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Course Name 

 

 Grammar (1)-  3 4( 1)علم الىحى ع . ل .د  101 1

 Pre-Islamic Literature-  3 4ألادب الجاهلي ع . ل .د  102 2

 Rhetoric (1)-  2 2( 1)علم البيان ع . ل .د  103 3

  Introduction to Linguistics-  2 2مذخل اللضاهياث ع . ل .د  104 4

 The Origins of Arabic writing-  2 2أصىل الكتابت العربيت ع . ل .د  105 5

 Grammar (2) 101 3 4( 2)علم الىحى د ل ع  201 6

 Islamic Literature 102 3 4 ألادب ؤلاصالميد ل ع  202 7

 Rhetoric (2) 103 2 2( 2)علم البيان د ل ع  203 8

 Phonetics 104 2 2علم الصىجياث د ل ع  204 9

 Morphology (1) 105 2 2( 1)علم الصرف د ل ع  205 10

 Grammar 3 201 3 4( 3)علم الىحى د ل ع  301 11

 The Abbasid Literature 202 3 4ألادب العباس ي د ل ع  302 12

 Semantics (1) 203 2 2( 1)علم اإلاعاوي د ل ع  303 13

 Philology and lexicography 204 2 2فقه اللغت واإلاعاحم د ل ع  304 14

  Morphology (2) 205 2 2( 2)علم الصرف د ل ع  305 15

 Prosody and rhyme (1) 237 2 2( 1)علم العروض والقافيت د ل ع  306 16

 Grammar (4) 301 3 4( 4)علم الىحى د ل ع  401 17

 Andalusian Literature 302 3 4ألادب ألاهذلس ي د ل ع  402 18

 Semantics (2) 303 2 2( 2)علم اإلاعاوي د ل ع  403 19

 Linguistic Schools 304 2 2اإلاذارش اللضاهيت د ل ع  404 20

  Morphology (3) 305 2 2( 3)علم الصرف د ل ع  405 21

 Prosody and rhyme (1) 306 2 2( 2)علم العروض والقافيت د ل ع  406 22

 Grammar (5) 401 3 4( 5)علم الىحى د ل ع  501 23

 Literature of Successive States 402 3 4أدب الذول اإلاتتابعت د ل ع  502 24

 Science of Figures of peech 403 2 2علم البذيع د ل ع  503 25

 Semantics 404 2 2علم الذاللت د ل ع  504 26

 Ancient Literary Criticism 406 + 302 2 2الىقذ ألادبي القذيم د ل ع  505 27

 Grammar (6) 501 3 4( 6)علم الىحى د ل ع  601 28

  Modern Literature   502 3 4ألادب الحذيث د ل ع  602 29

 Stylistics 504 2 2ألاصلىبيت د ل ع  603 30

 The Libyan Literature 502 2 2ألادب الليبي د ل ع  604 31

 Rhetorical Applications (1) 503 2 2( 1)جطبيقاث بالغيت د ل ع  605 32

 Comparative Literature 602 2 2ألادب اإلاقارن د ل ع  701 33

 Modern Literary Criticism 602 2 2الىقذ ألادبي الحذيث د ل ع  702 34

 Schools of Grammar    وحذة87إلان أهجس  2 2اإلاذارش الىحىيت د ل ع  703 35

 Linguistic Practices (1)  وحذة85إلان أهجس  2 2( 1)جذريباث لغىيت د ل ع  704 36

 Rhetorical Applications (2) 605 2 2( 2)جطبيقاث بالغيت د ل ع  705 37

 Literary Text Analysis وحذة 101إلان أهجس  2 2جحليل الىص ألادبي د ل ع  801 38

 Linguistic Practices (2) وحذة 101إلان أهجس  2 2( 2)جذريباث لغىيت د ل ع  802 39

 Graduation Project وحذة 87إلان أهجس  3 4مشروع التخرج د ل ع  803 40
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Course Name 

 

 The Arabic Library-  2 2اإلاكتبت العربيت د ل ع  116 1

 Basics of Scientific Research 116 2 2أصاصياث البحث العلمي د ل ع  216 2

 Quranic Studies 238 2 2دراصاث قرآهيت د ل ع  317 3

 Research Methodology 216 2 2مىاهج البحث العلمي د ل ع  318 4

أحداث،  (8)خيتار انطانب من بينها ماو يقم عن ) املقرراث اوختياريت انتخصصيت - انثا
 :(مبعدل أحدتني يف كم فصم، بدايت من انفصالخلامس
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Course Name 

 

 The Popular Literature 405 2 2ألادب الشعبي د ل ع  526 1

 Literary Texts 405 2 2هصىص أدبيت د ل ع  527 2

 Criticism Issues 505 2 2 قضايا هقذيتد ل ع  626 3

4 
 503 2 2 ؤلاعجاز القرآوي والبالغت الىبىيتد ل ع  627

Miracles Quranic and 

prophetic eloquence 

 Stylistic Practice 603 2 2 جطبيقاث أصلىبيتد ل ع  726 5

 Studies in Orientalism وحذة 87إلان أهجس  2 2دراصاث في الاصتشراق د ل ع  727 6

 Linguistic Sign وحذة 101إلان أهجس  2 2حروف اإلاعاوي د ل ع  824 7

 Koranic readings وحذة 101إلان أهجس  2 2القراءاث القرآهيت د ل ع  825 8

 
 :( أحداث4) متطهباث انكهيت -رابعا
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Course Name 

