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 األوىل////السنة 

 الفصل األول

 عملي نظري مالحظات اجملموع عدد الساعات اسم ادلقرر
   - 4 (1األدب اجلاىلي ونصوصو )

   - 6 (1النحو والصرف )
   - 6 البالغة العربية )البيان والبديع(

   - 2 اتريخ العرب قبل اإلسالم
   - 2 الثقافة القومية االشرتاكية

   - 4 (1)مهارات عامةاللغة األجنبية 
   - 4 أصول البحث ومنهجيتو

  62 - 62 اجملموع
 الثاينالفصل 

 عملي نظري مالحظات اجملموع عدد الساعات اسم ادلقرر
   - 4 (2األدب اجلاىلي ونصوصو )

   - 6 (2النحو والصرف )
   - 4 ادلكتبة العربية ومصادر الرتاث

   - 4 العروض وموسيقا الشعر
   - 4 (1اللغة السامية أو الشرقية )

   - 4 (1اللغة األجنبية )مهارات عامة
  62 - 62 اجملموع

 

 انئب عميد الكلية للشؤون العلمية
 الدكتورة خدجية ألف

 عميد كلية اآلداب 
 الدكتورة مها السلوم
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 ( 1مقّرر األدب اجلاهلي و نصوصه ) 

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية األوىل األّول 4 - 4 (1األدب اجلاهلي و نصوصه )

   Pre-Islamic Literature and its Texts (1)  
 The history of  literature .1 اتريخ األدب:-أّولا 

  Text analysis -2 حتليل النصوص : -اثنياا

 ( 1)  النحو والصرفمقّرر 

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية األوىل األّول 2 - 2 (1النحو والصرف )

   Syntax and morphology (1)  
 a-Syntax                 (4hours) ساعات4   النحو: -أ

 :b-Morphology )ساعتان(                    ب. الصرف:

 والبديع(مقّرر البالغة العربية )البيان 

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية األوىل األّول 4 - 4 البالغة العربية )البيان والبديع(

The Arabic Rhetoric: (The arts of eloquence and good style) 
 .The history of Arabic rhetoric اتريخ البالغة العربية. -

 The arts of eloquence and good style- البيان والبديع.علما  -
"figures of speech". 

 تاريخ العرب قبل اإلسالم

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية األوىل األّول 6 - 6 اتريخ العرب قبل اإلسالم

Pre-Islamic Arab History: 
 . Essential historical information - التارخيية األساسية.ادلعلومات  -

 :Pre-islamic Arab society - اجملتمع العريب قبل اإلسالم: -

 الثقافة القومية االشتراكية

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية األوىل األّول 6 - 6 الثقافة القومية الشرتاكية
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Socialistic National Culture: 
 .Islamic Arab Civilization- احلضارة العربية اإلسالمية. -

 Arab Nationality- القومية العربية. -

 .Al-Baath Arab Socialistic Party- حزب البعث العريب االشرتاكي. -

 (1اللغة األجنبية )مهارات عامة

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية األوىل األّول 4 - 4 (1اللغة األجنبية )مهارات عامة

Foreign Language (1) : 
 أصول البحث ومنهجيته

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية األوىل األّول 4 - 4 أصول البحث ومنهجيته

An Introduction to the rules of research: 
 a- An Introduction to the study of ادلدخل إىل دراسة مناىج البحث اللغوي. .أ 

curricula linguistic research. 
 .c- Examination of manuscripts حتقيق ادلخطوطات: .ب 

 ( 6األدب اجلاهلي و نصوصه ) مقّرر 

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية األوىل الثاين 4 - 4 (6األدب اجلاهلي و نصوصه )

   Pre-Islamic Literature and its Texts (2)  
 The history of  literature -1   اتريخ األدب:-أّوالا 

  Text analysis -2 حتليل النصوص : -اثنياا

 ( 6النحو والصرف ) 

