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 اخلطة الدراسية لدرجة املاجستري يف اللغة العربية لغري الناطقني بها : الربنامج 

 مسار الرسالة / املاجستري :  الدرجة املمنوحة 

 اخلطة الدراسية

 
 : أحكام وشروط عامة :   أوال 

 

 .تلتزم هذه اخلطة تعليمات اإلطار العام لربنامج الدراسات العليا  .1

 : التخصصات اليت ميكن قبوهلا يف برنامج املاجستري والدكتوراه  .2

 بكالوريوس اللغة العربية وآدابها. 

  بكالوريوس لغة عربية تطبيقية / معلم جمال يف اللغة العربية/ بكالوريوس يف العلوم الرتبوية 

 

 : شروط خاصة : ثانيا 

 ال يوجد          

 

  :ساعة معتمدة موزعة كما يلي ( 33)هذه اخلطة من  تتكون مواد: ثالثا 
 : ساعة معتمدة كما يلي( 11)مواد إجبارية -3

 : قائمة املواد اإلجبارية  . أ

الساعات  عملي نظري  اسم املادة رقم املادة

 املعتمدة

 املتطلب السابق

--  3-- --  النحو الوظيفي للعربية 2051052

الصررررررررف الررررررروظيفي   2051053

 للعربية

 -- --3  --

العربيرررررررة يف سرررررررياقها  2051057

 الثقايف

 -- --3  --

تعلرريم العربيررة ض رررا    2051050

 خاصة

 -- --3  --

مشررك ت تعلرريم العربيررة  2051050

 للناطقني بغريها

 -- --3  --

--  3-- --  تكنولوجيا التعليم 2051051

 

 

 

 



 : املواد االختيارية . ب

 

الساعات  عملي نظري  اسم املادة رقم املادة

 ةاملعتمد

 املتطلب السابق

--  3-- --  مناهج حتليل النص العربي  2051052

--  3-- --  اللسانيات االجتماعية العربية 2051015

الكفاية اللغوية يف اللغة  2051011

 العربية لغري الناطقني بها

 -- --3  --

--  3-- --  اضسلوبية التقابلية 2051012

املعجم العربي واحلقول  2051013

 الليةالد

 -- --3  --

--  3-- --  أسس تعليم اللغة الثانية 2051017

االختبارات والتدريبات يف  2051010

تعليم اللغة العربية لغري 

 الناطقني بها

 -- --3  --

دراسات يف تعليم اللغة  2051012

 العربية لغري الناطقني بها

 -- --3  --

--  3-- --  التعبري الوظيفي 2051010

--  3-- --  تصميم البحث وأساليبه 2051011

 

 ساعات معتمدة( 2)رسالة جامعية 2051022   
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 اخلطة الدراسية لدرجة املاجستري يف اللغة العربية لغري الناطقني بها : الربنامج 

 مسار الشامل/ املاجستري :  الدرجة املمنوحة 

 اخلطة الدراسية

 
 : أحكام وشروط عامة :   وال أ

 

 .تلتزم هذه اخلطة تعليمات اإلطار العام لربنامج الدراسات العليا  .3

 : التخصصات اليت ميكن قبوهلا يف برنامج املاجستري والدكتوراه  .7

 بكالوريوس اللغة العربية وآدابها. 

  ة عربية تطبيقية بكالوريوس لغ/ معلم جمال يف اللغة العربية/ بكالوريوس يف العلوم الرتبوية 

 

 : شروط خاصة : ثانيا 

 ال يوجد          

  :ساعة معتمدة موزعة كما يلي ( 33)هذه اخلطة من  تتكون مواد: ثالثا 
 : ساعة معتمدة كما يلي( 27)مواد إجبارية -3

 : قائمة املواد اإلجبارية  . ت

الساعات  عملي نظري  اسم املادة رقم املادة

 املعتمدة

 املتطلب السابق

--  3-- --  صوتيات اللغة العربية 2051051

--  3-- --  النحو الوظيفي للعربية 2051052

--  3-- --  الصرف الوظيفي للعربية 2051053

--  3-- --  العربية يف سياقها الثقايف 2051057

تعلرررريم العربيررررة ض رررررا   2051050

 خاصة

 -- --3  --

بنررام منرراهج اللغررة العربيررة   2051052

 الناطقني بهالغري 

 -- --3  --

مشرررك ت تعلرررريم العربيررررة   2051050

 للناطقني بغريها

 -- --3  --

--  3-- --  تكنولوجيا التعليم 2051051

 

 

 



 

 : املواد االختيارية . ث

 

الساعات  عملي نظري  اسم املادة رقم املادة

 املعتمدة

 املتطلب السابق

--  3-- --  مناهج حتليل النص العربي  2051052

--  3-- --  اللسانيات االجتماعية العربية 2051015

الكفاية اللغوية يف اللغة  2051011

 العربية لغري الناطقني بها

 -- --3  --

--  3-- --  اضسلوبية التقابلية 2051012

املعجم العربي واحلقول  2051013

 الداللية

 -- --3  --

--  3-- --  أسس تعليم اللغة الثانية 2051017

االختبارات والتدريبات يف  2051010

تعليم اللغة العربية لغري 

 الناطقني بها

 -- --3  --

دراسات يف تعليم اللغة  2051012

 العربية لغري الناطقني بها

 -- --3  --

--  3-- --  التعبري الوظيفي 2051010

--  3-- --  تصميم البحث وأساليبه 2051011

 

 امتحان شامل  2051021

 

 

 

 

 


