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َِاهلل الّس بطِي           سٗي الّس مح

 أٔال: الطريٚ الراتٗٛ: 

                                     البٗاٌات الػدصٗٛ:-1

 عالٞ الدَٖ ذلىد الفسداٌ٘ األضطٜ :االضي زباع٘

 . لٗبٗا تادٕزاٞ/ طسابمظ/ ً. 1753 –فرباٖس  – 11  :تازٖذ ٔوهاُ املٗالد

 دنتٕزآ.  :املؤِن العمى٘

 قطي الدزاضات األدبٗٛ/ نمٗٛ داز العمًٕ/ داوعٛ الكاِسٚ.  :اجلّٛ املاحنٛ

 . وٗالدٖٛ 9112دٖطىرب  97 تازٖذ املٍح: 

 أضتاذ وطاعد.  :الدزدٛ العمىٗٛ

   . األدب ٔالٍكد ٔالبالغٛ :التدصص

 .داوعٛ طسابمظكطي المػٛ العسبٗٛ نمٗٛ الرتبٗٛ دٍصٔز بعطٕ ٠ِٗٛ تدزٖظ  دّٛ العىن: 

 117531114191 :السقي الٕطين

 . وتصٔز :احلالٛ االدتىاعٗٛ

 momnallaosta@gmail.com :الربٖد اإللهرتٌٔ٘

 11916793163396 :زقي اهلاتف
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 املؤِالت الدزاضٗٛ: - 9

 التازٖذ اجلّٛ املاحنٛ التدصص املؤِن

 97/19/9112ً الكاِسٚنمٗٛ داز العمًٕ داوعٛ  دزاضات أدبٗٛ الدنتٕزآ

 12/13/9114ً األنادميٗٛ المٗبٗٛ طسابمظ دزاضات أدبٗٛ املادطتري

 1776ً نمٗٛ الرتبٗٛ داوعٛ طسابمظ لػٛ عسبٗٛ ٔدزاضات إضالوٗٛ المٗطاٌظ

 التدصص ٔدلاالت االِتىاً:  -1

  . المػٛ العسبٗٛ التدصص العاً

   .ٌكد ٔبالغٛ (أدب ٔ)  الدزاضات األدبٗٛ التدصص الدقٗل

 عمًٕ المطاٌٗات احلدٖجٛ.   دلاالت االِتىاً العمىٗٛ

 :ٔومدصّا أطسٔسٛ الدنتٕزآعٍٕاُ  -2

 ( ٌٍََِّٛف ٌٛاَضَز: ِدَِِّٕٙواأُل ِسِصَع٘ اِلِف َِِذالطِّ ُسِع) ِغعٍٕاُ األطسٔسٛ:    

 ومدص أطسٔسٛ الدنتٕزآ 

تطىَ سٗح ٔبابني،  ،وكدوٛ، ٔودخنلػعس الطذَ يف العصس األوٕٙ يف  الدزاضٛ الفٍٗٛ داٞت

 نن باب فصمني، ثي تطىَ نن فصن وبشجني، عمٜ الٍشٕ اآلت٘: 

البشح يف املفًّٕ ناُ عٍٕاٌْ: ) غعس الطذَ: املصطمح ٔالتازٖذ ٔالفَ (، ٔفْٗ  ،ودخن البشح

 الطذُٕ، ثي فٍٗٛ غعس الطذَ. المػٕٙ، ٔاالصطالس٘، ٔالدالل٘، ٔالٍفط٘، لمطذَ، ثي تازٖذ

عٍٕاٌْ: ) وطاوني غعس الطذَ (، ُٔعيَن باملٕضٕعات اليت تٍأهلا غعس الطذَ، وَ الباب األٔه، 

 ) عامل الطذَ ( ٔالفصن الجاٌ٘ بعٍٕاُ: ) العامل خازز الطذَ(.  :خاله فصمني: األٔه بعٍٕاُ

ٍِ٘ مبّازات الػعساٞ يف صٗاغٛ  عٍٕاٌْ: ) وكٕوات اخلطاب يف غعس الطذَ (،  الباب الجاٌ٘: ُٔع

الػعس يف الطذُٕ، وَ خاله فصمني: األٔه بعٍٕاُ: ) أدٔات التألٗف ٔالتٕظٗف (، ٔالفصن 

 الجاٌ٘: ) غعس الطذَ: الصٕت ٔالصٕزٚ (. 