 القسم السنة الفصل الساعاتعدد  عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية األوىل الثاين 2 - 2 (6النحو والصرف )

An Introduction to the rules of research: 
 a-syntax (4) hours ( ساعات4النحو) -آ

    morphology writing and spelling :)ساعتان( واإلمالء واخلط:, :الصرف -6
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 writing and spelling :اإلمالء واخلط-3

 ادلكتبة العربية ومصادر الرتاث   

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية األوىل الثاين 4 - 4 ادلكتبة العربية ومصادر الرتاث

The Arab library and the heritage sources: 
 The sources of Arab heritage:(3hours) ساعات(3مصادر الرتاث العريب:     ) .1

 :The study of ancient book: (1 hours) دراسة كتاب قدمي:       )ساعة واحدة( .2

 العروض وموسيقا الشعر

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية األوىل الثاين 4 - 4 العروض وموسيقا الشعر

Prosody and the Music of Poetry: 
 The concept and theory of Arabic مفهوم العروض العريب ونظريتو. -

prosody. 

 The basic measures (meters) in Arabic األوزان األساسية يف الشعر العريب. -
poetry. 

 اللغة السامية أو الشرقية

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية األوىل الثاين 4 - 4 السامية أو الشرقيةاللغة 

Semitic or Eastern language: 
 :First: The Syriac Semitic language اللغة السامية السراينية: -أوالا 

 :Second: Hebrew Semitic language اللغة السامية العربية: –اثنياا 

 :Third: Persian Language اللغة الفارسية: –اثلثاا 

 (6اللغة األجنبية )مهارات عامة

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
اللغة األجنبية 

 اللغة العربية األوىل الثاين 4 - 4 (6)عامة

Foreign Language (2) : 
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 الالئحة الداخلية لكلية اآلداب: الخطة الدراسية لقسم اللغة العربية
 //الثانية//السنة 

 الفصل األول

 عملي نظري مالحظات اجملموع عدد الساعات اسم ادلقرر
   - 2 أدب صدر اإلسالم ونصوصو

   2 4 (2النحو والصرف )
   2 2 11اآلداب العادلية القدمية حىت هناية القرن 
   - 4 دراسات لغوية وأدبية يف القرآن الكرمي

   - 2 األموياتريخ العرب حىت هناية العصر 
   - 4 (2اللغة السامية أو الشرقية )
   - 4 (1اللغة األجنبية )ختصصية

  62 4 66 اجملموع
 الفصل الثاين

 عملي نظري مالحظات اجملموع عدد الساعات اسم ادلقرر
   - 2 ونصوصو األموياألدب 

   2 4 (4النحو والصرف )
   2 4 البالغة العربية )علم ادلعاين(
   - 4 مبادئ النقد ونظرية األدب

   - 4 دراسات لغوية وأدبية يف احلديث النبوي الشريف
   - 4 (2 ختصصيةاللغة األجنبية )

  62 4 66 اجملموع
 

 انئب عميد الكلية للشؤون العلمية
 الدكتورة خدجية ألف

 عميد كلية اآلداب 
 الدكتورة مها السلوم
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 مقّرر أدب صدر اإلسالم و نصوصه

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثانية األّول 6 - 6 أدب صدر اإلسالم  و نصوصه 

  Early  Islamic  Literature and its Texts  
 The history of  literature :اتريخ األدب-أّولا 

  Text analysis -2 حتليل النصوص : -اثنياا

 (3والصرف )النحو 

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثانية األّول 2 6 4 (3النحو والصرف )

Syntax and Morphology (3) 
 Syntax:                            (3hours) - ساعات(3)                  النحو:       .أ 

 b- Morphology:   (1 hour) واحدة(الصرف:          )ساعة  .ب 

 c- Seminar:  (2 hour)  حلقة البحث:             )ساعتان( .ج 

 11اآلداب العادلية القدمية حىت هناية القرن 

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
اآلداب العادلية القدمية حىت هناية 

