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 جامعة فيالدلفيا
 كلية اآلداب / قسم اللغة االنجليزية وآدابها

 االنجليزية وآدابها اللغةالخطة الدراسية لدرجة الماجستير في 
2017/2018 

 
تكون درجة الماجستير في اللغة االنجليزية وآدابها في مسارين مستقلين أحدهما برسالة، واآلخر بامتحان 

 -التالية : شامل فقط وبعد اتمام المتطلبات

 (.0120799أوالً : الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في اللغة االنجليزية وآدابها/ مسار الرسالة ورقمها)

استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير، ودراسة المواد االستدراكية  -1

 األخرى التي يقررها القسم.

( فما فوق والنجاح بها بمعدل تراكمي ال يقل عن  700( ساعة معتمدة من مستوى ) 24دراسة )  -2

 -%(موزعة كما يلي :75)

 ( معتمدة وهي :15مواد  اجبارية ويخصص لها ) -أ

 

 عدد الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 اساليب البحث العلمي  0120701

 3 ت اللسانيةاالنظري 0120710

 3 النظرية االدبية 0120780

 3 األسلوبية في اللغة االنجليزية 0120723

 واألمريكية الرواية البريطانية 0120760
 الحديثة

3 

  

 .( ساعة معتمدة 9مـواد اختيارية ويخصص لها )  -ب

( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد 9مواد اختيارية في اللغة ويخصص لها ) .1

 التالية:

2.  

 دةعدد الساعات المعتم اسم المادة رقم المادة

 3 القواعد االنجليزية المتقدمة 0120711

صوتيات وفونولوجيا اللغة  0120712
 االنجليزية

3 

 3 علم المعنى والبراجماتية 0120713

 3 اللغويات المقارنة 0120714

 3 اللغويات التطبيقية 0120720

 3 علم اللغة االجتماعي 0120721

 3 تحليل الخطاب 0120722

 3 ة االنجليزيةتاريخ اللغ 0120730

 3 موضوع خاص في اللغة 0120731
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 أو

 -( ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية: 9دب ويخصص لها ) ألمواد اختيارية في ا  .3

 عدد الساعات المعتمدة  إسم المادة رقم المادة

 3 االدب القروسطي 0120740

 3 شكسبير وعصر النهضة 0120741

 3 يث الشعر الحد 0120750

 3 الدراما البريطانية واالمريكية الحديثة 1207700

 3 نظريات النقد االدبي المتقدمة 0120781

 3 االدب العالمي 0120782

 3 ادب ما بعد االستعمار 0120783

 3 موضوع خاص في االدب 0120784

 

 معتمدة( ساعات 9ها )( والنجاح في امتحان مناقشتها ويخصص ل 0120799تقديم رسالة ورقمها ) -د     

 يمكن ان يعطي الطالب عدداً من المواد االستدراكية حسب خطته في البكالوريوس -هـ    

 
 

ثالثاً : الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في اللغة االنجليزية وآدابها/ مسـار االمتحان الشـامل ورقمـه 

(0120789 .) 

امج الماجستير، ودراسة المواد االستدراكية استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برن -1

 األخرى التي يقررها القسم.

( فما فوق والنجاح بها بمعدل تراكمي ال يقل عن  700( ساعة معتمدة من مستوى )  33دراسة )  -2

 -%(موزعة كما يلي :75)

 ( معتمدة وهي :18مواد اجبارية ويخصص لها ) -أ

 تمدةعدد الساعات المع اسم المادة رقم المادة
 3 اساليب البحث العلمي  0120701

 3 النظريات اللسانية 0120710

 3 النظرية االدبية 0120780

 3 األسلوبية في اللغة االنجليزية 0120723

الرواية البريطانية واألمريكية  0120760
 الحديثة

3 

 3 مشروع بحث 0120702

 

  معتمدة.( ساعة 15مواد اختيارية ويخصص لها ) -ب

( ساعـة معتمدة يختارها الطالب من المواد 15اختيارية في اللغة ويخصص لها ) مواد .1

 التالية :

 عدد الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 القواعد االنجليزية المتقدمة 0120711

 3صوتيات وفونولوجيا اللغة  0120712
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 االنجليزية

 3 علم المعنى والبراجماتية 0120713

 3 لغويات المقارنةال 0120714

 3 اللغويات التطبيقية 0120720

 3 علم اللغة االجتماعي 0120721

 3 تحليل الخطاب 0120722

 3 تاريخ اللغة االنجليزية 0120730

 3 موضوع خاص في اللغة 0120731
 

 

 أو

 -ية:( ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد التال 15مواد اختيارية في األدب ويخصص لها )   .2

 عدد الساعات المعتمدة  إسم المادة رقم المادة

 3 االدب القروسطي 1207400

 3 شكسبير وعصر النهضة 0120741

 3 الشعر الحديث  1207500

 3 الدراما البريطانية واالمريكية الحديثة 0120770

 3 نظريات النقد االدبي المتقدمة 0120781

 3 االدب العالمي 0120782

 3 ما بعد االستعمار ادب 0120783

 3 موضوع خاص في االدب 0120784

 

 (   وفق التعليمات النافذة 120798النجاح في االمتحان الشامل ورقمة ) –د     

 يمكن ان يعطي الطالب عدداً من المساقات االستدراكية حسب خطته في البكالوريوس -هـ    

 

 

 

 

 

 


