
 

 
 

 

 

 

 

 

 داَعـــــــ١ آٍ ايبٝت

 نًٝــ١ اآلراب ٚايعًّٛ اإلْغا١ْٝ

 

 ١ـ١ ايزصاعٝـاـط

 يزصدـ١ ايبهايٛصٜـٛؼ

 فـــٞ

 

 ايًػ١ ايعضب١ٝ 

 

 

3122 - 3121 

 



 قغِ ايًػ١ ايعضب١ٝ

 ن١ًٝ اآلراب ٚايعًّٛ اإلْغا١ْٝ

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

 

 

 ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚآرابٗا يف ٛصٜٛؼاـط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهاي

 

 ايبهايٛصٜٛؼ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚآرابٗا  اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١( :

 B.A. in Arabic Language and Literature  اعِ ايزصد١ )باإللًٝظٜـ١(: 

 

 اـط١ : َهْٛات -أ 

( عاع١ 243َٔ ) ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚآرابٗا تتهـٕٛ اـط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف

 َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًــــب ايتغًغٌ

 38 َتطًبات اؾاَع١ أٚاًل

 32 َتطًبات ايهًٝـ١ ثاًْٝا

 َتطًبات ايكغـِ: ثايجًا

 املٛار اإلدباص١ٜ -أ  

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب

92 

7: 

23 

 4 َٛار سض٠ صابعًا

 231 اجملُٛع

 

 ِ:ايرتقْٝعاّ  -ب

 

 صَظ ن١ًٝ اآلراب ٚايعًّٛ اإلْغا١ْٝ:    -2

 ايهًٝــــ١ ايضَظ

 اآلراب 24

 

 

 األقغـــاّ:صَـٛط  -3

 

 ايكغــِ ايضَظ

 ايًػ١ ايعضب١ٝ 12

 

 املٛار:صَٛط   -4
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 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ

    

 

 

 

 

 



 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ فاٍ ايتدصص صَـظ اجملاٍ عٓٛإ فـاٍ ايتدصص صَـظ اجملاٍ

   املٛار ايعا١َ 1

   ايٓشٛ ٚايصضف 2

   األرب  3

   عًِ ايًػ١ 4

   ٚايبالغ١ ايٓكز األربٞ 5

 

 ( عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:72))أٚاًل( َتطًبات اؾاَع١:

 ( عاع١ َعتُز81.٠)املتطًبات اإلدباص١ٜ: -أ 

 ( عاعات َعتُز9.٠)املتطًبات االختٝاص١ٜ: -ب

 

 :َٛطع١ نايتايٞ ( عاع١ َعتُز21٠)املتطًبات اإلدباص١ٜ: -أ 

 املتطًب ايغابل غاعات املعتُز٠اي اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 4 *ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 711111

 - 4 ايجكاف١ اإلعال١َٝ 1212382

 - 4 ايٓعِ اإلعال١َٝ 1213461

 - 4 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 1712211

 - 4 (2ايًػ١ ايعضب١ٝ ) 2412212

 - 4 (2ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ ) 2413212

 

ًب١ غري األصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َـار٠ اختٝاصٜـ١ َـٔ    تعترب َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اختٝاص١ٜ يًط:*

 املٛار اييت تطضسٗا اؾاَع١ بزال عٓٗا.

 

٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ خـاصز نًٝتـ٘ عًـ٢ إٔ تهـٕٛ َـار٠      ( عاعات َعتُز9)املتطًبات االختٝاص١ٜ: -ب

 ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ: 

 

 ٜطِ املغاقات ايتاي١ٝ:أٚال: فاٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٚ

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 4 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 1212227

 - 4 ساضض ايعامل اإلعالَٞ 1212482

 - 4 املزخٌ إىل ايرتب١ٝ 2213232

 2412212 4 (3ايًػ١ ايعضب١ٝ ) 2412213

 2413212 4 (3ايًػ١ االلًٝظ١ٜ ) 2413213

 - 4 تاصٜذ اؿطاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 2414212

 - 4 تاصٜذ ايكزؼ 2414213

 - 4 (2ايًػ١ ايفضْغ١ٝ ) 2415212

 - 4 (2ايًػ١ االعبا١ْٝ ) 2415262

 - 4 (2ايًػ١ اإلٜطاي١ٝ ) 2415272

 - 4 (2ايًػ١ األملا١ْٝ ) 2415282

 - 4 (2ايًػ١ ايفاصع١ٝ ) 2415292

 - 4 (2رتن١ٝ)ايًػ١ اي 24152:2

 

 

 

 

 

 



 

 ثاًْٝا: فاٍ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 4 َزخٌ إىل عًِ ايفك٘ ٚأصٛي٘ 1213264

 - 4 تٓعِٝ األعض٠ ٚاجملتُع 1213361

 - 4 اإلعالّ ٚايكطاٜا املعاصض٠ 1212582

 - 4 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 1312221

 - 4 َبارئ االقتصار 1612211

 - 4 (2َبارئ إراص٠ األعُاٍ ) 1613212

 - 4 ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ 1712547

 - 4 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 2213241

 - 4 تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 2213331

 - 4 آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ 2414216

 - 4 أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓعٛص إعالَٞ 2512211

 

 ثايجًا: فاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 4 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 1212221

 - 4 ايفٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 1513211

 - 4 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 1514211

 - 4 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ :151521

 - 4 ايعُاص٠ اإلعال١َٝ 1814453

 - 4 عًّٛ األصض  1912216

 - 4 َصارص ايطاق١ 1912224

 - 4 َٛاصر املٝاٙ 1912226

 - 4 ايب١٦ٝ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ 1912228

 - 4 أعاعٝات ْعِ املعًَٛات 1:13341

 - 4 اإلععافات األٚي١ٝ 2112271

 - 4 إىل عًِ ايفًوَزخٌ  2312212

 

أَا فُٝا ٜتعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، فٝتٛدب ع٢ً ناف١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ  َالسع١:

ايتكزّ يالَتشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١ اإللًٝظ١ٜ ٚاؿاعٛب ع٢ً إٔ  3121/3122ايفصٌ األٍٚ 

خاصز خطت٘  (::1)َغاقًا اعتزصانًٝا  ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيفل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ االَتشاْات

 ايزصاع١ٝ ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ:

 

 املغاقات االعتزصان١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 4 ايًػ١ ايعضب١ٝ ::24121 2

 - 4 ايًػ١ االلًٝظ١ٜ ::24131 3

 - 4 ساعٛب ::1:121 4

 

 عاع١ َعتُز٠، َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: (12):ه١ًٝايَتطًبات  -)ثاًْٝا( 

 ( عاع١ َعتُز21.٠)املتطًبات اإلدباص١ٜ: -أ

 تطًب ايغابلامل ايغاعات املعتُز٠ عِ املار٠ا صقِ املار٠

 - 4 ايهتاب١ ٚايتعبري 2412214

 - 4 َبارئ يف ايٓشٛ ٚايصضف 2412216

 - 4 املٗاصات ايزصاع١ٝ يف ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ 2413216

 - 4 تاصٜذ اؿطاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 2414212

 - 4 ( يًتدصصات اإلْغا١ْٝ 3ساعٛب ) 1:12243

 



١ّٜ: ) -ب  ( عاعات خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اآلت6:١ٝاملٛار االختٝاص

 املتطًب ايغابل عتُز٠امل ات غاعاي اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 4 (3ايًػ١ ايعضب١ٝ ) 2412213

 - 4 ربٞ ٚتشٚق٘ؼًٌٝ ايٓص األ 2412215

 - 4 (4ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ ) 2413214

 - 4 (5ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ ) 2413215

 - 4 تاصٜذ األصرٕ 2414215

 - 4 َزخٌ إىل ايًػ١ ايفضْغ١ٝ 2415216

 - 4 (2عبا١ْٝ )اإلايًػ١  2415262

 - 4 (2ايًػ١ اإلٜطاي١ٝ ) 2415272

 

 

 

 ٠ ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ:( عاع١ َعتُز12َتطًبات ايكغِ ) ثايجًا :  

 ( عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ :66أ: املٛار اإلدباص١ٜ : )

 اعِ املـــار٠ صقِ املار٠
 ات غاعاي ايغاعات األعبٛع١ٝ

 عتُز٠امل

املتطًب 

 عًُٞ ْعضٟ ايغابل

 ــــ 4 - 4 (8) ايٓشٛ ايعضبٞ 2412221

 ــــ 4 - 4 اؾاًٖٞ ايؾعض 2412234

 2412234 4 - 4 ايؾعض اإلعالَٞ ٚاألَٟٛ 2412235

 2412221 4 - 4 (7) ايٓشٛ ايعضبٞ 2412321

 2412221 4 - 4 عًِ ايصضف 2412322

 2412235 4 - 4 ايؾعض ايعباعٞ 2412331

 2412235 4 - 4 ايٓجض ايعباعٞ 2412332

 ــــ 4 - 4 َصارص ايزصاعات األرب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ 2412333

 ــــ 4 - 4 ؾعض ايعضبَٞٛعٝكا اي 2412334

 ــــ 4 - 4 َكز١َ يف ايًغاْٝات 2412341

 ــــ 4 - 4 ايبالغ١ ايعضب١ٝ 2412351

 2412351 4 - 4 ايٓكز األربٞ ايكزِٜ 2412352

 2412321 4 - 4 (3) ايٓشٛ ايعضبٞ 2412421

 2412331 4 - 4 األرب ايعضبٞ يف املػضب ٚاألْزيػ 2412432

 2412331 4 - 4 تتابع١أرب ايزٍٚ امل 2412434

 2412341 4 - 4 عًِ األصٛات 2412441

 2412322 4 - 4 املعذُات ايعضب١ٝ 2412442

 2412351 4 - 4 ايؾضٜف ايٓبٟٛ ايبٝإ يف ايكضإٓ ٚاؿزٜح 2412451

 2412434 4 - 4 ايؾعض ايعضبٞ اؿزٜح ٚاملعاصض 2412531

 2412434 4 - 4 ايٓجض ايعضبٞ اؿزٜح ٚاملعاصض 2412532

 2412532 4 - 4 األرب املكاصٕ 2412535

 2412352 4 - 4 ايٓكز األربٞ اؿزٜح ٚاملعاصض 2412553

 - 4 - 4 َٓٗر ايبشح يف األرب ٚايًػ١ 2412555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :َٔ اجملُٛعتني اآلتٝتني ٚاسز٠نٌ ( عاع١ َعتُز٠، خيتاصٖا ايطايب بٛاقع عت عاعات َٔ 21) االختٝاص١ٜ:املٛار  -ب 

 اجملُٛع١ )أ( )األرب ٚايٓكز( ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ: -2

 

 صقِ املار٠

 

 اعِ املـــار٠

 اتغاعاي ايغاعات األعبٛع١ٝ

 عتُز٠امل

 املتطًب ايغابل

 عًُٞ ْعضٟ

 - 4 - 4 ايٓجض ايعضبٞ ايكزِٜ )ست٢ ْٗا١ٜ ايعصض األَٟٛ( 2412236

 2412235 4 - 4 ٟٛقطاٜا يف األرب اؾاًٖٞ ٚاإلعالَٞ ٚاألَ 2412237

 2412331 4 - 4 ْصٛص َٔ األرب ايعباعٞ 2412431

 2412434 4 - 4 األرب ايصٛيف 2412435

 2412352 4 - 4 تطبٝكات بالغ١ٝ ٚأعًٛب١ٝ 2412452

 - 4 - 4 األرب يف األصرٕ 2412533

 2412532 4 - 4 ْصٛص َٔ األرب اؿزٜح ٚاملعاصض 2412536

 2412553 4 - 4 ألربٞ ايكزِٜ ٚاؿزٜحقطاٜا يف ايٓكز ا 2412554

 

