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نحاول في ىذا البحث الموجز أن نتعرف أىداف الخطة المرسومة ألقسام 
المغة العربية في الجامعات السورية والمقررات المعمول بيا حاليًا، والتعديالت التي 
طرأت عمى ىذه الخطة في الالئحة الداخمية لكمية اآلداب والعموم اإلنسانية، التي 
ىي قيد الصدور، والالئحة الداخمية لكمية التربية أيضًا، ونحاول أن نقف عمى 

اتجاىات رسائل الدراسات العميا في الماجستير والدكتوراه، وأن نقارن بين مقررات 
خطة قسمي المغة اإلنجميزية، والمغة العربية، ثم نتوصل عمى مقترحات بعد مناقشة 

.  لمخطة وتقويم ِلمفرداتيا
أهداف الخطة : أووًال 

تعد المغة العربية عنصرًا أساسيًا في التنمية الثقافية ومقومًا جوىريًا من 
مقومات التنمية الشاممة باعتبارىا وعاء الحضارة البشرية والرمز االجتماعي لمفكر 

.  البشري وقدرتو العممية ومياراتو التقنية
 تطوير التربية العربية الصادرة عن المنظمة العربية ةولقد جاء في استراتيجي

لمتربية والثقافة والعموم أن األخذ بمفيوم التنمية بأبعادىا االجتماعية والثقافية 
.  والسياسية يتضمن اعتبار المغة العربية عنصرًا رئيسًا في ىذه التنمية

ولما كانت أُمتنا العربية أمًة واحدًة في لغتيا وتاريخيا وحضارتيا، واحدًة في 
آماليا وآالميا ومستقبميا، وكانت الثقافُة ىي من العوامل األساسية لموحدة الفكرية 
ليذه األمة، عدت لغتنا العربية من  أىم عناصر الوحدة الثقافية ألمتنا العربية، إذ 

.  بيا تتجمى وحدة المسان ووحدة الفكر
ذا كانت ُلغتنا عنوان شخصيتنا العربية ورمز كياننا القومي، كان ليا دوُرىا  وا 
القوميُّ والديني والحضارة واإلنساني، فقد وحدت بين العرب في مواضي الحقب 

بوساطة القرآن الكريم، إذ لوال ذلك الكتاُب العربي المبين الذي نزل بو الروُح األمين 
آيًة لنبوتو وتأييدًا لدعوتو ودستورًا ألمتو  (ص)عمى قمب الرسول العربي الكريم 

.  لكان العرب بدداً 
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وال يخفي عمى أيٍّ منا دوُر المغة العربية واألدب العربي في تحقيق تطمعات 
األمة في ماضييا وحاضرىا ومستقبميا نحو تكوين شخصيٍة عربيٍة متوازنٍة 
ومتكاممٍة ومتطورٍة من جميع الوجوه والجوانب واألبعاد، تجمع بين األصالة 

والمعاصرة، بين االرتباط بالتراث من جية والتفتح عمى الحياة الحاضرة وخدمِة 
أىداِف المجتمع العربي الذي يواجو تحديات الحفاِظ عمى ذاتيتو الثقافية وىويتو 

الشخصية وأصالتِو وقيمو العربية اإلسالمية في عصر العولمة والغزو الثقافي من 
.  جية أخرى

ومن الواضح أن الخطَة التربوية إنما توضع في ضوء االستراتيجية التربوية 
لمبمد الذي تطبق فيو، وأن االستراتيجية نفسيا إنما توضع في ضوء السياسة 
التربوية لمدولة، كما أن السياسة التربوية ُتستقى من فمسفِة األمة وخصائصيا 

.  وتراثيا وتطمعاتيا

ولما كان يفترض في جامعاتنا أن تكون مناوراٍت ثقافية ومركز إشعاٍع فكرٍي 
وثقافٍي، وأن عمى ىذه المناوراِت والمراكِز اإلشعاعية يتوقف تعزيُز الثقافِة الواحدة 

الموحدة، كان ألقسام المغة العربية في جامعاتنا العربية دوُرىا في تكوين ىذه الثقافة 
بسبب ما تتسم بو المغة العربية من قدسية خاصة الرتباطيا بالقرآن الكريم والحديث 

النبوي الشريف والثقافة اإلسالمية من جية، وارتباطيا بالوحدة العربية ماضيًا 
. وحاضرًا وتوجيًا نحو المستقبل من جية ثانية

ذا كانت أىداف الجامعات تتمثل في إعداد األطر العممية وتكوينيا وتأىيميا  وا 
من قانون تنظيم  (12)وفي النيوض بالبحث العممي وخدمة المجتمع فإن المادة 

تاريخ  (1)الجامعات في الجميورية العربية السورية الصادِر بالقانون رقم 
 قد حددت أىداف الجامعات في الجميورية العربية السورية، ومن 21/1/1975

بين ىذه األىداف إعداُد المتخصصين في مختمف فروع المعرفة واإلنتاج والخدمات 
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وتأىيُميم بمستوى عال من المعرفة والميارات يواكب تقدم العمِم والثقافِة والحضارة 
العالمية، والنيوض والمشاركة في البحوث العممية والدراساِت المختمفة التي تسيم 

في التقدم العممي، وخاصة ما ييدف منيا إلى إيجاد الحموِل لمختمف القضايا التي 
تواجو التطور االقتصادي واالجتماعي في الجميورية العربية السورية والوطِن 

العربي، وتطويُر أساليب البحث العممي والتعميم وأصول التدريس، واإلسياُم في 
 مستوى من التفاعل بين أعمىدورات التأىيِل والتدريِب والتعميِم المستمر، وتحقيُق 

الجامعة بمؤسساتيا المختمفة والمجتمع بمؤسساتِو االقتصادية واالجتماعية 
.  ومنظماتو

ولكل كمية من كميات الجامعة أىداٌف عامة تشترك فييا مع الكميات األخرى 
ومن األىداف . في الجامعة وأىداٌف خاصة ُتممييا األدواُر المنوطُة بالكمية نفسيا

العامة التي تعمل كمية اآلداب والعموم اإلنسانية عمى تحقيقيا تأكيُد دوِر المغة 
العربية واألدِب العربي في تحقيق وحدة أمتنا وتطمعاتيا، وتبياُن دورىا الحضاري 
في مسيرة اإلنسانية، وتكويُن شخصيٍة عربيٍة متكاممٍة مبدعٍة تعتز بمغتيا العربية 

وتراثيا العربي، وتقوي انتماَء المتخرجين إلى مجتمعيم وأمتيم، وتحقق توازنًا خالقًا 
.  يبين التراث والمعاصرة

أما األىداُف الخاصُة المرسومُة لخطة أقسام المغة العربية في الجامعات 
السورية وىي خطة واحدة مقررة عمى جميع األقسام في الجامعات فتتمثل في 

: اآلتي

إعداُد األطر المتخصصة من معممي المغة العربية لتمبية حاجات وزارة  -1
التربية والتعميم في المدرس اإلعدادية والثانوية وتمبية حاجاِت 

المؤسسات األخرى من منشئين قادرين عمى الكتابة بالعربية، وحريصين 
.  عمى سالمتيا
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. إعداُد باحثين في الجوانب المغوية واألدبية  -2

تزويد الدارسين بالمعارف المغوية واألدبية، وتنميُة قدرتيم عمى  -3
 . التذوق األدبي

استخداُم الميارات المغوية محادثًة وقراءًة وكتابًة واستماعًا بما يمكن  -4
الدارسين من استخدام العربية الفصيحة استخدامًا سميمًا وصحيحًا، 
 . وفيم ما يتضمنو الكالم المسموع والمكتوب من معاٍن ومفاىيم وقيم

تنميُة الحس الجمالي والتفكير النقديِّ لدى الدارسين من خالل ما  -5
 . يتفاعمون معو من ثقافة لغوية وأدبية

تعزيُز فيم الدارسين لتراث أمتيم األدبي والمغوي وتراثيم العربي  -6
اإلسالمي ماضيًا وحاضرًا من جية والتراِث اإلنسانّي من جية 

 . ثانية

 . كشُف المواىِب األدبيِة والعمُل عمى تنميتيا -7

المعتمُد في ىذه الدراسة فال يقتصر عمى المقررات " الخطةِ "أما مصطمُح 
وتوزيعيا عمى سنوات الدراسة وفصوليا وحجم الوقت المخصص لكل مقرر من 
نما يتجاوز ذلك إلى طرائق التدريس وأساليب  الساعات النظرية والعممية فقط وا 

.  التقويم

مقررات الخطة  :  انياًال 

سنحاول فيما يأتي الوقوف عمى مقررات الخطة المعمول بيا حاليًا، وتعرف 
التعديالت التي طرأت عمييا في الخطة المقترحة في كل من كميتي اآلداب 

.  والتربية
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: الخطة الحالية في أقسام المغة العربية- 1

