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يشرفني أن أكون ىنا في رحاب مجمع المغة العربية األردني وبدعوة كريمة 
ويطيب لي أن أشكر . من رئيس المجمع الموقر األستاذ الدكتور عبدالكريم خميفة

لكم جميعًا، سادتي أعضاء المجمع، حضوركم ىذه المحاضرة، وىذا شرف كبير 
أعتز بو، وأرى فييا تأكيدًا لمعبلقة الوثيقة بين األردن ومصر لمتعاون الدائم بين 

مجمعي القاىرة وعمان في إطار اتحاد المجامع المغوية العممية العربية، وأرجو أن 
تكون ىذه المحاضرة تأريخًا لتطور دراسات المغة العربية وآدابيا بالجامعات 
المصرية وتحديدًا ألنماطيا التي تكونت عبر نحو تسعين عامًا، وتشخيصًا 

لمشكبلت الواقع وتعريفًا بآفاق التطوير في عالم جديد تتكون مبلمحو، في ىذا 
اإلطار الجديد تعظم أىمية الذاتية الثقافية من أجل إحداث توازن مع تيارات 

العولمة، ويفرض عمينا ىذا الموقف مزيدًا من التعاون العربي في شتى المجاالت، 
. ()ومنيا الدراسات المعنية بالمغة العربية وآدابيا

: اإلطار التاريخي: أووًال 

بدأ االىتمام بالمغة العربية وآدابيا عمى مستوى الدراسات الجامعية مع قيام - 1
عندما أنشأىا األمراء واألغنياء في إطار حركة 1908الجامعة المصرية سنة 

وطنية قومية ىادفة إلى تأصيل القيم العممية واالستنارة، دعت إدارة تمك 
الجامعة األىمية نخبة من عمماء مصر إلى جانب عدد من أعبلم المستشرقين 

 الذين كانوا قد درسوا من قبل –إللقاء المحاضرات، دّرس األساتذة المصريون 
في األزىر أو دار العموم أو في المدارس العالية األخرى، وتميزا بعمميم 

العميق وبرؤيتيم الثقافية، قدموا أفضل ما كان قد تكّون في تمك السنوات من 
محمد )وتاريخ األمم اإلسبلمية  (محمد الميدي)معرفة في آداب المغة العربية 
                                                 

، وأعيدت صياغتيا 15/5/1999ألقيت ىذه المحاضرة في رحاب مجمع المغة العربية األردني يوم  ()
 .لمنشر بعد ذلك
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والجغرافيا وعمم ( سمطان محمد)والفمسفة العربية وعمم األخبلق  (الخضري
، وقدم أساتذة أوروبيون محاضرات رائدة في تاريخ (إسماعيل رأفت)الشعوب 

، وتاريخ (ليتمن)، وعمم مقارنة المغات السامية (نمينو)آداب المغة العربية 
، تدلنا عمى ذلك كمو وثائق طو حسين عن (سنتبلنا)التعاليم الفمسفية 

إلى جانب ما كتبو ىو . ()المحاضرات التي استمع إلييا في تمك السنوات 
عنيا في بعض كتبو، إّن الجامعة عرفت توجيًا جديدًا في ذلك الوقت إلى 

تاريخ األدب عمى النحو المألوف في الجامعات األوروبية إلى جانب استمرار 
العناية بدراسة النصوص العربية من حيث الفيم الدقيق لممفردات التراكيب 
وِاألسموب عمى نحو ما ُعرف عن الَمْرصفي صاحب الوسيمة األدبية، تدلنا 

عمى بدايات االىتمام بعمم المغات السامية المقارن -  أيضاً –وثائق طو حسين 
في السنوات األولى من تاريخ الجامعة في مصر، كان المستشرق األلماني 
إينو ليتمان يحاضر في ىذا المجال، وظل ىذا العالم األلماني عمى صمة 

بالوطن العربي، كما استمر ذلك التخصص في عدد من جامعات مصر منذ 
ذلك الوقت حتى كاد يصبح من مجاالت االىتمام في عدد من أقسام المغة 
العربية بجامعات المشرق العربي، كانت محاضرات الجامعة المصرية في 

تيتم بالفكر وبمناىج البحث، تقدم  (1925-1908)عيدىا غير الحكومي 
محاضرات يغمب عمييا طابع الدراسات العميا، وتكمل بشكل طيب تكوينًا 

أساسيًا تمقاه الطبلب قبل التحاقيم بالجامعة أو كانوا يتمقونو في األزىر أو دار 
العموم أو في المدارس العالية األخرى في الصباح ، ثم يحضرون دروس 

                                                 

نشرت بعض ىذه الوثاق في كتاب من إعداد محمود فيمي حجازي عن طو حسين دراسة ومختارات  ()
 25ووثائق صدر في إطار االحتفال بمرور تسعين عامًا عمى إنشاء جامعة القاىرة، وبمناسبة مرور 

 .1998عامًا عمى رحيمو، صدر بالقاىرة 
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الجامعة في المساء، ومن ىنا كان موقع ىذه المحاضرات ودورىا في تنمية 
. الفكر وتقديم الجديد في مناىج البحث في المغة واألدب

فكرت الحكومة المصرية في إنشاء جامعة حكومية، وتم االتفاق بين الحكومة - 2
دارة الجامعة األىمية عمى االندماج في الجامعة الجديدة، عمى أن تكون كمية  وا 

 بإنشاء الجامعة 1925 مارس 11وصدر مرسوم في . اآلداب إحدى كمياتيا
الحكومية باسم الجامعة المصرية، وكانت مكونة من كميات اآلداب والعموم 

والطب والحقوق، وفي الجامعة المصرية بدأ قبول الطبلب المنتظمين 
بالشروط المعروفة في اكثر الجامعات، الطبلب درسوا بالتعميم الثانوي 

المصري أو األجنبي قبل التحاقيم بالجامعة، ويتفرغون لمدراسة المنتظمة فييا، 
بدأت . ويمتزمون بدراسة مواد عممية محددة وتحددىا الجامعة لكل تخصص

، وبعد سنوات بدأ التدريس بفرع اإلسكندرية 1925الدراسة بكمية اآلداب سنة 
 وعين طو 1944إلى أن استقل وتحّول إلى جامعة فاروق األول في أكتوبر 

حسين مديرًا ليا، وفي تمك السنوات في كمية اآلداب بالقاىرة وباإلسكندرية كان 
 1954القسم لمغة العربية والمغات الشرقية، وىذا نمط استمر حتى سنة 

بمبلمحو الكاممة التي تعد إلى حد ما استمرارًا لنمط الجامعة األىمية ولمنظم 
المطبقة آنذاك في عدد من جامعات أوروبا، وقد تغير االتجاه بعد ذلك عندما 

. قامت أقسام لمغات الشرقية وآدابيا مستقمة عن أقسام المغة العربية وآدابيا

 وتحويميا إلى كمية 1946كان قرار ضم دار العموم إلى الجامعة في عام - 3
بداية جديدة ليا، مرت قبل  (جامعة القاىرة)جامعة تتبع جامعة فؤاد األول 