 اجملُٛع١ )ب( )ايًػ١( ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ: -1

 اتغاعاي ايغاعات األعبٛع١ٝ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 عتُز٠امل

 املتطًب ايغابل

 عًُٞ ْعضٟ

 1:12243 4 - 4 ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايتطبٝكات اؿاعٛب١ٝ 2412412

 2412421 4 - 4 املزاصؼ ايٓش١ٜٛ 2412422

 2412421 4 - 4 تطبٝكات يػ١ٜٛ َتها١ًَ 2412443

 2412442 4 - 4 َكز١َ يف عًِ ايزالي١ 2412444

 2412421 4 - 4 (5ايٓشٛ ايعضبٞ ) 2412521

 2412341 4 - 4 عًِ املصطًشات 2412542

 - 4 - 4 فك٘ ايًػ١ ايعضب١ٝ 2412342

 2412341 4 - 4 َكز١َ يف ايًغاْٝات ايتطبٝك١ٝ 2412544

 ٖا.( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اييت تكزَٗا نًٝات اؾاَع١ َٚعاٖز3) سض٠:صابعًا: َٛار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املـٛار اييت ٜكزَٗا ايكغِ

ايغاعات 

 املعتُز٠
 ت صقِ املـار٠ اعِ املـــار٠

 2 2412212 (2) ايًػ١ ايعضب١ٝ 4

 3 2412213 (3) ايًػ١ ايعضب١ٝ 4

 4 2412214 ايهتاب١ ٚايتعبري 4

 5 2412215 ؼًٌٝ ايٓص األربٞ ٚتشٚق٘ 4

 6 2412216 َبارئ يف ايٓشٛ ٚايصضف 4

 7 2412221 (2ايٓشٛ ايعضبٞ ) 4

 8 2412234 ايؾعض اؾاًٖٞ 4

 9 2412235 ايؾعض اإلعالَٞ ٚاألَٟٛ 4

 : 2412236 ايٓجض ايعضبٞ ايكزِٜ )ست٢ ْٗا١ٜ ايعصض األَٟٛ( 4

 21 2412237 قطاٜا يف األرب اؾاًٖٞ ٚاإلعالَٞ ٚاألَٟٛ 4

 22 2412321 (3ايٓشٛ ايعضبٞ ) 4

 23 2412322 عًِ ايصضف 4

 24 2412331 ايؾعض ايعباعٞ 4

 25 2412332 ايٓجض ايعباعٞ 4

 26 2412333 َصارص ايزصاعات األرب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ 4

 27 2412334 َٛعٝكا ايؾعض ايعضبٞ 4

 28 2412341 ١َ يف ايًغاْٝاتَكز 4

 29 2412342 فك٘ ايًػ١ ايعضب١ٝ 4

 :2 2412351 ايبالغ١ ايعضب١ٝ 4

 31 2412352 ايٓكز األربٞ ايكزِٜ 4

 32 2412412 ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايتطبٝكات اؿاعٛب١ٝ 4

 33 2412421 (4ايٓشٛ ايعضبٞ ) 4

 34 2412422 املزاصؼ ايٓش١ٜٛ 4

 35 2412431 ْٞصٛص َٔ األرب ايعباع 4

 36 2412432 األرب ايعضبٞ يف املػضب ٚاألْزيػ 4

 37 2412434 أرب ايزٍٚ املتتابع١ 4

 38 2412435 األرب ايصٛيف 4

 39 2412441 عًِ األصٛات 4

 :3 2412442 املعذُات ايعضب١ٝ 4

 41 2412443 تطبٝكات يػ١ٜٛ َتها١ًَ 4

 42 2412444 َكز١َ يف عًِ ايزالي١ 4

 43 2412451 ٕ يف ايكضإٓ ٚاؿزٜح ايٓبٟٛ ايؾضٜفايبٝا 4

 44 2412452 تطبٝكات بالغ١ٝ ٚأعًٛب١ٝ 4

 45 2412521 (5) ايٓشٛ ايعضبٞ  4

 46 2412531 ايؾعض ايعضبٞ اؿزٜح ٚاملعاصض 4

 47 2412532 ايٓجض ايعضبٞ اؿزٜح ٚاملعاصض 4

 48 2412533 األرب يف األصرٕ 4

 49 2412535 األرب املكاصٕ 4

 :4 2412536 ْصٛص َٔ األرب اؿزٜح ٚاملعاصض 4

 51 2412542 عًِ املصطًشات 4

 52 2412544 َكز١َ يف ايًغاْٝات ايتطبٝك١ٝ 4

 53 2412553 ايٓكز األربٞ اؿزٜح ٚاملعاصض 4

 54 2412554 قطاٜا يف ايٓكز األربٞ ايكزِٜ ٚاؿزٜح 4

 55 2412555 َٓٗر ايبشح يف األرب ٚايًػ١ 4

 

 

 

 



 اـط١ االعرتؽار١ٜ يطًب١ ايبهايٛصٜٛؼ ؽصص ايًػ١ ايعضب١ٝ

 ايغٓــــ١ األٚيـــــ٢

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

 صقِ املار٠ اعِ املــار٠ عاع١ َعتُز٠ ايضقِ اعِ املــار٠ عاع١ َعتُز٠

 2412212 (2) ايًػ١ ايعضب١ٝ عاعات 4 2413212 (2ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ ) عاعات 4

 رتب١ٝ ايٛط١ٝٓاي عاعات 4
 ايجكاف١ اإلعال١َٝ عاعات 4 1712211

1212382 

 َبارئ ايٓشٛ ٚايصضف عاعات 4
 َتطًب داَع١ اختٝاصٟ عاعات 4 2412216

- 

 ايهتاب١ ٚايتعبري عاعات 4 2412221 (2ايٓشٛ ايعضبٞ ) عاعات 4
2412214 

 ايؾعض اؾاًٖٞ عاعات 4
 ١َٝتاصٜذ اؿطاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال عاعات 4 2412234

2414212 

 اجملُٛع عاع21١ اجملُٛع عاع١ 21

 

 ايغٓــــ١ ايجاْٝــــ١

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

 ايضقِ اعِ املــار٠ عاع١ َعتُز٠ ايضقِ اعِ املــار٠ عاع١ َعتُز٠

 ايعًّٛ ايعغهض١ٜ عاعات 4
 1213461 ايٓعِ اإلعال١َٝ عاعات 4 711111

 2413216 املٗاصات ايزصاع١ٝ يف ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ عاتعا 4 - َتطًب داَع١ اختٝاصٟ عاعات 4

 2412235 ايؾعض اإلعالَٞ ٚاألَٟٛ عاعات 4 1:12243 ( يًتدصصات اإلْغا7١ْٝساعٛب ) عاعات 4

 2412321 (3ايٓشٛ ايعضبٞ ) عاعات 4 2412331 ايؾعض ايعباعٞ عاعات 4

 2412322 عًِ ايصضف عاعات 4 2412332 ايٓجض ايعباعٞ عاعات 4

    - َتطًب ؽصص اختٝاصٟ عاعات 4

 عاع١ 21
 عاع١ 21 اجملُٛع

 اجملُٛع

 

 
 ايغٓـــــ١ ايجايجـــــ١

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

 ايضقِ اعِ املــار٠ عاع١ َعتُز٠ ايضقِ اعِ املــار٠ عاع١ َعتُز٠

 - َتطًب داَع١ اختٝاصٟ عاعات 4 - َتطًب داَع١ اختٝاصٟ عاعات 4

 - اختٝاصٟ ن١ًَٝتطًب  عاعات 4 2412341 ١ يف ايًغاْٝاتَكزَ عاعات 4

 2412333 َصارص ايزصاعات األرب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ عاعات 4 2412352 ايٓكز األربٞ ايكزِٜ  عاعات 4

 2412334 َٛعٝكا ايؾعض ايعضبٞ عاعات 4       2412421 (4ايٓشٛ ايعضبٞ ) عاعات 4

      2412351 ايبالغ١ ايعضب١ٝ عاعات 4     2412432 األرب ايعضبٞ يف املػضب ٚاألْزيػ عاعات 4

  َتطًب ؽصص اختٝاصٟ عاعات 4 2412434 أرب ايزٍٚ املتتابع١ عاعات 4

 عاع١ 21
 عاع١ 21 اجملُٛع

 اجملُٛع

 

 ايغٓـــ١ ايضابعـــ١

 ايفصٌ ايجاْٞ
 ايفصٌ األٍٚ

عاع١ 

 َعتُز٠
 ايضقِ اعِ املــار٠ عاع١ َعتُز٠ ايضقِ اعِ املــار٠

 ايؾعض ايعضبٞ اؿزٜح ٚاملعاصض عاعات 4
 َتطًب ن١ًٝ اختٝاصٟ عاعات 4 2412531

- 

 األرب املكاصٕ  عاعات 4
 عًِ األصٛات عاعات 4 2412535

2412441 

 ايٓكز األربٞ اؿزٜح ٚاملعاصض  عاعات 4
 املعذُات ايعضب١ٝ عاعات 4 2412553

2412442 

 َٓٗر ايبشح يف األرب ٚايًػ١ عاعات 4
 ايبٝإ يف ايكضإٓ ٚاؿزٜح ايؾضٜف عاعات 4 2412555

2412451 

 َتطًب ؽصص اختٝاصٟ عاعات 4
 ايٓجض ايعضبٞ اؿزٜح ٚاملعاصض عاعات 4 -

2412532 

 َتطًب ؽصص اختٝاصٟ عاعات 4   
 

 اجملُٛع عاع21١ اجملُٛع عاع١ 21

 



 

 تٛصٝف املٛار اييت ٜكزَٗا قغِ ايًػ١ ايعضب١ٝ

 بضْاَر ايبهايٛصٜٛؼ

 

  َعتُز٠(عاعات 3) (2ايًػ١ ايعضب١ٝ ) 2332232

 (Arabic Language(1 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل رصاع١ ْصٛص كتاص٠ َٔ عٕٝٛ ايرتاخ يف َٛضٛعات َتٓٛع١، َٚٔ عصـٛص أربٝـ١   

ايكضا٠٤ م١ٜٛ ٚصضف١ٝ ٚيػ١ٜٛ ٚنتاب١ٝ أعاع١ٝ، متهٔ ايطايب َٔ  كتًف١، ٚايتزصٜب ع٢ً َٗاصات

ٚايهتاب١ ٚاالعتُاع ٚاؿـزٜح بصـٛص٠ عـ١ًُٝ. ٜٚكـّٛ أعـًٛب ايتـزصٜػ يف ٖـشا املغـام عًـ٢ قـضا٠٤           

ايٓصــٛص قــضا٠٤ َت ْٝــ١ فاسصــ١ يًٛقــٛف عًــ٢ اؾٛاْــب اؿطــاص١ٜ ٚايجكافٝــ١ ٚاألربٝــ١ ٚايفهضٜــ١ 

قبـ١، ٚنـشيو   ٚايًػ١ٜٛ ٚاألعًٛب١ٝ املتعزر٠، اييت عـ  بٗـا عًُـا٤ ايعضبٝـ١ ٚأربايفٖـا يف عصـٛصٖا املتعا      

ايتعضف ع٢ً ايتزصٜبات ايًػ١ٜٛ ٚايٓش١ٜٛ ٚايهتاب١ٝ يف عٝاقٗا اؿٞ ٚاعـتدزاَٗا ايعـارٟ َـٔ خـالٍ     

ٖشٙ ايٓصٛص، ٜٚتعضف ايزاصعٕٛ َٔ خالٍ ٖشٙ ايٓصٛص ٚاملٗاصات ع٢ً ايهتاب ٚاملؤيفني ٚعصٛص األرب 

 َٓاٖر ايت يٝف ٚأعـايٝب ايتعـبري   ٚايهتاب١ املدتًف١ ٚاألْٛاع األرب١ٝ مبدتًف أْٛاعٗا ٚاػاٖاتٗا، ٚتبني

املدتًف١ هلؤال٤ ايهتاب ٚاملـؤيفني، مبـا ٜطـُٔ سغـٔ أرا٤ ايطايـب ايًػـٟٛ ايتعـبريٟ، ٚسغـٔ اْتُا٥ـ٘          

 ٚتكزٜضٙ يرتاخ أَت٘ ٚسطاصت٘.  
 

