
                                                                                          

 خاهؼح الكىفح 

 التزتُح االساسُح/كلُح 

 تزًاهح هاخستُز 

شك : استثوار الطاقاخ الؼلوُح فٍ خوُغ التخصصاخ هذف ههن هي أهذاف التؼلُن الؼالٍ والثحث الؼلوٍ وال ًثذج ػي الثزًاهح  -1

اى استقطاب حولح شهادج الثكالىرَىس فٍ اللغح الؼزتُح وآداتها ضوي هٌظىهح التؼلُن الؼالٍ َؼذ هكسثاً ػلوُاً   وهادَاً لوٌغ 

 تسزب الؼولح إلً خارج الثلذ

 :اػذاد الكفاءاخ الؼلوُح الوتخصصح فٍ هداالخ الوؼزفح والثحث الؼلوٍ وفٍ تخصص الذراساخ اللغىَحالهذف هي الثزًاهح 

واألدتُح والٌقذَح والثالغُح وتطىَز الوؼزفح وإثزاها فٍ هختلف الوداالخ اإلًساًُح والؼلوُح والتطثُقُح وال سُوا اللغىَح 

تقذم خذهاخ االستشارَح الؼلوُح لوؤسساخ الذولح كافح ،تٌوُح حة االتذاع واالتتكار واإلضافاخ الخاصح تالثاحثُي واالدتُح ،

 اخ الذاتُح وتٌوُح الوىارد الطثُؼُحوهحاولح استغالل االهكاًُ

 أالهوُح االقتصادَح 

 هؼلىهاخ ػي الثزًاهح -2

 التزتُح االساسُح الكلُح 

 اللغح الؼزتُح القسن

اسن 

 حالثزًاه

 اللغح الؼزتُح

الذرخح 

 الؼلوُح

 هاخستُز

أهذاف 

 الثزًاهح

تخصص الذراساخ اللغىَح واألدتُح  اػذاد الكفاءاخ الؼلوُح الوتخصصح فٍ هداالخ الوؼزفح والثحث الؼلوٍ وفٍ

والٌقذَح والثالغُح وتطىَز الوؼزفح وإثزاها فٍ هختلف الوداالخ اإلًساًُح والؼلوُح والتطثُقُح وال سُوا اللغىَح 

واالدتُح ،تقذم خذهاخ االستشارَح الؼلوُح لوؤسساخ الذولح كافح ،تٌوُح حة االتذاع واالتتكار واإلضافاخ الخاصح 

 حاولح استغالل االهكاًُاخ الذاتُح وتٌوُح الوىارد الطثُؼُحتالثاحثُي وه

ػذد 

الساػاخ 

الوؼتوذج 

فٍ 

 الثزًاهح
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 شزوط القثىل -3

 الوتطلثاخ االكادَوُح :

 خطح الذراسُح ال -4

Table core courses 



Credit hourse Pre-requitic course Course title Course code 

    

    

Table elective courses 

Credit hourse Pre- Requisite course Course title Course code 

    

    

 

Table  Suggested courses plan for Research track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1     

Level2     

Total 

 

Table  Suggested courses plan for Coursework  track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1     

Level2     

Total 

 

 :الخطح الذراسُح 

 هقزراخ الوستىي االول 

 ػذد الىحذاخ  الوتطلثاخ الساتقح  اخثارٌ او اختُارٌ رهز الوقزر اسن الوقزر 

 2  اخثارٌ AR.M.1.1 دراسات شعرية

 2  اخثارٌ AR.M.1.2 دراسات صوتية صرفية

 2  اخثارٌ AR.M.1.3 دراسات نحوية

 2  اخثارٌ AR.M.1.4 البالغة واالسموبية



 2  اخثارٌ AR.M.1.5 قضايا نقدية قديمة

 2  اخثارٌ AR.M.1.6 منهج بحث وتحقيق النصوص

 2  اخثارٌ AR.M.1.7 المغة االنكميزية

 14    الودوىع

 

 الوستىي الثاًٍهقزراخ 

 ػذد الىحذاخ  الوتطلثاخ الساتقح  اخثارٌ او اختُارٌ رهز الوقزر اسن الوقزر 

 2  اخثارٌ AR.M.2.1 قضايا نقدية حديثة 

 2  اخثارٌ AR.M.2.2 قضايا لغوية قرآنية

 2  اخثارٌ AR.M.2.3 المعجم العربي

 2  اخثارٌ AR.M.2.4 الدرس المغوي الحديث

 2  اخثارٌ AR.M.2.5 العربيقضايا االدب 

 2  اخثارٌ AR.M.2.6 طرائق تدريس

 2  اخثارٌ AR.M.2.7 المغة االنكميزية

 1  اخثارٌ AR.M.2.8 اقتباس نصوص

 15 الودوىع

 

 هقزراخ الوستىي الزاتغ

اخثارٌ او  رهز الوقزر اسن الوقزر 

 اختُارٌ

الوتطلثاخ 

 الساتقح 

 ػذد الىحذاخ 

 12  اخثارٌ AR.M.3 الزسالح

 الودوىع

 



 

 :الوقزراخ االختُارَح 

 

 الساػاخ الوؼتوذج اسن الوقزر رهز الوقزر م

    

    

 


