
 الخطة الدراسية

 (2303اللغة العربية ) القسم :    ) بنين وبنات( الكلية الجامعية في الجموم  الكلية:               

 64عدد المواد:                                         144 ساعات الخطة:           37    التوصية:اللغة العربية      التخصص :              

 املستوى الثاني  األول املستوى 

 اسم املقرر املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر  رقم املقرر  اسم املقرر املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر  رقم املقرر 

 1نحو  2303135-3 2نحو  2303136-3  1نحو  3-2303135

  1صرف  2303143-2 اللغة العربية 2-2303109

 أدب جاهلي 2303181-3 ب صدر اإلسالم وبني أميةأد 2303182-3 أدب جاهلي 3-2303181

  1علم املعاني  2303151-3 مهارات التفكير واالتصال 2-2313133

 1الثقافة اإلسالمية  2302116-2 2الثقافة اإلسالمية  2302216-2 مكتبة وبحث 2-2303180

  اللغة اإلنجليزية 2309101-2 مهارات الحاسب اآللي 2-2316108

 1القرآن الكريم  2301116-2 1الثقافة اإلسالمية  2-2302116

 1فقه اللغة  2303163-2 تحرير عربي 2-2303130

 19مجموع الساعات  18مجموع الساعات 

 

 املستوى الرابع املستوى الثالث

 م املقرر املتطلباس رقم املتطلب اسم املقرر  رقم املقرر  اسم املقرر املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر  رقم املقرر 

 3نحو  2303237-3 4نحو  2303238-3 2نحو  2303136-3 3نحو  3-2303237

 1صرف  2303143-2 2صرف  2303244-2 ميةأدب صدر اإلسالم وبني أ 2303182-3 أدب عباس ي أول  2-2303283

 أدب عباس ي أول  2303283-2 أدب عباس ي ثان 2303284-2 1علم املعاني  2303151-3 2علم املعاني  2-2303252

 2علم املعاني  2303252-2 3علم املعاني  2303253-2  املعجم العربي وعلم الداللة 3-2303231

  عروض وقافية 2303233-3 نقد أدبي قديم 3-2303271

 2سالمية الثقافة اإل  2302216-2 3الثقافة اإلسالمية  2302316-3 1القرآن الكريم  2301116-2 2القرآن الكريم  2-2301216

  السيرة النبوية 2309142-2  تاريخ النحو وأصوله 2-2303210

 2فقه اللغة  2303265-2 مدخل إلى اللسانيات 2303266-2 1فقه اللغة  2303163-2 2فقه اللغة  2-2303265

  19مجموع الساعات   19مجموع الساعات 
 

 املستوى السادس املستوى الخامس

 اسم املقرر املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر  رقم املقرر  اسم املقرر املتطلب م املتطلبرق اسم املقرر  رقم املقرر 

 5نحو  2303339-3 6نحو  2303349-3 4نحو  2303238-3 5نحو  3-2303339

  كتاب قديم في اللغة 2303348-2 أدب عباس ي ثان 2303284-2 أدب أندلس ي 3-2303385

 أدب عباس ي ثان 2303284-2 أدب الدول املتتابعة 2303386-2  1علم البيان  2-2303354

 1علم البيان  2303354-2 2علم البيان  2303355-2 4نحو  2303238-3 1تطبيقات نحوية  2-2303306

  تحليل النصوص األدبية 2303374-2 مدخل إلى اللسانيات 2303266-2 علم األصوات 2-2303367

 2صرف  2303244-2 3صرف  2303346-2 3الثقافة اإلسالمية  2302316-3 4الثقافة اإلسالمية  2-2302416

  إعجاز القرآن 2303357-2 2القرآن الكريم  2301216-2 3القرآن الكريم  2-2301316

 مدخل إلى اللسانيات 2303266-2 اللسانيات 2303368-2  تاريخ البالغة 2-2303356

  17مجموع الساعات   18مجموع الساعات 
 

 املستوى الثامن لسابعاملستوى ا

 اسم املقرر املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر  رقم املقرر  اسم املقرر املتطلب رقم املتطلب اسم املقرر  رقم املقرر 

 7نحو  2303441-3 2تطبيقات نحوية  2303407-2 6نحو  2303349-3 7نحو  3-2303441

  البالغة النبوية 2303459-2 نقد أدبي قديم 2303271-3 نقد أدبي حديث 3-2303483

 إعراب القرآن وغريبه 2303408-2  أدب حديث )شعر( 2-2303488

 2علم البيان  2303355-2 بالغة تطبيقية 2303460-2 علم البديع 2-2303458

  أدب حديث )نثر( 2303490-2 3القرآن الكريم  2301316-2 4القرآن الكريم  2-2301416

 أدب سعودي 2303486-2  علم األسلوب 2-2303475

 نظرية األدب 2303492-2 أدب مقارن  2-2303489

 اللسانيات 2303368-2 مدارس لسانية 2303470-2 3صرف  2303346-2 تطبيقات صرفية 2-2303447

  16مجموع الساعات   18مجموع الساعات 

 

 