 

  عاعات َعتُز٠ (3) (1ايًػ١ ايعضب١ٝ ) 2332231

 Arabic Language (2)  املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

كضص إىل ت نٝز أ١ُٖٝ ايًػ١ ايعضب١ٝ، ٚقزصتٗا ع٢ً ايتٛاصٌ ٚايتفاعٌ َع املٓذظات ٜٗزف ٖشا امل

ايع١ًُٝ ٚاؿطاص١ٜ اؿزٜج١، ٚايتعبري عٓٗا، ٜٚضنظ ع٢ً ت١ُٝٓ قزصات ايطايب ع٢ً ايفِٗ، 

ٚاالعتٝعاب، ٚايكضا٠٤ ايغ١ًُٝ، ٚقزصات٘ ايؾف١ٝٗ ٚايهتاب١ٝ، ٚت١ُٝٓ َعضفت٘ ايعا١َ بايرتانٝب 

ايًػ١ٜٛ املتعزر٠ ٚرالالتٗا املتٓٛع١. نُا ٜٗزف إىل تعضٜف٘ بايعصٛص ايتاصخي١ٝ ٚاألْٛاع  ٚاألعايٝب

األرب١ٝ ٚاألفهاص ٚايفًغفات اييت تططًع بٗا ايغاس١ األرب١ٝ ٚايفهض١ٜ قزميًا ٚسزٜجًا، ٜٚؾٌُ ٖشا 

شا املكضص ع٢ً املكضص عزرًا َٔ ايٓصٛص ايكزمي١ ٚاؿزٜج١، ٜٚكّٛ أعًٛب ايتزصٜػ ٚايٓؾاط ايصفٞ يف ٖ

قضا٠٤ ايٓصٛص، ٚاعتٓباط أفهاصٖا ٚصٛصٖا ايتعبري١ٜ، َع ايرتنٝظ ع٢ً اؾٛاْب ايبالغ١ٝ ٚاألعًٛب١ٝ 

 إىل داْب املٓاقؾات ايًػ١ٜٛ ٚايٓش١ٜٛ اييت تغِٗ يف فِٗ ايٓص ٚأفهاصٙ بزق١. 
 

       

 عاعات َعتُز٠ (3) ايهتاب١ ٚايتعبري 2332233

 Writing and Composition املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٚظٝف١ ايًػ١؛ ؽضٚط االتصاٍ تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل متهني ايطًب١ َٔ َٗاصات ايهتاب١ ٚايتعبري بزصاع١ 

ايٓادح؛ أْٛاع األعـايٝب؛ ايفـضم بـني ايتعـبرئٜ اإلبـزاعٞ ٚايـٛظٝفٞ؛ أبعـار ايهتابـ١؛ األصـٍٛ ايعاَـ١           

ِ املٛضٛع؛ ايع١ْٛٓ؛ املكزَـ١؛ ايعـضض؛ ايفكـض٠    يًهتاب١؛ ايتفهري ٚايفهض٠ ايه١ًٝ ٚاؾظ١ٝ٥؛ تٓعٝ

ٚؽضٚط قٛتٗا َٚؾهالتٗا؛ اؾ١ًُ ايض٥ٝغ١ ٚايفضع١ٝ؛ طضم ايتعظٜظ؛ َـٔ َؾـهالت ايهتابـ١ عٓـز     

ايطًب١ يف ايرتنٝب ٚايصضف ٚايرتقِٝ ٚاإلَال٤؛ نتابات َُٓشد١؛ نتاب١ ايضعاي١ ٚاملكايـ١ ٚايتكـاصٜض   

 ٤ اؾٝز؛ تزصٜبات ع٢ً اإليكا٤ اؾٝز . ٚقطض االدتُاع؛ ايتعبري ايؾفٟٛ ٚاإليكا
 



 عاعات َعتُز٠ (3) ؼًٌٝ ايٓص األربٞ ٚتشٚق٘ 2332231

  Literary Analysis and Appreciation املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ّٝـ١ بزصاعـ١:     ايكـضا٠٤؛ َفَٗٛٗـا؛ ٚأْٛاعٗـا؛    تٗزف املار٠ إىل ت١٦ٝٗ ايطًب١ يتشًٌٝ كتًف ايٓصـٛص األرب

األرب: َفَٗٛ٘ ٚتطٛصٙ؛ َفّٗٛ ايتشًٌٝ األربـٞ ٚاخـتالف ايٓكـار فٝـ٘؛ عٓاصـض ايعُـٌ األربـٞ         َٚظاٜاٖا؛

َٚفّٗٛ ايبٓا٤ ايف ؛ ايضيف١ٜ ٚايفهض٠؛ اـٝاٍ : َفَٗٛ٘؛ ٚأْٛاع٘؛ ٚأثضٙ يف ايٓص؛ ايصٛص؛ ٚأْٛاعٗا؛ ٚأثضٖا 

        ً ٛب؛ اخـتالف  يف تًٜٛٔ ايفهض٠؛ ايهؾـف عٓٗـا . يػـ١ ايـٓص : أصـٛات٘؛ نًُاتـ٘؛ تضانٝبـ٘؛ األعـ

األعايٝب؛ املٛعٝك٢ ٚاإلٜكاع؛ ٚعالقتُٗا بايفهض٠؛ ايفضم بني ايؾعض ٚايٓجض يف املٛعٝك٢ ٚاإلٜكاع؛ ايضَـظ  

ٚايػُٛض يف ايٓص األربٞ؛ ايكصـ١؛ ٚعٓاصـضٖا : اؿـزخ، ايؾـدٛص؛ ايب٦ٝـ١؛ تـشٚم ايـٓص ايكصصـٞ؛         

 ١ ع٢ً األدٓاؼ األرب١ٝ ٚؼًًٝٗا تطبٝكات َتٓٛع

 

 عاعات َعتُز٠ (3) ايٓشٛ ٚايصضف َبارئ يف 2332231

 Principles in Syntax and Morphology املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ّٟ ايغًِٝ يف ايٓشٛ ٚايصضف نتاب١ ٚقـضا٠٤   تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تظٜٚز ايطًب١ مببارئ َٗاصات األرا٤ ايًػٛ

     ٛ ايـ٘ ايرتنٝبٝـ١ ٚعالَـات    ٚقارث١ بزصاع١ ايه١ًُ ٚأقغـاَٗا االعـِ ٚأقغـاَ٘، ايفعـٌ ٚأطَٓتـ٘ ٚأس

١ّٝ ٚايٓٛاعذ ٚاملٝظإ ايصضيّف ٚاالؽتكام ٚاملفضر ٚاملج٢ٓ ٚاؾُع ب ْٛاع٘ .   اإلعضاب ٚاؾ١ًُ االمس
 

 

 عاعات َعتُز٠ (3) (2ايٓشٛ ايعضبٞ ) 2332223

 Arabic Grammar(1) املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

عـضاب، بزصاعـ١ إعـضاب االعـِ، ٚايفعـٌ بايعالَـات       تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ ب عػ ايٓشٛ، ٚاإل

١ّٝ، ٚتكغُٝات أطَٓـ١ ايفعـٌ، َٚاٖٝـ١ االعـِ تعضٜفـًا،       ١ّٝ، َٚٛاْع ظٗٛص ايعال١َ األصً األص١ًٝ، ٚايفضع

١ّٝ، ٚتعـّضف   ١ّٝ ٚفعً ٚتٓهريًا، ٚاعتالٍ آخضٙ، ٚرصاع١ اؾ١ًُ : َفَٗٛٗا، ٚعٓاصضٖا، ٚاْكغاَٗا إىل امس

صاي١، ٚأؽهااًل، ٚأْٛاعًا، ٚتكزميًا، ٚت خريًا، ِٚسنـضًا ٚسـشفًا : دـٛاطًا ٚٚدٛبـًا،     أسهاّ املبتزأ ٚاـرب: أ

ّٕ ٚأخٛاتٗـا ًَٚشكاتٗـا، ٚايفاعـٌ      ٚرخٍٛ ايٓٛاعذ ع٢ً اؾ١ًُ االمس١ٝ : نإ ٚأخٛاتٗا ًَٚشكاتٗـا، ٚإ

 ٚأسهاَ٘، ٚاملفعٍٛ ب٘ ٚأسهاَ٘.
 

 

 عاعات َعتُز٠ (3) ايؾعض اؾاًٖٞ 2332213

 Pre- Islam Poetry املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

اؾاًٖٞ ٚبٝإ ق١ُٝ ٖشٙ ايفرت٠ يهْٛٗا متجٌ بزاٜات  بايؾعضتٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ 

ايٓٗط١ ايفهض١ٜ ٚاألرب١ٝ عٓز ايعضب ٚسيو بايٛقٛف ع٢ً أِٖ ظٛاٖض ايؾعض اؾاًٖٞ، ٚأِٖ ؽعضا٥٘، 

ُّٝٔ اـصا٥ص ايف١ٝٓ اييت متتاط بٗا ٖشٙ ايعٛ اٖض، ٚرصاع١ مناسز ْص١ٝ راي١ ٚؼًًٝٗا، ٚتعضف أبضط ٚتب

 ؽعضا٤ اؾا١ًٖٝ .

ؽعض اؿٛيٝات، ٚؽعض املعًكات، ٚؽعض ايٛقا٥ع ٚأٜاّ ايعـضب، ٚؽـعض    رصاعتٗا:َٚٔ أِٖ ايعٛاٖض اييت ميهٔ 

 ايفضعإ، ٚايؾعض ايكصصٞ، ٚؽعضا٤ ايٛاسز٠. 
  

