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  ادية لماجستير األدب اإلنجليزيالخطة السترش
 (مسار الشامل)
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  األدب اإلنجليزيوصف مواد برنامج الماجستير في 

 ساعات معتمدة 3                             الرواية اإلنجليزية  0021021
نظرة شمولية حول تطور الرواية، والنواحي الفنية للقصة والسرد، :  تركز هذه المادة على عناصر منها 

الدراسات الكبرى التي تناولت فن القصة، والدراسة المكثفة لروايات مختارة تمثل العصور المختلفة واألنواع 
 .هات الرئيسة لفن الرواية، ومساهمات كبار الروائيينالفرعية من الرواية، االتجا

 ساعات معتمدة 3                              اإلنجليزيةالمسرحية   0021020
تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بشكل عام بتطور المسرحية وبالنظريات الكبرى المتعلقة بالمسرحية  

تار من فترات مختلفة تمثل االتجاهات الرئيسة والثانوية في فن وتتضمن دراسة معمقة لمسرحيات تخ. ونقدها
ينصب التركيز في هذه المادة على المسرحية بوصفها عماًل . الفن المسرحية، وكذلك التطورات الحديثة في هذا
 .أدبيًا أكثر من كونها عماًل يمثل على المسرح

 

 ساعات معتمدة 3                                اإلنجليزيةاألسلوبية في اللغة   0021026

تتناول هذه المادة بشكل أساسي دور األسلوبية في تسهيل تلقي القارئ للنصوص وفي فهم أساليب  
وخصائص مجموعة واسعة من النصوص المأخوذة من مجاالت االستخدام اللغوي مثل األدب ووسائل االعالم 

مية بارزة في اللغويات المعاصره لدراستها وخاصة تلك التي لها ويتم اختيار مواضيع ذات أه. ولغة السرد والقانون
كما يجري اختيار بعض األعمال األدبية للمناقشة وخاصة تلك التي تلقى رواجًا . في تحليل النصوص دور مهم

 وينصب االهتمام على األسلوبية اللسانية واألسلوبية األدبية على حد سواء في محاولة. الدارسين والنقاد بين
وبفضل دراسة الطالب لهذه المادة سيتمكن من فهم مبادئ النظرية . لتحديد العالقة بين األسلوب والوظيفة األدبية

األسلوبية ومناهج التحليل األسلوبي حيث سيزود بمعلومات عن كيفية عمل اللغة وطريقة تحديد أسلوب الكاتب 
 .مام الجمهوروالتعرف على المؤثرات التي تمكن لغة االعالن من كسب اهت

 ساعات معتمدة 3النظرية األدبية                                                  0022827

تتناول هذه المادة نظرية األدب الحديثة بدءا بالشكلية الروسية ومدرسة النقد الجديد ومرورا بالبنيوية الى  
 .راسة وتحليل النصوص األدبية من مختلف األنواعما بعد البنيوية ومدى ارتباطها بعملية النقد األدبي في د

 

 ساعات معتمدة 3الشعر اإلنجليزي واألمريكي الحديث                              0022822
تستند هذه المادة على تحليل واسع ومتعمق لنتاج أهم شعراء اإلنجليزية في القرن العشرين ابتداء من  

هاردي وبتس وروبرت فروست ومرور بإليوت وباوند وشعراء الحرب العالمية األولى ، ثم شعراء الثالثينيات 
وتركز . ث والركن وهبور وهيني وغيرهمواألربعينيات وانتهاء بأهم الشعراء المعاصرين مثل لوبل وبيريمان ويال

المادة على الجانب اللغوي والشكلي لهذا النتاج الشعري من جهة وعلى انعكاس القضايا الفكرية واالجتماعية فيه 
 .من جهة أخرى
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 ساعات معتمدة 3                                                           األدب العالمي     0021010
كلمة األدب في هذا السياق تعني كافة انوواع األعموال األدبيوة وكلموة العوالمي تشوير الوى األدب فوي               

مختلف ارجاء العالم بما في ذلوك أدب امريكوا الالتينيوة وافريقيوا وآسويا بإسوتثناء األدب البريطواني واألدب االنجليوزي 
رض توسويع مودارك الطلبوة األدبيوة والتوي بودورها تونعكس الوى التعورف الوى ابداب االخورى بغو وتهدف هوذه الموادة. 

