
 9من  1الصفحة 
 

 
 

 

 خطة البكالوريوس: –أوالً 

 اخلطة الدراسية اجلديدة باللغة العربية
 المستوى األول 

رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

  نوع النشاط
 تدريب عملي نظري متطلب سابق

 متطلب جامعي  
 اختياري

2 2    

متطلب جامعة عام  
 اختياري

2 2    

متطلب جامعة عام  
 اختياري

2 2    

EDU 116  تقنيات التعلم ومهارات
 االتصال

2 2    

EDU 117 2 2 سالميةأصول التربية اإل    
EDU 118 يف التعليم وسياسة نظام 

 ةالسعودي العربية المملكة

2 2    

ARAB 111 ( 1نحو) 3 3    
ARAB 112 3 3 األدب الجاهلي    

 ساعة 18 المـجـمـوع
 

 
 المستوى الثاني

المقرر رقم 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري

    2 2 متطلب جامعة 
EDU 126 2 2 علم نفس النمو    

ARAB 121 ( 2نحو) (1نحو )   3 3 
ARAB111 

ARAB 122  األدب في عصري صدر
 اإلسالم  واألموي

 األدب الجاهلي   3 3
ARAB112 

ARAB 123  2 2 1الصرف    
ARAB 124 2 2 علم البديع    
ARAB 125 2 2 فقه اللغة    
ARAB 126 2 2 علم المعاجم    

 ساعة 18 المـجـمـوع

 

 ال طة الدراسية



 9من  2الصفحة 
 

 

 
 المستوى الثالث

رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري

    2 2 متطلب جامعة 
EDU 216 2 2 صحة نفسية    
EDU 217 2 2 مبادئ البحث التربوي    

ARAB 211 ( 3نحو) (2نحو )   3 3 
ARAB 121 

ARAB 212 األدب في    3 3 األدب العباسي
عصري صدر 
 اإلسالم واألموي

ARAB 122 
ARAB 213  2 2 (1)علم البيان    
ARAB 214 فقه اللغة   2 2 علم اللغة 

ARAB 125 
ARAB 215  مهارات القراءة

 والكتابة
2 2    

 ساعة 18 المـجـمـوع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستوى الرابع
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري

 متطلب جامعة 
 

2 2    

EDU 226 2 2 علم النفس التربوي    
ARAB 221 ( 4نحو) (3نحو )   3 3 

ARAB 211 
ARAB 222 ( 1العروض والقافية) 2 2    
ARAB 223 ( 2علم البيان) 

 
 1علم البيان    2 2

ARAB 213 
ARAB 224 2 2 المكتبة العربية القديمة    
ARAB 225 األدب العباسي   3 3 األدب األندلسي 

ARAB 212 
ARAB 226  1الصرف   2 2 2الصرف 

ARAB 123 
 ساعة 18 المـجـمـوع



 9من  3الصفحة 
 

 

 المستوى ال امس
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري
EDU316 2 2 إدارة وت طيط تربوي    

EDU317  إنتاج ومصادر التعلم
 اإللكترونية

2 2    

ARAB311 ( 5نحو) (4نحو )   3 3 
ARAB 221 

ARAB312 2 2 اللهجات والقراءات    
ARAB313  المملوكي والعثماني األدب

 والحروب الصليبية
 األدب العباسي   3 3

ARAB 212 
ARAB314  2الصرف    2 2 3الصرف 

ARAB 226 
ARAB315  2 2 1علم المعاني    
ARAB316 ( 2العروض والقافية) ( 1العروض والقافية )   2 2

ARAB 222 
 ساعة 18 المـجـمـوع

 

 

 

 

 المستوى السادس
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري
EDU326 2 2 استراتيجيات التدريس    

EDU327 2 2 المناهج التعليمية    

ARAB321 ( 6نحو) (5نحو )   3 3 
 ARAB311 

ARAB322 2 2 علم الصوتيات    
ARAB323 األدب المملوكي    3 3 األدب العربي الحديث

والعثماني والحروب 
 الصليبية

 ARAB313 
ARAB 324  3الصرف    2 2 4الصرف 

ARAB314 
ARAB 325  1علم المعاني    2 2 2علم المعاني 

ARAB315 
ARAB 326 2 2 النقد العربي القديم    

 ساعة 18 المـجـمـوع
 

 

 

 



 9من  4الصفحة 
 

 

 المستوى السابع
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري
EDU416  اتجاهات حديثة في

 استراتيجيات التدريس
2 2    

EDU417 2 2 التقويم التربوي    

ARAB411 ( 7نحو) (6نحو )   3 3 
ARAB321 

ARAB412 3 3 البالغة القرآنية والنبوية    
ARAB413 العربي األدب   3 3 األدب السعودي 

 الحديث

ARAB323 
ARAB414 األندلسي األدب   3 3 األدب المقارن 

ARAB 225 
ARAB415 2 2 مناهج البحث    

 ساعة 18 المـجـمـوع
 

 

 

 
 

 المستوى الثامن
رقم المقرر 
 ورمزه

  اسم المقرر
 الساعات

 متطلب سابق نوع النشاط

 تدريب عملي نظري
EDU421 12   6 التربية الميدانية  

ARAB421   (7) نحو   2 2 تطبيقات نحوية وصرفية 

ARAB411 

ARAB422 مناهج البحث  2  2 مشروع بحث 
ARAB415 

ARAB423   علم اللغة   2 2 علم الداللة 
ARAB 214 

ARAB424 2 2 تاريخ النحو ومدارسه    

ARAB425 النقد العربي القديم   2 2 النقد العربي الحديث 
ARAB 326 

ARAB426  المكتبة العربية القديمة   2 2 العربية الحديثةالمكتبة 
ARAB 224 

 ساعة 18 المجموع
 

 