، وطبع ليا أول منيج دراسي سنة 1872النشأة سنة : ذلك بعدة مراحل
 وكان يشتمل عمى التفسير والفقو والعموم األدبية والتاريخ والجغرافيا 1875

وىنا نبلحظ طبيعة ذلك المنيج . والحساب واليندسة والكيمياء والطبيعة والخط
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 الذين كانوا يختارون من خيرة طبلب –الذي صمم لتزويد طبلب دار العموم 
 بالمعارف الحديثة استكمااًل لدراستيم األساسية في عموم الدين –األزىر 

اإلسبلمي والنحو العربي، ومن ىنا وجدنا في ذلك المنيج جوانب من العموم 
اإلنسانية وجوانب من العموم الطبيعية والرياضيات بيدف استكمال التكوين 

المتوازن لطبلب يعدون ليكونوا مدرسين لمغة العربية والدين اإلسبلمي 
بالمدارس الحكومية، ومع نياية الحرب العالمية األولى بدأ استقبلل نسبي 
لدار العموم عن المؤسسات التعميمية األساسية بأن تم إنشاء قسم تجييزي 
خاص بدار العموم عمى مستوى التعميم الثانوي، يؤىل الطبلب لبللتحاق 
بالدراسة العالية في دار العموم، وكان منيج تجييزي دار العموم في موقع 

وفي . وسط بين منيج التعميم الثانوي الحكومي والتعميم الموازي لو باألزىر
 صدر قانون ضم دار العموم إلى جامعة فؤاد األول وأصبحت 1946عام 

إحدى كميات الجامعة، ولكنيا استمرت زمنًا طويبًل تقبل طبلبيا من األزىر، 
أو من األزىر والمدارس، إلى أن أصبح أكثر طبلبيا في ربع القرن األخير 

من الحاصمين عمى الثانوية العامة من المدارس الحكومية، ويدرسون 
: لمحصول عمى الدرجات التي تمنحيا الجامعة األولى، وتتناول سبعة مجاالت
النحو والصرف والعروض، عمم المغة الدراسات السامية و الشرقية، الدراسات 
األدبية، الببلغة والنقد األدبي واألدب المقارن، الشريعة اإلسبلمية، الفمسفة 

أما الدراسات العميا فيبدأ . اإلسبلمية، التاريخ اإلسبلمي والحضارة اإلسبلمية
. فييا التخصص في أحد ىذه األقسام

لقد زاد عدد األقسام والكميات المعنية بدراسة المغة العربية وآدابيا في مصر - 4
زيادة كبيرة جدًا في النصف الثاني من القرن العشرين، وبدأ تطوير جامعة 

األزىر عمى مراحل في ىذا القرن، وأدت التطورات األخيرة إلى اتساع قاعدة 
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التعميم األزىري في كل محافظات مصر، كان األزىر يضم ثبلث كميات 
لمعموم العربية واإلسبلمية بالقاىرة، منيا كمية المغة العربية، وكمية الشريعة، 

وكمية أصول الدين، فأصبح لؤلزىر كميات ليذه التخصصات في أكثر 
ظمت . محافظات مصر، يدرس فييا الطبلب إلى جانب كميات أخرى لمبنات

دار العموم وكمية فريدة، فتأسست عمى نمطيا كميتان لمدراسات العربية 
واإلسبلمية في مدينتي الفيوم والمنيا في صعيد مصر، وفي بعض الجامعات 
نجد عدة أقسام لمغة العربية وآدابيا تمثل أنماطًا متعددة من حيث التوجو العام 

، وأصبحت تضم 1951والبرامج، جامعة عين شمس بالقاىرة أسست سنة 
أقدميا في كمية اآلداب منذ إنشاء : اآلن أربعة أقسام لمغة العربية وآدابيا

. الجامعة، وبعد ذلك في كميات األلسن والتربية والبنات بعد ضميا لمجامعة
أما الجامعات اإلقميمية التي ظيرت في تتابع زمني سريع في كل محافظات 

مصر، فقد بدأت في حاالت كثيرة بكميات لمتربية تضم أقسامًا لمغة العربية، ثم 
نشأت في أكثر العواصم كميات أخرى لآلداب، وىكذا أصبح عدد الكميات 
واألقسام المعنية بالمغة العربية وآدابيا بالجامعات المصرية نحو مئة كمية 

وقسم، موزعة عمى عشرين جامعة حكومية، إلى جانب قسم الدراسات العربية 
بالجامعة األمريكية بالقاىرة، أما الجامعات الخاصة الجديدة فبل تضم أقسامًا 

ن كانت تدرس مساقات عامة محدودة  متخصصة في المغة العربية، وآدابيا، وا 
. في المغة العربية في إطار متطمبات الجامعة

: األاماط األساسية:  ااياًال 

تمثل ىذه الكميات واألقسام عددًا من األنماط من حيث مدى التخصص في 
المغة العربية وآدابيا ومن حيث مدى االرتباط بتخصصات أخرى، أىم ىذه 

. األنماط



  

 19 

المغة العربية والمغات الشرقية : الامط األول

، المغة العربية وآدابيا 1954كان النمط في كمية اآلداب بجامعة القاىرة حتى 
في مكان التخصص األساسي، ولمغات الشرقية موقع التخصص الفرعي، يختار 

الطبلب لغتين ساميتين أو لغتين من لغات العالم اإلسبلمي، وكانت المغات 
المطروحة ىي العبرية والسريانية من بين المغات السامية والفارسية والتركية من 

بين لغات العالم اإلسبلمي، وكانت بداية التحّول عن ىذا النمط بإنشاء قسم المغات 
الشرقية في كمية اآلداب بجامعة عين شمس إلعداد متخصصين في تمك المغات 

، ثم نشأت في جامعات (1954)، ثم في كمية اآلداب بجامعة القاىرة (1951)
أخرى أقسام أخرى مستقمة لمغات الشرقية، وأكثرىا يركز عمى الميارات المغوية 

والترجمة بينما كان النمط األول يعنى في تدريس المغات الشرقية في المقام األول 
. بميارات البحث المقارن

ولعل آخر مرحمة يمثميا ىذا النمط تمثمت في معيد المغات الشرقية بكمية 
كان يقبل طبلبو من . 1957اآلداب جامعة القاىرة، وظل يعمل حتى عام 

الحاصمين عمى الدرجة الجامعية األولى من دار العموم أو اآلداب ويدرسون ثبلث 
سنوات لمحصول عمى درجة الماجستير في إطار ربط واضح بين المغة العربية 

وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا، وفي جامعة اإلسكندرية يحمل القسم المختص في 
كمية اآلداب حتى اآلن االسم القديم الدال عمى ىذا النمط، وبعد ىذا كمو، فإن 

تأثير ىذا الربط مستمر في كل أقسام المغة العربية وآدابيا كميات اآلداب، حيث 
. يختار الطالب لغة سامية أو شرقية في إطار التخصص

