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قسم اآلداب والعلوم
تخصص اللغة العربٌة وآدابها
وصف المساقات
وصف مساقات التخصص اإلجبارية
(3س.م)
مهارات فً اللغة العربٌة () 111111( )1
ٌهدف هذا المساق إلى تحقٌق المهارات اللغوٌة األساسٌة :وهً القراءة والمحادثة واالستماع والكتابة ،كما ٌهدف
إلى تسهٌل االتصال اللغوي  ،وتوفٌر العناصر األساسٌة لنجاحه ،كما ٌهدف أٌضا ً إلى تعرٌف الطلبة بالمعاجم اللغوٌة،
وطرق استخدامها.
وٌهدف هذا المساق إلى تنوٌر الطلبة بمشكالت تعلٌم اللغة العربٌة ،واللغات واللهجات ،وبعض القضاٌا النحوٌة،
كما ٌهدف إلى تنمٌة قدرات الطلبة على تحلٌل النصوص األدبٌة ،وبٌان مواطن الجمال والتمٌز .فٌها.

(3س.م)
مهارات فً اللغة العربٌة () 111112 ( )2
ٌهدف هذا المساق إلى تنمٌة المهارات األساسٌة فً اللغة العربٌة باستعراض فن الخطابة ،والمقالة ،واألقصوصة،
والخاطرة  ،والرسالة ،وٌهدف إلى التعرٌف بكتابة السٌرة الذاتٌة ،ومحضر الجلسات ،ونماذج االستدعاء ،كما ٌهدف
أٌضا ً إلى توضٌح مدى غنى اللغة العربٌة فً السٌاقات المختلفة ،وقدرتها على مواكبة كل جدٌد.

(3س.م)
البالغة العربٌة ( ) 110210
ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطلبة بتارٌخ البالغة عند العرب ،وبٌان أثر القرآن الكرٌم فً تطورها وازدهارها،
كما ٌهدف إلى تنوٌر الطلبة بجهود أشهر العلماء الذٌن أسهموا فً هذا العلم مثل :الجاحظ ،والمبرد ،وابن المعتز،
والجرجانً ،والسكاكً ،والقزوٌنً ،وٌهدف أٌضا ً إلى بٌان فروع البالغة من :علم المعانً ،وعلم البٌان ،وعلم البدٌع،
من حٌث مفاهٌمها ومباحثها المختلفة ،وذلك بالرجوع إلى النصوص القرآنٌة واألدبٌة المختارة.

(2س.م)
علم العروض وموسٌقى الشعر العربً ( )110204
ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطلبة بحور الشعر العربً ودراستها ،وبٌان ما ٌجري على الشعر من زحافات
وعلل ،وٌركز على تحلٌل المقاطع ،والكتابة العروضٌة ،وٌبٌن المقصود بالقافٌة والروي ،وما ٌطرأ علٌهما من عٌوب،
وٌركز على أنماط الشعر الحدٌث ( شعر التفعٌلة ،والشعر المرسل ) ،وبنائهما ،مع التأكٌد على الجانب التطبٌقً فً
المادة.

(3س.م)
األدب الجاهلً ()110205
ٌهدف هذا المساق إلى البحث والدراسة والتحلٌل فً حقبة العصر الجاهلً ،فٌقف على تحدٌد العصر وبٌان
معنى الجاهلٌة ،ثم ٌشٌر إلى معنى كلمة األدب ،وتارٌخه ،وتقسٌماته ،وعصوره؛ كما ٌتناول مجموعة من قضاٌا الشعر
الجاهلً ،وٌقف بالدرس على موضوعاتها ،وخصائصها اللفظٌة والمعنوٌة  ،ثم ٌتناول مشاهٌر الشعراء من أصحاب
المعلقات وغٌرهم ،وٌعرج على طوائف من الشعراء مثل :الفرسان ،والصعالٌك ،وٌستكمل المساق بتناول الشق الثانً من
األدب وهو النثر ،فٌقف على صوره من األمثال والخطابة ،وسجع الكهان ،والمشاهٌر من أصحاب هذه الفنون.
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(3س.م)
األدب اإلسالمً ( الراشدي واألموي) () 110206
ٌهدف هذا المساق إلى البحث والدراسة والتحلٌل فً األدب اإلسالمً بشقٌه :الشعر والنثر منذ العهد النبوي حتى
نهاٌة العصر األموي،كاشفا ً التحول الكبٌر الذي جد على الحٌاة العربٌة بفضل اإلسالم ،وتحوّ لهم من البداوة إلى الحضارة
والتمدّن ،مما أدّى إلى تغٌٌر مجرى األدب العربً تغٌٌراً كبٌراً ،وٌتناول هذا المساق الشعر فً العهد النبوي ،وزمن
الخلفاء الراشدٌن ،وشعر الفتوح ،وتطور فن الخطابة ،كما ٌتناول الشعر فً العهد األموي ،واتجاهاته ،ومدارسه ،وطوائف
الشعراء ،والخطابة والكتابة ،كاشفا ً الخصائص الفنٌة لها جمٌعا.