اعتمدُت الخطُة الحاليُة ألقسام المغة في الجامعات السورية بموجب قرار 
وقد وزعت مقرراُت الخطة . 19/7/1979 تاريخ 242مجمس التعميم العالي رقم 

عمى أربع سنوات، وفي كل سنة فصالِن دراسيان، إذ إن النظام الفصمي ىو المتبُع 
ويبمغ عدُد المقررات اثنين . في الجامعات بعد أن كان النظام سنويًا من قبلُ 

:   وأربعين مقررًا موزعة عمى النحو اآلتي

:   في مجال عموم المغة

.  النحو والصرف ويدرس في فصمي السنتين األولى والثانية

.  النحو وتاريخو ويدرس في الفصل األول من السنة الثالثة

.  النحو ومسائمو ويدرس في الفصل الثاني من السنة الثالثة

ويدرس ىذا " فن الكتابة، البيان والبديع، موسيقى الشعر "البالغة والعروض 
.  المقرر في الفصل األول من السنة األولى

.  عمم المعاني ويدرس في الفصل األول من السنة الثانية

.  عمم المغة والمسانيات ويدرس في الفصل األول من السنة الثالثة

.  فقو المغة العربية ويدرس في الفل األول من السنة الرابعة

المغة السامية أو الشرقية ويدرس في الفصل الثاني من السنة األولى والفصل 
.  األول من السنة الثانية

:   في مجال األدب والنقد األدبي

.  األدب الجاىمي ويدرس في فصمي السنة األولى
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.  أدب صدر اإلسالم ويدرس في الفصل األول من السنة الثانية

.  األدب األموي ويدرس في الفصل الثاني من السنة الثانية

.  الشعر العباسي ويدرس في الفصل األول من السنة الثالثة

.  النثر العباسي ويدرس في الفصل الثاني من السنة الثالثة

.  األدب األندلسي والمغربي ويدرس في فصمي السنة الثالثة

.  األدب في العصر الممموكي ويدرس في الفصل األول من السنة الرابعة

.  األدب في العصر العثماني ويدرس في الفصل الثاني من السنة الرابعة

.  األدب العربي الحديث ويدرس في فصمي السنة الرابعة

.  عموم القرآن ونصوصو ويدرس في الفصل األول من السنة الثانية

.  عموم الحديث ونصوصو ويدرس في الفصل الثاني من السنة الثانية

.  مبادئ النقد ونظرية األدب ويدرس في الفصل الثاني من السنة الثانية

.  النقد العربي القديم ويدرس في الفصل الثاني من السنة الثالثة

.  األدب والنقد في المغرب ويدرس في الفصل األول من السنة الرابعة

.  النقد العربي الحديث ومذاىبو ويدرس في الفصل الثاني من السنة الرابعة

.  األدب المقارن ويدرس في الفصل األول من السنة الرابعة

: في مجال ال قافة العامة عمى صعيدي الكمية والجامعة

التاريخ السياسي والحضاري لمعصر الجاىمي ويدرس في الفصل األول من 
.  السنة األولى
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التاريخ السياسي والحضاري في صدر اإلسالم والعصر األموي ويدرس في 
.  الفصل األول من الثالثة

. تاريخ األدب الحديث والمعاصر ويدرس في الفصل الثاني السنة الرابعة

.  المكتبة العربية ويدرس في الفصل الثاني من السنة األولى

الثقافة القومية االشتراكية ويدرس في الفصل األول من السنة األولى والفصل 
.  الثاني من السنة الثانية

المغة األجنبية ويدرس في الفصل الثاني من السنة األولى والفصل األول من 
.  السنة الثانية

. دراسات بمغة أجنبية وتدرس في الفصل الثاني من السنتين الثالثة والرابعة

من مجموع % 45ويتبين أن مقررات األدب والنقد األدبي قد حظيت بنسبة 
المقررات في حين أن عموم المغة من نحو وصرف وبالغة وعروض وفقو لغة 

، وأن مقررات الثقافة العامة عمى مستوى الكمية %28ولسانيات قد حظيت بنسبة 
%. 73أي أن نسبة االختصاصية تصل عمى % 26قد حظيت بنسبة 

:   الخطة الجديدة ألقسام المغة العربية - 2

إذا ألقينا نظرة عمى الخطة الجديدة ألقسام المغة العربية المتضمنة في الالئحة 
الداخمية لكمية اآلداب والعموم اإلنسانية في جامعات الجميورية العربية السورية، 

تاريخ  (1)التي ىي قيد الصدور بعد أن اعُتمدت بقرار مجمس التعميم العالي رقم 
، فإننا نالحظ أن المقررات في الخطة الجديدة ىي المقراُت نفُسيا 22/10/1998

، وقد أضيفت إلييا مقرراٌت جديدٌة عددىا قميل، 1979في الخطة الصادرة عام 
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وأن التغير الذي حصل إنما يتجمى في التسمية من جية، وفي إدخال مقررات من 
.  جية أخرى

تعبير " تحت عنوان 1979ففي السنة األولى كان ىناك مقرٌر في خطة 
ففصل ىذا المقرر " فن الكتابة، البيان والبديع، موسيقى الشعر: وبالغة وعروض

" البيان والبديع"إلى مقررين اثنين في الخطة الجديدة أحدىما عنوانو البالغة العربية 
ويدرس المقرر األول في السنة األولى والثاني " العروض وموسيقى الشعر"وثانييما 

.  في السنة الثانية

وفي السنة الثانية طرأ تغييٌر عمى بعض التسميات، ففي الخطة السابقة كان 
" أدب صدر اإلسالم ونصوصو"فأصبح اسُمو " أدب صدر اإلسالم"عنوان المقرر 

دراساٍت لغويًة وأدبيًة في القرآن "فأصبح " عموم القرآن ونصوصو"وكان اسم المقرر 
". الكريم، ودراساٍت لغويًة وأدبية في الحديث النبوي الشريف

فأصبح في الخطة " الشعر العباسي"وفي السنة الثالثة كان اسم المقرر 
في الخطة الجديدة، وكان النقد العربي القديم  " الشعر العباسي ونصوصو"الجديدة 

 يقتصر عمى مقرر واحد فأصبح في الخطة الجديدة مقررين، 1979في خطة عام 
وثمة تطوٌر في إضافة مقرر لم يكن واحد فأصبح في الخطة الجديدة مقررين، 
وثمة تطوٌر تجمى في إضافة مقرر لم يكن موجودًا من قبل وىو منيج البحث 

.  والتحقيق

وفي السنة الرابعة ُأدخمت مقرراٌت في الخطة الجديدة لم تكن موجودة في 
: الخطة السابقة، وىذه المقررات ىي

.  دراسات نحوية ولغوية معاصرة

". تطبيقات لغوية ونحوية"المعموماتية 
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.  اآلداب العالمية

أما فيما يتعمق بنسب المقررات الثقافية والتخصصية فإننا نالحظ أن نسب 
، ونسب مقررات المغة بمغت       %44مقررات األدب والنقد قد وصمت إلى 

في حين تصل % 72، أي أن نسبة المقررات االختصاصية تصل عمى 28%
%. 28نسبُة المواد الثقافية إلى 

:   الخطة الجديدة في كمية التربية- 3

سبقت اإلشارة إلى أن مدة الدراسية في قسم المغة العربية وآدابيا بغية حصول 
الطالب عمى إجازة في المغة العربية وآدابيا ىي أربُع سنوات، وبعُض المتخرجين 
يتقدمون إلى مسابقة تجرييا وزارة التربية لتعيينيم مدرسين في المرحمتين اإلعدادية 

والثانوية، وبعُضيم اآلخر ينتسب إلى كمية التربية ُليمضي سنًة دراسيًة بغية 
الحصول عمى دبموم التأىيل التربوي، إذ أنو يدُرُس خالل ىذه السنة موادَّ تربويًة 

تتعمق بالمناىج وأصول التدريس والتقنيات وطرائق تدريس مادة االختصاص 
والصحة النفسية وفمسفِة التربية وتاريخ التربية والتربية في الوطن العربي والتربيِة 

. العامة والتربيِة العممية والتقويم والقياِس في التربية

وقد مالت وزارُة التربية في السنوات األخيرة إلى تفضيل حممة دبموم التأىيل 
التربوي، كما أن ثمة مشروعًا وطنيًا لمتطوير التربوي تضطمع بو كميات التربية في 

الجميورية العربية السورية، بالتعاون مع وزارة التربية بناء عمى توجييات القيادة 
السياسية، وذلك بيدف االرتقاء بالواقع التربوي وتمبيِة حاجات وزارة التربية من 
األطِر  الكفيِة والمعدِة عمى المستوى الجامعي لجميع مراحل التعميم إضافة إلى 

رياض األطفال، بحيث يكون العاممون في الحقل التربوي من المعممين من حممة 
.  اإلجازة الجامعية ومؤىمين تربويًا في الوقت نفسو
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في ضوء ىذا التوجو اْعَتمدْت كميُة التربية في الئحتيا الجديدة، وىي قيد 
الصدور، خطَة لإلجازة في المغة العربية عمى أساس التكامل بين المواد 

