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 اللغة العربية وآدابها   برنامج 

 
 

 برنامج رؤية ال
 

إلى أن  برنامجإدراًكا لسمات الخصوصية وانطالًقا من الثوابت الحضارية ومرتكزات االنتماء والهوية يطمح ال
العبرية كافة من خالل منظومة   الدراسات  التمُيز في مجاالت  يكون منارة علمية وبحثية مرموقة لتحقيق 

 علمية متكاملة. 

 برنامج رسالة ال

تخريج كوادر مؤهلة في الدراسات العبرية واإلسرائيلية قادرة على أداء دور فاعل في مواجهة التحديات    -1
 تعليمية وبحثية فريدة ورائدة. الخارجية من خالل برامج 

 إعداد باحثين تنافسيين أكفاء علمًيا ومهنًيا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي.  -2

 تقديم المشورة العلمية والبحثية للمؤسسات المعنية لخدمة األهداف الوطنية والقومية.  -3

 أهداف البرنامج 

التخصصية تغطي مجاالت سوق العمل المتنوعة )اإلذاعة والتليفزيون/  تخريج كوادر مؤهلة للترجمات    -1
 الصحافة/ القوات المسلحة/ وزارة الخارجية(. 

 إعداد كوادر مؤهلة في الدراسات العبرية واإلسرائيلية تخدم صانعي القرار في التعاطي مع القوى اإلقليمية.   -2
مجال الدراسات العبرية واإلسرائيلية لإلسهام في تعزيز  إعداد باحثين تنافسيين أكفاء علمًيا ومهنًيا في    -3

 االنتماء والهوية الوطنية. 
 تمكين الخريج من مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات التنمية المستدامة.  -4
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 اللغة العبرية وآدابها  برنامج
 الفصل األول "الخريفي"  -المستوى األول 

 مالحظات االمتحان والدرجة  عدد الساعات  المقرر نوع  المقرر الرقم والرمز م
 عملي/  نظري   

 تدريب
امتحان  تحريري  مجموع

 فصلي
أعمال  
 فصلية

مجموع  شفوي 
 كلي

 

اللغة   ع ب111 1 قواعد 
 ( 1العبرية )

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

اللغة   ع ب112 2 مبادئ 
)قراءة   العبرية 

 ونصوص( 

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

الحضارات  ع ب113 3
 السامية

  100 - 30 - 70 2 ــــــــــــ  2 إجباري 

مدخل إلى العهد  ع ب114 4
 القديم 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

  100 - 30 - 70 2 ــــــــــــ  2 إجباري  قاعة بحث  ع ب115 5
  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري  ( 1استماع ) ع ب116 6
متطلب  100  ــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 ــــــــــــ  2 إجباري  اآلليالحاسب  كم  117 7

 كلية
8 118 

 م ج 
المصري  الفن 

 القديم # 
متطلب  100  ــــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 ــــــــــــ  2 اختياري 

 جامعة
9 119 

  م ج
متطلب  100  ــــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 ــــــــــــ  2 اختياري  الرسم # 

 جامعة
       19    مج الساعات  

 مالحظات: # يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط 
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 اللغة العبرية وآدابها  برنامج
 الفصل الثاني "الربيعي"  -المستوى األول 

 
الرقم   م

 والرمز 
نوع  المقرر 

 المقرر 
 مالحظات  االمتحان والدرجة  عدد الساعات 

عملي/   نظري   
 تدريب

امتحان  تحريري  مجموع
 فصلي

أعمال  
 فصلية

مجموع  شفوي 
 كلي

 

1 121 
 ع ب

اللغة   قواعد 
( ( 2العبرية 

 ]تدريبات[ 

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

2 122 
 ع ب

عبرية  نصوص 
 (1حديثة )

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

3 123 
 ع ب

عبرية  نصوص 
 قديمة

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

4 124 
 ع ب

األدب  تاريخ 
 العبري 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

5 125 
 م ج 

مدخل إلى الثقافة  
 العامة

متطلب  100  ــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 ــــــــــــ  2 إجباري 
 جامعة

6 126 
 ع ر

متطلب  100  ـــــــــــ  ــــــــ  100 2 2 1 إجباري  (1عربية )اللغة  ال
 كلية

7 127 
 إ ن

  اإلنجليزية لغة  ال
(1) 

متطلب  100  ـــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 2 1 إجباري 
 كلية

8 128 
 م ك

علم   إلى  المدخل 
 #اللغة

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري 

9 129 
 م ج 

اليهود   تاريخ 
 # القديم

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري 

       19    مج الساعات  
 يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط مالحظات: # 
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 اللغة العبرية وآدابها  برنامج
 الفصل األول "الخريفي"  -المستوى الثاني

 
نوع  المقرر  الرقم والرمز  م

 المقرر 
 مالحظات  االمتحان والدرجة  عدد الساعات 

عملي/   نظري   
 تدريب

امتحان  تحريري  مجموع
 فصلي

أعمال  
 فصلية

مجموع  شفوي 
 كلي

 

1 121 
 ع ب

اللغة   قواعد 
( ( 2العبرية 

 ]تدريبات[ 

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

2 122 
 ع ب

عبرية  نصوص 
 (1حديثة )

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

3 123 
 ع ب

عبرية  نصوص 
 قديمة

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

4 124 
 ع ب

األدب  تاريخ 
 العبري 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

5 125 
 ج م 

مدخل إلى الثقافة  
 العامة

متطلب  100  ــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 ــــــــــــ  2 إجباري 
 جامعة

6 126 
 ع ر

متطلب  100  ـــــــــــ  ــــــــ  100 2 2 1 إجباري  (1عربية )اللغة  ال
 كلية

7 127 
 إ ن

  اإلنجليزية لغة  ال
(1) 

متطلب  100  ـــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 2 1 إجباري 
 كلية

8 128 
 م ك

علم   إلى  المدخل 
 #اللغة

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري 

9 129 
 م ج 

اليهود   تاريخ 
 # القديم

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري 

       19    مج الساعات  
 مالحظات: # يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط 

 
 
 
 

 اللغة العبرية وآدابها  برنامج
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 الفصل الثاني "الربيعي"  -المستوى الثاني
 

الرقم  م
 والرمز

نوع  المقرر
 المقرر

 مالحظات االمتحان والدرجة  عدد الساعات 

عملي/   نظري   
 تدريب

امتحان  تحريري  مجموع
 فصلي

أعمال  
 فصلية

مجموع  شفوي 
 كلي

 

1 211 
 ع ب

قواعد اللغة العبرية 
(3) 

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

2 212 
 ع ب

عبرية  نصوص 
 (2حديثة )

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

3 213 
 ع ب

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري  الديانة اليهودية 

4 214 
 ع ب

العبري  األدب 
)مرحلة    الحديث
 التنوير( 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

5 215 
 ع ب

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري  مدخل إلى التلمود

6 216 
 ع ب

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري  ( 2استماع )

7 217 
 ع ب

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري  اللغة السريانية

8 218 
   م ج

القبطي   الفن 
 واإلسالمي# 

متطلب  100  ــــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 ــــــــــــ  2 اختياري 
 جامعة

9 219 
   م ج

متطلب  100  ــــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 ــــــــــــ  2 اختياري  الموسيقى#فن 
 جامعة

       19    مج الساعات  
 مالحظات: # يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط 

 
 
 
 
 



   

7 

 

 

 اللغة العبرية وآدابها  برنامج
 الفصل األول "الخريفي"  -المستوى الثالث

 
نوع  المقرر الرقم والرمز م

 المقرر
 مالحظات االمتحان والدرجة  عدد الساعات 

عملي/   نظري   
 تدريب

امتحان  تحريري  مجموع
 فصلي

أعمال  
 فصلية

مجموع  شفوي 
 كلي

 

قواعد اللغة العبرية  ع ب 221 1
(4)     

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

العبري  ع ب 222 2 األدب 
)المرحلة  الحديث 

 الفلسطينية(

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

من   ع ب 223 3 الترجمة 
العبرية إلى العربية 

(1) 

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

وسيط  ع ب 224 4 عبري  أدب 
(1) 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

متطلب  100  ــــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 2 1 إجباري  (2عربية )اللغة ال ر  ع 225 5
 كلية

 اإلنجليزيةلغة  ال إ ن 226 6
(2) 

متطلب  100 - - - 100 2 2 1 إجباري 
 كلية

البحث  م ج 227 7 مهارات 
شبكات   على 

 اإلنترنت

متطلب  100 ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 ــــــــــــ  2 إجباري 
 جامعة

