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 في  الخّطة الدراسية لدرجة الدكتوراه
 *األدب اإلنجليزي

 

                         

 
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .الدراسات العليا النافذةبرامج تتفق هذه الخطة مع تعليمات .  1
 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج.  2

   دب اإلنجليزيماجستير األ 

   ماجستير اللغة اإلنجليزية وآدابها 

 والنقد ماجستير األدب اإلنجليزي 

  :بند خاص :   ثانياا 
في  مدة ال تتجاوز عامينقضاء  ، يمكنهاألقلعلى  ساعة معتمدة بنجاح( 03)بعد إنهاء الطالب دراسة 

 .ا قسم اللغة اإلنجليزية وآدابهاشريطة أن يوافق عليهنجليزية في بلد ناطق باللغة اإلمعترف بها جامعة 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 45)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 
 :ساعة معتمدة كما يلي( 11: )ةمواد إجباري .1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 -- -- 0 3 قراءات في النظرية األدبية 2231013

 -- -- 0 3 أديب علم 2231003

 -- -- 0 3 البحث في مجال األدب 2231009

 -- -- 0 3  نصوص أدبية عربية باإلنجليزية 2231000

 -- -- 0 3 ناقد علم 2231093

 -- -- 0 3 الرواية المعاصرة 2231051

 -- -- 0 3 مدرسة ما بعد االستعمار 2231095

 
 :تيارها مما يليمعتمدة يتم اخ ةساع( 14: )مواد اختيارية .1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

-- --  0 3 أدب العصر الوسيط 2231091
 -- -- 0 3 أدب عصر النهضة 2231092

 -- -- 0 3 أدب القرن الثامن عشر 2231090

 -- -- 0 3 أدب القرن التاسع عشر 2231099

 

 

 

 

 

 -- -- 0 3 سويةالنظرية الن 2231099

 1/2/15 35 2311 ر
 رقم الخّطة
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 -- -- 0 3 األدب والسينما 2231093

 -- -- 0 3 قراءات مقارنة 2231099

 -- -- 0 3 الشعر المعاصر 2231090

 -- -- 0 3 الدراسات الثقافية 2231053

 ----  0 3 موضوع خاص في األدب العالمي 2231059
 -- -- 0 3 األدب األفرو أمريكي 2231052

-- --  0 3 المي الحديثالمسرح الع 2231050
-- --  0 3 عودة جديدة لمعالمها: الرومانتيكية 2231055

 

 (.1121999)النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية  .3

 

 (.1121999)معتمدة ورقمها  ةساع( 19)جامعية األطروحة ال .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نجليزيال  الخطة السترشادية لبرنامج الدكتوراه في األدب
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 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة اسم المادة رقم المادة

 البحث في مجال األدب 0022033 قراءات في النظرية األدبية 0022022

 نصوص أدبية عربية باإلنجليزية 2231000 أديب علم 2231003

 مادة اختيارية---  مادة اختيارية--- 

 
 
 
 

 نة الثانيةالس

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة اسم المادة رقم المادة

 الرواية المعاصرة 2231051 ناقد علم 2231093

 مادة اختيارية---  مدرسة ما بعد االستعمار 2231095

 مادة اختيارية---  مادة اختيارية--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 في هوصف مواد الدكتورا
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 اإلنجليزياألدب  
 

 

  (ساعات معتمدة 3)                                  قراءات في النظرية األدبية        1121912
تشتمل هذه المادة على دراسة ألعمال مختارة ومهمة تمثل المدارس النقدية واالتجاهات األدبية فيي النقيد 

وتضييم هييذه النظريييات . لهييذه المييدارس والتوجهييات الحييديث والنقييد المعاصيير باإلضييافة إلييى دراسيية للخلفييية األدبييية
تلقييييي باإلضييييافة إلييييى حليييييل النفسييييي  والنسييييوية ونظرييييية الوالت تالشييييك نية والبنيوييييية ومييييا بعييييد البنيوييييية والسيييير ديييييا

