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 ـ نبذة ػن انبزنبيج:1

 عيٜ اىقسٌ ٝعَو اىن٘فخ، جبٍعخ اٟداة ثنيٞخ اىَتخصصخ اىعيَٞخ األقسبً ٍِ ٗاحذ ٕ٘ اىعرثٞخ اىيغخ قسٌ اُ    

 ٍْٖب ، اىعرثٞخ ثبىيغخ اىَتعيقخ اىَختيفخ اىعيَٞخ اىَجبالد فٜ ىيعَو تإٔٞيٌٖ ٗ اىنيٞخ طالة إعذاد فٜ هسٖبًاإل

 ٗ اىعيَٜ ثبىجحث اىْٖ٘ض إىٜ اىقسٌ ٗٝسعٜ ، ٗاىتيٞفسّٝ٘ٞخ اإلراعٞخ ٗ اىصحفٞخ اىَؤهسسبد فٜ اىيغ٘ٛ تقٌ٘ٝاى

 ٗاىجالغخ ، ٗاىصرف اىْح٘ ٗ ٗاألّذىسٜ ، اىَقبرُ ٗاألدة ، اىعرثٜ األدة ٍجبالد فٜ ىخرجِٞا ٍٖبراد تَْٞخ

 ٗدراهستٖب ، اىعرثٞخ اىيغخ عيٚ ثبىحفبظ اىن٘فخ جبٍعخ فٜ اٟداة ثنيٞخ اىعرثٞخ اىيغخ قسٌ ٝعْٚ ،إر اىيغخ عيً٘ ٗ

 ٗاىْقذٝخ األدثٞخ ٘احٜاىْ ٍِٗ اىيغ٘ٝخ اىْبحٞخ ٍِ (ٗاىذالىخ ٗاىْح٘ ٗاىصرف )اىص٘د خاألرثع ٍست٘ٝبتٖب فٜ

 . َجبالداى تيل فٜ اىجحثٞخ اىَٖبراد ٗتَْٞخ األخرٙ اىعرثٞخ ٗعيً٘ ٗاىجالغٞخ

 انيذف ين انبزنبيج:

 تط٘ٝرتعَو عيٚ اىَجتَع ٗ اىتٜ تخذً  ٗاألدثٞخ  يغ٘ٝخىَتخصصِٞ ثَختيف اىعيً٘ اىاٍِ تخرٝج اىنفبءاد ـ 1

 .قبثيٞخ أثْبء ثٞئتٔ

 اىتطجٞقٞخ .اىْظرٝخ ٖٗب ثَختيف اىَجبالد ئٗاثرااىيغ٘ٝخ ٗاألدثٞخ رف بتط٘ٝر اىَعاىعَو عيٚ  .2

ٗاىعَو عيٚ تحقٞق ٍِ اىتذرٝسِٞٞ ٍِ حَيخ اىشٖبداد اىعيٞب  رفذ اىَْظٍ٘خ اىتعيَٞٞخ ثطبقبد ٍتَٞسح .3

 .اىحبجخٗفق عيٚ  إٔذافٖب

 . ٗآداثٖب  فٜ ٍجبه اىيغخ اىعرثٞخ.تَْٞخ ٍٖبراد اىجبحثِٞ 4

 األىًْت االقتصبدّت:

اإلهسٖبً فٜ خيق فرص عَو ىفئخ ٍَٖخ ٍِ اىَجتَع فٜ هسبئر ٍؤهسسبد اىذٗىخ ؛ ثَب ٝؤدٛ إىٚ تَْٞخ  عَو تيل   

 اىَؤهسسبد  ٗتط٘ٝرٕب ٍِ جٖخ ، ٗتحسِٞ اى٘ظع االقتصبدٛ ىألفراد ٍِ جٖخ أخرٙ . 

