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 وزارة التعليم 
 جامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
  ت العلياعمادة الدراسا

 يف اللغة العربية وآدابها برنامج املاجستري

 كلية اآلداب، قسم اللغة العربية وآدابها
 

في اللغة   ة بنت عبدالرحمن بين أيديكم برنامج الماجستيرقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة األميرة نور  يضع 
والذي يتميز بأمور عدة؛ أهمها: جمعه بين  ،خيار المقرات والمشروع البحثخيار المقررات والرسالة و ا بالعربية آدابه

والمعاصرة، وأنه يضم بين جنباته نخبة علمية من األساتذة المتميزين علمًيا وبحثيًّا، وكان لهم أثٌر مهم في إثراء األصالة 
 .البحث اللساني والتجديد فيه

 :رؤية البرنامج
قليميًا وعالمياً   .التميز والريادة في تقديم برامج اللغة العربية وعلومها محليًا وا 

 :رسالة البرنامج
ربية وعلومها تعليميًا وبحثيًا بجودة عالية؛ مما يعزز الهوية اإلسالمية ويحافظ على لغة القرآن؛ وذلك بإعداد تقديم الع

كفاءات متميزة علميًا ومهاريًا، مزودة بالمهارات اللغوية الالزمة، وقادرة على مواكبة مستجدات العصر, ومتطلبات سوق 
قليميًّا.. وقالعمل وفق ثقافة المجتمع وهويته العربية  ادرة على المنافسة محلًيا وا 

 :أهداف البرنامج
بيان األسس النظرية والمنهجية في دراسة الظواهر اللغوية واألدبية وقضايا النظريات األدبية والنقدية والبالغية  -1

 لتكوين الطالبات تكوينًا مرتبطًا بالعلوم والمناهج الحديثة الخاصة باللغة واألدب.
في قراءة الظواهر اللغوية واألدبية وتحليلها تحلياًل يتجاوز النظر االنطباعي في معالجة  بناء فكر نقدي جدلي -2

 قضايا اللغة العربية.
 تقويم التراث اللغوي واألدبي والبالغي والنقدي بمنهج جديد يسهم في تطوير هذا التراث وتأصيله. -3
 حديثة.معالجة القضايا اللغوية واألدبية وفق أسس النظريات القديمة وال -4
المساهمة في تعليم اللغة العربية وآدابها على مستوى عالمي وذلك من خالل إتاحة القبول في البرنامج لطالبات  -5

 المنح الداخلية والخارجية.
  ية:اسم الدرجة العلم

 .اللسانيات الحاسوبية( )تخصص: فرع اللغة العربية درجة الماجستير في اآلداب/ -1
 

  :أسلوب الدراسة
 لمقررات الدراسية والرسالة.ماجستير با . أ

 ماجستير بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي. . ب
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  :التخصص العام
 دابهاآاللغة العربية و         

  :التخصص الدقيق
 مساق اللسانيات الحاسوبية Computational linguistics 

  :نظام الدراسة
 انتظام.         

  :لغة البرنامج والرسالة
 اللغة العربية.            

 :شروط القبول بالبرنامج
الالئحة الموحدة للدراسات العليا في في  ةالواردالقبول  يقبل في هذا البرنامج من تنطبق عليها شروط

 وهي: الجامعات السعودية
 أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس بمعدل ال يقل عن تقدير جيد جًدا. -1
 أم سعودية.غير سعودية من و أن تكون المتقدمة سعودية أ -2
 أن تكون المتقدمة حاصلة على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها. -3
 أن تكون حسنة السيرة والسلوك والئقة طبيًا. -4
 أن تقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسها. -5
 موافقة مرجعها على الدراسة إذا كانت موظفة. -6

 :الى الشروط التاليةإضافة 
 .أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها -1
 أن تجتاز المقابلة الشخصية واالختبار التحريري.   -2
، وذلك خاص بمساق اللسانيات  للغة اإلنجليزية (4االيلتس )أو في اختبار التوفل  (454)الحصول على درجة  -3

 .في المساقات األخرى الشرط شرط مفاضلة، ويعد هذا الحاسوبية
 (.الحاسوبية اللسانيات بمساق خاص) البرنامج يخدم بما اآللي الحاسب إجادة -4
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  الهيكل العام  لمقررات مساق اللسانيات الحاسوبية

 نوع المقرر اسم المقرر رمز المقرر الفصل الدراسي
 الوحدات

 إجمالي عملي نظري

ول
 األ

صل
الف

 

 2 - 2 *اختياري نحوية وصرفيةايا قض 188 عرب
 2 2 1 إجباري اإلحصاء اللغوي 148ب عر 

 2 - 2 إجباري حوسبة اللغة 142 عرب
 2 - 2 *اختياري قضايا لغوية معاصرة 118 عرب
 2 2 1 إجباري أسس ومناهج البحث اللغوي 115عرب 

ني
الثا

صل 
الف

 

 2 - 2 اختياري* قضايا لسانية 182 عرب

 نمذجة اللغة العربية 145 عرب
 

 2 2 1 إجباري

 2 - 2 إجباري (1لغات البرمجة ) 144 عرب
 2 2 1 إجباري نظرية المعرفة وتاريخ األفكار 114 عرب
 2 - 2 *اختياري لسانيات الخطاب وتحليل النص  111 عرب

 3 4 1 إجباري** تدريبات وبحوث 118ب عر 

لث
الثا

صل 
الف

 

 2 2 8 إجباري للغات الطبيعيةالمعالجة اآللية  141 بعر 
 2 2 1 إجباري معاجم حاسوبية 148 بعر 
 2 2 1 إجباري لسانيات المدونات 147 بعر 
 2 2 1 إجباري (2لغات البرمجة ) 141 بعر 
 2 2 1 إجباري تطبيقات اللغويات الحاسوبية 149 بعر 

 5 4 1 **إجباري موائد مستديرة 117 عرب

رابع
ل ال

فص
ال

 

 **إجباري مشروع بحثي 111 عرب

 6 - 8 

 رسالة 188عرب 
 ***إجباري
 - - 1 

 
جباري فقط، و  أسلوب المقررات والرسالةاختياري لغير التخصص في )*( تعني أن المقرر   أسلوب المقررات والمشروع البحثي.في ا 

 )**(  تعني أن المقرر يدرس في أسلوب المقررات والمشروع البحثي فقط.
 لمقرر يدرس في أسلوب المقررات والرسالة فقط.)***( تعني أن ا

 

 


