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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية اآلداب  –جامعة الكوفة     

 

ية وعلم اللغة(ماجستير  برنامج  ز  )اللغة االنجلير

 برنامج الماجستير 

نامج: 1  ـ نبذة عن الير

ية اللغة قسم نإ    ز  يعمل لكوفة،ا جامعة اآلداب كليةب المتخصصة لعلميةا ألقساما نم احد و  هو  االنجلي 
   لمساهمةا عل   القسم

ز
   ملللع تأهيلهم و  الكلية البط إعداد  ف

ز
   ةالمختلف العلمية المجاالت  ف

ز
 مجاالت  ف

   لبحثيةا المهارات ميةوتن ،مهارات نميةت و  العلم   البحثب وضالنه إل   القسم ويسع   ،لغويةلا العلمية
ز
 اللغة ف

ية ز  . المتنوعة اللغة علم فروعو  االنجلي 

نامج:   الهدف من الير

   طلبة تخري    ج -1
ز
يةا اللغة ت مجاال   ف ز  . المختلفة اللغة علم وفروع النجلي 

 . المختلفة اللغوية المعارف تطوير  لع القدرة لهم  -2
   العلمية المهارات الطلبة إكساب -3

ز
ية اللغة ف ز  المتنوعة.  اللغة علم فروعو  االنجلي 

 األهمية االقتصادية: 

  مؤسسات متنوعة ، منها العامة 
ز
ز ف   توفي  فرص عمل للخريجي 

ز
نامج أهمية اقتصادية ؛ إذ يسهم ف لهذا الير

  التعليم والتدريس والبحثالحكومية ، ومنها الخاص
ز
 .  ة األهلية ، ف

نامجممعلو  ـ2   : ات عن الير

 داباآل  الكلية

ية القسم  ز   اللغة االنجلير

نامج ي  اسم الير
ز
ية وعلم اللغةماجستير ف ز  اللغة االنجلير

 الماجستير  الدرجة العلمية 

نامج  ية اللغة مجاالت  معرفة عىل لقابليةا لهم لبةط تخريــــج -1 أهداف الير ز  فروعو  االنجلير
 . اللغة علم
ي  واالستنتاج التحليلو  النقد  ىلع القدرة همل  -2

ز
 . اللغوي المعرف

ية باللغة يتصل يما ف اللغوية لمهاراتا الطلبة اكساب -3 ز  علم فروعو  االنجلير
 .  اللغة

ز يسهمون برفد المؤسسات العامة والخاصة -4  . إعداد خريجير

 عدد الساعات 
نامج ي الير

ز
 المعتمدة ف

 لكل فصل .  ساعة 12

 

وط  ـ3  القبول: شر

1.   
ز
  الجغرافية. أن يكون الطالب حاصال عل شهادة البكالوريوس ف

  تحددها حسب  .2
وط الت   الجامعة والوزارة.  شر
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 : األكاديميةالمتطلبات 

  الدتشي  إليها وزارة التعليم العال  والبحث العلم  فأكاديمية ثمة متطلبات      
ز
سات رايما يتصل بالقبول ف

 لكل عام دراس  . الماجستي   / العليا 

 : الخطة الدراسية  ـ4

Core Courses 

Credit hours Pre-Requisite 
courses 

Courses title Courses code 

 الفصل الدراسي االول
 

 النحو والرصف ال توجد 2
Syntax and Morphology 

 ال توجد

 الصوتيات وعلم الصوت ال توجد 2
Phonetics and Phonology 

 ال توجد

توجد ال  2  تحليل الخطاب 
Discourse Analysis 

 ال توجد

 علم الداللة ال توجد 2
Semantics 

 ال توجد

 اللسانيات العامة ال توجد 2
General Linguistics 

 ال توجد

 طرائق البحث ال توجد 2
Methods of Research 

 ال توجد

Total: 12 hours 
ي 
ز
 الفصل الدراسي الثان

 

3 

 

ي علم اللغة  ال توجد
ز
 المعرف

Cognitive Linguistics 
 ال توجد

3 

 

ي النحو المعارص ال توجد
ز
 قضايا ف

Issues in Contemporary 
Grammar 

 ال توجد

2 

 

 التداولية ال توجد
Pragmatics 

 ال توجد

2 

 

 علم اللغة االجتماعي  ال توجد
Sociolinguistics 

 ال توجد

2 

 

ي  ال توجد
 علم اللغة التطبيق 

Applied Linguistics 

 ال توجد

--------------------- 

 مستوف
 حلقة نقاشية ال توجد

Seminar 
 ال توجد

Total: 12 hours 
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 الدراسية: الخطة 

 

 مقررات المستوى االول
 

رمز  اسم المقرر
 المقرر

المتطلبات  اجباري او اختياري
 السابقة

 عدد الوحدات

 2  اجباري ---------- النحو والرصف

 2  اجباري ---------- الصوتيات وعلم الصوت

 2  اجباري ----------     تحليل الخطاب

 2  اجباري ----------     علم الداللة

 2  اجباري ----------   اللسانيات العامة

 2  اجباري ---------- طرائق البحث

 وحدة دراسية 12المجموع: 

 

ي مقررات المستوى 
ز
 الثان

 

رمز  اسم المقرر
 المقرر

المتطلبات  اجباري او اختياري
 السابقة

 عدد الوحدات

ي 
ز
 3  اجباري ---------- علم اللغة المعرف

ي النحو المعارص
ز
 3  اجباري ---------- قضايا ف

 2  اجباري ----------     التداولية

 2  اجباري ----------     علم اللغة االجتماعي 

ي 
 2  اجباري ----------   علم اللغة التطبيق 

 مستوف  اجباري ---------- حلقة نقاشية

 وحدة دراسية 12المجموع: 

 

ية وعلم اللغة( ز   )اللغة االنجلي 
ز
  برنامج الماجستي  ف

ز
 . مالحظة: ال توجد مقررات اختيارية ف