المغة العربية وآدابها : الامط ال ااي
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 في كميات اآلداب بالجامعات المصرية ؛ 1954ىذا النمط سائد منذ عام 
باستثناء قسم الدراسات العربية بالجامعة األمريكية بالقاىرة فإن أكبر األقسام تنص 

أما . في درجاتيا العممية وفي برامجيا عمى أن تخصصيا في المغة واألدب
 فيستخدم في مصر لمداللة عمى كل دراسات الوطن –مصطمح الدراسات العربية 

العربي، وال تقتصر داللتو عمى دراسات المغة واألدب، يركز النمط الثاني عمى 
دراسة األدب بصورة أساسية، وىنا نجد تنوعًا كبيرًا بين المساقات، وىو تنوع بدأ 
بصورة تصنيف زمني برؤية نابعة من تاريخ األدب العربي، وىنا نجد مساقات 

األدب الجاىمي، وأدب صدر اإلسبلم، واألدب األموي، واألدب العباسي، واألدب 
الحديث، وقد ظيرت شيئًا فشيئًا اىتمامات محدودة بما بعد األدب العباسي وما قبل 

العصر الحديث، وتدرس كميات كثيرة مساقًا أو أكثر في أدب مصر اإلسبلمية 
يتناول في الواقع أدب مصر وببلد الشام، واستقل األدب األندلسي بمساق أو أكثر، 

 أدب المغرب، ومن ىنا عّدلت التسمية في بعض األقسام إلى – أيضًا –ويتناول 
أدب المغرب واألندلس، أما الفصل بين الشعر والنثر وكذلك استقبلل األنواع 

األدبية الحديثة بمساقات متوازية فيو اتجاه جديد، جعل بعض الكميات تفرد مساقًا 
أتاح لمشعر ولمرواية مع القصة . لمنثر العباسي ومساقًا آخر لمشعر العباسي

القصيرة، ولممسرح في األدب العربي الحديث مساقات متوازية، وفي الوقت نفسو 
فإن األدب المقارن واألدب الشعبي ليما مكان في بعض الكميات، وتتصل بيذه 

مداخل الدراسية األدبية، والببلغة العربية، والنقد األدبي الحديث، : المساقات األدبية
إلى جانب مساقات في عموم القرآن الكريم والحديث النبوي تركز عمى الجانبين 

أما عموم المغة فتأخذ في كل األقسام الخاصة بالمغة العربية . الببلغي والمغوي
وآدابيا وقتًا أقل، يكّون في أكثر الحاالت نحو نصف المساقات الخاصة باألدب 
والنقد، وفي مقدمة مساقات عموم المغة نجد النحو والصرف والعروض في كل 
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سنوات الدراسة وفصوليا الدراسية ونجد مساقات عمم المغة بعدد أقل وىذا النمط 
% 20من الوقت، ويقرر عمى الطالب في % 80يجعل لمغة العربية وآدابيا نحو 

... المغة األوروبية، المغة الشرقية، التاريخ الجغرافيا: من الوقت مساقات مساعدة
والطبلب الذين يحصمون عمى الدرجة الجامعية األولى طبقًا ليذا النظام . إلخ

. يتخصصون في الدراسات العميا في الشعبة المغوية أو في الشعبة األدبية

المغة العربية والعموم اإلسالمية : الامط ال الث

ىذا النمط تمثمو كمية دار العموم بجامعة القاىرة وكمية الدراسات العربية 
بجامعة المنيا وكمية الدراسات العربية واإلسبلمية بفرع جامعة القاىرة بالفيوم، 
وينص في منح الدرجة الجامعية األولى عمى أنيا في المغة العربية والعموم 

اإلسبلمية، ومقررات الدراسة تتم بطريقة التوازي، يدرس الطالب كل تخصصات 
النحو والصرف : الكمية عمى مدى أربع سنوات، ولذلك نجد تمثيبًل ألقسام

والعروض، عمم المغة والدراسات السامية والشرقية، الدراسات األدبية، الببلغة والنقد 
األدبي واألدب المقارن، الشريعة اإلسبلمية، الفمسفة اإلسبلمية، وىذه المقررات تنفذ 
بطريقة التوازي بين التخصصات، وذلك ألن المتخرج يستطيع في مرحمة الدراسات 
العميا التخصص في أحد األقسام، ويحصل عمى الماجستير أو الدكتوراه في المغة 

يشترط النمط . العربية أو في العموم اإلسبلمية مع النص عمى التخصص الدقيق
الثاني والنمط الثالث في عموم المغة والدراسات األدبية والنقدية إلى حد بعيد، ولكن 
الفرق يكمن في المقام األول في عموم الشريعة، نجد مقررات في العبادات واألحوال 

أما الفمسفة اإلسبلمية . الشخصية في النمط الثالث وال نكاد نجدىا في النط الثاني
والتاريخ اإلسبلمي فميما في ىذا النمط حيز أكبر مما ليما في النمط الثاني الذي 

إلى جانب الفمسفة اإلسبلمية والتاريخ اإلسبلمي بعموم اجتماعية -  أيضاً –ييتم 
نسانية مثل عمم االجتماع وعمم النفس وجغرافية العالم العربي . وا 
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المغة العربية والتربية :الامط الرابع 

ىذا نمط سائد في كميات التربية التي تقبل طبلبيا بعد انتياء الدراسة الثانوية 
لمدراسة العالية لمدة أربع سنوات، يحصل بعدىا الطالب عمى الدرجة الجامعية 

وتوزيع ساعات . األولى في التربية، مع النص عمى التخصص في المغة العربية
الدراسة يعطي المواد المتخصصة والمواد التربوية والمواد الثقافية والمساعدة 

ساعات متوازية إلى حد بعيد، ولكنيا تجعل لعموم المغة والدراسات األدبية والنقدية 
كل أقسام المغة العربية وآدابيا . من المساقات% 50و % 40نسبة تتراوح بين 

بكميات التربية تدرس مساقات في النحو والصرف والعروض وعمم المغة واألدب 
عمى مر العصور والنقد والببلغة، وىي مساقات تعادليا الجامعات المصرية بأنيا 
تناظر السنتين األولى والثانية من كميات اآلداب، وليذا يقبل خريجو التربية بالسنة 

الثالثة بكميات اآلداب الستكمال الدراسة التخصصية لمن يرغب في ذلك، وفي 
إطار كميات التربية وضع برنامج تخصصي مواٍز، لمحصول عمى درجة تخصصية 

في المغة العربية وآدابيا بعد الحصول عمى الدرجة الجامعية في التربية، وىذا 
. البرنامج الموازي يمنح دبمومات التخصص في المغة العربية وآدابيا

وقد كان لكل ىذه الكميات دور ميم في التنمية، لقد زودت مدارس مصر بما 
يحتاجو من مدرسين في سنوات عرفت انتشار التعميم وتحّولو من تعميم لمصفوة إلى 