 11القرن 
 العربيةاللغة  الثانية األّول 4 6 6

The international literatures 
 :a-Ancient literatures اآلداب القدمية:  .أ 

 :Eastern literatures آداب الشرق: -1

 :Western literatures آداب الغرب: -2

 دراسات لغوية وأدبية يف القرآن الكرمي

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 دراسات لغوية وأدبية يف 

 القرآن الكرمي
 اللغة العربية الثانية األّول 4 - 4

Linguistic and Literary Studies in the Holy Quran:  
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مدخل إىل القرآن الكرمي وعلومو )القرآن واللغة  .1
 العربية، مكانة القرآن يف احلضارة والفكر(.

An introduction to Holy Quran and its 
sciences: (the Quran and Arabic language, 
Quran's position in civilization and intellect). 

 .The basics and ways of interpretation أصول التفسري ومناىجو. .2

حتليل نصوص قرآنية )الفاحتة، تبارك، الربوج،  .3
.)...... 

Some Quranic texts' analysis: (Al-fatiha (the 
opening chapter of the Quran), Tabarak , 
Buruj , etc.) 

 اتريخ العرب حىت هناية العصر األموي

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثانية األّول 6 - 6 اتريخ العرب حىت هناية العصر األموي

Arabs' History since the emergence of Islam till the end of Ommiad era 
 .a- History of the beginning of Islam اتريخ صدر اإلسالم. .أ 

 :b- Ommiad State الدولة األموية: . ب

 (6اللغة السامية أو الشرقية )

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثانية األّول 4 - 4 (6اللغة السامية أو الشرقية )

Semitic or Eastern language (2) 
 a- The course of studying Semitic ساعات(4) منهج دراسة اللغة السامية )العربية(: .أ 

(Hebrew) language: (4 hours): 

 b- The course for studying Semitic ب. منهج دراسة اللغة السامية )السراينية(:
(Syriac) language: 

 :c- Eastern (Persian) Language ج. اللغة الشرقية )الفارسية(:

 (1اللغة األجنبية التخصصية )

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثانية األّول 4 - 4 (6اللغة األجنبية التخصصية )

Foreign Language (2) 
 مقرر متحدث
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 ونصوصهاألدب األموي 

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثانية الثاين 6 - 6 األدب األموي ونصوصه

Ommiad literature and its texts 
 a- History of literature اتريخ األدب:            )ساعة واحدة( . أ

 b- Texts analysis:   (1hours) )ساعة واحدة(         حتليل النصوص: . ب

 (4النحو والصرف )

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثانية الثاين 2 6 4 (4النحو والصرف )

Syntax and Morphology (4) 
 a- Syntax:  (3hours) ساعات(3النحو:              ) . أ

 b- Morphology:   (1hours) واحدة(الصرف:                  )ساعة  . ب

 C- Seminar: (2 hours) ج. حلقة حبث:                )ساعتان(

 البالغة العربية )علم ادلعاين(

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثانية الثاين 2 6 4 البالغة العربية )علم ادلعاين(

The Arab rhetoric (Semantics) 
 .An introduction to semantics ادلدخل إىل علم ادلعاين.

  حلقة حبث:                  )ساعتان(

 مبادئ النقد ونظرية األدب

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثانية الثاين 4 - 4 مبادئ النقد ونظرية األدب

The principles of criticism and the theory of literature 
 .An introduction to literature - 1 مقدمة عن األدب. .1

 .Literary genres األجناس األدبية. .2
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 دراسات لغوية وأدبية يف احلديث النبوي الشريف

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 دراسات لغوية وأدبية يف 
 احلديث النبوي الشريف

 اللغة العربية الثانية الثاين 4 - 4

Linguistic and literary studies of Hadith ash-sharif 
(The Prophetic Tradition) 

نشأة علم ادلصطلح ومكانتو وأثره يف العلم  .1
 والدين.

