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 (2021/2022( رقم )الماجستير )برنامج األدب اإلنجليزي الخطة الدراسية لتخصص 

 12/08/2021بتاريخ  2021-14/20/2020اعتمدت بقرار مجلس العمداء رقم 
 نظام الدراسة/ برنامج هجين ساعة معتمدة (33عدد ساعات الخطة )

 علوم طبية  علمي/تقني  إنساني √   نوع التخصص
 

 

 النموذج المستخدم )متزامن : غير متزامن( النسبة المئوية من ساعات الخطة الدراسية/ العدد نمط التدريس

 1:1 ة   ساعات معتمد( 6/           )    %18 مواد التعلم اإللكتروني الكامل 

 1:1 ساعة معتمدة( 15/          )     %45 مواد التعلم المدمج )لإلنسانية(

 1:1 (  ساعة معتمدة15، العدد )%45 لمية والطبية(مواد التعلم المدمج )للع

 0:1 ساعة معتمدة( 12/          )     %37 مواد التعلم الوجاهي )لإلنسانية(

 0:1 (    ساعة معتمدة12، العدد )%37  مواد التعلم الوجاهي )للعلمية والطبية(

 (، وساعات الرسالة تدرس بنمط التعلم المدمجمستويات الدراسية في البرنامج)توزع أنماط التدريس للمواد الدراسية على جميع المالحظة مهمة: 
 رؤية البرنامج: 

اعهماومراحلهما والتوجهات تمكين الطلبة في مجال األدب اإلنجليزي لتحقيق فهم راسخ لنطاق واسع من مفردات األدبين اإلنجليزي واألمريكي بما في ذلك تطورهما وأنو 
والنظريات األدبية وتمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات والكفايات لخوض غمار منافسات سوق العمل   كمترجمين وباحثين ومدرسين والمؤلفين الرئيسيين 
 وصحفيين وكتاب.

 مهمة البرنامج وأهدافه:
ستعمار وعلى النظرية األدبية ونظريات تعميق فهم الطلبة وتذوقهم لألدب اإلنجليزي مع التركيز بشكل خاص على األدب الحديث وأدب مرحلة ما بعد اال .1

 النقد.
 تمكين الطالب من تطوير وعي تاريخي بالمدارس األدبية. .2
 مساعدة الطالب على تطوير التفكير الناقد لديهم. .3
 غرس عادات وروح البحث العلمي وتدريسهم أساليب البحث العلمي التي تسهل دراسة األدب في مراحل متقدمة. .4
 لمية كما هي موضحة أدناه تحت عناوين المعارف والمهارات والكفايات والتأكد من أنها تمتثل لمتطلبات اإلطار الوطني للمؤهالت.تحقيق المخرجات التع .5
 تعزيز مبدأ التعلم الذاتي مدى الحياة وتشجيع الطالب على اإلستجابة بطريقة خالقة لكافة أنواع النصوص األدبية. .6

    (MK= Main Knowledge, MS= Main Skills, MC= Main Competences) مخرجات التعلم للبرنامج
 الرئيسة المعارف

MK1 .اكتساب معرفة تحليل الخصائص البارزة لنصوص أدبية تنتمي لنطاق واسع من مراحل األدب اإلنجليزي واألدب األمريكي ومناقشتها 
MK2 ة والسياسية.شرح ومناقشة وظائف النصوص في ضوء السياقات التاريخية واالجتماعي 
MK3 .دراسة المشاكل األدبية بطريقة تعكس فهم السمات التاريخية واالجتماعية المميزة لألدب اإلنجليزي كتخصص أكاديمي 
MK4 .توظيف المعرفة بالمدارس األدبية إلنتاج كتابات أدبية خيالية وإبراز مهارات التفسير والتحليل والقدرة على القراءة المعمقة 

 األساسية المهارات
MS1 .تطبيق التفكير الناقد واإلبداعي لتقييم األدب وحل المشاكل وتحسين ممارسة دراسات اللغة اإلنجليزية 
MS2 .إعداد الندوات وتقديمها بمستوى احترافي 
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MS3 يث تكون صالحة للنشر.تصميم البحث الناقد وتنفيذه وتفسيره ونقده في التخصص وكتابة األطروحات أو التقارير بمستوى احترافي بح 
MS4 .تطبيق المداخل والنظريات واألساليب النقدية في مجال الدراسات األدبية باللغة اإلنجليزية 

 العامة الكفايات
MC1 .إظهار التزام جاد بتوليد المعرفة باستخدام تقنيات تواصل المعلومات بكفاءة 
MC2  وتطبيق النظريات النقدية الصحيحة.اتقان استخدام أدوات إجراء األبحاث 
MC3 .كتابة أوراق بحثية صالحة للنشر في مجال األدب اإلنجليزي 
MC4 .العمل بكفاءة واستقاللية مع/أو ضمن فريق وااللتزام بالمسؤوليات االجتماعية والمهنية 

 

 
   :ساعة معتمدة( 33) أوالً: مسار الرسالة
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 ( ساعة معتمدة18: المتطلبات اإلجبارية )أ
  1 1 3 دراسات في االسلوبية 0402720 *  

  1 2 3  دراسات في الدراما 0402730  * 
  2 2 3 دراسات في الشعر 0402731 *  
  1 2 3 دراسات في الرواية 0402732  * 
  2 2 3 دراسات في النقد والنظرية االدبية 0402733   *
  1 1 3 اساليب البحث العلمي  0402734   *
 ( ساعات معتمدة 6متطلبات االختيارية )ال: ب

  1 2 3 تحليل الخطاب 0402721 *  
  2 1 3 االدب االمريكي 0402738 *  
  1 1 3 1800-1660دب االنجليزي من اال 0402735 *  
  2 2 3 19االدب االنجليزي في القرن  0402736 *  
  2 2 3 االدب االنجليزي الحديث 0402737 *  
  1 1 3 دراسات ثقافية 0402741 *  
  2 1 3 اآلدب المقارن  0402750 *  
 معتمدة ساعات( 9الرسالة )        *                                                            ج: 

 

 
   :ساعة معتمدة( 33ثانياً: مسار الشامل )
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 ( ساعة معتمدة27: المتطلبات اإلجبارية )أ
  1 1 3 دراسات في االسلوبية 0402720 *  
  1 2 3  دراسات في الدراما 0402730  * 
  2 2 3 دراسات في الشعر 0402731 *  
  1 2 3 دراسات في الرواية 0402732  * 
  2 2 3 دراسات في النقد والنظرية االدبية 0402733   *
  1 1 3 اساليب البحث العلمي  0402734   *
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  1 1 3 1800-1660دب االنجليزي من اال 0402735 *  
  2 2 3 19االدب االنجليزي في القرن  0402736 *  
  2 2 3 االدب االنجليزي الحديث 0402737 *  

 ( ساعات معتمدة 6متطلبات االختيارية )ال: ب
  1 2 3 تحليل الخطاب 0402721 *  
  2 1 3 االدب االمريكي 0402738 *  
  2 1 3 لعالمياالدب ا 0402739 *  
  1 1 3 دراسات ثقافية 0402741 *  
  2 2 3 اآلدب المقارن  0402750 *  
 ( ساعة معتمدة0) االمتحان الشامل ج: 

 

 
 


