
 ماجستير في اللغة العربية تخصص الدراسات اللغوية

 أهداف البرنامج:

  لمجتمع من هذا التخصصتخريج كفاءات علمية متخصصة لتلبية حاجة 

 .إثراء المكتبة العربية بالدراسات واألبحاث اللغوية واألدبية 

 .اإلسهام في تنشيط البحث العلمي في مجاالت اللغة واألدب 

  توثيق العالقات العلمية وتبادل الخبرات مع برامج الماجستير المماثلة في الجامعات
 العربية والعالمية.

 مجاالت العمل:

 .التدريس في المدارس والجامعات 

 .ًالعمل في وسائل اإلعالم المختلفة، مذيعاً أو محرراً أو مدققا 

 .العمل في مراكز األبحاث ومجامع اللغة العربية 
 ول:شروط القب

  أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس بتقدير جيّد على األقّل، في تخّصص اللغة
 العربيّة وآدابها.

 أن يحقق شروط جامعة الزهراء بااللتحاق ببرامج الماجستير 
 متطلبات إتمام البرنامج:

ساعة لدراسة المقررات خالل الفصلين في السنة  24ساعة تتضمن  33على الطالب اجتياز 

 الماجستير خالل السنة الثانية. ساعات لرسالة 9األولى و 

 أسس الدراسة:

  تحدد مدة التسججججيل بسجججنتين كحد أقصجججى، ويمكن للطالب تقديم طلب التمديد لسجججنة واحدة في
 الحاالت الخاصة.

 سبة دوام الطالب عن  الدوام إلزامي في سنة األولى من مرحلة الماجستير، ويجب أال تقل ن ال
من مجموع سججججاعات المقرر الفصججججلية، ويحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان إذا لم  70%

 ً  .يحقق فيه نسبة الدوام المطلوب، ويعد راسبا

 ( من العالمة النهائية%60يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على ). 

 النسبببلة للمقرر اليت يف لن من جن ين ي صبببم للقسبببا النيرت اليت يمفحن الطالب في  في ب

(  ربعون درجة للجانب العملي 40( سفون درجة، كما ي صم )60نهاية الفصل الدراسي )

اليت ينجن  ثناء الفصل، وهو علارة عن مياكرات قصيرة، و بحاث علمية، و نشطة تدريلية، 

 الطللة. يقررها مدرس المادة على

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر النيرت )اليت ال يضا  عمال سنة( من 

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر العملي )اليت ال يضا قسماً نيرياً( من 

   يحق للطالب الراسبببب في السبببنة اعولى إعادة دراسبببة المقررات الفي رسبببب فيها ولمدة عا

 ن مجلس الجامعة.واحد، وفي حال رسوب  يمنح فرصة اسفثنائية م

  ،يحق للطالب الراسب االحتفاظ بدرجات العملي في أي مقرر من المقررات التي رسب فيها
وفي هذه الحال يعفى من الدوام، وله أن يعيد العملي لهذا المقرر بناء على طلب خطي يقدمه 

ط يسقإلى عمادة الكلية خالل الشهر األول من الفصل الدراسي، ويطالب عند ذلك بالدوام، و
 .حقه في الدرجة السابقة

   يلد  الطالب بعد اجفياز المواد المقررة، بفحضببير رسببالة الماجسببفير لمدة سببنة، تح  إ ببرا

 حد  عضببببببباء القلية، يقر موجببببببوعها مجلس الجامعة بناًء على اقفرا، عميد القلية، وعلى 

 الطالب  ن يقد  بنفائج بحث  رسالة تقللها لجنة الحقا بعد مناقشة علنية.



  ال يجوز مناقشججة الرسججالة قبل مضججي اثني عشججر شججهراً على األقل من تاريج موافقة مجلس
 الجامعة على اقتراح تسجيل الرسالة.

  تمنح الجامعة بناء على اقتراح أعضاء مجلسها درجة الماجستير في التخصص المشار إليه
صججل رات التي حوفق الخطة، ويتم حسججاب التقدير النهائي للطالب على أسججاس متوسججط التقدي

 عليها في المقررات التي درسها باإلضافة إلى التقدير الذي حصلت عليه الرسالة.

