
 خطة برنامج الماجستير في تخصص اللغة العربية وآدابها
 (:الرسالة)خطة برنامج الماجستير تخصص اللغة العربية وآدابها مسار : أوال

 .ساعة معتمدة( 11)يختار الطالب ( اإلجبارية)متطلبات التخصص  .1
عدد  المساق رقم المساق

 الساعات
 السابق المتطلب

  3 القديمفنون النثر العربي  210102
  3 أصول النحو العربي وتجديده 210100
  3 مناهج النقد األدبي الحديث 210103
  3 اتجاهات الشعر العربي الحديث  210100
  3 المدارس اللسانية الحديثة 210102

 
 .ساعة معتمدة( 9)، يختار الطالب (االختيارية)متطلبات التخصص  .2

 
عدد  المساق رقم المساق

 الساعات
 المتطلب

  3 قضايا الشعر الجاهلي 210110

  3 تحليل الخطاب 210101

دراسة النص الشعري القديم في ضوء  210120
 مناهج النقد الحديث

3  

  3 النثر العربي الحديث والمعاصر 210103

  3 قضايا النقد العربي القديم 210100

  3 مناهج البحث في اللغة واألدب 210100

  3 اللغة العربية وخصائصهافقه  210103

  3 نظرية النحو العربي 210110

  3 البالغة في ضوء النقد الحديث 210100

  3 المعجم العربي والمصطلح 210102

  3 مناهج تحقيق النصوص 210100

 



 *ساعات معتمدة( 9)الرسالة وعدد ساعاتها : ثالثا

رقم 
 المساق

عدد  المساق
 الساعات

 السابق المتطلب

التخصص )الرسالة  210193
 (اللغة العربية وآدابها

ساعة ( 20)النجاح ب  9
معتمدة وبمعدل تراكمي 

فأكثر من %( 10)
 ضمن مواد الخطة

 يظهر مساق الرسالة ألغراض التسجيل كما يأتي: 
 

 مالحظات

الفصل 
 األول

 ساعات معتمدة 3 210190

الفصل 
 الثاني

 ساعات معتمدة 0 210192

الفصل 
 الثالث

 ساعات معتمدة 9 210193

 
 

ساعة معتمدة حسب نص ( 00)المساقات االستدراكية لرفع المستوى العلمي وهي بما ال يزيد عن : رابًعا
 من المادة الخامسة من تعليمات منح درجة الماجستير( 0)الفقرة 

رقم 
 المساق

 عدد الساعات اسم المساق

   
   
   
   
   
   

 



 (:الشامل)الماجستير تخصص اللغة العربية وآدابها مسار خطة برنامج : ثانيا

 .ساعة معتمدة( 21)يختار الطالب ( اإلجبارية)متطلبات التخصص  .1
عدد  المساق رقم المساق

 الساعات
 السابق المتطلب

  3 فنون النثر العربي القديم 210102
  3 أصول النحو العربي وتجديده 210100
  3 الحديثمناهج النقد األدبي  210103
  3 اتجاهات الشعر العربي الحديث  210100
  3 المدارس اللسانية الحديثة 210102
  3 الصرف العربي 210101
  3 مشروع بحث 210100
  1 امتحان الشامل 210101

 .ساعة معتمدة( 12)، يختار الطالب (االختيارية)متطلبات التخصص  .2
عدد  المساق رقم المساق

 الساعات
 المتطلب

  3 قضايا الشعر الجاهلي 210110

  3 تحليل الخطاب 210101

دراسة النص الشعري القديم في ضوء  210120
 مناهج النقد الحديث

3  

  3 النثر العربي الحديث والمعاصر 210103

  3 قضايا النقد العربي القديم 210100

  3 مناهج البحث في اللغة واألدب 210100

  3 العربية وخصائصهافقه اللغة  210103

  3 نظرية النحو العربي 210110

  3 البالغة في ضوء النقد الحديث 210100

  3 المعجم العربي والمصطلح 210102

  3 مناهج تحقيق النصوص 210100

 



ساعة معتمدة حسب نص ( 00)المساقات االستدراكية لرفع المستوى العلمي وهي بما ال يزيد عن : رابًعا
 من المادة الخامسة من تعليمات منح درجة الماجستير( 0)الفقرة 

رقم 
 المساق

 عدد الساعات اسم المساق

   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 


