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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
موضوع ىذا الموسم الثقافي من المواسم السنوية التي يقيميا مجمع  اللغة 

تقويم خطط أقسام : "م ؛ ىو1999ىـ الموافق 1420العربية األردني، في ىذا العام 
: ، وفي ىذه الدراسة نتحدث ون"اللغة العربية في الجامعات العربية أأاديميًا ووملياً 

وىو موضوع ولمي ". تقويم خطط أقسام اللغة العربية في الجامعات األردنية"
. وثقافي وتربوي، وىو ذو صلة وطيدة بلغتنا العربية، لغة الملة والتاريخ والحضارة

إن وملية التقويم وملية ضرورية، يجب أن نقوم بيا بين آونة وأخرى، بل 
. نقوم بيا بصورة مستمرة، في سبيل التطوير والتجديد المناسبين

وفي ىذه الدراسة، نقوم بمحاولة اإلجابة ون أسئلة وديدة، والتحدث ون 
: محاور نراىا تمثل الموضوع، ومن أىميا

دراسة تحليلية نقدية لخطط أقسام اللغة العربية، في الجامعات  -
الماجستير )األردنية، في مرحلة البأالوريوس، ومرحلة الدراسات العليا 

. (والدأتوراه

 .مقارنة بين خطط أقسام اللغة العربية في الجامعات األردنية -

النظر في رسائل الماجستير والدأتوراه، في اللغة العربية وآدابيا، من  -
 .حيث األصالة، واختيار الموضووات

البحث اللغوي في أقسام اللغة العربية في الجامعات األردنية، ومدى  -
 .تطبيقو وااللتزام بو

 .المستوى اللغوي الذي يحققو الطلبة في المراحل الجامعية المختلفة -



  

 45 

ويضاف إلى ىذا الحديث ون المجاالت المعرفية، والميارات التي  -
يجب أن يتقنيا الطالب، والتحقق من مدى االستفادة من المختبرات 

 .اللغوية في ىذا ألو

: ومن ىذه األسئلة التي تحسن إثارتيا في ىذا المجال أيضاً 

ماذا يتوقع قسم اللغة العربية من الطالب الذين يتخرجون  -
فيو؟ 

ىل ُيتوقع أن يأونوا معلمين يعلمون في مجال التعليم؟ 

ىل ُيتوقع أن يأونوا موظفين يعملون في مجاالت أخرى غير التعليم؟ 

ىل ُيتوقع أن يأونوا صحفيين يعملون في مجال الصحافة واإلوالم؟ 

؟ ...ىل ُيتوقع أن يأونوا مبدوين شعراء وأتابًا وقصاصين

ىل ُيتوقع أن يأونوا نقادًا؟ 

ما ىي مجمووة المعارف والميارات التي ينبغي أن ُيلم  -
بيا الخريج بأفاية؟ 

: ولإلجابة ون ىذه التساؤالت يمأن القول

إن من يتخرجون في قسم اللغة العربية وآدابيا، يجب أن يتخرجوا وىم ملمون 
بمعرفة أافية بتاريخ األدب العربي، وقدرة ولم تحليل نصوصو تحلياًل ناقدًا وفق 

. مناىج الدراسة األدبية والنحوية، ووفق مناىج النقد األدبي الحديث

وولييم أن يلموا إلمامًا أافيًا بأسرار العربية نحوًا وصرفًا ومعجمًا وداللة، وأن 
يلموا باألساليب البيانية إلمامًا أافيًا أيضًا، وأذلك اإللمام بأوزان الشعر العربي 

. وقوافيو
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إن ولييم اإللمام الأافي بتاريخ النقد األدبي وند العرب،  : وُيضاف إلى ىذا
. ومثل ذلك التعرف إلى المناىج النقدية بصورة مناسبة

وال يفوتنا أن نشير إلى أن ولى خريجي قسم اللغة العربية أن يلموا إلمامًا 
مناسبًا بثقافة وربية إسالمية في مجال شروية مثل التفسير ومناىجو، والحديث 
ومصطلحو، وولم التاريخ في وصوره المتعاقبة، وولم الأالم والمنطق والفلسفة،  

. وغيرىا، وىي ولوم ذات صلة وثيقة بالعربية وولوميا

لى جانب ذلك ألو، فإن ولى خريجي قسم اللغة العربية دراسة لغة أجنبية  وا 
جادتيا إجادة مناسبة تعينيم ولى االطالع ولى ما يقولو اآلخر في األدب واللغة  وا 

. والنقد، وغيرىا من ولوم العربية

ومن نافلة القول أن نشير ولى أن ولى خريجي قسم اللغة العربية وآدابيا،  
وىي القراءة والأتابة والتحدث . أن يتعرفوا بقدر أاف إلى الميارات األساسية

. واالستماع

: النظام السنوي

مرت العملية التدريسية في الجامعة األردنية بنظامين من األنظمة التعليمية 
. النظام السنوي، ونظام الساوات المعتمدة ذا الفصول الدراسية: ونقصد بذلك

م،  1973لقد أان السنوي ىو النظام المطبق في الجامعة األردنية قبل سنة 
وىي السنة التي أقر فييا نظام الساوات المعتمدة ، وأصبح التدريس يسير وفق 

. ىذا النظام التعليمي

أان الطالب، في قسم اللغة العربية وآدابيا، يدرسون مواد العربية أدبًا ولغة 
ونحوًا ونقدًا وبالغة ووروضًا، وفق النظام السنوي، في سنة دراسية أاملة، بل في 
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أربع سنوات دراسية، فيحصلون فييا المعرفة، ويأتسبون الميارات، ولى أتم وجو 
. غالباً 

لقد أان الطالب في قسم اللغة العربية يدرس األدب العربي في أربع سنوات 
يدرس فييا األدب في العصر الجاىلي في السنة األولى، واألدب في صدر 

اإلسالم والعصر األموي في السنة الثانية، واألدب العباسي واألندلسي في السنة 
. الثالثة، واألدب الحديث في السنة الرابعة

وأان يدرس فييا النحو والصرف وفقو اللغة في السنوات األربع، أما يدرس 
. البالغة والعروض، والنقد األدبي قديمو وحديثو

لى جانب ذلك، أان الطالب يدرس التفسير ومناىجو، وولم مصطلح  وا 
الحديث، وأان يدرس التاريخ في السنوات أليا، فيدرس تاريخ العرب قبل اإلسالم 

موازيًا دراسة األدب الجاىلي في السنة األولى، ويدرس تاريخ صدر اإلسالم والدولة 
األموية موازيًا دراسة األدب في صدر اإلسالم والعصر األموي في السنة الثانية،  
ويدرس التاريخ اإلسالمي في العصر العباسي موازيًا دراسة األدب العباسي في 

السنة الثالثة، ويدرس تاريخ العرب الحديث موازيًا دراسة األدب الحديث في السنة 
. الرابعة

وأان الطلب يدرس الفلسفة والمنطق وولم الأالم في ثالث سنوات دراسية،  
. ويدرس اللغة اإلنجليزية في السنوات األربع، مادة في أل سنة دراسية منيا

الدراسات اإلسالمية، والتاريخ، والفلسفة والمنطق وولم : وأل ىذه المواد
. الأالم، واللغة اإلنجليزية، ذات صلة وثيقة بالعربية

زاء ىذا نتساءل ىل يمأن أن نساوي بين دراسة النحو في أربع سنوات : وا 
وبين دراستو في ثالثة فصول دراسية؟ وىل نساوي بين دراسة العربية في أربع 

سنوات، وبين دراستيا في نصف ىذه المدة؟ 
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إذا نظرنا في الخطة الدراسية، في قسم اللغة العربية وآدابيا، وفي الجامعة 
م، وقد أانت تسير وفق النظام السنوي،  69/1970األردنية، للعام الجامعي 

: وترتيبيا أما يلي في سنواتيا األربع
: السنة األولى

النحو - 3. (من العصر الجاىلي)النصوص - 2. تاريخ األدب العربي- 1
النثر الفني حتى نياية العصر - 6. المأتبة العربية- 5. العروض- 4. والصرف
ويد الخلفاء - السيرة النبوية-  العرب قبل اإلسالم)التاريخ - 7. الراشدي
المدخل إلى - 10. المدخل إلى الفلسفة - 9.  اللغة اإلنجليزية- 8. (الراشدين

. ولم االجتماع
: السنة الثانية

. تاريخ األدب العربي في صدر اإلسالم والعصر األموي- 2. التفسير- 1
موضوع - 4. نصوص شعرية ونثرية من صدر اإلسالم والعصر األموي- 3

التاريخ - 7. النحو والصرف- 6. البالغة العربية- 5. خاص في األدب العربي
الفرق : الفلسفة اإلسالمية- 8. اإلسالمي في صدر اإلسالمي والعصر المملوأي

. وولم الأالم
: السنة الثالثة

نصوص من األدب - 3. تاريخ األدب في العصر العباسي- 2. الحديث- 1
تاريخ النقد األدبي - 5. تاريخ األدب العربي في األندلس والمغرب- 4. العباسي

تاريخ العرب - 8. تاريخ العرب المعاصر- 7. النحو والصرف- 6. وند العرب
. اللغة العبرية- 10. نصوص باإلنجليزية-9. في األندلس

: السنة الرابعة
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تاريخ األدب العربي في المشرق منذ القرن السادس اليجري حتى بداية - 1
مصادره : النقد - 4. المدارس النحوية- 3. األدب الحديث- 2. العصر الحديث

فقو اللغة - 7. مناىج بحث- 6. مدارسو الحديثة: النقد األدبي - 5. ومناىجو
. التصوف: الفلسفة اإلسالمية - 9. اللغة العبرية- 8. العربية

: فإننا نتبين ما يلي

العناية بدراسة تاريخ األدب العربي من ناحية، ودراسة نصوصو األدبية  -ٔ
دراسة تحليلية نقدية تطبيقية من ناحية أخرى، ولى مدى أربع سنوات 

. أاملة

. دراسة النحو والصرف، في سنوات أربع، أي في ثمانية فصول دراسية -ٕ
 .(وفقو اللغة العربية) (المدارس النحوية)وذلك ولى جانب دراسة 

 .دراسة مادة العروض في سنة دراسية أاملة -ٖ

 .في سنة دراسية أاملة (البالغة العربية)دراسة مادة  -ٗ

 .في سنة أاملة (المصادر واألصول والمعاجم)دراسة المأتبة العربية  -٘

تاريخ النقد األدبي وند العرب، والنقد األدبي : دراسة مادتين في النقد األدبي -ٙ
 .الحديث، في سنة دراسية أاملة

دراسة تاريخ العرب قبل اإلسالم، والتاريخ اإلسالمي، في سنوات ثالث أما  -ٚ
 .ولمًا بأن الخطة تقضي بدراسة مادتين في السنة الثالثة. ىو واضح

 :دراسة الفلسفة في ثالث سنوات -ٛ

. مدخل إلى الفلسفة: في السنة األولى -أ 

 .الفرق اإلسالمية وولم الأالم:  في السنة الثانية -ب 
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 .التصوف: الفالسفة اإلسالمية:  في السنة الرابعة -ج 

: دراسة اللغة اإلنجليزية في سنتين دراسيتين أاملتين- 9

. ( ساوات أسبووياً 3)  في السنة األولى  - أ

حرأة )دراسة نصوص باللغة اإلنجليزية :  في السنة الثالثة - ب
 .(االستشراق

تطور : تطور التفأير االجتماوي: دراسة مدخل ولى ولم االجتماع -ٓٔ
. التفأير االجتماوي، في سنة دراسية أاملة

 .دراسة التفسير ومناىجو في سنة دراسية أاملة -ٔٔ

 . دراسة الحديث -ٕٔ

 .تدرس في سنة دراسية أاملة (مناىج بحث)تخصيص مادة لـ -ٖٔ

 .دراسة اللغة العبرية، في سنتين دراسيتين أاملتين -ٗٔ

وتؤدي مثل ىذه الدراسة إلى االطالع الأافي، والتعمق في التخصص في 
، والبالغة (تاريخو ونصوصو)اللغة والنحو واألدب : سائر فروع اللغة العربية

العربية، والنقد األدبي قديمو وحديثو، والعروض،  والمعجمات والمصادر واألصول،  
. ومناىج البحث

ويضاف إلى ىذه الدراسة ولوم ذات صلة وطيدة بالعربية وولوميا، وىي 
التاريخ، والفلسفة والمنطق وولم الأالم، وولوم الشريعة، واللغة اإلنجليزية ولغة 

. شرقية أخرى

وأقترح ىنا أن يدرس تاريخ العرب المعاصر في السنة الرابعة موازيًا دراسة 
. األدب الحديث فييا
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وفي ىذه الدراسة، ننظر في الخطط الدراسية التي يجري التدريس وفقيا في 
الجامعة األردنية، وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة،  : الجامعات األردنية المختلفة

. والجامعة الياشمية

وفييا نقوم بموازنة بين تلك الخطط الدراسية في أقسام اللغة العربية في 
الجامعات المذأورة، وربما نعمد إلى الموازية بين خطة دراسية حالية، وخطة دراسية 

سابقة ليا، في قسم واحد بعينو من أقسام اللغة العربية، ونخص بالذأر الخطة 
وىي الخطة التي ُيالحظ أنو قد . الدراسية في قسم اللغة العربية بالجامعة األردنية

ُأجريت تغييرات رئيسية فييا، أما يبدو للناظر نظرة موازنة بين الخطة الدراسية 
. الحالية، والخطة الدراسية السابقة ليا

/ في قسم المغة العربية وآدابيا (بعد الييكمة)الخطة الدراسية الحالية :  ووًال 
: الجامعة األردنية

ساوة  (24 )–متطلبات الألية . ساوة معتمدة (30)= متطلبات الجامعة - 
( 6)=  مادتان حرتان–. ساوة معتمدة (66)=  متطلبات التخصص –. معتمدة

