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	� ا��را���

����  ا���� وا���� -������ د���راه ا���� ا�

 

 -: يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج : أوال 

 .ا���� ا����� وآدا���أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في  .1

 .ا���� ا����� وآدا��� أن يكون الماجستير في .2

 تعليمات الجامعة النافذة لاللتحاق بالبرنامج وفق األجنبيةاجتياز متطلب اللغة  .3

 .أية شروط أخرى مقرة من اللجان والمجالس المختصة .4

 

 :اآلتيةبعد إتمام المتطلبات  –ا� �! �  في الدكتوراهتمنح درجة : ثانيا 

  .م2011لسنة ) 4(استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم  .1

رها لجنة الدراسات العليا في القسم .2 ة التي تقردراسة المساقات االستدراكي .  

والنجاح فيها بمعدل تراكمي ال يقل ) 700(ساعة معتمدة من مستوى ) 36(دراسة ما اليقل عن  .3

  % 80عن 

  ).دب والنقدمسار األ(أو ) مسار اللغة والنحو: (يختارى الطالب مساًرا من المسارين اآلتيين - ثالثًا

 :�!�ر ا���� وا���� - 1

+ إ()�ر'َّ�،  - أ ُّ-
  : ا�4��7.8 ���6ة 3�4 ا���� ) 21( ويخصص لها��	�َّ)�ت .

#  
ر�> ور;: 

  ا�6!�ق
  ا�: ا�6!�ق

ا�!��4ت 

  ا�6��6ة

1  ARAB 765 دوة �� ��م
 3 ا��ط�ب و����ل ا�
ص 

2  ARAB 751  دوة �� ��م
 3 ا���وي وا��و��د ا�د��� 



3  ARAB 764  ���� ا�!
�ھ� �وء �� 
دوة �� ا�
 ا�!%�$رة وا�
"د�� ا���و��

3 

4  ARAB 742  دوة �� ا�'&ر
 3 ا�%رب �
د ا�
�وي 

5  ARAB 755  دوة �� ا�(�ھ�ت
 ا���و�� ا�درا*�ت 
 ا��د�+�

3 

6  ARAB 772  دوة �� !�ن
 3 و!%(!-� ا���� 

7  ARAB 743   �� دوة
 3 �4: ا�-�ف ا�-�.7

  

 : ا�4��7.8 ���6ة 3�4 ا���� ) 15(ويخصص لها��	�َّ)�ت .
-+ إ���Fر'�،  –ب 

-  G��	ر ا���
  :�I) ���4ت 9('
 �4�6J6أ(ا�(  

  ا�!��4ت ا�6��6ة  ا�: ا�6!�ق  ر�> ور;: ا�6!�ق  #

1 ARAB 750  و��ت� 3 ا�$رف �� ��$� 
دوة �� !و

2 ARAB 744  و��ت� 3 وا�
�و ا���� �� ��$� 
دوة �� !و

3 ARAB 753  وص$
2
(��ز�� وا�
�و ا���� �� ا*�0را/�� 
دوة �� �� 3 

4 ARAB 754  دوة �� ا���و��ت
 �
 3 ا�!"�ر

5 ARAB 760   �� دوة
 3 ا���ر��� ا�!%(م

6 ARAB 770  دوة
 3 ا���وي ا��(�ج �� 

7 ARAB 771  دوة
 3 ا��داو��� �� 

  

-  :!Kرج ا��F I� G��	ر ا���
  :�I) ���4ت 6('

 �4�6J6ب(ا�(  

 ور/م ر!ز
 ا�!*�ق

 ا�*���ت ا�!*�ق ا*م
 ا�!%�!دة

 3 و�طو�رھ� ا�%ر��� ا���� !
�ھ� ��ط�ط م ت 710

 3 و�%��!-� ا�%ر��� ا���� �%�م 
ظر��ت م ت 711

 3 ا���ر�6 �� �د�+� 
ظر��ت �6 701

 3 ا2*�!�� �7!� ا�+"��� ا���ر�6 �� درا*�ت �6 704

 3 ا������� ا��'*�ر �� !�"د!� درا*� أ ش 712

  



ا�Wي .U�ف S��4 و.���J� S6T ا��را��ت ا���� 7M ا���R4 ( :!K 70(ا���Jح 7M ا�O �ءة ا�6���M :ج

X�J!اض ا���Z[ �6ة�� �4�� � \ S� G!�'و.  

  

  

  

ساعة معتمدة، ويظهر ) 18(إعداد أطروحة الدكتوراة والنجاح بامتحان مناقشتها ويخصص لها  .1

 :يأتيمساق األطروحة ألغراض التسجيل كما 

  
 ا�!��4ت ا�6��6ة ر�> ا�6!�ق

ARAB 799 0 
ARAB  

a799 3 

ARAB  
b799 6 

ARAB c 799 9 

 18  
  

  .األطروحة في مجالت علمية محكمةقبول نشر بحث واحد في األقل في موضوع / نشر .2

 

 


