
 

ة لبرنا ة:الخطة الدراسيَّ  مج املاجستير في قسم اللغة العربيَّ

 

 

 الفصل الدراس ي األول 

 مقررات مشتركة لطالب املسارين ) اللغة والنحو / األدب والنقد(

 عدد الوحدات اسم املقرر  رقم املقرر ورمزه

 2 التفكير اللغوي عند العرب عرب/م/511

 2 مناهج البحث العلمي وتحقيق التراث عرب/م/531

 2 البالغة واألسلوبية  عرب/م/541

 2 نصوص لغوية وأدبية بلغة أجنبية عرب/م /512

 8 املجموع

 + مقرر اختياري 

 2 األساليب النحوية عرب /م/521

 2 دراسات في  الشعر العربي القديم عرب/م/561

 10 املجموع الكلي لساعات الفصل املعتمدة

 

 

 

 الفصل الدراس ي الثاني 

 ) اللغة والنحو (مقررات خاصة بطالب مسار 

 عدد الوحدات اسم املقرر  رقم املقرر ورمزه

 2 أصول النحو العربي عرب/م /522

 2 علم الداللة عرب/م/513

 2 املدارس النحوية  عرب/م/523

 2 قضايا صوتية عرب/م/514



 8 املجموع

 + مقرر اختياري 

 2 قضايا صرفية عرب/م/524

 2 شعرقضايا العروض وموسيقى ال عرب/م/551

 10 املجموع الكلي لساعات الفصل املعتمدة
 

 

 الفصل الدراس ي الثالث

 مقررات خاصة بطالب مسار ) اللغة والنحو (  

عدد  اسم املقرر  رقم املقرر ورمزه

 الوحدات

 2 قضايا لغوية عرب/م/515

 2 علم املصطلحات اللغوية والنحوية عرب/م/525

 2 اللسانيات الحديثة عرب/م/516

 2 حلقة بحث في اللغة والنحو عرب/م/532

 8 املجموع

 + مقرر اختياري 

 2 قضايا نحوية عرب/م/526

 2 اللهجات العربية عرب/م/517

 10 املجموع الكلي لساعات الفصل املعتمدة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الدراس ي الثاني

 مقررات خاصة بطالب مسار ) األدب والنقد ( 

 عدد الوحدات ر اسم املقر  رقم املقرر ورمزه

 2 قضايا من األدب العربي القديم  عرب/م/562

 2 علم املصطلح األدبي والنقدي عرب/م/542

 2 قضايا من النقد العربي القديم عرب/م/543

 2 التفكير البالغي عند العرب عرب/م/544

 8 املجموع

 + مقرر اختياري 

 2 الرواية العربية وفن القصة القصيرة عرب/م/563 

 2 األدب املسرحي وقضاياه عرب/م/564 

 10 املجموع الكلي لساعات الفصل املعتمدة
 

 الفصل الدراس ي الثالث

 مقررات خاصة بطالب مسار ) األدب والنقد (

 عدد الوحدات اسم املقرر  رقم املقرر ورمزه

 2 دراسات في الشعر العربي املعاصر  عرب/م/565

ء املناهج تحليل النص األدبي في ضو عرب/م/533

 الحديثة

2 



 2 حلقة بحث في األدب والنقد عرب/م/534

 2 علم السرديات عرب/م/566

 8 املجموع

 +  مقرر اختياري 

 2 قضايا من األدب املقارن  عرب/م/567

 2 مناهج النقد األدبي املعاصر عرب/م/535

 10 املجموع الكلي لساعات الفصل املعتمدة

 

 الرسالة املكملة لدرجة املاجستير                                                         

 عدد الوحدات اسم املقرر  رقم املقرر ورمزه

 6 الرسالة املكملة لدرجة املاجستير  عرب/م/599
 