ومجموع الساوات المعتمدة المخصصة للحصول ولى . ساوات معتمدة
. ساوة معتمدة (126)= البأالورويوس 

: وتصنف أما يليمتطمبات الجامعة ،  

: ساوة معتمدة إجبارية وىي (18)- أ

ميارات االتصال  (4، 3)، (2، 1)ميارات االتصال باللغة العربية  (2، 1)
. العلوم العسأرية (6)الحضارة اإلنسانية،  (5)، (2، 1)باللغة اإلنجليزية 

: اختيارية، ويختارىا الطالب من المواد التالية/ ساوة معتمدة (12)- ب
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. الديمقراطية- 4. البيئة- 3. العلم والمجتمع- 2. تطبيقات الحاسوب- 1
نظرية - 9. المنطق- 8. الفلسفة- 7. نظام اإلسالم- 6. الثقافة اإلسالمية- 5

- 12.  تاريخ األردن وحضارتو- 11. الحضارة العربية اإلسالمية- 10. المعرفة
مفاىيم وأنظمة - 14. تاريخ الفنون- 13. مدخل إلى ولم النفس االجتماوي

. اقتصادية
:  ساوة معتمدة، وىي أما يلي24= متطمبات الكمية 

: ساوة معتمدة إجبارية، وىي (15)-أ

مدخل إلى األدب - 3.  فن الأتابة والتعبير - 2.  تذوق النص األدبي - 1
. مدخل ولى اللغويات- 5. الميارات الشفوية - 4.  اإلنجليزي 

ساوات معتمدة، اختيارية، يختارىا الطالب من المجمووتين  (9)- ب
ساوات معتمدة من المجمووة األولى، وثالث  (6)التاليتين، ولى أن يختار 

. ساوات معتمدة أخرى من المجمووة الثانية
: المجموعة األولى

( .  2)اللغة الفرنسية للمبتدئين - 2( .  1)األولى الفرنسية للمبتدئين - 1
اللغة - 5( .  2)اللغة األلمانية للمبتدئين- 4( .  1)اللغة األلمانية للمبتدئين- 3

(. 2)اللغة اإليطالية للمبتدئين - 6( .  1)اإليطالية للمبتدئين
: المجموعة الثانية

اللغة - 3.  اللغة الترأية للمبتدئين - 2.  اللغة اإلسبانية للمبتدئين - 1
. اللغة العبرية للمبتدئين- 5.  اللغة اليابانية للمبتدئين - 4.  الفارسية للمبتدئين 

زاء ما تقدم في الحديث ون متطلبات الجامعة ومتطلبات الألية، نسأل : وا 
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ما األىداف التي نسعى إلى تحقيقيا لدى الطالب من  -
دراسة متطلبات الجامعة؟ 

ما األىداف التي نسعى إلى تحقيقيا لدى الطالب من  -
دراسة متطلبات الألية؟ 

ما الذي نسعى إلى تحقيقو لدى الطالب، من خالل  -
دراستو في قسم اللغة العربية وآدابيا، ىل نريد أن يحصل 

ولى ثقافة وامة إذا استطاع أن يحصليا فعاًل، أم 
يحصل ولى تخصص ولمي؟ 

ما الموضووات العلمية، وما الميارات األساسية التي  -
يجب ولينا أن نزود طالبنا بيا في مجال التخصص، 

ليتمأنوا من تأدية واجباتيم األدبية والعلمية،  تجاه 
مجتمعيم ولغتيم وأمتيم؟ 

: يمأن القول (الجامعة والألية)وبعد النظر في ىذه المتطلبات 
لعلو يحسن أن يختصر ودد مود متطلبات الجامعة، وأن ترتب في مجمووات - 1

: مالئمة، ويختار الطالب مادة من أل مجمووة، ويمأن أن ترتيب أما يلي
الحضارة العربية اإلسالمية، أو الثقافة اإلسالمية، أو تاريخ األردن  -أ 

. وحضارتو
 .تطبيقات الحاسوب -ب 

 .مقدمات في الفلسفة والمنطق، أو نظرية المعرفة -ج 

 .مدخل إلى ولم النفس االجتماوي، أو مفاىيم وأنظمة اقتصادية -د 

ومن المالحظ أن متطلبات الألية ال تتضمن مساقات من قسم التاريخ،  - 2
أو قسم الفلسفة، أو أقسام أخرى مثل ولم النفس، أو ولم االجتماع، أو اآلثار، أو 
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ألية : غيرىا من األقسام األأاديمية، في الألية التي أنشئت في العام الماضي وىي
". ىيألة ألية اآلداب"العلوم االجتماوية واإلنسانية، وذلك بعدما ُورف بـ

: ونتساءل ىنا

أيف ُيفصل بين لغة األمة وتاريخيا قبل اإلسالم وبعده؟ * 

ومن المعلوم أن الصلة وطيدة بين دراسة األدب العربي، واللغة العربية من 
ناحية، وتاريخ العرب قبل اإلسالم، والتاريخ اإلسالمي، ولى مدى العصور 

. المتعاقبة، أما تقدم

إنو لمن الضروري لطالب قسم اللغة العربية وآدابيا أن يدرسوا التاريخ في 
وصوره المختلفة، بصورة متوازية مع دراسة األدب في العصور المتعاقبة، بدءًا 

بالعصر الجاىلي، ومرورًا بعيد صدر اإلسالم والعصر األموي والعصر العباسي   
والعصر الفاطمي والعصر األيوبي والعصر المملوأي والعصر العثماني وانتياًء 

. بالعصر الحديث والمعاصر

ثم أليس من الضروري أن يدرس الطالب في قسم اللغة العربية وآدابيا الفلسفة 
اإلسالمية وولم الأالم والمنطق؟ 

وىو أمر يذأرنا بما أان وليو طالبنا في دراستيم، وفق الخطة الدراسية في 
". ىيألة ألية اآلداب"قسم اللغة العربية وآدابيا، قبل ما ُوصف بـ

ويذأرنا من ناحية أخرى بما أان وليو طالبنا في دراستيم، في ظل النظام 
. السنوي، قبل نظام الساوات المعتمدة، أما تقدم

: يدوو تصنيف متطلبات الييألة ىأذا إلى إثارة ودد من التساؤالت- 3
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ىل يحقق الطالب فعاًل الغاية العلمية التي نسعى إلى  -
تحقيقيا من خالل دراسة مساق واحد، في إحدى اللغات 

المذأورة في المجمووة الثانية؟ 

ما الغاية التي نرجوىا من دراسة الطالب متطلبات  -
الألية؟ 

: وتأتي ىذه المتطلبات أما يلي

. ساوات إجبارية من قسم اللغة اإلنجليزية ضمن متطلبات الألية اإلجبارية (6)

بالفرنسية أو باأللمانية أو )ساوات اختيارية من قسم اللغات الحديثة  (6)
. ، ضمن متطلبات الألية االختيارية(باإليطالية

باإلسبانية أو بالترأية أو بالفارسية أو باليابانية أو )ساوات اختيارية  (3)
. (بالعبرية

ساوة  (15)وىذا يعني أن الطالب، في قسم اللغة العربية وآدابيا يدرس 
 (أو األلمانية أو اإليطالية)معتمدة، بلغات أجنبية ثالث، وىي اإلنجليزية والفرنسية 

. يختارىا الطالب مضطرًا من المجمووة الثانية (أو أي لغة أخرى)واإلسبانية 
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ىل يستطيع الطالب حقًا دراسة ىذه اللغات أليا معًا،  -
في زمن غير أاف،  بل ىل نتوقع أن يجيد الطالب 
ثالث لغات في آن واحد أو في فصلين دراسيين؟ 

ىل من المناسب أن يشتت الطالب في دراستو ىأذا أما  -
يبدو في الخطة الدراسية المعمول بيا في ألية اآلداب، 

؟ 98/1999في ىذا العام الجامعي 

وألي أمل أال ُيظن أنني لست مع دراسة الطالب لغة أجنبية إنني أرى ذلك 
. واجبًا ولميًا ولينا أن نسعى إلى تحقيقو، ونزود طالبنا بو

ولأن، ليأن الترأيز ولى لغة أجنبية واحدة، وأخص بالذأر اإلنجليزية منيا،  
وربما أانت الفرنسية أو األلمانية، حسب رغبة الطالب، ووفق ما يضعو في تصوره  

. من حيث الدولة التي سيأمل دراستو فييا بإذن اهلل

إن إتقان لغة أجنبية، إلى جانب اللغة األم، ضرورة ولمية ملحة، ولميًا   
وحضاريًا، وفي ذلك اتصال بين الثقافات، واطالع ولى أحدث ما ُيصنف أو ُيأتب 

. لدى اآلخر

وأوود إلى الترأيز ولى أن تشتت الطالب بين لغات ثالث، وفي وام جامعي 
واحد، ال ُيتوقع أن يحقق الغايات العلمية المبتغاة؟ 

ُيضاف إلى ىذا أن َفْرض دراسة ثالث لغات ىأذا، ولى أل طالب من 
طالب قسم اللغة العربية وآدابيا، يحول دون اختيار مقررات من قسم التاريخ ، أو 
من قسم الفلسفة، أو من أقسام أخرى مثل قسم ولم النفس، أو قسم ولم االجتماع،  

. أو غيرىا من األقسام األأاديمية

: ساوة وىي أما يلي (66)متطلبات التخصص اإلجبارية واالختيارية 
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. ساوة معتمدة (54)متطلبات التخصص اإلجبارية واالختيارية 

. ساوة معتمدة (12)متطلبات التخصص االختيارية واإلجبارية 

: وتتضمن المتطلبات اإلجبارية مواد أساسية نصنفيا في المحاور التالية

: (ست مواد)ويتضمن ىذا المحور : اللغة والنحو -
في ثالث مستويات  (أ و ب وج)النحو - (أ)الصرف 
. اللسانيات العربية الحديثة-  فقو اللغة العربية–متعاقبة 

األدب العربي في وصوره المختلفة، ويتضمن ىذا  -
-  األدب األموي–األدب الجاىلي : (ثماني مواد)المحور 

 – (نثر) األدب العباسي – (شعر)األدب العباسي 
األدب الفاطمي واأليوبي - األدب األندلسي والمغربي

 األدب الحديث – (شعر)األدب الحديث - والمملوأي
. (نثر)

: (أربع مواد)ويتضمن ىذا المحور : النقد األدبي والبالغة العربية- 

النقد األدبي - تاريخ النقد األدبي وند العرب- البيان القرآني والنبوي- البالغة
. الحديث

: أما تتضمن المتطلبات االختيارية مواد أخرى نصنفيا في المحاور التالية

: (خمس مواد)ويتضمن ىذا المحور : اللغة والنحو -
المعجمات - صوتيات اللغة العربية- (ب)الصرف
. اللغة والحاسوب– (د)النحو - العربية

: (خمس مواد)ويتضمن ىذا المحور : األدب العربي -
 األدب العربي في العصر –األدب في صدر اإلسالم 
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 األدب –األدب الحديث في األردن وفلسطين - العثماني
. األدب المقارن- المغربي الحديث

. العروض -

. المأتبة العربية -

: يتبين الناظر في ىذه المتطلبات من ىذه الخطة الدراسية ما يلي

قلة ودد الساوات المعتمدة المخصصة للتخصص في قسم اللغة العربية  -ٔ
وآدابيا، وىي تساوي نصف الساوات المعتمدة للتخصص في القسم، وقد 

خصص النصف اآلخر من الساوات المعتمدة، لمتطلبات الجامعة،  
ومتطلبات الألية، إلى جانب متطلبين يختارىما الطالب بحرية وىو أمر 

يجوز ولى التعمق في التخصص، وقد يصبح الطالب ذا ثقافة وامة دون 
أن يلم اإللمام الأافي بالعربية أدبًا ولغة ونحوًا وبالغة ونقدًا ووروضًا،  

ىل نريد : ومنيج بحث، ومصادر وأصواًل، إنو أمر يدوو إلى التساؤل
متخصصًا أم نريد صاحب ثقافة وامة؟ 

حذف المواد المساندة التي أان الطالب يدرسونيا من أقسام التاريخ والفلسفة  -ٕ
 .واللغات الحديثة، وىي مواد ذات صلة وثيقة بدراسة مواد اللغة العربية

 

 

الجامعة األردنية / الخطة الدراسية في قسم المغة العربية وآدابيا: ثانياًال 
92/1993 :

ولعي أرى لزامًا ولي، للحديث ون الخطة الدراسية، في قسم اللغة العربية 
م 92/1993وآدابيا، أن أختار الخطة التي أانت مطبقة بدءًا من العام الجامعي،  
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قبل ىيألة ألية اآلداب، للمقارنة، ومحاولة الوصول إلى تحديد الخطة الدراسية 
: المناسبة بصورة موضووية وىي أما يلي

:  ساوة معتمدة، وىي أما يلي21= متطمبات الجامعة  -

، واللغة اإلنجليزية        100اللغة العربية : ساوات إجبارية، وىي(  9)
ساوة اختيارية، يختارىا الطالب من أربع  (12)، والعلوم العسأرية، (100)

. مجمووات، مادة من أل مجمووة
 مدخل إلى التراث العلمي العربي –الثقافة اإلسالمية : المجموعة األولى

 مدخل إلى تاريخ األردن – مدخل إلى تاريخ الفنون اإلسالمية –واإلسالمي 
. وحضارتو

 التنمية واألمن الغذائي – قضايا التنمية في الوطن العربي :المجموعة الثانية
 مدخل إلى ولم –القضية الفلسطينية والصراع العربي الصييوني -  البيئة–

. االجتماع
مفاىيم - مدخل إلى الفلسفة- ولم النفس والحياة العامة: المجموعة الثالثة

. حقوق اإلنسان- اقتصادية
نظام - إحدى اللغات-  الصحة العامة–الرياضة والصحة : المجموعة الرابعة

