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ّٔ٘ ّآدابَا  ارتط٘ الدزاضٔ٘ لدزد٘ املادطتري يف اللػ٘ العسب

 (مطاز السضال٘)

 

     

ّٔ٘ ّآدابَا  املادطتري يف: (بالعسبٔــ٘)اضه الدزد٘  اللػ٘ العسب

   M. A. in Arabic Language and Literature:(باإلصتلٔصٓ٘)اضه الدزد٘ 

 

: أسهاو ّشسّط عامـ٘- أ

. تلتصو ارتط٘ بتعلٔنات ميح دزد٘ املادطتري املعنْل بَا يف دامع٘ آل البٔت - 1

ّٔ٘ ّآدابَا  ب. أ: التخصصات اليت تكبل يف ٍرا الربىامر - 2 معله اجملال يف اللػ٘ . اللػ٘ العسب

ّٔ٘ ّآدابَا  شسٓط٘ دزاض٘ ثالخ مْاد اضتدزانٔ٘ مً التخصص حيددٍا  )العسب

. (الكطه

 

ّْىات ارتط٘- ب : مه

ّٔ٘ ّآدابَا مً  ضاع٘ معتندٗ مْشع٘  (33)تتهٌْ ارتط٘ الدزاضٔ٘ لدزد٘ املادطتري يف اللػ٘ العسب

: علٙ اليشْ اآلتٕ

 الطاعات املعتندٗ ىْع املتطلب التطلطل

 :متطلبات التخّصص أّاًل

املْاد اإلدبازٓ٘ -  أ

املْاد االختٔازٓ٘ - ب

 زضال٘ املادطتري- ز

 

18 

6 

9 

 33 اجملنْع

 

: ىعاو الرتقٔه- ز

1 -ّ٘ٔ : زمص الهل

 الهلٔـــ٘ السمص

 03اآلداب 

 

: زمْش الكطه- 2

 الكطه السمص

قطه اللػ٘ العسبٔ٘ ّآدابَا  01

 

 

:  زمْش املْاد- 3

1 0 7 01 03 

     
 الهلٔ٘ الكطه املطتْٚ اجملال التطلطل
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يف أزقاو املْاد  (اجملال)مدلْل ميصل٘ العصسات 

 

 عيْاٌ زتال التخصص زمص اجملال عيْاٌ زتال التخصص زمص اجملال

 البالغ٘ ّاألضلْبٔ٘ 5 ميَر البشح 0

 - 6 اليشْ ّالصسف 1

 - 7 عله اللػ٘ 2

 - 8 األدب 3

 زضال٘ املادطتري 9 اليكد األدبٕ 4

 

: االضتدزانٔ٘ املْاد (د

.  آل البٔت يف دامع٘ الدزاضات العلٔاتعلٔناتّدب مبحتدد 

 

: ضاع٘ مْشع٘ عل اليشْ اآلتٕ (33:)متطلبات التخصص (أّاًل)

.  ضاع٘ معتندٗ(18):املْاد اإلدبازٓ٘- أ

.  ضاع٘ معتندٗ(6):املْاد االختٔازٓ٘- ب

.  ضاع٘ معتندٗ(9):االمتشاٌ الصامل- ز

 

 : ضاع٘ معتندٗ ّتصنل املْاد التالٔ٘(18):املْاد اإلدبازٓ٘- أ

الطاعات  اضه املادٗ زقه املادٗ ت

 املعتندٗ

  3 دزاضات متكدم٘ يف اليشْ ّالصسف 1301711 1

  3 اللطاىٔات 1301726 2

مً العصس )دزاضات متكدم٘ يف األدب العسبٕ الكدٓه  1301734 3

 (ادتاٍلٕ ستٙ ىَآ٘ الدّل٘ األمْٓ٘

3  

العصس )دزاضات متكدم٘ يف األدب العسبٕ الْضٔط  1301735 4

 (العباضٕ ّالدّل املتتابع٘

3  

ّٕ اذتدٓح ّاملعاصس  1301741 5   3مياٍر اليكد األدب

 3مياٍر البشح العلنٕ يف اللػ٘ ّاألدب  1301753 6

 18اجملنْع  

 

 