تعميم عام لكل أبناء الببلد، وكان ليا أيضًا دور كبير في تكوين طبلب متميزين 
من كل الدول العربية، أصبحوا في دوليم من قادة العمل التربوي الثقافي ومن 

. الشخصيات العامة

  كل األنماط السابقة تنفذ في إطار قانون تنظيم الجامعات المصرية
والئحتو التنفيذية، باستثناء جامعة األزىر  (1972 لسنة 49رقم )

التي ليا قانون خاص، وُيحتكم في أي موضوع لم يرد فيو نص 
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صريح إلى نظم الجامعات المصرية األخرى المقررة في قانون تنظيم 
إن الدراسة النظامية لمحصول عمى الدرجة الجامعية . الجامعات

األولى مدتيا أربع سنوات وال يجوز تعديل ذلك، السنة الجامعية 
مقسمة إلى فصمين دراسيين، في كل فصل دراسي عدد من المساقات 
يتراوح بين أربعة وستة، أكثرىا إجبارية وفييا اختيار محدود في المغة 

أو في المغة السامية  (اإلنجميزية أو الفرنسية أو األلمانية)األوروبية 
تتفق كل ىذه . (العبرية أو السريانية أو الفارسية أو التركية)والشرقية 

النحو : األقسام بأنماطيا المتعددة في مساقات تخصصية مشتركة
والصرف والعروض، عمم المغة، تاريخ األدب، الببلغة والنقد، عموم 

غير أن ىذه األقسام تتفاوت من حيث درجة . القرآن والحديث
االىتمام بأدب مصر اإلسبلمية وببلد الشام، وباألدب األندلسي، 
وباألدب المقارن، وباألدب الشعبي وبالقضايا المغوية المعاصرة 

وتختمف ىذه األقسام أيضًا من . وباالتجاىات المعاصرة في عمم المغة
حيث درجة االىتمام والتنوع في مساقات الفقو ومذاىبو، والفكر 

العربي الحديث وعمم االجتماع العام، وعمم االجتماع األدبي، وعمم 
وىي . النفس العام، وجغرافية الوطن العربي، وتاريخ العرب الحديث

مساقات فييا من التنوع والتعدد ما يجعل جمعيا في نسق واحد أمرًا 
صعبًا، وال يكون ممكنًا إال بتطبيق نظام يسمح باالختيار منا عمى 

. نحو مرن

: الدرجة الجامعية األولى:  ال اًال 

تتضمن مناىج الدراسة الجامعية في المغة العربية وآدابيا مساقات كثيرة في - أ
النحو والصرف، يتراوح عددىا بين ستة مساقات وثمانية مساقات، وىناك 
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أقسام تعتمد إلى حد بعيد عمى شرح ابن عقيل عمى األلفية، تقسمو عمى عدد 
من المساقات، ويقابمو في أقسام أخرى شرح شذور الذىب البن ىشام 

لممساقات األولى ثم شرح ابن عقيل أو أوضح المسالك عمى ألفية ابن مالك 
نادر االستخدام في - حتى اآلن–أما كتاب سيبويو فيو . لممساقات المتقدمة

. مساقات النحو، ومثمو مغني المبيب البن ىشام وىمع اليوامع لمسيوطي
ومعنى ىذا استمرار العرف المتأخر في تعميم النحو من خبلل شرح ابن عقيل 

أو شرح شذور الذىب، وعدم ربط الدارس بالكتب األصيمة األقدم في وقت 
مبكر، وىذه المشكمة تكّونت في السنوات الماضية عمى وجو الخصوص، 

ودعميا سيولة تدريس كتاب تعميمي قديم، يقوم بذلك مدرس النحو أو مدرس 
في تخصص آخر محب لمنحو، وىناك اتجاه جديد في الجامعات اإلقميمية 
وبعض الجامعات القديمة لتأليف كتب جديدة تتضمن القواعد النحوية بعد 
عادة عرض القواعد بأسموب  تيذيبيا أو تنقيتيا من الخبلفات والشذوذ، وا 

النحو المصفي لمحمد عيد أستاذ النحو : مفيوم وواضح، ومن أىم ىذه الكتب
أما المدارس النحوي فتيتم بيا بعض الكميات في فصل . بكمية دار العموم

دراسي من خبلل عرض ألىم النحاة وتعريف بمؤلفاتيم ودراسة لمسائل مختارة 
من كتاب اإلنصاف في مسائل الخبلف البن األنباري وعرض آلراء ابن 

. الرد عمى النحاة: مضاء القرطبي في كتابو

مشكمة تدريس مساقات النحو والصرف تكمن في خمط اليدف التعميمي - 2 
باليدف العممي، فيكون التدريس في منزلة بين المنزلتين، يعاني الطبلب 

مشكبلت كثيرة في إقامة المسان وصحة الكتابة نحويًا، ولكنيم يكونون عارفين 
. عن طريق الحفظ أو ما يشبيو بقواعد النحو التي درسوىا في شرح ابن عقيل
ومن الضروري وتخصيص مساقات كاممة لعرض قواعد النحو األساسية مع 
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التدريب المتنوع عمييا بيدف سبلمة المغة نحويًا، وتكون ىذه المساقات 
لمميارات المغوية من خبلل نصوص تمخص وموضوعات تكتب وتصحح 

وقواعد تناقش وصعوبات تذلل واختبارات مقننة، وتكون ىناك مساقات أخرى 
تخصص لمتراث النحوي العربي من سيبويو حتى السيوطي، مرورًا بالمدارس 

المختمفة وبعمم أصول النحو، ومع فصل اليدف التعميمي المياري عن اليدف 
في إطار النحو العممي أن يتجاوز ىذا - أيضاً –العممي يصبح من الممكن 

المساق الجانب التراث إلى اتجاىات حديثة في الدرس النحوي، ومن النادر 
أن نجد النحو المقارن لمغات السامية يشكل رافدًا في مساقات النحو العربي، 
ويندر أيضًا أن نجد النحو التحويمي التوليدي في ىذا السياق، وىذا موقف 
معقد في أكثر الجامعات العربية، ويتطمب إعادة النظر في توزيع المساقات 

. بشكل يحقق ىذه المتطمبات المتنوعة والمتزايدة

قميل بالمقارنة بالنحو والصرف، يتراوح  (المسانيات)عدد مساقات عمم المغة - 3
االستثناء واضح في . بين مساقين اثنين وأربعة مساقات في أكثر الكميات

كميات قميمة تفرض عمم المغة في أكثر الفصول الدراسية يتضمن منيج عمم 
المغة مساقًا تمييديًا في عمم المغة يحمل اسم المدخل لمدراسة المغوية أو عمم 

المغة العام، وتدرس كل الكميات مساقًا في عمم األصوات العربية، يكون 
التركيز فيو عمى أسس التحميل الصوتي والنظام الصوتي لمعربية واألصول 