. اإلسالم

ويالحظ أن ىذه المواد قد جاءت في مجمووات أما ىو واضح، بخالف 
الخطة الحالية لمتطلبات الجامعة، وال شك أن تصنيفيا في مجمووات أفضل من 

حيث الدقة في االختيار الموجو إلى حد ما، وتحقيق األىداف المرجو تحقيقيا 
. بصورة تأاملية
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تطبيقات : أما يالحظ أن مواد جديدة قد وردت في الخطة الحالية، مثل
ىذا من . الحاسوب، وىو أمر مستحسن يتواءم ومتطلبات العصر والعلم والتقنية

ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مواد أانت موجودة في الخطة السابقة ولأنيا لم ترد 
. القضية الفلسطينية والصراع العربي الصييوني: في الخطة الحالية، مثل

ساوة معتمدة،  (12(= )92خطة )متطلبات الألية  -
يختارىا الطالب من أل ثالث مجمووات، ولى أن 

يختار مادة واحدة ولى األقل من أل مجمووة   وأال 
يزيد ما يدرسو الطالب من المجمووة الواحدة ولى أربع 
مواد، وأن يختار مادتين من قسم اللغة العربية وآدابيا، 

تذوق النص األدبي والمأتبة العربية، وفن : يختارىما من
: الأتابة والتعبير والمجمووات الثالثة ىي

: المجموعة األولى

- 4فن الأتابة والتعبير - 3المأتبة العربية - 2تذوق النص األدبي  - 1
(  1)لغة ألمانية - 8(  2)لغة فرنسية- 7(  1)لغة فرنسية- 6الأتابة   - 5القراءة 

(. 2)لغة ألمانية - 9
: المجموعة الثانية

- 3مدخل إلى تاريخ الحضارة اإلنسانية - 2تاريخ الحضارة اإلسالمية   - 1
مدخل إلى تاريخ - 5فلسطين واألردن في العصور القديمة  - 4حضارات قديمة  

. قضايا الفأر المعاصر- 7تاريخ الفأر العربي  - 6الفن 

: المجموعة الثالثة
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المدخل إلى الجغرافيا - 3المجتمع األردني   - 2بناء ونظم المجتمع   - 1
سأان - 6مدخل إلى السأان  - 5المدخل إلى الجغرافية  البشرية  - 4الطبيعية 

. اإلحصاء الوظيفي- 8مدخل إلى ولم  النفس - 7األردن وفلسطين  

م، فقد 92/1993ونالحظ ىنا اختالفًا بّينًا بين الخطة الحالية، وخطة سنة 
أصبحت متطلبات الألية اإلجبارية خمس مواد، اختيرت مادتان من قسم اللغة 

تذوق النص األدبي، وفن الأتابة والتعبير، ومادتان من قسم اللغة : العربية، وىما
مدخل إلى األدب اإلنجليزي، والميارات الشفوية، ومادة من قسم : اإلنجليزية، وىما

. مدخل إلى اللغويات: اللغويات والصوتيات، وىي

واقتصرت متطلبات الألية االختيارية ولى ولم دراسة اللغات للمبتدئين، مثل 
بينما .  الفرنسية واأللمانية واإليطالية واإلسبانية والترأية والفارسية والعبرية واليابانية

أان الطالب يدرس مواد أخرى من أقسام التاريخ واآلثار والجغرافيا والفلسفة وولم 
. االجتماع وولم النفس وغيرىا، أما سنتبينو في ىذه الدراسية

: ساوة معتمدة، وىي أما يلي (75)= متطلبات التخصص 

ساوة معتمدة، ومتطلبات التخصص  (60)= متطلبات التخصص اإلجبارية
ساوة معتمدة يختارىا الطالب من قسم التاريخ، وقسم الفلسفة    (15)= االختيارية 

. (لغة شرقية أ و ب)وقسم اللغة اإلنجليزية، ومن قسم اللغات الحديثة 

قبل  (م1993-92)ووندما نقارن بين متطلبات الخطة الدراسية القديمة 
: ، وىي أما يلي(96/1997)الييألة، ومتطلبات الخطة الدراسية بعدىا 

 الخطة الدراسية الجديدة الخطة الدراسية القديمة 

 ساوة معتمدة (30) ساوة معتمدة  (21) متطلبات الجامعة- 

ساوة معتمدة   (24)ساوة معتمدة   (21)متطلبات الألية  - 
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ساوة معتمدة  (66 )ساوة معتمدة   (75)متطلبات القسم التخصصية -

- ساوة معتمدة   (15)متطلبات مساندة  - 

ساوات معتمدة   (6)-  متطلبات حرة  - 

: نجد أنو قد

ساوات معتمدة، وزادت متطلبات الألية  (9)زادت متطلبات الجامعة  -ٔ
ساوات معتمدة، وقد جاءت ىذه الزيادة في متطلبات الجامعة  (3)

ومتطلبات الألية ولى حساب متطلبات التخصص، ونقصت 
الساوات المعتمدة التي يدرسيا الطالب للحصول ولى البأالوريوس 
ست ساوات معتمدة، وأضيفت مادتان جديدتان يختارىما الطالب 

. حسب رغبتو

ألغيت المواد المساندة للتخصص، ولى الرغم من أونيا مواد  -ٕ
ضرورية، وأانت تدرس وفق النظام السنوي، أما أانت ُتدرس وفق 

م، حتى ىيألة ألية 92/1993الخطة الدراسية للعام الجامعي 
م، وىي مواد في التاريخ 97/1998اآلداب في العام الجامعي 

 .والفلسفة والمنطق وولم ا لأالم وولم االجتماع

نقص ودد الساوات المخصصة للتخصص، فقد أان وددىا     -ٖ
ذا أضفنا إلييا المواد  (57) ساوة معتمدة بين إجبارية واختيارية، وا 

ساوة معتمدة،   (90)المساندة، أصبح ودد ساوات التخصص 
ساوة معتمدة فقط؟ أال يتوقع أن يؤثر  (66)فأيف بيا إذا أصبحت 

 ذلك ولى التخصص والتعمق فيو؟
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مادتين " األدب في صدر اإلسالم"و" العروض"أصبحت مادتا  -ٗ
اختياريتين، وىما مادتان ضروريتان للطالب، ويجب أن تبقيا 

إجباريتين، ومن المؤأد أنيما الزمتان لمن سيتولى تدريسيما في 
 .مرحلة التعليم العام

مادة واحدة، وىو أمر " البيان النبوي"و" البيان القرآني"أصبحت مادتا  -٘
يتوقع أن يؤثر ولى اإللمام الأافي بيذين الموضووين الميمين في 

التعرف إلى اإلوجاز القرآني، والتعرف إلى األساليب اللغوية 
 .والبيانية في أل منيما

األدب المغربي الحديث، واللغة والحاسوب بين المواد : أضيفت مادتا -ٙ
 .االختيارية

 :ويحسن القول ىنا

لعلو يحسن أن تأون مادة اللغة والحاسوب مادة إجبارية ليتمأن 
 .الطالب من متابعة اللغة وولوميا بوسائل التقنيات الحديثة

ألغيت مواد أنا نجدىا بين المواد االختيارية في الخطة الدراسية  -ٚ
 :وىي (92/1993)السابقة 

نصوص استشراقية - أتاب خاص في األدب  ج-تاريخ الخط العربي  ب-أ
. باللغة اإلنجليزية

. وىي مواد ضرورية دراستيا للطالب في قسم اللغة العربية

، وىي مادة ضرورية للطالب ليتعلم "منيج في اللغة واألدب"ألغيت مادة - 8
أيف يأتب البحوث ويعدىا إودادًا ولميًا، ولمًا بأن الجامعة تقوم ولى 
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التدريس والبحث، وولينا أن : دوامتين أساسيتين، في ىذا المجال، وىما
. نوفي أاًل منيما حقو

: وبعد ىذا نتساءل حول الخطة الدراسية ىذه في قسم اللغة العربية وآدابيا

ىل تحقق تخصصًا حقًا؟  -ٔ

ىل يتحقق التخصص من خالل نصف الساوات المعتمدة المقررة  -ٕ
 للحصول ولى البأالوريوس؟

 ىي يتحقق التخصص بإلغاء مواد دراسية ضرورية دراستيا؟ -ٖ

مثل مادة : ىل يتحقق التخصص بتصنيف مواد بين المواد االختيارية -ٗ
العروض ومادة منيج البحث وغيرىا من المواد؟ ومن نافلة القول أن 

نشير إلى أن  الطالب قد يدرسيا، وقد ال يدرسيا، بسبب ووامل متباينة 
تتصل باألستاذ، أو بالطالب، أو بالعالمة، أو بوقت المحاضرة، أو غيرىا 

 .من ووامل أخرى

ىل يتمأن الطالب من الجمع بين التخصص والثقافة العامة، من خالل  -٘
ساوات معتمدة محددة في مجالي التخصص والثقافة العامة، مقسومة 

 .مناصفة أما تقدم

ون الطالب قد يخسر في المجالين، فال يتمأن من تحقيق : ولعلو يمأن القول
األىداف المرجو تحقيقيا، وال يتمأن من تحقيق التخصص المتعمق المطلوب، 

زاء ىذا، لعلو يمأن القول : وا 

إن دراسة البأالوريوس في بريطانيا أو في البلدان األوروبية بعامة، ترأز ولى 
. التخصص والتعمق فيو
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وأما دراسة البأالوريوس في الواليات المتحدة، فإنيا ال ترأز ولى التخصص،   
/ بل تعنى بالثقافة العامة، ثم يرأزون ولى التخصص في مرحلة الدراسات العليا

. الماجستير وما بعدىا

ووليو، فأي نظام من النظامين ىو الذي يناسب بيئتنا ومجتمعنا، ونحن الذين 
نعتمد ولى خريجي البأالوريوس، في التعليم، بل في المؤسسات التعليمية والثقافية 

. والتربوية المختلفة

: أحسب أن اإلجابة ون التساؤل السابق تتمثل فيما يلي

ىو النظام  (أو غيرىا من البلدان األوروبية)ون النظام المتبع في بريطانيا 
. الذي يناسبنا وىو النظام السنوي الذي يرأز ولى التخصص والتعمق فيو

لماذا نتحدث ون نظامين غريبين، وال نتحدث : وقد يثار تساؤل إزاء ىذا القول
ون نظام خاص بنا؟ 

إن النظام الذي أراه مناسبًا للتدريس في جامعاتنا، ىو النظام السنوي، وفق 
الخطة المتقدمة، أو وفق خطة أخرى معدلة ونيا، وأأثر إيجابية منيا، وأقصد 

بذلك الخطة التي يدرس فييا الطالب مواد العربية أليا، والمواد ذات الصلة الوثيقة 
. التي تدرس في أربع سنوات دراسية أاملة

لماذا ال نرى أن نظام الساوات المعتمدة ىو النظام المالئم للتدريس : وقد يقال
وندنا؟ والجواب ون ذلك أننا جربنا ىذا النظام،  أما جربنا النظام السنوي،  
ودرسنا النتائج المترتبة ولى أل منيما، فوجدنا أن النظام السنوي يحقق نتائج 
إيجابية أأثر، ولعل ىذا الموضوع بحاجة إلى دراسة وتقويم تقوم بيا لجنة أو 

. لجان، وتؤدي ومليا بأل موضووية
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ويضاف إلى ىذا أن جامعات وربية أانت تدرس وفق النظام السنوي، ثم 
درست وفق نظام الساوات المعتمدة سنوات وديدة، ثم وادت إلى النظام السنوي،   

. ومنيا الجامعات في المملأة العربية السعودية
: جامعة اليرموك/ الخطة الدراسية في قسم المغة العربية وآدابيا: ثالثاًال 

ساوة معتمدة للمنفرد  (21)= متطلبات الجامعة  -
. والرئيسي

/  E 100لغة / 100لغة وربية : ساوة إجبارية (12 )
. ولوم وسأرية

ساوات اختيارية من بين المساقات في المجمووة  (9)
. التالية

: وتقع متطلبات الجامعة ىذه في ست مجمووات، وىي

ولوم - (100)اللغة اإلنجليزية - (100)اللغة العربية : المجموعة األولى
. (إجبارية)وسأرية 

. مدخل إلى الحاسوب- البيئة والمجتمع- صحة وامة: المجموعة الثانية

المحاسبة - اإلدارة والمجتمع-  التسويق–القطاع المالي : المجموعة الثالثة
حقوق - القانون في حياتنا- االقتصاد والمجتمع األردني- لغير المختصين

. اإلنسان
نظام األسرة في - نظام اإلسالم- الثقافة اإلسالمية: المجموعة الرابعة

. اإلسالم
مدخل - اللياقة البدنية للمجتمع-  الرياضة في حياتنا: المجموعة الخامسة
. إلى األنشطة الرياضية
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الطاقة - التأنولوجيا الصناوية- ىندسة البيئة: المجموعة السادسة
. واستخداماتيا

(. للمنفرد والرئيسي)ساوة معتمدة  (18):=متطلبات الألية

: ساوة معتمدة إجبارية وىي (12-)

فن الأتابة والتعبير   -3ميارات لغوية  -2مدخل إلى ولم االجتماع   - 1
تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية، أو تاريخ األردن وفلسطين في العصر - 4

. اإلسالمي

: ساوات معتمدة اختيارية، وىي (6- )

مدخل : يختارىا الطالب من المواد التالية ( ساوات معتمدة3)مادة واحدة - 1
.   إلى اللغة الفرنسية أو األلمانية أو اإليطالية أو اإلسبانية أو الروسية 

: يختارىا الطالب من بين المواد  التالية ( ساوات معتمدة3)مادة أخرى - 2
 .الفرد والدولة- ب .تذوق في العلوم السياسية- أ

