
                                                                                          

 جاهعت الكىفت 

 /كليت 

 بزناهج / دكتىراه

مع الحراك العلمي والمعرفي ونتيجة لتطور الحياة المعاصرة التي أصبح التعليم من أساسياتها  تواصال :نبذة عن البزناهج  -1

وللنهوض العلمي المعتمد على نقل التراث والتجارب السابقة وأخذ المعلومات بمناهج مختلفة، سعى اإلنسان إلى تحقيق ذلك 

ك الدراسات التخصصية في الدراسات العليا وصوال للدراسات بوسائل منها التعليم الجامعي في الدراسات األولية، ومن بعد ذل

الدقيقة التي يرّكز فيها على االبتكار واإلبداع ، وبذلك يمكن تهيئة العناصر العلمية المتخصصة من أعضاء هيأة التدريس في 

اصة في هذا الشأن لغرض إعداد الجامعات العراقية والمؤسسات األكاديمية. لذلك أراد قسم اللغة العربية أن تكون له إسهامة خ

الباحثين والمستشارين في التخصصات المختلفة والدراسات التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المجتمع 

ووضع الدراسات والمقترحات وإيجاد الحلول العلمية لما يستجد من مشاكل أو صعوبات تواجه المجتمع أو األفراد ولضمان هذه 

 حقيقة تمَّ إقرار هذا المشروع.ال

تنحصر أهداف الدراسات العليا بخدمة المجتمع وتطويره ويتمّثل ذلك بتخريج الكفاءات  :الهذف هن البزناهج 

والمتخصصين بمختلف العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية والقيام بالدراسات الهادفة الرصينة لحل مشكالت 

سية واالقتصادية والتقنية والتعريف بحضارته وتأريخه قديما وحديثا لتحقيق النمو المجتمع اللغوية واألدبية والنف

 أهداف والتنمية في جميع المجاالت وتنحصر

 :أالهويت االقتصاديت 

 هعلىهاث عن البزناهج -2

 التزبيت االساسيت الكليت 

 اللغت العزبيت القسن

اسن 

 البزناهج

 الذكتىراه

الذرجت 

 العلويت

 دكتىراه 

أهذاف 

 البزناهج

 إعداد الكفاءات العلمٌة المتخصصة فً مجاالت المعرفة والبحث العلمً فً تخصص الدراسات اللغوٌة واألدبٌة. -1
 تطوٌر المعرفة وإثرائها فً مختلف المجاالت اإلنسانٌة والعلمٌة التطبٌقٌة ال سٌما اللغوٌة واألدبٌة.  -2
 لة كافة وفً المشارٌع الثقافٌة واالدبٌة والفكرٌة.تقدٌم الخدمات االستشارٌة العلمٌة لمؤسسات الدو -3
ه ترسٌخ قاعدة البحث العلمً الرصٌن المبنً على محاولة حل اإلشكاالت العلمٌة فً العلوم اإلنسانٌة والتطبٌقٌة البحتة وذلك ٌتطلّب توجٌ -4

 ضاٌا الصعبة المحلٌة والعربٌة والعالمٌة.الطلبة نحو اختٌار البحوث المفٌدة التً تسهم فً حلِّ مشكالت المجتمع واالهتمام بالق
 تنمٌة حب اإلبداع واالبتكار واإلضافات الخاصة بالباحثٌن ومحاولة استغالل اإلمكانات الذاتٌة وتنمٌة الموارد الطبٌعٌة للبالد . -5
لول المناسبة لتلك المشكالت االهتمام بالدراسات المٌدانٌة والتجرٌبٌة لمواجهة المشاكل التعلٌمٌة واالجتماعٌة والفكرٌة لوضع الح -6

 والتوصل إلى نتائج علمٌة تساعد على تذلٌل الصعوبات والمعوقات والعمل على إزالتها.
ٌُواكب  -7 االهتمام بذوي الكفاءات العلمٌة لتطوٌر مهاراتهم وإبداعاتهم وذلك بفتح المجال أمامهم لممارسة النشاط العلمً فً جو مناسب 

 مً.التقدم والتطور العلمً العال
العناٌة الخاصة بالدراسات العربٌة واإلسالمٌة والعلوم اإلنسانٌة التً تسهم فً التقدم العلمً فً المجاالت المختلفة والعمل على جعل  -8

 البحوث العلمٌة حلقة وصل بٌن الجامعة والمجتمع.
 العلمٌة المحكمة لنشر البحوث المتخصصة. تنشٌط حركة التألٌف والتحقٌق والترجمة والمراجع العلمٌة، والتوسع فً إنشاء المجاالت  -9

 .االنفتاح على التراث الفكري والثقافً لألمة العربٌة واإلسالمٌة والعمل على إحٌائه بالتعرٌف بمخطوطاته وتحقٌقها تحقٌقا علمٌا دقٌقا -11

 



عذد 

الساعاث 

الوعتوذة 

في 

 البزناهج
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 شزوط القبىل -3

 الوتطلباث االكاديويت :

 خطت الذراسيت 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 

 



 :الخطت الذراسيت 

 هقزراث الوستىي االول 

 عذد الىحذاث  الوتطلباث السابقت  اجباري او اختياري رهز الوقزر اسن الوقزر 

 2  اجباري AR.D.1.1 المسانيات

 2  اجباري AR.D.1.2 لغة الشعر

 2  اجباري AR.D.1.3 دراسات صرفية حديثة

 2  اجباري AR.D.1.4 مناهج نقدية

 2  اجباري AR.D.1.5 دراسات أدبية قديمة

 2  اجباري AR.D.1.6 دراسات لغوية

 2  اجباري AR.D.1.7 المغة االنكميزية

 14 الوجوىع

 

 هقزراث الوستىي الثاني

 عذد الىحذاث  الوتطلباث السابقت  اجباري او اختياري رهز الوقزر اسن الوقزر 

 2  اجباري AR.D.2.1 دراسات اسموبية

 2  اجباري AR.D.2.2 التجديد في االدب

 2  اجباري AR.D.2.3 نقديةدراسات 

 2  اجباري AR.D.2.4 كتاب نحو قديم

 2  اجباري AR.D.2.5 المهجات العربية

 2  اجباري AR.D.2.6 نثرية حديثةدراسات 

 2  اجباري AR.D.2.7 المغة االنكميزية

 2  اجباري AR.D.2.1 دراسات اسموبية

 2  اجباري AR.D.2.2 المغة االنكميزية 

 14 الوجوىع

 



 هقزراث الوستىي الزابع

اجباري او  رهز الوقزر اسن الوقزر 

 اختياري

الوتطلباث 

 السابقت 

 عذد الىحذاث 

 A.R.D.3  12  الزسالت

 12 الوجوىع   

 

 

 الوقزراث االختياريت 

 الساعاث الوعتوذة اسن الوقزر رهز الوقزر م

    

    

 


