
 بتأهيل شهادات نظام "أمد"دليل اإلجراءات الخاص  للتجديد الجامعي اإلدارة العامة

 
 

 لبطاقة وصفية لوحدة تعميمية 1ممحق عدد 
 وحدة األدب القديمالوحدة التعميمية 

 3أدب   رمز الوحدة التعميمية

 أدب قديم ) نثر(العنصر المكون لموحدة التعميمية 
 .……رمز العنصر المكون لموحدة التعميمي

 البرنامج
 البخالء (  –البيان والتبيين  –الخبير األدبي في مؤلفات الجاحظ ) الحيوان  -

 تحديد األهداف

 التعريف بنشاة الخبر االدبي ووانتقالو من المناقشة الى التدوين . -

 الوقوف عمى اىم خصائصو ومقوماتو الفنية في مؤلفات الجاحظ واستقراء اىم دالالتو الثقافية الحضارية . -

 1الباب  
 تعريف المسألة وتجديد مجال الدراسة .  المقدمة

 الخبر في االدب العربي القديم : مفيومو  وخصائصو . المحور األول
 الخبر االدبي في الدراسات الحديثة . المحور الثاني
 .…………… …...…….............................................................…………………………............المحور الثالث

 2الباب  
 ة قراء وتصنيفالخبر في مؤلفات الجاحظ : محاول  المقدمة

 مفيوم الخبر االدبي عند الجاحظ  المحور األول
 منيج التاليف ودواعي مفيوم االخبار في مؤلفات الجاحظ المحور الثاني
 .…………… …...…….............................................................…………………………............المحور الثالث

 3الباب  
 الخصائص البنيوية والفنية في اخبار الجاحظ  المقدمة

 السند : انواعو وزظائفة . المحور األول
 االزمة . –االمكنة  –االستفيميات  –المتن : االفعال  المحور الثاني
 الوصف + الوظائف الفنية والداللية . –الخطاب : اساليب النص : الحوار   المحور الثالث

 الخاتمة .
 

 األستاذ      

اللطيف بلقاسمعبد   

 

 



 بتأهيل شهادات نظام "أمد"دليل اإلجراءات الخاص  للتجديد الجامعي اإلدارة العامة

 
 
 

 لبطاقة وصفية لوحدة تعميمية 1ممحق عدد 
 دراسة أثر من القديم ) لغة ( ) اختيارية (الوحدة التعميمية 

 رمز الوحدة التعميمية.....................

 العنصر المكون لموحدة التعميمية ......................................
 .……التعميميرمز العنصر المكون لموحدة 

 البرنامج
 تحديد األهداف

 : أن يطالع الطالب عمى جممة من القضايا المعجمية والصوتية والنحوية والصرفية والبالغية من دراسة أثر القديم .اليدف من ىذة المسألة  -

 1الباب  
 الدرس المغوي في القرن الرابع .  المقدمة

 : ابن جني ودوره في دراسة المغة .  المحور األول
 : القضايا التي عالجيا ابن جني في كتاب الخصائص . المحور الثاني
 منيج ابن جني في طرح القضايا . :  المحور الثالث

 2الباب  
 : العموم الوسائل والعموم المقاصد .  المقدمة

 : تأثير ابن جني بالفقو وأصولو .  المحور األول
 : حضور المصطمح الفقيي االصولي في خصائص ابن جني المحور الثاني
 نسج اصوليي النحو عمى منوال اوليي الفقو في المسائل الخالفية وفي عناوين الكتب . :  المحور الثالث

 3الباب  
 .............................................................................................................…………………………  المقدمة

 .…………………………………...……........................................................…............………… المحور األول
 .…………………………………...……...................................................………………..............المحور الثاني
 .…………… …...…….............................................................…………………………............المحور الثالث

 

 

         األستاذ

  يوسف العثماني   

 