 .قراءات باللغة اإلنجليزية_ د .  تذوق النص األدبي- ج

 .مقدمة في الفلسفة- و .  مقدمة في األنثروبولوجيا_ ىـ

 .الثورة العربية الأبرى- ح .  تاريخ العلوم وند العرب- ز

 .الرأي العام- ي .البحر األحمر والمحيط اليندي- ط

. الدواية واإلوالم- ك 
 

إن الناظر في متطلبات الجامعات االختيارية ىذه، يجد أن ولى الطالب 
اختيار ثالث فقط من بين ثماني وشرة مادة، في خمس مجمووات، ولعلو يحسن 

. أن يختصر ودد ىذه المواد ليصل ولى ست مواد أو تسع مواد ولى األأثر
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ن الناظر في متطلبات الألية االختيارية يجد أنيا إحدى وشرة مادة يختار  وا 
الطالب منيا مادة واحدة، وىو أمر غير مناسب، فيأف نضع ىذا العدد من المواد 

الأثيرة الختيار مادة واحدة، وىو أمر غير مناسب، فأيف نضع ىذا العدد من 
المواد الأثيرة الختيار مادة منيا فقط، وىو أمر ال نعيده في خطة من خطة أقسام 

اللغة العربية وآدابيا، ولعل من المناسب أن، وضع مادتان أو ثالث مواد ولى 
. األأثر الختيار واحدة منيا

: ولعلو من الممأن أن يختار الطالب ىذه المادة من بين المواد التالية

مقدمة في الفلسفة -3قراءة باللغة اإلنجليزية - 2تذوق النص األدبي  - 1
. مقدمة في األنثروبولوجيا- 5تاريخ العلوم وند  العرب - 4

وىذه المواد ذات ارتباط وثيق بمواد اللغة العربية وآدابيا من المواد األخرى 
. التي تقدم ذأرىا بين المواد االختيارية

مدخل إلى اللغة  : ولعلو يفضل أال يجبر الطالب ولى دراسة مادة اختيارية من
الفرنسية أو األلمانية أو اإليطالية أو اإلسبانية أو الروسية، فماذا سيستفيد الطالب 
من دراسة ثالث ساوات في واحدة من ىذه اللغات؟ ومن المرجع أنو لن يستفيد 

أثيرًا من دراسة ىذه المادة، ووليو فإنني أقترح أن يدرس الطالب مادتين اختياريتين 
. يختارىما من المواد الخمس المتقدم ذأرىا

: ساوة معتمدة وىي أما يلي (93)= متطلبات القسم التخصصية

ساوات معتمدة  (6+)ساوة معتمدة (63)= متطلبات القسم اإلجبارية
. للتخصص  المنفرد

.        ساوة معتمدة للتخصص المنفرد (21): متطلبات القسم االختيارية
. ساوة معتمدة للتخصص الفروي (21. )ساوات معتمدة للتخصص الرئيسي (9)



  

 69 

ساوة معتمدة،   (93)ويتبين من ىذا أن التخصص المنفرد قد خصص لو 
( 21)ساوة معتمدة، تضاف إلييا  (72)وأن التخصص الرئيسي خصص لو 

. ساوة معتمدة للتخصص الفروي في الشريعة أو في العلوم التربوية

: ويمأن تصنيف ىذه المتطلبات التخصصية في المحاور التالية

: (ست مواد)ويتضمن ىذا المحور : اللغة والنحو-1 :المتطمبات اإلجبارية
: األدب في وصوره المختلفة- 2.  اللسانيات - (4، 3، 2، 1)نحو- الصرف

الشعر اإلسالمي -  الشعر الجاىلي: (إحدى وشر مادة)ويتضمن ىذا المحور 
- الشعر األندلسي والمغربي- (2) شعر وباسي –( 1)شعر وباسي - واألموي

نثر حديث - (1)نثر حديث- (2)شعر /األدب الحديث- (1)شعر/األدب الحديث
ويتضمن : النقد األدبي والبالغة العربية- 3. األدب المقارن- النثر القديم- (2)

. العروض واإليقاع الشعري- 4النقد الحديث - النقد القديم: (مادتين)ىذا المحور
. ولوم القرآن والحديث- 5

: وتضاف إلى ىذه المواد مادتان أخريان خصصتا للتخصص المنفرد، وىما
. البالغة العربية-النثر األندلسي ب-أ

ومن المالحظ أن العناية ىنا تنصب ولى الشعر القديم دون النثر القديم،  
إن المواد الخمس للشعر القديم . وىو أمر غير محمود، ويحسن أن يعاد النظر فيو

في وصوره المختلفة مواد الزمة، ولأن أال يحسن أن تخصص للنثر القديم مواد 
الجاىلي، وصدر : أخرى؟ ىل تلي مادة واحدة لدراسة النثر في العصور المختلفة

اإلسالم  واألموي والعباسي، إلى جانب النثر األندلسي الذي خصصت لو مادة 
للتخصص المنفرد فقط، ىل يجوز أن تخصص للنثر الحديث مادتان، بينما ال 

يخصص للنثر القديم إال مادة واحدة، ونضيف إلى ما تقدم حول النثر في وصوره 
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العصر الفاطمي والعصر األيوبي والعصر المملوأي، وىي وصور غنية : المختلفة
. بفنون النثر الفني

النثر - أ: ومن الممأن اقتراح تخصيص مادتين للنثر ولى األقل أما يلي
. النثر الفني في العصر العباسي-الفني في صدر اإلسالم والعصر األموي ب

،    (د-أ) وردت ىذه المتطلبات في أربع مجمووات :المتطمبات اوختيارية
ساوات من أل مجمووة من المجمووات في  (6): ويختار الطالب منيا
، شرط أال (  أ،ب،ج،د)ساوات فقط من المجمووات  (6).  التخصص المنفرد 

. ساوات من المجمووة الواحدة (3)يزيد ولى 

: وردت المجمووات األربع أما يلي
:  مواد في النحو واألدب، والنقد، وىي أما يلي (7) وتتضمن :( )المجموعة 

-  أديب وباسي أو أندلسي– شاور جاىلي –قضايا األدب الجاىلي - (5)نحو 
. قضية أو مذىب في األدب والنقد- أديب معاصر- شاور حديث

:  مواد في اللغة والنحو واألدب، وىي أما يلي (8)  وتتضمن :(ب)المجموعة 
أدب - أدب الفرق اإلسالمية- المقامات-  الغزل العذري–( 2)لغة وربية–( 5)نحو

. أدب العصور المتتابعة-  النثر األندلسي–الحروب الصليبية 

 مواد في اللغة والنحو والمأتبة العربية والبالغة العربية :(ج)المجموعة 
أتاب خاص في - المدارس النحوية- (5)نحو: ومناىج البحث، وىي أما يلي

- مناىج البحث األدبي- البالغة العربية- المأتبة العربية والمعاجم- اللغة والنحو
. موضووات خاصة- بحث
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مواد في النحو، وفي لغات غير وربية، وىي  (8) وتتضمن :(د)المجموعة 
 لغة –( 1)لغة وبرية - (2)لغة فارسية - (1)لغة فارسية - (5)نحو : أما يلي
. لغة سامية أو شرقية- (1)لغة ترأية - (2)وبرية 

: ويالحظ الناظر في ىذه المتطلبات االختيارية ما يلي

: تتعدد المواد التي تدرس في األدب الجاىلي، وىي- 1

. شاور جاىلي- قضايا األدب الجاىلي،  ب- أ

. وتضاف إلييما مادة إجبارية وىي الشعر الجاىلي

: إحداىما إجبارية وىي: وأقترح أن تقتصر ىذه المواد الثالث ولى مادتين
جاىلي أو إسالمي أو )شاور قديم : األدب الجاىلي، وثانيتيما اختيارية، وىي

. (أموي

في المواد اإلجبارية، والمواد االختيارية  (النقد القديم)تتأرر مادة - 2
. ، وىو أمر غير مستحسن(المجمووة األولى)

األيوبي والمملوأي )ال نجد وناية بدراسة أدب العصور المتأخرة - 3
، وبخاصة بين المواد اإلجبارية، وأقترح أن تخصص مادة إجبارية (والعثماني

لدراسة أدب العصرين األيوبي والمملوأي، وتخصص مادة اختيارية لدراسة األدب 
. العربي في العصر العثماني

،  (المجمووة ىـ)بين المواد االختيارية " مناىج البحث األدبي"جاءت مادة - 4
وىي أمر ال أراه مستحسنًا، ويفضل أن تأون ىذه المادة بين المواد اإلجبارية أي 

. يتمأن الطالب من الوقوف ولى طريقة إوداد البحث بصورة مناسبة
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جاءت مادة ا لبالغة العربية مادة إجبارية للتخصص  المنفرد، أما وردت - 5
، وأقترح أن تأون مادة إجبارية لطالب (في المجمووة ج)بين المواد االختيارية 

. قسم اللغة العربية جميعًا، في التخصص المنفرد والتخصص الرئيسي
موازنة بين الخطتين في جامعة اليرموك والجامعة األردنية في مجال - 

: التخصص والتعمق فيو

وندما نوازن بين الخطتين الدراستين في قسم اللغة العربية وآدابيا في جامعة 
: اليرموك والجامعة األردنية نجد ما يلي

الترأيز ولى التخصص في اللغة العربية وآدابيا، فقد خصص للتخصص 
ساوة معتمدة،   (72)ساوة معتمدة، وخصص للتخصص الرئيسي  (93)المنفرد 

. ساوة معتمدة، أما تقدم (21)تضاف إلييا 

ومثل ىذا أنا نجده في الخطة الدراسية في قسم اللغة العربية وآدابيا في 
. الجامعة األردنية في خطط دراسية سابقة، وليتيا تعود إلييا العناية بالتخصص

إننا نرى الخطة الدراسية في جامعة اليرموك ترأز ولى التخصص من ناحية،   
وتولي الثقافة العامة رواية مناسبة، وال تأتي ولى حساب التخصص نفسو، وىو ما 

نراه مناسبًا في النظام التعليمي في أقسام اللغة العربية وآدابيا في الجامعات 
وال نرى أن  تشتت جيود الطالب في دراسة مواد مختلفة من ىنا وىناك   . األردنية

. دون أن تحقق األىداف المرجو تحقيقيا

إن الخطة الدراسية في جامعة اليرموك أأنيا تسير وفق : ولعلو يمأن القول
النظام التعليمي السنوي، من حيث الترأيز ولى التخصص والتعمق فيو، وليس 

ولى الثقافة العامة، أما ىو الحال في النظام التعليمي وفق نظام الساوات 
. المعتمدة المعمول بو اآلن في الجامعات األردنية
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إن الترأيز ولى التخصص، قد يخرج لنا غالبًا، دارسين متخصصين ونوا 
وناية جلية بالتخصص نفسو، والتعمق فيو تعمقًا نتطلبو في دراسة العربية أدبًا 

. ونحوًا ولغة ونقدًا وبالغة ووروضاً 

وىأذا نجد ونحن بصدد مثل ىذه الموازنة أن الترأيز ولى التخصص في 
خطة قسم اللغة العربية وآدابيا في اليرموك، غير متوافر في خطة قسم اللغة  

: العربية وآدابيا في الجامعة األردنية، ويبدو ذلك جليًا من النظر في الجدول التالي

.  لمواد التخصص93=(فروي) 21+72( 93): جامعة اليرموك

. ساوة لمواد التخصص (66): الجامعة األردنية

وىأذا يالحظ أن التخصص المنفرد في اللغة العربية وآدابيا في جامعة 
. اليرموك يأاد يصل ولى مثل ونصف مما ىو وليو الحال في الجامعة األردنية

ويالحظ أن التخصص الرئيسي في العربية في جامعة اليرموك قد نال أأثر 
مما نالو التخصص، في أل مواده اإلجبارية واالختيارية، في الجامعة األردنية،  

ساوة  (66)ساوة معتمدة في اليرموك، بينما خصص لو  (72)فقد خصص لو 
. معتمدة في األردنية

: جامعة مؤتة/الخطة الدراسية في قسم المغة العربية وآدابيا: رابعاًال 

 وندما ننظر في الخطة الدراسية لقسم اللغة العربية وآدابيا، في جامعة مؤتة،   
: نجد أن

. ساوة معتمدة (19)= متطلبات الجامعة اإلجبارية -

وىي ذات طبيعة خاصة لأونيا تجمع بين المدني والعسأري، ولذلك نجدىا 
ساوات  (10)تعتني وناية خاصة بالعلوم العسأرية وما يتصل بيا، وتخصص ليا 

: معتمدة أما يلي
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 ساوات 3: أساسيات اإلدارة- 2ساوات معتمدة 3: ولوم وسأرية- 1
. ساوة واحدة: تاريخ وسأري- 4 ساوات معتمدة 3: التربية الوطنية- 3معتمدة 

،  (1)لغة وربية: ثالث ساوات منيا:  ساوات معتمدة 9وتضاف إلييا 
. ثقافة إسالمية: ، وثالث ساوات ثالثة(1)لغة إنجليزية : وثالث أخرى

وىي بيذا تجمع بين العناية بالعلوم العسأرية من ناحية، والعناية بالثقافة 
. اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية من ناحية أخرى

 

. ساوة معتمدة (12)= متطلبات الجامعة االختيارية - 

: يختارىا الطالب من مواد في

مواد ترأز - ب (2و1)، واإليطالية (2)، واإلنجليزية(2)العربية : اللغات-أ
آثار األردن - مبادئ ولوم البيئة- مجتمع أردني:- ولى المجتمع والبيئة المحلية

مواد تربوية واجتماوية وجغرافية ورياضية - ج. جغرافيا األردن - وفلسطين
 –مبادئ ولم االجتماع - مبادئ التربية:- وفلسفية واقتصادية وقانونية وولمية

مبادئ الحاسب اآللي - مبادئ ولم النفس-  التربية الرياضية–مبادئ  الجغرافيا 
 قضايا دولية –مبادئ االقتصاد السياسي - المدخل ولى ولم االقتصاد- إجبارية
قليمية الحضارة - بيولوجيا وامة د- ولوم وامة- المدخل إلى القانون- وا 