األمم   ع ب 228 8 لغات  تاريخ 
 # السامية

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري 

مفردات  ع ر 229 9 بناء 
 # وتعبير

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري 

       19    مج الساعات  
 مالحظات: # يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط 
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 اللغة العبرية وآدابها  برنامج
 الفصل الثاني "الربيعي"   -المستوى الثالث

نوع  المقرر  الرقم والرمز 
 المقرر 

 مالحظات  والدرجة االمتحان  عدد الساعات 
عملي نظري   

/ 
 تدريب

امتحان  تحريري  مجموع
 فصلي

أعمال  
 فصلية

مجموع   شفوي 
 كلي 

 

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري     نحو اللغة العبرية ونصوص قديمة ع ب 311
  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري  (2األدب العبري الوسيط ) ع ب 312
  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري   السريانيةاللغة  ع ب 313
ونقد(  ع ب 314 )نصوص  الحديث  العبري  األدب 

(1)  
  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري  اتجاهات نقد العهد القديم  ع ب 315
  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري  (2الترجمة من العبرية إلى العربية ) ع ب 316
متطلب  100 ــــــــــــ  ــــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 ـــــــــ  2 إجباري  تنمية بشرية  م ج 317

 جامعة
ن  أالبد  100 - 30 ـــــــــــ  70 2 ـــــــــ  2 اختياري  #  (3استماع ) ع ب 318

الطالب   يجتاز
(/ 1استماع )
 (2استماع )

  100  30 - 70 2 ـــــــــ  2 اختياري  #أوروبيةنصوص متخصصة بلغة  ع ب 319

       19    مج الساعات 
 

 مالحظات: # يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العبرية وآدابها  برنامج
 الفصل األول "الخريفي"  -المستوى الرابع

 مالحظات والدرجة االمتحان  عدد الساعات  المقرر الرقم والرمز
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نوع    م
 المقرر

عملي/   نظري 
 تدريب

امتحان  تحريري  مجموع
 فصلي

أعمال  
 فصلية

مجموع  شفوي 
 كلي

 

عبرية  ع ب 411 1 أساليب 
  حديثة

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

العبري  ع ب 412 2 الشعر 
 الحديث والمعاصر 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

اللغات    ع ب 413 3 نحو 
المقارن  السامية 

 بالعبرية 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

الترجمة من العربية  ع ب 414 4
  (1إلى العبرية )

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري   اللغة السريانية ع ب 415 5
العبري  ع ب 416 6 األدب 

)المرحلة  الحديث 
 اإلسرائيلية(

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

التفكير  م ج 417 7 مهارات 
 العلمي

متطلب  100  ــــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 ـــــــــ  2 إجباري 
 جامعة

ومحادثة  ع ب 418 8 تعبير 
 بالعبرية 

  100  30 - 70 2 ـــــــــ  2 اختياري 

  100  30 - 70 2 ـــــــــ  2 اختياري  نظريات الترجمة ع ب 419 9

       18    مج الساعات  
 مالحظات: # يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط 

 
 
 
 
 
 

 اللغة العبرية وآدابها  برنامج
 الفصل الثاني "الربيعي"  -المستوى الرابع

 
 مالحظات االمتحان والدرجة  عدد الساعات  المقرر الرقم والرمز
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نوع    م
 المقرر

عملي/   نظري 
 تدريب

امتحان  تحريري  مجموع
 فصلي

أعمال  
 فصلية

مجموع  شفوي 
 كلي

 

عبرية  ع ب 411 1 أساليب 
  حديثة

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

العبري  ع ب 412 2 الشعر 
 الحديث والمعاصر 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

اللغات    ع ب 413 3 نحو 
المقارن  السامية 

 بالعبرية 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

الترجمة من العربية  ع ب 414 4
  (1إلى العبرية )

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري   اللغة السريانية ع ب 415 5
العبري  ع ب 416 6 األدب 

)المرحلة  الحديث 
 اإلسرائيلية(

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

التفكير  م ج 417 7 مهارات 
 العلمي

متطلب  100  ــــــــــــ  ـــــــــــ  100 2 ـــــــــ  2 إجباري 
 جامعة

ومحادثة  ع ب 418 8 تعبير 
 بالعبرية 

  100  30 - 70 2 ـــــــــ  2 اختياري 

  100  30 - 70 2 ـــــــــ  2 اختياري  نظريات الترجمة ع ب 419 9

       18    مج الساعات  
 مالحظات: # يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط 

 

 

 
 
 

 برنامج اللغة العبرية وآدابها
 الفصل الثاني "الربيعي"  -المستوى الرابع

 
الرقم   م

 والرمز 
نوع  المقرر 

 المقرر 
 مالحظات  االمتحان والدرجة  عدد الساعات 



   

11 

 

 

عملي/   نظري   
 تدريب

امتحان  تحريري  مجموع
 فصلي

أعمال  
 فصلية

مجموع  شفوي 
 كلي

 

1 421 
 ع ب

استشراق  
 وإسرائيليات 

  100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

2 422 
 ع ب

الترجمة من العربية 
 ( 2إلى العبرية )

  100 10 20 - 70 3 2 2 إجباري 

3 423 
 ع ب

العبري  األدب 
  (3الوسيط )

  100 10 20 - 70 2 - 2 إجباري 

4 424 
 ع ب

اللغة 
             اآلرامية

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

5 425 
 ع ب

تاريخ الفكر والحركة 
 الصهيونية

  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري 

6 426 
 ع ب

العبري  األدب 
)نصوص   الحديث 

 (2ونقد( )

   100 - 30 - 70 3 2 2 إجباري 

7 427 
 ج غ

  ات مقرر  100 - 30 - 70 2 - 2 إجباري  جغرافية فلسطين
ةبيني  

8 428 
 ع ب

العبري   النثر 
)رواية  المعاصر 

 # ومسرح(

  100 - 30 = 70 2 - 2 اختياري 

9 429 
 ع ب
 

 علم الداللة المقارن 
 

  100 - 30 - 70 2 - 2 اختياري 

       19    مج الساعات  
 مالحظات: # يختار الطالب مقررًا واحدًا فقط   

 

 

 اللغة العبرية وآدابها  برنامج
 توصيف المقررات الدراسية
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 ع ب  111رمز المقرر:  (  )إجباري(1مقرر: قواعد اللغة العبرية ) المستوى: األول

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 األبجدية العبرية  -
 التشكيل -
 المقاطع  -
 الشدة -
 االسم  -
 الضمائر وإضافة األسماء -
 هاء التعريف -
 حروف النسب  -
 اإلضافة -
 العدد  -
 أزمنة الفعل -

 المراجع: 
 زين العابدين أبو خضرة: قواعد اللغة العبرية -
 رشاد الشامي: اللغة العبرية الحديثة )قواعد( -
 محمد ضيف: قواعد اللغة العبرية -
 قواعد اللغة العبرية  عبد الخالق جبة: -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  112رمز المقرر:  مقرر: مبادئ اللغة العبرية )قراءة ونصوص( )إجباري(  المستوى: األول

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 حروف األبجدية العبرية  -
 كتابة وقراءة الحروفتدريبات على  -
 تدريبات كتابة وقراءة الحركات  -
 السكون وتدريبات عليها  -
 نصوص مبسطة للقراءة -
 التحيات وتعبيرات عامة -
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 فصول السنة والطقس: قراءة  -
 الشهور: قراءة -
 

 بيانات المقرر 
 ب ع  113رمز المقرر:  مقرر: الحضارات السامية القديمة    )إجباري( المستوى: األول

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 مفهوم السامية  -
 نظريات الموطن األصلي لألمم السامية  -
 حقيقة الشعوب واللغات السامية -
 الهجرات السامية القديمة -
 الكنعانيون   -
 الفينيقيون  -
 اآلراميون  -
 األموريون  -
 العبرانيون  -
 الفلسطينيون  -
 العرب -

 المراجع: 
 م. 1997سبتينو موسكاتي، الحضارات السامية القديمة، ترجمة د. السيد يعقوب، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -
 ، د.ت.8أحمد سوسة، العرب واليهود في التاريخ، العربي لإلعالن والنشر والطباعة والتوزيع، دمشق، ط  -
 م.2003فلسطين(، دار الثقافة العربية،  -سوريا  -يدي، معالم تاريخ الشعوب العربية القديمة )العراق القديمأحمد محمود هو   -
جيمس هنري برستيد، انتصار الحضارة، تاريخ الشرق األدنى، نقله للعربية د. أحمد فخري، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،    -

 د.ت.
 