التخصصية والمواد التربوية، والثقافة العامة عمى أن تكون مدًة الدراسة خمس 
.  سنوات

أما المواُد التخصصيُة فيي في األعم األغمب المواُد نفُسيا التي تدرس في 
األدب الجاىمي، النحو "قسم المغة العربية في كمية اآلداب والعموم اإلنسانية 

والصرف، البالغة، البيان والبديع، عمم المعاني، العروض وموسيقى الشعر، أدب 
صدر اإلسالم، القرآن لغة وأدبًا، األدب األموي ونصوصو، الحديث لغة وأدبًا، 

مبادئ النقد الحديث ونظرية األدب، الشعر العباسي ونصوصو، الشعر األندلسي 
والمغربي، النحو وتاريخو، النقد العربي القديم، النثر العباسي ونصوصو، النثر 

، األدب العربي في القرن السابع (المسانيات)األندلسي، النحو ومسائمو، عمم المغة 
لميجرة، الشعر العربي الحديث والمعاصر، األدب العربي في العصر العثماني، 
النثر العربي الحديث وفنونو، النقد العربي الحديث والمعاصر، األدب المقارن، 

.  دراسات في عمم الجمال، االتجاىات النقدية الحديثة

واتجيت الكمية فيما يتعمق بالمواد التخصصية إلى أن تكون المواد وظيفًة تفيد 
الدارس في عممو المستقبمي، وفي ضوء ىذا التوجو استبَدلْت مقرري أدب الناشئة، 

.  والمياراِت المغوية بالمغة السامية أو الشرقية وفقو المغة

%. 53وبمغت نسبة المواد التخصصية 

أما المواد  التربوية التي يدرسيا الطالب في ضوء المنحى التكاممي وبدءًا من 
السنة األولى وانتياء بالخامسة فيي التربية العامة وفمسفة التربية، تاريخ التربية و 
التربية في الوطن العربي، عمم نفس النمو، عمم النفس التربوي، التربية المجتمعية، 
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أصول التدريس، طرائق تدريس المغة العربية، المناىج التربوية، الحاسوب التربوي، 
تقنيات التقميم، التربية العممية، مناىج البحث في التربية وعمم النفس، التقويم 

والقياس في التربية وعمم النفس، الصحة النفسية، التربية البيئية والسكانية، بحث 
%. 31إجرائي، وبمغت نسبة المواد التربية 

تاريخ العرب قبل اإلسالم، تاريخ "واقتصرت المواد الثقافية عمى المواد اآلتية 
العرب منذ قيام الدولة العباسية إلى نياية الدور الممموكي، المغة األجنبية، المكتبة 

". العربية، المعموماتية، الثقافة القومية

%. 16وبمغت نسبة ىذه المقررات 

ويتجمى التطور الجديد في مقررات اإلجازة في المغة العربية في كميات التربية 
إمالء وخط، تعبير لغوي وضبط لغوي، قراءة "في إدخال مقرر الميارات المغوية 

وُيْعطى ىذا المقرُر عمى مدار السنتين األولى والثانية، " ومطالعة، تعبير شفاىي
نظرًا لحاجة الدارس إليو في " أدب الناشئة"كما يتجمى التغيير في إدخال مقرر 

. عممو التدريسي المستقبمي

وفي الخطة الجديدة في كمية التربية تركيٌز عمى طرائق تدريس المغة العربية، 
إذ إن المقرر يعطي في ثالثة فصول أي عمى مدار السنة ونصف، وكذا األمر 

فيما يتعمق بالتربية العممية، إذ إنيا تعطى في ثالثة فصول، وقد خصص ليا اثنتا 
.  عشرة ساعة في الفصل األخير من السنة الخامسة

ذلكم ىو المنيُج التكاممُي في اإلعداد، ويمكن لحممة اإلجازة في المغة العربية 
التي حازوىا من قسم المغة العربية في كمية اآلداب أن يمتحقوا بكمية التربية 

لمحصول عمى دبموم التأىيل التربوي عمى أن تكون دراستيم لمدة سنتين ال سنة 
واحدة، وىذا ىو المنيج التتابعي في اإلعداد في ضوء الالئحة الداخمية المقترحة 
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والمعتمدة من مجمس التعميم العالي وينتظر تنفيُذىا صدور المرسوم الجميورية 
.  بخصوصيا

مناقشة الخطة  :  ال اًال 

  لو أنعمنا النظر في مقررات الخطة المتبعة حاليًا وفي المقررات الجديدة في 
( 1)الخطة المعتمدة من مجمس التعميم العالي في كميتي اآلداب والتربية الممحق رقم

: أللفينا ما يأتي

إن النظام المتبع ىو النظام الفصمي، وليس ثمة اختيار في المقررات، إذ - 1
.  إن المقررات كمَّيا إجبارية

بعد التركيز عمى حجم المواد التخصصية من حيث تدريُسيا في أكثر من - 2
فصٍل ومن حيث حجُم الساعات المخصصِة ليا النظريِة والعمميِة من األمور 
اإليجابية في الخطة المطبقة حاليًا أو المعتمدة من مجمس التعميم لمتطبيق في 

الالئحة الداخمية الجديدة لكميتي اآلداب والعموم اإلنسانية والتربية، إذ حظي كلٌّ من 
األدب الجاىمي وأدب صدر اإلسالم واألدب األموي والشعر العباسي والنحِو 

والشعِر العربي الحديث والمعاصر والنثِر العربي " المسانيات"والصرف وعموم المغة 
. الحديث وفنونو بست ساعاٍت، أربٌع منيا نظرية وساعات عمميتان

ذا كان مقرر النحو والصرف قد حظي بست ساعات في أربعة فصول وفي  وا 
كل منيا عمى مدار السنتين األولى والثانية فإنو حظي بخمس ساعات أسبوعية في 

كل من فصمي السنة الثالثة، أربع منيا ساعات نظرية وواحدٌة عممية لمنحو 
.  وتاريخو، ومثميا لمنحو ومسائمو

وفي مرتبة ثانية من حيث الوقُت المخصُص تجيء مقرراُت عمم المعاني 
والشعر األندلسي والمغربي والنثِر األندلسي والمغربي واالتجاىات النقدية الحديثة، 
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إذ خصص لكل منيا خمُس ساعات ثالٌث منيا نظرية واثنتان عمميتان، ويحظى 
.  مقرر فقو المغة العربية بخمس ساعات أيضًا أربٌع منيا نظرية وواحدة عممية

ويعد من األمور اإليجابية في الخطة الجديدة في كمية اآلداب تخصيُص أربع 
ساعات أسبوعية لمبيان والبديع وأربٌع لمعروض وموسيقى الشعر وخمُس ساعات 
لعمم المعاني، إذ إن الوقت المخصص لمبالغة والعروض مقبول بعد أن كان ثمة 

.  دمج لمبيان والبديع والعرض في الخطة المطبقة حالياً 

ومن األمور اإليجابية في الخطة الجديدة في كمية التربية تخصيُص مقرٍرٍ  
لمميارات المغوية محادثًة وقراءة وكتابة واستماعًا وضبطًا لغويًا، وىو مقر وظيفي 

.  يحتاج إليو معممو المغة في مستقبميم التدريسي

العنايُة باألدب واعتماُد األساس الزمني في توزيع العصور األدبية عمى - 4
الفصول أو السنوات بدءًا من األدب الجاىمي في السنة األولى وانتياًء باألدب 

الحديث والمعاصر في السنة األخيرة مرورًا باألدب اإلسالمي واألموي والعباسي 
.  والممموكي والعثماني

العنايُة بالنقد األدبي قديمِو وحديثِو، وقد اتبع األساُس الزمنُي أو التاريخُي - 5
.  أو التطورُي في  تدريسيو

العنايُة بالنحو والصرف وتوزيُع موضوعاتو عمى أكثر الفصول أو - 6
.  السنوات

.  العنايُة بالمغة األجنبية- 7

وضُع الدراسات اإلسالمية وخاصة القرآن والحديث في مكانيا الالئق بين - 8
.  الموضوعات األدبية والمغوية 
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ظيوُر األساس المكاني في تقديم األدب في الدرجة الثانية بعد األساس - 9
. التاريخي، وقد تمثل ىذا األساس في دراسة األدب األندلسي والمغربي عشره ونثره

تمك ىي بعض المالمح اإليجابية في خطة أقسام المغة العربية في الجامعات 
: السورية، أما الثغرات التي نالحظيا عمى الخطة فتتمثل في

غياب األجناس األدبية في أسس دراسة األدب، إذ لم يكن ىناك ظيوُر - 1
، وعولجت المقالُة في النثر قديمِو "القصة، الرواية، المسرحية"لألجناس األدبية 

. وحديثوِ 

غياِب أدب األطفال واألدِب الشعبي وعمم المغة النفسي وعمم المغة - 2
ن كانت كمية التربية قد تالفت مقرر أدب  االجتماعي من مقررات الخطة، وا 

