
 الخطة االسترشادية لتخصص اللغة العربية وآدابها

 (2017/2018) ساعة معتمدة 132

 السنة الثانية السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول الفصل الثاني الفصل األول

رقم 

 المادة

الساعات  اسم المادة

 المعتمدة

رقم 

 المادة

الساعات  اسم المادة

 المعتمدة

رقم 

 المادة

اعات الس اسم المادة

 المعتمدة

رقم 

 المادة

الساعات  اسم المادة

 المعتمدة

(1علم النحو ) 110240 3 (1مهارات اللغة العربية ) 110101 (2علم النحو ) 110341 3  (3علم النحو ) 110442 3   3 

أدب صدر  110261 3 األدب الجاهلي 110260 3 التربية الوطنية 111101

 اإلسالم واألموي

اسيالشعر العب 110266 3  3 

 3 اللسانيات 110243 3 علم العروض 110282 3 علم الصرف 110247 3 (1مهارات انجليزي ) 130101

مهارات اللغة العربية  110102 3 متطلبات جامعة اختياري 

(2)  

متطلّب جامعة  110111 3

 اختياري

متطلب قسم   3

 اختياري

3 

متطلب جامعة   3 علوم عسكرية 111100 3  

 اختياري

طلب جامعة مت  3

 اختياري

3 

متطلب كلية    متطلب كلية إجباري     

 اختياري

متطلب كلية   3

 اختياري

3 

ساعة  15 المجموع ساعة  15 المجموع   ساعة 18 المجموع ساعة 18 المجموع 

 السنة الرابعة السنة الثالثة

 الفصل الثاني الفصل األول الفصل الثاني الفصل األول

رقم 

 المادة

دةاسم الما الساعات  

 المعتمدة

رقم 

 المادة

الساعات  اسم المادة

 المعتمدة

رقم 

 المادة

الساعات  اسم المادة

 المعتمدة

رقم 

 المادة

الساعات  اسم المادة

 المعتمدة

الشعر العربي  110474 3 النثر العباسي 110367

 الحديث

األدب األندلسي  110469 3

 والمغربي

 3 نظرية األدب  110456 3

مناهج النقد  110452 3 فقه اللغة العربية 110444 3 البالغة العربية 110250

 األدبي الحديث

مناهج البحث في  110487 3

 األدب واللغة

3 

أدب العصور  110368 3 الصوتيات 110345

المتتابعة والعصر 

 العثماني

النثر العربي  110478 3

 الحديث

متطلب كلية   3

 إجباري

3 

ربي القديمالنقد األدبي الع 110351 متطلب قسم   3 األدب المقارن 110365 3 متطلب قسم اختياري  3 

 اختياري 

3 

تاريخ العرب والمسلمين  110291

 حتى نهاية دولة المماليك

تاريخ العرب  110395 3 متطلب كلية إجباري  3

 الحديث

3     

متطلب كلية   3 متطلب كلية اختياري  3 متطلب جامعة اختياري 

 إجباري

3      

ساعة  18 المجموع  ساعة  18 المجموع    ساعة 12 المجموع ساعة 18 المجموع 

 عزيزي الطالب:* 

 لتحقيق النتائج المتميزة، وعدم الوقوع في إشكاالت التخرج. ؛هذه الخطة االسترشادية تساعدك في اجتياز متطلبات خطتك الدراسية بطريقة معرفية متسلسلة -1

 اكاديمي في القسم )وو رئي  القسم( قب  تسجي  المواد في اك  فص .يجب مراجعة المرشد األ -2