The emergence of terminology , its 
position and effect in science and religion. 

 Analysis of some texts from the Sheriff حتليل نصوص من احلديث النبوي الشريف. .2
Prophetic Hadith. 

 (6اللغة األجنبية التخصصية )

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثانية الثاين 4 - 4 (6اللغة األجنبية التخصصية )

Foreign Language (6) 
 مقرر متحدث
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 الالئحة الداخلية لكلية اآلداب: اخلطة الدراسية لقسم اللغة العربية
 //السنة الثالثة//

 الفصل األول

 عملي نظري مالحظات اجملموع عدد الساعات اسم ادلقرر
   2 4 األدب العباسي حىت هناية القرن الرابع اذلجري.

   - 4 الشعر األندلسي وادلغريب.
   2 4 النحو واترخيو.

   - 4 (1النقد العريب القدمي )
   - 4 فقو اللغة العربية

   - 2 اتريخ العرب السياسي
  62 4 66 اجملموع

 الفصل الثاين

 عملي نظري مالحظات اجملموع عدد الساعات اسم ادلقرر
   2 4 الرابع اذلجري.األدب العباسي حىت هناية القرن 

   - 4 النثر األندلسي وادلغريب.
   2 4 النحو ومسائلو.

   - 4 (2النقد العريب القدمي )
   - 4 اللسانيات

   - 2 دراسات أدبية بلغة أجنبية )مقرر ختصصي(
  62 4 66 اجملموع

 

 انئب عميد الكلية للشؤون العلمية
 الدكتورة خدجية ألف

 عميد كلية اآلداب 
 الدكتورة مها السلوم
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 األدب العباسي حىت هناية القرن الرابع اذلجري

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
األدب العباسي حىت هناية القرن الرابع 

 اذلجري
 اللغة العربية الثالثة األول 2 6 4

The Abbaside Literature till the end of the Fourth Hijri Century (132-400 H ) 
 

 a-History of  Literature اتريخ األدب:         )ساعتان( . أ

 Texts Analysis ( 2 Hours ) حتليل النصوص:              )ساعتان( . ب

 c-Seminar: (2 Hours ج. حلقة البحث:        )ساعتان(

 الشعر األندلسي وادلغريب

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثالثة األول 4 - 4 الشعر األندلسي وادلغريب

Andalusian and Moroccan poetry 
 a- History of literature:  (2hours) اتريخ األدب:            )ساعتان( . أ

 :b- Texts analysis:    (2hours) حتليل النصوص:          )ساعتان( . ب

 واترخيهالنحو 

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثالثة األول 2 6 4 النحو واترخيه

Syntax and its History 
 :Svntax-1 )ساعتان(     النحو:             .1

 :The History of Syntax -2 اتريخ النحو:            )ساعتان( .6

  )ساعتان(       حلقة البحث:          .3

 (1النقد العريب القدمي )

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثالثة األول 4 - 4 (1النقد العريب القدمي )
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Ancient Arabic criticism 
 Issues in criticism  -1 القضااي النقدية: .1

 :Great figures -2 األعالم: .6

 العربيةفقه اللغة 

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثالثة األول 4 - 4 فقه اللغة العربية

The Arabic Philology 
 General issues about Arabic - قضااي عامة يف اللغة العربية:  -

Language:  
علم الداللة: نشأتو، مصطلحاتو، أنواعو،  -

 قوانينو(.
- Semantics: (Its origins- Its idioms- 

Its kinds and its rules). 