بعض الجوانب الصوتية في -  أيضاً –العربية لعمم األصوات، ويتناول 
الميجات العربية القديمة والوسيطة والحديثة، وىناك اىتمام محدود بعمم 

األصوات التجريبي وباستخدام الحاسوب في التحميل الصوتي، ومع قيام قسم 
مستقل لعموم األصوات في كمية اآلداب بجامعة اإلسكندرية بدأ اىتمام قوي 
أما . وعممي بأصوات المغة وبعمم األصوات التجريبي وبعمم األصوات العبلجي
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عمم الداللة فمو مكانة في كل األقسام المعنية، وقد تتضمن الدراسة ربطًا 
بصناعة المعجم، وفي حاالت نادرة نجد عناية بعمم المصطمح، وفوق ىذا كمو 
تتفاوت الكميات واألقسام المعنية من حيث مدى اىتماميا بعمم المغة المقارن 

. وبالقضايا المعاصرة

ىناك قضايا ومشكبلت في الجانب المغوي من ىذه المناىج، ال ييتم كثير من - 4
األساتذة بالتدريبات اليادفة إلى تنمية الميارات المغوية، يرونيا عمبًل مدرسيًا 

غير جامعي، ىنا تكون المشكمة مستمرة والعبلج غير مباشر من خبلل انتقال 
عدد المتخصصين في . أثر التعمم وليس من خبلل مساقات مخصصة لذلك

عموم المغة بأقسام المغة العربية يعد محدودًا بالمقارنة بأقرانيم في أقسام المغات 
األوروبية، وتؤدي قمة العدد إلى عدم إمكان تقسيم العمل وتحديد التخصص 

الدقيق في إطار عموم المغة، فيكون عضو ىيئة التدريس مضطرًا إلى 
 –النيوض بكل تخصصات عموم المغة، وقمة العدد أدت من الناحية الفعمية 
إلى عدم وجود تخصصات كثيرة في مساقات عموم المغة تتطمبيا المرحمة 

. القادمة

تتخذ الدراسات األدبية في أقسام المغة العربية وآدابيا مساقات ليا طابع - 5
التاريخ األدبي تدرس كل ىذه األقسام مساقات في األدب الجاىمي وأدب 

صدر اإلسبلم والعصر األموي واألدب العباسي واألدب الحديث، والنصوص 
جزء من المادة يتبع في أكثر الحاالت محاضرة تاريخ األدب، وذلك عمى 

عكس التوازي القديم في بداية القرن العشرين، دراسة النصوص الكثيرة بيدف 
أما األنواع األدبية الجديدة . الفيم الدقيق لممفردات والتراكيب واألسموب

فتتفاوت درجة االىتمام بيا، وقد ال يسمح الوقت المحدود إال بتناول قدر 
منيا، ليس ىناك وقت يسمح بتناول المسرحية، والرواية والقصة القصيرة وأدب 
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. الخيال العممي وأدب األطفال والمسمسبلت اإلذاعية في مساقات مستقمة
وفوق ىذا كمو فإن الكميات تختمف من حيث مدى اىتماميا بدراسة عبلقة 
األدب العربي بآداب الشرق القديم وباآلداب األوروبية القديمة وباآلداب 

األجنبية الحديثة، وفي ىذا كمو فإن ما نأخذه عمى الموقف الحالي في بعض 
األقسام ىو اعتماد عدد كبير من الطبلب عمى الكتاب الجامعي في تاريخ 

األدب ونصوصو بدرجة أكثر من اطبلعيم عمى كتب التراث واألعمال 
األدبية الكاممة، في حين أن بعض األقسام تعتمد في المقام األول عمى دراسة 

. أعمال أدبية كاممة

: الدراسات العميا: رابعاًال 

ظمت الدراسات العميا في أقسام المغة العربية وآدابيا شعبة عامة إلى أن بدأ - 1
نجد مساقات إجبارية يدرسيا . تقسيم الطبلب عمى شعبة لغوية وأخرى أدبية

كل الطبلب ومساقات اختيارية في بعض الكميات، المواد المشتركة في 
مستوى السنة التمييدية لمماجستير في تمك األقسام والكميات تتضمن تحقيق 

، والمغة األوروبية الحديثة (المغوي أو األدبي)التراث العربي ومناىج البحث 
وقد تضيف إلييا مساقًا في المغة الشرقية أو في الحاسوب، وىذه المساقات 

تدعميا قرارات جامعية تفرض عمى طبلب الدراسات العميا أن يجتازوا امتحانًا 
مقننًا بدرجة عالية في المغة اإلنجميزية وأن يدرسوا بنجاح الحاسب اآللي 

. ، ومن ثم تعينيم ىذه الدراسة أيضًا عمى الوفاء بيذين المتطمبين(الحاسوب)
أما مساقات السنة التمييدية لمماجستير فتتيح لمطبلب في بعض الكميات 

اتجاىات : اختيارًا حرًا من مساقات متخصصة تتضمن في الشعبة المغوية 
وفي التحميل النحوي، وفي معاصرة في عمم األصوات، وفي عمم الصرف ، 

أما في الشعبة األدبية فنجد . عمم الداللة، وفي الميجات واألطمس المغوي
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. مساقات في األدب المقارن واألدب الشعبي واألدب القديم واألدب الحديث
وىنا مجال لتنوع المساقات طبقًا لؤلنواع األدبية بشكل يعوض مساقات الدرجة 

. الجامعية األولى

يقوم تقويم الطبلب في أكثر الكميات عمى امتحان تحريري لو نصف الدرجة 
وبحث صغير لو نصف الدرجة في كل مساق عمى مستوى السنة التمييدية 

في المتوسط ثبلث -  بعد ذلك–أما رسالة الماجستير فتستغرق . لمماجستير
سنوات، وتحسب وحدىا في التقديم العام لدرجة الماجستير، وفي السنوات 
الماضية أدخمت بعض الجامعات دراسة تمييدية لمدكتوراه تتضمن ثبلث 

والتحرير )مساقات بحثية إلى جانب شروط لغوية في اإلنجميزية والحاسوب 
. (العممي بالعربية لغير المتخصصين فييا

ىناك قضايا ومشكبلت اتضحت في أثناء التطبيق، منيا عدم وجود - 2
تخصصات دقيقة في التأىيل العام لمطالب، المساقات متوازية تتكامل وال 

ويقابل . تسمح بالتركيز عمى جانب واحد إال في رسالة الماجستير أو الدكتوراه
ىذا أن االتجاىات المعاصرة تعرف قدرًا مشتركًا من االىتمامات بين الشعبتين 

وفي كل . عمم لغة النص، عمم األسموب: األدبية والمغوية ويتمثل ذلك في
الحاالت نحاول في السنوات الماضية تجاوز مشكمة ابتعاد طبلب كثيرين عن 

مختبر األصوات، استخدام الحاسوب، والناىج : استخدام التقنيات الحديثة
اإلحصائي، وذلك من خبلل التدريب المبكر وعدم تأجيل ىذه الميارات إلى 
الدراسات العميا، وفوق ىذا فإن رسالة الدكتوراه تستغرق في المتوسط خمس 
سنوات، وبذلك تقل مدة العطاء لممجتمع بعد التخرج، وىي مشكمة مجتمعة 

