
         

         

         

      قسم اللغة العربية  

         

         

         

       الماجستير:  

         

 اسم المواد باللغة العربية الخلفية العلمية للدراسة التخصص نوع الدراسة )الماجستير( القسم العلمي الكلية ت 
اسم المواد باللغة 

  االنكليزية

 

 عام الماجستير اللغة العربية اآلداب 1

كل خريج بكالوريوس ، 

قسم لغة عربية ، على ان 

ال تكون المقاصة العلمية 

 تزيد عن مادتين

 االدب العربي الحديث
Modern Arabic 

literature 

 

 عام الماجستير اللغة العربية اآلداب 2

كل خريج بكالوريوس ، 

لغة عربية ، على ان قسم 

ال تكون المقاصة العلمية 

 تزيد عن مادتين

 Arabic syntax النحو العربي

 

 عام الماجستير اللغة العربية اآلداب 3

كل خريج بكالوريوس ، 

قسم لغة عربية ، على ان 

ال تكون المقاصة العلمية 

 تزيد عن مادتين

 Arabic prosody العروض

 

 عام الماجستير اللغة العربية اآلداب 4

كل خريج بكالوريوس ، 

قسم لغة عربية ، على ان 

ال تكون المقاصة العلمية 

 تزيد عن مادتين

 علم اللغة وفقهها
Linguistic and 

philology 



 

 عام الماجستير اللغة العربية اآلداب 5

كل خريج بكالوريوس ، 

قسم لغة عربية ، على ان 

ال تكون المقاصة العلمية 

 ينتزيد عن مادت

 االدب العربي القديم
Old Arabic 

literature 

 

 عام الماجستير اللغة العربية اآلداب 6

كل خريج بكالوريوس ، 

قسم لغة عربية ، على ان 

ال تكون المقاصة العلمية 

 تزيد عن مادتين

 Arabic rhetoric البالغة العربية

 

 عام الماجستير اللغة العربية اآلداب 7

كل خريج بكالوريوس ، 

قسم لغة عربية ، على ان 

ال تكون المقاصة العلمية 

 تزيد عن مادتين

النقد العربي القديم 

 والحديث

Modern and old 

Arabic criticism 

 

 عام الماجستير اللغة العربية اآلداب 8

كل خريج بكالوريوس ، 

قسم لغة عربية ، على ان 

تكون المقاصة العلمية ال 

 تزيد عن مادتين

 Morphology الصرف

 

         

         

         

       الدكتوراه: 

         

 
 اسم المواد باللغة االنكليزية اسم المواد باللغة العربية الخلفية العلمية للدراسة التخصص نوع الدراسة )الدكتوراه( القسم العلمي الكلية ت

 

 

 عام الدكتوراه اللغة العربية اآلداب 1

كل طالب حاصل على 

درجة الماجستير في اللغة 

 العربية

 االدب العربي الحديث
Modern Arabic 

literature 

 

 عام الدكتوراه اللغة العربية اآلداب 2

كل طالب حاصل على 

درجة الماجستير في اللغة 

 العربية

 Arabic prosody العروض



 

 عام الدكتوراه اللغة العربية اآلداب 3

كل طالب حاصل على 

درجة الماجستير في اللغة 

 العربية

النقد العربي القديم 

 والحديث

Modern and old 

Arabic criticism 

 

 عام الدكتوراه اللغة العربية اآلداب 4

كل طالب حاصل على 

درجة الماجستير في اللغة 

 العربية

 علم اللغة وفقهها
Linguistic and 

philology 

 

 عام الدكتوراه اللغة العربية اآلداب 5

كل طالب حاصل على 

درجة الماجستير في اللغة 

 العربية

 االدب العربي القديم
Old Arabic 

literature 

 

 عام الدكتوراه اللغة العربية اآلداب 6

كل طالب حاصل على 

درجة الماجستير في اللغة 

 العربية

 Arabic rhetoric البالغة العربية

 

 عام الدكتوراه اللغة العربية اآلداب 7

كل طالب حاصل على 

درجة الماجستير في اللغة 

 العربية

 Arabic syntax النحو العربي

 

 عام الدكتوراه اللغة العربية اآلداب 8

كل طالب حاصل على 

درجة الماجستير في اللغة 

 العربية

الدراسة صوتية 

 صرفية

The study is a 

morphological 

phoneme 

 

         

 