  يجوز للكلية أن توقف قيد الطالب للدراسة بدرجة الماجستير لمدة أقصاها عامين، وذلك بناء
على موافقة مجلس الجامعة، وبناء على طلب يتقدم به الطالب، وال تحتسجججب مدة اإليقاف من 
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 توصيف المواد:



 المناهج العلمية في الدراسات اللغوية واألدبية

كتابة البحث العلمي الفنية، وضججججججبط الفهارس  تهدف هذه المادة إلى تعليم الطالب أسججججججس

والحواشي واالقتباس، وكل ما يتعلق بتقنيات كتابة البحث العلمي، مع التوقف عند طرائق الكتابة 

 .العلمية للبحث ومناهجها وأساليبها

 أصول علم النحو وتقعيده

تهدف هذه المادة إلى دراسجججججججة أصجججججججول علم النحو العربي مثل السجججججججماع والقياس واإلجماع 

االسججججججتصججججججحاب، واالطالع على آراء العلماء القدماء والمحدثين في هذه األصججججججول وموقفهم منها، 

 ودراسة بعض المسائل النحوية التطبيقية. 

 الدراسات الصوتية في اللسان العربي

ف الطالب بالجهود الواسعة التي بذلها العلماء العرب في خدمة علم تهدف هذه المادة إلى تعري

األصججججوات مع إقامة ضججججرب من الموازنة بين هذه الجهود وجهود المحدثين، واإلشججججارة إلى جهود 

القراء وعلمججاء التجويججد في هججذا المجججال، ودراسججججججججة: جهججاز النطق ومكونججاتججه، ومخججار  الحروف 

والتنغيم، والقوانين الصوتية كقانون المماثلة، وقانون المخالفة،  األصوات العربية، وصفاتها، والنبر

 وعيوب النطق.

 القضايا التصريفية والبنيوية

تهدف هذه المادة إلى دراسججة عدد من القضججايا الصججرفية في الصججرف العربي في ضججوء علم 

فيم، المور اللغة الحديث، كما يهدف إلى دراسة المسائل الصرفية في الصرف الحديث، نحو: نظرية

 والنظام المقطعي في اللغة العربية، وأقسام الكلمة بين القدماء والمحدثين، واإللحاق الصرفي.

 علم اللغة )اللسانيات(

تهدف هذه المادة إلى التعريف باللغة ونشأتها وخصائصها ووظائفها، ويتطرق إلى النظريات 

مناهجه، والنظرية التوليدية التحويلية اللسجججججججانية الحديثة، ويتناول أعالم الدرس اللغوي الحديث و

 باعتبارها أحدث وأهم نظرية لسانية عرفها علم اللغة الحديث. 

 القراءات القرآنية وعالقتها باللغة 

تهدف هذه المادة إلى دراسجججججججة القراءات القرآنية من حيث: مناهج القراء وأثر قراءاتهم في 

توجيهها، ومعايير الدراسجججججججيين في اختياراتهم الدراسجججججججات اللغوية، وأثر المسجججججججتويات اللغوية في 

للقراءات، واالسجججججتشجججججهاد بالقراءات القرآنية المتواترة والشجججججاذة عند النحاة، والتوجيهات الصجججججوتية 

 والصرفية، والنحوية، والداللية للقراءات القرآنية، وموقف النحاة منها.

 موضوعات خاصة في النحو

وضججوعات اللغوية والنحوية ذات األهمية، واالطالع تهدف هذه المادة إلى دراسججة عدد من الم

على آراء العلماء القدماء والمحدثين فيها، ومن هذه الموضججوعات: الضججرورة الشججعرية، والخطأ في 

اللغة، وظاهرة اإلعراب بين القدماء والمحدثين، ولغة اإلعالم والصجججججججحافة، وأثر الداللة النحوية 

 ة....واللغوية في استنباط األحكام الشرعي

 قضايا في فقه اللغة



تهدف هذه المادة إلى دراسججججججة عدد من القضججججججايا اللغوية عند القدماء والمحدثين مثل: العربية 

الفصججججججحى واللهجات، عالقة اللغة باللهجة، أهمية دراسججججججة اللهجات العربية القديمة، ظروف تكوين 

ات لفصججحى قبل اإلسججالم، صججفالعربية الفصججحى وخصججائصججها، اللغة األدبية واللغة الشججعبية، نشججأة ا

الفصحى العربية، السليقة اللغوية، معنى االشتقاق وأنواعه، النظرية الثنائية في ميزان النقد وغيرها 

 من القضايا.

 