. تتصل بكون أكثر طبلب الدراسات العميا غير متفرغين لمدراسة
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إن أىم ما حققتو الدراسات العميا في السنوات الماضية يتمثل في الوفاء بقدر - 3
كبير من متطمبات مصر وباقي الدول العربية، وتكوين عدد من أعضاء ىيئة 

التدريس لجامعات كثيرة من المشرق وليبيا والجزائر والسودان، وفي ىذا 
السياق تكونت اتجاىات عممية تميزت في مجاالت محددة، منيا دراسات 

تناولت األدب العربي تاريخو وأعبلمو، تحقيق التراث العربي، مدارس النحو 
العربي أعبلمو، بنية المغة العربية، التراث الببلغي والنقدي، وىذا إنجاز كبير 
بالمعيار االجتماعي أيضًا، ولم يكن قيام أقسام المغة العربية في الجامعات 
العربية الكثيرة التي ظيرت في النصف الثاني من القرن العشرين ممكنًا إال 
في وجود أعضاء ىيئة التدريس من العرب، وقد درس أكثر ىؤالء في مصر 

 . ()من خبلل رسائل جامعية أعدوىا في الجامعات المصرية الكبرى

وىناك اتجاىات نالت اىتمامًا محدودًا في الرسائل الجامعية، ولكنيا تمثل 
عمم المغات السامية المقارن، عمم المغة التطبيقي، عمم : بدايات واعدة، منيا

األسموب وعمم لغة النص، األدب المقارن، التحميل المغوي لمنصوص العممية، 
. مستويات المغة في العربية في العصر الحديث، النحو التوليدي التحويمي

: آفاق التطوير: خامساًال 

يتم حاليًا عمى مستوى المجمس األعمى لمجامعات التخطيط لقانون جديد  -1
لمجامعات ولتطوير النظم عمى النحو الذي يجعميا أكثر وفاء بالمتطمبات 

: المستقبمة، ومن بين المنطمقات األساسية

                                                 

 جامعة القاىرة منذ إنشائيا حتى –دليل الرسائل الجامعة التي أجازتيا كمية اآلداب : مثبلً - انظر ()
دليل رسائل الماجستير والدكتوراه التي نوقشت في : ، وكذلك1996، جامعة القاىرة 1996نياية مايو 

 .1997، عالم الكتب، القاىرة 1997، وحتى نياية فبراير 1950كمية دار العموم منذ عام 
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أىمية دور المغة العربية وآدابيا في إطار الدراسات اإلنسانية، وىناك  -أ 
اقتناع بأنو ال يمكن إحداث تطوير مجتمعي بعيدًا عن الجوانب 

. اإلنسانية، ومن ىنا أىمية جعل المغة العربية متطمبًا جامعياً 

 االنفتاح عمى ما وصل إليو العالم من تقدم في كل المجاالت،  -ب 
والوصول بدراسات المغة العربية وآدابيا إلى مستوى ما وصل إليو 
اآلخرون في دراسة لغاتيم وآدابيم، واإلفادة في ىذا من تقنيات 

 .المعمومات

 ضرورة التطوير الدائم لممناىج بشكل منظم بعد عدد محدد من  -ج 
السنين، وال يجوز ترك المناىج مستمرة دون إعادة النظر فييا، وعمل 

آلية لمتطوير الدائم لممناىج ترتبط بالقطاعات األخرى في الدولة 
 .ومتطمبات العمل

تأىيل الطبلب ليصبحوا منافسين عمى المستوى العالمي، وليكونوا  -د 
. منفذين جادين لمتنمية المغوية والثقافية

التوجو في المرحمة القادمة إلى التطوير الكيفي لمتعميم، بعد أن كانت - ىـ
التطورات في النصف الثاني من القرن العشرين قد حققت البعد 

التحّول النوعي في . االجتماعي في تعميم أبناء الطبقات الكادحة
. الميارات المغوية والبحثية مطمب أساسي في المرحمة القادمة

إدخال جامعة األزىر في نسق القانون الجديد لتنظيم الجامعات - و
. المصرية مع مراعاة خصوصية األزىر في الكميات الدينية

تضمن التقرير النيائي لندوة تطوير التعميم في كميات اآلداب والعموم - 2
. 1999والدراسات اإلنسانية التي عقدىا المجمس األعمى لمجامعات باإلسكندرية 
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. البعد عن النمطية عند وضع الموائح الداخمية لمكميات - أ

طرق )تطوير نظم التدريب لممدرسين المساعدين وأعضاء ىيئة التدريس  - ب
التدريس، الميارات المغوية، ميارات الحاسب، اإلفادة من تقنيات 

. (المعمومات

دعم نظام القنوات العممية مع الجامعات األخرى من خبلل اإلشراف - ج
تاحة الفرصة لمحاصمين عمى الدكتوراه  المشترك عمى الرسائل الجامعية، وا 

. من الجامعات الوطنية لئليفاد في ميام عممية إلى الخارج

التدريس، النشاط البحثي، المؤتمرات، خدمة )وضع نظام لتقويم األداء - د
. ، وجعل ذلك بمعّدل تراكمي ُيراعى في متطمبات الترقية(المجتمع

االنطبلق إلى العولمة والمشاركة المتزايدة في إحداث التقدم ارتكازًا عمى - ىـ
دعم الذاتية الثقافية، وال شك أن المغة واألدب والتاريخ الثقافي من أىم 

. مقوماتيا

. االىتمام بتدريس المغة العربية والمغات األجنبية والحاسوب في كل الكميات- و

ىناك توجيات عامة لتجاوز مشكبلت قائمة ويتطمب التخطيط لمتنفيذ وجود - 3
: إمكانات مناسبة

مراجعة سياسة القبول وجعل األعداد متناسبة مع اإلمكانات البشرية  -أ 
والتجييزات المتاحة بالكميات، وذلك حتى تصبح العممية التعميمية أكثر 

. فاعمية من خبلل تنفيذ التدريبات في مجموعات صغيرة

مدى ) إنشاء المزيد من مراكز التعميم المفتوح وتشجيع التعميم المستمر  -ب 
واإلفادة من استخدام الوسائل المتعددة، مع التخطيط إلنشاء جامعة  (الحياة
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لمتعميم المفتوح والتعميم عن بعد تحت مظمة المجمس األعمى لمجامعات، 
 .قواميا المغة العربية وآدابيا والدراسات اإلنسانية والعموم االجتماعية

 أىمية المواءمة مع المتطمبات المتغير لسوق العمل، حيث إن الميارات  -ج 
المتخرجون في أقسام المغة العربية ال . المطموبة لموظائف تتغير بسرعة

يقتصر عمميم عمى التدريس، بل ليم دورىم المتزايد في مؤسسات اإلعبلم 
 .والنشر والثقافة والترجمة