 .  ايجابيًا على معرفتهم باألدب البريطاني واألدب األمريكي 
                            

 ساعات معتمدة  3              النقد األدبي في القرن العشرين                      0021013
عصوور الووذهبي فووي مجووال النقوود األدبووي ولووم يسووبق ان ظهوور مثوول هووذا األهتمووام يعتبوور القوورن العشوورين ال           

. بالنقوود األدبووي والنطريووات األدبيووة بوودليل االزديوواد  فووي ظهووور المزيوود موون مقوواالت النقوود األدبووي والنظريووات األدبيووة 
ميوووق الفهوووم وتهووودف هوووذه الموووادة الوووى تعريوووف الطلبوووة بوووأهم مفووواهيم مووودارس النقووود والنظريوووات األدبيوووة مووون اجووول تع

للنصووووص األدبيوووة وتغطوووي الموووادة اهوووم المووودارس النقديوووة والنظريوووات االدبيوووة مثووول مدرسوووة النقووود الجديووودة ، نظريوووة 
كموا تهودف . الميثولوجيا االدبية ، النظرية البنيوية ، والنظرية السيكولوجية وغيرها من النظريات األدبية المعاصرة 

 .على النصوص األدبية إلرشاد الطلبة في كيفية استعمالها عمليًا  المادة الى افساح المجال لتطبيق النظريات

 ساعات معتمدة 3                واألمريكية المعاصرة اإلنجليزيةالرواية      0021010

ي القورن العشورين مون أمثوال فتزجيرالود وفووكنر يوتتضمن هذه المادة تحلوياًل لنمواذج مون أعموال أشوهر روائ 
كوووابوت وأليسوووون وبووونجن وموريسوووون مووون األمريكوووان، وكوووونراد وفورسوووتر وجوووويس وغولووودنك وهيمنغوووواي وسوووالنجر و 

وفيرجينيوووا وولوووف وأيموووس وليسووونن مووون البريطوووانيين وتومووواس موووان وكافكوووا وبروسوووت وموووالرو وغووووركي وسولجنيتسووون 
 .وماركيز من غيرهم وغورديمر 

ساعات معتمدة 3                                                 األدب المقارن  0021016
تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بطبيعة األدب المقارن، ووظيفته، ومنهجيته، وتتناول مشكالت  

المصطلحات، المؤشرات األدبية، التأثر واالصالة، التقليد والتجديد، الفرق بين األدب المقارن :  متعدده منها
كذلك تتناول هذه المادة عالقة األدب . ن المدرستين الفرنسية واألمريكيةواألدب العام واألدب العالمي، والمقارنة بي

ونظرية  وتتناول أيضًا دور الترجمة في األدب. بغيره من مجاالت الفكر كالفلسفة وعلم النفس والفنون األخرى
الغربي،  ربي والتراثاألنواع األدبية وتنتهي المادة باستقصاء متعمق في التأثر والتأثير المتبادلين بين األدب الع

 .خاصة األدبين االنجليزي واألمريكي

 ساعات معتمدة 3                            أساليب البحث في األدب النجليزي  0021010
تعريفهم  الى كيفية اعداد وكتابة البحوث في األدب من خالل الهدف من هذه المادة ارشاد الطلبة  

المعلومات والتوصل الى االستنتاجات  الموضوع، وتدوين المالحظات وتوثيقبأساليب وطرق البحث مثل تحديد 
عداد قائمة بالمراجع والمصادر األساسية وعالوة على ذلك فإن المادة تهدف الى تعريف الطلبة بالمكتبة وطرق . وا 

 .استخدام الكمبيوتر في البحث
 

 ساعات معتمدة 3                                               األدب والمجتمع  0022827
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تعنى هذه المادة بدراسة بعض األعمال األدبية المعروفة وبخاصة في األدب االنجليزي واألدب  
األمريكي من الناحية التاريخية، والسياسية، واالجتماعية، والفكرية، في ضوء االتجاهات والمنهجيات القديمة 

 .ة الوثيقة بين األدب والظروف الموضوعية المحيطةوالحديثة في هذا المجال لتفسير وفهم العالق

 ساعات معتمدة 3           الحداثة وما بعد الحداثة في األدب النجليزي  0021019
تتناول هذه المادة الحركات األدبية التي ظهرت في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية في مطلع القرن  