 

 عاعات َعتُز٠ (3) ايؾعض اإلعالَٞ ٚاألَٟٛ 2332211

 Islamic and Umayyad Poetry   ًٖٞاملتطًــب ايغــابل: ايؾــعض اؾــا

2332213 
تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ باألرب اإلعالَٞ ٚاألَٟٛ َٚضاسٌ تطٛصٙ ٚايعٛاٌَ املؤثض٠ فٝ٘ ٚسيو 

بزصاع١ َٛضٛعات ايؾعض، ٚظٛاٖضٙ ايف١ٝٓ يف صزص اإلعالّ ٚايعصض األَٟٛ، نؾعض ايفتٛح، ٚؽعض 

، ٚؽعض ايػظٍ ايعشصٟ، ٚايػظٍ ايصضٜح، ٚايؾعض -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  -ؽعض صثا٤ ايضعٍٛ ايٛفٛر، ٚ

أِٖ ؽعضا٤ صزص اإلعالّ ٚايعصض األَٟٛ، نُا ٜتعّضف ايطًب١ ، ايغٝاعٞ، ٚؽعض اـُض، ٚؽعض ايٓكا٥ض

. َجٌ: نعب بٔ طٖري، ٚاألخطٌ، ٚدضٜض، ٚايفضطرم، ٚمجٌٝ بج١ٓٝ، ٚفٕٓٛ ي٢ًٝ، ٚايٛيٝز بٔ ٜظٜز

 مناسز ؽعض١ٜ متجٌ ايعٛاٖض املدتًف١إضاف١ إىل ؼًٌٝ 
 



 

 عاعات َعتُز٠ (3) ايٓجض ايعضبٞ ايكزِٜ )ست٢ ْٗا١ٜ ايعصض األَٟٛ( 2332211

 Ancient Arabic Prose (Until The End of 

Umayyad Era) 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز

َنتٓاٚيـ١ ْؾـ ٠ ايٓجـض       تع٢ٓ ٖشٙ املار٠ بزصاع١ ايٓجض ايعضبٞ َٔ ايعصض اؾاًٖٞ إىل ْٗا١ٜ ايعصـض األَـٟٛ، 

ّٞ ٚصٚاٜت٘ َٚصـارصٙ، ٚايهتابـ١ ايعضبٝـ١، ٚأٚيٝـ١ ايؾـعض أٚ ايٓجـض، ٚأعـباب ضـٝاع ايٓجـض ايكـزِٜ،            ايعضب

ٚتضنظ يف رصاع١ أيٛإ ايٓجض َٔ خطب١ ٚصعاي١ َٚجٌ ٚسهُـ١ ٚٚصـ١ٝ ٚسهاٜـ١ ٚتٛقٝـع إىل غـري      

   ٚ ػزٜـز بتـ ثري اإلعـالّ ْٚؾـ ٠ ايـزٚاٜٚٔ ٚسضنـ١ ايفتـٛح        سيو، َٚا طضأ ع٢ً ٖشٙ األيـٛإ َـٔ تطـٛص 

ٚاالْكغاّ اؿظبٞ يف ايعصض األَٟٛ، نُا تزصؼ املار٠ بعـض أعـالّ ايٓجـض يف اؾاًٖٝـ١ ٚصـزص اإلعـالّ       

ٚايعصض األَٟٛ، ٚتتٛقف عٓز َزصع١ عبـز اؿُٝـز ىٝـ٢ ايهاتـب ٚدٗـٛرٙ يف تطـٜٛض ايفـٔ ايٓجـضٟ         

 ايعضبٞ.

 

 عاعات َعتُز٠ ( 3) اؾاًٖٞ ٚاإلعالَٞ ٚاألَٟٛقطاٜا يف األرب  2332216

 Issues in Pre- Islam, Islamic and 

Umayyad Literature  

املتطًب ايغابل: ايؾعض اإلعالَٞ 

 2332211ٚاألَٟٛ 

ٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ ظ١ًُ َٔ ايكطاٜا املضنظ١ٜ يف األربني اؾاًٖٞ ٚاإلعالَٞ ت

ٚسيو بزصاع١  أبضط قطاٜا األرب اؾاًٖٞ اييت ع  بٗا ايزاصعٕٛ ايكزَا٤، ٚإنغاب٘ َعضف١ ٚاعع١ 

ٚاحملزثٕٛ : ن ٚي١ٝ ايؾعض ايعضبٞ، ٚصٚا١ٜ ايؾعض اؾاًٖٞ، ٚنتابت٘ ٚتزٜٚٓ٘، ٚقط١ٝ االْتشاٍ، 

 ٚتفغري ظاٖض٠ ايصعًه١ يف ايعصض اؾاًٖٞ، ٚقط١ٝ ٚدٛر ايٓجض ايف  يف اؾا١ًٖٝ.

ص اإلعالّ، نطعف ايؾعض يف صزص اإلعالّ، ٚايرتنٝظ ع٢ً ب١ٝٓ ايكصٝز٠ ٚرصاع١ قطاٜا األرب يف صز

 يف ٖشٙ املضس١ً ٚرصاع١ األؽهاٍ ايٓجض١ٜ املٛدٛر٠.
     

            

 عاعات َعتُز٠(3) (1ايٓشٛ ايعضبٞ ) 2332123

 Arabic Grammar(2)  ( 2ايٓشٛ ايعضبــٞ )ايغــابل:املتطًــب

2332223 

ّٝـ١      تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل متهني ١ّٝ ملهُـالت اؾًُـ١ يف ايعضب  ايطًب١ َٔ َعضف١ األسهـاّ ايتفصـًٝ

١ّٝ بزصاع١ أبٛاب ًَشكات املفعٍٛ بـ٘ يف   ١ّٝ ٚاملعاْٞ ايزالي تكًٓٝٓا، ٚؼًٝاًل، ٚتزاخاًل يف ايعالقات اإلعضاب

ملفعٍٛ فٝ٘ أعًٛب االختصاص، ٚايٓزا٤ ٚايٓزب١ ٚاالعتػاث١، ٚايتعذب ايٓزا٥ٞ، ٚاملفعٍٛ املطًل، ْٚا٥ب٘، ٚا

ْٚا٥ب٘، ٚاملفعٍٛ ألدً٘، ٚاملفعٍٛ َع٘، ٚاؿـاٍ، ٚايتُٝٝـظ، ٚاالعـتجٓا٤ تكـزميًا ٚتـ خريًا، سنـضًا ٚسـشفًا        

ّٝـ١ َٓتكـا٠ َـٔ ايكـزِٜ             ٚتكزٜضًا، إعضابًا ٚؼًٝاًل َـع إثـضا٤ املـار٠ بتطبٝكـات َتٓٛعـ١ عًـ٢ ْصـٛص أرب

 ٚاؿزٜح.
    

 

 عاعات َعتُز٠(3) عًِ ايصضف   2332122

 Morphology  ( 2ايٓشـٛ ايعضبـٞ )   ايغابل:املتطًب

2332223 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ بعًِ ايصضف ٚفاالت٘ ٚإنغاب ايطًب١ ايكزص٠ عًـ٢ َعضفـ١ بٓٝـ١    

ايه١ًُ ٚاملتػريات اييت تطضأ عًٝٗا فٝزصؼ ايتصضٜف: سّزٙ َٚفَٗٛ٘، فاالت٘، األيفاظ : ايـيت تتصـضف،   

ٕ ايصـضيف : ضـٛابط٘ َٚعـاٜريٙ، اجملـضر، املظٜـز، سـضٚف ايظٜـار٠، َٚٛاضـعٗا : يف         ٚاييت ال تتصضف، املٝظا

األمسا٤،يف األفعاٍ، أب١ٝٓ األمسـا٤ :اؾاَـز ٚاملؾـتل، َصـارص ايفعـٌ ايجالثـٞ : ايتٛنٝـز، املـض٠، ايٓـٛع،          

       ٝ ٌ،اعـِ  املُٝٞ، ايصٓاعٞ، املؾتكات : اعِ ايفاعـٌ، ايصـف١ املؾب١ٗ،اعـِ املفعـٍٛ، اعـِ اآليـ١، اعـِ ايتفط

ايظَإ، اعِ املهإ، ظاٖض٠ ايت ْٝح، عالَات ايت ْٝح، األمسا٤ املؾرتن١ بني: ايتشنري ٚايت ْٝـح، أقغـاّ   

 ايت ْٝح : اؿكٝكٞ، اجملاطٟ، ايًفعٞ، مجٛع ايتهغري، أب١ٝٓ األفعاٍ : ايجالثٞ، ايضباعٞ.
 

 



 عاعات َعتُز٠(3) ايؾعض ايعباعٞ 2332113

 Abbasid Poetry   ايؾــعض اإلعــالَٞ  ابل:ايغــاملتطًـب

 2332211ٚاألَٟٛ 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًبـ١ مبالَـح ايؾـعض ايعباعـٞ، ٚصبطـ٘ بـايتػريات ايغٝاعـ١ٝ اؾزٜـز٠،         

ٖــ( َٚـا طـضأ عًٝـ٘ يف ٖـشٙ املضسًـ١ يف إطـاص        767 -ٖــ  243فتتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ رصاعـ١ ايؾـعض ايعباعـٞ )   

ب١ٝٓ ايجكاف١، ٚاؿطاص٠، ٚصصز ايتٝاصات، ٚاالػاٖـات ايـيت ظٗـضت يف ٖـشا ايعصـض، ٚأثضٖـا        ايتػٝريات يف

ع٢ً ايؾعض، ٚإظٗاص َا أصاب ايكصٝز٠ َٔ سٝح بٓٝتٗـا، ٚيػتٗـا ٚايصـٛص٠ ايؾـعض١ٜ فٝٗـا، َـع َالسعـ١        

ّٛيت اـالف١ إىل رٜٚالت .  ب٦ٝات ايؾعض عٓزَا ؼ

 

 عاعات َعتُز٠(3) ايٓجض ايعباعٞ 2332112

 Abbasid Prose   ايؾــعض اإلعــالَٞ  ايغــابل:املتطًـب

 2332211ٚاألَٟٛ 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ بفٕٓٛ ايٓجض يف ٖشٙ املضس١ً، ٚصصز ايعٛاَـٌ املـؤثض٠ فٝٗـا، فتتطـُٔ     

ٖشٙ املار٠ رصاع١ ايتطٛص ايشٟ أصاب ايٓجض يف ايعصض ايعباعٞ، ٚتبٝإ أثض ايتطٛص ايفهضٟ ايشٟ طضأ عًـ٢  

ٕٓٛ ايٓجض ب ْٛاعٗا املدتًف١ تبعًا يًُتػريات اؿطاص١ٜ، ٚايفهض١ٜ، ٚاالدتُاعٝـ١ بعـز صعـٛو قٛاعـز     ف

ايهتاب١ ايف١ٝٓ، ٜٚت ت٢ سيو بزصاع١ مناسز َـٔ ايٓصـٛص ايٓجضٜـ١، ٚصصـز َالَـح ايتطـٛص فٝٗـا، ٚأثـض         

 ايعٛاٌَ ايغٝاع١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ فٝٗا .
 

 

 عاعات َعتُز٠(3)                               ١ َصارص ايزصاعات األرب١ٝ ٚايًػٜٛ 2332111

 Studies Resources in Literature and 

Linguistics 

 ال ٜٛدز ايغابل:املتطًب 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ بايرتاخ ايعضبٞ يف َصارصٙ األرب١ٝ ٚايًػٜٛـ١، فتتطـُٔ ٖـشٙ املـار٠       

عضبٝـ١ ايكزميـ١، ٚتغـذٌٝ سضنـ١ ايُٓـٛ ٚايتطـٛص ايـيت َـّض بٗـا          ايتعضٜف باملصارص األرب١ٝ ٚايًػٜٛـ١ اي 

 ايت يٝف قزميًا يف ٖشٜٔ املٝزاْني، ٚتبٝني املٓاٖر اييت اتبعٗا َؤيفٖٛا فٝٗا، ٚطضم االْتفاع بٗا. 
               