 . مراعاة األىمية المتزايدة لمتخصصات البينية ولمدراسات المقارنة -د 

يتطمب تطوير العممية التعميمية تجاوز عدد من جوانب القصور الحالية، وذلك - 4
: من خبلل ما يأتي

، وتوجيو (المحاضرة والتمقين)االبتعاد عن نيج التمقين والحفظ واالستظيار  -أ 
. العممية التعميمية إلى التعمم الذاتي باإلفادة من مصادر المعمومات المتنوعة

 التدريب الجاد عمى إعداد البحوث واستخدام المكتبة وتقنيات المعمومات  -ب 
 .والتحرير العممي لمبحوث

 التأكيد عمى أن العممية التعميمية ال تعتمد عمى كتاب واحد، إنما تتعدد  -ج 
مصادرىا من الكتب والمراجع والدوريات ومصادر المعرفة الحديثة، وفي 
الوقت نفسو ينبغي تشجيع تأليف الكتب المرجعية التي يؤلفيا عدد من 
 .األساتذة وتكون بمستوى جيد من حيث المادة العممية ومستوى الطباعة

أعادة النظر في الطرائق التقميدية لبلمتحانات التحصيمية، وتطوير طرائق  -د 
 .جديدة لقياس األداء
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ىناك تصّور جديد يتكون حاليًا لمدراسات العميا عمى مستوى الجامعات - 5
: المصرية، مبلمحو ما يأتي

. إنشاء كمية لمدراسات العميا بكل جامعة -أ 

تكوين آلية في المجمس األعمى لمجامعات لمتنسيق في موضوعات الرسائل  -ب 
 .منعًا لتكرار الجيود

 .إدخال نظام الساعات المعتمدة في برامج الدراسات العميا -ج 

 .االىتمام بالدراسات البينية والمقارنة -د 

 .تعميم المتطمبات المغوية ونظام االمتحان الشامل- ىـ

 تعميم نظام المقررات التمييدية لمدكتوراه عمى نحو ما تقرر في جامعة  - و
 مساقات بحثية، منيا مساق واحد من خارج التخصص الدقيق، 3)القاىرة 
. (الممحق المرفق وبو بيان المساقات المقترحة: انظر

تخصيص مكتبة متقدمة لمدراسات العميا والبحوث بكل جامعة وربط كل - ز
مكتبات الجامعات ومكتبات مراكز البحوث في شبكة وطنية واحدة تمييدًا 

. لمتعاون مع المكتبات في الدول العربية األخرى

إنشاء مركز مشترك يربط الكميات المتمثمة بقطاعات الدولة واإلنتاج - ح
والخدمات، وذلك بيدف عمل الدراسات وتنفيذ المشروعات بخبرة الجامعة 

وبتمويل من القطاعات المختمفة في الحكومة والمؤسسات المالية واإلنتاجية 
. والمنظمات الدولية

ىناك قضايا ليا أىميتيا الخاصة عند تطور الدراسات العميا في مجاالت المغة - 6
: العربية وآدابيا
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أىمية المرونة في نظام الجامعة عمى النحو الذي يحقق التنوع في أنماط  -أ 
الخريجين، وذلك من خبلل نسبة معينة من المساقات لمتخصص األساسي  

. ونسبة أخرى لمتخصص المساند أو لممساقات االختيارية

 رفع المستوى في إطار المنافسة بين طبلب الجامعات المختمفة عمى  -ب 
المستوى الوطني ثم عمى المستوى القومي، والتفكير في اإلفادة من الخبرة 

، (Agre'gation: مثل)الفرنسية في نظام المواصفات الوطنية لممسابقات 
وذلك بامتحان معمن ومواد محددة ومواصفات لبلمتحان، وتصحيح عمى 
المستوى الوطني، وىذا الموضوع تزداد أىميتو في بعض الدول مع زيادة 

 .الجامعات الخاصة وتعدد مستويات الجامعات الحكومية

 تحقيق المرونة في تعديل التخصص الدقيق عمى مستوى الدراسات العميا من  -ج 
 .خبلل شروط محددة ومساقات تكميمية

استحداث  تخصصات جديدة بشكل جاد وبمستوى عالمي، وما أكثر  -د 
عمم المغة التطبيقي في تعميم : التخصصات التي تتطمبيا المرحمة القادمة

المغات، عمم المصطمح، عمم المغة االجتماعي، عمم المغة النفسي، عمم المغة 
 .الحاسوبي، تحميل الخطاب، األدب المقارن

أىمية إنشاء كميات أو مراكز لمتميز عمى أساس توزيعيا عمى المستوى - ىـ
الوطني أو عمى المستوى العربي، وذلك بأن يكون التركيز في كل منيا عمى 

مجال محدد، وتحشد لو اإلمكانات التي تؤدي بالدارسين فيو إلى التميز 
تحقيق النصوص، عموم المغة : واإلنجاز، ومن مجاالت المراكز المقترحة

العربية، صناعة المعجم، الدراسات المقارنة، وتكون الدراسة فيو عمى مستوى 
 .الدراسات العميا لمدة سنتين وبشروط عممية رفيعة المستوى
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ملحق توصيات قسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

جامعة القاهرة بشأن تطوير الدراسات العليا 

: التخصصات: أووًال 

: يرى القسم تقسيم التخصصات التي تمنح فييا الدرجات العممية إلى

. عموم المغة -1

 .األدب العربي -2

 .الببلغة والنقد واألدب المقارن -3

. عموم القرآن والحديث -4

 :اظام التقويم:  ااياًال 

% 30تمنح درجة الماجستير بناء عمى مقررات ورسالة يخصص لممقررات 
. من الدرجات% 70من الدرجات، ويكون لمرسالة 

: المقررات:  ال اًال 

يتم تحديد المقررات بستة مقررات يدرسيا الطالب، منيا خمسة مقررات 
أساسية في داخل كل تخصص، عمى الطالب أن يدرسيا إلى جانب اختيار مقرر 
واحد خارج التخصص، ويكون مجموع المقررات في السنة التمييدية لمماجستير 

. ستة مقررات

: اإلجراءات: رابعاًال 

. يحدد الطالب تخصصو عند التحاقو بالدراسات العميا -1

. يكون لمطالب مرشد أكاديمي يرشده في اختيار المقررات -2
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: بيان المقررات المطموبة في كل تخصص: خامساًال 

: عموم المغة- 1

. مناىج عمم المغة الحديث -1

 .تحقيق التراث -2

 .موضوع خاص في التراث المغوي العربي -3

 .قضايا عمم المغة التطبيقي -4

 .عمم المغات السامية المقارن -5

. يضاف إلييا مقرر من خارج التخصص

: األدب العربي القديم- 2

. مناىج البحث األدبي -1

 .تحقيق التراث -2

 .موضوع خاص في تحميل النصوص -3

 .عمم األسموب -4

 .كتاب قديم -5

. يضاف إلييا مقرر من خارج التخصص

: أدب مصر اإلسالمية- 3

. مناىج البحث األدبي -1
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 .تحقيق التراث -2