اليت ضذمت فّٗا الطىات الفٍٗٛ اليت خيتص بّا غعس الطذَ، ٔأِىّا: أُ  اخلامتٛثي ناٌت 

غعسٓ وجمىا ٖهُٕ سسا، ال ضٗىا اوتٗاش، ٔأُ الػاعس الطذني ال ٖهُٕ غعس الطذَ غعس إٌطاٌ٘ ب
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 الصدم يف التعبري، ٔقٕٚ العاطفٛ ٔالػعٕز. مسٛ 

ٔ ى لمعاً األ تْطبعيف ٔقد مت طباعٛ األطسٔسٛ نتابا صدز عَ وهتبٛ اآلداب بالكاِسٚ 

9112 .ً 

 :ٔومدصّا زضالٛ املادطتري عٍٕاُ -3

ُٚ اعٍٕاُ السضالٛ:  ُِ ِف٘ غِعِس أِب٘ ِفَساع  َِِذلطُِّصَٕز ُِٖدُٔ: َٔالطَّذَّا َِ َش َٔاِب  ٌِ٘ اِلَشِىَدا

 () ٌٛ ٌَ َٕاَش ٌٛ ُو  ِدَزاَض

 ومدص زضالٛ املادطتري 

 السضالٛ داٞت وَ وكدوٛ ٔأزبعٛ فصٕه، تطىَ نن فصن وبشجني اثٍني، ناآلت٘: 

عٍٕاٌْ: ) قساٞٚ لمطذَ ٔالطذاُ، ٔزؤٖٛ يف ضريٚ الػاعسَٖ (، ٔفْٗ وبشجاُ:  الفصن األٔه:

الدزاضٛ،  املبشح األٔه: ) الطذَ ٔالطذاُ وَ املفًّٕ إ ى الصٕزٚ (، ٔفْٗ مت إٖطاح سدٔد

مت البشح عَ  ْٔاملبشح الجاٌ٘: ) الػاعساُ بني السخاٞ ٔاالبتالٞ (، ٔفٗٔحتدٖد وٍّذٗٛ الصٕزٚ، 

ِّٗىا ٔظ ِّٗىا.سٗات  سٔف ضذٍ

عٍٕاٌْ: ) صٕزٚ الطذَ يف غعس الػاعسَٖ (، ٔفْٗ وبشجاُ: املبشح األٔه:  الفصن الجاٌ٘:

)الصٕزٚ اخلازدٗٛ (، ٔفْٗ مت البشح عَ الػهن الٕاقع٘ لمطذَ، ٔاملبشح الجاٌ٘: )الصٕزٚ 

 ػاعسَٖ. املعٍٕٖٛ (، ٔفْٗ مت البشح يف الدالالت الٍفطٗٛ لمطذَ عٍد املطادني وَ خاله غعس ال

         عٍٕاٌْ: ) صٕزٚ الطذاُ يف غعس الػاعسَٖ (، ٔفْٗ وبشجاُ: املبشح األٔه:  الفصن الجالح:

ٔاملبشح الجاٌ٘:  ،اخلازدٗٛمت البشح عَ غهن الطذاُ ٠ِٗٔتْ  ) الصٕزٚ اخلازدٗٛ (، ٔفْٗ

ٔوٍّي  )الصٕزٚ املعٍٕٖٛ (، ٔفْٗ مت البشح يف تصٍٗف الػاعسَٖ لمطذاٌني غري املباغسَٖ

 .احلطاد، ٔالٕغاٚ ٔاملٍافطُٕ

ّىا (، ٔفْٗ وبشجاُ: املبشح ٖعٍٕاٌْ: ) أثس الطذَ ٔالطذاُ يف الػاعسَٖ ٔغعس الفصن السابع:

األٔه: ) التأثري يف الػاعسَٖ (، ٔفْٗ مت البشح عَ التأثري اجلطدٙ ٔالٍفط٘ الرٙ أسدثْ 

ّىا (، ٔفْٗ متت املٕاشٌٛ بني غعس نن ٖسالطذَ ٔالطذاُ فّٗىا، ٔاملبشح الجاٌ٘: ) التأثري يف غع

 غاعس وٍّىا قبن الدخٕه إ ى الطذَ ٔأثٍاٞٓ ٔبعدٓ. 