. مقدمة في ولم المأتبات- الحضارة اإلسالمية:- اإلسالمية وولم المأتبات

ولعلو يحسن تصنيفيا في مجمووات، والتقليل من وددىا، إذ نراىا اثنتين 
.   ووشرين مادة، يختار الطالب منيا أربع مواد فقط 



  

 75 

القدس "وأشير إلى مادة وردت في المتطلبات االختيارية للجامعة، وىي مادة 
، ومن المستحسن أن تأون ىذه المادة متطلب "في التاريخ العربي واإلسالمي

. جامعة، في الجامعات العربية واإلسالمية

. ساع معتمدة (12)= متطلبات الألية في الجناح المدني- 

ساوات معتمدة،  أي دراسة  (6)=متطلبات الألية اإلجبارية في الجناح المدني
. ميارات دراسية- 2مبادئ في النحو والصرف -1: مادتين ىما

ساوات معتمدة، أي دراسة مادتين أيضًا،   (6)=متطلبات الألية ا الختيارية
: يختارىما الطالب من المواد التالية

العربية أتابة      - 3تاريخ األردن الحديث -2جغرافية الوطن العربي - 1
المدخل ولى تاريخ - 5آثار بالد الشام في العصور العربية واإلسالمية - 4

. حقوق اإلنسان في  اإلسالم- 7تاريخ الفأر االجتماوي وند العرب - 6الحضارة 

قسم اللغة العربية وآدابيا،  : وىي متطلبات مختارة من أقسام ألية اآلداب
. وقسم التاريخ، وقسم اآلثار، وقسم الحضارة، وقسم ولم االجتماع

 

وىي متطلبات تعنى بتاريخ الحضارة بعامة، أما تعنى بتاريخ األردن،  
وجغرافية الوطن العربي، واآلثار في بالد الشام، إلى جانب العناية بالفأر 

.   االجتماوي، وحقوق اإلنسان

ولعلو يحسن أن تصنف ىذه المواد االختيارية في مجمووتين يختار الطالب 
: مادة من أل منيما

جغرافية الوطن العربي، أو تاريخ األردن الحديث، أو آثار : المجمووة األولى
. بالد الشام في العصور العربية واإلسالمية
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تاريخ الفأر االجتماوي وند العرب أو حقوق اإلنسان في : المجمووة الثانية
. اإلسالم

في مجال آخر بين " المدخل إلى تاريخ الحضارة"ويمأن أن تصنف مادة 
.   متطلبات الجامعة 

.   ساوة معتمدة  (87)=متطلبات التخصص 

.   ساوة معتمدة  (63)=متطلبات التخصص اإلجبارية -

.   ساوة  معتمدة  (24)=متطلبات التخصص االختيارية  -

: وتتناول المتطلبات اإلجبارية
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في أربع مستويات  (4، 3، 2، 1)الصرف، والنحو  -
. تدرس في فصول متعاقبة

. فقو اللغة العربية -

الجاىلي، وصدر : األدب العربي في وصوره المختلفة -
اإلسالم والعصر األموي، والعباسي، والفاطمي 

إلى جانب دراسة األدب . والدويالت، والعصر الحديث
. العربي في األندلس والمغرب

. النقد األدبي القديم، والبالغة العربية -

. العروض والقافية -

.   التفسير ومناىج المفسرين: دراسات إسالمية -

. نصوص استشراقية باللغة اإلنجليزية -

.   منيج البحث األدبي -

: إن الناظر في مفردات ىذه الخطة ومضامينيا اإلجبارية، يالحظ ما يلي

لم ُتخصص مادة لدراسة النقد األدبي في العصر  -
ولم يأت ذأر لو في متطلبات التخصص . الحديث

االختيارية، أي أن ىذا الموضوع قد أغفل إغفااًل تامًا في 
متطلباتيا اإلجبارية، ومتطلباتيا : الخطة الدراسية

. االختيارية

. وأقترح أن  تخصص مادة لدراسة النقد الحديث
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: وردت في الخطة الدراسية مادتان ىما -

. مصر والشام في العصر الفاطمي والدويالت -ٔ

 .(ىـ12-7)األدب العربي من القرن  -ٕ

: وأقترح أن تصبحا أما يلي

.   (إجبارية)األدب العربية في العصرين الفاطمي واأليوبي  -ٔ

 .  (إجبارية أو اختيارية)األدب العربي في العصر المملوأي  -ٕ

  .  (اختيارية).  األدب العربي في العصر العثماني  -ٖ

:  وتتناول متطلبات التخصص االختيارية

.   مصادر دراسة اللغة واألدب وند العرب: المأتبة العربية -

 التطبيق اللغوي –أتاب خاص في النحو : النحو واللغة -
أتاب -  المعجمات العربية– صوتيات اللغة العربية –

. خاص في اللغة

موضووات خاصة من األدب العربي في وصوره  -
المختلفة ونصوص أدبية مختارة، وأتاب خاص في 

.   األدب القديم 

.   ولم مصطلح الحديث -

.   الفلسفة اإلسالمية -

.   اللغة العبرية -

: والناظر في ىذه المتطلبات، يالحظ ما يلي
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.   وناية بالمجال التطبيقي في األدب واللغة -

وردت مادتا الفلسفة اإلسالمية واللغة العبرية، ضمن  -
ولعل األولى . وىو أمير غير مناسب.  المواد االختيارية

أن تخصص ساوات معتمدة لدراسة الفلسفة، والتاريخ، 
: واللغة اإلنجليزية، واللغات الشرقية، تحت ونوان

وىذه مواد ذات صلة وثيقة باألدب . المتطلبات المساندة
.   العربي، واللغة  العربية

وأشير ىنا إلى ىذه الخطة تتشابو مع خطة قسم اللغة العربية في الجامعة 
م، مع إضافات وتعديالت قليلة تقتضييا 92/1993األردنية التي وضعت في سنة 

.   طبيعة الجامعة التي تعنى بالمجالين المدني والعسأري 

: جامعة آل البيت/ الخطة الدراسية في قسم المغة العربية وآدابيا: خامساًال 

: وندما ننظر في ىذه الخطة الدراسية، نجد ما يلي

الساوات المعتمدة في الخطة الدراسية، في قسم اللغة  -
. ساوة معتمدة (151)=  العربية وآدابيا 

: ساوة معتمدة، وىي أما يلي (58)=متطلبات الجامعة اإلجبارية 

: ساعة معتمدة، وىي كما يمي (18)=مجموعة الدراسات المغوية - 1

. ساوات معتمدة (6( =)2)، واللغة العربية (1)اللغة العربية  - أ

 :(الترأية والفارسية والسواحلية والميالدية) اللغات اإلسالمية  - ب
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.  ساوات معتمدة  (6)ويختار الطالب لغة واحدة منيا بواقع 
ويجوز للطالب غير الناطق بالعربية اختيار مادتين بديلتين من 

. قائمة المواد االختيارية في القسم، أو لغة غير لغتو األم

: (اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واإليطالية واإلسبانية)اللغات األوروبية - ج

ويجوز للطالب . ساوات معتمدة (6)ويختار الطالب لغة واحدة منيا بواقع 
غير الناطق بالعربية اختيار مادتين بديلتين من قائمة المواد االختيارية في القسم، 

. أو لغة غير لغتو األم

إلى جانب لغتو  (إسالمية وأوروبية)ويالحظ أن الطالب العربي يدرس لغتين 
غير أن األمر يختلف . وفي ىذا جمع بين دراسة لغات وديدة في آن واحد. األم

في ىذه الجامعة ونو في جامعات أخرى، إذ تفرض الخطة الدراسية ولى الطالب 
ساوة معتمدة من  (15)العربي أن يتابع دراسة اللغة اإلسالمية التي اختارىا بواقع 

. المواد المساندة

: ساعة معتمدة، وىي كما يمي (24)= مجموعة الدراسات اإلسالمية- 2

ولم - ج.  ولوم الحديث النبوي الشريف - ب.  ولوم القرآن الأريم - أ
.  دراسات في األديان - و.  الفقو - ىـ.  المذاىب اإلسالمية - د.   أصول الفقو

. اإلسالم والقضايا المعاصرة- ح.   العقيدة- ز

وىي مواد ذات صلة وثيقة بالعربية، وأخص بالذأر ولوم القرآن الأريم، وولوم 
.   الحديث النبوي الشريف، والفقو وأصولو

ويضاف إلى ىذا مراواة طبيعة ىذه الجامعة وخصوصيتيا، وىو ما ال مجال 
.   للحديث ونو في ىذا المقام
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ساعة معتمدة، إجبارية واختيارية، وىي  (16)=مجموعة الدراسات الثقافية - 3
:  كما يمي

: ساوة معتمدة، وتشمل (13)=المتطلبات اإلجبارية منيا

.          الحاسوب -ج.  تاريخ آل البيت وفقييم . "-التاريخ اإلسالمي- أ
.   المأتبة وأساليب البحث - د

. ساوات معتمدة (3)وقد خصص لأل مادة من ىذه المواد الخمس 

.   التربية الرياضية، وقد خصصت ليا ساوة واحدة - ىـ

.   ساوات معتمدة  (3)=والمتطلبات االختيارية منيا 

: ويختارىا الطالب من المواد التالية

- ج.  مقدمة في ولم االجتماع . "- مقدمة في ولم المنطق والفلسفة- أ
. مقدمة في ولم الفلأيات- د.  مقدمة في ولم النفس

:  ساوة معتمدة وتقع في قسمين (21)= المتطلبات المساندة 

يتابعون  دراسة اللغة ا إلسالمية التي درسوىا بواقع  : للطلبة العرب- 1
. ساوة معتمدة، أما تقدم (15)

: ساوات معتمدة، وىما (6)ويدرسون مادتين أخريين بواقع 

.   الفأر التربوي المعاصر- ب. التربية اإلسالمية- أ

: ويدرسون المواد التالية: للطلبة غير العرب- 2

.   أسسيا وتنظيماتيا: المناىج التعليمية -أ 

 .   ولم النفس التربوي -ب 
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 .   مقدمة في اإلحصاء والقياس والتقويم التربوي -ج 

 .  أصوليا ومؤسساتيا وواقعيا المعاصر:  التربية اإلسالمية -د 

 .  الطرق العامة وأساليب التدريس للغة العربية- ىـ

 .  الفأر التربوي المعاصر - و

 .  التقنيات التربوية وتطبيقاتيا العملية - ز

ويالحظ مما تقدم، في الحديث ون متطلبات الجامعة اإلجبارية والمتطلبات 
المساندة، أن الطالب العربي يحصل ولى دبلوم أو تخصص فروي في اللغة 

اإلسالمية التي اختارىا للدراسة، وأن الطالب غير العربي يحصل ولى دبلوم أو 
.   تخصص فروي في العلوم التربوية 

يحصل ولى دبلوم آخر  (العربي وغير العربي)وُيضاف إلى ىذا أن الطالب 
.   أو تخصص فروي آخر، في الدراسات اإلسالمية

:  ساوة معتمدة، وىي أما يلي (60)= متطلبات القسم اإلجبارية 

.   فن الأتابة والتعبير،  تحليل النص األدبي وتذوقو -

، 1ا لنحو : النحو في ثالثة مستويات: في النحو واللغة -
المعجمية العربية -  ولم الصرف– 3، والنحو 2والنحو 

.   وولم الداللة

الشعر العربي في ثالثة مستويات : في الشعر العربي -
.   مقسمة زمنياً 

من العصر الجاىلي حتى أواخر القرن الثالث  (1)الشعر العربي  -أ 
.   اليجري
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 .  من القرن الرابع اليجري حتى القرن الثامن اليجري (2)الشعر العربي  -ب 

 .  الحديث والمعاصر (3)الشعر العربي  -ج 

وقد جاء مقسمًا في ثالثة مستويات شأنو شأن الشعر، : في النثر العربي- 
:  أما يلي

من العصر الجاىلي حتى أواخر القرن الثالث  (1)النثر العربي  -أ 
. اليجري

 .  من القرن الرابع اليجري حتى القرن الثامن اليجري (2)النثر العربي  -ب 

 .  الحديث المعاصر  (3)النثر العربي  -ج 

األدب العربي من  القرن التاسع : وتضاف إلى دراسة الشعر والنثر مادة
.   اليجري حتى القرن الثالث وشر اليجري

:  في النقد األدبي والبالغة العربية، وذلك أما يلي -

.   البالغة العربية - أ

 .  النقد األدبي القديم حتى القرن التاسع  اليجري - ب

 .  النقد األدبي الحديث والمعاصر - ت

.   البيان في القرآن الأريم والحديث النبوي الشريف: وتضاف إلييا مادة

.   (العروض والقافية)موسيقى الشعر العربي  -

. (نظري وتطبيقات ومشروع تخرج)حلقة بحث  -

ويالحظ مما تقدم تقسيم دراسة األدب العربي تقسيمًا يختلف ونو في 
.   الجامعات األردنية األخرى
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أما يالحظ أن العناية جلية بالبحث، ويتمثل ذلك في تخصص مادة للبحث 
النظري والتطبيقي، وجعلو مشرووًا للتخرج، وىو أمر ميم يحسن تطبيق مثلو في 

.   الجامعات األخرى

:  ساوة معتمدة، وىي أما يلي (12)= متطلبات القسم االختيارية

 

:  يختار الطالب مادة من المواد التالية- أ

.   فقو اللغة العربية- 3. المدارس اللغوية والنحوية- 2. ولم األصوات- 1
. تطبيقات لغوية متأاملة- 4

:  ويختار الطالب ثالث مواد أخرى من المواد التالية- ب

القصة _3. مصادر الدراسات األدبية واللغوية- 2.  فن الحأاية والمقامة - 1
األدب العربي - 5. األدب العربي في األندلس والمغرب - 4.  القصيرة والرواية 

. األدب المقارن- 6.  في العالم اإلسالمي المعاصر وفي الميجر 

: ويتبين مما تقدم 

ساوة  (72)= (اإلجبارية واالختيارية)أن متطلبات القسم التخصصية - 1
معتمدة، وىي أأثر بست ساوات مما ىو مخصص للتخصص في قسم اللغة 