الناشئة فقررتو في خطتيا، أما غياب عمم النفس المغوي وعمم االجتماع المغوي 
.  واألدب الشعبي فما يزال قائمًا في الئحتي الكميتين

وتنبغي اإلشارة ىنا إلى أن الجامعات السورية حريصٌة عمى سيرورة المغة 
العربية الفصيحة، ولما كان األدُب الشعبي المشتمُل عمى األدب الشفاىي وأدب 
الميجات المحمية غير مساعٍد عمى توطيد أدب الفصحى كان الخوُف عمى المغة 
الفصيحة وأدبيا خوفًا مسوَّغًا عمى الرغم من أن ثمة من يرى أن األدب العشبي 
يعبر عن أفكار أوسع الطبقات االجتماعية ويساعد عمى فيم عقميتيا وطرائق 

تفكيرىا، فضاًل عن أن ىذا األدب ُيدرَُّس في معظم الجامعات األجنبية التي تعنى 
بالدراسات العربية، وال يجوز أن تبقى دراسُتو حكرًا عمى ىذه الجامعات، كما أن 
دارسي األدب العربي قديمًا وحديثًا لم يستبعدوا دراسة الزجل األندلسي والمغربي، 

.  وظموا يعاممونو بقسط وافر من االحترام والتقدير
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قمِة الوقت المخصص لألدب المقارن، إذ لم يخصص لو سوى أربع - 3
ساعات، ولم يخصص لو ساعاٌت عممية عمى الرغم من امتداد ساحتو بين القديم 
والحديث، فيناك أدٌب مقارٌن قديٌم َيْدُرُس المؤثرات العربية في األدب األوروبية في 

.  األدب العربي الحديث

االنصراف في تدريس النقد األدبي إلى أصوِلو ومناىجو ومدارسِو - 4
.  وقضاياه ومؤتمراتو، وال تحظى النصوُص النقديُة إال بالقميل من االىتمام

القصور في  تخصيص مقرر لمتمرس بالمغِة والتدريب عمى استخداميا - 5
حوارًا ومحادثة، إذ أن العناية األولى بالمغة موجٌة آلداب المغة، فالمنياُج يركز عمى 
الشعر واآلداب والنثر، وُيغفل المحادثة والتعبير الشفاىي، ونحن ال ُننكر أىمية ىذه 

الجوانب المغوية في دراسة الطالب، ولكن في الوقت نفسو يجب أن نقر الحديث 
ىو أىمُّ عامٍل في العممية التعميمية، ومع ذلك نتجاىمو، والنتيجة أن يتخرج 
مدرسون يحفظون قصاصاٍت من تاريخ المغة وآدابيا، ولكنيم ال ُيحسنون 

.  استخداميا

العزلة بين المواد المغوية واألدبية في األعم األغمب، ال بل إن العزلة - 6
تتمثل أحيانًا في عموم المغة نفسيا، إذ إن المغويين فصموا النحو عن المعاني، 

ووضعوا بينيما الحدود واألسوار، وىذا العزُل بين اإلعراب والمعنى ىو الذي يجور 
عمى جدوى التعميم في كسب ذوق العربية ومعرفة منطقيا، والدراسُة الجامعة لعموم 

المغة كمِّيا تتكامُل فييا جوانُبيا النحويُة والصرفيُة والبالغيُة في كل واحد يساعد 
بداع أدبيا بعد أن فّرقْت مادتيا المقرراُت  عمى إتقان المغة وفيم نصوصيا وا 

.  النظامية، وباعدت بينيا األسماًء والكتُب والسنواُت أو الفصول



  

 133 

وتجدر اإلشارة إلى أن حفظ التعريفات البالغية واستظيار المتون النحوية، 
وىو ما يتم في كثير من ساعات التدريس النظرية لعموم المغة العربية، ال يْعني 

بالضرورة قوًة بالمغة العربية، وال إتقانًا في استخداميا وال سالمُة في التعبير بيا أو 
.  جمااًل في أسموبيا

إن عموم المغة العربية وسائُل وأدواٌت، بل ىي كما سماىا القدماُء عموم آلة، 
وال بد من فسح المجال أمام المتعممين والمثقفين الستعمال ىذه اآللة، وما زالت 

.  قنواُت الربط بين المحاضرات النظرية والممارسة العممية ضعيفة في األعم األغمب

يضاف إلى ذلك أنو ليس ىناك ربٌط بين مناىج األدب والعموم اإلنسانية 
المختمفة كالتحميل النفسي وعمم اجتماع األدب، وعمم المغة الحديث، وأتساءل كيف 

 في شعر المتنبي  Egocentrismeيمكننا أن نفسر ظاىرة التمركز حول الذات 
" بياجيو"عن لم نكن مطمعين عمى معطيات عمم النفس وخاصة لدى 

؟ "فيجوتسكي"و

ويمكن أن نضيف إلى أن تدريس المقررات األدبية يخضع أحيانًا عمى - 7
مزاج المدرس واختصاصو، إذ إن من يقومون بتدريس األدب الجاىمي يتوقفون 
أحيانًا عند أصحاب المعمقات، عمى حين أن بعضيم اآلخر يقف عند شاعرين 

وينطبق ىذا أيضًا عمى األدب العباسي، إذ أن مدرسًا لو يتناول بالدراسة . فقط
شاعرين فقط من شعراء ىذا العصر مثل البحتري وأبي تمام، أما الشعراء األعالم 
اآلخرون فال ُيعني بيم، فيتخرج الطالب في الكمية وىو في أمس الحاجة عمى أن 

يتعرف الصورة المتكاممة لعصور األدب، أو لمعصر المدروس بمختمف تياراتو 
واتجاىاتو، وقد يكون المدرس مختصًا بالمسرح، فإذا األدب الحديث عنو يقتصر 

عمى الفن المسرحي فيتخرج الطالب في الكمية ولم يدرس من األدب الحديث 
. بمختمف مذاىبِو واتجاىاتِو وتياراتِو إال الفن المسرحي
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إن كثرة اآلراء في المسألة النحوية :  تعدِد اآلراء في المسائل النحوي- 8
الواحدة وكثرة التأويالت والمماحكات بين المدارس النحوية من عوامل اإلحساس 
بصعوبة المادة النحوية، كما أن في تدريس النحو عمى أنو غايٌة في حد ذاتو ال 

عمى أنو وسيمٌة لتقويم القمم والمسان من االعوجاج والزلل، بعدًا عن األىداف 
.  المرسومة ليذا العمم

من المالحظ في توزيع المباحث النحوية : الخمِل في توزيع  مفردات النحو- 9
أن أغمب المباحث قررت في السنة األولى، وفي السنة الثانية تدرس الجمُل التي 

ليا محل من اإلعراب والجمًل التي ال محل ليا من اإلعراب، عمى حين أن 
األدوات وتاريَخ النحو  ُتدَّرس في السنة الثالثة، وقد خمت السنة الرابعة من مباحث 

.  في النحو

ذا عرفنا أن الميارات النحوية ال تكتسب إال بكثير من المران والممارسة  وا 
أدركنا أن ثمة ثغرًة تحوط  تدريس النحو في جامعاتنا وأن ثمة صعوبًة يحس بيا 
المتخرجون في الواقع العممي عندما تصادفيم مسائُل نحويٌة أساسية لم يكونوا قد 
يكونوا قد تمكنوا منيا بسبب عدم التدريب الوافي والكافي ويسبِب االنصراِف إلى 

. أموٍر جانبية غيِر أساسيِة عمى حساب األمور األساسية

اعتماِد أسموب المحاضرة والطرائق التمقينية في العممية التدريسية، إذ إن - 10
بعض المحاضرين يعمدون إلى إمالء الدروس في بعض األحيان من غير شرٍح 
مسبق ليا، وبعُضيم اآلخر يعتمدون قراءة الدروس من الكتاب، ومعظُم أعضاء 

الييئة التدريسية ُيمقون الدروس إلقاًء، والطمبة سمبيون منفعمون، ال إيجابيون فعَّالون 
.  في أحيان كثيرة



  

 135 

وىذه الطرائُق ال تعمل عمى إكساب الدارسين الميارات المغوية ألنيا تعودىم 
المحاكاة العمياء والسمبية واالعتماد عمى اآلخرين، وتقتل فييم روح االبتكار والرأي، 
كما أن الحقائَق التي تقدم في ظالليا تبقى مزعزعًة في الذىن نظرًا ألن الطمبة لم 
نما كانوا يتسمون بالسمبية،  يبذلوا جيدًا في سبيل اكتشاف تمك الحقائق واألحكام وا 

وىذا ما يؤدي إلى عدم رسوخ الحقائق في األذىان بسبب وأد روح االستنتاج وحسن 
.  التعميل ودقة الفيم، كما أن القدرة عمى التذوق لن تنمَّى بيذا األسموب