 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  114رمز المقرر:  مقرر: مدخل إلى العهد القديم   )إجباري(  المستوى: األول

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 
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 مصطلح العهد القديم: نشأته وتطوره  -
 أقسام العهد القديم )التوراة/ األنبياء/ المكتوبات( -
 أثر السبي البابلي في نشأة نصوص العهد القديم  -
 جهود اليهود في دراسة العهد القديم  -
 الجهود المسيحية في دراسة العهد القديم  -
 الجهود اإلسالمية في دراسة العهد القديم  -

 المراجع: 
 م.2001واليونانية، أحمد حجازي السقان، نقد التوراة، أسفار موسى الخمسة، السامرية والعبرانية  -
، مطبعة أسعد، بغداد،  1أحمد سوسة، مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق، مركز الدراسات الفلسطينية، جامعة بغداد، ط  -

 م. 1978
ألفت محمد جالل، العقيدة الدينية والنظم التشريعية عند اليهود، كما يصورها العهد القديم، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة،    -

 م. 1974

اإلسرائيلي، ترجمة.صالح على سوداح، ط  - للشعب  القديم  التاريخ  للنشر والتوزيع، 1توماس ل.طومبسون،  بيسان  دار   ،
 م. 1995بيروت، لبنان، 

 م.1982، دار المعارف، 2جيمس فريزر، الفلكلور في العهد القديم )التوراة(، الجزء األول، ترجمة د.نبيلة إبراهيم، ط -

 م. 1995، دار القلم، دمشق، 3الديني اليهودي، أطواره ومذاهبه، ط حسن ظاظا، الفكر -

 م.2007، سوريا، دمشق، دار النايا للدراسات والنشر والتوزيع، 1حنا حنا، هفوات التوراة، ط -

 م.2011، 1شريف حامد سالم، نقد العهد القديم، مكتبة مدبولي، ط -
 م.2011، 1بة مدبولي، طشريف حامد سالم، المصدر اليهوي في التوراة، مكت -

  
 بيانات المقرر 

 ع ب  115رمز المقرر:  مقرر: قاعة بحث    )إجباري( المستوى: األول

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 تعريف البحث العلمي -
 طبيعة البحث العلمي وأهميته  -
 في نطاق البحث أهم المصطلحات التي تدخل  -
 خصائص البحث وشروطه -
 أنواع البحث العلمي -
 مراحل إعداد البحث -
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 عالمات الترقيم ووضع المقدمة والخطة والمرحلة النهائية للبحث -
 مناهج البحث العلمي -

 المراجع: 
 لسابعة( شوقي ضيف، البحث األدبي "طبيعته. مناهجه. أصوله. مصادره"، )القاهرة: دار المعارف، الطبعة ا -
 (1968أحمد شلبي، كيف تكتب بحًثا أو رسالة، )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة السادسة،  -
 (1970علي جواد الطاهر، منهج البحث األدبي، )بغداد: مطبعة العاني،  -
 (2003المعرفة، لبنان: دار  -يوسف المرعشلي، أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات، )بيروت -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  116رمز المقرر:  (    )إجباري(1مقرر: استماع ) المستوى: األول

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 "ִעְבִרית ְוִלְכּתֹוב ִלְקרֹוא" -
 "א " ָרָמה ִּתְרּגּום -
ש  ֶאְפָשר -  ?ְלִהיָפּגֵּ
ם  (א) ֶחֶלק :ִראשֹון ִשעּור -  ׂ  ָשלו
ם (ב) ֶחֶלק :ִראשֹון ִשעּור -  ִעְבִרי שֵּ
ַאִין  (ג) ֶחֶלק :ִראשֹון ִשעּור -  ַאָּתה  מֵּ
 ְוִהיא  הּוא (ד) ֶחֶלק :ִראשֹון ִשעּור -
ִני ִשעּור -  (א) ֶחֶלק   ִבירּוָשַלִים ָּגר הּוא :שֵּ
ִני ִשעּור -  (ב) ֶחֶלק   ִבירּוָשַלִים ָּגר הּוא :שֵּ
ִני ִשעּור -  (ד) ֶחֶלק (ג) ֶחֶלק   ִבירּוָשַלִים ָּגר הּוא :שֵּ
ָבה ַּתְלִמיָדה ַחָנה :ְשִליִשי ִשעּור -  ׂ  (ב) ֶחֶלק  (א) ֶחֶלק   טו
ָבה ַּתְלִמיָדה ַחָנה :ְשִליִשי ִשעּור -  ׂ  (ד) ֶחֶלק (ג) ֶחֶלק   טו

 

 

 

 بيانات المقرر 
 ع ب  121رمز المقرر:  ( ]تدريبات[  )إجباري( 2مقرر: قواعد اللغة العبرية ) المستوى: األول
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 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 تدريبات الحركات والتشكيل  -

 هاء التعريف -

 اإلشارةأسماء  -

 االسم وأنواعه  -

 الصفة -

 الصفة النسبية -

 أداوت االستفهام  -

 نصوص واستخراج صيغ نحوية -

 تدريبات اسم الفاعل واسم المفعول والمشتق  -

 تدريبات الماضي والمصادر والمستقبل  -

 بيانات المقرر 
 ب  ع 122رمز المقرر:  (   )إجباري(1مقرر: نصوص عبرية حديثة ) المستوى: األول

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 محادثات عبرية بسيطة مشكلة -
 أخبار عبرية قصيرة مشكلة -
 قصص عبرية مشكلة  -
 قصص عبرية وتدريبات  -
 نصوص عبرية وتدريبات -
 نصوص عبرية متنوعة -
 تدريبات لغوية  -
 

 المقرر بيانات 
 ع ب  123رمز المقرر:  مقرر: نصوص عبرية قديمة    )إجباري(  المستوى: األول
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 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 من تاريخ اللغة العبرية  -
 أسفار العهد القديم واللغة العبرية  -
 وتحليل النص األول: قراءة  -
 النص الثاني: قراءة وتحليل  -
 النص الثالث: قراءة وتحليل  -
 النص الرابع: قراءة وتحليل -
 النص الخامس: قراءة وتحليل  -
 النص السادس: قراءة وتحليل  -
 النص السابع: قراءة وتحليل  -
 النص الثامن: قراءة وتحليل  -
 النص التاسع: قراءة وتحليل  -

 المراجع: 
 م. 1989، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، دمشق، دار القلم، محمد على البار -
 م.1996محمد خليفة حسن، مدخل نقدي إلى أسفار العهد القديم، القاهرة،  -
،  1محمد خليفة حسن، أحمد محمود هويدي، اتجاهات نقد العهد القديم )النقد اليهودي والمسيحي واإلسالمي والغربي(، ط  -

 م.2001بية، دار الثقافة العر 
العدد    - ثقافية شهرية(،  )مجلة  الفيصل،  مجلة  التوراة،  ابن حزم ألسفار  نقد  بشأن  جديدة  قدوري، حقائق  ،  347سمير 

 م(.2005يوليه –هـ )يونيه1426الرياض، جمادى األولى 
 م. 2019يع، القاهرة، شريف حامد سالم، العهد القديم بين التأويل الديني وإتجاهات النقد الحديثة، بيان للنشر والتوز  -
 م. 2019شريف حامد سالم، قراءة نصوص التوراة في ضوء نظرية تعدد المصادر، دار بيان للنشر والتوزيع، القاهرة،  -
 .2019شريف حامد سالم، نحو اللغة العبرية ونصوص قديمة،  -
 
 
 
 
 
  

 بيانات المقرر 
 ع ب  124رمز المقرر:  )إجباري( مقرر: تاريخ األدب العبري     المستوى: األول
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 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 تاريخ األدب العبري القديم -
 تاريخ األدب العبري في العصور الوسطى -
 أدباء العصور الوسطى  -
 الهسكااله -تاريخ األدب العبري الحديث -
 أشهر ادباء الهسكااله -
 تاريخ األدب العبري في فلسطين -
 البعث -
 تاريخ األدب العبري في فترة الدولة -
 الدوريات العبرية في الدولة -
 أدباء فترة الدولة -

 
 

 بيانات المقرر 
 ع ر  126رمز المقرر:  (    )إجباري(1عربية )اللغة ال المستوى: األول

