
 جامعة الكوفة 

 دابكلية اآل

 برنامج الماجستير 

 ـ نبذة عن البرنامج:1

 الكوفة، جامعة اآلداب بكلية المتخصصة العلمية األقسام من واحد هو العربية اللغة قسم نإ   

 المختلفة العلمية المجاالت في للعمل تأهيلهم و الكلية طالب إعداد في المساهمة علي القسم يعمل

 ، فزيونيةوالتل اإلذاعية و الصحفية مؤسساتبال اللغوية كالمراجعة ، العربية باللغة المتعلقة

 العربي األدب مجاالت في جينيالخر مهارات تنمية و العلمي بالبحث النهوض إلي القسم ويسعي

 اللغة قسم يعنى ،إذ اللغة علوم و والبالغة ، والصرف النحو و واألندلسي ، المقارن واألدب ،

 مستوياتها في ودراستها ، العربية اللغة على بالحفاظ الكوفة جامعة في اآلداب بكلية ةالعربي

 والنقدية األدبية الناحية ومن اللغوية الناحية من والداللة( والنحو والصرف )الصوت ةاألربع

 العربية. اللغة مجاالت في البحثية المهارات وتنمية  ، العربية وعلوم والبالغية

 رنامج:الهدف من الب

    والبالغة والنقد دباأل يف المختلفة العربية اللغة تمجاال معرفة على القابلية مله طلبة تخريج -1

 والصرف. والنحو

 العربية. اللغة مجال في المعرفي واالستنتاج والتحليل النقد على القدرة لهم  -2

 .. وآدابها العربية باللغة يتصل فيما اللغوية المهارات الطلبة اكساب -3

 

 األهمية االقتصادية:

لهذا البرنامج أهمية اقتصادية ؛ إذ يسهم في توفير فرص عمل للخريجين في مؤسسات متنوعة ، 

منها العامة الحكومية ، ومنها الخاصة األهلية ، في التعليم والتدريس والتقويم اللغوي ، وما 

 وي .  يتصل بالجانب اإلعالمي اللغ

 

 ات عن البرنامج مـ معلو2

 داباآل الكلية

 اللغة العربية  القسم 

 وآدابهااللغة العربية  فلسفة في  ماجستير اسم البرنامج

 الماجستير  الدرجة العلمية 

 المختلفة العربية اللغة تمجاال معرفة على القابلية مله طلبة تخريج - أهداف البرنامج 

 والصرف. والنحو  والبالغة والنقد دباأل يف

 اللغة مجال في المعرفي واالستنتاج والتحليل النقد على القدرة لهم  -2

 العربية.

 . وآدابها العربية باللغة يتصل فيما اللغوية المهارات الطلبة اكساب -3

بطاقات إعداد خريجين يسهمون برفد المؤسسات العامة والخاصة ـ 4

 لما فيه تطوير تلك المؤسسات .  لغويا وأدبياواعدة 



 

عدد الساعات المعتمدة في 

 البرنامج

 ساعة 12

 

 القبول:ـ شروط 3

 %65بمعدل  وآدابهاحاصال على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية الطالب أن يكون  .1

من مادتين  أكثرال تكون المقاصة العلمية و ،أو أكثر باستثناء التقديم على بعض القنوات

  دراسيتين.

 الجامعة والوزارة. هناك بعض الشروط التي تحددها .2

 :المتطلبات االكاديمية

يما يتصل بالقبول في تشير إليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فأكاديمية ثمة متطلبات      

 لكل عام دراسي . الماجستير  /سات العليا الدرا

 ـ الخطة الدراسية4

Table core courses 

Credtie hourse Pre-Requisite 

courses 

Courses title Courses code 

3 
 دراسات نحوية 

Morphological 
studies 

 

2 
 Linguistics اللسانيات 

 
 

2 

منهج البحث وتحقيق  

  Researchالنصوص
methodology and 
text verification  

 

 

3 

دراسات في االدب  

 Studies in االندلسي
Andalusian 
Literature  

 

2 
 Old قديمة أدبية قضايا 

literary issues 

 

 

2 
 Englishاللغة اإلنكليزية 

language 
 

    

Total 12 hourse 

 

Table elective courses 



Credtie hourse Pre-Requisite 

courses  

Courses title Courses code 

3 
 دراسات لغوية 

Language 

studies 

 

2 
 Oldالنقد القديم 

Cyiticism 

 

 

3 
دراسات نقدية  

 Recentحديثة
Critical studies 

 

2 
 Textتحليل النص  

analysis 

 

 

2 
 دراسات بالغية 

Rhetorical 

studies 

 

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

 اسم المقرر
رمز 

 المقرر

اجباري او 

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة
 عدد الوحدات

 3  اجباري  دراسات نحوية

 2  اجباري  اللسانيات
منهج البحث وتحقيق 

 النصوص
 2  اجباري 

 3  اجباري  دراسات في االدب االندلسي

 2  اجباري  قديمة أدبية قضايا



 2  اجباري  اللغة اإلنكليزية

 وحدة دراسية 12المجموع

 

 مقررات المستوى الثاني

 رمز المقرر اسم المقرر
اجباري او 

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة
 عدد الوحدات

 دراسات لغوية

 
 3  اجباري 

 2  اجباري  النقد القديم

 3  اجباري  دراسات نقدية حديثة

 2  اجباري  تحليل النص

 2  اجباري  دراسات بالغية

     

 وحدة دراسية 12 المجموع

 

 

 

 مقررات المستوى الرابع

اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة

 عدد الوحدات

     

     

     

     

     

     

 المجموع

 

 المقررات االختيارية:

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر م

 