أُ الػاعسَٖ اتفكا نجريا يف تصٕٖس  :ٔفّٗا مت تطذٗن الٍتاٟر اليت أِىّا اخلامتٛ،ثي ناٌت 
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الطذَ ٔالطذاُ ال ضٗىا وَ داٌب الصٕزٚ املعٍٕٖٛ، عمٜ السغي وَ اختالف الطذَ شواٌا 

 . ٔوهاٌا

 التطمطن الٕظٗف٘ -4

 التازٖذ دّٛ العىن ٔعٍٕاٌّا الٕظٗفٛ

 ً  9111 -  9115 نمٗٛ اآلداب قصس خٗاز داوعٛ املسقب عطٕ ٠ِٗٛ تدزٖظ

 ً  9112   –  9111 مجّٕزٖٛ وصس داوعٛ الكاِسٚ وٕفد لمدزاضٛ

 ً  9113/  11/  16 نمٗٛ اآلداب قصس خٗاز داوعٛ املسقب عطٕ ٠ِٗٛ تدزٖظ

 إ ى اآلُ  9115/  14/  91 نمٗٛ الرتبٗٛ دٍصٔز داوعٛ طسابمظ ٠ِٗٛ تدزٖظعطٕ 

 ً 9115   –  9111   وَ العاً( الجإٌٙ )  العاً إضافٛ إ ى غػن ٔظٗفٛ عطٕ ٠ِٗٛ تدزٖظ بالتعمٗي

 :، ٔالمذاُاملّاً اإلدازٖٛ -5

 التازٖذ اجلّٛ  املّىٛ

 إ ى اآلُ 9116/ 11/ 11  طسابمظداوعٛ قطي المػٛ العسبٗٛ  عطٕ المذٍٛ العمىٗٛ

 9115-91/14-94/12/9114 قطي المػٛ العسبٗٛ داوعٛ املسقب زٟاضٛ الكطي 

 ً 94/15/9114 ً المػٛ العسبٗٛ داوعٛ املسقباقطأ عطٕ المذٍٛ العمىٗٛ 

 9114-11-1-16/11/9113 قطي المػٛ العسبٗٛ داوعٛ املسقب وٍطل الدزاضٛ ٔاالوتشاٌات

   

 األحباخ العمىٗٛ املٍػٕزٚ: -6

 التازٖذ  وهاُ الٍػس عٍٕاُ البشح

دلمٛ الرتاخ ٔاحلطازٚ داوعٛ  أسٕاه الطذٍاٞ وَ خاله غعس الطذَ يف العصس األوٕٙ

 وصس 1قٍاٚ الطٕٖظ ع 

أغططظ 

9112ً 

دلمٛ الرتاخ ٔاحلطازٚ داوعٛ  أسٕاه الطذُٕ يف غعس الطذَ يف العصس األوٕٙ

 وصس 2قٍاٚ الطٕٖظ ع 

 9112ًٌٕفىرب 

نتاب وطبٕع عَ وهتبٛ اآلداب  غعس الطذَ يف العصس األوٕٙ ) دزاضٛ فٍٗٛ (

 الكاِسٚ

 الطبعٛ األٔ ى

9112 ً 
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دلمٛ زابطٛ غعساٞ العسب  سداثٛ الكصٗدٚ العىٕدٖٛ املعاصسٚ