 

 The Geography of Libya-  1 2حغرافيت ليبيا د ل ع  137 1

 General Psychology-  1 2علم الىفط العام د ل ع  138 2

 History of Islamic Civilization  137 1 2جاريخ الحضارة ؤلاصالميت د ل ع  237 3

 Islamic Culture 138 1 2الثقافت ؤلاصالميت د ل ع  238 4

 
 
 
 

 :( أحداث8) متطهباث اجلامعت -خامسا
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Course Name 

 

 English Language (1) 317 2 2( 1)اللغت ؤلاهجليزيت د ل ع  447 1

 Computer (1) 318 2 2( 1)الحاصب آلالي د ل ع  448 2

 English Language (2) 447 2 2( 2)اللغت ؤلاهجليزيت د ل ع  548 3

 Computer (2) 448 2 2 (2)الحاصب آلالي د ل ع  549 4

 

توصيف املقرراث نقسم انهغت انعربيت 
 

(: 1)عهم اننحو –ع.ل.د(101)

ُيعىىهصااإلالطض بسضاػت ملسماث الىحى؛ ؿيسضغ ؿيه الؿالب باب الىالم وما يخألف مىه،والعامل الىحىي، 

. واإلاعطب واإلابني، والىىطة واإلاعطؿت

: األدبانجاههي-ع. ل. د (102)

بيان مـهىم ألازب، ومـهىم الجاهليت، والخعطيف بجعيطة العطب وأهم كبائلها، وحياتها : يعنى هصا اإلالطض باآلحي

وزضاػت الشعط الجاهلي مً حيث .الاحخماعيت، والسيييت، والعلليت، وؤلاماضاث العطبيت وأزطها في اللبائل وشعطائها

ضوايخه، وجسويىه، وظاهطة الىحل ؿيه،وأهم مطازضه، وأوليخه، ووشأة اللطيسة الجاهليت، وػىائيخه، وؿىىهه، 

ودطائطه اإلاىغىعيت واإلاعىىيت والـىيت، وزضاػت جحليليت لىماشج مىه، وزضاػت الىثر الجاهلي مً حيث كػيت 

، وزضاػت جحليليت لىماشج (الخؿابت، واإلاىاؿطاث، وألامثاٌ والحىم، وسجع الىهان، والىضايا): الشً ؿيه، وؿىىهه

. مىه، وجطاحم أصحابها

يعنى هصا اإلالطض بسضاػت ملسمت في وشأة علىم البالػت، والـطاحت والبالػت، وؿً (:1)عهم انبيان - ع.ل.د(103)

، والحليلت واإلاجاظ، وأكؼام اإلاجاظ، (مـهىمه، وأضواهه، وأهىاعه، وأػطاغه، وػطائبه، ومحاػىه، وعيىبه): الدشبيه

. واإلاجاظ العللي، واإلاجاظ اإلاطػل

جدبع جاضيخي للسضاػاث اللؼىيت عىس الهىىز، : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي:مذخم انهسانيات- ع.ل.د(104)

واليىهان، والطومان، والعطب، وعىس ألاوضوبيحن في اللطهحن الثامً عشط والخاػع عشط، واللؼاهياث في اللطن 

مـهىمها، ودطائطها، ):، واللؼت عىس اإلاحسزحن(مـهىمها، ومىغىعها، ووشأتها، وؿطوعها، ومىاهجها): العشطيً

. ، وهبصة مىحعة عً الىنطياث اللؼاهيت الحسيثت، ومؼخىياث الخحليل اللؼاوي، والططاا اللؼىي (ووظائـها

وهمعة . يعنى هصا اإلالطض بسضاػت وشأة الىخابت العطبيت وجؿىضها، وأهىاعها:أصول انكتابةانعربية- ع.ل.د(105)

وهمعة اللؿع مً حيث . الىضل مً حيث حعطيـها، وؾطيلت هخابتها، ومىاغعها، وحطهتها، وحصؿها مً الىخابت

والالم . والخاء اإلاـخىحت واإلاطبىؾت وغابـ ضػمهما. مىاغعها، وؾطيلت هخابتها في أٌو اليلمت وفي وػؿها وفي آدطها

وظيازة بعؼ الحطوؾ في . وحصؾ بعؼ الحطوؾ مً الىخابت. وألالف الليىت وأحيام ضػمها. الشمؼيت والالم اللمطيت

. وجسضيباث علل زضوغ اإلالطض . وعالماث التركيم. ومىاغع ؿطل اليلماث ووضلها. الىخابت

وأدىاتها، والحطوؾ اإلاشبهت « وان»عىىهصا اإلالطض بساضػت اإلابخسأ والخبر، وي(:2)عهم اننحو –ع.ل.د(201)

. وأدىاتها« ئن»، وأؿعاٌ اإلالاضبت والطحاء والشطوا،و«ليؽ»بـ
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ؿـي عطط ضسض .يعنى هصا اإلالطض بسضاػت ألازب في عططي ضسض ؤلاػالم وبني أميت:األدباإلسالمي-ع.ل.د(202)

ؤلاػالم يدىاٌو حاٌ العطب عىس مجيء ؤلاػالم، وأزط ؤلاػالم في مجخمع هصا العطط ولؼخه وأزبه، ومىكف ؤلاػالم مً 

الشعط، وكػيت غعف الشعط، والشعطاء اإلاذػطمحن وأزط ؤلاػالم في شعطهم، ومىغىعاث الشعط واججاهاجه 

