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 دراسات األدبية والنقديةماجستير ال

الرسوم املطلوبة   مدة البرنامج 

 للفصل األول 

 1444/1443ه

تكلفة اإلجمالية  ال

 برنامج  لل

عدد الوحدات  

 املعتمدة  الدراسية
 اسم البرنامج 

لدراسات األدبية  ماجستيرا  42 ريال  42000 ريال  12000 سنتان 

 والنقدية 

   مقدمة  

نجرانًًاتتويج ً بجامعةً العربيةً اللغةً لبرنامجً الناجحةً فقدللمسيرةً فكرةًً،ً البرنامجً إنشاءًًًًتبنىً

األدبيةًًًًتخصصً)ًالدراساتدرجةًاملاجستيرًفيًاللغةًالعربيةًوآدابهاًًنيلًًالدراساتًالعلياًًلبرنامجًً

ًًوالنقدية ، التخصصًً(ً بهذاً الهتمامهاً وتطويراً الجامعةً رسالةً معً ً
 
اتساقا حاجةًًوذلكً وتلبيةً

كانًمنًأولوياتًالبرنامجًالتركيزًعلىًمجالًالبحثًالعلميًوالنهوضًًً،ًفقداملجتمعًاملحليًواإلقليمي

ًبهًوربطهًبالعامليةًوبناءًمجتمعًالعلمًواملعرفةً.

ملاًلهاًمنًدورًمتميزًفيًًًو،ًًاللغةًالعربيةًبرعايةًخاصةًمنًكليةًالعلومًواآلدابًفيًرسالتهاوتحظىًً

ًلتراثًاألمةًالثقافيًوالحضارًيالحفاظًعلىًال وقدًحرصًالبرنامجًًًً،ًًهويةًالقومية،ًوباعتبارهاًوعاء 

ًً وآدابها العربيةً اللغةً فيً املاجستيرً خطةً إعدادً ًًًًفيعندً األدبية هذاًًالدراساتً يضاهيً أنً علىً

ًالتيًتطرحهاًالكلياتًاملناظرةًذاتًالصدارةً.ًقرراتالبرنامج،ًامل

أربعًعلىًتوزيعهاًًتمًحيثًالبحثًالتكميليًوًالدراسيةًاملقرراتًطريقًعنًًبالبرنامجًًالدراسةونظامً

ًً.لدراسةًهيًاللغةًالعربيةًاللغةًالرئيسةًل،ًوكذلكًاختارًالبرنامجًأنًتكونًمستويات

 داب لعلوم وال بكلية ا مدفوعة الرسوم  املاجستير  نامجبر 

   ه1444/1443 للعام الجامعي 
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 والدرجة املمنوحة:  برنامج بالسنواتمدة ال

 سنتان  :املدة الزمنية   :مدة البرنامج  -1

 . فصول دراسية أربعة  : عدد املستويات الدراسية  -2

 والنقدية ماجستير الدراسات األدبية  مسمى الدرجة العلمية املمنوحة:   -3

أهمية البرنامج ) أسباب إنشاء البرنامج ،وضع نبذة عن مدى احتياج سوق العمل  

 واملجتمع للبرنامج ( 

1ًً أثر إدراكً ًًـً العربية الحضارةً فيً العربيةً للبشر،ًًًً–اللغةً اإلنسانيةً قيمتهاً وترسيخً اإلسالميةً

ًومحاولةًإبرازًقدراتهاًالذاتية،ًوتوظيفًكلًذلكًفيًإطارًالدراساتًاألدبيةًوالنقديةًً.