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2الساعات: عدد  فصل: الربيع 
 

 المحتوى العلمي: 
 دراسة وإعراب سورة قرآنية.  -
 دراسة وإعراب نماذج من الحديث النبوي الشريف.  -
 نشأة علم النحو وتطوره.  -
 الكالم وما يتألف منه.  -
 عالمات االسم والفعل. -
 عالمات اإلعراب األصلية والفرعية. -
 والمبني من األسماء واألفعال. المعرب  -
 ما يعرب بعالمات إعراب فرعية.  -
 الميزان الصرفي. -
 أقسام الفعل الصحيح والفعل المعتل. -
 المجرد والمزيد. -
 موضوع الهمزة في اللغة العربية. -
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 تعريف اللحن.  -
 نماذج من اللحن الشائع على ألسنة الناس. -

  المراجع:
 يى الدين الدرويش. إعراب القرآن الكريم: مح -
 مشكلة الهمزة العربية: رمضان عبد التواب. -
 قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم: عبد السالم هارون. -
 أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب واإلذاعيين: أحمد مختار عمر.  -

 
 بيانات المقرر 

 إن  127المقرر: رمز  (1) اإلنجليزيةلغة المقرر:  المستوى: األول

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 

 المحتوى العلمى : 
 

يهدف هذا المقرر الى تعلم الطالب للمهارات األربع األساسية الكتساب اللغة االنجليزية من استماع ومحادثة وقراءة وكتابة  
باالضافة الى القواعد األكاديمية للغة االنجليزية ومهارات الترجمة من وإلى اللغة االنجليزية وذلك عند المستوى قبل المتوسط 

   (lower Intermediate   ) بحيث يستكشف الطالب المهارات اللغوية المتنوعة للغة االنجليزية وصوال به الى مرحلة إتقان
 اللغة االنجليزية بمهاراتها المتنوعة عند المستوى قبل المتوسط مستعينا بالتقنيات الحديثة ومنصات االنترنت المختلفة . 

 وتشمل النصوص المتخصصة فى هذا المستوى :  
 ثة للنصوص باللغة االنجليزية . االستماع والمحاد -1
 القراءة والكتابة لنصوص باللغة االنجليزية .  -2
 الترجمة من والى االنجليزية .  -3
 شرح واستخدام القواعد اللغوية للغة االنجليزية .   -4

 المصادر : 
1- Cambridge English Language Course ( Lower Intermediate) 
2- Streamline English Language Course ( Lower Intermediate)  
3-  Macmillan English Language Course ( Lower Intermediate)  

 
 

 بيانات المقرر 
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 ع ب  128رمز المقرر:  مقرر: المدخل إلى علم اللغة العام   )اختياري( المستوى: األول

 ساعات معتمدة 2)إجمالي( نظري =  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 تعريف اللغة -
 النظريات المختلفة في نشأة اللغة -
 لمحة تاريخية عن اللغات السامية -
 الخصائص المشتركة للغات السامية  -
 عالقة علم اللغة بالعلوم األخرى  -
 مناهج علم اللغة -
 التركيبي/ الداللي(مستويات التحليل اللغوي )الصوتي/ الصرفي/  -

 المراجع: 

 المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب. -

 مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمي حجازي. -

 علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي.   -

 علم األصوات للدكتور كمال بشر. -

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  129رمز المقرر:  مقرر:  تاريخ اليهود القديم    )اختياري(  المستوى: األول

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوي العلمي: 

 أحداث ما قبل عصر اآلباء -

 عصر اآلباء -

 بنو إسرائيل في مصر -

 بنو إسرائيل في برية سيناء وتلقي موسى الشريعة  -

 كنعانغزو  -

 عصر المملكة  -
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 انقسام المملكة  -

 السبي البابلي -

 اليهود تحت الحكم الفارسي/ اليوناني/ الروماني -

 المراجع: 

تومسون )توماس ل.(, أسفار العهد القديم في التاريخ, اختالق الماضي, ترجمة عبد الوهاب علوب, مراجعة وتقديم محمد   -
 م2000جلس األعلى للثقافة, خليفة حسن, المشروع القومي للترجمة, الم

 م1990سوسة )أحمد(, العرب واليهود في التاريخ, العربي للطباعة والنشر والتوزيع, دمشق,  -
مالمات )أبراهام(, تدمور )حييم(, العبرانيون وبنو إسرائيل في العصور القديمة بين الرواية التوراتية واالكتشافات األثرية,   -

 2001, المكتب المصري لتوزيع المطبوعات, القاهرة, 1ط ترجمة وتقديم رشاد الشامي, 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  211رمز المقرر:  (    )إجباري(3مقرر: قواعد اللغة العبرية ) المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 )مفتوح ومضموم ومكسور العين واألجوف( الوزن األول  -
 المفرد والمثنى والجمع -
 التذكير والتأنيث  -
 اإلضافة -
 العدد وأسماء االستفهام والصفة -
 الوزنان الثاني والثالث والشواذ منهما -
 الوزنان الرابع والخامس والشواذ منهما  -
 تدريبات متنوعة على األفعال  -
 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  212رمز المقرر:  (    )إجباري(2مقرر: نصوص عبرية حديثة ) المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 أخبار عبرية طويلة  -
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 محادثات عبرية طويلة  -
 محادثا عبرية متقدمة -
 قصص عبرية مشكلة  -

 المراجع: 

 " السالم عليكم" ، دروس فى اللغة العبرية للمتقدمين، الجزء الرابع، الجامعة المفتوحة، تل أبيب. עליכם שלום -
 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  213رمز المقرر:  مقرر: الديانة اليهودية    )إجباري( المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 تهويد التاريخ والدين  -
 الجذور الفكرية والعقائدية للديانة اليهودية  -
 الكتب المقدسة في الديانة اليهودية -
 مفاهيم وعقائد يهودية -
 أعياد اليهود ومناسباتهم الدينية -
 المعامالتمالمح من الشريعة اليهودية: الصوم/ الحج/ الزكاة/ الصالة/  -
 الفرق اليهودية -
 الصهيونية واليهودية: عالقة عضوية -
 معجم المصطلحات اليهودية  -

 المراجع: 

 حسن ظاظا: الفكر الديني اإلسرائيلي أطواره ومذاهبه  -

 عبد المجيد همو: الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات -

 قد العهد القديم شريف حامد سالم: المصدر اليهوي في التوراة/ اتجاهات ن -

 فراس السواح: الحدث التوراتي والشرق األدنى القديم   -

 كارم محمود عزيز: أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق القديم  -

 جميل خرطبيل: نقد الدين اليهودي  -

 سهيل ديب: التوراة تاريخها وغاياتها  -
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 ظفر اإلسالم خان: التلمود تاريخه ومعالمه   -

 هفوات التوراةحنا حنا:  -

 محمد خليفة حسن: عالقة اإلسالم باليهودية: رؤية إسالمية  -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  214رمز المقرر:  مقرر: األدب العبري الحديث )مرحلة التنوير( )إجباري(  المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 األدب: مفهومه وأنواعه  -
 المصطلحات األدبية العبرية -
 نشأة األدب العبري الحديث في شرق أوروبا وغربها  -
 الهسكااله )التنوير اليهودي(  -
 الهسكااله في إيطاليا  -
 الهسكااله في فرنسا  -
 الهسكااله في ألمانيا  -
 الهسكااله في جاليسيا  -
 الهسكااله في روسيا -
 يهودا ليف جوردون  -
 نشاة الصهيونية على انقاض الهسكااله -
 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  215رمز المقرر:  مقرر: مدخل إلى التلمود    )إجباري(  المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 التلمود: نشأته ومراحل تدوينه  -
 التلمود البابلي  -
 التلمود األورشليمي  -
 أقسام التلمود  -
 المدارس الدينية اليهودية ودراستهم للتلمود  -
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 الجمارا: لغتها ومحتواها  -
 رواد فقهاء اليهود في دراسة التلمود  -
 آراء الفرق اليهودية في التلمود -
 مخطوطات التلمود  -

 المراجع: 
 والصهيونية.أسعد روزق: التلمود  -
 مصطفي عبد العبود: ترجمة متن التلمود والمشنا. -
 عامر الحافي: التلمود وآتاره وتا ريخه. -

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  216رمز المقرر:  (    )إجباري(2مقرر: استماع ) المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 (1مراجعة سريعة على مقرر استماع ) -
 (א) ֶחֶלק :ִראשֹון ִשעּור -
 (ב) ֶחֶלק :ִראשֹון ִשעּור -
 (ג) ֶחֶלק :ִראשֹון ִשעּור -
ִני ִשעּור -  (א) ֶחֶלק :שֵּ
ִני ִשעּור -  (ב) ֶחֶלק :שֵּ
ִני ִשעּור -  (ג) ֶחֶלק :שֵּ
 (א) ֶחֶלק :ְשִליִשי ִשעּור -
 (ב) ֶחֶלק :ְשִליִשי ִשעּור -
 (ג) ֶחֶלק :ְשִליִשי ִשעּור -
 (ד) ֶחֶלק :ְשִליִשי ִשעּור -