وحاٌ الىثر عىس مجيء ؤلاػالم، وجؿىضه واظزهاضه في ؤلاػالم، والخؿابت . الـىيت، وزضاػت هماشج مً شعط هصا العطط

: ، والىخابت وجؿىضها، والحىم(وأػاليبها، أػطاغها): ، والىضايا(عىامل ضكّيها واظزهاضها، وأهىاعها):في هصا العطط

. ، وزضاػت هماشج مً هثر هصا العطط(مسلىلها، ودطائظ أػلىبها)

وفي عطط بني أميت يدىاٌو جمهيًسا في كيام زولت بني أميت، وبيئاث الشعط ألامىي والعىامل اإلاإزطة ؿيه، 

وعىامل جؿىض الىثر .ومىغىعاث الشعط، واججاهاجه الـىيت، وزضاػت جحليليت لبعؼ الىماشج الشعطيت في هصا العطط

. (عىامل جؿىضها، وأهىاعها): ، والىخابت الـىيت(عىامل اظزهاضها، وأهىاعها، وػماتها): واظزهاضه، والخؿابت ألامىيت

(: 2)عهم انبيان - ع.ل.د(203)

مـهىمها، ): ، والىىايت(مـهىمها، وأكؼامها، وميانها مً البالػت): يعنى هصا اإلالطض بسضاػت الاػخعاضة

 .(وأكؼامها، والـطق بينها وبحن الخعطيؼ، وبالػت الىىايت

مـهىم علم ألاضىاث، وأكؼامه، ووشأجه، : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي:عهم انصوتيات–ع.ل.د(204)

ومىغىعه، وأهميخه، وحعطيف الطىث اللؼىي، والـطق بيىه وبحن الحطؾ، وزوض الطىث في بىاء اإلاـطزة، وهبصة 

جاضيذيت عً السضغ الطىحي عىس الهىىز، وعىس العطب، وجىاٌو السضغ الطىحي في العطط الحسيث؛ مً دالٌ زضاػت 

. (الـىهىلىحيا)، وعلم وظائف ألاضىاث (الـىهديً)مىغىعاث علم ألاضىاث 

يعنى هصا اإلالطض بسضاػت حعطيف علم الططؿىميساهه، واإلاحزان الططفي، والللب (:1)عهم انصرف –ع.ل.د (205)

اإلاياوي، والصحيح واإلاعخل مً ألاؿعاٌ، واإلاجطز واإلاعيس مً ألاؿعاٌ، ومعاوي العيازة، وئػىاز ألاؿعاٌ ئلل الػمائط، 

. وجىهيس الـعل بالىىن 

(: 3)عهماننحو - ع.ل.د(301)

، والـاعل، والىائب عً «أضي »و« أعلم»وأدىاتها، و« ظً»التي لىـي الجيؽ، و« ال»يعنى هصا اإلالطض بسضاػت 

الـاعل، والاشخؼاٌ، وحعسي الـعل ولعومه، والخىاظا في العمل، واإلاـعٌى اإلاؿلم، واإلاـعٌى له، واإلاـعٌى ؿيه، 

. واإلاـعٌى معه

: األدبانعباسي- ع.ل.د (302)

الحياة الؼياػيت، ): كيام السولت العباػيت، وبيئت ألازب العباس ي: يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي

، وحطهت الترحمت والخأليف، وأػطاع الشعط العباس ي اللسيمت واإلاؼخحسزت، ودطائظ (والاحخماعيت، والعلليت

الخؿابت، واإلاىاعظ، والىضايا، ): وؿىىن الىثر العباس ي. الشعط وأػلىبه، وأعالم الشعط وهماشج جحليليت مً أعمالهم

. ، أعالم الىثر وهماشج جحليليت مً أعمالهم(واإلالاماث، واإلاىاظطاث، وألامثاٌ والحىم، والخىكيعاث

علم اإلاعاوي وأزطه في بالػت الىالم، : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت اإلاىغىعاث آلاجيت(:1)عهم انمعاني - ع.ل.د(303)

: ، وؤلاوشاء(أػطاغه، وأغطبه، ومإهساجه، ودطوحه عً ملخض ى الناهط): والىالم بحن الخبر وؤلاوشاء، والخبر

. (الحصؾ، والصهط)، والجملت وأحعاؤها، وأحىاٌ اإلاؼىس واإلاؼىس ئليه (أكؼامه، وأكؼام ؤلاوشاء الؿلبي)

، والـطق بيىه ((Philologyالخعطيف بـله اللؼت: يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي:فقه انهغةوانمعاجم- ع.ل.د(304)

: ، وؿله اللؼت في الترار العطبي، وفي السضغ الحسيث، واللؼت عىس العطب اللسامى((linguisticsوبحن علم اللؼت

جاضيذها، ودطائها، ولهجاتها، والاحخجاج ):، والـطائل اللؼىيت، واللؼت العطبيت(مـهىمها، ودطائطها، ووشأتها)

حعطيـها، ووشأتها، وأهميتها، : )، واإلاعاحم العطبيت(وشأجه، وأهىاعه: )، والخـ العطبي(بها،وزىائيتها في العطط الحسيث

. ، واإلاعاحم في العطط الحسيث(وأهىاعها، وعيىبها

(: 2)عهمانصرف -ع.ل.د(305)
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يعنى هصا اإلالطض بسضاػت اإلاطازض، واإلاشخلاث، وضيؽ الخعجب والخـػيل، والاػم الصحيح واإلالطىض 

