
 مقرر السنة األولى 

 الكتاب املقرر  اسم املادة م

 30تالوة وتجويد الجزء   قرأن كريم  1

 في ظالل الحديث الشريف 1حديث شريف 2

 جامع الدروس العربية 1نحو 3

 تطبيقات من جامع الدروس النحوية  1إعراب 4

 البالغة الواضحة 1بالغة 5

 فن الصرف شذا العرف في  1صرف  6

 تاريخ األدب العربي 1أدب عربي 7

 آللئ اإلمالء   إمالء وترقيم  8

 ميزان الذهب 1علم العروض 9
 

 الثانية مقرر السنة 

 الكتاب املقرر  اسم املادة م

 29تالوة وتجويد الجزء   قرآن كريم  1

 في ظالل الحديث الشريف 2حديث شريف 2

 جامع الدروس العربية 2نحو 3

 تطبيقات من جامع الدروس النحوية  2إعراب 4

 البالغة الواضحة 2بالغة 5

 شذا العرف في فن الصرف  2صرف  6

 تاريخ األدب العربي 2أدب عربي 7

 ميزان الذهب 2علم العروض 8

 األساليب اإلنشائية اإلنشاء  9

 



 الثالثة مقرر السنة 

 الكتاب املقرر  اسم املادة م

 الدروس العربيةجامع  3نحو 1

 تطبيقات من جامع الدروس النحوية  3إعراب 2

 جواهر البالغة 3بالغة 3

 املعجم الوافي في أدوات النحو العربي أدوات نحوية 4

 شرح املعلقات العشر  شعر جاهلي  5

 تاريخ األدب العربي 3أدب عربي 6

 كتاب البحث العلمي 1البحث العلمي 7

 املعاجم اللغوية  1املعاجم واللغة 8

 تعليم العربية للناطقين بغيرها  1تعليم العربية 9

 

 الرابعة مقرر السنة 

 الكتاب املقرر  اسم املادة م

 التطبيق النحوي  4نحو 1

 تطبيقات من التطبيق النحوي  4إعراب 2

 جواهر البالغة 4بالغة 3

 خصائص األدب العربي 4أدب عربي 4

 البحث العلميكتاب  2البحث العلمي 5

 املعاجم اللغوية  2املعاجم واللغة 6

 آداب البحث واملناظرة البحث واملناظرة  7

 تعليم العربية للناطقين بغيرها  2تعليم العربية 8

 يحدد من قبل الجامعة بحث تخرج 9

 



 برنامج معادلة املواد الدراسية بالكورسات الجامعية 

 يتضمنها الكورس املواد التي  اسم الكورس  م

 4، نحو  3، نحو 2، نحو 1نحو النحو واإلعراب  1

 4، إعراب  3، إعراب 2، إعراب 1إعراب

 2، صرف1صرف  علم الصرف  2

 4، بالغة 3، بالغة 2، بالغة1بالغة البالغة العربية 3

 ، شعر جاهلي 2، عروض 1عروض العروض والشعر  4

 إمالء وترقيم اإلمالء والترقيم 5

 4، أدب عربي3، أدب عربي2، أدب عربي1أدب عربي العربياألدب  6

 ، أدوات نحوية 2، املعاجم واللغة1املعاجم واللغة اللغة املعاجم  7

8 
 اإلعجاز البياني

، حديث  1حديث شريف، 2، قرآن كريم1قرآن كريم

 ، اإلنشاء 2شريف

 واملناظرة ، البحث 2، البحث العلمي1البحث العلمي البحث العلمي 9

تعليم العربية   10

 للناطقين بغيرها 
 ، بحث التخرج2، تعليم العربية1تعليم العربية

 

 