 . والغاية البعيدة لهذه المادة هي وضع كبار النقاد  في سياق المنهج النقدي الذي يمثلونه. التفكيكية
 

 

 (ساعات معتمدة 3)                                                   علم أديب        1121933
إميا بريطياني )األعميال األدبيية ألحيد أعي م األدب باللغية اإلنجليزيية  عليى نحيو معّميقتتناول هذه الميادة  

رمان ملفيل أوجييمس يهليوت أو إودراسة أثره على األدب العالمي مثل دراسة لورنس ستيرن أو جورج ( أمريكيأو 
 .وأعماله يكتبت حول األديب المعنالتي على أهم األعمال النقدية تركز المادة، كذلك،  .نيجويس وآخر 

 

(ساعات معتمددة 3)                                      البحث في مجال األدب  1121939  
تتضييمن . طيي ب الدراسييات العلييياللتعريييف باسيياليب البحييث ووسييا ل البحييث األدبييي لهييذه المييادة  تصييمم 

المواضييع طبيعيية البحييث األدبييي ووسييا ل البحييث اإللكترونييي والبحييث فييي المكتبيية ونقييد النصييوص المختلفيية وكيفييية 
كميا سييتعلم . تحرير النصوص األدبية وغير األدبية واسيتخدام المخطوطيات ومبياداء الفهرسية الوصيفية والتحليليية

المصادر وقاعدة البيانات اإللكترونية والتجربة بطيرق متنوعية لصيياغة وتوسييع  الط ب في هذه المادة الكثير عن
بحثيا  علمييا  رصيينا  بهيدف النشير فيي  ادةالمي سيياقم الطاليب فيي دويقي .وتضييق وتطيوير كتابية األبحياث والمشياريع

 .مجلة معتمدة
 

 (اعات معتمدةس 3)                           نصوص أدبية عربية باإلنجليزية   1121939
أو  زييةهم باالنجليأعميالكتبيوا  ينذالكتياب العيرب الي أعميالنصيوص مختيارة مين  دراسيةالميادة  هذه تتناول 
 األمييييريكيينالمجموعيييية المختييييارة بعيييير الكتيييياب العييييرب  تضييييموس. هم إلييييى اللغيييية االنجليزيييييةأعمييييال ين ترجمييييتذاليييي
 همعمييالأل ين ظهييرت ترجميياتذنييايمي نيياي وأهييداف سييويف باإلضييافة الييى مجموعيية ميين الكتيياب اليي مثييل نجليييزواإل
 . وغيرهمجبران والطيب صالح ونجيب محفوظ وغسان كنفاني  مثل

 
 (ساعات معتمدة 3)ناقد علم                                                           1121952

بعمق من أجل الوصول  بهدف دراسة أعمالهدة أحد أع م النقد األدبي أوالنظريات األدبية تاخذ هذه الما 
إليييى فهيييم الطريقييية التيييي أثيييرت بهيييا أعماليييه عليييى دراسييية األدب وتييياثير ذليييك عليييى البييياحثين، كيييان يختيييار الميييدرس 

ومي بابييا أو تسييفينان دوارد سيعيد أو هييإروب فييراي أو ريمونيد ويليييامز أو فريييديريك جيمسييون أو ثشخصيية مثييل نييور 
 . نيتودورف وآخر 

 
 

 (ساعات معتمدة 3)                           موضوع خاص في األدب العالمي  1121945

http://www.anashed.net/anashed/ashretah/wayabqa_al_adhan.html
http://www.anashed.net/anashed/ashretah/wayabqa_al_adhan.html
http://www.anashed.net/anashed/ashretah/wayabqa_al_adhan.html
http://www.anashed.net/anashed/ashretah/wayabqa_al_adhan.html
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ويتيداخل عليى نحيو الفيت للنظير، فيان إلماميا  " يصيغر"حيث إن العالم، بناء على مفهوم العولمة، أصبح 
ليذا ينصيب التركييز فيي هيذه الميادة عليى دراسية . بح ضيرورةبالنصوص األدبيية البيارزة عبير الثقافيات العالميية يصي