 

 عاعات َعتُز٠(3) َٛعٝكا ايؾعض ايعضبٞ 2332113

 Arabic Prosody                ال ٜٛدز ايغابل:املتطًب 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ باملعطٝات ايعضٚض١ٝ ٚرٚصٖا يف إقا١َ ايؾعض ايعضبٞ ٚسيو بـايٛقٛف   

عًــ٢ عًــِ ايعــضٚض: أُٖٝتــ٘، َصــارصٙ : أبــضط املصــطًشات ايعضٚضــ١ٝ، ٚدٗــٛر ايعضٚضــٝني ايكــزا٢َ،  

ٛص ايؾـعض ايصـاف١ٝ :   ٚايتفعٝالت ايض٥ٝغ١ ٚصٛصٖا، ٖٚٝهٌ ايكصٝز٠ : ايبٝت ايؾـعضٟ ٚأصناْـ٘، ٚعـ   

ايهاٌَ، ٚايضٌَ، ٚايضدظ، ٚاهلظز، ٚاملتكاصب، ٚايٛافض، ٚاملتزاصى، ٚعٛص ايؾعض سات ايتفعٝالت املدتًطـ١ :  

ايبغٝط، ٚايطٌٜٛ، ٚاملزٜـز، ٚاـفٝـف، ٚايغـضٜع، ٚاملطـاصع، ٚاجملتـح، ٚاملكتطـب، ٚاملٓغـضح، ايكـٛايف :         

ز يف َٛعـٝك٢ ايؾـعض : املٛؽـشات ٚؽـعض ايتفعًٝـ١،      سضٚفٗا، ٚسضناتٗا، ٚعٝٛبٗا، ٚأْٛاعٗـا، ٚايتذزٜـ  

 ٚاإلٜكاع ايؾعضٟ.
 

 



 عاعات َعتُز٠(3)  َكز١َ يف ايًغاْٝات 2332133

 Introduction to Linguistics ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل إنغاب ايطًب١ املعضف١ األعاع١ٝ ظٛاْب ايًغاْٝات ايض٥ٝغـ١. َٚـٔ أبـضط قـاٚصٙ؛     

ايًػ١ ٚايًغاْٝات: تعضٜـف ايًغـاْٝات، ٚتعضٜـف ايًػـ١، ٚخصـا٥ص ايًػـ١ اإلْغـا١ْٝ، ٚايكـزص٠ ٚاألرا٤،         

ٚايهًٝات ايًػ١ٜٛ، ٚبٓا٤ املفاِٖٝ ايًػ١ٜٛ. ٜٚتٓاٍٚ ايصٛتٝات: أعطا٤ ايٓطل، ٚٚصف أصـٛات ايهـالّ.   

ايصضف: املٛصفِٝ ٚأْٛاعـ٘،  ٜٚتٓاٍٚ عًِ األصٛات: ايفِْٛٝ ٚاأليٛفٕٛ، ٚأِٖ ايكٛاعز ايصٛت١ٝ. ٜٚتٓاٍٚ عًِ 

ٚقٛاعز تؾهٌٝ ب١ٝٓ ايهًُـ١. ٜٚتٓـاٍٚ عًـِ ايٓشـٛ: أٖـِ َصـطًشات عًـِ ايٓشـٛ اؿـزٜح، ٚبٓٝـ١           

اؾ١ًُ يف ايعضب١ٝ ٚأْٛاعٗا، ٚطضم ؼًًٝٗا يغاْٝا. ٜٚتٓاٍٚ عًِ ايزالي١: ايغُٝاْتٝه١ٝ ٚايرباغُات١ٝ: 

ـ      ٞ، ٚايٓفـٞ. ٜٚتٓـاٍٚ عالقـ١ ايًغـاْٝات     املصطًشات األعاعـ١ٝ، ٚايعالقـات ايزاليٝـ١، ٚاؿـزخ ايهالَ

 بايعًّٛ األخض٣ نعًِ ايٓفػ ٚعًِ االدتُاع ٚعًِ اإلْغإ ٚعًِ اؿاعٛب.
 

 عاعات َعتُز٠(3)  فك٘ ايًػ١ ايعضب١ٝ                                              2332132

 Arabic Philology ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل: 

عضٜف ايطًب١ بايتػريات اييت صاسبت تطٛص ايعضب١ٝ َٚهاْتٗا َٔ ايًػات ايغا١َٝ، تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل ت

ٚدٗــٛر عًُــا٤ ايعضبٝــ١، ٚسيــو بزصاعــ١ فكــ٘ ايًػــ١ ٚعًــِ ايًػــ١، ْٚؾــ ٠ ايًػــ١، ٚايًػــ١ بــني ايتٛقٝــف 

ـ     ّٝ ١ّٝ ايكزميـ١ : ايًـٗذات ايعضبٝـ١ اؾٓٛب ١: ٚاالصطالح، ٚايًػات ايّغا١َٝ، ايصّضاع ايًػٟٛ، ايًٗذات ايعضب

ّٝـ١ ايبا٥ـز٠     ١ّٝ ايؾـُاي١ٝ: ايعضب ١ّٝ، ٚاؿطض١ٜ، ٚايًٗذات ايعضب ١ّٝ، ٚاؿُري١ٜ، ٚايكتباْ ١ّٝ، ٚايغب٦ املعٝٓ

ــش٢،       ــ١ ايفص ــا٥ص ايعضبٝ ــا، ٚخص ــِ هلذاتٗ ــ١ ٚأٖ ــ١ ايباقٝ ّٝ ــا، ٚايعضب ــِ هلذاتٗ ــٛه ٚأٖ ــ١ ايٓك ّٝ :عضب

ّٝـ١، ٚا   ١ّٝ يف ايًػ١، ٚاملعّضب ٚايّزخٌٝ، ٚت١ُٝٓ أيفـاظ ايعضب ١ّٝ، ٚايـرتارف،    ٚاالطرٚاد يزصاعـات االعتؾـضاق

 ٚاملؾرتى ايًفعٞ، ٚايتطار.
 

 

 

 عاعات َعتُز٠(3) ايبالغ١ ايعضب١ٝ 2332113

 Arabic Rhetoric     ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ بعًِ ايبالغـ١ ْٚؾـ ت٘ ٚفضٚعـ٘ َٚصـطًشات٘ ٚسيـو بزصاعـ١ ْؾـ ٠        

ّٛ ايبالغ١ ٚايفصاس١، تكعٝز عًُٞ ايبٝـإ ٚاملعـاْٞ، ؽـضٚط ايفصـاس١، املعـاٜري      ايبالغ١ ايعضب١ٝ، َفٗ

ايبالغ١ٝ، دٗٛر احملزثني يف ايبالغ١ ايعضب١ٝ، ايبالغ١ بني املع٢ٓ ٚايصٛص٠، ايتؾبٝ٘، االعـتعاص٠، اجملـاط،   

 ات املع١ٜٛٓ. اؾ١ًُ يف عًِ املعاْٞ، اإلْؾا٤ ٚأْٛاع٘،عًِ ايبزٜع يف إطاص، احملغٓات ايًفع١ٝ، ٚاحملغٓ
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) ايٓكز األربٞ ايكزِٜ     2332112

 Ancient Literary Criticism     املتطًب ايغـابل: ايبالغـ١ ايعضبٝـ١

2332113 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ مبفٗـّٛ ايٓكـز ٚرٚصٙ يف تطـٛص اؿضنـ١  األربٝـ١ ٚايٛقـٛف عًـ٢ :        

ز يف صزص اإلعالّ، ْكز اـًفا٤ ايضاؽزٜٔ، ايٓكز يف ايعصـض األَـٟٛ،   ْؾ ت٘ ٚطبٝعت٘ ٚأِٖ َصارصٙ، ايٓك

ْكز اـًفا٤، ْكز ايضٚا٠، ايٓكز يف ايعصض ايعباعٞ، أٖـِ َؤيفاتـ٘، َٓٗذٝتٗـا، منـاسز يًتطبٝـل، املعتظيـ١       

 ٚايٓكز، ايًفغ ٚاملع٢ٓ، ايكزِٜ ٚاؿزٜح، املطبٛع ٚاملصـٓٛع، ايٓكـز ايبالغـٞ، ابـٔ املعتـظ، ثعًـب، املـربر،       

اآلَزٟ، ايكاضٞ اؾضداْٞ، ابٔ طباطبا، ابٔ ٖٚب ايهاتب، ْعض١ٜ ايٓعِ، نتب اإلعذاط ٚايٓكز، ايٓكز 

يف األْزيػ: أِٖ أعالَ٘، أِٖ َؤيفات٘ ايٓكز١ٜ، ايٓكز يف املػضب : أِٖ أعالَـ٘، ٚأبـضط نتبـ٘ ايٓكزٜـ١،     

 ايٓكز يف ايُٝٔ، ايٓعض١ٜ ايٓكز١ٜ ايعضب١ٝ . 
 

 



 عاعات َعتُز٠(3) ٚايتطبٝكات اؿاعٛب١ٝايًػ١ ايعضب١ٝ  2332332

 Arabic and Computer Applications   :ــابل ــب ايغـ ــٛب )املتطًـ ( 1اؿاعـ

3632231 

إَهاْٝات اؿاعـٛب يف َعاؾـ١ ايًػـ١ ايعضبٝـ١؛ نًُاتٗـا ْٚصٛصـٗا       ٗزف ٖشٙ املار٠ إىل اإلفار٠ َٔ ت

ـ  ِ اعـتعُاٍ بضفٝـات ايًػـ١ ايعضبٝـ١     باعتعُاٍ متجٌٝ ايٓص ٚمتجٌٝ اإلعضاب ٚمتجٌٝ ايب٢ٓ ايصضف١ٝ، ث

األرب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ، ٚايؾبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ايع١ًُٝ يف ايبشح ايًػٟٛ ٚاألربٞ، ٚاالطالع ع٢ً املهتبـ١  

األيهرت١ْٝٚ ٚايهتاب األيهرتْٚٞ، ٚايًغاْٝات اؿاعٛب١ٝ اإلسصا١ٝ٥ ٚايضٜاض١ٝ ٚايتكاب١ًٝ َع رَر 

 ايؾضح ايٓعضٟ بتطبٝكات ع١ًُٝ يف املدترب
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) (3ايٓشٛ ايعضبٞ ) 2332323

 Arabic Grammar(3)   ( ٞ1املتطًب ايغابل: ايٓشـٛ ايعضبـ )

2332123 

١ّٝ ٚتطبٝكاتٗا اإلعضاب١ٝ يعٛاٖض اّؾض ب سضف اؾ ض، ٚاؾض تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل رصاع١ األسهاّ ايتفصًٝ

  ٍ ، ٚظـاٖض٠ املُٓـٛع َـٔ ايصـضف، ٚظـاٖض٠      باإلضاف١، ٚظاٖض٠ ايتٛابع : ايعطف ٚايتٛنٝز ٚايٓعـت، ٚايبـز

عٌُ املصارص ٚاملؾتكات ٚايفضٚم بٝٓٗا يف ايعٌُ ٚايزالي١ ٚايؾٝٛع، ٚظـاٖض٠ االعـتفٗاّ، ٚظـاٖض٠ ايؾـضط     

ّٞ يًذُـٌ ايـيت هلـا قـٌ َـٔ         اؾاطّ ٚغري اؾاطّ، ٚظاٖض٠ ايكغِ، ٚظاٖض٠ ايعزر، ٚظاٖض٠ ايت ٜٚـٌ املـٛقع

ّٝـ١ َـٔ        اإلعضاب ٚاؾٌُ اييت ال قٌ هلا َٔ  اإلعضاب َع صبط ٖـشٙ ايعـٛاٖض بؾـٛاٖز رايـ١ ٚأَجًـ١ تطبٝك

 األرب ايعضبٞ ايكزِٜ ٚاؿزٜح
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) املزاصؼ ايٓش١ٜٛ 2332322