. واإلامسوز واإلاىلىص، وجثييت ول كؼم وحمعه حمع ػالمت، وحمىا الخىؼحر

الخعطيف بعلم العطوع، ومىغىعه، وواغعه، : يعنى هصا اإلالطض باآلحي(:1)عهم انَعروض وانقافية- ع.ل.د(306)

والخعطؾ علٰل الىخابت العطوغيت وغىابؿها، والخـاعيل وألاحعاء العطوغيت، وميىهاتها، والخؼحراث التي جؿطأ عليها، 

ومعطؿت ميىهاث البيذ الشعطي، والخعطؾ علٰل أبطظ الػطوضاث الشعطيت، وزضاػت اللاؿيت مً حيث حعطيـها، 

وحطوؿها،والحطوؾ الهجائيت باليؼبت للطوي والىضل، وزضاػت بحط الؿىيل، وبحط اإلاسيس، وبحط البؼيـ، وبحط 

. الىاؿط، وبحط اليامل

(: 4)عهم اننحو - ع.ل.د(401)

م
ّ
. يعنى هصا اإلالطض بسضاػتالاػخثىاء، والحاٌ، والخميحز، وحطوؾ الجط، وؤلاغاؿت، واإلاػاؾ ئلٰل ياء اإلاخيل

: األدب األنذنسي- ع.ل.د(402)

حعطيف باألهسلؽ، والدؼميت، والجؼطاؿيا، والؼيان، والعىامل ): مسدل: يعنى هصا اإلالطض بسضاػت ما يلي

اإلالؿعت، : )، والشعط ألاهسلس ي،  أشياله وؿىىهه(اإلاؼاعسة علل ظهىض ألازب ألاهسلس ي، ومطاحل ألازب ألاهسلس ي

، والهجاء، واإلاسح، والـذط، والعهس : )، واإلاػامحن وألاػطاع الشعطيت(واللطيسة، والسوبيذ، واإلاىشح، والعحل الؼٌع

ؤلاحاظة، والاضججاٌ، : )، والنىاهط(والخطىؾ، والؿبيعت، والخمطياث، وضزاء اإلاسن، وشعط الاػخؼازت، وػحرها

الخؿابت ،والطػائل، والطحالث، واإلالامت، : )والىثر ألاهسلس ي. (واإلاعاضغاث، والبسيعياث، واإلاىلسياث، واإلاىـطحاث

، وزضاػت (واإلاىاظطاث، وألامثاٌ والحىم، الىضايا، والخىكيعاث، والحياياث واللطظ والىىازض، والخلطيظ، وػحرها

مجمىعت مً جطاحم أعالم ألازب ألاهسلس ي، وبعؼ الىطىص باإلغاؿت للىطىص التي جم عطغها دالٌ السضاػت في 

. باب الشعط والىثر ، وعطع مجمىعت مً اإلاإلـاث ألاهسلؼيت في ألازب والىلس

، (الخلسيم، والخأدحر)يعنى هصا اإلالطض بخىملت زضاػت أحىاٌ اإلاؼىس واإلاؼىس ئليه (:2)عهم انمعاني - ع.ل.د(403)

، (مىاغع الـطل، ومىاغع الىضل، ومحؼىاث الىضل وعيىبه): ، والـطل والىضل(أزواجه، وأكؼامه): واللطط

. وؤلايجاظ، وؤلاؾىاب، واإلاؼاواة

اإلاسضػت ): مـهىم اإلاسضػت اللؼاهيت، وأهىاعها: يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي:انمذارسانهسانية- ع.ل.د(404)

الخاضيذيت، واإلاسضػت البييىيت،  ومسضػت بطاغ الىظيـيت، ومسضػت وىبنهاحً، ومسضػت ؿحرر الاحخماعيت، واإلاسضػت 

. (الؼلىهيت الخىظيعيت، واإلاسضػت الخىليسيت الخحىيليت، واإلاسضػت الخساوليت

(: 3)عهمانصرف -ع.ل.د(405)

يسضغ الؿالب في هصا اإلاؼخىي مً ملطض الططؾ الخطؼحر، اليؼب، ؤلاعالٌ وؤلابساٌ، الـخح وؤلامالت، 

. الىكف، ؤلازػام

حطواث :يعنى هصا اإلالطض بخىملت زضاػت مباحث اللاؿيت، وهي(:2)عهم انَعروض وانقافية -ع.ل.د(406)

الهعج، والطحع، والطمل، والؼطيع، : اللاؿيت،وأهىاعها، وحسوزها، وعيىبها، وجىملت زضاػت البحىض الشعطيت، وهي

واإلايؼطح، والخـيف، واإلاػاضا، واإلالخػب، واإلاجخث، واإلاخلاضب، واإلاخساضن، والخعطؾ علل أشهط ألاوظان اإلاؼخحسزت، 

. وشعط الخـعيلت

يعنى هصا اإلالطض بسضاػت ئعماٌ اإلاطسض، وئعماٌ اػم الـاعل، وئعماٌ اػم (:5)عهماننحو -ع.ل.د(501)

، وئعماٌ الطـت اإلاشبهت، وألاحيام الىحىيت ليل مً الخعجب والخـػيل، وأؿعاٌ اإلاسح والصم، والخىابع : اإلاـعٌى