يضاف عمى ذلك أن األحكام المسبقة تؤدي إلى التعميم الذي يفسد النظر 
عمى األمور، فإذا عرف الطالُب سمات أدب عصر االنحدار عمى سبيل المثال، 
وُقدِّم إليو نص أدبي عمى أنو من أدب ىذه الفترة وىو ليس منيا، وال يحمل أي 
سمة من سمات أدبيا فإنك تجد أنو ُيضفي عمى النص خصائص أدب عصر 

االنحدار، وىذا يدل عمى أن تقديم الحقائق واألحكام ال يؤدي إلى تحقيق األىداف 
المرجوة من حيُث التحميُل والربُط واالستنتاُج والتفاعُل مع النصوص تفاعاًل يكشف 

.  أسرارىا مبنى ومعنى

.  القصور في استخدام التقنيات التربوية- 11

ومن المالحظ أن التقنيات التربوية قد شقت طريَقيا إلى ميدان تدريِس المغات 
الحية، وأن تدريس المغاِت األجنبيِة بوساطة المختبر المغوي والحاسوب والوسائِل 
السمعية والبصرية بات أمرًا عاديًا، في الوقت الذي نالحظ فيو أن ثمة تباطؤًا في 
استخدام ىذه الوسائل في تدريس لغتنا العربية حتى إنو غرس في أذىان بعض 
أبناء العربية ال تدرس بالمختبر المغوي، وأن ىذا المختبر مقتصر عمى تدريس 

.  المغات األجنبية

.  القصور في اكتساب ميارات التعمم الذاتي- 12
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يعد التعميم الذاتُي أساسًا لمتعمم المستمر الذي يرافق الدارس طوال حياتو، وال 
أدل عمى القصور في اكتساب ميارات التعمم الذاتي من عزوف المتخرجين عن 
القراءِة واالطالِع والبحث، إذ ما إن ينتيي الدارُس من تقديم امتحاناتِو النيائيِة 
وحصوِلو عمى اإلجازة الجامعيِة حتى تكون القطيعُة بينو وبين القراءة حتى في 
مجال تخصصو وىذا ما يجعمو متخمفًا عن مواكبة روح العصر، عصِر التفجر 

.  المعرفي المتسارع، ويجعُل معموماِتو تتناقص عامًا بعد عام

وىذه األساليُب قاصرٌة عن قياس مستوى : القصور في أساليب التقويم- 13
الدارسين ومقداِر تحصيميم من معارَف واتجاىاٍت ومياراٍت وكفاياٍت ألنيا ال تقيس 

في األعم األغمب سوى المستوى األول من مستويات المعرفة أال وىو الحفُظ 
.  والتذكُر واالسترجاع

أما المستوياُت العميا من حيث الفيُم والموازنُة واالستنتاُج والتحميُل والتركيُب 
والتطبيُق والتفاعُل والحكُم فنادرًا ما تعرض ليا أساليب التقويم، كما أن األسئمة 

محدودٌة وغيُر شاممٍة، ويرد أحيانًا سؤال خصص لو ثمانون درجة من أصل مئة، 
ُر الطالُب بأخطائو في االمتحان ليعمم عمى تالفييا، إذ إن األنظمة  ونادرًا ما يبصَّ
.  في األعم األغمب تحول دون اطالع الطالب عمى ورقة امتحاناتو بعد تصحيحيا

وُيَعدُّ إلغاُء االمتحان الشفاىي في كمية اآلداب العموم اإلنسانية واالقتصاُر 
عمى االمتحان الكتابي من العوامل المؤثرة في نوعية التحصيل إذ إن ثمة جوانب 

.  مثل الضبط بالشكل والتفاعِل مع المقروء ال تكشُف عنيا االمتحانات الكتابية

يضاف إلى ذلك أن أسموب حمقاِت البحث الذي أخذت بو الجامعاُت السوريُة 
ظيار الشخصية  عمى أنو نمط من أساليب تدريب الدارسين عمى البحث والتنقيب وا 

لم يحقق األىداف المرسومة في تكوين نواة باحثين، ألن أعباَء التفجِر الطالبي 
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وزيادة نسبة التأطير، كما أن ىذه الحمقات تقتصُر في أغمبيا عمى تمخيص بعض 
المقاالِت والكتِب وتقديِم صورة عنيا بعيدة عن الجدية والحرص واالىتمام، إضافة 

إلى فقر بعِض المكتباِت الجامعيِة بالمراجع والدوريات الحديثة وعدم ارتباطيا ببنوك 
المعمومات واإلنترنت وسيادَة نظاِم االنتساب ال الدواِم الفعمي في الكميات النظرية، 

.  ذلك كمُّو يحول دون تحقيق األىداف المرسومة لحمقات البحث

ذا كان ثمة مقرُر أضيف إلى الخطة الجديدة وىو منيج البحث والتحقيق إال  وا 
أنو لم ُيدرَّس إال في فصل واحد وفي الفصل الثاني من السنة الثالثة وبواقع 

حصتين نظريتين من غير جانب عممي لو، ولقد تداركت الالئحُة الداخميُة الجديدُة 
لكمية التربية ىذا النقص عندما قررت بحثًا إجرائيًا عمميًا في السنة األخيرة ُينجزه 
.  الطالب بإشراف أحد أعضاء الييئة التدريسية، وخصص لو ست ساعات عممية

: نظرة مقارنة: رابعاًال 

وقد  (1)لو ألقينا نظرًة عمى خطة قسم المغة اإلنجميزية وآدابيا الممحق رقم 
وضعت ىذه الخطُة باالستئناس بخطط اإلجازة في المغة اإلنجميزية وآدابيا في 

بعض الدول المتقدمة فإننا نالحظ أن المغة تدرس في السنواِت األربِع وفي فصمي 
كل سنة، وبواقِع ست ساعاٍت لكّل مقرر في كل فصل من السنتين األولى والثانية، 

خصص أربٌع منيا لمعممي واثنتان لمنظري خالفًا لما ىي عميو خطُة قسم المغة 
.  العربية، إذ خصص أربع لمنظري واثنتان لمعممي

ونالحظ أيضًا أن مقرر اإلنشاء واالستيعاب قد حظي بأربع ساعاٍت في كل 
فصل من فصول السنتين األولى والثانية، خصصت اثنتان منيا لمنظري واثنتان 

.  منيا لمعممي، ويستمر تدريُس اإلنشاء في السنة الثالثة بواقع ساعتين نظريتين
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إال أنو يالحظ  غياُب مقرر المحادثة والتعبير الشفاىي في الوقت الذي ُركِّز 
.  فيو عمى اإلنشاء، واإلنشاُء في األعم ىو الجانب المكتوب من المغة

وفي مجال األدب يالحظ أن األساس المعتمد ىو األجناس األدبية، فيناك 
مدخل إلى المسرحية، المقال األدبي، القصة القصيرة، مدخل إلى النثر، مدخل إلى 

.  الشعر

المسرحية "واعتُمد أيضًا األساس التاريخي في تقديم بعض األجناس األدبية 
، شكسبير والمسرحية حتى العصر 1800في عيد النيضة، النثر حتى عام 

الفيكتوري، الشعر حتى العصر الفيكتوري، النثر في القرن التاسع عشر، النثر في 
". العصر الحديث، المسرحية في العصر الحديث

ولم ُييمل األساُس المكاني في خطة اإلجازة في المغة وآدابيا، إذ ورد األدب 
.  األمريكي في مقرن اثنين أحدىما لمشعر والمسرح، وثانييما لمنثر

وُيدرَُّس األدُب المقارُن في مقررين اثنين، وكذلك النقد األدبي، في حين أن 
.  خطة اإلجازة في المغة العربية لم تشتمل إال عمى مقرر واحد في األدب المقارن

تقريبًا، في حين أن نسبة المواد % 74وقد بمغت النسبة المئوية التخصصية 
وىذه النسب قريبٌة من نسب المقررات . تقريباً % 25الثقافية وصمت إلى 

التخصصية في اإلجازة في المغة العربية في حين أن االختالف يتجمى في منيجية 
.  اختيار المقررات

: الدراسات العميا: خامساًال 

 بعد أن تم االطالع عمى رسائل الماجستير والدكتوراه التي أنجزىا طالب 
الدراسات العميا في قسم المغة العربية في كمية اآلداب والعموم اإلنسانية بجامعة 

: دمشق تبين ما يأتي
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إن أغمبية الرسائل المنجزة في الماجستير ىو في الدراسات األدبية إذ أن - 1
في حين أن الرسائل في المجال المغوي وصمت إلى     % 75النسبة بمغت 

25 .%

ويستمر النيج نفسو في رسائل الدكتوراه، إذ أن نسبة رسائل الدكتوراه في - 2
، في حين أن الرسائل في المجال المغوي وصمت عمى %59المجال األدبي بمغت 

41 .%

غمبة الموضوعات التراثية في الماجستير والدكتوراه عمى الموضوعات - 3
.  المعاصرة وذلك في المجالين األدبي والمغوي

