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 لدراسات اللغوية )اللغة العربية(ماجستير اآلداب في ا

 الرؤية:

 ماجستير اآلداب في الدراسات اللغوية برنامج متكامل ومتميز في محتواه ومصادره عما يناظره من البرامج محلياً وإقليمياً.برنامج 

 الرسالة:

اللغوية تأهيالً عالياً متميزاً، باألخذ بالخصوصية من جهة، يسعى البرنامج إلى تأهيل طلبة الدراسات العليا في تخصص الدراسات 

وبمستحدث المناهج والمعرفة من جهة أخرى، بما يضمن فهم الثوابت واألصول، والتعمق في المفاهيم والمناهج الحديثة، مستعيناً 

 بمهارات التفكير والبحث العلمي.

 أهداف البرنامج:

 يهدف البرنامج إلى:

 مؤهلة في تخصص اللسانيات تلبي حاجات المجتمع العماني من المتميزين في هذا التخصص..إعداد كوادر 1

 .تقديم إضافة نوعية وطنيّاً وإقليميّاً وعالمياً في اللسانيات.2

 ..إكساب الطالب المنهجية العلمية في التفكير والنقد لتنمية قدراته العلمية وتوجيهها نحو اإلبداع واالبتكار في اللسانيات3

 .تنمية مهارات التفكير العلمي لدى طلبة الدراسات العليا باالعتماد على مناهج البحث الحديثة. 4

 .اإلثراء المعرفي بتقديم إضافة علمية متميزة في تخصص اللسانيات. 5

 .الربط بين األصول في تخصص اللسانيات، والمناهج العلمية الحديثة تثبيتاً للخصوصية، ودعماً للتواصل.6

 تعزيز قدرة الطالب على حّل المشكالت والتفكير الناقد لتنمية مهاراته في مجاالت التعليم والبحث العلمي..7

 

 مخرجات البرنامج:

 من المتوقع بعد نهاية البرنامج أن يكون الطالب قادراً على أن:

1.  .يعد أبحاثاً أكاديمية متخصصة ذات مستوى منهجّيٍّ عالٍّ

 العليا في التعامل مع مصادر المعرفة ذات الصلة بتخصصه..يوظف القدرات التفكرية 2

 .يجيد توظيف معارفه السابقة والمعاصرة في خدمة مجتمعه المحلي والعربي والعالمي.3

 .يتقن مهارات التحليل اللغوي.4

 .يُلّم بالمعارف في تخصصه.5



 .يّطلع على أحدث التطورات وأهم األبحاث والدراسات في تخصصه.6

كظهور اللغة الهجين )الرطانة( أو قضية التأثير االجتماعي في السلوك اللغوي أو  -ايا اللسانيات في المجتمع العماني .يدرس قض7

 بما يسهم في فهم أعمق للواقع اللغوي العماني ودعم الحراك العلمي والثقافي. -قضية النوعيّات اللغوية

 

 شروط القبول:

 بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها أو ما يعادلها من أي جامعة معترف بها..أن يكون المتقدم حاصالً على درجة ال1

 .أن ال يقل المعدل التراكمي عن جيد أو ما يعادله من أنظمة القياس األخرى لمعدالت اإلنجاز.2

القة، شرط أن .يجوز للجامعة قبول طلبة من الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس في التخصصات األخرى ذات الع3

 ساعة معتمدة وفقاً لوضع الطالب. 18ساعة معتمدة وال يزيد عن  12يجتاز المقررات االستدراكية بما ال يقل عن 

 شروط التخرج:

 مسار االختبار الشامل: -أ

 ساعة أكاديمية. 33مقررات إجبارية، ومقررين اختياريين( بواقع 9يجب أن يجتاز الطالب دراسة جميع المقررات ) .1

 % في المقررات الدراسية. 75يشترط أن يحصل الطالب على معدل عام ال يقل عن  .2

 يجب أن يؤدي الطالب اختبارا شامال في أربعة مقررات دراسية أساسية في التخصص. .3

 % في االختبار الشامل. 70يجب أن يحصل الطالب على درجة ال تقل عن  .4

 مسار الرسالة: -ب

ساعة  27مقررات إجبارية، ومقررين اختياريين( بواقع  7جميع المقررات )يجب أن يجتاز الطالب بنجاح دراسة  .1

 أكاديمية.

 .%75يشترط أن يحصل الطالب على معدل عام ال يقل عن  .2

ساعات أكاديمية على أن تكون الرسالة مجازة بعد الحكم عليها من  6يجب أن ينهي الطالب رسالة الماجستير بواقع  .3

 ها القسم.قبل لجنة الممتحنين التي يحدد

 

 

 

 



 تفاصيل إضافية:

 العب الدراسي: -أ

  ساعة معتمدة، باإلضافة إلى عدد ساعات المقررات االستدراكية للطالب غير  33ينجز الطالب خالل مدة دراسته

 المتخصص في اللغة العربية.