 المراجع: 
)أسطوانة    2020(، كلية اآلداب، جامعة المنوفية،  2شريف حامد سالم، االستماع )مًعا... اللغة العبرية أسهل( المستوى )  -

 مدمجة( 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  217رمز المقرر:  مقرر: اللغة السريانية    )إجباري( المستوى: الثاني 
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 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 
 نشأة اللغة السريانية -
 الحروف والحركات -
 حروف بجد كفت -
 الضمائر المنفصلة  -
 الضمائر المتصلة -
 االسم أحوال  -
 وظائف حروف بدول  -
 الفعل في الوزن األول -
 المبنى للمجهول من الوزن األول -
 المبنى للمجهول من الوزن الثاني مع تطبيقات على النصوص -
 الفعل في الوزن الثالث  -
 المبنى للمجهول من الوزن الثالث مع تطبيقات على النصوص -

 المراجع: 
 اعد اللغة السريانية وآدابها محمد عطية األبراشي، المفصل في قو  -
 (1978زاكية رشدي، السريانية نحوها وصرف مع نصوص مختارة ) القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر  -
 (1975الخور فسقفوس برصوم، اللغة السريانية )حلب،  -
 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  221المقرر: رمز  (    )إجباري(4مقرر: قواعد اللغة العبرية ) المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 "ִעְבִרית ְוִלְכּתֹוב ִלְקרֹואالوحدة األولى: " -
 "א" ָרָמה ִּתְרּגּוםالوحدة الثانية:  -
ש  ֶאְפָשרالوحدة الثالثة:  -  ?ְלִהיָפּגֵּ
 פֹופּוָלִרית  ְמֹאד ִמְסָעָדה זֹאתالوحدة الرابعة:  -
 الوحدة الخامسة: دروس متنوعة للقراءة -
 الوحدة السادسة: قواعد متنوعة وتدريبات -



   

26 

 

 

 الوحدة السابعة: تدريبات على الفعل -
 الوحدة التاسعة: من أدوات الربط والتعبير  -
 الوحدة العاشرة: مراجعة وتدريبات  -
 מבחניםادية عشر: الوحدة الح  -

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  222رمز المقرر:  مقرر: األدب العبري الحديث )المرحلة الفلسطينية( )إجباري(  المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 األدب العبري الحديث قبل قيام الدولة -
 االستيطان اليهودي في فلسطين -
 العالقات العربية اليهودية في األدب اإلسرائيلي  -
 نماذج أدبية عن العالقات قبل قيام الدولة -
 في األدب اإلسرائيلي  1948العالقات العربية اليهودية بعد  -
 في األدب اإلسرائيلي  1967العالقات العربية اليهودية بعد  -
 العبرية  مفهوم الوطن في الرواية -
 نماذج عبرية مع التحليل )رواية( -
 

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  223رمز المقرر:  (  )إجباري(1مقرر: الترجمة من العبرية إلى العربية ) المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 سياسيةنصوص عبرية  -
 نصوص عبرية اقتصادية -
 نصوص عبرية اجتماعية -
 نصوص عبرية متنوعة -
 نصوص عبرية رياضية -
 نصوص عبرية عسكرية  -
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 بيانات المقرر 
 ع ب  224رمز المقرر:  (    )إجباري(1مقرر: األدب العبري الوسيط ) المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 

 المحتوى العلمي: 
 الشعر العبري القديم  -
 بدايات الشعر العبري الديني في فلسطين  -
 مراحل الشعر العبري الديني  -
 الشعر العبري الديني قبل الكالسيكي -
 الشعر العبري الديني الكالسيكي -
 الشعر العبري الديني المتأخر  -
 فلسطين أنواع القصائد العبرية الدينة في  -

 المراجع: 
 ألفت جالل: الشعر العبري القديم -
 وليد رضا: الشعر العبري الديني في العصر الوسيط في فلسطين -
 הבינים ביני העברית הקודש  שירת ,פלישר עזרא -
 
 

 بيانات المقرر 
 ع ر  225رمز المقرر:  (    )إجباري(2عربية )اللغة ال المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2الساعات: عدد  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 تطور األدب العربي وتاريخه ونصوصه. -
 العوامل االجتماعية والسياسية والثقافية في تطور األدب. -
 األدب العربي في العصر اإلسالمي واألموي: اتجاهاته ونصوصه. -
 تحليل قصيدة شعرية من العصر األموي. -
 تحليل نص نثري من العصر األموي. -
 األدب العربي في العصر العباسي: اتجاهاته ونصوصه.  -
 تحليل قصيدة شعرية من العصر العباسي. -
 تحليل نص نثري من العصر العباسي. -
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  المراجع:
 تاريخ األدب العربي: شوقي ضيف. -
 األدب في العصر اإلسالمي: شوقي ضيف. -
 األول: شوقي ضيف. األدب في العصر العباسي -
 األدب في العصر العباسي الثاني: شوقي ضيف. -

 
 بيانات المقرر 

 م ك  226رمز المقرر:  (   )إجباري( 2) اإلنجليزيةلغة المقرر:  المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 

 :  يالمحتوى العلم
ستماع ومحادثة وقراءة وكتابة  تعلم الطالب للمهارات األربع األساسية الكتساب اللغة االنجليزية من ا يهدف هذا المقرر الى  

ضافة الى القواعد األكاديمية للغة االنجليزية ومهارات الترجمة من وإلى اللغة االنجليزية وذلك عند المستوى  المتوسط )   باإل
Intermediateا المهارات  الطالب  يستكشف  بحيث  اللغة (   إتقان  مرحلة  الى  به  وصوال  االنجليزية  للغة  المتنوعة  للغوية 

 االنجليزية بمهاراتها المتنوعة عند المستوى المتوسط مستعينا بالتقنيات الحديثة ومنصات االنترنت المختلفة . 
 وتشمل النصوص المتخصصة فى هذا المستوى :  

 االستماع والمحادثة للنصوص باللغة االنجليزية .  -1
 قراءة والكتابة لنصوص باللغة االنجليزية . ال -2
 الترجمة من والى االنجليزية .  -3
 شرح واستخدام القواعد اللغوية للغة االنجليزية .   -4

 المصادر : 
1- Cambridge English Language Course (  Intermediate)  
2- Streamline English Language Course (  Intermediate)  
3-  Macmillan English Language Course (  Intermediate)  

 
 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  228رمز المقرر:  مقرر: تاريخ لغات األمم السامية   )اختياري( المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
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 المحتوى العلمي: 
 مصطلح اللغات السامية والموطن األصلي لها  -
 حقيقة الشعوب واللغات السامية في ضوء علم اللغة المقارن  -
 تقسيم اللغات السامية والسمات المشتركة بينها -
 اللغة العربية القديمة -
 اللغة العبرية: مراحلها وتطورها -
 على اللغة العبرية  اللغة األكادية وتأثيرها -
 اللغة الكنعانية وتأثيرها على اللغة العبرية -
 اللغة اآلرامية وتأثيرها على اللغة العبرية  -
 اللغات الموآبية والعمونية والفينيقية وتأثيرها على اللغة العبرية -
 السمات العامة للغة األوجاريتية -
 اللغة الحبشية ولهجاتها  -
 لغات الساميةنصوص عبرية في تاريخ ال -

 المراجع: 

 سبتينو موسكاتي: الحضارات السامية -

 إسرائيل ولفنسون: الحضارات السامية القديمة  -

 محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة -

 محمود السعران: علم اللغة -

 إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية  -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  229رمز المقرر:  مفردات وتعبير    )اختياري( مقرر: بناء  المستوى: الثاني 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 

 المحتوى العلمي: 
 أواًل: بناء المفردات 

 األسماء: االسم المذكر/ االسم المؤنث/ جمع المذكر/ جمع المؤنث -
 المزيد/ المشتقاتاألفعال: الثالثي/ الرباعي/ المجرد/  -
 الحروف: العطف/ النسب/ أدوات الربط -

 ثانًيا: التعبير 
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 التعليم في إسرائيل -
 الكيبوتس -
 الصناعة في إسرائيل  -
 األحزاب في إسرائيل -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  311رمز المقرر:  مقرر: نحو اللغة العبرية ونصوص قديمة  )إجباري( المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  الخريف فصل: 
 المحتوى العلمي: 