. ، وئعطاب الجمل، وأشباهها(الىعذ، والخىهيس، وعؿف البيان، وعؿف اليؼم، والبسٌ)

جحسيس مسة هصا العطط، : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت اإلاىغىعاث آلاجيت:أدب انذول انمتتابعة-ع.ل.د(502)
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ومىاكشت وضف أزبه بالػعف والاهحؿاؽ، وئهماٌ زضاػت هصا العطط وشح مطازضه، واإلاإزطاث التي حؼلؿذ علٰل 

، وأهم ألاػطاع الخلليسيت اإلاىضوزت عً الؼابلحن، مع (اإلاإزط الؼياس ي، والثلافي، والاحخماعي): ألازب في هصا العطط

زضاػت جحليليت لبعؼ الىماشج اإلاذخاضة، وشعط اإلاسائح الىبىيت، والبسيعياث، مع زضاػت جحليليت ألبياث مذخاضة مً 

كطيسة البرزة للبىضحري، واظزهاض الشعط الطىفي واججاهاجه، والـىىن الشعطيت اإلاؼخحسزت، وزضاػت بعؼ ألاشياٌ 

. الشعطيت، وزضاػت الىثر الـني واججاهاجه، مع جحليل هطىص هثريت جىضح ألاػؽ التي يلىم عليها ول اججاه

مـهىم علم البسيع، وأهم ضوازه، واإلاحؼىاث : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت اإلاىغىعاث آلاجيت:عهم انبذيع-ع.ل.د(503)

اإلاؿابلت، وئيهام الخػاز، واإلالابلت، ومطاعاة الىنحر، واإلابالؼت، وؤلاػطاق، والؼلى، وؤلايؼاٌ، ): البسيعيت اإلاعىىيت

والخخميم، والخىضيت، والخلؼيم، والالخـاث، وجأهيس اإلاسح بما يشبه الصم وعىؼه، واإلاصهب الىالمي، وألاػلىب 

الجىاغ، والسجع، وضز العجع علٰل الطسض، ولعوم ما ال يلعم، واإلاىاظهت، : )، واإلاحؼىاث البسيعيت اللـنيت(الحىيم

. (والدشطيع

الخعطيف بعلم الساللت، ووشأجه، وعالكخه بالعلىم : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي:عهم انذالنة-ع.ل.د(504)

ألادطي، وجاضير السضغ الساللي عىس الهىىز واليىهاهيحن والعطب، وحعطيف الساللت وأهىاعها، والعالكاث السالليت، 

والىنطياث السالليت الحسيثت، والخؿىض الساللي، والىحسة السالليت، وأهىاا اإلاعنى في الترار العطبي وعىس اإلاحسزحن، 

. ومشىالث اإلاعنى مً دالٌ زضاػت اإلاشترن اللـني، والخػاز، والترازؾ

مـهىم الىلس ألازبي، ومىغىعاجه، وزلاؿت الىاكس : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي:اننقذ األدبي انقذيم-ع.ل.د(505)

الىلس عىس ابً ): ألازبي، والىلس في العطط الجاهلي، والىلس في ضسض ؤلاػالم والعطط ألامىي، والىلس في اللطن الثالث

، والىلس في اللطن (ػالم الجمخي، والىلس عىس الجاحظ، والىلس عىس ابً كخيبت، والىلس عىس عبس هللا بً اإلاعتز

الىلس عىس ابً ؾباؾبا العلىي، والىلس عىس أبي بىط الطىلي، والىلس عىس آلامسي، الىلس عىس كسامت بً ): الطابع

الىلس عىس : )، والىلس في اللطهحن الؼازغ والؼابع(الىلس عىس ابً ضشيم اللحرواوي: )، الىلس في اللطن الخامؽ(حعـط

. (ابً ألازحر، والىلس عىس ابً حاظم اللطؾاحني

يعنى هصا اإلالطض بسضاػت الىساء، والاػخؼازت، والىسبت، والترديم، والادخطاص، (:6)عهماننحو -ع.ل.د(601)

والخحصيط وؤلاػطاء، أػماء ألاؿعاٌ وألاضىاث، واإلامىىا مً الططؾ، وهىاضب الـعل وحىاظمه،واػخعماالث 

 »، و«لىما»، و«لىال»، و«أّما»،و«لى»
ّ

 »و« هال
ّ

 »، و«أال
اَل

، وؤلادباض بالصي وألالف والالم، وأحيام العسز، واػخعماالث «أال

. ، والحيايت«هصا»و« هأي»و« هم»

النهػت العطبيت الحسيثت وأزطها في ألازب، والخعطؾ علل : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي:األدبانحذيث-ع.ل.د(602)

، مً حيث مـهىم الدؼميت، وضوازها، وأزطهم في جؿىيط (ؤلاحياء والبعث، وأبىللى، واإلاهجط): اإلاساضغ ألازبيت الحسيثت

الشعط العمىزي، وشعط ): ألازب العطبي، وهماشج مً آزاضهم للسضاػت والخحليل، وزضاػت أهىاا الشعط الحسيث

اللطت، واللطت اللطحرة، والطوايت، واإلاؼطح، : )، وزضاػت أهىاا الىثر العطبي الحسيث(الخـعيلت، وكطيسة الىثر

. ، مً حيث وشأتها، وجؿىضها، وأهميتها، وبىاؤها الـني، وهماشج مذخاضة للسضاػت والخحليل(واإلالالت