غمبة النمطية في منيجية معالجة الموضوعات، إذ إن المنيج نفسو يطبق 
: عمى أشخاص متعددين، ففي المجال المغوي نقرأ الموضوعات اآلتية في الدكتوراه

.  جيود ابن مالك في النحو والصرف

.  األنباري وجيوده في النحو والصرف

.  ابن قتيبة وجيوده المغوية

.  ابن سيدة في جيوده الصرفية والنحوية

.  ابن السراج ومذىبو في النحو

.  جيود ابن عطية األندلسي النحوية والصرفية

.  عبدالقادر المغربي وجيوده في المغة والنحو

: وفي المجال األدبي نقرأ الموضوعات اآلتية

.  شعراء بني أسد
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.  شعراء بني كميب

.  شعراء قبيمة طيء

.  ابن السكيت حياتو وأدبو

.  ابن المعتز حياتو وشعره

.  ابن حزم أديبًا وناقداً 

.  حازم القرطاجي حياتو وشعره

.  الراعي النميري حياتو وشعره

.  شعر أبى فراس الحمداني

.  أبو سممى حياتو وشعره

.  الشاعر القروي حياتو وشعره

.  شعر عمر بن أحمد الباىمي

.  عبدالغني النابمسي حياتو وشعره

.  تميم بن أبي مقبل حياتو وشعره

: الوقوف عمى منيجية بعض األعالم في تأليفيم من مثل- 5

.  منيج ابن منظور في لسان العرب

.  ابن األثير ومنيجو في كتاب النياية

.  منيج الزبيدي

.  منيج الزمخشري في أساس البالغة
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.  مناىج شروح الشواىد النحوي

معالجة موضوعات تم تناوليا من قبل، وثمة موضوعات فييا بعض - 6
:   الجدة، ومن الموضوعات المتداولة

.  الغزل في الشعر األندلسي

.  اتجاىات الشعر األندلسي

.  النثر الفني في األندلس

.  الطبيعة في شعر ابن خفاجة األندلسي

.  الصورة الفنية في شعر ابن الرومي

: ومن الموضوعات التي فييا بعض الجدة 

.  الميل في القصيدة األندلسية

.  ظاىرة التمرد في الشعر العربي المعاصر

.  االغتراب في الشعر الجاىمي

.  المون وداللتو في الشعر العربي السوري الحديث

.  التمرد والثورة لدى الشخصية النسائية

.  البطل في الرواية الفمسطينية

.  البطل في القصية التونسية

يتبدى لنا من خالل ذكر بعض الموضوعات المتخذة في رسائل - 7
الماجستير والدكتوراه أن قضايا المغة المعاصرة المتعمقة بالتعريب وتيسير اإلمالء 
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والنحو والعروض والبالغة لم تنل حظيا من المعالجة والدراسة عمى نحو واف، 
نما استأثرت الموضوعاُت األدبيُة وجيود النحويين القدماء باالىتمام .  وا 

ونحن مع تقديرنا لمجيود الطيبة المبذولة في إعداد ىذه األبحاث المغوية 
واألدبية بإشراف أساتذة أفاضل منحوا رسائميم كلَّ عنايتيم ورعايتيم واىتماميم، إال 
أننا نرى أن ثمة قضايا ممحة تكتنف لغتنا في حياتنا المعاصرة ال بد من أن يوجو 

إلييا االىتمام عمى القدر نفسو الذي يوجو فيو االىتمام إلى موضوعات التراث 
.  تحقيقًا لمجمع بين األصالة والمعاصرة

: مقترحات وتوصيات:  سادساًال 

: في ضوء ما سبق يمكن اقتراح بعض التوصيات متمثمة في

ذلك ألن وضوح األىداف في أذىان : وضوح األىداف في األذىان- 1
المدرسين والطالب يساعد عمى تنسيق الجيود واختيار المحتوى والطريقة 

واألساليب والمناشط، كما يساعد عمى عممية التقويم ما دامت األىداف محددة 
وواضحة، ووضوح األىداف وتمثميا يحوالن دون العشوائية واالرتجال في تطبيق 
الخطة، ولو أن األىداف التي نرمي إلييا من تطبيق خطة أقسام المغة العربية 
كانت واضحة في أذىان المدرسين كافة لما استرسل بعضيم في المماحكات 

والتأويالت عمى حساب الموضوعات الوظيفية األساسية التي يحتاج إلييا الدارس 
ويستخدميا بكثرة في مواقف حياتو، ولما وقف بعضيم اآلخر في أساليب تقويمو 
عمى المستوى األول من مستويات المعرفة متمثاًل في قياس الحفظ والتذكر، ولما 

.  إلخ... كانت ثمة ىوة بين المنيج والحياة 

إعادة النظر في خطة أقسام المغة العربية في الجامعات السورية من - 2
:   جديد، عمى أن يؤخذ بالحسبان
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إدخال مقررات اختيارية عمى الخطة إرضاء لمميول وتحقيقًا لمرغبات - أ
.  واستثارة لمدافعية وتنمية لممواىب

اعتماد المفيوم الواسع لألدب في اختيار النصوص األدبية وعدم -  ب
االقتصار عمى الشعر والنثر الفني، إذ إن االتجاىات الحديثة ترى أن األدب ليس 

وقفًا عمى دواوين الشعر وكتب النثر الفني، ولكنو في كتب التاريخ والجغرافيا 
" ابن سينا"والتربية والطب والفمسفة، إنو في تراثنا عمى سبيل المثال في كتب 

، "ابن بطوطة"و" المسعودي"و" ابن خمدون"و" ابن جرير"و" ابن األثير"و" الفارابي"و
.  إنو في ميادين الفكر في الدراسات اإلنسانية والعممية قديمًا وحديثاً 

ولفيم ىذا النتاج الفكري ال بد من االستعانة بمناىج البحث العممي ونظريات 
. إلخ … عمم االجتماع والتحميل النفسي 

إدخاُل عمم النفس المغوي وعمم المغة االجتماعي في مقررات خطة أقسام - ج
.  المغة العربية إلى جانب مناىج البحث العممي

.  تخصيُص مقرر لممحادثة والتعبير الشفاىي- د
زيادُة الوقت المخصص لألدب المقارن واإلتياُن بنصوص مقارنة عمى - ىـ

.  نحو واف
إلخ .. العنايُة باألجناس األدبية من قصة ورواية ومقالة ومسرحية وخطبة - و

.  عمى أن يحظى كل منيا بحيز واف في الخطة
التركيُز عمى المنحى الوظيفي في اختيار مفردات المقررات واعتماُد - ز

معيار التواتر والشيوع في عممية االختيار، واالبتعاُد عن المماحكات والتأويالت في 
.  المادة النحوية

تنويُع دراسة النصوص األدبية واستخداُم مناىج تحميميا في ضوء - ح
.  طبيعتيا، عمى أن يراعى المنيج التكاممي في التحميل والتفسير
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تحقيُق وحدِة المغة وتكامميا في المقررات األدبية والمغوية وفي أساليب - ط
.  التدريس
اإلكثاُر من ممارسة المغة بغية تكوين الميارات المغوية الكفايات لدى - ي
.  الدارسين
.  اعتماُد الطرائق الكشفية والتنقيبية واالستقرائية في التدريس- ك
اعتماُد أساليُب التعمم الذاتي الذي ىو أساس لمتعمم المستمر مواكبُة لروح - ل

.  العصر عصِر التفجر المعرفي
إغناء البيئِة العمميِة التعميميِة بمصادِر التعمم المختمفة من كتٍب ومراجع - م

ومجالٍت وصحٍف ووثائٍق وسجالٍت وصوٍر متحركة وتسجيالٍت صوتيٍة ورسوٍم 
وأشكاٍل وشرائح وشفافيات وخطوٍط بيانية ونماذج ومجسماٍت ومخابر لغويٍة 

.  إلخ... وحواسيب 
 إجراُء تدريبات عالجية لتفادي األخطاء الشائعة عمى األلسنة واألقالم، –ن 

.  وتوظيُف المخابر المغوية والحواسيب في ىذا الصدد
إعادة االمتحانات الشفيية إلى أساليب تقويم الدارسين وعدُم االكتفاء - س

.  باالمتحان الكتابي
تنويُع أساليب التقويم عمى أن تكون االمتحاناُت وسيمًة ال غاية لتعرف - ع

.  المستوى والتشخيص والعالج والتطوير
االلتفاُت في األبحاث العممية إلى الموضوعات المغوية وخاصة ما يتعمق - 3

.  منيا بالمشكالت المعاصرة تشخيصًا وتطويرًا وتيسيراً 
التكامُل في إجراء األبحاث بين الباحثين في كميتي اآلداب والتربية عمى - 4

أن تبرمج المشكالُت المغويُة في ضوء تفاقميا وحدتيا، ووضُع خريطٍة بحثية 
.  يضطمع بتنفيذ موضوعاتيا فريُق من الباحثين
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إجراُء دراسات عممية لموقوف عمى مستوى مخرجات النظامين التكاممي - 5
.  والتتابعي في إعداد معممي المغة العربية