 أسفار العهد القديم واللغة العبرية  -
 أثر التراث القديم لشعوب الشرق في مادة العهد القديم محل الدراسة التطبيقية -
 إشارات وعالمات نصية لنصوص العهد القديم  -
 المقاطع والنبر والقامتس حاطوف -
 واو القلب والنفي والنهي  -
 نصوص(  6نماذج تطبيقية لتحليل نصوص العهد القديم ) -

 المراجع: 
 م. 1989محمد على البار، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، دمشق، دار القلم،  -
 م.1996 محمد خليفة حسن، مدخل نقدي إلى أسفار العهد القديم، القاهرة، -
،  1محمد خليفة حسن، أحمد محمود هويدي، اتجاهات نقد العهد القديم )النقد اليهودي والمسيحي واإلسالمي والغربي(، ط  -

 م.2001دار الثقافة العربية، 
العدد    - ثقافية شهرية(،  )مجلة  الفيصل،  مجلة  التوراة،  ابن حزم ألسفار  نقد  بشأن  جديدة  قدوري، حقائق  ،  347سمير 

 م(.2005يوليه –هـ )يونيه1426الرياض، جمادى األولى 
 م. 2019شريف حامد سالم، العهد القديم بين التأويل الديني وإتجاهات النقد الحديثة، بيان للنشر والتوزيع، القاهرة،  -
 م. 2019، شريف حامد سالم، قراءة نصوص التوراة في ضوء نظرية تعدد المصادر، دار بيان للنشر والتوزيع، القاهرة -
 .2019شريف حامد سالم، نحو اللغة العبرية ونصوص قديمة،  -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  312رمز المقرر:  (   )إجباري(2مقرر: األدب العبري الوسيط )  المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 
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 األدبية العبرية في العصر الوسيط المؤلفات  -
 القصائد الدينية  -
 قصائد دينية لشلومو بن جبيرول -
 قصائد دينية لموشيه بن عزرا  -
 بدايات البحور العربية في الشعر العبري الوسيط  -
 كبار األدباء اليهود في العصر الوسيط  -
 قصائد غير دينية لموشيه بن عزرا  -
 قصائد غير دينية ليهودا هاليفي -
 قصائد غير دينية لتادروس أبو العافية -

 المراجع: 
  דביר , ירושלים ,ביאליק  מוסד  הוצאת , ובפרובאנס  בספרד   העברית  השירה : שירמן  חיים -
 1972,מתוקנת מהדורה ,א"ת
 .1976 ,א"ת ,הפנינים מבחר ספר :הברמן מאיר אברהם -
 

 المقرر بيانات 
 ع ب  313رمز المقرر:  مقرر: اللغة السريانية   )إجباري( المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 الفعل المهموز الفاء مع نصوص تطبيقية  -
 الفعل المهموز العين مع نصوص تطبيقية  -
 تطبيقيةالفعل النوني مع نصوص  -
 الفعل المعتل الفاء مع نصوص تطبيقية  -
 الفعل المعتل العين مع نصوص تطبيقية  -
 الفعل المعتل الالم مع نصوص تطبيقية  -
 (1الحروف العارضة مع حل تدريب ) -
 (2الجملة البسيطة مع حل تدريب ) -
 (3الصفة والحال مع حل تدريب ) -
 (4الفعل المضاعف مع حل تدريب ) -
 نضصوص تطبيقية -

 المراجع: 
 (1975المطران يعقوب أوجين منا، األصول الجلية في نحو اللغة اآلرامية )بيروت: منشورات مركز بابل،  -
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 (1939القس بولس الكفرنيسي، غرامطيق اللغة اآلرامية السريانية، )بيروت:  -
 (  1879 اقليمس يوسف داود، اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية، )الموصل: -

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  314رمز المقرر:  ( )إجباري( 1مقرر: األدب العبري الحديث )نصوص ونقد( ) المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 نصوص نثرية -
 قصص قصيرة لألديب إسرائيل هامئيري  -
 نصوص شعرية: قصائد للشاعر شالوم شطريت  -
 نصوص نثرية: قصص قصيرة لالديبة شوالميت هار إيفن -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  315رمز المقرر:  مقرر: اتجاهات نقد العهد القديم    )إجباري( المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 الجهود اليهودية في دراسة العهد القديم  -
 الجهود المسيحية في دراسة العهد القديم  -
 الجهود اإلسالمية في تطوير دراسة العهد القديم  -
 النقد النصي للعهد القديم  -
 النقد المصدري للعهد القديم  -
 للعهد القديم النقد الشكلي  -
 النقد التاريخي للعهد القديم  -
 النقد األدبي للعهد القديم  -
 نظريات النقد التحريري  -

 المراجع: 
 م. 1989محمد على البار، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، دمشق، دار القلم،  -
 م.1996محمد خليفة حسن، مدخل نقدي إلى أسفار العهد القديم، القاهرة،  -
،  1د خليفة حسن، أحمد محمود هويدي، اتجاهات نقد العهد القديم )النقد اليهودي والمسيحي واإلسالمي والغربي(، طمحم  -

 م.2001دار الثقافة العربية، 
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العدد    - ثقافية شهرية(،  )مجلة  الفيصل،  مجلة  التوراة،  ابن حزم ألسفار  نقد  بشأن  جديدة  قدوري، حقائق  ،  347سمير 
 م(.2005يوليه –هـ )يونيه1426 الرياض، جمادى األولى

 م. 2019شريف حامد سالم، العهد القديم بين التأويل الديني وإتجاهات النقد الحديثة، بيان للنشر والتوزيع، القاهرة،  -
 م. 2019شريف حامد سالم، قراءة نصوص التوراة في ضوء نظرية تعدد المصادر، دار بيان للنشر والتوزيع، القاهرة،  -
 

 

 مقرر بيانات ال
 ع ب  316رمز المقرر:  (  )إجباري(2مقرر: الترجمة من العبرية إلى العربية ) المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 نصوص عبرية سياسية -
 نصوص عبرية اقتصادية -
 نصوص عبرية اجتماعية -
 متنوعةنصوص عبرية  -
 نصوص عبرية رياضية -
 نصوص عبرية عسكرية  -
 
 

 بيانات المقرر 
 م. ج  317رمز المقرر:  مقرر: تنمية بشرية   )إجباري( المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 

 المحتوى العلمي: 
 مفهوم التنمية البشرية.  

 مؤشرات التنمية البشرية.  
 العوامل المؤثرة في تحقيق مستويات متقدمة في التنمية البشرية.

 عالقة التخطيط بالتنمية البشرية. 
 نماذج تطببقية لمستويات التنمية في دول العالم.

 
 بيانات المقرر 
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 ع ب  318رمز المقرر:  (  )اختياري(3مقرر: استماع ) المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  الربيع فصل: 
 

 المحتوى العلمي: 
 (2مراجعة سريعة على مقرر استماع ) -
 (א) ֶחֶלק :ִראשֹון ִשעּור -
 (ב) ֶחֶלק :ִראשֹון ִשעּור -
 (ג) ֶחֶלק :ִראשֹון ִשעּור -
ִני ִשעּור -  (א) ֶחֶלק :שֵּ
ִני ִשעּור -  (ב) ֶחֶלק :שֵּ
ִני ִשעּור -  (ג) ֶחֶלק :שֵּ
 (א) ֶחֶלק :ְשִליִשי ִשעּור -
 (ב) ֶחֶלק :ְשִליִשי ִשעּור -
 (ג) ֶחֶלק :ְשִליִשי ִשעּור -
 (ד) ֶחֶלק :ְשִליִשי ִשעּור -
 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  319رمز المقرر:  مقرر: نصوص متخصصة بلغة أوروبية  )اختياري( المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

- The Semitic Languages 

- History of Hebrew from its Pre-history to the Present 

- Biblical Hebrew 

- The Impact of Aramaic 

- Mishnaic or Rabbinic Hebrew 

- Medieval Hebrew - Between the Mishnah and the Revival of Hebrew in the Late 19th Century 

- Modern (Israeli) Hebrew 

 
 بيانات المقرر 
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 ع ب  321رمز المقرر:  مقرر: علم التراكيب  )إجباري( المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 تعريف بعلم التراكيب -
 أنواع الجملة العبرية  -
 األقسام الرئيسية في الجملة العبرية -
 المسند والمسند إليه  -
 المفعول وأنواعه -
 الظرف -
 تحويل الجملة العبرية )من مبنى للمعلوم لمبنى للمجهول والعكس( -
 الجمل المعقدة -
 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  322رمز المقرر:  مقرر: أدب عبري حديث )قصة ومقال(   )إجباري( المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 قصص نثرية متنوعة -
 مقاالت صحفية متنوعة -
 تطبيقات  -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  323رمز المقرر:  مقرر: المجتمع اإلسرائيلي المعاصر   )إجباري( المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 التشريعية في إسرائيل السلطة  -
 السلطة التنفيذية في إسرائيل -
 القومية والصهيونية ومعاداة السامية -
 جذور المجتمع اإلسرائيلي -
 ن للفلسطينييالمجتمع اإلسرائيلي ونظرته  -
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 القدس ومكانتها في الصراع العقائدي  -
 التنوعات االجتماعية في إسرائيل -