يعنى هصا اإلالطض بسضاػت مـهىم ألاػلىب عىس الىلاز العطب اللسامى واإلاحسزحن، ومـهىم :األسهوبية-ع.ل.د(603)

ألاػلىبيت، ووشأتها، وضلتها بعلم اللؼت والىلس ألازبي والبالػت، واججاهاث ألاػلىبيت ومىاهجها، ومؼخىياث الخحليل 

 .(الاهعياح- الترهيب- الادخياض): ألاػلىبي، والنىاهط ألاػلىبيت الىلسيت

مـهىم ألازب الليبي، ووشأجه، وأهميت زضاػخه، والخعطؾ : يعنى هصا اإلالطض بالخعطؾ علل:األدبانهيبي-ع.ل.د(604)

، وضوازه، وهخاحهم ألازبي، (شعط، وكطت، ومؼطح، وملالت): علل الثلاؿت الؼائسة وأزطها ؿيه، وأهىاعه اإلاذخلـت

. ودطائطه الـىيت، وهماشج مذخاضة للساضػت والخحليل

يعنى هصا اإلالطض بدىميت الصوق البالغي للؿالب، وئهؼابهم اللسضة علل ئزضان (:1)تطبيقاتبالغية -ع.ل.د(605)

مىاؾً الجماٌ في هطىص اللطآهالىطيم، والحسيث الىبىي الشطيف، والشعط والىثر بمذخلف أحىاػهما؛وشلً مً 

ا، وؤلاهثاض مً اإلاىاكشاث والخؿبيلاث التي جىػع آؿاق الؿالب، وحعينهم   بالػيًّ
ً

دالٌ جحليل هصه الىطىص جحليال
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. علل الخصوق البالغي

الخعطيف باألزب اإلالاضن، وأهميخه، وػايخه، : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي:األدب انمقارن-ع.ل.د(701)

اإلاسضػت الـطوؼيت اإلاسضػت ألامطيىيت، واإلاسضػت ألاإلااهيت، واإلاسضػت الؼالؿيت، واإلاسضػت ): ومىغىعه، ومساضػه

ألاحىاغ ألازبيت، : )، واإلاعاضؾ التي يجب أن يدؼلح بها الساضغ اإلالاضن، وميازيً ألازب اإلالاضن، ومىغىعاجه(العطبيت

 .، وهماشج جؿبيليت(والىماشج البشطيت، واإلاصاهب ألازبيت مً هنطة ملاضهت

العالكتبيىالىلسوألازب،وأبطظ اإلاطؿلحاث : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي:اننقذاألدبي انحذيث-ع.ل.د(702)

الىالػيىيت، : جؿىضه،وأهمأعالمه،ومصاهبه): الىلسيت، والىلسالؼطبيـيعططالنهػت،والىلس الؼطبيالحسيث

، والىلسالعطبيىأهملػاياه، وضلتهبالىلس العطبياللسيم، (والطوماهديىيت، والىاكعيت، والؿبيعيت، والطمعيت، والؼطياليت

: وجأزطهبالىلسالؼطبيالحسيث، واججاهاجالىلسالعطبيالحسيث، وضوازه، ومىغىعاجه، واإلاىاهجالىلسيتالحسيثتعىسالعطب

اإلاىهج الخأزطي الخأزطي أو الاهؿباعي، واإلاىهج الخاضيخي، واإلاىهج الىـس ي، واإلاىهج الاحخماعي، واإلاىهج الاعخلازي، واإلاىهج )

الشعط الؼىائي، واإلالحمت، واإلاؼطحيت، والحيايت علل لؼان الحيىان، : )، وألاحىاغ ألازبيت(الشىلي، واإلاىهج الخياملي

 .(واللطت، واإلالالت

: انمذارساننحوية-ع.ل.د(703)

يعنى هصا اإلالطض بسضاػت وشأة الىحى، ومساضػه، وأضٌى ول مسضػت ودطائها وممحزاتها وأشهط أعالمها، 

. وحطهت ججسيس الىحى في العطط الحسيث

يعنى هصا اإلالطض بالخسضيب علٰل اللىاعس الىحىيت والططؿيت التي ػبلذ (:1)تذريبات نغوية -ع.ل.د(704)

زضاػتها، مً دالٌ هطىص مً اللطآن الىطيم، والحسيث الىبىي، وأشعاض العطب، وأكىالهم، وهصا جسضيبه علٰل ما 

. جمذ زضاػخه في ملطض علم العطوع واللاؿيت عىس زضاػت الىطىص الشعطيت

يعنى في هصا اإلالطضبدىميت الصوق البالغي للؿالب، وئهؼابهم اللسضة علل (:2)تطبيقات بالغية - ع.ل.د (705)

ئزضان مىاؾً الجماٌ في هطىص اللطآن الىطيم، والحسيث الىبىي الشطيف، والشعط والىثر بمذخلف أحىاػهما؛ 

ا  بالػيًّ
ً

. وشلً مً دالٌ جحليل مجمىعت مً الىطىص ػحر التي مطث في اإلاؼخىي ألاٌو مً اإلالطض جحليال

يعنى هصا اإلالطض ببيان مـهىم الىظ ألازبي، ودؿىاث جحليله، ومىاهج :تحهيم اننص األدبي-ع.ل.د(801)

، وؾبيعت الشعط وأهىاعه وعىاضطه، وجحليل هطىص (اإلاىهج الىـس ي، واإلاىهج الاحخماعي، واإلاىهج البييىي ): الخحليل