 اإلوازات 1الجكافٗٛ، الػازقٛ ع 

 9114ًأنتٕبس 

دلمٛ العمًٕ اإلٌطاٌٗٛ  منٕذدابالغٛ العدٔه يف التعبري الكسآٌ٘ ضٕزٚ الطشٜ 

ٔاالدتىاعٗٛ نمٗٛ اآلداب قصس 

 لٗبٗا خٗاز

٘ العدد الجاٌ

 9114ًدٖطىرب 

دلمٛ نمٗٛ المػات داوعٛ  أدٔات التػهٗن الػعسٙ يف قصٗدٚ أبابٗن 

 لٗبٗا طسابمظ

 14العدد 

 ً 9115ضبتىرب 

لمدزاضات داز الصأٖٛ اجملمٛ المٗبٗٛ  سداثٛ الكصٗدٚ العىٕدٖٛ يف غعس ذلىد املصٔغ٘

 لٗبٗا لمهتاب

 11العدد 

 9115ًدٖطىرب 

لمدزاضات داز الصأٖٛ اجملمٛ المٗبٗٛ  الطبٗعٛ يف وساث٘ ابَ خفادٛ األٌدلط٘تٕظٗف 

 لٗبٗا لمهتاب

 91العدد 

 9191ًدٖطىرب 

 املػازنٛ يف املؤمتسات ٔالٍدٔات العمىٗٛ: -7

 ٌٕع املػازنٛ تازٖذ الهاُ ٔامل اجلّٛ املٍعىٛ اضي املؤمتس

.املؤمتس األدب٘ األٔه ألعطاٞ 1

 ٠ِٗٛ التدزٖظ 

 

 داوعٛ اجلبن الػسب٘

ٌكابٛ أعطاٞ ٠ِٗٛ 

 التدزٖظ 

ودٍٖٛ غسٖاُ 

 ً 9115لٗبٗا 

حبح عمى٘ بعٍٕاُ: 

التػاؤً يف غعس أب٘ العالٞ 

 املعسٙ 

 األٌػطٛ التدزٖطٗٛ:-11

 املسسمٛ اجلاوعٗٛ املكسزات التدزٖطٗٛ اليت ضاِي يف تدزٖطّا وٍفسدا

 الطٍٛ األٔ ى بكطي المػٛ العسبٗٛ األدب اجلاِم٘، املهتبٛ العسبٗٛ، عمي املعاٌ٘

 الطٍٛ الجاٌٗٛ بكطي المػٛ العسبٗٛ األدب اإلضالو٘، تفطري قسآُعمي البٗاُ، 

 الطٍٛ الجالجٛ بكطي المػٛ العسبٗٛ األدب العباض٘، األدب األٌدلط٘، ٌكد قدٖي، عمي العسٔض

 الطٍٛ السابعٛ بكطي المػٛ العسبٗٛ ، حتمٗن ٌصٕصاألدب احلدٖح، األدب املكازُ، الٍكد احلدٖح

 الهمٗات اليت عىن بّا ذلاضسا: -11

 الطٍٛ الصفٛ الفسع الهمٗٛ اجلاوعٛ

 9114ً وتعأُ وصدٚ نمٗٛ اآلداب داوعٛ غسٖاُ
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 ً 9111-9115 قاز قصس خٗاز اآلداب ٔالعمًٕ داوعٛ املسقب