(3س.م)
علم النحو()110201( )1
ً
ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطلبة بنشأة النحو العربً ،والنظام الذي ٌحكم قواعد اللغة العربٌة ،وصوال بهم إلى
ً
كتابة وحدٌثاً.
إتقانها
وٌستطٌع الطلبة تحقٌق هذا الهدف عن طرٌق دراسة األبواب النحوٌة اآلتٌة :نشأة النحو ،ومصطلحاته ( الشكل والنقط
واللحن ،والنحو ،والسماع والقٌاس والعلل النحوٌة) ونظرٌة النحو العربً القائمة على العامل النحوي ،والعلة والعامل
والمعمول ،وعالمات اإلعراب ،والجملة االسمٌة ومنظومة نواسخها ،كان ومشاركاتها ،وكاد ومشاركاتها ،والحروف
العاملة عملها ،وإنَّ ومشاركاتها ،وال النافٌة للجنس ،وظن ومشاركاتها.

(3س.م)
علم النحو()110300( )2
ٌهدف هذا المساق إلى استكمال موضوعات مساق النحو ( ، )1حٌث الجملة الفعلٌة ومكوناتها من فعل وفاعل ومفعول به،
وأنواع الفعل من حٌث اللزوم والتعدي ،ثم المفعول فٌه ،والمفعول ألجله والمفعول معه ،والمفعول المطلق والحال
واالستثناء ،والتمٌٌز  ،وعمل المشتقات ،وحروف الجر ومعانٌها ،وأسلوبً التعجب والمدح والذم.

(3س.م)
علم النحو(: )110305( )3
ٌهدف هذا المساق إلى دراسة النداء بأسالٌبه المتنوعة من ترخٌم واستغاثة ،وكذلك باب التوابع بأقسامه من نعت وتوكٌد
وعطف نسق ،وعطف وبٌان وبدل ،كما ٌدرس أسماء األفعال ،واألصوات ،والممنوع من الصرف ،والعدد وكناٌاته .

(3س.م)
علم الصرف (:)111213
ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطلبة بالنظام الصرفً الخاص باللغة العربٌة ،وما ٌنبنً على هذا النظام من
مكوناته األساسٌة ابتدا ًء من جذور األفعال الثالثٌة والرباعٌة بأنواعها المعتلة والمزٌدة ،وما ٌعترٌها من زٌادات فً
المبانً ،وما ٌنجم عنها من زٌادات فً المعانً .والمشتقات بمختلف أنواعها؛ كاسم الفاعل واسم المفعول إلخ.
كما ٌهدف هذا المساق إلى تبصٌر الطلبة بظواهر اإلعالل بأنواعه وكذلك اإلبدال ،وتفسٌر حدوث هذه الظواهر
على المستوى الصرفً والصوتً .كما ٌهدف أٌضا ً إلى تعرٌف الطلبة بأسالٌب إسناد الضمائر إلى األفعال بأنواعها الثالثة
( أماضٌة كانت أم مضارعة أم أمراً ) وما ٌستلزم ذلك من موازٌن صرفٌة .إضافة إلى اإللمام بأبواب الصرف األخرى
كالتذكٌر والتأنٌث والنسب والتصغٌر والوقف واإلدغام.
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(3س.م)
األدب المقارن (:)110408
ٌهدف هذا المساق إلى دراسة تارٌخ نشأة األدب المقارن فً الغرب  ،وفً البالد العربٌة ،ووسائل البحث فً
األدب المقارن ،وتٌارات التأثٌر فً األدب العربً فً القصة ،والمسرحٌة ،والشعر  ،واألسطورة ،والنقد األدبً،
والمذاهب  ،والمواقف ،والنماذج والمصادر ،وتصوٌر اآلداب القومٌة للبالد والشعوب ،ودراسة نماذج من روائع األدب
العالمً ،فً الشعر والقصة والمسرح.