. مذخاضة مً الشعط والخؿابت واإلالامت واإلالالت واللطت واإلاؼطحيت

يعنى هصا اإلالطض بالخسضيب علٰل اللىاعس الىحىيت والططؿيت التي ػبلذ (:2)تذريبات نغوية - ع.ل.د (802)

زضاػتها، مً دالٌ هطىص مً اللطآن الىطيم، والحسيث الىبىي، وأشعاض العطب، وأكىالهم، وهصا جسضيبه علٰل ما 

ويطاعل في الىطىص اإلاذخاضة عسم . جمذ زضاػخه في ملطض علم العطوع واللاؿيت عىس زضاػت الىطىص الشعطيت

. مؿابلتها للىطىص التي زضػذ في اإلاؼخىي ألاٌو للملطض 

يعنى هصا اإلالطض بخؿبيم ما كطأه الؿالب في ملطضي مىاهج البحث، وأػاػياث :مشروع انتخرج-ع.ل.د(803)

البحث، وشلً بىخابت بحث في مىغىا مً اإلاىغىعاث التي جخعلم باللؼت العطبيت، وجخم مىاكشت البحث مً لجىت 

 .ميىهت مً أعػاء هيئت الخسضيؽ، ومىحه السضحت التي يؼخحلها

 :( وحذات8)انمقررات اإلنسامية غير انتخصصية - ثانيا

: انمكتبة انعربية- ع.ل.د (116)

يعنى هصا اإلالطض بخعطيف الؿالببىخب الترار اإلاإلـت في العلىم ؤلاوؼاهيت وما يخطل بها مً مإلـاث حسيثت، 

ؿيدىاٌو بعؼ الىخب التي جمثل مـاجيح لسضاػت كػايا أو أعالم أو هخب، أو جمثل مـاجيح لسضاػتها مجخمعت، مثل 

زوائط اإلاعاضؾ، وجاضير ألازب العطبي لبروولمان، وجاضير الترار العطبي لؼعهحن، وألاعالم للعضهلي، ومعجم اإلاإلـحن 

لىحالت، هما يدىاٌو الخعطيف بمعاحم اللؼت، وهخب اإلاـطزاث، ومعاحم الىخب، وؿهاضغ اإلاذؿىؾاجىاإلاؿبىعاث، 

وهخب التراحم، وألاوؼاب، والبلسان، والطحالث، والخاضير، والجؼطاؿيا، وهخب ألازب، والادخياضاث الشعطيت، واللؼت، 
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. والىحى، والططؾ، وهخب العليسة، والـله، وأضىله، وهخب الخـاػحر، والعلىم اللطآهيت، وهخب الحسيث، وعلىمه

أػطاع الخأليف وزواؿعه، الباحث : يعنى هصا اإلالطض بساضػت آلاحي:أساسيات انبحث انعهمي- ع.ل.د (216)

: ، والخلميش وحمع اإلاعلىماث، وأكؼام البحث(أهىاعه، وادخياض مىغىعه وحعسيله وحؼيحره): وشطوؾه، البحث

: ، وهخابت البحث ومطاحلها، والحىاش ي والهىامش(ضـحت العىىان، واإلالسمت، وهييليت البحث، والخاجمت، واإلاالحم)

. ، وئعساز الـهاضغ الـىيت، وئدطاج البحث في ضىضجه النهائيت(حعطيـها، ومػمىنها، وؿائستها، وهيـيت هخابتها)

يعنى هصا اإلالطض بسضاػت اإلاباحث التي جخعلم باللطآن الىطيم؛ ؿيدىاٌو :دراسات قرآنية– ع .ل.د (317)

الخعطيـبعلىماللطآن،وظاهطةالىحي، واللطآن وججزالجه،وجىجيمه،وحمعه، وضػمه، وألاحطؿالؼبعت،وأػبابالجزوٌ، واإلايي 

، والخـؼحر واإلاـؼطيً، وجطحمت اللطآن وحىمها، وئعجاظ اللطآن، وؿىاجح خ اإلاحىمىاإلادشابه،والىاسخىاإلايؼىوواإلاسوي،

. الؼىض، والخطىيط في اللطآن، واللطت في اللطآن

يعنى هصا اإلالطض بسضاػت مـهىم اإلاىهج، وأهميخه، ومىاهج البحث العلمي في اللؼت :مناهج انبحث- ع.ل.د (318)

، وأػؼها، وملىماتها، وجؿبيلاتها، (...اإلاىهج الىلسي، واإلاىهج الخحليلي، واإلاىهج الخاضيخي، واإلاىهج الىضـي ): وألازب

، وأزب الادخالؾ الـىطي، وأزب (عملياث الخـىحر، وؤلاحطاءاث البحثيت، وأدؿاء الخـىحر): والخـىحر العلمي والبرهىت

 .الادخالؾ في البحث، وآزاب البحث واإلاىاظطة، والـهم وهلس الىظ

: األدب انشعبي- ع.ل.د (526 )

مـهىم ألازب الشعبي الليبي، وأهميت زضاػخه، وعالكخه باللؼت العطبيت : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي

السيييت، ): الـطخل، واإلاعخلساث السيييت، وألاػؿىضة، والىخاج الشعطي لألزب الشعبي الليبي، واججاهاجه اإلاذخلـت

، والشعط الشعبي والجهاز غس الؿليان، والشعط الشعبي والخأضير الليبي، (والاحخماعيت، والؼياػيت، والىؾىيت