 Grammar Schools    ٞاملتطًـب ايغــابل: ايٓشـٛ ايعضبــ

(3 )2332323 

ٛ ايعضبٞ َٚشاٖبٗا َٚزاصعٗا يف تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل إٔ ٜعضف ايطًب١ املٓطًكات ايت عٝغ١ٝ يٓعض١ٜ ايٓش 

إطاصٖا ايتاصخيٞ َٔ سٝح مجع ايًػـ١ ٚتـزٜٚٓٗا، اـطـٛط ايعاَـ١ يٓؾـ ٠ عًـِ ايٓشـٛ، قٝـاّ َزصعـيت :          

ايبصض٠، ٚايهٛف١، َٚٓطًكاتُٗا، ٚأبضط أعالَُٗا، أعػ اـالف ايٓشٟٛ بُٝٓٗـا، ٚأثـض سيـو يف صـٝاغ١     

١ : بػزار، األْزيػ ٚاملػضب، َصض ٚايؾاّ، ايُٝٔ ٚؽـب٘  ايكٛاْني ايعا١َ يًٓشٛ، ايٓشٛ يف األَصاص اإلعالَٝ

 اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ.
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) ْصٛص َٔ األرب ايعباعٞ   2332313

 Texts from Abbaside Literature   ٞاملتطًب ايغابل: ايؾعض ايعباعـ

2332113 

   ٖ ض اؾزٜـز٠ ايـيت ؽـاعت يف    ٜٗزف ٖشا املغام إىل رصاع١ فُٛع١ َٔ ايٓصٛص األربٝـ١ املُجًـ١ يًعـٛا

ّٛف،       ايعصض ايعباعٞ، عٝح متجٌ آثاص ايفهض اؾزٜز ع٢ً اإلبزاع ايف ، َٚـٔ أبـضط تًـو ايعـٛاٖض ايتصـ

ٚايؾعض ايفًغفٞ ٚفايػ ايًٗٛ ٚايفضم اإلعال١َٝ، ٚتٗزف رصاعتٗا إىل تزصٜب ايطًب١ عًـ٢ ايتعاَـٌ َـع    

صعـاي١ ايـٓص ٚاألرٚات ايفٓٝـ١ املغـتدز١َ يٓكـٌ      ايٓص األربٞ اؾزٜز ٚؼًًٝ٘ ؼًٝاًل َتهاَاًل ٜـربط  

  ٖشٙ ايضعاي١.
 

 



 عاعات َعتُز٠(3) األرب ايعضبٞ يف املػضب ٚاألْزيػ     2332312

 Arabic Literature in Morocco and 

Andalusian 

املتطًب ايغابل: ايؾعض ايعباعـٞ  

2332113 

ٔ سٝح: ب٦ٝات٘، ٚايعٛاٌَ املؤثض٠ فٝـ٘، َٚـٔ خـالٍ    تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ رصاع١ األرب يف املػضب، ٚاألْزيػ، َ

رصاع١ ْصٛص ؽعض١ٜ، َع ؽصٝص داْب يزصاع١ ايٓجض األْزيغٞ ٚغاص١ ايضعـا٥ٌ ايـيت ٚصـًت إيٝٓـا     

َجٌ : صعاي١ ايتٛابع ٚايظٚابع، ٚصعا٥ٌ ابٔ طٜزٕٚ، ٚطٛم اؿُا١َ، َع تبٝإ أثض املؾـضم يف األرب يف ٖـشٙ   

 ايب١٦ٝ اؾزٜز٠ . 
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) أرب ايزٍٚ املتتابع١ 2332313

 The Literature Of Successive States   ٞاملتطًب ايغابل: ايؾعض ايعباعـ

2332113 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ ب رب ايعصٛص املتتابعـ١ )ايفـاطُٞ ٚاألٜـٛبٞ ٚاملًُـٛنٞ(، فتتٓـاٍٚ      

ِ ايعٛاٖض األرب١ٝ، إضاف١ إىل ايٛقـٛف عًـ٢ ايغـُات    ايؾعض، ٚايٓجض يف ب٦ٝات٘ املدتًف١، ٚقاٚي١ صصز أٖ

ايف١ٝٓ ألرب ٖشٙ ايعصٛص، ٚأِٖ األعالّ ايشٜٔ ؽهًٛا سطٛصًا ٚاضشًا، يف َٝزاْٞ ايؾعض ٚايٓجض ٚإظٗاص َا 

  أصاب األرب َٔ تطٛص يف ايؾهٌ ٚاملطُٕٛ يف ٖشٙ ايعصٛص.
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) األرب ايصٛيف  2332311

  Sufi Literature  ــب ايغــابل:املتط ــزٍٚ املتتابعــ١ ً أرب اي

2332313 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطايب باألرب ايصـٛيف يف ْٛعٝـ١، ايٓجـضٟ ٚايؾـعضٟ، يف ايب٦ٝـات ايعضبٝـ١       

املؾضق١ٝ ٚاملػضب١ٝ، ٚرصاعت٘ رصاع١ تطبٝك١ٝ َٔ خالٍ ايُٓاسز، بزا١ٜ َٔ ايكضٕ ايجاْٞ اهلذـضٟ ٚاْتٗـا٤   

فٞ فاٍ ايٓجض، تزصؼ املار٠، ؽـهاًل َٚطـًُْٛا، ايـرتاخ األربـٞ يف ايٓجـض ايصـٛيف       ب ٚاخض ايكضٕ ايجأَ. ف

ايشٟ اْبجل عٔ ايتذضب١ ايضٚس١ٝ ْفغٗا، يف أمناط٘ ايٓجض١ٜ املتعزر٠، ٚيف فاٍ ايرتاخ ايؾعضٟ، تتٓـاٍٚ  

ٓٝـ١  املار٠ بزاٜات ايؾعض ايصٛيف، َٚا اعـتعاصٙ َـٔ تـضاخ ايؾـعض ايعضبـٞ إىل إٔ اعـتكٌ غصٛصـٝت٘ ايف       

ٚاملٛضٛع١ٝ، ٚتع٢ٓ املار٠ بزصاعـ١ تفاصـٌٝ ايضَـٛط ايؾـعض١ٜ، ٚايصـٛص ايفٓٝـ١، ٚايًػـ١ ايصـٛف١ٝ، َٚـا          

 تؾتٌُ عًٝ٘ َٔ فهض صٛيف دزٜز مل ٜعٗز تضاخ ايؾعض ايعضبٞ.
 

 

 

 

 

 عاعات َعتُز٠(3) عًِ األصٛات 2332333

 Phonology    املتطًب ايغابل: َكزَـ١ يف ايًغـاْٝات

2332133 

املغام إىل تعضٜف ايطًب١ باملفاِٖٝ ايصٛت١ٝ، ٚايٛقٛف ع٢ً ايزصؼ ايصٛتٞ عٓز ايعضب، ٚسيو ٜٗزف ٖشا 

بزصاع١ َا ًٜٞ : َزخٌ إىل عًِ األصٛات، دٗاط ايٓطل عٓز اإلْغإ، كاصز األصٛات، تصـٓٝف األصـٛات   

ّز٠ إىل صٛاَت ٚصٛا٥ت، أعاؼ ايتصٓٝف، ايتفضٜل بني ايٓـٛعني عٓـز ايعـضب، دٗـض ايصـٛت ُٖٚغـ٘، ؽـ       

ــٛات    ّٜـــ١، ٚاألصـ ــفاتٗا : األصـــٛات االْفذاص ــا ٚصـ ــاَت١ ٚكاصدٗـ ــٛات ايّصـ ّٛت ٚصخاٚتـــ٘، األصـ ــ ايصـ

االستهان١ٝ ، ٚاألصٛات املضنّب١، ٚاألصٛات املهـضص٠، ٚاألصـٛات األْفٝـ١، )ٚايصـٛا٥ت( اؿضنـات      

 ُ ١ّٝ، ٚأْصاف ايصٛا٥ت، َالسعات سٍٛ رصاع١ ايعضب ايكزا٢َ يألصٛات، عًِ األصـٛات ٚأٖ ٝتـ٘ يف  ايعضب

 رصاع١ ايًػ١.
 

 



 عاعات َعتُز٠(3) املعذُات ايعضب١ٝ 2332332

 Arabic Lexicons :2332122عًِ ايصضف املتطًب ايغابل 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطًب١ باملعذُات ايعضب١ٝ ايهرب٣: قـزميٗا ٚسـزٜجٗا. ٜٚتٓـاٍٚ تعضٜفـا     

ٚايكـاَٛؼ، ٚتعضٜفـا بـ ْٛاع املعذـِ ٚٚظا٥فـ٘      باملصطًشات األعاع١ٝ: املعذُٝـ١ ٚاملعذُاتٝـ١ ٚاملعذـِ    

َٚبارئ صٓاعت٘. ٜٚكزّ ْبش٠ تاصخي١ٝ عٔ ْؾ ٠ صٓاع١ املعذِ ايعضبٞ، َٚٛقع٘ َٔ ايصٓاع١ املعذُٝـ١  

ايعامل١ٝ، َٚضاسٌ تطـٛص صـٓاع١ املعذـِ ايعضبـٞ. ٜٚتٓـاٍٚ َٓـاٖر تضتٝـب املـار٠ ايًػٜٛـ١ يف املعذُـات           

زمي١: ايعني، ٚتٗشٜب ايًػ١، ٚاؾُٗض٠، ٚايصشاح، ٚاملكاٜٝػ، ايعضب١ٝ، ٚخصا٥ص املعذُات ايعضب١ٝ ايك

ٚاجملٌُ، ٚأعاؼ ايبالغ١، ٚيغإ ايعضب، ٚايكاَٛؼ احملٝط، ٚتاز ايعـضٚؼ. نُـا ٜتٓـاٍٚ أٖـِ املعذُـات      

ايعضب١ٝ يف ايعصض اؿزٜح، نُشٝط احملـٝط، ٚاملٓذـز، ٚاملعذـِ ايٛعـٝط، ٚاملضدـع، ٚايضا٥ـز، ٚاملعذـِ        

اف١ إىل ايتعضٜف ظزٜـز املعذُـات ايعضبٝـ١ اإليهرتْٚٝـ١. ٜٚتٓـاٍٚ آفـام ايعُـٌ        ايعضبٞ األعاعٞ، إض

 املعذُٞ ايعضبٞ َغتشطضا ايتك١ٝٓ اؿاعٛب١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ.
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) تطبٝكات يػ١ٜٛ َتها١ًَ 2332331

 Integrated Language Practice ٞ( 3)املتطًـــب ايغـــابل: ايٓشـــٛ ايعضبـــ

2332323 

ار٠ إىل تعُٝل ايكزصات ايًػ١ٜٛ يز٣ ايطًب١ ٚسيو بـايضبط بـني ايٓعضٜـ١ ٚايتطبٝـل عٝـح      تٗزف ٖشٙ امل

ٜطًــع ايطًبــ١ عًــ٢ ايٓصــٛص ايرتاثٝــ١ ٚاؿزٜجــ١ ٚإدــضا٤ ايتطبٝكــات ايًػٜٛــ١ ايعًُٝــ١ املتهاًَــ١، 

ايٓش١ٜٛ، ٚايصضف١ٝ، ٚايصٛت١ٝ، ٚايزالي١ٝ، ٜٚت ت٢ ٖشا بـايتطبٝل عًـ٢ ْصـٛص َـٔ ايكـضإٓ ايهـضِٜ،       

ص كتاص٠ َٔ ايرتاخ ايًػٟٛ ٚاألربٞ يٝتُهٔ ايطايب َٔ ايتعاٌَ َع املعطٝات ايًػٜٛـ١ ايرتاثٝـ١،   ْٚصٛ