العربية وآدابيا في الجامعة األردنية، وذلك ولى الرغم مما ورد من وناية 
بالدراسات اللغوية واإلسالمية والثقافية أما تقدم، إذ لم يؤثر ذلك ولى تخصيص ما 

.   ىو مناسب للتخصص في اللغة  العربية وآدابيا

( 6)الترأيز ولى اللغات اإلسالمية، إذ نرى أن ولى الطالب دراسة - 2
.   ساوات معتمدة يختارىا من لغة واحدة من اللغات اإلسالمية التي تقدم ذأرىا
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وولى الطالب العربي أن يتابع دراسة اللغة اإلسالمية التي اختارىا، بواقع 
.   ساوة معتمدة من المواد المساندة، أما تقدم (15)

ساوة معتمدة في اللغة اإلسالمية التي  (21)وبيذا يأون الطالب قد درس 
اختارىا، ويمأن أن نعده قد حصل ولى تخصص فروي فييا، بالنسبة للطالب 

.   العربي

الترأيز ولى الدراسات اإلسالمية، إذ نرى أن ولى الطالب دراسة          -ٖ
ساوة معتمدة تتمثل في دراسة المواد التي تقدم ذأرىا، من ولوم  (24)

القرآن الأريم، وولوم الحديث النبوي الشريف، والفقو وأصولو، والعقيدة، 
.  إلى جانب دراسات األديان، واإلسالم والقضايا المعاصرة

وبيذا يأون الطالب قد حصل ولى تخصص فروي آخر في الدراسات 
.  اإلسالمية

. يدرس الطالب مادتين في التاريخ اإلسالمي، وتاريخ آل البيت وفقييم- 4

ويدرس الطالب العربي مادتين أخريين من البرنامج التربوي ويختارىما من - 5
ساوة معتمدة من  (21)بينما يدرس الطالب غير العربي . المواد التي تقدم ذأرىا

البرنامج التربوي، وبيذا يأون الطالب غير العربي قد حصل ولى تخصص فروي 
.   في التربية

يالحظ أن ىذه الخطة الدراسية لم تول التاريخ اإلسالمي العناية باستثناء - 6
. المادتين المذأورتين فيما تقدم

ويالحظ أنيا لم تول الفلسفة اإلسالمية العناية الالزمة باستثناء مادة - 7
وقد يدرسيا   (مقدمة في ولم المنطق والفلسفة)واحدة وردت بين مواد اختيارية وىي 

. الطالب وقد ال يدرسيا
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ومن المعلوم أن دراسة التاريخ اإلسالمي والفلسفة اإلسالمية، ضرورية لطالب 
قسم اللغة العربية وآدابيا، وبخاصة في جامعة ليا خصوصية معينة مثل جامعة 

. آل البيت

: يتبين الناظر في مواد القسم التخصصية ما يلي- 8

لى جانبيا دراسة (3 و2 و 1)دراسة  النحو العربي في ثالثة مستويات - أ ، وا 
. الصرف والمعجم وولم الداللة

وأقترح ىنا أن ُيعنى بالجانب التطبيقي، وأن يخصص لو مقرر دارسي، وقد 
.   يأون المادة الواردة بين المواد االختيارية وتطبيقات لغوية متأاملة

.   أما أقترح تخصص مقرر دراسية لأتاب خاص في النحو

وليتو يمأن تخصيص مقرر للصرف يدرس من خالل العلوم والتقنيات 
.   الحديثة 

يالحظ أنو في مجال األدب العربي، تدرس سبع مواد دراسية، جاءت - ب
.   القديم، والوسط، والحديث: مقسمة تقسيمًا زمنياً 

يدرس الشعر الجاىلي والشعر  (1)ويالحظ أنو في مادة الشعر العربي 
اإلسالمي والشعر العباسي حتى نياية القرن الثالث اليجري وربما يدوو ىذا إلى 

ىل يمأن أن يدرس ىذا ألو في فصل دراسي واحد؟ : التساؤل

أيضًا وبخاصة في النثر  (1)وربما ينطبق مثل ىذا ولى النثر العربي 
والنثر العباسي حتى نياية القرن  (صدر اإلسالم والعصر األموي )اإلسالمي 

. الثالث اليجري
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وليذا أقترح أن يدرس األدب العربي، وفق تقسيمو في العصور األدبية 
: المتعاقبة، أما يلي

صدر اإلسالمي والعصر )األدب اإلسالمي - 2. األدب الجاىلي - 1
. األدب الفاطمي واأليوبي- 5. النثر العباسي- 4. الشعر العباسي- 3. (األموي

وردت بين المواد )األدب األندلسي والمغربي - 7. األدب المملوأي والعثماني- 6
.  النثر الحديث والمعاصر- 9. الشعر الحديث والمعاصر- 8 (االختيارية

ولمًا بأن المواد المخصصة لدراسة األدب العربي في ىذه الخطة الدراسية ىي 
.   سبع مواد، أما تقدم

ويالحظ أن الخطة الدراسية تقضي بأن يعد أل طالب مشرووًا للتخرج، - 9
.   وىو أمر مستحسن

بين ست مواد يختار " مصادر الدراسات األدبية واللغوية"وردت مادة - 10
منيا الطالب، وليت الخطة الدراسية تقضي بأن تأون ىذه المادة إجبارية، ألنيا 

.   مادة أساسية

بين المواد االختيارية أيضًا وليتيا تصبح " األدب المقارن"وردت مادة - 11
مادة إجبارية، وبخاصة في جامعة آل البيت التي ترأز ولى الدراسات اإلسالمية، 

في مجال األدب العربي واألدب : والثقافة اإلسالمية، فماذا ون األدب المقارن
.   وىأذا . الفارسي، أو األدب العربي واألدب الترأي

ومل اللغة، : لم يرد في خطة القسم التخصصية ودد من المواد، مثل- 12
: ، وىي أربع مواد(المجمووة أ)ووردت مواد في قائمة المواد االختيارية . واللسانيات

ولم األصوات، والمدارس اللغوية والنحوية، وفقو اللغة العربية، وتطبيقات لغوية 
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متأاملة وىأذا، فإن ثالثًا من ىذه المواد لن يدرسيا الطالب، وجليا ميمة يحسن 
.   أن تدرس

.   أقترح أن يعاد النظر في متطلبات التخصص- 13

: الجامعة الياشمية/ الخطة الدراسية في قسم المغة العربية وآدابيا: سادساًال 

:  وندما ننظر في ىذه الخطة الدراسية نجد ما يلي

. ساعة معتمدة (12)= متطمبات الجامعة- 

ساوات معتمدة، وىي اللغة  (9)= متطلبات الجامعة اإلجبارية _
.   ، والعلوم العسأرية(100)، واللغة اإلنجليزية (100)العربية 

ساوة معتمدة، ويختارىا  (12)= متطلبات الجامعة االختيارية_
ساوات  (6)الطالب من المجمووتين التاليتين، ولى أن يختار 

:  معتمدة من أل منيما

: المجموعة األولى- أ

التغذية - 3 البيئة- 2مدخل إلى التراث العلمي العربي واإلسالمي - 1
ولم الفلك - 6 الثقافة الحاسوبية - 5الصحة العامة  - 4واألمن الغذائي 
.   واألرصاد الجوية

: المجموعة الثانية- ب

قضايا التنمية في -3مدخل إلى تاريخ األردن  - 2الثقافة اإلسالمية  - 1
- 6التربية والثقافة والمجتمع  - 5مدخل إلى ولم االجتماع - 4الوطن العربي 

.  االقتصاد والمجتمع األردني - 8حقوق اإلنسان - 7ولم النفس والحياة العامة  
.   الرياضة والصحة-9
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ساعة معتمدة  (21)= متطمبات الكمية-

ساوة معتمدة يختارىا من  (21)يدرس الطالب في قسم اللغة العربية وآدابيا 
: المواد التي تطرحيا ألية اآلداب، ولى أن

يراوي الطالب تنويع اختيار المواد، من المجمووات  -
.   التالية

من : يختار الطالب مادتين من قسم اللغة العربية وآدابيا -
:  المواد الثالث التالية

.   فن الأتابة والتعبير-3. المأتبة العربية- 2تذوق النص األدبي  - 1

.  ساوة معتمدة (75)= متطلبات القسم التخصصية  -

.   ساوة معتمدة (60)= متطلبات القسم التخصصية اإلجبارية * 

.   ساوة معتمدة (15)= متطلبات القسم التخصصية االختيارية* 

 ( مواد5)وأما المتطلبات اإلجبارية فتتضمن المحاور والمواد التالية 

فقو - (في ثالثة مستويات) نحو أ و ب و ج –اصرف : اللغة والنحو- 1
. (اللغة العربية

. ( مواد9)األدب العربي في وصوره المختلفة - 2
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األدب -  األدب في وصر اإلسالم–األدب الجاىلي  -
/  األدب العباسي–شعر /  األدب العباسي–األموي 

األدب الفاطمي - األدب األندلسي والمغربي- نثر
األدب - شعر/  األدب الحديث–واأليوبي والمملوأي 

. نثر/ الحديث

: (خمس مواد)النقد األدبي والبالغة  العربية - 3

النقد - البيان النبوي-  البيان القرآني- تاريخ النقد األدبي- البالغة- 
.   الحديث

.   العروض - 4

.   منيج البحث في اللغة واألدب - 5

ساوة معتمدة  (15)وىي : وتتضمن المتطلبات االختيارية المحاور التالية
: يختارىا الطالب مما يلي

: مواد (4)اللغة والنحو والمعاجم - 1

- المعاجم العربية-  اللسانيات الحديثة– (د)النحو -
. صوتيات اللغة العربية

: (مواد4 )األدب العربي - 2

األدب العربي في العصر - أتاب خاص في األدب -
األدب - األدب الحديث في األردن وفلسطين- العثماني
.   المقارن 

. تاريخ الخط العربي -ٗ
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 .   نصوص استشراقية باللغة اإلنجليزية -٘

 :ساوة معتمدة، وىي أما يلي (15)= متطلبات القسم المساندة

 الترجمة – فلسفة الفن والجمال –تاريخ العرب المعاصر  -
. (ب) لغة شرقية – (أ) لغة شرقية –من اللغات الشرقية 

ويالحظ أنيا خطة تتشابو إلى حد أبير مع الخطة الدراسية في قسم اللغة 
م، وذلك في 92/1993الجامعة األردنية قد وضعت سنة /العربية وآدابيا 

ومن . ولذا أأتفي بيذه المالحظة ىنا. متطلباتيا اإلجبارية واالختيارية والمساندة
الممأن الرجوع إلى ما تقدم في الحديث ون الخطة الدراسية في قسم اللغة العربية 

.   في الجامعة األردنية
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مرحمة الدراسات العميا 

: برنامج الماجستير

: الجامعة األردنية- الخطة الدراسية في قسم المغة العربية وآدابيا:  ووًال 

ساوة  (15)ساوة معتمدة، ومنيا  (24)يدرس الطالب في ىذا البرنامج 
موضوع خاص في األدب، ومناىج النقد األدبي، وولم : معتمدة إجبارية، وىي

اللسان الحديث، ونظرية النحو العربي، ومناىج البحث في اللغة واألدب، وتحقيق 
. النصوص

: ساوات معتمدة اختيارية يختارىا الطالب من المواد التالية (9)ومنيا 

رواية الشعر الجاىلي، وأصول الفن القصصي في األدب العربي القديم، و 
البالغة العربية واألسلوبية، وولم الداللة والمعجم العربي، وقضايا اللغة العربية في 

.   العصر الحديث

.   ثم يؤدي الطالب امتحانًا شامالً 

فيقوم الطالب : ويقتصر ىذا البرنامج ولى نظام واحد، وىو نظام الرسالة
.   ساوات معتمدة (9)بإوداد رسالة، وتعادل 

ومن الجدير باإلشارة أنو ال يوجد في ىذا البرنامج نظام االمتحان الشامل، 
.  أما ىو الحال في جامعات أردنية أخرى مثل جامعة اليرموك، وجامعة مؤتة

.   بينما يقتصر األمر ولى نظام الرسالة فقط في جامعة آل البيت

ومن النظر في المتطلبات اإلجبارية ىذه، نتبين توازنًا بين الموضووات 
األدبية، واألخرى اللغوية، أما يالحظ  مثل ىذا التوازن في المتطلبات االختيارية  

. أيضاً 
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وأقترح إضافة مادة سادسة إلى المواد االختيارية، لتصبح ضعف المواد 
.   االختيارية المطلوبة، ولى األقل

: جامعة اليرموك- الخطة الدراسية في قسم المغة العربية وآدابيا: ثانياًال 

: صنف واضعو ىذه الخطة برنامج الماجستير ىذا في تخصصين، وىما

.   اللغة والنحو-ب.  األدب والنقد- أ

مسار الرسالة، ومسار : وجعلوا أل تخصص منيما في مسارين وىما
.   االمتحان الشامل

ساوة معتمدة، في  (39)وتقضي الخطة في ىذا البرنامج أن يدرس الطالب 
، وفي أل من التخصصين، وجاء ترتيبو أما (الرسالة والشامل)أل من المسارين 

: يلي

ساوات  (3)ساوة معتمدة اختيارية، و (9)ساوة معتمدة إجبارية، و (18)
معتمدة من تخصص اللغة والنحو إذا أان التخصص الذي اختاره  الطالب ىو 

ساوات معتمدة، وىي  (9)تخصص األدب والنقد، وبالعأس، وتضاف إلييا 
.   الساوات التي تخصص للرسالة في مسار الرسالة

:  وأما المساقات في التخصصين والمسارين، فيما أما يلي

: الرسالة والشامل-  تخصص األدب والنقد-

: اإلجبارية

ندوة في دراسة النص الشعري في - 2.  ندوة في قضايا الشعر القديم- 1
ندوة في النثر -4.  ندوة في الشعر الحديث-3.  ضوء مناىج النقد الحديث