والشعط الشعبي والحىمت واإلاثل، وأػاليب الشعط الشعبي، وأوظاهه، ومطؿلحاجه، والىخاج الىثري لألزب الشعبي 

طَّاؾ، وألالؼاظ، ): الليبي، وأهىاعه
ُ
حعابحر، وأػاليب، ومطؿلحاث شعبيت، والحىمت، واإلاثل، والحيايت الشعبيت، والخ

. ، وزضاػت هماشج شعطيت، وهثريت، لخىغيح اإلاناهط ألازبيت في هصا الترار(وأوؼىت الحيىان والجماز

 (الشعطيت والىثريت)يعنى هصا اإلالطضبسضاػت مجمىعت مً الىطىص ألازبيت اإلاذخلـت :نصوصأدبية- ع.ل.د (527)

مً عطىض ألازب العطبي؛ لحـنها والخعطؾ علل دطائطها اللؼىيت والـىيت؛ ضؿعا إلالىت الؿالب الصوكيت، وظيازة 

. لطضيس زطوتهم اللؼىيت

: يعنى هصا اإلالطض بسضاػت بعؼ اللػايا الىلسيت التي شؼلذ الىلاز اللسامى، وهي:قضايا نقذية- ع.ل.د (626)

مً حيث الصحت والخؿأ، والطسق والىصب، والىغىح ):كػيت الىحل عىس ابً ػالم والجاحظ، وكػيت اإلاعنى

مً حيث ملاييؽ اللـظ عىس : )، وكػيت اللـظ(والؼمىع، والعالكت بحن اإلاعنى وأػطاع الشعط، واإلاعنى وألادالق

مً حيث اإلاؿلع، : )، وكػيت بىاء اللطيسة العطبيت(الىلاز، واللـظ والعاميت مً دالٌ آضاء ابً ضشيم وابً ألازحر

مً حيث مطؿلحاث : )، وكػيت الؼطكاث ألازبيت(وحؼً الخذلظ، ووحسة البيذ، وجـؼحر بىاء اللطيسة

. (الؼطكاث، وأهىاا الؼطكاث، وآضاء الىلاز في ػطكاث اإلاخىبي

: يعنى هصا اإلالطض بسضاػت حاهبحن:اإلعجاز انقرآني وانبالغة اننبوية– ع .ل.د (627)

 ٌ مـهىم ؤلاعجاظ اللطآوي، وش يء مً جاضير البحث ؿيه، وأشهط وحىهه، مع الترهحز علل الىحه البالغي، والخعطيف - ألاو

به مً دالٌ اإلاإلـاث التي حعنى بالبحث في أػلىب اللطآن ووحىه جطاهيبه ووؼم حطوؿه وألـاظه، مع الاػخسالٌ 

. بالشىاهس الياؿيت علل هصه اإلاباحث

. الخعطؾ علل البالػت الىبىيت، وبيان دطائطها مً دالٌ هماشج مذخاضة، وأزطها في ألازب- الثاوي

يعنى هصا اإلالطض بخحليل بعؼ الىطىص ألازبيت وؿم مىاهج الخحليل ألاػلىبي :تطبيقات أسهوبية- ع.ل.د (726)

ومؼخىياجه التي زضػذ في ملطض ألاػلىبيت، والترهحز في معالجتها علل النىاهط ألاػلىبيت الىلسيت واالدخياض، والترهيب، 

. والاهعياح
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مـهىم الاػدشطاق، وجاضيذه، وميساهه، : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي:دراسات في االستشراق–ع.ل.د (727)

وزواؿعه، وأهساؿه، ووػائل اإلاؼدشطكحن في جحليم أهساؿهم، وأهم اإلاجالث التي يطسضونها، وأػماء أبطظ 

اإلاؼدشطكحن وأهم هخبهم، ومىاظيً البحث لسيهم، ومىكـهم مً الترار العطبي في اللؼت وألازب، واإلاىكف العطبي مً 

. حطهت الاػدشطاق

الحطؾ لؼت واضؿالحا،والخأليف في حطوؾ : يعنى هصا اإلالطض بسضاػت آلاحي:حروف انمعاني- ع.ل.د (824)

اإلاعاوي،وأكؼام الحطوؾ باعخباضاث مذخلـت، وكػايا جخعلم بحطوؾ اإلاعاوي، هحصؿها، وظيازتها، وجلاضغها،وزوضها في 

... « حتى»، والـاء، والالم، و«أم»الهمعة، و: الطبـ بحن أحعاء الىالم،واػخعماالجبعػها، مثل

يعنى هصا اإلالطض بسضاػت مباحث جخعلم باللطاءاث اللطآهيت؛ ؿيدىاٌو الخعطيف :انقراءات انقرآنية– ع .ل.د (825)

باللطاءاث اللطآهيت، وأهىاعها، وشطوؽ اللطاءة اإلاخىاجطة، والخعطيف باللطاء العشط وأشهط ضواتهم، وأشهط أصحاب 

اللطاءاث ػحر اإلاخىاجطة، وأهم اإلاإلـاث في اللطاءاث اإلاخىاجطة وػحرها، وجىحيه اللطاءاث اللطآهيت والخأليف ؿيه، 

 .ومىكف الىحاة مً اللطاءاث اللطآهيت، وأزط ادخالؾ اللطاءاث في زاللت الىظ

 

 
 


