
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية اآلداب –جامعة الكوفة     

 

 لغة عربية ماجستير برنامج 

 ـ وبذة عه انبزوامح:1

 عهً انقغى ٌعًم انكىفح، خايعح اَداب تكهٍح انًتخصصح انعهًٍح األقغاو يٍ واحذ هى انعشتٍح انهغح قغى ٌإ   

 ، انعشتٍح تانهغح انًتعهقح انًختهفح انعهًٍح انًداالخ فً نهعًم تأهٍههى و انكهٍح طالب إعذاد فً انًغاهًح

 و انعهًً تانثحث انُهىض إنً انقغى وٌغعً ، فضٌىٍَحوانته اإلراعٍح و انصحفٍح ًؤعغاختان انهغىٌح كانًشاخعح

 وانثالغح ، شفوانص انُحى و واألَذنغً ، انًقاسٌ واألدب ، انعشتً األدب يداالخ فً دٌٍٍانخش يهاساخ تًٍُح

 ودساعتها ، انعشتٍح انهغح عهى تانحفاظ انكىفح خايعح فً اَداب تكهٍح انعشتٍح انهغح قغى ٌعُى ،إر انهغح عهىو و

 وانُقذٌح األدتٍح انُاحٍح ويٍ انهغىٌح انُاحٍح يٍ وانذالنح( وانُحى وانصشف )انصىخ حاألستع يغتىٌاتها فً

 انعشتٍح. انهغح يداالخ فً انثحثٍح ًهاساخان وتًٍُح  ، انعشتٍح وعهىو وانثالغٍح

 انهذف مه انبزوامح:

 وانُحى    وانثالغح وانُقذ دباأل ًف انًختهفح انعشتٍح انهغح خيداال يعشفح عهى انقاتهٍح ىنه طهثح تخشٌح -1

 وانصشف.

 انعشتٍح. انهغح يدال فً انًعشفً واالعتُتاج وانتحهٍم انُقذ عهى انقذسج نهى  -2

 .. وآداتها انعشتٍح تانهغح ٌتصم فًٍا انهغىٌح انًهاساخ انطهثح اكغاب -3
 

 األهمُت االقتصادَت:

نهزا انثشَايح أهًٍح اقتصادٌح ؛ إر ٌغهى فً تىفٍش فشص عًم نهخشٌدٍٍ فً يؤعغاخ يتُىعح ، يُها انعايح 

 م تانداَة اإلعاليً انهغىي انحكىيٍح ، ويُها انخاصح األههٍح ، فً انتعهٍى وانتذسٌظ وانتقىٌى انهغىي ، ويا ٌتص

 اث عه انبزوامح مـ معهى2

 داباِ انكهُت

 انهغت انعزبُت  انقسم 

 وآدابهاانهغت انعزبُت  فهسفت فٍ  ماخستُز اسم انبزوامح

 انماخستُز  انذرخت انعهمُت 

 دباأل ٍف انمختهفت انعزبُت انهغت مداالث معزفت عهً انقابهُت منه طهبت تخزَح - أهذاف انبزوامح 

 وانصزف. وانىحى  وانبالغت وانىقذ

 انعزبُت. انهغت مدال فٍ انمعزفٍ واالستىتاج وانتحهُم انىقذ عهً انقذرة نهم  -2

 . وآدابها انعزبُت بانهغت َتصم فُما انهغىَت انمهاراث انطهبت اكساب -3

بطاقاث واعذة إعذاد خزَدُه َسهمىن بزفذ انمؤسساث انعامت وانخاصت ـ 4

 نما فُه تطىَز تهك انمؤسساث . نغىَا وأدبُا 

 

عذد انساعاث انمعتمذة فٍ 

 انبزوامح

 ساعت 12

 

 

 



 

 

 

 انقبىل:ـ شزوط 3

% أو أكثش تاعتثُاء 56تًعذل  وآداتهاحاصال عهى شهادج انثكانىسٌىط فً انهغح انعشتٍح انطانة أٌ ٌكىٌ  .1

  دساعٍتٍٍ.يٍ يادتٍٍ  أكثشال تكىٌ انًقاصح انعهًٍح و ،انتقذٌى عهى تعط انقُىاخ

 اندايعح وانىصاسج. هُاك تعط انششوط انتً تحذدها .2

 :انمتطهباث االكادَمُت

عاخ انعهٍا ًٍا ٌتصم تانقثىل فً انذساتشٍش إنٍها وصاسج انتعهٍى انعانً وانثحث انعهًً فأكادًٌٍح ثًح يتطهثاخ      

 نكم عاو دساعً . / انًاخغتٍش 

 ـ انخطت انذراسُت4

Table core courses 

Credtie hourse Pre-Requisite 

courses 

Courses title Courses code 

  Morphological studies  دراسات نحوية  3

  Linguistics  اللسانيات  2

2 
  Researchمنهج البحث وتحقيق النصوص 

methodology and text verification 

 

3 
 Studies in دراسات في االدب االندلسي 

Andalusian Literature 

 

  Old literary issues قديمة أدبية قضايا  2

  English languageاللغة اإلنكليزية  2

    

Total 12 hourse 

 

Table elective courses 

Credtie hourse Pre-Requisite 

courses 

Courses title Courses code 

3 
 دراسات لغوية 

Language studies 

 

   Old Cyiticism  النقد القديم  2

3 
 Recent Criticalدراسات نقدية حديثة 

studies 

 

2 
 Text analysisتحليل النص  

 

 

2 
 دراسات بالغية 

Rhetorical studies 

 

Total 12 hourse 

 

 

 



 

 

 

 

  انذراسُت:انخطت 

 مقزراث انمستىي االول

 اسم انمقزر
رمز 

 انمقزر

اخبارٌ او 

 اختُارٌ
 عذد انىحذاث انمتطهباث انسابقت

 3  اخبارٌ  دراسات نحوية

 2  اخبارٌ  اللسانيات

 2  اخبارٌ  منهج البحث وتحقيق النصوص

 3  اخبارٌ  دراسات في االدب االندلسي

 2  اخبارٌ  قديمة أدبية قضايا

 2  اخبارٌ  اللغة اإلنكليزية

 وحذة دراسُت 12انمدمىع

 

 انمستىي انثاوٍمقزراث 

 رمز انمقزر اسم انمقزر
اخبارٌ او 

 اختُارٌ
 عذد انىحذاث انمتطهباث انسابقت

 3  اخبارٌ  دراسات لغوية

 2  اخبارٌ  النقد القديم

 3  اخبارٌ  دراسات نقدية حديثة

 2  اخبارٌ  تحليل النص

 2  اخبارٌ  دراسات بالغية

     

 وحذة دراسُت 12 انمدمىع

 