. ندوة في اتجاىات النقد الحديث- 6.  ندوة في اتجاىات النقد القديم- 5.  العربي
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ساوات معتمدة، في مسار االمتحان الشامل، وىي مادة  (3)وتضاف إلييا 
ساوة معتمدة في ىذا  (21)، وتصبح المواد اإلجبارية بذلك (مشروع بحث)

.   المسار

: االختيارية

: (في مسار الرسالة)يختار الطالب ثالث مواد من المواد التالية - أ

نصوص أدبية - 3.  ندوة في النثر القديم- 2.  مناىج البحث واألدب- 1
البالغة في ضوء - 5.  ندوة في النص القرآني ومناىج تفسيره- 4.  بلغة أجنبية
.   موضووات خاصة في األدب والنقد- 6. النقد الحديث

يختار الطالب خمس مواد، وليس ثالثًا، في مسار االمتحان الشامل، أي - ب
ويختارىا الطالب من . بزيادة ست ساوات معتمدة وما حدد في مسار الرسالة

. المواد االختيارية ىذه

: والناظر في ىذه المواد، يالحظ ما يلي

لم ُيعط النثر القديم العناية الالزمة، وقد اقتصرت العناية ىنا ولى الشعر - 1
القديم والنقد، فإن المواد اإلجبارية تخلو من مادة في النثر القديم، واأتُفي بأن يأون 

.   النثر القديم مادة اختيارية، في الوقت الذي صنف النثر الحديث مادة إجبارية

ويقال مثل ذلك ولى مناىج البحث األدبي، فإنيا لم تأت مادة إجبارية، - 2
ويجب أن تأون ىذه . وىو أمر غير مستحسن. واُأتفي بجعليا مادة اختيارية فقط

المادة مادة إجبارية ليتمأن الطالب جميعًا من الوقوف ولى طرق البحث، وشعاب 
.   التحقيق
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: الرسالة والشامل:  تخصص المغة والنحو-

: اإلجبارية

.  ندوة في أصوات العربية وتصريفيا- 2. ندوة في النحو العربي وتحديده- 1
.  ندوة في فقو العربية وخصائصيا- 4.  (اللسانيات)ندوة في ومل اللغة العام - 3
ندوة في قضايا المعجم والمصطلح - 6. ندوة في مناىج تحقيق النصوص- 5

.   اللغوي

ساوات معتمدة، في مسار االمتحان الشامل، وىي مادة  (3)وتضاف إلييا 
ساوة معتمدة في ىذا  (21)، وتصبح المواد اإلجبارية بذلك (مشروع البحث)

. المسار

: االختيارية

: ، ثالث مواد من المواد التالية(في مسار الرسالة)يختار الطالب - أ

.          ندوة في اللغة السامية المقارنة- 2.  مناىج البحث في اللغة- 1
نصوص لغوية - 5. ندوة في الصرف-4. ندوة في قضايا الخالف النحوي- 3

- 8. ندوة في القراءات ووالقتيا بالعربية-7. المختبر اللغوي- 6. بلغة أجنبية
.   موضووات خاصة في اللغة والنحو

خمس مواد بداًل من ثالثة، من  (في مسار الشامل)ويختار الطالب - ب
.   المواد االختيارية ىذه

إن حصول الطالب ولى درجة الماجستير، وفق مسار الشامل، أمر لعلو غير 
.   مناسب، في اللغة العربية وآدابيا
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إن دراسة تسع ساوات معتمدة ال تغني ون الرسالة، ونرى أال يأون ىناك 
الذي يمأن الطالب من لحصول ولى درجة الماجستير، أما ىو  (مسار الشامل)

ونقترح أن ُيأتفي بمسار . الحال في جامعة اليرموك، وجامعة مؤتة أما سنرى
. الرسالة فقط

األدب والنقد، : وقد يثار تساؤل حول تصنيف البرنامج في أي تخصصين
أليس من المفيد أن تدرس اللغة من خالل النصوص األدبية، : والغة والنحو، فيقال

. وبذلك يتم الربط بين اللغة واألدب، وىو ما يحسن أن نفعل

: جامعة مؤتة–الخطة الدراسية في قسم المغة العربية وآدابيا : ثالثاًال 

جامعة /وتتشابو ىذه الخطة الدراسية مع الخطة الدراسية في برنامج الماجستير
الدراسات األدبية، والدراسات : اليرموك فقد جعليا واضعوىا في تخصصين وىما

.   الرسالة والشامل: وجعلوا أل تخصص في مسارين، وىما. اللغوية

( 9)ساوة معتمدة إجبارية، و (15)وتقضي ىذه الخطة الدراسية بدراسة 
ساوات معتمدة للرسالة، أما ىو الحال  (9)ساوات معتمدة اختيارية، وخصصت 

.   في برنامج الماجستير في الجامعة األردنية

: و ما المواد في التخصصين والمسارين فيما كما يمي

: الرسالة والشامل: تخصص الدراسات األدبية- 

: اإلجبارية

دراسات في الشعر العربي - 2.  دراسات في النقد األدبي وند العرب- 1
دراسات في األدب العربي - 4.  دراسات في النثر العربي القديم- 3.  القديم

.   مناىج الدراسات األدبية- 5.  الحديث
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: ، وىي(في مسار الشامل)وتضاف إلييا ثالث مواد أخرى 

ندوة في إوجاز القرآن - 2.  قضايا اللغة العربية في العصر الحديث- 1
.   ندوة في تحقيق النصوص ونشرىا- 3.  لغويًا وبالغياً 

أي أن الطالب، في مسار الشامل، يدرس ثماني مواد، وتسد المواد الثالث 
األخيرة مسد الرسالة، فيل يصح ذلك؟ 

: االختيارية

(: مسار الرسالة)مواد، من المواد التالية  (3)يختار الطالب 

ندوة في - 3.  ندوة في تحليل الخطاب- 2.  ندوة في البالغة العربية- 1
ندوة في النثر العربي - 5.  ندوة في األدب األندلسي- 4.  أدب مصر والشام

. ندوة في مناىج البحث- 7.  ندوة في األدب المقارن- 6. الحديث

ساوة معتمدة، منيا ثماني مواد  (36)وفي مسار الشامل، يدرس الطالب 
، وىي المواد التي تقدم ذأرىا، وثالث مواد يختارىا ( ساوة معتمدة24)إجبارية 

ساوات 3)ويختار مادة أخرى . الطالب من المواد االختيارية التي تقدم ذأرىا
.   من مواد اللغة اإلجبارية أو االختيارية (معتمدة

: الرسالة والشامل: تخصص المغة والنحو- 

ينطبق ما تقدم ذأره في مسار الرسالة، في الدراسات األدبية، ولى مسار 
الرسالة، في الدراسات اللغوية، من حيث ودد الساوات المعتمدة اإلجبارية منيا 

: واالختيارية، وىي أما يلي

: اإلجبارية
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دراسات في ولم - 3. دراسات في الصرف- 2. دراسات في النحو- 1
.   مناىج الدراسات اللغوية المعاصرة- 5. دراسات في ولم اللغة- 4. األصوات

: االختيارية

: من المواد التالية ( ساوات معتمدة9)مواد  (3)يختار الطالب 

ندوة في ولم - 3. ندوة في ولم الداللة- 2. ندوة في القراءات القرآنية- 1
ندوة في ولم المعاجم - 5. ندوة في ولم اللغة االجتماوي- 4. اللغة المقارن

ندوة في الترجمة - 7. ندوة في تحليل الخطاب- 6. والمصطلح العربي والمفردات
.   ندوة في تحقيق النصوص ونشرىا- 8. من العربية ولى اإلنجليزية

اإلجبارية أو : ويختار الطالب مادة أخرى من مواد الدراسات األدبية
.   مواد إجبارية، وأربع مواد اختيارية (5)وبيذا يأون الطالب قد درس . االختيارية

.   وتضاف إلييا تسع ساوات معتمدة ُخصصت للرسالة

ساوة  (36)وينطبق ولى مثل ىذا مسار الشامل، إذ يدرس الطالب وفقو 
ساوة إجبارية، وىي المواد الخمس التي تقدم ذأرىا برنامج  (24)معتمدة، منيا 

، والمواد الثالث المشترأة التي تقدم ذأرىا في برنامج (الشامل)الدراسات اللغوية 
ساوة معتمدة اختيارية، يختار  (12)ومنيا . (في مسار الشامل)الدراسات األدبية 

من المواد التي تقدم ذأرىا في  (ثالث مواد)الطالب تسع ساوات معتمدة منيا 
المتطلبات االختيارية، في برنامج الدراسات اللغوية، ويختار إلى جانب ذلك، مادة 

.   اإلجبارية أو االختيارية: واحدة من مواد الدراسات األدبية

جامعة /ومما تقدم، أوود أُلؤأد التشابو بين ما ورد في برنامج الماجستير
وأوود ألقترح مرة أخرى . اليرموك، وما ورد في برنامج الماجستير في جامعة مؤتة

.   أن ُيأتفي ببرنامج الرسالة، أما تقدم في الحديث ون البرنامج في جامعة اليرموك 
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: الخطة الدراسية في قسم المغة العربية وآدابيا، جامعة آل البيت: رابعاًال 

ساوات  (9)ساوة معتمدة، منيا  (24)يدرس الطالب في ىذا البرنامج 
: معتمدة إجبارية، وىي

دراسات متقدمة في األدب - 2. دراسات متقدمة في النحو والصرف- 1
مناىج النقد - 3. القديم من العصر الجاىلي حتى نياية القرن الثالث اليجري

.   األدبي

:  ساوات معتمدة اختيارية يختارىا الطالب من المواد التالية (9)ومنيا 

اللسانيات الحديثة - 3. قضايا اللغة في العصر الحديث- 2. ولم الداللة- 1
دراسات متقدمة في األدب الوسيط من القرن الرابع اليجري - 4. وولم األصوات

.  دراسات متقدمة في األدب العربي الحديث- 5. حتى القرن الحادي وشر اليجري
.   دراسات متقدمة في األدب المقارن- 7. األسلوبية والبالغة العربية-6

: ساوات معتمدة، أي يدرس مادتين ىما (6)ويدرس الطالب 

مناىج البحث العلمي الحديث   - 2. مناىج البحث وند العلماء المسلمين- 1

.   ساوات معتمدة (9)وُيعد الطالب رسالة ُخصصت ليا 

: ويالحظ مما تقدم

وناية جلية بالترأيز ولى البحث العلمي ومناىجو، وىو أمر مستحسن في - 1
. حالة الدراسات العليا

إن ىذا البرنامج يقتصر ولى مسار الرسالة فقط، أما ىو الحال في - 2
. الجامعة األردنية، وىو األمر المستحسن

.   توازن بين مجاالت اللغة واألدب والنقد، في المواد اإلجبارية واالختيارية- 3
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: برنامج الدكتوراه

: الجامعة األردنية- الخطة الدراسية في قسم المغة العربية وآدابيا:  ووًال 

: ساوات معتمدة إجبارية، وىي (9)ساوة معتمدة، منيا  (24)يدرس الطالب 

حلقة بحث في - 3. حلقة بحث في اللغة- 2. حلقة بحث في األدب- 1
.   النقد والبالغة

: ساوة معتمدة اختيارية، يختارىا الطالب من المواد التالية (15)ومنيا 

دراسات -3. دراسات في األدب األموي-2.  دراسات في األدب الجاىلي- 1
دراسات في - 5. دراسات في األدب األندلسي والمغربي -4. في األدب العباسي

دراسات في - 7. دراسات في األدب الحديث - 6.  األدب األيوبي والمملوأي
دراسات في - 9. دراسات في قضايا اللغة العربية المعاصر- 8.  النحو والصرف
. دارسات في النقد األدبي الحديث- 10. البالغة العربية

.   ساوة معتمدة (24)وُيعد الطالب رسالة جامعية، خصص ليا 

: ويالحظ مما تقدم

. التوازن الدقيق بين المواد في مجاالتيا المختلفة، في المواد اإلجبارية- 1

ودم وجود التوازن بين المواد األدبية، والمواد اللغوية، في المواد االختيارية - 2
ويحسن أن يعاد النظر فييا، لأي يتمأن الطالب من اختيار . التي تقدم ذأرىا

.   ما يريد من المواد في اللغة والنحو
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لم يصنف البرنامج تخصصين، ويترك األمر للطالب ليختار ما يراه - 3
مناسبًا لو في دراستو، في المجال األدبي، أو في المجال اللغوي، أو في 

.   المجال النقدي والبالغي

ولعلو تحسن اإلشارة إلى أن تخصص الطالب الدقيق، سيظير جليًا من خالل 
الرسالة التي سيعدىا للحصول ولى درجة الدأتوراه، وىي رسالة يقتضي أن تمثل 

. إضافة نووية في مجاليا

: جامعة اليرموك- الخطة الدراسية في قسم المغة العربية وآدابيا: ثانياًال 

: صنف واضعو ىذه الخطة الدراسة في تخصصين ىما

. اللغة والنحو- ب.  األدب والنقد- أ

. مسار الرسالة، ومسار الشامل: وجعلوىا في مسارين

أن يدرس الطالب  (تخصص األدب والنقد)وتقضي الخطة في ىذا البرنامج 
: ساوة معتمدة إجبارية، وىي (21)ساوة معتمدة، منيا  (33)

.          قراءة النص األدبي- 2.  األدب العربي القديم ومناىج دراستو - 1
.            اتجاىات الشعر الحديث-4 .  (باللغة اإلنجليزية)االستشراق ونقده -  3
.           اتجاىات النقد العربي الحديث- 6.  قضايا النقد العربي القديم - 5
. موضووات خاصة في النحو- 7