(3س.م)
األدب العباسً ( شعر) ( )110301
ٌهدف هذا المساق إلى تحدٌد العصر العباسً سٌاسٌا ً وأدبٌا ً  ،وما طرأ علٌه من تحوّ ل كبٌر فً الثقافة ،وبٌان أثر
ذلك فً الشعر ،وٌقف على الموضوعات القدٌمة وما ج ّد علٌها ،وما تولّد فً هذا العصر من موضوعاتٍ ،وجد من أوزان
وأنماط شعرٌة جدٌدة ،وٌتناول نصوصا شعرٌة ألعالم الشعراء كاشفا ً إٍسهاماتهم فً ازدهار الشعر وتطوره لفظا ً ومعنى،
وبٌان إضافاتهم فً التجدٌد ،عامداً إلى تجلٌة خصائصهم الفنٌة ،واتجاهاتهم ،وأسالٌبهم.

(3س.م)
األدب العباسً ( نثر) ()110304
ٌهدف هذا المساق إلى تأصٌل النثر الفنً لدى العرب منذ الجاهلٌة مروراً بالعصر اإلسالمً واألموي ،وصوالً إلى
ما أصبح علٌه حاله فً العصر العباسً ،فنا ً أدبٌا ً ٌنافس الشعر وٌزاحمه فً الثقافة العربٌة ،كاشفا ً أسباب تطوره ونهضته،
وٌفصَّل القول فً فنونه ،واتجاهاته ،وموضوعاته ،وخصائصه األسلوبٌة ،متوقفا عند أبرز أعالمه ،مع تحلٌل نصوص
نثرٌة مختارة من نتاجهم ،جامعا ً بٌن النظرٌة والتطبٌق ،حتى ٌتسنى للطالب اكتساب ملكة تذوق النصوص وتحلٌلها.

(3س.م)
األدب األندلسً ()110303
ٌهدف هذا المساق إلى دراسة موجزة عن بالد األندلس من حٌث الموقع الجغرافً ،والطبٌعة ،والبٌئة ،والتسمٌة،
وكذلك تارٌخ تلك البالد ،واألقوام التً حكمتها وصوالً إلى الفتح العربً اإلسالمً بمراحل حكمه المتعددة ،بوجوهها
المتنوعة االجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة ،وأثرها وإسهاماتها فً حركة األدب وفنونه ،وٌتناول بالبحث والدراسة والتحلٌل
األدب بشقٌه :الشعر والنثر ،متوقفا مع أشهر الفنون الشعرٌة التقلٌدٌة ،وما استجد علٌها من أنماط شعرٌة كالزجل
والموشحات ،وكذلك النثر األندلسً وأشكاله التقلٌدٌة ،وما جد علٌه من أنماط كتابٌة جدٌدة ،متوقفا ً عند أشهر الكتـّاب
والمؤلفات األندلسٌة.

(3س.م)
أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة ()110306 ( )1
ٌهدف هذا المساق إلى بٌان أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بفروعها المتعددة فً المراحل الدراسٌة المتالحقة ،وٌقصد
هذا المساق إلى تعرٌف األهداف التعلٌمٌة ،ومستوٌاتها ،وطرائق صٌاغتها ،كما ٌهدف أٌضا ً إلى توضٌح طرائق القٌاس
والتقوٌم وخصائص كل منها.