 ٚايتٛاصٌ َعٗا.
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) َكز١َ يف عًِ ايزالي١: 2332333

 Introduction to Semantics    ــ١ ــات ايعضبٝ ــابل: املعذُ ــب ايغ املتطً

2332332 

ايض٥ٝغ١ يف عًِ ايزالي١. ٜٚتٓاٍٚ املٛضٛعات اآلت١ٝ: تعضٜـف عًـِ    ٜٗزف ٖشا املغام إىل تكزِٜ اؾٛاْب

ايزالي١: املصطًح ٚاملفّٗٛ ٚاملٛضٛع ٚصًت٘ بايعًّٛ األخض٣، ٚتعضٜف ايزالي١ ايًػ١ٜٛ ٚاملعٓـ٢، ٚايزاليـ١   

ٚاملع٢ٓ يف أْعاص ايًػٜٛني ايعضب ايكزا٢َ نابٔ د٢ٓ، ٚابٔ فاصؼ، ٚعبز ايكـاٖض اؾضدـاْٞ، ٚيف أْعـاص    

اْٝني يف ايعصض اؿزٜح: رٟ عٛعري، ٚبًَٛفًٝز، ٚفريخ، ٖٚايٝـزٟ ٚدـٕٛ الٜٓـظ، ٚأْـٛاع ايـزالالت      ايًغ

ايزاليٝـ١ بـني املفـضرات؛ ايتكابـٌ، يـرتارف ٚاالؽـرتاى،        اتٚاملع٢ٓ، َٚٓاٖر رصاع١ املع٢ٓ ٚؼًًٝ٘، ٚايعالق

 ٚايتطٛص ايزاليٞ: أعباب٘، َٚعاٖضٙ، ٚٚعا٥ً٘.
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) ٚاؿزٜح ايٓبٟٛ ايؾضٜفايبٝإ يف ايكضإٓ  2332313

 Eloquence in Qur'an and the Prophetic 

Traditional  

ايٓكـــز األربـــٞ : املتطًـــب ايغـــابل

 2332112ايكزِٜ 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ مبفّٗٛ ايبٝإ ٚخصٛصٝت٘ يف ايكضإٓ ٚاؿزٜح ٚسيو بزصاع١ َفّٗٛ 

ّٝـ١   ايبٝإ ايكضآْٞ ٚآصا٤ ايكزا٢َ ٚاحملزثني فٝ٘، ْعض١ٜ ايٓعِ يف ايكضإٓ : َفَٗٛٗا، ٚتطٛصٖا، ايصَّٛص٠ ايفٓ

يف ايكضإٓ ايهضِٜ، املجـٌ يف ايكـضإٓ ايهـضِٜ، ايكصـص يف ايكـضإٓ ايهـضِٜ، فصـاس١ ايضعـٍٛ )عًٝـ٘          

ايغالّ( ٚبالغت٘، األعايٝب ايـيت اْفـضر بٗـا اؿـزٜح ايؾـضٜف، األسارٜـح ايٓبٜٛـ١ ايؾـضٜف١ ايـيت دـضت           

 اإلجياط يف اؿزٜح ايؾضٜف، ص١ً اؿزٜح ايؾضٜف بايكضإٓ ايهضِٜ . َجاًل،
 

 



 عاعات َعتُز٠(3) تطبٝكات بالغ١ٝ ٚأعًٛب١ٝ 2332312

 Rhetorical and Stylistic Applications  ٞاملتطًـــب ايغـــابل: ايٓكـــز األربـــ

 2332112ايكزِٜ 

ط بـني ايبالغـ١، ٚاألعـًٛب١ٝ، َـٔ داْـب      تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل إنغاب ايطًب١ املعضف١، ٚايكزص٠ ع٢ً ايضب

عًُٞ تطبٝكٞ، ٚسيو بايٛقٛف ع٢ً َفٗـّٛ األعـًٛب١ٝ ٚاألعـًٛب، ٚصصـز َالَـح األعـًٛب١ٝ يف أعُـاٍ        

ايكزَا٤، ٚايتعضف إىل آي١ٝ ايبشح األعًٛبٞ، ٚأرٚات٘، ٚسيو بزصاعـ١ ايصـٛص٠ ايفٓٝـ١، ٚتؾـهٝالتٗا بـني      

ٚايكضآْٝــ١، ٚظــا٥ف ايصــٛص٠ : ايفٓٝــ١، ٚايٓفغــ١ٝ، ايكــزَا٤ ٚاحملــزثني، َــٔ خــالٍ ايٓصــٛص ايؾــعض١ٜ 

ٚايعك١ًٝ، ٚايز١ٜٝٓ، ْعض١ٜ ايٓعِ عٓز عبز ايكاٖض ٚصزاٖا يف ايٓكز اؿزٜح، َع٢ٓ املع٢ٓ بني ايكزِٜ 

ٚاؿزٜح، ٚاألعايٝب ايبالغ١ٝ يف ْصٛص تطبٝك١ٝ َٔ ايؾعض ٚايكضإٓ: )االعتفٗاّ، ٚايتكـزِٜ ٚايتـ خري،   

يٛصــٌ، ٚاإلجيــاط، ٚاإلطٓــاب، ٚاملغــاٚا٠(، ٚاملــؤثضات ايضٚسٝــ١ يف عــح   ٚاؿــشف، ٚايكصــض، ٚايفصــٌ ٚا

 االعتعاص٠، ٚمجايٝات ايصٛص٠ : ايبصض١ٜ، ٚاؿضن١ٝ، ٚايغُع١ٝ .
 

   

 عاعات َعتُز٠(3) (1ايٓشٛ ايعضبٞ ) 2332123

 Arabic Grammar(4)    ٞ ( 3)املتطًب ايغـابل: ايٓشـٛ ايعضبـ

2332323 

ّٝـ١ ٚأرٚات     تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل متهني ا ّٝـ١ يف اؾًُـ١ ايعضب يطًب١ َٔ َعضف١ أسهاّ ايعـٛاٖض ايُٓط

ــزاخاًل بزصاعــ١ منــط أعــًٛب اال   ــًا ٚتطبٝكــًا ٚت ــاطع، ٚاؿهاٜــ١ ٚايٛقــف،  ؽــاملعــاْٞ تكٓٝٓ تػاٍ ٚايتٓ

ّٞ، ٚأرٚات ايعضض ٚايتٓبٝ٘ ٚايضرع ٚايظدض ٚاالعتفتاح ٚاالعـتكباٍ   ّٞ ٚايكٝاع ٚايغهت، ٚايتعذب ايغُاع

١ّٝيتفغري ٚايٓفٞ ايصضٜح ايطُ  َع صبط ٖشٙ املار٠ بزصاع١ ٚايتشكٝل ٚا َـٔ أسـز نتـب اؿـضٚف      ّْص

ّٞ ٚايتطبٝل عًٝٗا بٓصٛص َغتكا٠ َٔ األرب ايعضبٞ ايكزِٜ ٚاؿزٜح .   ٚاألرٚات يف ايٓشٛ ايعضب
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) ايؾعض ايعضبٞ اؿزٜح ٚاملعاصض 2332113

 Modern and Contemporary Arabic 

Poetry 

ــابل:   ــب ايغـ ــزٍٚ املتطًـ أرب ايـ

 2332313املتتابع١ 

ٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜـف ايطًبـ١ عضنـ١ ايؾـعض اؿـزٜح، ٚتطـٛصٙ، َٚزاصعـ٘، ٚسيـو بـايتعضٜف          ت

باملار٠، ٚؼزٜز املصطًشات ايض٥ٝغ١ٝ، ٚايؾعض ايعضبٞ يف ايٓصف األٍٚ َٔ ايكضٕ ايتاعع عؾض، َٚزصعـ١  

َٛٗا يًؾعض ٚمسات٘ ايف١ٝٓ، ٚايؾعض اإلسٝـا٥ٞ يف اؾظٜـض٠ ايعضبٝـ١، ٚيف    اإلسٝا٤ : عٛاٌَ ظٗٛصٖا، َٚفٗ

املػــضب ايعضبــٞ، ٚيف بــالر ايؾــاّ ٚايعــضام، ٚبــزاٜات ايتذزٜــز ٚعٛاًَــ٘، ٚاالػــاٙ ايٛدــزاْٞ : َزصعــ١ 

ايــزٜٛإ، َٚزصعــ١ أبٛيًــٛ، ٚايؾــعض املٗذــضٟ : ايضابطــ١ ايكًُٝــ١، ايعصــب١ األْزيغــ١ٝ، َٚٛضــٛعات٘،    

١ٝ، ؽعض ايتفعًٝـ١: عٛاَـٌ ْؾـ ت٘، ؽـعض ايتفعًٝـ١ يف اؾظٜـض٠ ايعضبٝـ١، ٚيف املػـضب         ٚاـصا٥ص ايفٓ

ايعضبٞ، ٚيف بالر ايؾاّ ٚايعضام، ايؾعض املغضسٞ : تعضٜف٘، ْٚؾ ت٘، ٚصٚارٙ، ٚعٓاصـضٙ ايفٓٝـ١، ٚقصـٝز٠    

 ايٓجض : قطاٜاٖا، ٚإؽهايٝاتٗا، ٚعٓاصضٖا ايبٓا١ٝ٥، ٚتضمج١ ايؾعض ايعضبٞ إىل ايًػات األخض٣
 

 عاعات َعتُز٠(3) ايٓجض ايعضبٞ اؿزٜح ٚاملعاصض 2332112

   Modern and Contemporary Arabic 

Prose 

أرب ايـــزٍٚ  :املتطًـــب ايغـــابل 

 2332313املتتابع١ 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ بايٓجض ايعضبٞ اؿزٜح، ٚفْٓٛـ٘، ٚايعٛاَـٌ املـؤثض٠ يف تطـٛصٙ، ٚسيـو      

ار٠ ٚأٖزافٗا، َٚصطًشاتٗا ايض٥ٝغ١، ٚأرب ايضسالت : قطاٜاٙ، ٚأعـًٛب٘،  ٚمنـاسز   بايٛقٛف ع٢ً سزٚر امل

تطبٝك١ٝ، فٔ املكاي١ : َٛضٛعاتٗا، ٚأْٛاعٗا، ٚمناسز تطبٝكٝـ١، ايكصـ١ ايكصـري٠ : ْؾـ تٗا، ٚقطـاٜاٖا،      

 ٝ كٝـ١،  ٚعٓاصضٖا ايف١ٝٓ، ٚمناسز تطبٝك١ٝ، ايضٚا١ٜ : ْؾ تٗا، ٚقطاٜاٖا ٚعٓاصضٖا ايف١ٝٓ، ٚمنـاسز تطب

املغضس١ٝ ايٓجض١ٜ : ْؾ تٗا، ٚقطاٜاٖا ٚعٓاصضٖا ايف١ٝٓ ٚمناسز تطبٝك١ٝ، فٔ ايغري٠ : أْٛاعٗا، ٚعالقتٗا 

 بايفٕٓٛ األرب١ٝ األخض٣، ٚبٓايفٖا ايف ، ٚمناسز تطبٝك١ٝ.
 