 اتريخ العرب السياسي

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثالثة األول 6 - 6 اتريخ العرب السياسي

Political and intellectual Arab history 
 

واالجتماعي: العصر العباسي التاريخ السياسي 
 واألندلسي.        )ساعة واحدة(

a- Political and social history (Abbasid 
and P- Andalusian age): (1hours): 

 :b- The history of Arab thought اتريخ الفكر العريب:   )ساعة واحدة( . أ
(1hours) 

 األدب العباسي حىت هناية القرن الرابع اذلجري

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
األدب العباسي حىت هناية القرن 

 الرابع اذلجري
 اللغة العربية الثالثة الثاين 2 6 4

The Abbaside Literature from the end of the Fourth Hijri Century 
 A- History of Literature األدب:              )ساعتان( . أ

 B-Texts Analysis:  (2hours) حتليل النصوص          )ساعتان( . ب

 C-Seminar:    (2hours) ج. حلق البحث:         )ساعتان(
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 النثر األندلسي وادلغريب

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثالثة الثاين 4 - 4 النثر األندلسي وادلغريب

Andalusian and Moroccan prose 
 a Histoiy of prose:   (2hours) اتريخ النثر:             )ساعتان( - أ

 :b- Texts analysis: (2 hours) ب. حتليل النصوص:      )ساعتان(

 النحو ومسائله

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثالثة الثاين 2 6 4 النحو ومسائله

Syntax and its issues 
 

 :Syntax:                     (2hours) ساعة(6النحو:                   ) .1

 :Issues :                    (2hours) ساعة(6ادلسائل:                ) .6

 Seminar :   (2hours) ساعة(6حلقة حبث:                 ) .3

 (6العريب القدمي )النقد 

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثالثة الثاين 4 - 4 (6النقد العريب القدمي )

Ancient Arabic criticism(2) 
 :Issues -1 القضااي:

 اللسانيات

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الثالثة الثاين 4 - 4 اللسانيات

The Linguistics  
 philology and linguistics an- 1 علم اللغة واللسانيات )مدخل(. .1

introduction . 
  Essential issues: Linguistics قضااي أساسية: أقسام علم اللسانيات وفروعو. .2
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 دراسات أدبية بلغة أجنبية )مقّرر ختصصي(

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
دراسات أدبية بلغة أجنبية 

 )مقّرر ختصصي(
 اللغة العربية الثالثة الثاين 6 - 6

Poetic studies by foreign language  

مدخل حول تطور الدراسات العربية يف  -
 اخلارج.

An introduction to the development of 
Arabic studies abroad: 
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 الالئحة الداخلية لكلية اآلداب: الخطة الدراسية لقسم اللغة العربية
 //الرابعة//السنة 

 الفصل األول

 عملي نظري مالحظات اجملموع عدد الساعات اسم ادلقرر
األدب العريب من منتصف القرن السابع إىل 

   - 4 العاشر للهجرة

   2 4 الشعر احلديث
   - 4 النقد احلديث

   2 4 11العادلية منذ هناية القرن اآلداب 
   - 4 دراسات حنوية ولغوية معاصرة

   - 2 التاريخ احلديث
  62 4 66 اجملموع

 الفصل الثاين

 عملي نظري مالحظات اجملموع عدد الساعات اسم ادلقرر
   - 2 األدب يف العصر العثماين
   2 4 النثر العريب احلديث وفنونو

   - 4 األدب ادلقارن
   - 4 دراسات يف علم اجلمال

   2 4 االجتاىات النقدية احلديثة
   - 2 طرائق تدريس اللغة العربية

   - 2 دراسات أدبية بلغة أجنبية )مقرر ختصصي(
  62 4 66 اجملموع

 

 انئب عميد الكلية للشؤون العلمية
 الدكتورة خدجية ألف

 عميد كلية اآلداب 
 الدكتورة مها السلوم
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 األدب العريب من منتصف القرن السابع إىل العاشر للهجرة

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
األدب العريب من منتصف القرن 

 السابع إىل العاشر للهجرة
 اللغة العربية الرابعة األول 4 - 4

Arabic literature from 7th to 10th Hijri century. 