 ً 9117 وتعأُ العذٗالت االقتصاد داوعٛ الصأٖٛ

 9117ً وتعأُ صسواُ الكإٌُ داوعٛ الصأٖٛ

 9115ً- 9113 قاز قصس خٗاز اآلداب ٔالعمًٕ داوعٛ املسقب

 ً.9114 وتعأُ دٍصٔز الرتبٗٛ داوعٛ طسابمظ

 ً.9115 وتعأُ تادٕزاٞ الػسٖعٛ داوعٛ طسابمظ

 إ ى اآلُ. 9115 قاز دٍصٔز الرتبٗٛ داوعٛ طسابمظ

 ً. 9117 وتعأُ. طسابمظ نمٗٛ الدعٕٚ مجعٗٛ الدعٕٚ اإلضالوٗٛ

 العطٕٖٛ يف اهل٠ٗات ٔاجلىعٗات العمىٗٛ املٍّٗٛ: -19

 التازٖذ وهاٌّا اضي اهل٠ٗٛ أٔ اجلىعٗٛ العمىٗٛ املٍّٗٛ

 9115ً طسابمظ لدعي المػٛ العسبٗٛ  المٗبٗٛ جلىعٗٛباعطٕ وؤضظ 

 ً 9116 تادٕزاٞ عطٕ وؤضظ لصالُٕ تادٕزاٞ الجكايف 

 ً 9117 طسابمظ جلىعٗٛ المٗبٗٛ األٌدلطٗٛعطٕ وؤضظ با

 املٍح ٔاجلٕاٟص اليت سصن عمّٗا: -11

 التازٖذ وهاٌّا اجلّٛ املاحنٛ اضي اجلاٟصٚ

بكطي المػٛ  11دفعٛ الرتتٗب األٔه خلسدن٘ 

 العسبٗٛ لطالب املادطتري

أنادميٗٛ الدزاضات 

 العمٗا

 ً 9115 طسابمظ

 : االِتىاوات األدبٗٛ-12

 التازٖذ البمد ، أٔ الٍػاطاالِتىاً

 وطتىس لٗبٗا –تادٕزاٞ  .ٖهتب الػعس الفصٗحغاعس: 

 ً إ ى اآلُ.9113 اإلوازات –دب٘  .عطٕ زابطٛ غعساٞ العسب

 ً إ ى اآلُ.9114 الطعٕدٖٛ- السٖاض .عطٕ خنبٛ الػعساٞ العسب
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 ً 9116 لٗبٗا -طسابمظ  .زٟٗظ جتىع غعساٞ العىٕد ٔالتفعٗمٛ  فسع لٗبٗا

 :اه األدبٗٛ املطبٕعٛاألعى-13

 األعىاه األدبٗٛ املٍػٕزٚ الهرتٌٔٗا:  -14

 أعىاه حتت الطبع: -15

 التازٖذ املتٕقع الصفٛ   الٍٕع عٍٕاُ العىن

 9191ٍٖاٖس  حتت الطبع دٖٕاُ غعس زِني الػسبتني

 9191ٍٖاٖس  حتت الطبع  دٖٕاُ غعس واشِلِت وع٘

 / رلطٕط دٖٕاُ غعس ظن الكصٗد

 / الطبعحتت  عمى٘ وٍّذ٘نتاب  العسٔضتٗطري 

    

 التازٖذ البمد دّٛ الٍػس  العىندٍظ 

 9114أنتٕبس  الػازقٛ  العدد األٔه  دلمٛ زابطٛ غعساٞ العسب وكاه ٌكدٙ

 ً 9115فرباٖس  املىمهٛ املػسبٗٛ 115دلمٛ الٕطَ بالكٍٗطسٚ املػسبٗٛ العدد  قصٗدٚ غعسٖٛ

 ً 9115وازع  الٗىَ دلمٛ أقالً عسبٗٛ العدد اخلاوظ قصٗدٚ غعسٖٛ

 9115ًالطبعٛ األٔ ى  داز الٍدبٛ وصس  الدٖٕاُ العىسٙ  قصٗدٚ غعسٖٛ

 التازٖذ إدازتّا دّٛ الٍػس  دٍظ العىن

 وطتىس األزدُ  صشٗفٛ ذٙ اجملاش االلهرتٌٔٗٛ قصاٟد غعسٖٛ

 وطتىس ضمطٍٛ ُعىاُ بٕابٛ الػعس  قصاٟد  غعسٖٛ

 وطتىس الػازقٛ غعساٞ العسبزابطٛ  قصاٟد  غعسٖٛ

 9113ً قطس الجكايفٌادٙ اجلطسٚ   قصاٟد  غعسٖٛ
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 الجكافٗٛ ٔاألدبٗٛ: األٌػطٛ -16