(3س.م)
النقد األدبً القدٌم ( ) 110302
ٌهدف هذا المساق إلى بٌان حركة النقد األٍدبً عند العرب منذ بداٌاته فً العصر الجاهلً ،وامتداداً إلى العصور
التً تلته ،متوقفا ً على معناه ،وخصائصه ،وقضاٌاه ،واتجاهاته ،ومناهجه ،وأعالمه ،ومؤلفاتهم ،وإسهاماتهم فً تطور
حركة النقد ،وبلورة النظرٌة النقدٌة القدٌمة ،معتمداً منهجا ً ٌزاوج بٌن الدراسة النظرٌة والتطبٌقٌة ،كً ٌتمكن الطالب من
قٌاس قدراته وملكاته ،وإعانته على اكتساب المهارة والذائقة فً التعامل مع النص األدبً والحكم علٌه.
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(3س.م)
مباحث فً علوم القرآن الكرٌم ()110410
ٌهدف هذا المساق إلى ربط الدرس اللغوي واألدبً بالقرآن الكرٌم ،وشرح مصطلحات الدرس القرآنً ،وٌدرس
الطلبة فً هذا المساق مختلف علوم القرآن الكرٌم من تعرٌفه وأسباب نزوله  ،والمكً والمدنً ،والمحكم والمتشابه،
والقراءات القرآنٌة ،والناسخ والمنسوخ ،وغٌر ذلك ،إلى جانب دراسة مظاهر اإلعجاز القرآنً ،وترجمة القرآن ،وأثر
النص القرآنً فً تطور علوم اللغة كافة وٌكلف الطلبة بحفظ جزء من القرآن الكرٌم.

(3س.م)
األدب العربً الحدٌث ( شعر  ،نثر) ()110402
ٌهدف هذا المساق إلى بٌان أبرز العوامل الفعالة فً نهضة األدب العربً الحدٌث منذ الحملة الفرنسٌة على مصر،
والوقوف على جهود الشعراء الرواد أمثال البارودي  ،وأثره فً جٌل شوقً ومطران والرصافً ،ودراسة تطور الشعر
على أٌدي جماعتً الدٌوان وأبوللو ،وشعراء المهجر ،والتوقف عند الشعر الحر ،ودراسة أبرز الشعراء ونماذج من
أشعارهم أما فٌما ٌحض النثر ٌهدف إلى بٌان أثر النهضة الحدٌثة فٌه من خالل الوقوف على جهود الطنطاوي وغٌره
ودراسة تطور فن المقال وكذلك نشأت القصة والمسرح وتطورهما مع دراسة نماذج من تلك األعمال األدبٌة.

(3س.م)
مناهج النقد األدبً الحدٌث ( ) 110307
ٌهدف هذا المساق إلى دراسة مالمح النقد األوروبً الحدٌث وتطوره ،وٌعالج مفهومه اللغوي واالصطالحً،
ومفهوم الناقد وثقافته ،ووظٌفة النقد ومقاٌٌسه العامة ،وٌعرّف بمناهج النقد األساسٌة  :المنهج التارٌخً ،والمنهج النفسً،
والمنهج االجتماعً ،والمنهج الواقعً ،والمنهج البنائً ،والمنهج التفكٌكً ،والمنهج األسلوبً ،وٌترافق ذلك مع دراسات
تحلٌلٌة لنصوص نقدٌة مختارة.

(3س.م)
األدب الفلسطٌنً ( )110404
ٌهدف هذا المساق إلى بٌان الظروف االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة منذ أواخر القرن التاسع عشر ،وحتى العصر
الحاضر ،والتً أثرت فً نشأة األدب الفلسطٌنً وتطوره ،والتعرٌف بأبرز موضوعاته فً مختلف الفنون  :الشعر،
والقصة ،والرواٌة ،والحدٌث عن أبرز أعالم األدب الفلسطٌنً فً داخل فلسطٌن وبالد المهجر.

(3س.م)
تذوق النص األدبً ()110103
ٌهدف هذا المساق إلى دراسة نصوص مختارة من القرآن الكرٌم ،ومن الشعر العمودي ،والشعر الحدٌث ،ونصوصا ً
من الق صة القصٌرة ،والرواٌة والمسرحٌة ،وتحلٌل هذه النصوص للوقوف على أبعادها الفنٌة ،والفكرٌة ،وتعرٌف الطلبة
بكٌفٌة تذوقها ،وأهمٌتها فً الحٌاة العملٌة.