 



 عاعات َعتُز٠(3) األرب يف األصرٕ 2332111

 Literature in Jordan املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ باملٓذظ األربٞ يف األصرٕ، ٚسيو باعتعضاض أمناط األرب يف األصرٕ َٔ تٗزف ٖش

: َكاي١، ٚؽعض، ٚقص١، ٚصٚا١ٜ، ٚتطٛص ٖشٙ األمناط األرب١ٝ، ٚصصز ايعٛاٌَ املؤثض٠ فٝٗـا، ٚايٛقـٛف عًـ٢    

ٚاملؤثضات ايفهض١ٜ، إضاف١  املٛضٛعات اييت طضقتٗا تًو األمناط األرب١ٝ، ٚصبطٗا بايعضٚف االدتُاع١ٝ، 

 إىل ايتعضف إىل أِٖ أعالّ األرب يف األصرٕ .
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) األرب املكاصٕ 2332111

 Comparative Literature    ٞــ ــض ايعضب ــابل: ايٓج ــب ايغ املتطً

 2332112اؿزٜح ٚاملعاصض 

املصـطًح فٝـ٘، َزاصعـ٘،    تٗزف املار٠ إىل تعضٜـف ايطًبـ١ بـاألرب املكـاصٕ تعضٜفـ٘، ْؾـ ت٘، إؽـهاي١ٝ        

ٚعالقت٘ عصٍٛ األرب ٚايفٕٓٛ األخض٣، ايت ثري ٚايت ثض، اآلراب ايعامل١ٝ ٚتبٝـإ أثـض ايعـضب يف آراب األَـِ     

األخض٣، أثض اإلعضا٤ ٚاملعضاز يف ايهَٛٝزٜا اإلهل١ٝ، ايكصص ايكضآْٞ ٚأثضٙ يف األرب ايفاصعٞ ٚايرتنٞ، 

صص ايؾطاص فـٞ أٚصٚبا )ايبٝهاصعو(؛ تضمجات أيف ي١ًٝ ٚي١ًٝ املكاَات ٚأثضٖا يف األرب ايفاصعٞ ٚيف ق

ٚأثضٖا يف اآلراب األٚصٚب١ٝ؛ أرب ايغدض١ٜ َٚكاصْت٘ يف اآلراب ايؾضق١ٝ؛ سهاٜات اؿٝٛإ بـني األربـني   

ايفاصعٞ ٚايعضبٞ؛ األعطٛص٠ يف األرب؛ املزاصؼ ايٓكز١ٜ ايػضبٝـ١ اؿزٜجـ١ ٚػًٝاتٗـا يف ايٓكـز ايعضبـٞ      

 اؿزٜح
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) ْصٛص َٔ األرب اؿزٜح ٚاملعاصض 2332111

 Texts from Modern and Contemporary 

Literature 

املتطًــب ايغــابل: ايٓجــض ايعضبــٞ 

 2332112اؿزٜح ٚاملعاصض 

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠: املصطًشات )أرب، سزٜح، َعاصض...( ٚاملٗار ايتاصخيٞ  املؤثض٠، ٚخربات ْكز١ٜ سزٜج١ 

صض٠، ٚايفٕٓٛ ايٓجضٜـ١ ٚأمناطٗـا: ايكصـ١ ايكصـري٠، ٚايضٚاٜـ١، ٚاملكايـ١، ٚايغـري٠، ٚاملكايـ١ ايفٓٝـ١          َٚعا

ٚاملغضح، ٚايفٕٓٛ ايؾعض١ٜ اؿزٜج١ ٚاملعاصـض٠، ٚتطبٝكـات َتٓٛعـ١ عًـ٢ ايفٓـٕٛ ايٓجضٜـ١ ٚايؾـعض١ٜ        

 اؿزٜج١ ٚاملعاصض٠.  
 

 عاعات َعتُز٠(3) عًِ املصطًشات 2332132

 Terminology تطًـــب ايغـــابل: َكزَـــ١ يف امل

 2332133ايًغاْٝات 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطًب١ باألعػ ايًػ١ٜٛ يعًِ املصطًح ٚأِٖ قطاٜاٙ ايٓعض١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ. 

ٜٚتٓــاٍٚ املٛضــٛعات اآلتٝــ١: تعضٜــف املصــطًح ٚعًــِ املصــطًح، َٛقــع عًــِ املصــطًح َــٔ ايًغــاْٝات،  

عٛاٌَ اعتكضاص َصطًشاتٗا ٚمجٛرٖا، ٚػضٜب املصـطًشات  َٚصطًشات فضٚع عًّٛ ايًػ١ يف ايعضب١ٝ: 

ّٝات ٚعًِ ايزالي١، ْٚؾـ ٠ عًـِ املصـطًح،     ايع١ًُٝ عٓز ايعضب، ٚعالق١ عًِ املصطًح باملعذ١ُٝ ٚاملعذُ

ٚفــاالت عًــِ املصــطًح َٚٓطًكاتــ٘، ٚايغــُات األعاعــ١ٝ يًُصــطًح: قٛاعــزٙ ٚؽــضٚط٘، َٚعذُــات  

ٚســزٜجا، ٚايبٓــٛى االصــطالس١ٝ، ٚدٗــٛر املؤعغــات ٚاهل٦ٝــات املصــطًشات يف ايًػــ١ ايعضبٝــ١ قــزميا 

ايضمس١ٝ يف ايتطٜٛض االصطالسٞ، ٚأِٖ قطاٜا املصطًح َٚؾهالت٘: االؽـتكام، ٚايٓشـت ٚايرتنٝـب،    

ٚايتعضٜب، ٚايرتمج١، ٚٚضع املصطًح ٚتٓغٝك٘ ٚتٛسٝـزٙ، ٚايًػـ١ ايعضبٝـ١ ٚاملصـطًشات ايعًُٝـ١     )      

ــ١(: نُصــطًشات اؿ  ــ١، ٚاملصــطًشات ايًغــا١ْٝ،    رصاعــ١ تطبٝكٝ ــٞ، ٚاملصــطًشات ايطبٝ اعــب اآلي

 ٚاملصطًشات ايٓكز١ٜ ٚاألرب١ٝ.
 

 



 عاعات َعتُز٠(3) َكز١َ يف ايًغاْٝات ايتطبٝك١ٝ 1301433

 An Introduction to Applied Linguistics  :َكزَـــ١ يف املتطًـــب ايغـــابل

 2332133ايًغاْٝات 

جملاالت املتٓٛع١ اييت تطبـل فٝٗـا ايزصاعـات ايًغـا١ْٝ، ٚتعـضٜفِٗ      ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطًب١ با

بايعالق١ بني ايًغاْٝات ايٓعض١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ ٚاجملاالت ايزصاع١ٝ اييت اْبجكت عٔ ٖشٙ ايعالقـ١. ٜٚتٓـاٍٚ   

ايتعضٜـف بايًغــاْٝات ايتطبٝكٝــ١، ْٚؾــ تٗا، ٚأُٖٝتٗــا، ٚاصتباطٗـا بتعًــِٝ ايًػــ١ ٚتعًُٗــا، ٚايتدطــٝط   

 صٓاع١ املعادِ، ٚايرتمج١، اؿاعٛب، ٚاألعًٛب١ٝ ٚؼًٌٝ اـطاب، ٚاالضطضابات ايًػ١ٜٛ. ايًػٟٛ، ٚ
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) ايٓكز األربٞ اؿزٜح ٚاملعاصض 2332111

 Modern and Contemporary Literary 

Criticism 

املتطًــب ايغــابل: ايٓكــز األربــٞ 

 2332112ايكزِٜ 

َٔ رصاع١ ايٓص، ٚايٛقٛف عًـ٢ َعٓـ٢ ايٓكـز    ِ طًب١ األرٚات اييت متهٓٗتٗزف ٖشٙ املار٠ إىل إنغاب اي

األربٞ اؿزٜح ٚاملعاصض: عٛاَـٌ ايتؾـهٌ، ٚسـزٚرٙ، َٚفاُٖٝـ٘ األعاعـ١ٝ، ٚأرٚات ايٓاقـز ٚثكافتـ٘،        

َٚضاسٌ ايٓكز، صٛص ايٓكز : ايتكٛميٞ، ٚايغٝاقٞ، ٚايٓصٞ، املٓـاٖر ايٓكزٜـ١ : ايتـاصخيٞ، ٚاالدتُـاعٞ،     

ؾُايٞ، ٚايبٟٓٝٛ، ٚاألعطٛصٟ، ٚايتفهٝهٞ، ٚتطبٝكات َتعـزر٠ عًـ٢ ْصـٛص قزميـ١     ٚايٓفغٞ، ٚا

 ٚسزٜج١ .
 

 

 عاعات َعتُز٠(3) قطاٜا يف ايٓكز األربٞ ايكزِٜ ٚاؿزٜح 2332113

 Issues in Ancient and modern Literary 

Criticism 

املتطًــب ايغــابل: ايٓكــز األربــٞ  

 2332111 ٚاملعاصض اؿزٜح

املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ ظ١ًُ َٔ ايكطاٜا ايٓكز١ٜ، ٚايتذغري بني ايٓكز ايكزِٜ ٚاؿزٜح؛  تٗزف ٖشٙ

ـ      : عُـٛر ايؾـعض ايعضبـٞ، االْتشـاٍ،ايًفغ ٚاملعٓـ٢، ايؾـهٌ       اٚسيو بـايٛقٛف عًـ٢ بعـض ايكطـاٜا َٚٓٗ

ٚاملطــُٕٛ، بٓــا٤ ايكصــٝز٠، ايٛســز٠ ايعطــ١ٜٛ ٚاملٛضــٛع١ٝ، ايصــزم ٚايهــشب، ايعالقــ١ بــني ايؾــعض  

ألخالم )أٚ ايؾعض ٚايزٜٔ( ايطبع ٚايصٓع١، املٛاطْات ايٓكز١ٜ، ايغضقات األربٝـ١، األعـػ اؾُايٝـ١ يف    ٚا

ايٓكز ايعضبٞ، املصطًح ايبالغٞ ٚايٓكزٟ يف ايٓكز ايعضبٞ ايكزِٜ، املصطًح ايٓكـزٟ اؿـزٜح ٚاملعاصـض،    

ملع٢ٓ عٓز عبز ايكـاٖض ٚأثـضٙ يف   أثض املشاٖب ايػضب١ٝ يف ايٓكز ايعضبٞ، ايرتمج١ ٚأثضٖا يف ايٓكز، َع٢ٓ ا

 ايٓكز اؿزٜح، ايشٚم ٚاؾُاٍ يف ايٓكز.
 

 عاعات َعتُز٠(3) َٓٗر ايبشح يف األرب ٚايًػ١ 2332111

 Research Method in Literature and 

Language 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز

ايعًُٞ، ٚتعضٜف٘ بـ ِٖ َٓـاٖر   تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل إنغاب ايطايب املٗاصات ايض٥ٝغ١ يف نتاب١ ايبشح 

ايبشــح ٚأعــايٝب٘ يف فــايٞ األرب ٚايًػــ١: نــاملٓٗر ايتــاصخيٞ، ٚاملــٓٗر اإلسصــا٥ٞ، ٚاملــٓٗر ايٛصــفٞ؛ 

ٚتزصٜب٘ ع٢ً اقتفا٤ خطٛات ايبشح: نتشزٜـز املٛضـٛع، ٚمجـع املعًَٛـات ٚاعتكصـا٥ٗا، ٚتصـٓٝفٗا،       

دع١ املٛعٛعات ٚايفٗاصؼ ايعا١َ؛ ٚتهًٝف ٚؼًًٝٗا؛ ٚاإلفار٠ َٔ األرٚات املغاعز٠ ع٢ً ايبشح: نُضا

 ايطايب نتاب١ عح تطبٝكٞ بإؽضاف َزصؼ املار٠ ٜفٝز فٝ٘ َٔ ايزصؼ ايٓعضٟ.  

 