،ًوذلكًبإفساحًمجالًالدراساتًةًمهاراتهمـًاستقطابًالخريجينًفيًتخصصًاللغةًالعربيةًوتنمي2ً

َعّدًعالمةًبارزةًمنًعالماتًالنهضةًً
ُ
العلياًأمامهم؛ًلربطًالتعليمًالعاليًبالتنميةًاالجتماعيةًالتيًت

ًالشاملةً.ًً

ـًوضعًتقنيةًاملعلوماتًفيًخدمةًالدراساتًالعلياًوالبحثًالعلميًواالستفادةًمنهاًفيًإعطاءًأبعاد3ً

 اًوإغنائهاًوتطويرًمناهجهاًً.جديدةًملتطلباتًالدراساتًالعلي

العلمية،4ًً الرسائلً موضوعاتً باختيارً العربيةً اللغةً قسمً أساتذةً أمامً جديدةً آفاقً فتحً ً ً.

ًومناقشةًخططهاً،ًواإلشرافًعليهاًوتقييمها،ًوماًيصاحبًذلكًمنًأوجهًالنشاطًالعلميً.

يعزًز5 مماً وآدابهاً العربيةً باللغةً العنايةً علىً الوطنيً اإلقبالً مواكبةً وتذليلًًًً.ً االنتماء،ً روحً

لهاًفيًاستكمالًدراستهمً التابعةً التيًتواجهًطالبًوطالباتًمنطقةًنجرانًواملناطقً الصعوباتً

ًالعليا
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ً

 دى احتياج سوق العمل واملجتمع للبرنامج:م

ًً:ًهيحولًأربعًمنطلقاتًً،ةالدراساتًاألدبيًًيفتتمحورًمرجعياتًاستحداثًبرنامجًاملاجستيرً

▪ ًً دور ًًتفعيلً رؤية أهدافً تحقيقً فيً واآلدابً العلومً كليةً فيً ممثلةً في2030ًًًالجامعةً مً

ًً.والبحثًالعلمًيًالتعليم

ًأفرادًمؤهلينًالتعليميةًًاملؤسساتًًًًًىحًدًإبوصفهاًًالجامعةًًًًتعزيزًدوًر ▪ ًإعداد ًتعملًعلى التي

اً ًً.ًم2016اململكةًالعربيةًالسعوديةًًالتيًتبنتهافيًضوءًاملعاييرًأكاديمي 

ًًواآلداب،فيًتحقيقًاألهدافًاالستراتيجيةًلجامعةًنجرانًوكليةًالعلومًًسهامًالفاعلاإًل ▪

ًالدراساتًاملسحيةًلقطاعاتًالتوظيفًواحتياجاتًسوقًالعملً. ▪

 ة البرنامج رسال

، وإكسابهم والنقدية إعداد متخصصين مؤهلين علمًيا وأكاديمًيا في مجال الدراسات األدبية

  .؛ من أجل اإلسهام في بناء مجتمع املعرفة2030رؤية اململكةاملهارات البحثية واملهنية وفق 

 األهداف

ؤهلة في الدراسات األدبية، وتزويد الدارس بأدوات التحليل إعداد الكفاءات العلمية امل-1

 الناقد للنصوص موظفا هذه األدوات في حل املشكالت األدبية والنقدية. 

إكساب الدارس املهارات التي تمكنه من اإلسهام في إحياء التراث العربي األدبي و النقدي  -2

 مصادر التراث العربي . عن طريق التحقيق و الدراسة و النشر و التعرف على أهم 

تمكين الدارس من مناقشة القضايا والتساؤالت التي تثار في املجاالت األدبية والنقدية  -3

 
ً
 قديما وحديثا
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تنمية الذوق األدبي من خالل التطبيقات الجمالية في األدب واملبنية على أسس نقدية -4

 حديثة. 

لى خدمة اللغة العربية ، واإلسهام رفد املجتمع السعودي بجيل من الباحثين القادرين ع -5

 في تلبية احتياجات سوق العمل. 