إجراء دراساٍت تتبعية لممتخرجين من أقسام المغة العربية وتعرف - 6
.  المجاالت التي يعممون فييا
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مراجع الدراسة 
- الالئحة الداخمية لكمية اآلداب والعموم اإلنسانية بالجامعات السورية -1

. 12/7/1979تاريخ - 242 القرار –مجمس التعميم العالي 
- الالئحة الداخمية لكميات اآلداب والعموم اإلنسانية بالجامعات السورية -2

 .22/10/1998تاريخ – 1 القرار رقم–مجمس التعميم العالي 

مجمس التعميم - الالئحة الداخمية لكميات التربية في الجامعات السورية -3
 .22/10/1998تاريخ - 2القرار رقم - العالي

 مشروع األنموذج المقترح لخطة –المركز العربي لبحوث التعميم العالي  -4
تدريس المغة العربية وآدابيا في الدرجة الجامعية األولى في الوطن 

 .1987دمشق - العربي

دار - تعميم المغة العربية بين الواقع والطموح- الدكتور محمود أحمد السيد -5
 .1988دمشق - طالس

جامعة - في طرائق تدريس المغة العربية- الدكتور محمد أحمد السيد -6
. 1997- دمشق
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( 1)المحمق رقم 
الجميورية العربية السورية 

 مجمس التعميم العالي 

قرار مجمس  التعميم العالي  
 12/7/1979 تاريخ 242

قسم المغة العربية وآدابيا 
 السنة األولى

 الفصل ال اني الفصل األول

 المقرر
 الساعات األسبوعية

 المقرر
 الساعات األسبوعية

 حمقة بحث نظري حمقة بحث نظري

 2 4 (2)األدب الجاىمي - 1 2 4 (1)األدب الجاىمي - 1
( 1)النحو والصرف - 2
النحو  ( أ)
الصرف  ( ب)

 
2 
1 

 
1 
1 

( 2)النحو والصرف - 2
النحو  ( ت)
الصرف  ( ث)

 
2 
1 

 
1 
1 

تعبر وبالغة وعروض - 3
فن الكتابة  ( أ)
  البيان والبديع ( ب)

 موسيقى الشعر  ( ت)
 

 
1 
2 
2 

 
1 
1 
 -

المكتبة العربية - 3
مصادر التراث  ( أ)
الكتاب القديم  ( ب)

 
2 
1 

 
2 
 -

التاريخ السياسي -4
والحضاري لمعصر الجاىمي 

المغة السامية - 4-  2
( 1)والشرقية 

4  -

الثقافة القومية االشتراكية - 5
(1 )

-  4( 1)المغة األجنبية -  4

 18 6  18 6 
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 السنة ال انية

 الفصل ال اني الفصل األول

 المقرر

 الساعات األسبوعية

 المقرر

 الساعات األسبوعية

حمقة  نظري حمقة بحث نظري
 بحث

 2 4 األدب األموي- 1 2 4 أدب صدر اإلسالم- 1
( 2)النحو والصرف - 2
النحو  ( ج)
الصرف  ( ح)

 
2 
1 

 
1 
1 

( 4)النحو والصرف - 2
النحو  ( خ)
الصرف  ( د)

 
2 
1 

 
1 
1 

 1 2عموم الحديث ونصوصو - 3 1 2عموم القرآن ونصوصو - 3

-  2مبادئ النقد ونظرية األدب - 4-  4( 2)المغة األجنبية - 4

المغة السامية أو - 5
( 2)الشرقية

التاريخ السياسي - 5-  3
والحضاري لصدر اإلسالم 

والعصر األموي 

2  -

الثقافة القومية االشتراكية - 6 1 2عمم المعاني  - 6
(2 )

4  -

 18 6  18 6 
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 السنة ال ال ة

 الفصل ال اني الفصل األول

 المقرر

 الساعات األسبوعية

 المقرر

 الساعات األسبوعية

 حمقة بحث نظري حمقة بحث نظري

 2 4 النثر العباسي- 1 2 4 الشعر العباسي- 1

األدب األندلسي - 2
( 1)والمغربي 

األدب األندلسي  - 2 1 3
( 2)والمغربي 

3 1 

النحو وتاريخو - 3
النحو  ( أ)
تاريخ النحو ونصوصو  ( ب)

 
3 
1 

 
1 
 -

النحو ومسائمو - 2
النحو  ( أ)
مسائل نحوية  ( ب)

وصرفية 

 
3 
1 

 
1 
1 

 1 3النقد العربي القديم  - 4 1 3عموم المغة والمسانيات - 4

التاريخ العباسي - 5
واألندلسي 

التاريخ السياسي  ( أ)
والحضاري 

تاريخ الفكر العربي  (ب)

 

 

2 

 

2 

 

 -

 -

-  3( 1)دارسات بمغة أجنبية - 5

 18 5  17 6 
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 السنة الرابعة

 الفصل ال اني الفصل األول

 المقرر

 الساعات األسبوعية

 المقرر

 الساعات األسبوعية

حمقة  نظري
 بحث

حمقة  نظري
 بحث

األدب في العصر - 1
 الممموكي

 1 2 األدب في العصر العثماني- 1 1 2

 1 5( 2)األدب العربي الحديث - 2 1 5( 1)األدب العربي الحديث -  2

النقد العربي الحديث - 3 1 4األدب  والنقد في المغرب -  3
ومذاىبو 

4 2 

تاريخ العرب الحديث - 4 1 4األدب  المقارن  -4
والمعاصر 

2  -

-  3( 2)دراسات بمغة أجنبية - 5 1 4فقو المغة العربي  - 5

 17 5  16 4 
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 22/10/1998تاريخ  (1)قرار مجمس التعميم العالي رقم  (قيد الصدور)

قسم المغة العربية وآدابيا  -1
الفصل األول / السنة األولى

 اسم المقــــرر
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 6 2 4 (1)األدب الجاىمي ونصوصو - 1

 6 2 4 (1)النحو والصرف - 2

 4 1 3 (البيان والبديع)البالغة العربية - 3

 2 - 2 تاريخ العرب قبل اإلسالم- 4

 4 - 4 (1)الثقافة القومية االشتراكية - 5

 4 - 4( 1)المغة األجنبية - 6

 26 5 21 المجموع

 

الفصل الثاني 

 اسم المقــــرر
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 6 2 4 (2)األدب الجاىمي ونصوصو - 1

 6 2 4 (2)النحو والصرف - 2

 6 2 4 (مصادر التراث والكتاب القديم)المكتبة العربية - 3

 4 2 2 العروض وموسيقا الشعر- 4

 4 - 4 (1)المغة السامية أو الشرقية - 5

 4 - 4( 1)المغة األجنبية - 6

 26 8 18 المجموع
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السنة الثانية  

الفصل األول 

 اسم المقــــرر
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 6 2 4 أدب صدر اإلسالم ونصوصو- 1

 6 2 4 (2)النحو والصرف - 2

 4 2 2 دراسات لغوية وأدبية في القرآن الكريم - 3

 2 - 2 تاريخ العرب منذ ظيور اإلسالم إلى نياية العصر األموي- 4

 4 - 4 (2)المغة السامية أو الشرقية - 5

 4 - 4( 2)المغة األجنبية - 6

 6 4 2المعموماتية  - 7

 32 10 22 المجموع

الفصل الثاني 

 اسم المقــــرر
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 6 2 4 األدب األموي ونصوصو- 1

 6 2 4 (4)النحو والصرف - 2

 5 2 3 (عمم المعاني)البالغة العربية - 3

 4 1 3 مبادئ النقد ونظرية األدب -4

 3 1 2 دراسات لغوية وأدبية في الحديث النبوي الشريف- 5

 4 - 4( 2)الثقافة القومية االشتراكية - 6

 28 8 20 المجموع
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السنة االثالثة  

الفصل األول 

 اسم المقــــرر
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 6 2 4 الشعر العباسي ونصوصو- 1

 5 2 3 الشعر األندلسي والمغربي - 2

 5 1 4 النحو وتاريخو - 3

 4 1 3 (1)النقد العري القديم - 4

 5 1 4 فقو المغة العربي - 5

تاريخ العرب السياسي والفكري منذ قيام الدولة العباسية - 6
إلى بداية العصر الحديث 

4 - 4 

 29 7 22 المجموع

 

الفصل الثاني 

 اسم المقــــرر
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 6 2 4 الشعر العباسي ونصوصو- 1

 5 2 3 النثر األندلسي والمغربي- 2

 5 1 4 النحو ومسائمو- 3

 4 1 3 (2)النقد العربي القديم - 4

 6 2 4 (المسانيات)عموم المغة - 5

 2 - 2منيج البحث والتحقيق - 6

 4-  4( 3)المغة األجنبية - 7

 32 8 24 المجموع

 



  