 

 

 



 9من  5الصفحة 
 

 

 ( يتم ا تيار ست ساعات فقط  )ثالثة مقررات(6(          )1لمتطلبات اال تيارية  )ا

 سنوي المتطلب س اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

SALM101 ـــ ــــ 2 المد ل إلى الثقافة اإلسالمية 

SALM102  2 اإلسالم وبناء المجتمع   

SALM103  2 النظام االقتصادي في اإلسالم   

SALM104  2 أسس النظام السياسي في اإلسالم   

 ساعات 8 المجموع

 

 

 

 

 (  يتم ا تيار ست ساعات فقط )ثالثة مقررات(6(     )2لمتطلبات اال تيارية  )ا

 سنوي المتطلب س اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

SOCI 101 ـــ ــــ 2 قضايا مجتمعية معاصرة 

ENG 101 2 اللغة االنجليزية   

ENT 101 2 ريادة األعمال   

FCH 101 2 األسرة والطفولة   

HAF 101   2 أساسيات الصحة واللياقة   

LHR 101 2 األنظمة وحقوق اإلنسان   

VOW 101 2 العمل التطوعي   

 ساعة 14 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9من  6الصفحة 
 

متطلبات مقررات ال طة 

 الدراسية الجديدة

 

 

 

 

 المستوى الثاني

رقم المقرر 
 ورمزه

المتطلب  المتطلب السابق اسم المقرر
 المتزامن

ARAB 121 ( 2نحو) (1)نحو ARAB111  

ARAB 122 األدب الجاهلي األدب في عصري صدر اإلسالم  واألموي  ARAB112  

 المستوى الثالث
ARAB 211 ( 3نحو) (2نحو) ARAB 121  

ARAB 212 األدب في عصري صدر اإلسالم  األدب العباسي

 ARAB 122 واألموي
 

ARAB 214 فقه اللغة علم اللغة  ARAB 125  

 المستوى الرابع
ARAB 221 ( 4نحو) (3نحو) ARAB 211  

ARAB 223 ( 2علم البيان) (1علم البيان)  ARAB 213  

ARAB 225  األدب العباسي األندلسياألدب ARAB 212   

ARAB 226  1 الصرف 2الصرف ARAB 123  

 المستوى ال امس
ARAB311 ( 5نحو) (4نحو) ARAB 221  

ARAB313  األدب المملوكي والعثماني والحروب
 الصليبية

   ARAB 212 األدب العباسي

ARAB314  2 الصرف 3الصرف ARAB 226  

ARAB316  (1العروض والقافية) (2)العروض والقافية  
ARAB 222 

 

 المستوى السادس
ARAB321 ( 6نحو) ( 5نحو) ARAB311  

ARAB323 أدب مملوكي األدب العربي الحديث ARAB313  

ARAB 324  3الصرف  4الصرف ARAB314  

ARAB 325  1علم المعاني 2علم المعاني ARAB315   

 المستوى السابع

ARAB411 (7نحو) (6نحو) ARAB321  

ARAB412 األدب الحديث  األدب السعوديARAB323  

ARAB414 األدب األندلسي األدب المقارنARAB225  

 المستوى الثامن

ARAB422 مناهج البحث مشروع بحثARAB415  

ARAB423 علم اللغة علم الداللةARAB214  

ARAB425 النقد العربي  النقد العربي الحديث

  ARAB326القديم

 

ARAB426 المكتبة العربية القديمة  المكتبة العربية الحديثة

ARAB224 

 

 



 9من  7الصفحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9من  8الصفحة 
 

 جستري :خطة املا –ثانيًا 

 :  ، كاآلتي أربعة فصول دراسية وهي حتوي

 الفصل الدراسي  األول :
 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

 3 قراءات متخصصة في علم النحو عرب 511

 3 قراءات متخصصة في علم الصرف عرب 512

 3 قراءة في نشأة النحو ومدارسه عرب 513

 2 مقرر اختياري مقرر اختياري

 ساعة 11  المجموع 

 

 الفصل الدراسي  الثاني :
 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

 2 قاعة البحث عرب 514

 4 علم اللغة عرب 515

 3 علم أصول النحو عرب 516

 2 مقرر اختياري مقرر اختياري

 ساعة 11 المجموع

 

 الفصل الدراسي  الثالث :

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

 3 قضايا نحوية وصرفية عرب 517

 3 علم اللغة التطبيقي عرب 518

 2 مقرر اختياري مقرر اختياري

 ساعات 8 المجموع

 

 

 



 9من  9الصفحة 
 

 

 الرابع :    الرسالة الدراسي الفصل
 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

 6 رسالة عرب 600

 ساعات6 المجموع

 

 

 

 )يتم اختيار ثالثة مقررات فقط(   ساعات(    6)     املقررات االختيارية:
 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م

 2 قضايا ومصادر لغوية عرب519 1

 2 نظريات لسانية معاصرة عرب520 2

 2 مصادر نحوية وصرفية عرب521 3

 2 موسيقى الشعر عرب522 4

 2 بالغة قرآنية ونبوية عرب533 5

 2 التراثيةالمكتبة العربية  عرب534 6

 ساعة 12 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