ساوة معتمدة اختيارية، يختارىا الطالب من المجمووتين  (12)ومنيا 
: التاليتين، بست ساوات معتمدة من أل منيما
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أدب صدر اإلسالم - 2.  قضايا في األدب الجاىلي- 1: المجمووة األولى
.  األدب األندلسي والمغربي - 4.  فنون األدب العباسي- 3.  والعصر األموي

.   دراسات في أدب مصر والشام- 5

دراسات في فنون النثر - 2.  مناىج تحقيق النصوص- 1: المجمووة الثانية
مدارس - 5.  المصطلح األدبي النقدي- 4.  موسيقى الشعر- 3.  الحديث

.   األدب المقارن

.   ساوة معتمدة (15)وُيعد الطالب رسالة، خصصت ليا 

ونجد مثل ذلك في تخصص اللغة والنحو، من حيث ودد الساوات المعتمدة 
التي يدرسيا، اإلجبارية منيا واالختيارية، ومن حيث الساوات المعتمدة المخصصة 

ولأن االختالف بين التخصصين ىو في المواد التي يدرسيا الطالب فقط، . للرسالة
: أما المواد اإلجبارية فيي. اإلجبارية منيا واالختيارية

نصوص استشراقية في -3.  ولم الداللة-2.  التفأير النحوي وند العرب- 1
البالغة العربية -5.  المدارس اللسانية الحديثة-4.  (باإلنجليزية)اللغة والنحو 
.   ولم المصطلح اللغوي-7.  (دراسة نصية)التحليل اللغوي للنص -6.  واألسلوبية

ساوة معتمدة يختارىا الطالب من المواد  (12)وأما المواد االختيارية فيي 
:  التالية، ولى أن يختار مادتين من أل مجمووة من المجمووتين التاليتين

موضووات -2.  موضووات خاصة في الصرف-1: المجمووة األولى
.  موضووات خاصة في فقو اللغة-41.  دراسات سامية- 3.  خاصة في النحو

.   تاريخ الدراسات اللغوية -5

.           حلقة في نحو النص-2.  حلقة في الصوتيات-1: المجمووة الثانية
.   ولم اللغة التاريخي المقارن-4.  حلقة في اللسانيات-3
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: ويالحظ مما تقدم

 واللغة والنحو، وأحسب –األدب والنقد : تصنيف البرنامج في تخصصين- 1
أن ليذا التصنيف إيجابيات أيضًا إذ يتمأن الطالب من الترأيز ولى التخصص 

. الذي يريده بدءاً 

ماذا ون الصلة الوثيقة بين األدب واللغة، وماذا : ولأن ما يدوو إلى التساؤل
ون دراسة اللغة والنحو من خالل النصوص األدبية الراقية؟ 

ولعلو تحسن إوادة النظر في دمج المسارين معًا، بصورة تأاملية تحقق 
. األىداف المرجو تحقيقيا

يتشابو ودد من مساقات برنامج الماجستير مع مساقات ىذا البرنامج - 2
. ومن المستحسن أال نجد ىذا التشابو (الدأتوراه)

تشابو ودد من المساقات في برنامج الدأتوراه مع مساقات في برنامج - 3
: البأالوريوس، ولو في التسميات، مثل

قضايا األدب الجاىلي، وأدب صدر اإلسالم والعصر األموي، وفنون األدب 
العباسي، واألدب األندلسي والمغربي، وىو أمر غير مستحسن، ولى الرغم من أنو 

.   مؤأد اختالف التناول والتعمق فيو

وتحسن إوادة النظر في الخطط الدراسية في قسم اللغة  العربية وآدابيا، في 
.   جامعة اليرموك، لتجنب مثل ىذا التشابو والتأرار

وفي مجال رسائل الماجستير والدأتوراه، من حيث أصالُتيا وموضوواتيا، فإنو 
:  يمأن القول
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إنيا تتباين من بين رسائل ولمية وأخرى، فمنيا الرسائل ذات األصالة فعاًل، 
وىو قليل، ومنيا الرسائل التي يسعى صاحبيا للحصول ولى الدرجة، بعد أن 

.   يتمأن من تحقيق أدنى المتطلبات العلمية

: وتتنوع الرسائل بين

.   األدب في وصوره المختلفة -

النحو واللغة، أما ىو في القديم حينًا، أو دراستيا في  -
.   ضوء المناىج اللغوية المعاصرة 

.   البالغة العربية -

.   النقد العربي قديمو وحديثو -

. األدب الحديث شعرًا ونثراً  -

تحقيق التراث في األدب واللغة، ولأنو قليل في جامعاتنا  -
وَجْريًا ولى ذلك، فإنو من نافلة القول أن .  أما ُيالحظ

.   نشير إلى أن موضووات ىذه الرسائل الجامعية متباينة

وأرى أن ىذا الموضوع بحاجة إلى مزيد من العناية، للتخلص من سلبيات 
ولنأن جزيئين في نقد الذات )نراىا في اختيار الموضووات، أو اإلشراف أحيانًا 

، أو الظن بأن من دخل بيت أبي سفيان فيو آمن، أو طريقة (قبل نقد اآلخر
.   المناقشة واختيار اللجنة الفنية

أما أرى أن يتم القبول في برنامج الدراسات العليا، بعد مقابلة الطالب 
وأرى . المتقدمين للبرنامج، وتقوم بذلك لجنة من أوضاء ىيئة التدريس في القسم

.   أنيا مسألة ضرورية تأشف قدرات الطالب الحقيقية
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إن قبول الطالب والطالبات في برامج الدراسات العليا، : وولى جانب ىذا أقول
وفق معدالتيم التراأمية أمر لو سلبيات، ولأننا لم نتمأن من مواجيتيا حتى اآلن، 

. في الجامعة األردنية مثالً 

وفي مجال مستوى األداء اللغوي الذي يحققو الطلبة، في  -
:  المراحل الجامعية الثالث، في جامعاتنا، أقول

إن ىذا المستوى بحاجة إلى مزيد من الرواية، في جامعاتنا، وبخاصة في 
مرحلة البأالوريوس، وذلك من حيث الترأيز ولى العناية بالجانب التطبيقي 

والوظيفي، في ىذا المجال، وتخصيص مادة لو أو أأثر، وربطو بالنصوص األدبية 
.   المشرقة، واالبتعاد ون النادر والشاذ

ومن المالحظ أن ىناك قصورًا واضحًا في مجال األداء اللغوي، لدى طلبة 
وىو قصور يجب أن نسعى إلى تخليص طالبنا منو، . أقسام اللغة العربية وآدابيا

ويمأن أن نحقق ىذا اليدف الميم، من خالل العناية بعلم اللغة التطبيقي، ومن 
خالل العناية بالتطبيقات اللغوية والنحوية والترأيز ولييا، بداًل من إثقال طالبنا 

بالتفصيالت في مختلف المسائل النحوية واللغوية، إن ولينا العناية بالنحو الوظيفي 
.   والتطبيقي

ولعلو من المستحسن في ىذا المجال أن نجمع بين العناية بما ىو مناسب من 
المسائل النحوية والصرفية التراثية، والعناية بما ىو معاصر من قضايا أو مشأالت 

.   لغوية ونحوية

ولعلو من المناسب أيضًا، أن تدرس األخطاء التي يشيع بين طالبنا الوقوع 
 .فييا، وتبصيرىم بيا لتجنبيا في القول والأتابة
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" البحث المغوي

وفي الحديث ون البحث اللغوي في أقسام اللغة العربية، في _
: الجامعات األردنية، ومدى تطبيقو وااللتزام بو، أقول

: تعتني أقسام اللغة العربية في جامعاتنا بالبحث في موضووات اللغة العربية
ولأنيا وناية متواضعة، في ظل . األدب واللغة والنحو والبالغة والنقد، وغيرىا

بعض العوائق التي تقف أمام ذلك، وأخص بالذأر أوداد الطالب الأبيرة في 
.   الشعب الدراسية

.   ومع ذلك، فإن الطالب يألفون بإوداد تقارير وأبحاث موجزة

قد يحلق " منيج البحث في األدب واللغة"وُيضاف إلى ىذا، أن تعليم الطالب 
. بو ضيم، فمرة تأون دراسة ىذه المادة إجبارية، ومرة تأون اختيارية

يجب أن تبقى ىذه المادة، ويدرسيا الطالب : ويحسن في ىذا المقام أن أقول
أما يحسن أن . في الوقت المناسب ليستفيد من دراستو في إوداد التقارير والبحوث

.   يقوم بتدريسيا أوضاء ىيئة التدريس من ذوي الخبرة في ىذا المضمار

وفي ىذا المقام، أشير إلى أن جامعة آل البيت تولي ىذا الموضوع وناية 
.   واضحة، في التدريس، وفي إوداد البحوث

لى جانب ىذا، نقول تتنوع األبحاث التي يقوم بيا أوضاء ىيئة التدريس : وا 
.   في أقسام اللغة العربية، بين أبحاث لغوية ونحوية وأدبية وبالغية ونقدية

: ولعمو يمكن اقتراح خطة لقسم المغة العربية وآدابيا، كما يمي

.   ساوة معتمدة  (18)= متطلبات الجامعة 
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. ساوة معتمدة (18)= متطلبات الألية 

. ساوة معتمدة (81)= متطلبات التخصص 

. ساوة معتمدة (63)= متطلبات التخصص اإلجبارية 

. ساوة معتمدة (18)= متطلبات التخصص االختيارية

. ساوة معتمدة (15)= متطلبات مساندة 

ويأون ودد الساوات المعتمدة للحصول ولى البأالوريوس في اللغة العربية 
.   ساوة معتمدة (132)=وآدابيا يساوي 

ولعلو يمأن اقتراح الرجوع إلى الدراسة وفق النظام السنوي، أما تقدم، أو لعلو 
يمأن اقتراح المتطلبات التخصصية أن تأون أما يلي، وفق نظام الساوات 

.   المعتمدة

 ( ساعة معتمدة63)متطمبات التخصص اإلجبارية 

صوتيات اللغة ا - نحو ج-  نحو ب– (تطبيقي) نحو أ–( 1)الصرف - 
المصادر ) مصادر الدراسات األدبية واللغوية – ولم اللسانيات الحديثة –لعربية 

(- في السنة الثانية)منيج البحث في األدب واللغة - (األصول والمعجمات
األدب - األدب في العصر الجاىلي-  البالغة العربية–العروض واإليقاع الشعري 

- نثر/األدب العباسي- شعر/األدب العباسي- في صدر اإلسالم والعصر األموي
 الشعر الحديث – األدب األندلسي والمغربي –األدب الفاطمي واأليوبي والمملوأي 

النقد األدبي - تاريخ النقد األدبي وند العرب- الرواية والمسرحية- والمعاصر
. ولوم القرآن الأريم ونصوص منو- الحديث

 ( ساعة معتمدة18)متطمبات التخصص اوختيارية
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أتاب خاص في اللغة -  اللغة والحاسوب–( 2)صرف  -
-  أدب األطفال–ولم اللغة النفسي واالجتماوي - والنحو

أتاب خاص في - أدب وربي حديث- أدب وربي قديم
شعر - األدب الحديث في األردن وفلسطين- األدب

- موضوع خاص في األدب-  أدب الميجر–التصوف 
األدب العربي في العصر - موضوع خاص في اللغة

- ولوم الحديث النبوي ونصوص منو- العثماني
قضايا اللغة - نصوص استشراقية باللغة اإلنجليزية

.   األدب المقارن - العربية في العصر الحديث

: ( ساعة معتمدة15)المتطمبات المساندة 

. يمأن أن يختار الطالب من التاريخ والفلسفة وولم النفس واللغة اإلنجليزية
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اقتراحات وتوصيات 

: في مجال البكالوريوس
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تخصيص مساقات لدراسة التاريخ اإلسالمي موازيًا  -
.   لدراسة األدب في وصوره المتعاقبة

تخصيص مساقات لدراسة الفلسفة والمنطق، لما بين  -
.   العربية وىذه العلوم من صلة قوية

السعي إلى إتقان الطالب لغة أجنبية واحدة، ليتمأن من  -
.   االطالع ولى ما يأتبو اآلخر

الترأيز ولى تدريس أتب خاصة في األدب واللغة،  -
الأامل في اللغة واألدب : وغيرىما من ولوم العرب، مثل

للمبرد، أو البيان والتبيين للجاحظ، أو ويون األخبار 
البن قتيبة، أو مقدمة ابن خلدون، أو الخصائص البن 
جني، أو مغني اللبيب البن ىشام، أو غيرىا من الأتب 

.   األخرى، وفي ذلك فوائد جليلة يتعلميا الطالب

وداد المحررين اللغويين، من  - العناية بالتحرير اللغوي، وا 
.   خالل تخصص مناسب في القسم

السعي إلى ربط تعليم العربية بالتقنيات الحديثة، وبخاصة  -
.   الحاسوب

...". مشروع للتخرج:"تخصيص مادة تحت ونوان -

الرجوع إلى النظام السنوي، أو إوادة النظر في الخطط  -
.   الحالية مع الترأيز ولى التخصص والتعمق فيو

: في مجال الدراسات العميا
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السعي إلى إوادة النظر في الخطط الدراسية، للترأيز  -
ولى ما فييا من اإليجابيات، والتخلص مما فييا من 

.   السلبيات

مراواة التخصص في المناقشة واإلشراف، ما أمأن ذلك،  -
ويضاف إلى ىذا العناية . والنظر ولى ذلك بجدية بالغة

.   بتشأيل اللجان المناسبة للمناقشة

االأتفاء بمسار واحد ىو برنامج الرسالة للحصول ولى  -
. درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابيا

. ضرورة إتقان الطالب في الدراسات العليا لغة أجنبية -
ويمأن اقتراح أن يحصل الطالب ولى التوفل أو ما يعادلو، 

(. 50)شرط أال تقل والمتو ون 

ضرورة مقابلة الطالب المتقدمين للدراسات العليا، حتى  -
.   ال يأون قبوليم وفق معدالتيم فقط 
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