 .موضوع في الشعر المصري -3

 .موضوع في النثر المصري -4

 .عمم األسموب -5

. يضاف إلييا مقرر من خارج التخصص

: األدب العربي الحديث- 4

. مناىج البحث -1

 .موضوع في األدب الحديث -2

 .نظرية أدبية معاصرة -3

 .األدب المقارن -4

 .عمم األسموب -5

 .يضاف إلييا مقرر من خارج التخصص

 :األدب الشعبي- 5

. مناىج البحث في المأثورات الشعبية -1

 .النظرية العامة لدراسة المأثورات الشعبية -2

 .العمل الميداني -3

 .موضوع خاص في التراث الشعبي العربي -4
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. موضوع خاص في األدب الشعبي -5

: البالغة والاقد واألدب المقارن -6

. موضوع في الببلغة العربية -1

 . موضوع في النقد العربي القديم -2

 . نظرية األدب المعاصر -3

 . مناىج البحث في األدب المقارن -4

.  عمم األسموب -5

: عموم القرآن والحديث- 7

.  تحقيق النصوص -1

 .  موضوع خاص في عموم القرآن -2

 . موضوع خاص في عمم الحديث النبوي -3

 . موضوع خاص في التراث المغوي العربي -4

 . موضوع خاص في الببلغة العربية -5

يكون التدريس في التخصص الواحد لثبلثة من األساتذة أو األساتذة 
. المساعدين

يكون تقويم عمل الطالب عمى مجموع أدائو في السنة التمييدية، ويخصص 
. لذلك ثبلثون درجة

: تخصصات من خارج القسم: سادساًال 
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الحاسوب وتطبيقاتو في : يكمف القسم الطالب بمقرر من خارج تخصصو مثل
البحث المغوي واألدبي، واألنثروبولوجيا الثقافية، وذلك عمى جانب المتطمبات العامة 

بشأن المغات األوروبية الحديثة وما يتطمبو الموضوع من حقول معرفية أو لغات 
. شرقية أو أوروبية، وذلك في إطار االىتمام المتزايد بالتخصصات البينية

: مقررات مرحمة الدكتوراه: سابقاًال 

يدرس الطالب في السنة التمييدية لمدكتوراه عددًا من المقررات طبقًا  -1
 .لنظام الدراسات العميا، وذلك باقتراح من المشرف وبموافقة القسم

تكون ىذه المقررات في أرقى مستويات التخصص الدقيق وتصل الطالب  -2
باتجاىات معاصرة، كما تستكمل الجوانب التي يتطمبيا اإلعداد العممي 

 .لدرجة الدكتوراه

 .يكمف الطالب بدراسة مقرر واحد عمى األقل من خارج التخصص -3

المقررات التخصصية يطرح القسم منيا في كل فصل دراسي ما يراه  -4
. مناسبًا لتمبية متطمبات الدكتوراه

: المقررات المقترحة

. اتجاىات معاصرة في دراسة الشعر العربي القديم -1

 .اتجاىات معاصرة في دارسة النثر العربي القديم -2

 .اتجاىات دراسة الشعر الحديث -3

 .اتجاىات دراسات المسرح -4

 .اتجاىات معاصرة في دراسة الرواية -5
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 .اتجاىات معاصرة في دراسة القصة القصيرة -6

 .اتجاىات معاصرة في دراسة الفنون األدبية في األعبلم -7

 .اتجاىات معاصرة في األدب المقارن -8

 .االتجاىات المعاصرة في دراسة المأثورات الشعبية -9

 . اتجاىات عمم لغة النص -10

 .تحميل الخطاب -11

 .مدارس النقد األدبي -12

 .اتجاىات التاريخ األدبي -13

 .عمم المغة المقارن -14

 .عمم المغة التقابمي وتحميل األخطاء -15

 . عمم المغة التطبيقي -16

 . الميجات واألطمس المغوي -17

 . عمم المصطمح -18

 . اتجاىات معاصرة في التحميل الصرفي -19

 . اتجاىات معاصرة في التحميل النحوي -20

 . اتجاىات معاصرة في دراسة الداللة المعجمية -21

 . اتجاىات معاصرة في الداللة التركيبية -22
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 . اتجاىات معاصرة في صناعة المعجم -23

 . المدارس البنيوية في عمم المغة -24

 . النحو التوليدي التحويمي -25

 . التداولية -26

 . عمم القراءات القرآنية -27

 . عمم أصول الحديث -28

 . مقارنة األديان -29

 . اتجاىات معاصرة في التفسير -30

: المقررات المتصمة بمجال التخصص:  امااًال 

يدرس الطالب مقررًا واحدًا من خارج القسم يكون ضروريًا لتكوينو  -1
 :العممي، يحدده المشرف ويعتمده القسم من بين المجاالت اآلتية

عمم االجتماع الريفي أو الحضري أو )عمم االجتماع واألنثروبولوجيا  -أ 
عمم االجتماع األدبي، أو عمم : البدوي أو األنثروبولوجيا الثقافية أو

. (االجتماع المغوي، أو عمم المغة االجتماعي

عمم نفس اإلبداع، عمم النفس المغوي، أو عمم المغة ) عمم النفس  -ب 
 .(النفسي، الميارات والقدرات

التاريخ اإلسبلمي، تاريخ مصر اإلسبلمية، تاريخ األندلس، )التاريخ  -ج 
 .(التاريخ الحديث، الفنون اإلسبلمية
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عمم الجمال، الفمسفة اليونانية، الفمسفة اإلسبلمية، فمسفة ) الفمسفة  -د 
العموم، المنطق، مناىج البحث، تاريخ العموم عند العرب، الفكر 

 .(العربي الحديث، فمسفة المغة

اآلداب السامية القديمة، األدب العبري القديم أو )المغات الشرقية - ىـ
الوسيط، التراث السرياني، لغة سامية ثانية، األدب الفارسي، األدب 

. (التركي، األدب األردي، لغة ثانية من لغات العالم اإلسبلمي

لغة التينية، لغة يونانية، النقد األدبي )الدراسات األوروبية القديمة - و
. (اليوناني، المبلحم اليونانية، المسرح اليوناني

المخطوط العربي، تاريخ الكتابة العربية، عمم )الوثائق والمكتبات - ز
. (الوثائق، نظم التصنيف

عمم المغة الحاسوبي، )الحاسوب في الدراسات المغوية واألدبية - ح
المناىج اإلحصائية في دراسة األدب، المناىج اإلحصائية في دراسة 

. (المغة

تكون المقررات بصفة عامة من المقررات المطروحة في مستوى الدراسات - 2
العميا في األقسام المتخصصة، أما مقررات المغات والحاسوب فتوضع ليا 
مواصفات خاصة، عمى أن تتجاوز الحد األدنى المطموب ضمن متطمبات 

 .الجامعات لدرجة الدكتوراه