موضوع أو أكثر متجسدا  في روا ع أدبية مختارة من بين عدد من األجنياس األدبيية التيي أصيبح لهيا حضيور عليى 
وبما أن العادة درجت ليدا قيراء األدب العيالمي عليى التركييز عليى العدييد مين النصيوص . الساحة األدبية العالمية

اق الغربييي، فيي  بييد ميين بييذل جهييد واضييح فييي هييذه المييادة الختيييار نصييوص أو مواضيييع ميين خييارج ذلييك فييي السييي
وميين هنييا فيي  بييد ميين اختيييار نصييوص، . السييياق، بهييدف إحييداث نييوع ميين التييوازن فييي النظييرة إلييى األدب العييالمي

ريكييا الجنوبييية، وأفريقيييا، مترجميية إلييى االنجليزييية أو مكتوبيية بهييا، ميين جنييوب شييرق آسيييا، وشييبة القييارة الهندييية، وأم
ومييع أن التركيييز سيييكون علييى اختيييار نصييوص أكثيير . والعييالم العربييي، إضييافة إلييى نصييوص ميين السييياق الغربييي

  .حداثة ومعاصرة، ف  يوجد ما يمنع من اختيار نصوص قديمة ذات قيمة وأثر

 
 (ساعات معتمدة 3)        أدب العصر الوسيط  1121951

حقبية : المادة النصوص والميلفين اليذين يشيكلون الحقبية المسيماه بالعصير الوسييطيدرس الطلبة في هذه  
يسييلط بعيير الضييوء فييي هييذه المييادة علييى (. 1995ميين البداييية وحتييى )اإلنجليزييية القديميية واإلنجليزييية الوسيييطة 

اللغوية لإلنجليزية  السمات اللغوية لإلنجليزية القديمة والتي يقرأ الطلبة نصوصها مترجمة بالدرجة األولى والسمات
بيييد أّن التركيييز فييي المييادة ينصييب علييى تحليييل النصييوص . الوسيييطة، والتييي يييدرس الطلبيية نصوصييها باللغيية ذاتهييا

تشوسير عنايية  أعميالتلقيى . وسبر غورها وتمييز م محها عن غيرهيا مين النصيوص التيي كتبيت فيي حقيب أخيرا
 .خاصة

 
  (ساعات معتمدة 3)                                          أدب عصر النهضة      1121951
تمكين الطالب مين التنياول بالبحيث األعميال  بغرر 1993-1533عمقة ألدب عصر النهضة من الفترة ة ماسدر 

والتوجهيات لنشياة وانحسيار فتيرة عصير النهضية ميع بييان األفكيار  متاتييا  تشمل المادة تحلي  . األدبية الهامة خ ل هذه الفترة
عليهييا، كمييا تتضييمن دراسيية ألعمييال مجموعيية ميين الشييعراء الروميياني  –وتيياثير التييراث اإلغريقييي  اهييسييفية التييي سييادت فيالفل

والمسييرحيين أمثييال ليلييي وسييدني وسبنسيير ومييارلو وجونسييون وشكسييبير ومييدلتون ووبسييتر، مييع التركيييز علييى الجوانييب الفنييية 
 .المستحدثة فيها

 
 (ساعات معتمدة 3)                                     أدب القرن الثامن عشر  1121953    
اإلضيافة إليى التركييز عليى أهيم النصيوص األدبيية ب. 1933-1993دبيية مين الفترة األتتناول هذه المادة  

بحييث فييي النييواحي الفكرييية والسياسييية والتاريخييية واإلقتصييادية ووضييع ال ادةالمييتشييمل فييي الشييعر والمسييرح والرواييية، 
فييي والبحييث ز علييى النقييد األدبييي لتلييك النصييوص يييركمييع ت .ي المجتمييع، كمييا تيينعكس فييي تلييك النصييوصالمييرأة فيي

