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  جامعة فيالدلفيا
  قسم اللغة االنجليزية وآدابها/ كلية اآلداب 

   )2008/2009(االنجليزية وآدابها اللغةالخطة الدراسية لدرجة الماجستير في 
  
  

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

  -:بات التالية شامل فقط وبعد اتمام المتطل

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

   ).0120789(ورقمـه 

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(ى ساعة معتمدة من مستو ) 33( دراسة  -2

 -:يليموزعة كما %)75(

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

د ا�����ت ا�����ة ا�	 ا���دة ر
	 ا���دة� 
�� ا����� أ�����  0120701�  3   ا�
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ا�"وا!� ا��"!�2 �� وا'0"!/��   0120760

�3!�  ا�
3  

0120702  ��  3  50"وع &
  

   .معتمدةساعة ) 15( مواد اختيارية ويخصص لها -ب

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

  :التالية 

د ا�����ت ا�����ة ةا�	 ا���د ر
	 ا���دة� 
0120711  �0  3  ا�6-ا� ا* (��)!� ا���6
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  ا* (��)!�
3  
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  B-0  3-ع �Aص ,� ا��+�  0120731
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  أو

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

  -:التالية

د ا�����ت ا�����ة إ�	 ا���دة  ر
	 ا���دة�  
  3   ا�6"و��2ا'دب 0120740
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  . وفق التعليمات النافذة) 0120789( النجاح في االمتحان الشامل ورقمة – ج   
  

  

 :ةـــمالحظ •

ساعة معتمدة فـي الـسنة   ) 12(يمكن أن يعطي الطالب عدداً من المواد االستدراكية بما ال يزيد عن         

األولى من التحاقه ببرنامج الماجستير وال تحسب هذه الساعات ضمن الساعات المطلوبة للماجستير ،              

  .وال تدخل ضمن المعدل التراكمي للطالب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