 بث ػن انبزنبيج ٌيـ يؼه2

 داةآ انكهْت

 انهغت انؼزبْت  انقسى 

 ًآدابيبانهغت انؼزبْت  فهسفت فِ  دكتٌراه اسى انبزنبيج

  انذكتٌراه انذرجت انؼهًْت 

 انتِ تخذو  ًاألدبْت  هغٌّتانًتخصصْن بًختهف انؼهٌو انين تخزّج انكفبءاث ـ 1 أىذاف انبزنبيج 

 .قببهْت أبنبء بْئتو تطٌّزتؼًم ػهَ انًجتًغ ً

اننظزّت يب بًختهف انًجبالث ئًاثزاانهغٌّت ًاألدبْت رف بتطٌّز انًؼانؼًم ػهَ  .2

 انتطبْقْت .ً

ين انتذرّسْْن ين حًهت انشيبداث انؼهْب  رفذ انًنظٌيت انتؼهًْْت بطبقبث يتًْزة .3

 .انحبجتًفق ػهَ  أىذافيبًانؼًم ػهَ تحقْق 

 فِ يجبل انهغت انؼزبْت ًآدابيب  .تنًْت ييبراث انببحثْن 4

هغت انؼزبْت ًآدابيب ، نإلسيبو فِ تطٌّز اننٌاحِ تًْزة فِ يجبل انإػذاد طبقبث ي.5

 .انتؼهًْْت ًانثقبفْت ًانفكزّت ًاإلػاليْت  نهبهذ 

انًؼتًذة   انسبػبثذد ػ    

 فِ انبزنبيج

 سبػت 12

 



 

 

 
 

 ـ شزًط انقبٌل :3

 ٗآداثٖب.يغخ اىعرثٞخ اىَبجستٞر فٜ اىحبصال عيٚ شٖبدح اىطبىت أُ ٝنُ٘  .1

 ب اىجبٍعخ ٗاى٘زارح.اىشرٗط اىتٜ تحذدْٕٕبك ثعط  .2

 :انًتطهببث االكبدًّْت

ثَخ ٍتطيجبد تشٞر إىٖٞب ٗزارح اىتعيٌٞ اىعبىٜ ٗاىجحث اىعيَٜ فَٞب ٝتصو ثبىقج٘ه فٜ اىذراهسبد اىعيٞب /      

 اىذمت٘رآ  ىنو عبً دراهسٜ . 

 ـ انخطت انذراسْت4

Table core courses 

Credtie hourse Pre-Requisite 
courses 

Courses title Courses code 

2 
 قضايا نحوية 

Grammatical issues 
 

2 
 التجديد في االدب العباسي 

Renewal in Abassid 
Literature 

 

3 
 قضايا بالغية نقدية 

Crtical rhetorical issues 
 

2 
 االدب القديم 

Ancient Literature 
 

3 
 دراسات صوتية 

Audio studies 
 

Total 12 hourse 
 

Table elective courses 

Credtie hourse Pre-Requisite 
courses 

Courses title Courses 
code 

3 
 قضايا نقدية 

 Recent in criticalues حديثة 
 

  Language issues قضايا لغوية  2

3 
 دراسات في أساليب القرآن الكريم 

Studies in the methods of 
the Quran 

 

2 

  مناهج التأليف في مصادر اللغة 
 Authoring methods inواألدب

language and Literature 
sources 

 

2 
 Recent Literary قضايا أدبية حديثة 

issues 
 

2 
 Englishاللغة االنجليزية 

Language 
 

Total 12 hourse 



 

 

 

 

  انذراسْت:انخطت 

 يقزراث انًستٌٍ االًل

 ريز انًقزر اسى انًقزر
اجببرُ اً 

 اختْبرُ
 ػذد انٌحذاث انًتطهببث انسببقت

 2  اجببرُ  قضايا نحوية

 2  اجببرُ  التجديد في االدب العباسي

 3  اجببرُ  قضايا بالغية نقدية

 2  اجببرُ  االدب القديم

 3  اجببرُ  دراسات صوتية

 ًحذة دراسْت 12انًجًٌع

 

 يقزراث انًستٌٍ انثبنِ

 ريز انًقزر اسى انًقزر
اجببرُ اً 

 اختْبرُ
 ػذد انٌحذاث انًتطهببث انسببقت

 3  اجببرُ  قضايا نقدية حديثة

 2  اجببرُ  قضايا لغوية

دراسات في أساليب القرآن 
 الكريم

 3  اجببرُ 

مناهج التأليف في مصادر اللغة 
 واألدب

 2  اجببرُ 

 2  اجببرُ  حديثةقضايا أدبية 

 2  اجببرُ  اللغة االنجليزية

 ًحذة دراسْت 12انًجًٌع

 