:  ضاعات معتندٗ خيتازٍا الطالب مً ضنً املْاد التالٔ٘ (6):املْاد االختٔازٓ٘- ب

الطاعات  اضه املادٗ زقه املادٗ ت

 املعتندٗ 

  3 سلك٘ يف حتكٔل الرتاخ ّىصس اليصْص 1301702 1

  3 عله الدالل٘ 1301721 2

ّٔ٘ يف العصس اذتدٓح 1301722 3   3 قطآا اللػ٘ العسب

  3 دزاضات متكدم٘ يف عله األصْات  1301723 4

 3 دزاضات متكدم٘ يف األدب العسبٕ اذتدٓح ّاملعاصس 1301736 5

 3دزاضات متكدم٘ يف البالغ٘ ّاألضلْبٔ٘  1301751 6

 . ضاعات معتندٗ(9)  زضال٘ املادطتري بْاقع(0301799)- ز
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ّٔ٘ ّآدابَا ٗارتط٘ االضرتشادٖ  لربىامر املادطتري يف اللػ٘ العسب

 

 الطي٘ األّىل

الفصل الجاىٕ الفصل األّل 

و .ساضه املادٗ زقه املادٗ و .ساضه املادٗ زقه املادٗ 

مياٍر البشح العلنٕ يف اللػ٘  1301701

 ّاألدب

دزاضات متكدم٘ يف اليشْ  1301711  3

 ّالصسف

3  

دزاضات متكدم٘ يف األدب  1301734

 العسبٕ الكدٓه

دزاضات متكدم٘ يف األدب  1301735  3

 العسبٕ الْضٔط

3  

مياٍر اليكد األدبٕ اذتدٓح  1301741  3 متطلب ختصص اختٔازٖ -

 ّاملعاصس

3  

  9 اجملنْع  9 اجملنْع

 

 

 الطي٘ الجاىٔ٘

الفصل الجاىٕ الفصل األّل 

و .ساضه املادٗ زقه املادٗ و .ساضه املادٗ زقه املادٗ 

  9 زضال٘ املادطتري 1301799  3 اللطاىٔات 1301726

  - -  3 متطلب ختصص اختٔازٖ -

  9 اجملنْع  6 اجملنْع

 

 

املـْاد اليت ٓكدمَا الكطه  

 

 الطاعات

 املعتندٗ
ت  ادٗـ املزقه  املـــادٗاضه

 1 1301701 مياٍر البشح العلنٕ يف اللػ٘ ّاألدب  3

 2 1301702 سلك٘ يف حتكٔل الرتاخ ّىصس اليصْص  3

 3 1301711 دزاضات متكدم٘ يف اليشْ ّالصسف  3

 4 1301721 عله الدالل٘  3

ّٔ٘ يف العصس اذتدٓح  3  5 1301722 قطآا اللػ٘ العسب

 6 1301723 دزاضات متكدم٘ يف عله األصْات  3

 7 1301726 اللطاىٔات  3

3  
مً العصس ادتاٍلٕ )دزاضات متكدم٘ يف األدب العسبٕ الكدٓه 

 (ستٙ ىَآ٘ الدّل٘ األمْٓ٘
1301734 8 

3 
العصس العباضٕ )دزاضات متكدم٘ يف األدب العسبٕ الْضٔط 

 (ّعصس الدّل املتتابع٘
1301735 9 

 10 1301736 دزاضات متكدم٘ يف األدب العسبٕ اذتدٓح ّاملعاصس  3

 11 1301741 مياٍر اليكد األدبٕ اذتدٓح ّاملعاصس 3

دزاضات متكدم٘ يف البالغ٘ ّاألضلْبٔ٘   3 1301751 12 

 13 1301799 زضال٘ املادطتري  9
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ّصف املْاد 

 

متطلب  ) مياٍر البشح العلنٕ يف اللػ٘ ّاألدب 1301701

 (إدبازٖ

 ( ضاعات معتند3ٗ                 )

 Academic Research Methods in 

Language and Literature 

 

ٓدزس الطالب مادٗ البشح األدبٕ ّاللػْٖ مً سٔح مادتُ، : تعلٔـه الطلب٘ مياٍر البشح اللػـْٖ ّاألدبٕ

  .طبٔعتُ، مياٍذُ املختلف٘، أصْلُ، مصادزِ، يف ادتاىبني اليعسٖ ّالتطبٔكٕ

 

متطلب )سلك٘ يف حتكٔل الرتاخ ّىصس اليصْص  1301702

 (اختٔازٖ

 ( ضاعات معتند3ٗ                 )