 :a- History of literature; (2hours) )ساعتان(         اتريخ األدب: . أ

 :b- Texts analysis:           (2hours) حتليل النصوص:             )ساعتان( . ب

 الشعر احلديث

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الرابعة األّول 2 6 4 الشعر احلديث

The Modern Poetry  
 

 .Theoretical part -1 القسم النظري: -أّولا 

 Text analysis -2 حتليل النصوص : -اثنياا

 Practical part -3 القسم العملي: -اثلثاا 

 النقد احلديث

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الرابعة األّول 4 - 4 النقد احلديث

The Modern Criticism 
     Establishment phase -1 مرحلة التأسيس: -أّوالا 

 11اآلداب العادلية منذ هناية القرن  

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
اآلداب العادلية منذ هناية القرن 

 اللغة العربية الرابعة األّول 2 6 4 11

The international literatures 
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  ساعات(4اآلداب احلديثة:        ) -
  حلقة البحث:            )ساعتان(

 دراسات حنوية ولغوية معاصرة

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الرابعة األّول 4 - 4 دراسات حنوية ولغوية معاصرة

syntactic and Linguistic Modern studies 
 

 Characteristics of old linguistic - مسات الدراسات اللغوية القدمية. -
studies 

 التاريخ احلديث

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الرابعة األّول 6 - 6 التاريخ احلديث

The Modern History 
 

 األدب يف العصر العثماين

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري ادلقرراسم 
 اللغة العربية الرابعة الثاين 6 - 6 األدب يف العصر العثماين

literature during ottoman age 
 

 History of literature. (1hours) اتريخ األدب: .1

 :Texts analysis: (1 hour) حتليل النصوص: .6

 النثر العريب احلديث وفنونه

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الرابعة الثاين 2 6 4 النثر العريب احلديث وفنونه

Modern Arabic prose and its arts 
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 Identifying of Renaissance age and its - التعريف بعصر النهضة وأعالم كتاهبا. -
most important figures. 

 :Seminar:  (2hours) البحث:حلقة  -

 األدب ادلقارن

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الرابعة الثاين 4 - 4 األدب ادلقارن

Comparative literature 
 

 The concepts of comparative - مفهومات األدب ادلقارن ومقوالتو. -
literature and its predicaments 

 دراسات يف علم اجلمال

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الرابعة الثاين 4 - 4 دراسات يف علم اجلمال

An Introduction to  aesthetical studies 
علم اجلمال:  مصطلحو وميادينو  -

 وقضاايه.
- Aesthetics: its terms, fields and 

issues. 

 مقّرر الجتاهات النقدية ادلعاصرة

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الرابعة الثاين 2 6 4 الجتاهات النقدية ادلعاصرة

Modern Critical Approaches 
 :Theoretical part -1 القسم النظري: -أّولا 

 Practical part -2 القسم العملي : -اثنياا

 مقّرر طرائق تدريس اللغة العربية

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
 اللغة العربية الرابعة الثاين 6 - 6 طرائق تدريس اللغة العربية

Methodlogy of Teaching 
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  مداخل و مفهومات أولية:: اللغة العربية  -1
 

    1- Arabic language : Introduction 
and basic concepts. 

 دراسات أدبية بلغة أجنبية )مقّرر ختصصي(

 القسم السنة الفصل عدد الساعات عملي نظري اسم ادلقرر
دراسات أدبية بلغة أجنبية 

 )مقّرر ختصصي(
 اللغة العربية الثالثة الثاين 6 - 6

Poetic studies by foreign language  
 

ابللغة األجنبية  دراسة نصوص مما كتب -
حول موضوعات تتصل مبفردات ادلنهاج 
ادلقررة هبدف تدريب الطالب على منهج 
البحث اللغوي واألديب ابإلضافة إىل 

 اتصاذلم بلغة النصوص وطرائق التعبري.

- Studying texts written in the 

foreign language about subjects 

related to the items of this year 

curriculum besides applications 

depending on its style and language. 

 