إضيافة إليى  البريطيانيالنشياط اإلمبرييالي و تطيور الفكير االسيتعماري  :لثقافيية الر يسية فيي تليك الفتيرة مثيلالظواهر ا
أمييا النصييوص . الفكيير التنييويريجانييب  متوسييطة إلييىالطبقيية الظهييور اص بالعبودييية وخطيياب الثييورة و الخطيياب الخيي
و، رتشاردسييون، ، ديفيي، جولييد سييميثجونسييون ، سييويفت، بييوبدرايييدن: غطييي أهييم كتيياب الفتييرة مثييلاألدبييية فانهييا ت

 .، أفرا بين وستيرنفيليدنج
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 (ساعات معتمدة 3)                                     أدب القرن التاسع عشر  1121955
حركييات األدبييية الر يسييية فييي بريطانيييا خيي ل القييرن التاسييع عشيير مثييل الحركيية تبحييث هييذه المييادة فييي ال 

الرومانسية والفكتورية وحركة نهاية القرن بحيث تتناول أهم األعمال لكتاب القرن وتاخيذ بالتحلييل المفياهيم الجدييدة 
تيياثير تلييك الظييواهر  جتميياعي والسياسييي والفكييري لمعرفييةا االللرومانسييية وكييذلك تييربط النصييوص األدبييية مييع واقعهيي

لى األدب في القرن التاسيع ععلى النواحي الفنية في األدب مثل دراسة فترة اإلمبراطورية البريطانية وكيفية تاثيرها 
 .عشر

 
 

 (ساعات معتمدة 3)                                   مدرسة ما بعد اإلستعمار   1121954
ت وممارسييات نظرييية مييا بعييد اإلسييتعمار وذلييك عيين طريييق أصييول وتطييورا هييذه المييادةيييدرس الطلبيية فييي  

القضيايا  تنياول هيذه الميادةت. مياكيار كياب رالنصيوص المكتوبية فيي هيذا المجيال مثيل أعميال فرانتيز فيانون وأ تناول
 وغيييرهمن ميين أصييحاب النظريييات أمثيال ادوارد سييعيد وجاياتيياري سييبيفاك وهييومي بابييا يالتيي أثارهييا بعيير المعاصيير 

كيية لمرحلية اإلسيتعمار ستعمارية على مجموعة من النصوص األنجلوأمريبيق رياهم عن الع قات االخ ل تطمن 
 .تسايالت حول التحديات الحالية لنظرية ما بعد اإلستعمار ادةطرح المتو . ستعماروما بعد اال

 
 

 (مدةساعات معت 3)                                            النظرية النسوية  1121959
قيية والتحليييل أهييم المييدارس الفكرييية والقضييايا المتعلقيية بالفلسييفة النسييوية عمّ تتنيياول هييذه المييادة بالدراسيية الم 

باإلضافة إلى التركيز على بعر المناظرات النسوية من خ ل دراسة نظريات األنجلوأميريكيان والفرنسييين والعيالم 
المييادة فييي قييراءات للكاتبييات النسييويات األوا ييل والكاتبييات ميين  كمييا تبحييث هييذه. الثالييث والنظريييات النسييوية العالمييية

سييهامات الكاتبييات ميين إ علييىهييذه المييادة  وتركييز. نيالمعاصيير  تفكيكيييةالجيييل الثيياني وأصييحاب النظريييات النسييوية ال
ق مختلف أنحاء العيالم والتجيارب المتنوعية للنسياء ميع التركييز عليى الطريقية التيي تتفاعيل بهيا قضيايا الجينس والعير 

 . لتشكيل حياة النساء والمنطقة الجغرافيةوالطبقية 
 
 

