
 جامعة الكوفة 

 اآلدابكلية 

 الدكتوراهبرنامج 

 ـ نبذة عن البرنامج:1

 جامعة اآلداب بكلية المتخصصة العلمية األقسام من واحد هو العربية اللغة قسم ان    

 في للعمل تأهيلهم و الكلية طالب إعداد في سهاماإل علي القسم يعمل الكوفة،

 المؤسسات في اللغوي تقويمال منها ، العربية باللغة المتعلقة المختلفة العلمية المجاالت

 و العلمي بالبحث النهوض إلي القسم ويسعي ، والتليفزيونية اإلذاعية و الصحفية

 و واألندلسي ، ارنالمق واألدب ، العربي األدب مجاالت في الخرجين مهارات تنمية

 في اآلداب بكلية العربية اللغة قسم يعنى ،إذ اللغة علوم و والبالغة ، والصرف النحو

 )الصوت ةاألربع مستوياتها في ودراستها ، العربية اللغة على بالحفاظ الكوفة جامعة

 والنقدية األدبية واحيالن ومن اللغوية الناحية من (والداللة والنحو والصرف

 . مجاالتال تلك في البحثية المهارات وتنمية األخرى العربية وعلوم ةوالبالغي

 الهدف من البرنامج:

 التي تخدم  واألدبية  لغويةلمتخصصين بمختلف العلوم الامن تخريج الكفاءات ـ 1

 .قابلية أبناء بيئته تطويرتعمل على المجتمع و

النظرية ها بمختلف المجاالت ئواثرااللغوية واألدبية رف اتطوير المعالعمل على  .2

 التطبيقية .و

من التدريسيين من حملة الشهادات العليا  رفد المنظومة التعليمية بطاقات متميزة .3

 .الحاجةوفق على  أهدافهاوالعمل على تحقيق 

 . وآدابها  في مجال اللغة العربية.تنمية مهارات الباحثين 4

 

 األهمية االقتصادية:

اإلسهام في خلق فرص عمل لفئة مهمة من المجتمع في سائر مؤسسات الدولة ؛ بما   

يؤدي إلى تنمية  عمل تلك المؤسسات  وتطويرها من جهة ، وتحسين الوضع 

 االقتصادي لألفراد من جهة أخرى . 

  

 



 ات عن البرنامج ومـ معل2

 داباآل الكلية

 اللغة العربية  القسم 

 وآدابهااللغة العربية  فلسفة في  دكتوراه اسم البرنامج

  الدكتوراه الدرجة العلمية 

 لغويةلمتخصصين بمختلف العلوم الامن تخريج الكفاءات ـ 1 أهداف البرنامج 

 .قابلية أبناء بيئته تطويرتعمل على المجتمع و التي تخدم  واألدبية 

ها بمختلف ئواثرااللغوية واألدبية رف اتطوير المعالعمل على  .2

 التطبيقية .النظرية والمجاالت 

من التدريسيين من  رفد المنظومة التعليمية بطاقات متميزة .3

وفق على  أهدافهاوالعمل على تحقيق حملة الشهادات العليا 

 .الحاجة

  وآدابها  في مجال اللغة العربية.تنمية مهارات الباحثين 4

لغة العربية وآدابها ، لإلسهام إعداد طاقات متميزة في مجال ال.5

 .في تطوير النواحي التعليمية والثقافية والفكرية واإلعالمية  للبلد 

  الساعاتدد ع    

 المعتمدة في البرنامج

 ساعة 12

 ـ شروط القبول :3

 وآدابها.لغة العربية الماجستير في الحاصال على شهادة الطالب أن يكون  .1

 الجامعة والوزارة.ا الشروط التي تحددههناك بعض  .2

 :المتطلبات االكاديمية

ثمة متطلبات تشير إليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتصل بالقبول      

 لكل عام دراسي .  الدكتوراه  /الدراسات العليا  في

 

 

 ـ الخطة الدراسية4

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 حديثة 

criticalues 

 

2 

 قضايا لغوية 
Language 

issues 

 

3 

دراسات في أساليب  
 القرآن الكريم

Studies in the 
methods of the 

Quran 

 



2 

في  مناهج التأليف 
  مصادر اللغة

 Authoringواألدب
methods in 

language and 
Literature 

sources 

 

2 

 قضايا أدبية حديثة 
Recent Literary 

issues 

 

2 

اللغة  

 Englishاالنجليزية
Language 

 

Total 12 hourse 

TableSuggested course Plan for Reserch track 

semester Courses 

code 

Courses 

title 

Credtie 

hourse 

Total 

Level1     

Level1     

Total 

 

 

TableSuggested course Plan for Coursework track 

 

semester Courses 

code 

Courses 

title 

Credtie 

hourse 

Total 

Level1     

Level1     

Total 

 

 

  الدراسية:الخطة 



 مقررات المستوى االول

 المقرررمز  اسم المقرر
اجباري او 

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة
 عدد الوحدات

 2  اجباري  قضايا نحوية

التجديد في 
 االدب العباسي

 2  اجباري 

قضايا بالغية 
 نقدية

 3  اجباري 

 2  اجباري  االدب القديم

دراسات 
 صوتية

 3  اجباري 

 وحدة دراسية 12المجموع

 

 مقررات المستوى الثاني

 رمز المقرر اسم المقرر
اجباري او 

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة
 عدد الوحدات

قضايا نقدية 
 حديثة

 3  اجباري 

 2  اجباري  قضايا لغوية

دراسات في 
أساليب القرآن 

 الكريم

 3  اجباري 

مناهج التأليف 
في مصادر 
 اللغة واألدب

 2  اجباري 

قضايا أدبية 
 حديثة

 2  اجباري 

اللغة 
 االنجليزية

 2  اجباري 

 وحدة دراسية 12المجموع

 

 

 

 مقررات المستوى الرابع



اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة

 عدد الوحدات

     

     

     

     

     

     

 المجموع

 

 المقررات االختيارية:

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر م

 

 


