
 خطة الدكتوراه                                            

 ( 9002) شعبة الدراسات األدبية  

 :إحدى وعشرين ساعة إجبارية في تخصص األدب واللغة وهذه المواد هي (  91) يدرس الطالب : المواد اإلجبارية -     1

 رقم

 المادة 

 المادة

 باللغة العربية 

 المادة

 باللغة االنجليزية 

 عدد الساعات

 Studies in Medieval Arabic Poetry (1) 3 (1)دراسات في الشعر العربي القديم  0901221

 Studies in Medieval Arabic Poetry (2) 3 (9)دراسات في الشعر العربي القديم  0901220

 Studies in Medieval Arabic Prose 3 دراسات في النثر العربي القديم 0901229

 Studies in Medieval Literary Criticism 3 دراسات في النقد األدبي عند العرب 0901221

 Studies in Modern Arabic Poetry and Prose 3 (شعر ونثر)دراسات في األدب العربي الحديث  0901221

 Studies in Comparative Literature 3 دراسات في األدب المقارن 0901221

 Methodology of Literary Research 3 مناهج البحث األدبي 0901229

     المجموع  

 :ساعات من المواد اآلتية (  2) يختار الطالب   :تسع ساعات (  2) المواد االختيارية -     9

 رقم

 المادة 

 المادة

 باللغة العربية 

 المادة

 باللغة االنجليزية 

 الساعات   عدد 

 Seminar in Critical Edition of old Arabic Texts 3 ندوة في تحقيق النصوص 0901223

 Seminar in the Narrative Heritage 3 ندوة في التراث السردي 0901222

 Seminar in  Rhetoric Studies 3 ندوة في الدراسات البالغية 0901223

 33   ندوة في جماليات النص القرآني 0901220



 Seminar in Arabic Rhythm and Prosody 3 ندوة في اإليقاع وموسيقى الشعر العربي 0901222

 Seminar in Modern Arabic Literature in Jordan 3 ندوة في األدب العربي الحديث في األردن 0901222

 Seminar in Arabic Drama 3 ندوة في األدب المسرحي 0901220

 Seminar in Narration of Arabic Heritage 3 ندوة في التراث العربي 0901222

 Seminar in the Schools of Modern Literature 3 ندوة في مذاهب األدب الحديث 0901222

 Seminar in  Arabic Folklore Literature 3 ندوة في األدب الشعبي عند العرب 0901223

 Seminar in the Issues of Modern Criticism and its Applications 3 ندوة في قضايا النقد الحديث وتطبيقاته 0901222

 Research in Literature 3 بحث في األدب 0901221

  ساعات  2   المجموع  

 ست ساعات من المواد التي تطرحها شعبة الدراسات اللغوية إجبارية واختيارية( 2)يختار الطالب -     3

 الرسالة ويخصص لها ثماني عشرة ساعة معتمدة-     0

 خطة الدكتوراه

 ( 9002) شعبة الدراسات اللغوية  

 :، وهذه المواد هي  إحدى وعشرين ( 91) يدرس الطالب : المواد اإلجبارية -     1

 رقم

 المادة 

 المادة

 باللغة العربية 

 المادة

 باللغة االنجليزية 

 عدد الساعات

 The Phonetic of the Arabic Word 3 البنية الصوتية للكلمة العربية 0901213

 Arabic Thought  in Syntax  3 التفكير النحوي عند العرب 0901299

 Arabic Syntax in the Orientalistic Studies 3 النحو العربي في الدراسات االستشراقية 0901293

 Linguistic Terminology 3 علم المصطلح اللغوي 0901230



 Linguistics of Texts 3 علم لغة النص 0901209

 Studies in Philology 3 دراسات في فقه اللغة 0901200

 Methodology of Linguistic Research  3 مناهج البحث في اللغة 0901202

     المجموع  

 :ساعات من المواد اآلتية (  2) يختار الطالب   :تسع ساعات (  2) المواد االختيارية -     9 

 الساعات   عدد  باللغة االنجليزية المادة باللغة العربية المادة المادة ;رقم

 A Seminar in Arabic Phonology 3 حلقة في األصوات العربية 0901210

 Special Subjects in Morphology 3 موضوعات خاصة في الصرف 0901212

0901291   Dialictic Differences of Syntax 3 

 Special Subject at Syntax 3 موضوع خاص في النحو 0901292

 Linguistics Parallel 3 اللسانيات التقابلية 0901231

 Study in Comparative  Linguistics 3 دراسات في علم اللغة المقارن 0901239

 Special Subject in Philology 3 موضوع خاص في فقه اللغة 0901203

 Arabic Dialects and the Qur'anic Readings 33 اللهجات العربية والقراءات القرآنية 0901202

 Seminar in the Development of Arabic Writing 3 حلقة في تطور الكتابة العربية 0901202

 Seminar in Critical Edition of old Arabic Texts 3 ندوة في تحقيق النصوص 0901223

   A Research in Language بحث في اللغة 0901222

  ساعات  2   المجموع  

 إجبارية أو اختيارية  ست ساعات من المواد التي تطرحها شعبة الدراسات األدبية( 2)يختار الطالب -     3

 ويخصص لها ثماني عشرة ساعة معتمدة: الرسالة -  0