 (ساعات معتمدة 3)                                              سينمااألدب وال  1121953
تتنيياول هييذه المييادة الع قيية مييا بييين النصييوص األدبييية واألفيي م السييينما ية بحيييث تبحييث فييي الطييرق التييي  

ومين األمثلية التيي . ويختيار الميدرس الكاتيب اليذي سييكون قييد الدراسية. ة فيي األفي متستعمل بها النصوص األدبيي
فهنالك أسيلوب التطبييق الحرفيي . يمكن دراستها الطريقة التي أخرجت بها أهم مسرحيات وليام شكسبير في األف م

تعتميد الميادة عليى النقيد ومن أجل تحليل طريقة اإلخيراج . لتلك المسرحيات، كما أن هنالك األسلوب غير التقليدي
ها عليى أنهيا ظياهرة تعكيس القييم االجتماعيية والسياسيية والدينيية األدبي والطريقية المتبعية فيي تحلييل األفي م ودراسيت

 .قتصادية للمجتمع الذي انبثقت منهواال
 (ساعات معتمدة 3)                                  قراءات مقارنة   1121959

مييييرن بشييييكل كيييياف ليسييييمح بدراسيييية التيييياثيرات أو المقارنييييات بييييين أعمييييال الميييييلفين  دةالمييييا إن مجيييال هييييذ 
. وبين أعمال الميلفين األنجلوأمريكيين وأمثالهم في عالم األدب مين جهية أخيرا، البريطانيين واألمريكيين من جهة
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ليييى جييييوفري يسيييتطيع المدرسيييون اختييييار مواضييييعهم مييين قضيييايا ك سييييكية مثيييل دراسييية أثييير جيوفييياني بوكاشييييو ع
وأونييوري دي  تشوسيير أو أثيير سييير والتيير سييكوت علييى الميييلفين األوروبيييين واألمييريكيين مثييل جيييمس فنيمييور كييوبر

 .بالزاك وليو تولستوي، وغيرهم
 
 

 (ساعات معتمدة 3)                                             المعاصرالشعر        1121959
ولكين قبيل البيدء . يرلنيدياألمريكيي واإل-تقالييد المتبعية فيي الشيعر اإلنجلييزيسية التتناول هذه المادة بالدرا 

فييي التعييرف إلييى المييدارس الشييعرية األساسييية مثييل الرمزييية الممثليية بشييعراء أمثييال ييييتس وويليييم كييارلوس ويليييامز 
لييوت، يقيوم اليإوالتصويرية الممثلية بشيعراء أمثيال  جتماعيية السياسيية واالالعواميل الثقافيية و  بتعقيب دارسزرا باونيد وال

ي والتيي مهييدت الطريييق لتطييوير قواعييد شييعرية ثين عليى كيي  جييانبي المحيييط األطلسييالتيي أثييرت فييي الشييعراء المحييد
 .جديدة في الشعر

 
 (ساعات معتمدة 3)                                           الثقافية تالدراسا      1121942

ية الحديثة والمعاصرة بهدف بييان الع قية بيين األدب والثقافية عي وة األدب الدراسات تستعرر هذه المادة
على أنها تحاول إعطاء تعريف شامل للثقافة العالمية من خ ل دراسة سياقات نظرية وتاريخية عديدة مع التركييز 

ل خييياص وتتنييياول الميييادة بشيييك. النقديييية كظييياهرة معرفيييية واجتماعيييية/الثقافيييية تعليييى محاولييية فهيييم طبيعييية الدراسيييا
الجندريية والعرقيية  توالنقيد الثقيافي والدراسيا ةالماركسية وما بعد البنيوية والحداثة وما بعد الحداثة والتاريخية الجديد

 .ما بعد االستعمارية توالثقافة الخاصة والثقافة الشعبية ودارسا
 

 (ات معتمدةساع 3)                                      الرواية المعاصرة       1121941
عشيييرين ميييع التركييييز عليييى الرواييييات واألمريكيييية المكتوبييية فيييي القيييرن ال االنجليزييييةدراسييية ألهيييم الرواييييات 