والتي ظهرت في أعمال بعض الكتاب " ما بعد الحداثة"و" لحداثةا"العشرين وقد تمثلت تلك الحركات في 
لالمعروفين مثل جيمس جويس و  يوت، وفيرجينيا وولف، وساموئيل بيكيث وغيرهم وتركز المادة على الجوانب ا 

 .النظرية والعملية

 ساعات معتمدة 3                          في األدب اإلنجليزي النظرية النسوية  0021002
مل مرورًا و كرافت الثامن عشر ممثلة بأعمال ولنستونتناول هذه المادة نظرية األدب النسوي من القرن ت 

وسيجري التركيز على المحاور . غريس أتكنسون وشالمث فيرستون الى النظريات المعاصرة-بنظرية تاي
التطبع االجتماعي وبسياسات الخالفية األساسية في النظرية النسوية وتطبيقاتها وخاصة فيما يتعلق بالطبع و 

كما ان مواضيع العرق والجنس . االصالح الليبرالي والتحول الراديكالي وسياسات التماثل وسياسات االختالف
 .والطبقات االجتماعية المتشابكة ستلعب دورًا أساسيًا في المناقشات النظرية والتطبيقات العملية في هذه المادة

 
 ساعات معتمدة 3                                        نصوص مقارنة  0022802

تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بنشأة علم مقارنة النصوص وتطوره، وتركز على مقابلة النصوص  
من حيث عناصر تحليل النص، معايير النص، أنواع النصوص ومميزاتها، تركيب الفقرة،  اإلنجليزيةالعربية و 

تاج النص، أساليب معالجة المعلومات كما تركز هذه المادة على ابراز التطبيقات العملية العوامل المؤثرة في ان
 .وبالعكس اإلنجليزيةلهذه المفاهيم في عملية تعليم الترجمة من العربية الى 

 ساعات معتمدة3                             في العصر الوسيط اإلنجليزيةاللغة   0021000
وبخاصة لغة )في العصور الوسطى   اإلنجليزيةلى تمكين الطلبة من قراءة اللغة تهدف هذه المادة ا 

ومع ان التركيز . حيث سيقوم الطلبة بقراءة نصوص وكتابات تشوسر بلغتها األصلية ومن ثم تحليلها(. تشوسر
 كما سيتم قراءة نصوص. سيكون على لغة تشوسر اال انه سيكون هناك بعض التركيز على تشوسر كشاعر

 .في العصور الوسطى وسيتم مقارنتها مع اللهجة السائدة في لندن اإلنجليزية أخرى تمثل اللهجات

 ساعات معتمدة 3                        في األدب النجليزي ةخاص اتموضوع  0021001
وقد يكون . تشتمل هذه المادة على دراسة معمقة لموضوع أدبي خاص يتم اختياره من قبل المحاضر 

/ األمريكي/ لموضوع دراسة لألعمال الكاملة أو المختاره لكاتب معروف، أو لحقبة من حقب األدب االنجليزيا
ويكون التركيز في هذه المادة على قيام الطلبة بكتابة أبحاث تتناول أحد . المقارن، أو لمدرسة أدبية أو نقدية

 .المواضيع المذكورة أعاله جزئيًا أو كلياً 
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ن الذين ساهموا في النقد األدبي ونظريته يمختارات نقدية لعدد من النقاد المحدث المادة علىتشتمل هذه  
د ، روالند بارت ، ريتشارد ، ريموند وليمز ، جورج لوكاش ، ميخائيل باحتين ، إدوارد سعي: ومن بين هؤالء النقاد 

النظرية األدبية والنقد األدبي ، واالهتمام الخاص . حاك دريدا ، جوناثان كير ، ستانلي فش ، وولف جانح ايز
 .باللغة الذي أحدث ثوره التجديد في الدراسات األدبية واللغوية

 
 

عتمدةساعات م 3               التجاهات المعاصرة في المسرحية            0022832   
 القرن العشرين ابتداء من واقعية إبسن و شو تعطي هذه المادة أهم االتجاهات المؤثرة من مسرح  
وف ومرورا بالرمزية والتعبيرية في فترة ما بين الحربين ثم المسرح الملحمي ومسرح العبث وانتهاء بتجارب شيخو 

 .واقعية والطبيعية والتجريبيةال من  نماذج إلى إضافةثة في المسرح في العقود األخيرة داما بعد الح

 
 

 