(2س.م)
األخطاء الشائعة فً اللغة العربٌة )(110207
ٌهدف هذا المساق إلى دراسة األخطاء اللغوٌة الشائعة سواء أكانت فً وسائل اإلعالم المتنوعة أم فً مؤسساتنا أم فً
حٌاتنا الٌومٌة ،وٌهدف أٌضا ً إلى معالجة هذه األخطاء  ،وتبٌان صوابها من خطئها مع الشرح والتحلٌل ،وإعطاء أمثلة من
الواقع الذي نحٌاه .

(3س.م)

علم اللغة الحدٌث ()110403
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ٌهدف هذا المساق إلى الموازنة بٌن فقه اللغة وعلم اللغة ،و نظرٌات نشأة اللغة  ،واألسر اللغوٌة المتعددة ،ومظاهر
التطور اللغوي ( االشتقاق  ،والنحت  ،والتعرٌب  )....وجهود العلماء العرب فً هذا المٌدان .والمستوٌات اللغوٌة
كاألصوات ،والداللة ،والمناهج اللغوٌة ،كعلم اللغة التارٌخً  ،وعلم اللغة المقارن  ،وعلم اللغة المعٌاري ،وعلم اللغة
التطبٌقً ،والمدارس النحوٌة الحدٌثة مثل :مدرسة دي سوسٌر  ،ومدرسة بلومفٌلد  ،ومدرسة فٌرث  ،ومدرسة تشومسكً
.وجهود العلماء العرب فً هذا المٌدان .

(3س.م)
علم أصوات اللغة العربٌة (.)110409
ٌهدف فً هذا المساق إلى دراسة جهود علماء العرب القدماء فً هذا العلم  ،وٌدرس تشرٌح الجهاز النطقً والتعرف على
مكوناته ،وٌدرس مفهوم الفونٌم وأهم تعرٌفاته ،وأشهر العلماء الذٌن تناولوه بالدرس والتحلٌل ،وأصوات اللغة العربٌة
وتقسٌمها إلى أصوات صامتة ،وأصوات صائتة ،ومخارج األصوات ،وصفاتها ( الجهر ،والهمس ،واالنفجار ،واالحتكاك
واإلغالق ،واالنفتاح  ،والتأخر والتقدم  )....والحركات المزدوجة ،وأنواعها ،ومفهومها ،والمقاطع بأنواعها المختلفة،
والفونٌمات غٌر التركٌبٌة مثل  :النبر والتنغٌم ،والمفصل.

(3س.م)
.اللسانٌات الحاسوبٌة ()110412
ٌهدف هذا المساق إلى وصف المادة اللغوٌة بعد استقرائها وتمثل نظامها واستشفاف صورتها ،لٌفزع إلى ملحظ التنمٌط
الذي ٌنشد االطراد ،وٌجمع هذا المقرر التوصٌف بٌن اللغوي والحاسوبً المبرمج ،فاألول ٌقوم بالوصف ،واآلخر ٌقوم
بالبرمجة .وال بد من تدرٌب الطلبة فً هذا المجال على كٌفٌة حوسبة اللغة العربٌة ،ومدى توظٌف الحاسوب فً خدمتها .

(3س.م)
أدب العصور المتتابعة ()111312
ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطلبة باألدب فً عهد الفاطمٌٌن والزنكٌٌن واألٌوبٌٌن والممالٌك ،وما جد فً تلك الحقب
من تطورات سٌاسٌة واجتماعٌة ألقت بظاللها على األدب وأثرت فٌه مما أسهم فً خلق تٌارات فكرٌة ومذهبٌة واستحداث
موضوعات جدٌدة ،وقٌم فنٌة وخصائص أسلوبٌة وٌتم كشف ذلك من خالل دراسة أشهر الشعراء والكتاب كما ٌتناول
حركة التألٌف والبحث والنتاج األدبً بشكل عام .
(3س.م)
مناهج البحث العلمً فً اللغة واألدب ()110220
ٌهدف هذا المساق إلى التعرٌف بمفهومً المنهج والمنهجٌة والتفرٌق بٌنهم ،فٌتناول مناهج البحث فً اللغة وكذلك مناهج
البحث فً األدب فٌكشف خطوات البحث العلمً من جهة التعامل مع المصادر والمراجع وكٌفٌة جمع المادة منها وبناء
الخطط وتعدٌلها وترتٌبها وتبوٌبها واستخالص النتائج منها وإعداد الفهارس والمالحق وكذلك ٌتناول تحقٌق المخطوطات
وجمع النصوص القدٌمة ونشرها ،وتطبٌقا ً على هذا ٌقوم الطالب بإعداد بحث ٌلتزم فٌه الخطوات النظرٌة للبحث العلمً.

