي والمعري وغيرهم، وكذلك دراسة المقامات كلون نثري جديد.



  البالغة في ضوء النقد الحديث

تهدف هذه المادة إلى تدرس هذه المادة أصجججججججول البالغة العربية التقليدية، ثم تتدرج إلى 

لحات مصطدراسة مناهج النقد األدبي الحديث وأثر هذه المناهج في انحراف البالغة التقليدية إلى 

 ومسميات جديدة بأثر التطور األدبي والنقدي الذي طرأ على الساحة األدبية والنقدية حديثاً.

 دراسة النص الشعري في ضوء مناهج النقد الحديث

تهدف هذه المادة إلى تناول النص الشعري وعرضه على مناهج النقد الحديث مثل 

من طرائق النقد الحديث إلغناء النقد األدبي  والتفكيكية والجمالية واألسلوبية وغيرها ةالبنيوي

 الحديث

 موضوعات خاصة في األدب والنقد

يختار مدرس المادة عدة موضوعات وقضايا أساسية في األدب والنقد العربي، مثل االلتزام في 

ثة في األدب الحديث، وغير ذلك من  بالبالغة، وأثر المدارس النقدية الحدي األدب، وعالقة األدب 

 تمس األدب مباشرة ليصار إلى دراستها والتعمق فيها. قضايا

 القضايا العروضية وموسيقا الشعر

تدرس هذه أهم القضججايا العروضججية األسججاسججية في األدب والنقد العربي، مثل االلتزام في 

األدب، وعالقة األدب بالبالغة، وأثر المدارس النقدية في األدب الحديث، وغير ذلك من قضججججايا 

 مباشرة ليصار إلى دراستها والتعمق فيها.تمس األدب 

 


