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 حفظ ماال يقل عن ثالثة أجزاء من القرآن الكريم. -5

 موافقة جهة العمل وفقا لالئحة الدراسات العليا الموحدة . – 6

يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد  -9

من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة ال تزيد على ثالث فصول دراسية مع مراعاة ما 

 يأتي:

 تكميلي في المرة األولى بتقدير ال يقل عن )جيد(.اجتياز المقرر ال - 1

 ال يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن )جيد جدا(. - 2

ال يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إال بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز للقسم  - 3

ه سوى مقرر أو مقررين من المقررات اإلذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق علي

 التكميلية.

 ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة. ةال تحتسب المدة الزمنية الجتياز المقررات التكميلي - 4

 ال تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا. - 5

 الب وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الط -10

 ال يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجي دراسات عليا في وقت واحد. -11

 يجب أال تتعارض هذه الشروط مع الشروط العامة لعمادة الدراسات العليا الموجودة على موقعها.

 سادسا  : مدة البرنامج ونظامه :

 

 حد .مدة البرنامج : فصل دراسي وا

 نظام البرنامج : الرسالة وبعض المقررات .

 سابعا  : الخطة الدراسية للبرنامج :

( أربع عشرة ساعة 14( ست وعشرين ساعة معتمدة ، تتكون من )26يتكون البرنامج من  )

( ساعة اثنتي عشرة ساعة معتمدة رسالة ، في فصل دراسي 12معتمدة مقررات دراسية ، و)

 واحد . 

 

 

 اسات اللغوية :أوال : الدر
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 انيا  : الدراسات األدبية :ث 

 

 

 

 

 م
رمز 

 المقرر
 الوحدات المقررات

 3 النحو 700 1

 3 الصرف 701 2

 2 مدارس التحليل اللغوي 702 3

 2 علم اللغة االجتماعي 703 4

 2 علم اللغة التطبيقي 704 5

6 

)اختيار 

 أحدهما(

 قضايا نحوية ولغوية معاصرة 705

2  

 

 علم اللغة الحاسوبي

  

 14 المجموع

 الوحدات المقررات رمز المقرر م

 3 دراسات في بالغة القرآن الكريم عرب707 1

 3 المصطلح البالغي والنقدي عند العرب عرب 708 2

 2 السرديات المعاصرة عرب 709 3

 عرب 710 4
قراءات في الشعر العربي المعاصر 

 والحديث
2 

 عرب 711 5
تطبيقي في الشعر اتجاهات النقد ال

 العربي
2 

6 

 

) اختيار 

 أحدهما(

 التحليل البياني للشعر العربي عرب 712

2 
 اتجاهات نقد الرواية عرب 713

 14 المجموع