(3س.م)
أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة ()110420()2
ٌتناول المساق المذكور التعرٌف بطرق التدرٌس وأنواع الطرق المستخدمة فً التدرٌس وأشهرها فً تدرٌس اللغة
العربٌة مع ذكر مزاٌا كل منها وعٌوبها ،طرٌقة اإللقاء والمناقشة  ،والقٌاسٌة  ،واالستقرائٌة  ،واالكتشاف  ،وطرٌقة حل
المشكالت .وٌتناول كٌفٌة إعداد الدروس وأنواعها ،وأهمٌة اإلعداد ووظائف اللغة العربٌة وأهداف تعلٌمها العامة
والخاصة  ،وبعدها ٌتم التفصٌل فً بٌان طرٌقة تدرٌس كل فرع من فروع اللغة العربٌة ،مثل كٌفٌة تدرٌس القراءة ،
والنصوص  ،والتعبٌر  ،والبالغة  ،مع التعرض إلى أسباب ضعف الطلبة فً هذه الفروع وكٌفٌة عالجه.

5

كلٌة فلســـــــطٌن األهلٌة الجامعٌة

Palestine Ahliya University College

(3س.م)
مشروع التخرج ()110499
ٌهدف هذا المساق إلى إعطاء الطلبة الفرصة للتدرٌب على إعداد البحوث بعد أن تعرفوا آلٌة البحث وأدواته فً مراحل
دراسٌة سابقة حٌث ٌكون تطبٌقا ً عملٌا ً لما تم تحصٌله ،وٌتولى أحد األساتذة اإلشراف على الطلب منذ أن ٌكون البحث
فكرة مجردة إلى أن ٌصبح ثمرة ناضجة.

(3س.م)
النحو الوظٌفً ()110401
ٌهدف هذا المساق االختٌاري إلى دراسة نظرٌة اإلعراب حٌث ٌعرضون إلعراب الجملة بنوعٌها االسمٌة والفعلٌة
ونواسخ الجملة االسمٌة ،ومكونات الجملة الفعلٌة وإعراب الجمل التً لها محل من اإلعراب والجمل التً ال محل لها من
اإلعراب.

(3س.م)
التطبٌقات النحوٌة ()110400
ٌهدف هذا المساق االختٌاري إلى دراسة نصوص نحوٌة من أمهات كتب النحو العربً كالكتاب لسٌبوٌه  ،ومعانً القرآن
للفراء والخصائص البن جنً ،والرد على النحاة البن مضاء القرطبً ،والبحر المحٌط ألبً حٌان األندلسً ومغنً اللبٌب
البن هشام ،واإلنصاف فً مسائل الخالف البن األنباري.

(3س.م)
المكتبة العربٌة والمعجم ()110406
ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطلبة بأمهات الكتب العربٌة المصنفة وفق موضوعاتها المختلفة ،وأشهر هذه
المصنفات ،وأسالٌب مؤلفٌها فً تصنٌفها ،وقٌمتها التارٌخٌة والتراثٌة وأشهر المكتبات العربٌة اإلسالمٌة عبر التارٌخ.
وكذالك ٌدرس مفهوم المعجم واالهتمام بجمع مفردات اللغة وحركة التألٌف المعجمً ومراحل تطورها وسماتها ومدارس
المعجم العربً وطرق استعمالها ،الحدٌثة منها والقدٌمة والموازنة بٌنها وبٌان عٌوبها ومحاسنها وطرق تنمٌة المعجم
اللغوي وسبل النهوض به .

(3س.م)

إدار الصف ()110309

ٌهدف المساق إلى تعرٌف الطالب بمفهوم إدارة الصف وأهمٌتها  ،وتنمٌة مهاراته على ضبط الصف وإدارته ،
وٌتناول المساق مفاهٌم إدارة الصف وتنظٌمه  ،والعالقات اإلنسانٌة  ،والبٌئة الصفٌة ،والتفاعل الصفً ،والسلوك المخل
بالنظام فً الصف ،والمشكالت الصفٌة ،واالستراتٌجٌات المستخدمة فً عالجها .