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  324رمز المقرر:  مقرر: النثر العبري الحديث )رواية ومسرحية( )إجباري( الثالث المستوى: 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 مدخل للرواية والمسرح اإلسرائيلي -
 رواد الرواية والمسرح اإلسرائيلي -
 الرواية والمسرح العبري نقد الصهيونية واليهودية في  -
 نماذج تطبيقية )روايات ومسرحيات متنوعة( -

 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  325رمز المقرر:  ( )إجباري( 3مقرر: الترجمة من العبرية إلى العربية ) المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 العلمي: المحتوى 

 نصوص عبرية سياسية -
 نصوص عبرية اقتصادية -
 نصوص عبرية اجتماعية -
 نصوص عبرية متنوعة -
 نصوص عبرية رياضية -
 نصوص عبرية عسكرية  -

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  326رمز المقرر:  مقرر: مقارنة أديان بالعبرية  )إجباري(  المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 علم مقارنة األديان: النشأة والتطور في الفكر الغربي والفكر اإلسالمي  -
 تصنيف أديان العالم  -
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 من ديانات الشرق األقصى )الهندوسية/ البوذية/ الكونفوشيوسية/ التاوية/ الشنتوية( -
 المسيحية/ اإلسالم( ديانات التوحيد )اليهودية/  -
 الرؤية التوحيدية بين اإلسالم والديانات األخرى. -
 الشرائع والعبادات بين اإلسالم واألديان األخرى  -

 المراجع: 
 م.2002محمد خليفة حسن، تاريخ األديان دراسة وصفية مقارنة، دار الثقافة العربية، القاهرة،  -
لتشريعية عند اليهود، كما يصورها العهد القديم، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة،  ألفت محمد جالل، العقيدة الدينية والنظم ا  -

 م. 1974
 م. 1995، دار القلم، دمشق، 3حسن ظاظا، الفكر الديني اليهودي، أطواره ومذاهبه، ط -
 

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  327رمز المقرر:  مقرر: عبرية العصر الوسيط  )إجباري(  المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  الربيع فصل: 
 المحتوي العلمي: 
 السمات اللغوية للشعر العبري الديني القديم  -
 التأثر باللغة اآلرامية  -
 لغة الحكماء -
 السمات اللغوية للغة الحكماء -
 التجديدات اللغوية في الشعر العبري الديني في العصر الوسيط -
 

 المقرر بيانات 
 ع ب   328رمز المقرر:  مقرر: استشراق يهودي )اختياري( المستوى: الثالث 

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 مفهوم االستشراق اليهودي ونشأته -
 دوافع وأهداف االستشراق اليهودي  -
 وسائل االستشراق اليهودي  -
 البحث والموضوعية لدى المستشرقين اليهودميزان   -
 مصادر االستشراق اليهودي  -
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 القرآن الكريم في ميزان االستشراق اليهودي -
 مدارس االستشراق اليهودي وأهم روادها -
 االستشراق المسيحي اليهودي وإرهاصات االستشراق اإلسرائيلي -
 البعد التوراتي الصهيوني لالستشراق المسيحي اليهودي  -
 م1948االستشراق اليهودي اإلسرائيلي بعد  -

 المراجع: 
أحمد محمود هويدي، التوراة والقرآن في الفكر االستشراقي، االستشراق األلماني نموذًجا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،    -
 . 2019، 1ط
، 1ق والترجمة، الجزء األول، طعوني عبد الرؤوف، إيمان السعيد جالل، جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقي  -

2006 . 
، 1عوني عبد الرؤوف، إيمان السعيد جالل، جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة، الجزء األول، ط  -

2006 . 
 م. 1995، دار القلم، دمشق، 3حسن ظاظا، الفكر الديني اليهودي، أطواره ومذاهبه، ط -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب   329رمز المقرر:  مقرر: نصوص متخصصة بلغة أوروبية )اختياري( ثالث المستوى: ال

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

- Jewish philosophy and culture 

- History of Jews in Spain   

- Golden age of Jewish culture in Spain 

- The Nature of the Golden Age 

- Birth of the Golden Age 

- Menahem ben Saruq 

- Dunash ben Labrat 

- Samuel ibn Naghrela 

- Solomon ibn Gabirol 

- Moses ibn Ezra 

- Judah Halevi 

 

 بيانات المقرر 
 ع ب  411رمز المقرر:  مقرر: أساليب عبرية حديثة )إجباري(  المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 
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 ניבים "המאה  עסקת" של הכלכלי החלק -
 ניבים - בחריין ועידת אחר בחשד עוקבים באיחוד -
 ישומים  - המערבית מהגדה חלק לספח זכות לישראל :ב"ארה שגריר -
 בדוגמאות ניבים -
 ובערבית בעברית וביטויים ניבים -
 ניבים - בישראל ב"ארה שגריר את תוקפים הפלסטינית ברשות -
 ניבים  וישראל חמאס בין מחודש  רגיעה הסכם -
 ישומים  – מצרר בפצצות השתמש  האוויר חיל -
 ניבים  - האמריקני ט"המל הפלת -
 בדוגמאות ניבים -
 ניבים – חדשה מפלגה הקמת על הודיע ברק אהוד -
 ניבים  - ערבית כניעה תהיה טראמפ עסקת -
 הבחינה לקראת תרגילים -

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  412رمز المقرر:  مقرر: الشعر العبري الحديث والمعاصر )إجباري(  المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 مدخل إلى الشعر العبري في عصر الهسكااله  -
 نماذج من الشعر العبري في عصر الهسكااله  -
 الشعر العبري في مرحلة الصهيونية -
 نماذج من الشعر العبري في مرحلة الصهيونية -
 الشعر العبري في مرحلة ما بعد قيام الدولة  -
 نماذج من الشعر العبري في مرحلة ما بعد الدولة  -
 االحتجاج في الشعر العبري المعاصر -
 مشاعر الجيتو داخل الدولة في الشعر العبري المعاصر -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  413رمز المقرر:  مقرر: نحو اللغات السامية المقارن بالعبرية )إجباري(  المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
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 المحتوى العلمي: 
 مناهج البحث اللغوي  -
 خصائص اللغات السامية -
 مخارج األصوات -
 أدوات العطف والقلب  -
 االسم الموصول وأسماء اإلشارة -
 االستفهام والشرط -
 الفعل في اللغات السامية  -
 االسم في اللغات السامية -
 التعريف والتكير في اللغات السامية  -
 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  414رمز المقرر:  ( )إجباري(1مقرر: الترجمة من العربية إلى العبرية ) المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 نصوص عربية سياسية -
 نصوص عربية اقتصادية -
 نصوص عربية اجتماعية -
 متنوعةنصوص عربية  -
 نصوص عربية رياضية -
 نصوص عربية عسكرية -

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  415رمز المقرر:  مقرر: اللغة السريانية )إجباري( المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 المحتوى العلمي: 

 شرحه في المستويين االول والثاني مراجعة على ماسبق -
ܥ الفعل   -

ܰ
 وتطبيقات على نصوص سريانية. ܝܕ

ܙܠالفعل  -
ܶ
 وتطبيقات على نصوص سريانية. ܐ
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 وتطبيقات على نصوص سريانية. ܝܗܒالفعل  -
ܪܶܓܡ الفعل  -

ܰ
 وتطبيقات على نصوص سريانية. ܬ

 تطبيقات على نصوص مختارة من اللغة السريانية  -
 المركب في اللغة السريانيةاالسم  -
 النسب والتصغير في اللغة السريانية -
 

 المراجع: 
 (1978زاكية رشدي، السريانية نحوها وصرفها مع نصوص مختارة )القاهرة، دار الثقافة للطبعة،  -
 (1975الخور فسقفوس برصوم، اللغة السريانية )حلب،  -
 سريانية وآدابها محمد عطية األبراشي، المفصل في قواعد اللغة ال -

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  416رمز المقرر:  مقرر: األدب العبري الحديث )المرحلة اإلسرائيلية( )إجباري( المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  الخريف فصل: 
 المحتوى العلمي: 

