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  عدد المواد الدراسية  تاريخ االعتماد  الخطة الدراسية رقم 
 وصف مواد برنامج الماجستير في اللغة االنجليزية وادابها / االدب 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية قم المادة
   األسلوبيةدراسات في  0404040

يهتم النظرية والتطبيق في األسلوبية ويسلط األضواء على  وهوطلبة يعد مساق )األسلوبية( من مساقات التخرج لل

بدراسة الخيار األسلوبي للغة في النصوص األدبية وغير األدبية ، حيث يعمل على توضيح الطرق التي بها  كذلك

أعلى  تحقيق المعنى ومساندته وإخفائه ، ويتمثل الهدف العام في هذا المساق فييقوم األسلوب اللغوي في نقل 

س هذا المساق خصيصاً لطلبة برنامج يدر  ودرجات الفهم للعالقة التي تربط الشكل اللغوي بالمعنى الخطابي . 

 الماجستير في تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها.
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
                                  الدراما                 دراسات في  0404040

ي منذ بداياته الكالسيكية حتى العصر لدراسة معمقة وشاملة للفن الدرام يهدف هذا المقرر إلى تقديم الطالب

ره ونظري اته صائص الفن المسرحيوخيتم التركيز على أصول والحديث  من خالل اختيار مسرحيات  ونموه وتطو 

 تتم دراسة االتجاهات الحديثة في المسرحيةا ، كممعروفة لكبار المسرحيين
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
   دراسات في الشعر                                                  0404040

اهن . يتوقع قديمة إلى الوقت الريهدف هذا المساق إلى عرض معمق للشعر اإلنجليزي منذ فترة اللغة اإلنجليزية ال

عرية من الطالب في هذا المساق أن يقوم بدراسة نقدية للنصوص الشعرية التي تمثل الحركات واألنماط الش

الرومانسي  المتعددة في العصور الوسطى وعصر النهضة وعصر إعادة الملكية والقرن الثامن عشر وفترة الشعر

نذ فترة كتابة كما ويتعرض هذا المساق أيضاً إلى تطور الشعر اإلنجليزي م والعصر الفيكتوري والقرن العشرين .

ع عشر. وهذا يشمل شعر السونيت في بدايات القرن السادس عشر وحتى فترة الشعر الميتافيزيقي في القرن الساب

 أيضاً جون ميلتون ودرايدن وبوب والدكتور جونسون.

 المتطلب السابق لمعتمدةالساعات ا اسم المادة الدراسية رقم المادة
   دراسات في الرواية                                                0404044

يتعرض هذا المساق الى نشأة الرواية االنجليزية وتطورها في القرن الثامن عشر وظهورها كأحد االنماط 

المساق  روايات مختارة من كل فترة وكذلكهذا المساق دراسة نقدية ل االساسية في القرن التاسع عشر.  و يشمل

هم هذا االجتماعي والعلمي والسياسي والديني واالقتصادي والتاريخي لهذه الروايات. من الكتاب الذي يشمل

 المساق: ديفو، ريتارتشون، فيدلدنج، اوستن، ديكنر، اليوت، ثاكري، ترولوب، برونتي، وهاردي.

 المتطلب السابق اعات المعتمدةالس اسم المادة الدراسية رقم المادة
   اسات في النقد والنظرية األدبيةدر 0404044

خي لهذه يهدف هذا المساق إلى دراسة معمقة لمذاهب النقد األدبي من خالل بعدين رئيسيين ، أوالً : التطور التاري

، ما بعد البنيوية  التالية : البنيوية المذاهب ، ثانياً : الطرق الحديثة في تطبيقها . يشمل هذا المساق المدارس النقدية

ابة القارئ . يركز ، التحليل النفسي ، النسوية ، الماركسية ، التاريخية الجديدة ، نقد ما بعد االستعمار ، ونقد استج

 هذا المساق بشكل خاص على تطبيق هذه المدارس في األدب.
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 بقاال المتطلب الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية لمادةرقم 

                                                          العلميالبحث  أساليب 0404044
ل يعمل هذا المساق على اعداد الطلبة لمرحلة الدراسات العليا في تخصص اللغة االنجليزية/االدب من خال

تعلم الطالب سي .القيام في بحوثهمتعرضهم الساسيات البحث االدبي الموجه نحو انتاج معرفي يمكن الطلبة من 

ل البيانات. يهتم كيفية تحديد مشكلة البحث، بناء الفرضيات، استعراض البحوث ذات الصلة، وكذلك جميع وتحلي

حث، هذا المساق ايضا بمهارات اكاديمية اخرى كأخذ المالحظات، التنقيح, اعادة كتابة المخطوطات, توثيق الب

للمكتبة في الدراسات العليا وكذلك االستخدامات المتعددة  

 بقالمتطلب اال الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية لمادةرقم 

   تحليل الخطاب                                                       0404040
وص النصيهتم مساق )تحليل الخطاب( بدراسة الطرق التي من خاللها يتم استعمال اللغة والمعنى في داخل 

لبة هذا االجتماعي. يتم تدريس ط المنحىالمقروءة والمكتوبة ، آخذاً بعين االعتبار النصوص والسياقات ذات 