(3س.م)

أدب األطفال ( )111212
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ٌهدف هذا المساق إلى بٌان مفهوم أدب األطفال ،واالهتمام المتنامً به ،وكذلك دراسة العالقة بٌن األدب والعمر
الزمنً لألطفال ،ومواصفاته فً كل مرحلة عمرٌة ،مع اإلشارة إلى أجناس هذا األدب من شعر  ،وقصة ،ومسرحٌة،
وشرح جهود أهم الرواد فً أدب األطفال مثل أحمد شوقً ودراسة نماذج تطبٌقٌة من األدب.

(3س.م)
األدب الشعبً ()110230
ٌهدف هذا المساق الى التعرٌف باألدب الشعبً عامة واألدب الشعبً الفلسطٌنً خاصة مبٌنا ماهٌته وكٌنونته ومسمٌاته
كاشفا أجناسه من المنثور من حكاٌة وخرافة والمنظوم من أزجال وموشحات وغٌرها مجلٌا ً خصائصها الفنٌة واللغوٌة
ومدى ارتباطها بالبٌئة واللهجة والزمان والتصاقه بهم بوصفه نتاجا ً جمعٌا ً للشعب واألمة المشتركة فً هذه العناصر ،كما
ٌتناول أشهر فنونه وأعالمه بالدرس والتحلٌل وتكلٌف الطلبة جمع ما ٌتوافر لهم من فنونه من بٌئات متعددة.

(3س.م)
مبادئ إدارة تربوٌة ()110240
ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطالب بمفهوم اإلشراف التربوي ،وبأهم األسس والمبادئ التً ٌقوم علٌها من الناحٌة
النظرٌة ،بحٌث تصبح عملٌة اإلشراف مألوفة لدى الطالب ،وٌهدف من الناحٌة العملٌة إلى تدرٌب الطالب على عملٌة
اإلشراف التعلٌمً بحٌث ٌصبح مستعدا لممارسة دور المشرف كمدٌر مدرسة أو معلم .

(3س.م)
علم مصطلح الحدٌث ()110314
ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطالب بمصطلحات  :علم الحدٌث – والسند – والمتن – والحدٌث – والحافظ
والمحدث – والمسند .ومنشـأ علوم الحدٌث وتطورها وأنواعها وأشهر الكتب التً صنفت فٌها ،وتارٌخ تطور كتابة
الحدٌث .وأنواع علم رواٌة الحدٌث وأقسام الحدٌث من حٌث القبول والرد :الصحٌح والحسن والضعٌف .والمسند
والمتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس والشاذ والمنكر .

(3س.م)
جمع األخبار وتحرٌرها ( )110107
ٌهدف هذا المساق األسالٌب النظرٌة  ،والعملٌة فً اختٌار األخبار وجمعها وكتابتها  ،مع التركٌز على تركٌب الخبرر
البسررٌط  ،و ممارسررة عملٌررة جمررع المعلومررات علررى خلفٌررة األحررداث لكتابررة المقرراالت وتحرٌرهررا  ،وإجررراء المقررابالت
الصررحفٌة ،وكتابررة المقرراالت االفتتاحٌررة القصررٌرة  ،كمررا ٌتضررمن المقرررر رحلررة مٌدانٌررة إلررى صررحٌفة محلٌررة  ،وإجررراء
حلقات دراسٌة عملٌة مع صحفٌٌن .


(3س.م)

استدراكً اللغة العربٌة ( ) 111111
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ٌهدف هذا المساق إلى تحقٌق المهارات األساسٌة فً اللغة العربٌة؛ وإلى تعرٌف الطلبة عناصر اللغة األساسٌة،
واألخطاء الشائعة فً االستعمال ،كما ٌهدف إلى بٌان أهم قواعد الكتابة ،وعالمات الترقٌم ،وكٌفٌة استخدامها  ،كما
ٌهدف أٌضا ً إلى تعرٌف الطلبة بالمعاجم اللغوٌة ،وطرائق استخدامها ،وتدرٌب الطلبة على مهارة التلخٌص.
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