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  الماجستيرالخطة الدراسية لبرنامج 

 في األدب والنقد والبالغة
 

 الجهة المقدمة للبرنامج :ــ 

  اللغة العربيةــ قسم  اآلدابكلية  

 ــ أسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :

              : في األدب والنقد والبالغةبرنامج              اسم البرنامج. 

                 : األدب والنقد والبالغة " في الماجستيرمسمى الدرجة العلمية " 

 

 ــ القبول في البرنامج :

 إضافة إلى الشروط العامة التي حددتها الئحة الدراسات العليا بالجامعات السعودية , يشترط ما يلي:

 يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج :  

 أن يكون المتقدم سعودياً ، حاصالً على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان غير سعودي.  -1
أن يكون المتقدم حاصالً على الشهادة الجامعية في اللغة العربية وآدابها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى  -2

 معترف بها بتقدير ال يقل عن )جيد جداً(.
 والئقاً طبياً. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك -3
 أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه. -4
 أن يقدم موافقة من مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً. -5
 أن يجتاز االختبار المعد لذلك. -6
 أن يجتاز المقابلة الشخصية. -7
  أية شروط أخرى مقرة من اللجان والمجالس المختصة. -8

 

 

 ــ الخطة الدراسية :

 .( ساعة معتمدة 32 ) دراسةبعد إتمام  في األدب والنقد والبالغة الماجستيرتمنح درجة 
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 : األدب والنقد والبالغة الماجستيرراسية لبرنامج الخطة الد

 ول الدراسية.لفصاحيدد مسار الذي توضيحي الخطط امل
 -أسلوب الدراسة بالبرنامج :

 

يحدد الطالب تخصصه في احد مساري البرنامج بعد دراسة الفصل الدراسي األول الذي يشتمل 

 على مواد مشتركة بين المسارين.  

 -:المقررات التخصصية اإلجبارية  -1
  مسار األدب– 

 -( ساعة معتمدة مقسمة على النحو اآلتي: 20المتطلبات اإلجبارية )  –
 ( ساعة معتمدة من مسار األدب.16) –

عدد  رقم المقرر قررالم مسمى

 الساعات

الفصل 

 الدراسي

 األول 2 7402631 قراءات في الشعر العربي القديم

 األول 2 7402633 قضايا الشعر  العربي الحديث والمعاصر

 الثاني 2 7402601 مناهج البحث في اآلداب واللغة 

 الثاني 2 7402634 ندوة في النثر العربي القديم

دراسة النص الشعري القديم في ضوء حلقة في 

 مناهج النقد الحديث

 الثاني 2 7402632

 الثالث 2 7402635 قضايا السرد العربي

 الثالث 2 7402636 اآلداب المقارن

 الثالث 2 7402630 الرواية والتدوين

 

 ( ساعات معتمدة من مسار النقد والبالغة.4) –

 

عدد  رقم المقرر قررالم مسمى

 الساعات

الفصل 

 الدراسي

 األول 2 7402651 دراسات في علم البالغة

 األول 2 7402633 البالغة واألسلوبية

 

 مسار النقد والبالغة– 
 -( ساعة معتمدة مقسمة على النحو اآلتي: 20المتطلبات التخصصية اإلجبارية )  –

 ( ساعة معتمدة من مسار النقد والبالغة.16) –

 

 عدد رقم المقرر قررالم مسمى

 الساعات

الفصل 

 الدراسي

 األول 2 7402651 دراسات في علم البالغة

 األول 2 7402633 البالغة واألسلوبية
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 الثاني 2 7402601 مناهج البحث في األدب واللغة

 الثاني 2 7402642 اتجاهات النقد العربي القديم

 الثاني 2 7402652 كتاب خاص في البالغة العربية

 الثالث 2 7402643 المعاصرالنقد العربي 

 الثالث 2 7402642 كتاب خاص في النقد القديم

 الثالث 2 7402660 تحليل الخطاب

 

 ( ساعات معتمدة من مقررات مسار األدب.4) –

 

 عدد الساعات رقم المقرر قررالم مسمى

 2 7402631 قراءات في الشعر العربي القديم

 2 7402633 قضايا الشعر  العربي الحديث والمعاصر

 

 -:المقررات التخصصية االختيارية  -2
  مسار األدب– 

 والبالغة. -( ساعة معتمدة من مقررات مسار النقد  4يدرس الطالب ) 
 -( ساعتين معتمدتين من كل مجموعة من المجوعتين اآلتيتين: 2يدرس الطالب )  –

 

 :المجموعة األولى- 
 

 عدد الساعات رقم المقرر قررالم مسمى

 2 7402641 النقد العربي القديم اتجاهات

 2 7402652 كتاب خاص في البالغة العربية

 

 :المجموعة الثانية- 
 

 عدد الساعات رقم المقرر قررالم مسمى

 2 7402643 النقد العربي المعاصر

 2 7402642 كتاب خاص في النقد القديم

 

 مسار النقد والبالغة– 
 مقررات مسار األدب.( ساعة معتمدة من  4يدرس الطالب ) 

 -( ساعتين معتمدتين من كل مجموعة من المجوعتين اآلتيتين: 2يدرس الطالب )  –

 

 :المجموعة األولى- 
 

 عدد الساعات رقم المقرر قررالم مسمى

حلقة في دراسة النص الشعري القديم في 

 ضوء مناهج النقد الحديث

7402632 2 

 2 7402634 ندوة في النثر العربي القديم
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 :المجموعة الثانية- 
 

 عدد الساعات رقم المقرر قررالم مسمى

 2 7402635 قضايا السرد العربي

 2 7402636 اآلداب المقارن

 

 ( ساعات معتمدة.6)  -الرسالة:

 

 


