
 3102 2301799 خطة 

 اخلطة الدراسية لدرجة املاجستري يف اللغة العربية للناطقني بغريها  : الربنامج 

 مسار الرسالة / املاجستري :  الدرجة املمنوحة 

 

 : أحكام وشروط عامة :   أوال 

 " .تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة "  .1

 اليت ميكن قبوهلا يف برنامج ماجستري اللغة العربية للناطقني بغريهاالتخصصات  .2

 بكالوريوس اللغة العربية وآدابها. 

  معلم جمال يف اللغة العربية / بكالوريوس يف العلوم الرتبوية 

 اللغويات والرتمجة 

 وشريعةبكالوريوس صحافة وإعالم ، 

 : شروط خاصة : ثانيا 

 ال يوجد          

: ساعة معتمدة موزعة كما يلي ( 33)ون مواد هذه اخلطة من تتك: 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 2371021

الصررررررررف الررررررروظيفي   2371022

 ربيةللع

-- -- 3 -- 

تعليم العربية ألغراض  2371031

 خاصة 

-- -- 3 -- 

 -- 3 -- -- أسس تعليم اللغة الثانية  2371030

بنررام منرراهج اللغررة العربيررة   2371031

 للناطقني بغريها

-- -- 3 -- 

 -- 3 -- -- تكنولوجيا التعليم 0802781

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اختيارية ( 6: )املواد االختيارية . ب

الساعات  عملي نظري  اسم املادة ملادةرقم ا

 املعتمدة

 املتطلب السابق

 -- 3 -- -- صوتيات اللغة العربية 2371020

  3 -- -- العربية يف سياقها الثقايف 2371037

مشكالت تعليم اللغة العربية  2371032

 للناطقني بغريها 

-- -- 3  

الكفاية اللغوية يف اللغة  2371033

  بغريها العربية للناطقني

-- -- 3  

  3 -- -- أسس تعليم اللغة الثانية  2371030

االختبارات والتدريبات يف  2371031

تعليم اللغة العربية للناطقني 

 بغريها 

-- -- 3 -- 

دراسات يف تعليم اللغة  2371032

 العربية للناطقني بغريها 

-- -- 3  

 -- 3 -- -- التعبري الوظيفي 2371037

ميم الدروس والوحدات تص 2371032

 الدراسية 

-- -- 3  

مهارا ت االتصال باللغة  2371033

 االجنليزية 

-- -- 3  

0851741 
 -- 3 -- -- تصميم البحث وأساليبه

 ساعات معتمدة( 2)رسالة جامعية 2371022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3102 2301897 خطة 

 

 اللغة العربية للناطقني بغريها  اخلطة الدراسية لدرجة املاجستري يف : الربنامج 

 مسار الشامل/ املاجستري :  الدرجة املمنوحة 

 

 : أحكام وشروط عامة :   أوال 

 " .تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة "  .1

 

 غريهاالتخصصات اليت ميكن قبوهلا يف برنامج ماجستري اللغة العربية للناطقني ب. 2

 بكالوريوس اللغة العربية وآدابها. 

  معلم جمال يف اللغة العربية/ بكالوريوس يف العلوم الرتبوية 

 اللغويات والرتمجة 

 وشريعةبكالوريوس صحافة وإعالم ، 

 : شروط خاصة : ثانيا 

 ال يوجد          

: ساعة معتمدة موزعة كما يلي ( 33)تتكون مواد هذه اخلطة من : ثالثا 

 : ساعة معتمدة كما يلي( 23)اد إجباريةمو -3

 : قائمة املواد اإلجبارية .أ

الساعات  عملي نظري  اسم املادة رقم املادة

 املعتمدة

 املتطلب السابق

 -- 3 -- -- النحو الوظيفي للعربية 2371021

 -- 3 -- -- الصرف الوظيفي للعربية 2371022

 -- 3 -- -- تعليم العربية ألغراض خاصة  2371031

 -- 3 -- -- أسس تعليم اللغة الثانية  2371030

بنام مناهج اللغة العربية  2371031

 للناطقني بغريها

-- -- 3 -- 

 -- 3 -- -- مشروع خترج  2371036

--  3 3 -- تدريب عملي 2371030

--  3 -- -- تكنولوجيا التعليم 7172011

 

 

 

 

 



 

 اختيارية ( 2: )املواد االختيارية.ب

الساعات  عملي نظري  اسم املادة املادة رقم

 املعتمدة

 املتطلب السابق

 -- 3 -- -- صوتيات اللغة العربية 2371020

  3 -- -- العربية يف سياقها الثقايف 2371037

مشكالت تعليم اللغة العربية  2371032

 للناطقني بغريها 

-- -- 3  

الكفاية اللغوية يف اللغة  2371033

 قني بغريها العربية للناط

-- -- 3  

  3 -- -- أسس تعليم اللغة الثانية  2371030

االختبارات والتدريبات يف  2371031

تعليم اللغة العربية للناطقني 

 بغريها 

-- -- 3 -- 

دراسات يف تعليم اللغة  2371032

 العربية للناطقني بغريها 

-- -- 3  

 -- 3 -- -- التعبري الوظيفي 2371037

تصميم الدروس والوحدات  2371032

 الدراسية 

-- -- 3  

مهارا ت االتصال باللغة  2371033

 االجنليزية 

-- -- 3  

 -- 3 -- -- تصميم البحث وأساليبه 7171031

 (امتحان شامل)2371021
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