 التازٖذ البمد الصفٛ الٍػاط

 9119ً لٗبٗا /وصساتٛ وػازك وّسداُ الػعس الفصٗح

 9113ً طسابمظ/لٗبٗا زٟٗظ جلٍٛ التشهٗي وّسداُ غعساٞ داوعٛ طسابمظ

 9114ً دب٘/ اإلوازات عطٕ جلٍٛ  حتهٗي  وطابكٛ زابطٛ غعساٞ العسب

 9114ً السٖاض/ الطعٕدٖٛ وػازك ٔعطٕ جلٍٛ حتهٗي  وػسٔع الدٖٕاُ العىسٙ

 ً 9114 طسابمظ/ لٗبٗا عطٕ جلٍٛ حتهٗي وّسداُ غعساٞ داوعٛ طسابمظ

 9115ً ٔالٖٛ تبطٛ/ اجلصاٟس وػازك وّسداُ أٖاً تبطٛ املػازب٘

 9115ً نمٗٛ الرتبٗٛ طسابمظ ، ٔوػازكوؤضظ الصالُٕ الػعسٙ األٔه

 9115ً تعمٗي تادٕزاٞ/ لٗبٗا زٟٗظ جلٍٛ التشهٗي املطابكٛ الجكافٗٛ املدزضٗٛ

 9116ً نمٗٛ الرتبٗٛ طسابمظ وؤضظ الصالُٕ الػعسٙ الجاٌ٘

 9116ً تادٕزاٞ/ لٗبٗا زٟٗظ الفسٖل فسٖل اآلداب بصالُٕ تادٕزاٞ

 9116ً نمٗٛ الرتبٗٛ طسابمظ عطٕ جلٍٛ االستفاه الًٕٗ العامل٘ لمػٛ العسبٗٛ

 تسمجيت يف وعادي: -17

 التازٖذ البمد داز الٍػس اضي املعذي 

 9116 الهٕٖت داز ضمىٜ فصٗحبمطاُ عسب٘  تساٌٗي الكٕايفدٖٕاُ الػعساٞ العسب 

 طبعٛ األٔ ىال

 حتت الطبع وصس داز الٍدبٛ  تٌٕظ لٗبٗا اجلصاٟس غعساٞوَ صدٝ املٍابس 

 الدزاضات احلٕه ٌتاد٘ األدب٘: -91

  ًالعسب٘ الػسٖف زمحْ اهلل حبجا وطٕال عَ  :الدنتٕز الٍاقد قّد

سٕه قصٗدٚ ) فتٜ يف ضٗام املٕت ( غعسٙ بعٍٕاُ: ) غاعس خازز سدٔد الصوَ ( 

كد مبدٍٖٛ غسٖاُ لٗبٗا عاً يف وؤمتس أعطاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ األٔه الرٙ ع

9115.ً 
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  ٛقّدوت الدنتٕزٚ الٍاقدٚ: خددنٛ البدٔٙ حبجا بعٍٕاُ: ) تسٌٗى

 ً. 9114ٚ: ) الػاعس احملتطس ( داوعٛ طسابمظ غاعس ( سٕه قصٗد

  ٛقدوت األدٖبٛ السٔاٟٗٛ: عاٟػٛ إبساِٗي وكاال ٌكدٖا بعٍٕاُ: ) دالل

ِ٘: ) ال تّذسْٖ،  ضٗد الهُٕ ( يف الصٕت يف غعس أب٘ عاٟػٛ ( سٕه قصٗدت

 ً. 9115صشٗفٛ فطاٌٗا 

 :تكسزت بعض الكصاٟد وكسزا دزاضٗا يف بعض الهمٗات وٍّا 

 لػاعس احملتطس ( يف وادٚ حتمٗن ٌصٕص بكطي المػٛ قصٗدٚ ) ا

 ً. 9115 – 9114العسبٗٛ نمٗٛ الرتبٗٛ دٍصٔز داوعٛ طسابمظ 

  ٛٗقصاٟد أبٕ عاٟػٛ وكسزٚ ضىَ وػسٔع تطٕٖس نمٗات الرتب

 ً. 9116املكرتح وَ ٔشازٚ التعمٗي المٗبٗٛ 

  أُ ٔبعد فإٌ٘ الدنتٕز عالٞ الدَٖ ذلىد الفسداٌ٘ األضطٜ، أغّد 

 . صشٗح ال وبالػٛ فْٗ ٔال شٖادات الراتٗٛ الطريٚ ِرٓ نن وا ٔزد يف 

  ٔالطالً عمٗهي ٔزمحٛ اهلل

 األضطٜ لتٕقٗع: د. عالٞ الدَٖا

 ........................... 