  مساقات في الفصل الواحد. 4يتوجب على الطالب تسجيل ما ال يزيد على 

  نظام الدراسة بالبرنامج يتطلب حضوراً إلزامياً. علماً بأن مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتين من الدوام المسائي في

 حالة الدوام الكلي وأربع سنوات في حالة الدوام الجزئي. 

 تبار الشامل، يوجد مساران للدراسة في هذا البرنامج يختار الطالب أحدهما، المسار األول مسار المقررات مع االخ

ساعة أكاديمية ثم يتقدّم لالختبار  33مقررات إجبارية، ومقررين اختياريين( بواقع  9مقرراً ) 11وفيه يدرس الطالب 

مقررات 7مقررات ) 9الشامل. أما المسار الثاني فهو مسار المقررات مع رسالة الماجستير، وفيه يدرس الطالب 

 ساعات أكاديمية. 6ساعة أكاديمية، ثم يتقدم برسالة الماجستير بواقع  27إجبارية، ومقررين اختياريين( بواقع 

  ساعات في يوم واحد خالل األسبوع ولمدة فصل كامل )ثالث ساعات متواصلة تتخللها  3يُدرس المساق بواقع

 استراحة(.

 المقررات اإلجبارية:

 عدد الساعات األكاديمية عنوان المقرر رقم المقرر ورمزه م

1 ARAB 500  3 مناهج البحث في اللغة 

2 ARAB 505  3 تاريخ النحو وأصوله 

3 ARAB 510  3 فقه اللغة 

4 ARAB 515 3 اللسانيات التطبيقية 

5  ARAB 520  3 المدارس اللسانية 

6 ARAB 525  قضايا في اللسانيات

 الحديثة 

3 

7 ARAB 530  3 أسس النظرية النحوية 

8 ARAB 555  3 علم األصوات 

9 ARAB 560  3 علم اللغة الحاسوبي 

 



 المقررات االختيارية:

 

 عدد الساعات األكاديمية عنوان المقرر رقم المقرر ورمزه م

1 ARAB 535 3 علم الداللة 

2 ARAB 540  نصوص من النحو

 العربي

3 

3 ARAB 545  علم الصرف: تاريخه

 وقضاياه

3 

4 ARAB 550 3 المعجم والمصطلح 

5 ARAB 565 3 تحليل الخطاب 

6 ARAB 570 3 بنية الكلمة العربية 

 

 :الرسالة

ساعة أكاديمية معتمدة من الساعات المعتمدة للبرنامج  27يسجل الطالب لرسالة الماجستير بعد أن ينتهي من إنجاز 

 %، على أن يختار الطالب عنوان رسالته مع مشرفه.75وبمعدل تراكمي ال يقل عن 

 خطة بحثية مكتملة الجوانب والعناصر وفق النموذج الذي يتبناه القسم بإشراف المشرف.يقوم الطالب بإعداد 

بعد أن يوافق المشرف على الخطة التي يعدها الطالب يرسلها إلى منسق البرنامج ثم إلى رئيس القسم لتحديد موعد 

قل حسب الخطط الجاهزة للعرض. لعرضها ومناقشتها في حلقة نقاشية بالقسم الذي يعقد مرة واحدة أسبوعياً على األ

بعد موافقة الحلقة النقاشية على الخطة البحثية يستكمل الطالب إعداد الرسالة بإشراف وتوجيه من المشرف المحدّد 

للطالب في مدة أقصاها ثالثة فصول دراسية، وال يحسب فصل الصيف من بينها. بعد االنتهاء من إعداد الرسالة تتم 

 الته علنياً وفق إجراءات القسم.مناقشة الطالب في رس

 االختبار الشامل:

% في 70ساعة معتمدة بنسبة نجاح ال تقل عن  33بعد أن يجتاز الطالب جميع المقررات الدراسية وفق خطته بواقع 

% كمعدل عام هنا يحق له في الفصل التالي للفصل األخير في دراسته أن يلتحق باالختبار 75كل مقرر، وبنسبة 

على أن يسجل الطالب لمقرر االختبار الشامل على نظام اللوجوس مع تسجيل مقررات الفصل األخير الشامل، 

لدراسته. يشتمل االختبار الشامل وفقاً للنظام الُمعَدّ من القسم على أربعة مقررات دراسية أساسية في التخصص 

% من درجات االختبار كحد 70بة ومدته أربع ساعات. يتطلب اجتياز الطالب لالختبار الشامل حصوله على نس



أدنى، ويحق للطالب الذي أخفق في االختبار للمرة األولى أن يعيد االختبار مرة ثانية فقط مع الدفعة الثانية التي تليه. 

 وفي حال إخفاق الطالب في المحاولة الثانية يمنح درجة الدبلوم في الدراسات العليا.

 

 ب. الرسوم الدراسية:

 125سوم الدراسة بناء على عدد الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في الفصل الدراسي بواقع يتم احتساب الر

، باإلضافة إلى المبلغ 125x33=4125رياالً عمانياً للساعة الواحدة، وبذلك يكون إجمالي رسوم البرنامج 

 العربية.المخصص لعدد ساعات المقررات االستدراكية للطالب غير المتخصص في اللغة 

 