 المساق كيفية اكتشاف الطرق المؤدية إلى توظيف معرفتهم النظرية من خالل تطوير المهارات لديهم

 

 

 بقالالمتطلب ا الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية لمادةرقم 

                                 0011-0661األدب اإلنجليزي من  0402735
شر من يهدف هذا المقرر إلى تقديم الطلبة لدراسة شعر ورواية ومسرحية ونثر عصر الملكية والقرن الثامن ع

قاتها يتم دراسة هذا المجال في ضوء سياوخالل اختيار كبار الكتاب في كل نمط من األنماط األدبية األربعة 

اإلنساني  التركيز على أدب الهجاء لكونه أداة تصحيح للسلوكوالتاريخية والسياسية واالجتماعية والفكرية   

 بقالمتطلب اال الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية لمادةرقم 

         اإلنجليزي في القرن التاسع عشر               األدب 0402736
ديداً يهدف هذا المساق إلى دراسة موسعة لفنون الشعر والنثر في القرن التاسع عشر . يهتم هذا المساق تح

تاب الرواية بالشعراء الرومانسيين )مثل ووردزوورت ، كولريدج ، شيلي ، بايرون ، كيتس ، وغيرهم( وأيضاً بك

قع من الطالب إليوت ، وغيرهم( . باإلضافة إلى ذلك ، يتو الفيكتوريين )مثل ديكنز ، ثاكري ، برونتي ، هاردي ،

الرأسمالية ،  دراسة السياق التاريخي ألدب هذا القرن ، خصوصاً ما يتعلق بالثورة الفرنسية ، الثورة الفساعية ،

 واإلمبرالية. 

 بقالمتطلب اال الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية لمادةرقم 

                                  الحديثيزي جلاألدب اإلن 0404040
ه وحركاته من يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بأدب القرن العشرين بكل حداثته وتعقيده وابتداعاته وتجارب

الفترة. سيكون  خالل دراسة دقيقة لبعض النصوص االدبية في الشعر والمسرح والنثر للكتاب الرئيسين في هذه
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رة. وفي مجال لشعر على نسف االنماط التقليدية وكذلك الطبيعة الساخرة والغامضة لشعر هذه الفتالتركيز في ا

سليط الضوء المسرح سيكون تركيز المساق على الفروقات الدرامية بين الفن المسرحي القديم والحديث من اجل ت

0011ما بعد  بتطور الرواية في فترة على المتطلبات المتغيرة لهذا النوع االدبي. اما في النثر سيكون االهتمام  

 بقالمتطلب اال الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية لمادةرقم 
   دراسات ثقافية 1412040

تهدف هذه المادة الى تزويد الطلبة بدراسة مكثفة بالنظرية الثقافية و عالقتها من خالل التحليل االدبي. و 

من معرفة التراكيب و االدوار و التغيرات و الصراعات بين الثقافات سيتمكن الطلبة من خالل هذه المادة 

المختلفة و كيفية انعكاس تلك المكونات المتغيرة  في االدب. لذلك، صممت هذه المادة مع توجه بحثي هام يقوم 

 بالجمع بين الدراسات االدبية و الدراسات الثقافية. 

 

 بقالمتطلب اال معتمدةالساعات ال اسم المادة الدراسية لمادةرقم 
                                                          اآلدب المقارن 1412041

تهدف هذه المادة لتطوير منظور الطلبة حول كيفية ذهاب االدب الى ما يتجاوز الحدود الثقافية و الفترات الزمنية . 

م ثقافي متداخل )للثقافات المختلفة( للممارسات االدبية و و سيتمكن الطالب من خالل هذه المادة من اكتساب فه

االنتقالية و الثقافية . و تتخصص هذه المادة في الفروع المتعلقة بهذا الموضوع كاالدب العالمي و و االدب 

و  المعاصر و و االدب التاريخي. و باالضافة الى ذلك، سيتعلم الطلبة كيفية التعرف على ومناقشة  أوجه االختالف

 الشبه بين النصوص االدبية المقارنة المختلفة. 

 

 بقالمتطلب اال الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية لمادةرقم 
   األدب األمريكي                                                        1412040

نفسه  المؤلف والعمل األدبيمنها :  ضيعموا متعلقة بعدةدراسات متقدمة في األدب األمريكي يشمل هذا المساق 

ألدبية هذا المساق نبذة شاملة عن األعمال اويقد م والنمط األدبي والفكرة والمبادئ النقدية والنظريات الجمالية. 

ي لألعمال والتحليل األدب ، المحتوى الثقافي التاريخية و.ويعتمد هذا على الخلفية 0084البدايات إلى  مناألمريكية 

.والشعرية والمسرحية المختارةرية النث  

 بقالمتطلب اال الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية لمادةرقم 
   األدب العالمي                                                          1412040

لك ء العالم، بما في ذاالدب في هذا السياق يعني كل مصادر االعمال االدبية، و"عالمي" تعني االدب في اجزا

اف االدب امريكا الالتينية، اوروبا )باستثناء انجلترا(، افريقيا، واسيا. هذا المساق يمكن الطالب من استكش

 االمريكي واالنجليزي من منظور جديد يعمل على تعزيز قدراتهم ومعرفتهم االدبية.
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