    Editing and Publication of Manuscripts  

أٍنٔ٘ العيآ٘ بالُتساخ ّىصسِ ّاإلفادٗ ميُ، املخطْطات العسبٔ٘ ّأٍه مسانصٍا، املصادز اليت تعّسف 

باملخطْطات ّأمانيَا، فَازس املخطْطات، ّاملياٍر اذتدٓج٘ يف معسف٘ حتكٔكَا، باإلضاف٘ إىل الكٔاو 

  .بدزاضات تطبٔكٔ٘ يف زتال التشكٔل

 

 ( ضاعات معتند3ٗ                 ) (متطلب إدبازٖ )دزاضات متكدم٘ يف اليشْ ّالصسف  1301711

 Advanced Studies in Grammar and 

Morphology 

 

ّٔ٘ يف  ّٓ٘ ّالعاٍسٗ الصسف ّٕ ُّأصْلُ ّمعسف٘ أبْابُ، ّدزاض٘ العالق٘ بني العاٍسٗ اليشْ ىصأٗ اليشْ العسب

تأثري قطآا االشتكام ّعْازض األصْات يف تكيني بعض أبْاب اليشْ ّالصسف، قساٛات تطبٔكٔ٘ يف 

ّٕ مً ُأمات نتب اليشْ  . مياٍر تياّل اليشاٗ ليعسٓ٘ اليشْ العسب

 

 ( ضاعات معتند3ٗ                 ) (متطلب اختٔازٖ)عله الدالل٘  1301721

 Semantics  

ّٕ، التطْز الداللٕ ،  آزاٛ اللػْٓني العسب الكدماٛ يف الدالل٘، مالمح عله الدالل٘ ّمفأٍنُ يف الرتاخ العسب

  .تعسٓفُ ّمياٍذُ ّزتاالتُ، ّتطبٔكاتُ املتيْع٘ : عله الدالل٘ اللػْٖ اذتدٓح

 

متطلب )قطآا اللػ٘ العسبٔ٘ يف العصس اذتدٓح  1301722

 (اختٔازٖ

 ( ضاعات معتند3ٗ                 )

 Current Issues in  Arabic Language  

ّٖ نالتشْل إىل الفصشٙ ّالتصشٔح اللػْٖ ، ّالتٔطري ، ّاالشدّادٔ٘ ، ّالجيأٜ٘  قطآا التخطٔط اللػْ

ّٔ٘ مً  ّٔ٘ ، ّقطآا املعذه العسبٕ ، ّقطآا املصطلح ، ّمْقف اللػ٘ العسب ّٓ٘، ّىعاو الهتاب٘ العسب اللػْ

  .الكطآا اللػْٓ٘ املعاصسٗ ناذتْضب٘ ّالتعسٓب ّالرتمج٘ ّالتعلٔه

  

1301723  ّ٘ٔ متطلب )دزاضات متكدم٘ يف عله األصْات العسب

 (اختٔازٖ

 ( ضاعات معتند3ٗ                )

 ِAdvanced Studies in Arabic Phonetics 

and Phonology 

 

مفَْو الدزاضات الصْتٔ٘، أٍنٔتَا ّّظاٜفَا، الدزاضات الصْتٔ٘ عيد العسب، أقطاو عله األصْات 

اليطكٕ، ّالفٔصٓاٜٕ، ّالطنعٕ، ّالتذسٓيب، دزاض٘ ادتَاش اليطكٕ، أقطاو األصْات ّصفاتَا، : ّفسّعُ

  .الفْىٔه مفَْمُ ّأىْاعُ، بياٛ املكطع العسبٕ، دزاضات تطبٔكٔ٘ شتربٓ٘

 

 ( ضاعات معتند3ٗ                ) (متطلب ادبازٖ )اللطاىٔات  1301726

 Linguistics  

املصطلح، ّاملْضْع، ّاملياٍر، مطتْٓات التشلٔل اللطاىٕ ّالعالق٘ بٔيَا، املطتْٓات الصْتٔ٘، 

ّالصسفٔ٘، ّالرتنٔبٔ٘، ّالداللٔ٘، اللطاىٔات التازخئ٘ ّاملكازى٘، اللطاىٔات االدتناعٔ٘، اللطاىٔات 

ّٔ٘، اللطاىٔات اذتاضْبٔ٘، زتاالتَا ّتطبٔكاتَا  . اليفطٔ٘، اللطاىٔات ّتطبٔكاتَا يف الدزاضات اأُلضلْب
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متطلب  )دزاضات متكدم٘ يف األدب العسبٕ الكدٓه  1301734