واألميييريكيين مثيييل تومييياس هييياردي نجلييييز مجموعييية مييين اليييروا يين اإلالتجريبيييية والتقليديييية كميييا تظهييير فيييي أعميييال 
تيوني م  فيوكنر وكييرت فونجيت وجيون فياولر و ليورنس وجمييز جيويس وفرجيينيا ووليف ووليي. هيي .وجوزيف كونراد ود

 .كما تضم المادة دراسة نظرية الرواية. موريسون
 

 (ساعات معتمدة 3)                                       أمريكي-األدب األفرو        1121941
. دب األفروأمريكييقية لننيواع األدبيية األساسيية والمواضييع واألسياليب والتقالييد المتبعية فيي األعمّ دراسة م 

كمييا يبحييث المسيياق التجربيية . تييوفر هييذه المييادة للطيي ب المعرفيية ال زميية لتجييارب السييود فييي ظييل ثقافيية األغلبييية
جتماعييية والسياسيية للكتيياب األفروأمييريكيين وذليك ميين خيي ل ة النظيير الثقافييية والتاريخيية واالاألفروأمريكيية ميين وجهي

 .والخطابة والنقد دراسة األعمال األدبية والنثر والشعر
 
 

 

 (ساعات معتمدة 3)                                    المسرح العالمي الحديث  1121943
تتناول هذه المادة دراسة المسرح العالمي الحديث ابتداء  من الكاتب المسرحي النرويجي هنرك أبسن 

نتهاء ببعر كبار مرورا  بالمسرحيين اإلنجليز الكبار أمثال برنارد شو وساميول بيك ت وهارولدبنتر وبيتر شيفر وال
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كما تضم المادة دراسة أعمال بعر . المسرحيين األمريكيين مثل يوجين أونيل وتينسي ويليامز وآرثر ميلر
 .المسرحيين األوروبيين والعالميين

 
 

(ساعات معتمدة 3)                          عودة جديدة لمعالمها: الرومانتيكية1121944   
يهدف هذا المساق إلى توسيع نطاق مفهوم الحركة الرومنتيكية في بريطانييا ولتحقييق فهيم أفضيل وتيذوق 

نيه حيري باليدارس ان ييتفحص معيالم طالميا تجاهلهيا بعير والنقيدي فا اشمل للشيعراء الروميانتيكين ونتياجهم األدبيي
ليى اهتميام أول يك الشيعراء بميا ميح تفضيي إ، معيالم وم "لرومنتيكييةا"ميرخي األدب والنقاد ليدا تعيريفهم لمصيطلح 

هيييو واقعيييي وعمليييي بيييدل مييين التركييييز المفيييرط أحيانيييا عليييى اتجاهيييات وخصيييا ص تتسيييم بالمثاليييية والفرديييية والخييييال 
يرميييي هيييذا المسييياق إذن، إليييى تنميييية هيييذا المفهيييوم . والبديهييية والمشييياعر والتلقا يييية وحيييب الطبيعييية والتغنيييي بجمالهيييا

اتجاهات الحركة الرومانتيكية، ذلك الن هذه الحركة، مثل أي حركة أدبيية أخيرا، ال األوسع واألشمل لخصا ص و 
تقطييع صييلتها كليييا بمييا سييبقها ميين حركييات ومييدارس فكرييية وأدبييية، كمييا أنهييا ال تعمييل علييى تجز يية و تقسيييم قييدرات 

تيارات مين نتياج سيشيمل هيذا المسياق بيالطبع مخ. الشاعر الذهنية لتفصلها عن مشاعره وأحاسيسيه وروحيه/اإلنسان
الشعراء الرومنتيكيين مثل ووردز ورث وكولردج وكيتس وشيلي وبايرون وبليك ليتم دراستها وتحليلها بهدف تحقييق 

 .ما سبق توضيحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