 أهم أدباء المرحلة اإلسرائيلية  -
 أهاروني وأعمالها عادا  -
 قصائد الحرب والسالم عند عادا أهاروني  -
 الشاعر يهودا عميحاي وأهم دواوينه  -
 قصائد الحرب والسالم عند يهودا عميحاي  -
 الكاتب المسرحي حانوخ ليفين وأهم أعماله  -
 مسرحية قتل في ضوء االنتفاضة -
 

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  418رمز المقرر:  لعبرية )اختياري( مقرر: تعبير ومحادثة با المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 

 المحتوى العلمي: 
 تعبير وأساليب )موضوعات سياسية( -
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 تعبير وأساليب )موضوعات اجتماعية( -
 رياضية...إلخ( أساليب تعبير متنوعة )سياسية/ اقتصادية/ اجتماعية/ أدبية/  -
 محادثات متنوعة )سياسية/ اجتماعية/ رياضية...إلخ( -

 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  419رمز المقرر:  مقرر: نظريات الترجمة  )اختياري( المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الخريف 
 

 المحتوى العلمي: 
 قديًما: موجز تاريخينظريات الترجمة  -
 المرحلة ما قبل اللسانية وتطورها -
 المرحلة اللسانية وأهم فروعها  -
 مفهوم نظرية الترجمة  -
 الدراسات األولى في نظريات الترجمة -
 النظريات اللسانية والترجمة -
 الفرع التطبيقي لدراسات الترجمة  -
 المقاربة التداولية والترجمة -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  421رمز المقرر:  مقرر: استشراق وإسرائيليات )إجباري(  وى: الرابعالمست

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  الربيع فصل: 
 المحتوى العلمي: 

 أقسام اإلسرائيليات وتعريفها  -
 أبرز رواة اإلسرائيليات في التفاسير  -
 أثر اإلسرائيليات في التفسير  -
 الديانة اليهودية في تحقيق اإلسرائيليات مصادر  -
 من قصص اإلسرائيليات  -
 االستشراق وبداياته -
 أهداف االستشراق -
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 مناهج المستشرقين ومدارسهم -
 
 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  422رمز المقرر:  ( )إجباري(2مقرر: الترجمة من العربية إلى العبرية ) المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2الساعات: عدد  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 نصوص عربية سياسية -
 نصوص عربية اقتصادية -
 نصوص عربية اجتماعية -
 نصوص عربية متنوعة -
 نصوص عربية رياضية -
 نصوص عربية عسكرية -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  423رمز المقرر:  (  )إجباري(3الوسيط )مقرر: األدب العبري  المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 النقد األدبي في العصر الوسيط: المحاضرة والمذاكرة لموشيه بن عزرا  -
 كتاب تحكموني ليهودا الحريري  -
 قصائد الرثاء لشموئيل هناجيد  -
 قصائد الحرب لشموئيل هناجيد -

 قصائد المديح لشلومو بن جبيرول
 قصائد وصف الطبيعة لموشيه بن عزرا  -
 قصائد صهيون ليهودا هاليفي -
 قصائد األحاجي واأللغاز ليهودا هاليفي  -
 قصائد التكريم ألبراهام بن عزرا  -
 قصائد متفرقات لتادروس أبو العافية -
 العافيةقصائد متفرقات لمئير أبو  -
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 كتاب الرحالت لبنيامين التطيلي -
 كتاب الرد والدليل في الدين الذليل ليهودا هاليفي -

 المراجع: 
  דביר , ירושלים ,ביאליק  מוסד  הוצאת , ובפרובאנס  בספרד   העברית  השירה :שירמן  חיים -
 1972,מתוקנת מהדורה ,א"ת
الشعر العبري األندلسي . وكتاب: أثر البالغة العربية في الشعر العبري مؤلفات د. شعبان سالم: األثر العربي في  -

 األندلسي. وكتاب: الصور واألفكار الشعرية العربية في الشعر العبري األندلسي. 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  424رمز المقرر:  مقرر: اللغة اآلرامية  )إجباري( المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2الساعات: عدد  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 اللهجات اآلرامية  -
 الحروف والحركات في آرامية العهد القديم  -
 الضمائر في آرامية العهد القديم -
 حاالت االسم ونصوص تطبيقية -
 الحروف والظرف وأدوات الربط -
 الفعل وأزمنته ونصوص تطبيقية -
 الفعل المجرد ونصوص تطبيقية تصريف  -
 المبنى للمجهول من الفعل المجرد ونصوص تطبيقية  -
 تصريف الفعل المزيد ونصوص تطبيقية  -
 تطبيقات على نصوص من العهد القديم وتحليلها  -

 المراجع: 
 وعزرا(يوسف متى قوزي، محمد كامل روكان، آرامية العهد القديم )قواعد ونصوص(، العهد القديم )سفري دانيال -
 سباتينو موسكاتي وآخرون، مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن -
 محمد عطية اإلبراشى، المفصل في قواعد اللغة السريانية وآدابها  -
 ( 2005قاموس األفعال اآلرامية السريانية )عربي ـ سرياني( )القاهرة: -
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  425رمز المقرر:  والحركة الصهيونية   )إجباري(مقرر: تاريخ الفكر  المستوى: الرابع
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 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 הציונות - 
 המדינה  הקמת אחרי והגשמתם  הציונות יעדי- 
  בציונות זרמים- 
  הציוניים בקונגרסים ההחלטות- 
 לפלשתין   הבסיסיות  היהודיות  העליות גלי- 
  )1881-1904 (לציונות  והישגיה הראשונה העלייה- 
  )1904-1914  (לציונות  והישגיה השנייה העלייה- 
  )1919-1935(לציונות  והישגיה השלישית העלייה- 
  הציוניים הזרמים בין אחרת חלוקה- 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  426رمز المقرر:  ( )إجباري( 2)نصوص ونقد( )مقرر: األدب العبري الحديث  المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 3تدريبات = )إجمالي(  2نظري +  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 نصوص نثرية: رواية "العاشق" لألديب أ.ب. يهوشواع/ رواية "النفق" لالديب أ.ب. يهوشواع -
 المسرحية: مسرحيات حانوخ ليفين/ مسرحية "الفلسطيني" يهوشواع سوفول -
 رواية "صيف اسكندري" لألديب يتسحاق جورميزانو جورن  -
 

 بيانات المقرر 
 ج غ  427رمز المقرر:  مقرر: جغرافية فلسطين )إجباري( المستوى: الرابع

 معتمدة ساعة  2نظري= )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 

 المحتوى العلمي: 
 تطور خريطة فلسطين منذ بداية القرن العشرين ●

 الموقع والسطح والمناخ  –الضفة الغربية وقطاع غزة  ●

 المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ●

 جغرافية الجدار العازل ●

 وفي الشتات " الالجئين" ؛ الشعب الفلسطيني بالداخل ●
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 االقتصاد الفلسطيني  ●

 التسوية السلمية للقضية الفلسطينيةمسارات   ●

 حدود الدولة الفلسطينية  ●

 1948عرب  ●

 
 بيانات المقرر 

 ع ب  428رمز المقرر:  مقرر: النثر العبري المعاصر )رواية ومسرح( )اختياري( المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 نماذج تطبيقية على روايات ومسرحيات عبرية متنوعة -
 
 

 بيانات المقرر 
 ع ب  429رمز المقرر:  مقرر: علم الداللة المقارن   )اختياري(  المستوى: الرابع

 ساعات معتمدة 2نظري = )إجمالي(  2عدد الساعات:  فصل: الربيع 
 المحتوى العلمي: 

 مفهوم علم الداللة  -
 اللفظ وداللتهالعالقة بين  -
 علم الداللة ومنزلته بين العلوم األخرى  -
 علم الداللة بين مستويات التحليل اللغوي  -
 مظاهر تغير الداللة -
 التعريب والنقل المجازي  -
 االشتقاق والنحت  -
 العالقة الداللية بين اللغات السامية.  -
 الترادف  -
 التضاد  -
 المشترك اللفظي بين العربية والعبرية -
 المراجع:  -
 م.   1977بين العربية ولهجاتها والعبرية. د. محمد بحر عبد المجيد. جامعة عين شمس  -
 م. 2005الداللة والنحو. د. صالح الدين صالح حسنين. مكتبة اآلداب.  -
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 م. 2007علم الداللة المقارن: د. حازم علي كمال الدين. كلية اآلداب بسوهاج.  -
 م1994مي. د. حازم علي كمال الدين. مكتبة اآلداب معجم مفردات المشترك السا -