مً العصس ادتاٍلٕ ستٙ ىَآ٘ الدّل٘ )إدبازٖ 

 (األمْٓ٘

 ( ضاعات معتند3ٗ                )

 Advanced Studies in Ancient Arabic 

Literature: From the Pre-Islamic Period to 

the End of the 3rd Century AH/10th 

Century AD                     

 

قطآا الصعس ادتاٍلٕ ، بئ٘ الكصٔدٗ ادتاٍلٔ٘ ، ىصْص   تطبٔكٔ٘ مً الصعس ادتاٍلٕ ، قطآا الصعس 

  .مالستُ ّتطْزِ ّمناذز تطبٔكٔ٘ ميُ: اليجس العسبٕ الكدٓه. يف صدز اإلضالو ّالعصس األمْٖ

 

متطلب )دزاضات متكدم٘ يف األدب العسبٕ الْضٔط  1301735

(  العصس العباضٕ ّالدّل املتتابع٘)(اختٔازٖ

 ( ضاعات معتند3ٗ                 )

 Advanced Studies in Medieval Arabic 

Literature: From the 4th Century 

AH/11th Century AD to the end of the 

11th Century AH/18th Century AD  

 

. االجتاٍات ادتدٓدٗ يف الصعس العسبٕ الْضٔط التذدٓد ّالتكلٔد، أعالو الصعساٛ، ىصْص تطبٔكٔ٘

ارتطب ّاملْاعغ ّالْصآا : فيٌْ اليجس. الْاقع الطٔاضٕ ّاالدتناعٕ ّأثسِ يف اليجس، التطْٓس ّالتذدٓد

 .ّاألمجال املْلدٗ ، السضاٜل الصخصٔ٘ ّالدْٓاىٔ٘ ّاألدبٔ٘  ىصْص تطبٔكٔ٘

 

دزاضات متكدم٘ يف األدب العسبٕ اذتدٓح ّاملعاصس  10301736

 (متطلب اختٔازٖ)

 ( ضاعات معتند3ٗ                 )

 Advanced Studies in Modern Arabic 

Literature 

 

قطآا الكصٔدٗ . املصطلشات، املَاد التازخيٕ ّالعْامل املؤثسٗ، زّاد اذتسن٘ الصعسٓ٘ اذتدٓج٘

الفيٌْ اليجسٓ٘ العسبٔ٘ اذتدٓج٘، قطآا الكص٘ الكصريٗ ّالسّآ٘ . اذتدٓج٘، تطبٔكات متيْع٘

ّٔ٘ ّالسّآ٘ اأُلّزّبٔ٘، : اذتدٓج٘، مناذز السّآ٘ التذسٓبٔ٘، مكازىات ّمْشاىات بني السّآ٘ العسب

 .تطبٔكات متيْع٘

 

متطلب )مياٍر اليكد األدبٕ اذتدٓح ّاملعاصس  1301741

 (إدبازٖ

 ( ضاعات معتند3ٗ                 )

 Methods of Literary Criticism  

اليكد الهالضٔهٕ ، امليَر : تعسٓف اليكد األدبٕ ّمصطلشاتُ، قطآا اليكد امليَذٕ، صْز اليكد

اليفطٕ، امليَر التازخيٕ ، امليَر االدتناعٕ، امليَر ادتنالٕ، اليكد البئْٖ ، اليكد األضطْزٖ ، اليكد 

 .التفهٔهٕ، اليكد التهاملٕ ، تطبٔكات متيْع٘

 

  ( ضاعات معتند3ٗ                 )دزاضات متكدم٘ يف البالغ٘ ّاألضلْبٔ٘            1301751

 Advanced Studies in Rhetoric and 

Stylistics 

 

اليعس يف أٍه .الْقْف علٙ مباسح البالغ٘ اليعسٓ٘ ّالتطبٔكٔ٘ يف الرتاخ البالغٕ ّاليكدٖ عيد العسب

ّتيطْٖ املادٗ علٙ . مفأٍنَا ّاجتاٍاتَا ّمبادَٜا، ّستددات األضلْب: اليعسٓات األضلْبٔ٘ املعاصسٗ

  .ممازضات حبجٔ٘ ّقساٛات بالغٔ٘ ّأضلْبٔ٘ تطبٔكٔ٘

 