تشجيع الدراسين على تطوير ذاتهم مهنًيا وتحمل املسؤوليات القيادية في مجال تطوير -6

 اللغة العربية وآدابها. 
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 الخطة الدراسية للبرنامج 

 

 (  األول )     Level  املستوى 

  قم ورمز ر 

 املقرر 

Course 

number 

and code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

   عدد الساعات الفعلية 

 أ
ً
 سبوعيا

Actual weekly  hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

املتطلب  

 السابق 

Prerequisite 

 

 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 املقررات املشتركة   :  Compulsory courses املقررات اإلجبارية

مناهج البحث وتحقيق   3عرب511

 التراث  

 ال يوجد  3 - 3 - 3

 ال يوجد  3 - 3 - 3 نظرية األدب  3عرب 512

 يوجد ال  3 - 3 - 3 قضايا لغوية 3عرب 513

 :  Elective coursesاملقررات االختيارية 

 وحدة/ وحدات معتمدة(  3مقرر بما يساوي 1)يختار الطالب منها عدد 

الفكر البالغي قديًما   3عرب  514

ا 
ً
 وحديث

3 - 3 - 3  

  3 - 3 - 3 أدب الرؤية السعودية  3عرب  515

 Totalإجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

No. of Credit Units : 

 12  
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 )    الثاني  (  Levelاملستوى  

رقم ورمز  

 املقرر 

Course 

number 

and code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

   الفعلية عدد الساعات 

 
ً
 أسبوعيا

Actual weekly  hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

املتطلب  

 السابق 

Prerequisite 

 

 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Toghd, 

tal 

 :   Compulsory courses املقررات اإلجبارية

 ال يوجد  3 - 3 - 3 قراءة في الشعر القديم  3عرب  521

قضايا النقد العربي   3عرب 522

 ومصادره 

 ال يوجد  3 - 3 - 3

دارسة في النثر العربي   3عرب  523

 القديم 

 ال يوجد  3 - 3 - 3

 ال يوجد  3 - 3 - 3 علم الجمال  3عرب524

 :  Elective coursesاملقررات االختيارية 

 )يختار الطالب منها عدد ... مقرر بما يساوي .... وحدة/ وحدات معتمدة( 

       ال يوجد  

 Totalإجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

No. of Credit Units : 

 12  
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 (  الثالث)     Levelاملستوى  

 رقم ورمز املقرر 

Course 

number and 

code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

  الفعلية 
ً
 أسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

املتطلب  

 السابق 

Prerequisite 

 

 نظري  

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 :   Compulsory courses املقررات اإلجبارية

 3عرب  521 3 - 3 - 3 النص الشعري وقضاياه 3عرب 531

 3عرب 522 3 - 3 - 3 اتجاهات النقد املعاصر 3عرب 532

 3عرب  523 3 - 3 - 3 السرديات العربية املعاصرة 3عرب 533

  3 - 3 - 3 مدارس األدب املقارن   3عرب 534

  2 - 2 - 2 األدب املسرحي  2عرب 535

 :  Elective coursesاملقررات االختيارية 

 وحدة/ وحدات معتمدة(   ..مقرر بما يساوي ..)يختار الطالب منها عدد  

       ال يوجد  

 Total No. ofإجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

Credit Units : 

 14  

ابع )     Levelاملستوى    (   الر

 رقم ورمز املقرر 

Course 

number and 

code 

 

 اسم املقرر 

Course Title 

عدد الساعات  

  الفعلية 
ً
 أسبوعيا

Actual weekly  

hours 

 عدد الوحدات املعتمدة 

Credit units 

املتطلب  

 السابق 

Prerequisite 

 

 نظري  

Th 

 عملي 

P 

 نظري 

Th 

 عملي 

P 

 املجموع 

Total 

 : املقررات املشتركة   Compulsory courses املقررات اإلجبارية

 3عرب511 4 - 4 - 4 البحث التكميلي  3 عرب 541

 :  Elective coursesاملقررات االختيارية 

 )يختار الطالب منها عدد ... مقرر بما يساوي .... وحدة/ وحدات معتمدة( 

       يوجد  ال  

 Total No. ofإجمالي عدد الوحدات املعتمدة 

Credit Units : 

 4  

 