 154 

السنة الرابعة 

الفصل األول 

 اسم المقــــرر
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 4 1 3 األدب العربي من القرن السابع  اليجرة-  1

 6 2 4 الشعر العربي الحديث والمعاصر- 2

 4 1 3 اآلداب العالمية - 3

 3 - 3 تاريخ العرب الحديث والمعاصر- 4

 4 - 4 دراسات نحوية ولغوية معاصرة - 5

 4 - 4( 4)المغة األجنبية - 6

 4 2 2 (تطبيقات لغوية وأدبية)المعموماتية - 7

 29 6 23 المجموع

الفصل الثاني 

 اسم المقــــرر
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 3 1 2 األدب العربي في العصر العثماني - 1

 6 2 4 النثر العربي الحديث وفنونو- 2

 4 1 3 النقد العربي الحديث المعاصر - 3

 4 - 4 األدب المقارن - 4

 3 - 3 دراسات في عمم الجمال- 5

 5 1 4االتجاىات النقدية الحديثة  - 6

 25 5 20 المجموع
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 (المغة العربية وآدابها)اإلجازة في التربية - 12

 السنة األولى

 الفصل األول
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 - 2 4 (1)األدب الجاىمي ونصوصو - 1

 - 2 4 (1)النحو والصرف - 2

 - - 3 تاريخ العرب قبل اإلسالم - 3

 - 1 3 (البيان والبديع)البالغة العربية - 4

 - - 4 (1)المغة األجنبية - 5

 - - 2التربية العامة وفمسفة التربية  - 6

 - - 2( 1)الميارات المغوية - 7

 4 5 22 ساعة (31)المجموع 

 

 الفصل ال اني
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 - 2 4 (2)األدب الجاىمي ونصوصو - 1

 - 2 4 (2)النحو والصرف - 2

 - 2 4 (مصادر التراث والكتاب القديم)المكتبة العربية - 3

 - 2 2 العروض وموسيقا الشعر - 4

 - - 2 تاريخ التربية والتربية في الوطن العربي- 5

 - - 2( 1)الثقافة القومية االشتراكية - 6

 - 8 20 ساعة (28)المجموع 
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السنة ال انية 

 الفصل األول
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 - 2 4 أدب صدر اإلسالم ونصوصو- 1

 - 2 4 (3)النحو والصرف - 2

 2 - 2 اإلحصاء في التربية وعمم النفس - 3

 - 2 2 دراسات لغوية وأدبية في القرآن الكريم - 4

 - - 4 عمم النفس التربوي - 5

 - - 4( 2)المغة األجنبية - 6

 2 - 2( 2)ميارات لغوية - 7

 6 6 22 ساعة (34)المجموع 

 

 الفصل ال اني
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 - 2 4 األدب األموي ونصوصو - 1

 - 2 4 (4)النحو والصرف - 2

 - 1 3 مبادئ النقد ونظرية األدب- 3

 - 1 2 دراسات لغوية وأدبية في الحديث النبوي الشريف - 4

 - 2 3 (عمم المعاني)البالغة العربية - 5

 - - 4( 2)الثقافة القومية االشتراكية - 6

 - - 1المعموماتية  - 7

 4 8 22 ساعة (34)المجموع 
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السنة ال ال ة 

 الفصل األول
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 - 2 4 الشعر العباسي ونصوصو - 1

 - 1 4 النحو وتاريخو - 2

 - 1 3 (1)النقد العربي القديم - 3

 - 1 4 فقو المغة العربية- 4

تاريخ العرب السياسي والفكري منذ قيام الدولة العباسية - 5
 إلى بداية العصر الحديث

4 - - 

 2 - 2( 1)طرائق تدريس المغة العربية - 6

 - - 1( 1)دراسات بالمغة األجنبية - 7

 2 5 22 ساعة( 32)المجموع 

 

 الفصل ال اني
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 - 2 4 النثر العباسي ونصوصو - 1

 - 2 4 األدب األندلسي والمغربي - 2

 - 1 3 (2)النقد العربي القديم - 3

 - 2 4 (المسانيات)عمم المغة - 4

 2 - 2 (2)طرائق تدريس المغة العربية - 5

 3 - 3تقنيات التعميم  - 6

 5 7 20 ساعة  (32)المجموع 
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السنة الرابعة 

 الفصل األول
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 - 1 3 األدب العربي من القرن السابع إلى العاشر لميجرة - 1

 - 2 4 الشعر العربي الحديث والمعاصر - 2

 - 1 3 اآلداب العالمية - 3

 - - 4 دراسات نحوية ولغوية معاصرة - 4

 2 - 2 (3)طرائق تدريس المغة العربية - 5

 3 - 1الحاسوب التربوي  - 6

 - - 4( 2)دراسات بالمغة األجنبية - 7

 5 4 21 ساعة (30)المجموع 

 

 الفصل ال اني
 عدد الساعات األسبوعية

 المجموع العممية النظرية

 - 1 2 األدب العربي في العصر العثماني- 1

 - 2 4 النثر العربي الحديث وفنونو - 2

 - 1 3 النقد العربي الحديث وفنونو - 3

 - - 3 دراسات في عمم الجمال - 4

 - 1 4 االتجاىات النقدية الحديثة - 5

 6 - 1( 1)التربية العممية - 6

 6 5 16 ساعة  (27)المجموع 
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الجمهورية العربية السورية 
 جامعة دمشق 

مجمس التعميم العالي 
قسم المغة اإلنجميزية وآدابها 

 السنة األولى

 الفصل ال اني الفصل األول

 المقرر

 الساعات األسبوعية

 المقرر

الساعات 
 األسبوعية

حمقة  نظري حمقة بحث نظري
 بحث

 4 2 (2)المغة - 1 4 2 (1)المغة - 1
 2 2( 2)اإلنشاء واالستيعاب - 2 2 2( 1)اإلنشاء واالستيعاب - 2
-  3مدخل إلى المسرحية - 3-  3مدخل إلى النثر - 3
-  3القصة القصيرة  - 4-  3مدخل إلى الشعر - 4
-  2المغة العربية  - 5-  4( 1)الترجمة - 5
-  4( 2)المغة األوروبية الثانية - 6-  4( 1)الثقافة القومية االشتراكية - 6
   -  2( 1)المغة  العربية - 7
 20 6  16 6 

 
 السنة األولى

 الفصل ال اني الفصل األول

 المقرر

 الساعات األسبوعية

 المقرر

الساعات 
 األسبوعية

حمقة  نظري حمقة بحث نظري
 بحث

 4 2 (4)المغة - 1 4 2 (3)المغة - 1
 2 2( 4)اإلنشاء واالستيعاب - 2 2 2( 3)اإلنشاء واالستيعاب - 2
-  3( 1800حتى )النثر - 3-  3المسرحية في عصر النيضة - 3
-  3شكسبير - 4-  3الشعر في عصر النيضة - 4
-  2(  2)الترجمة - 5-  4( 2)المغة األوروبية الثانية - 5
الثقافة القومية  االشتراكية -  6-  2( 1)المغة  العربية - 6

(2 )
4  -

 6 20المغة العربية - 7 6 16 
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الجمهورية العربية السورية 
 جامعة دمشق 

مجمس التعميم العالي 
قسم المغة اإلنجميزية وآدابها 

 السنة ال ال ة

 الفصل ال اني الفصل األول

 المقرر

 الساعات األسبوعية

 المقرر

الساعات 
 األسبوعية

حمقة  نظري حمقة بحث نظري
 بحث

-  4 (6)المغة - 1 2 2 (5)المغة - 1
-  2( 2)اإلنشا - 2-  2( 1)اإلنشاء - 2
-  2( 3)الترجمة - 3-  3الشعر حتى العصر الفيكتوري - 3
شكسبير والمسرحية حتى - 4-  3 (شعر ومسرح)األدب األمريكي - 4

العصر الفيكتوري 
3 2 

 2 3النثر في القرن التاسع عشر -  5 2 4تاريخ األدب والفكر - 5
-  4( 1)النقد األدبي - 6-  4( 3)المغة األوروبية الثانية - 6
-  2المغة العربية - 7-  2( 2)المغة العربية - 7
 20 4  20 4 

 السنة الرابعة

 الفصل ال اني الفصل األول

 المقرر

 الساعات األسبوعية

 المقرر

الساعات 
 األسبوعية

حمقة  نظري حمقة بحث نظري
 بحث

-  4 (8)المغة - 1 2 2 (7)المغة - 1
-  2المسرحية في العصر الحديث - 2-  2المقال األدبي - 2
-  2األدب العالمي - 3-  3النثر في العصر الحديث - 3
 2 3 (النثر)األدب األمريكي - 4-  3الشعر في العصر الحديث - 4
 2 3( 4)الترجمة - 5 2 4( 2)النقد األدبي - 5
-  4( 2)األدب المقارن - 6-  4( 1)األدب المقارن - 6
-  2المغة العربية - 7-  3المغة العربية - 7
 18 4  18 4 

 


