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A.J  1-5 H.A 

 

  االدب / تخصص اللغة االنجليزية   وصف المواد الدراسية
  

  :متطلبات التخصص االجبارية وھي 
 

 ]٣-٣[} ٣{ نطق وتكلم  0121202
المخاطبة لتكون مقاربة اللفاظ االصوات الكالمية في ھذه المادة تعنى بكيفية تلفظ األصوات الكالمية وتصحيح األخطاء اللفطية أثناء 

مع التأكيد على النبرة الصوتية . اللغة األم، خاصة االصوات التي توجد في اللغة االنجليزية وال توجد في اصوات اللغة األم
آلخرين أو االستفھام عن وكذلك النغمة الصوتية الكالمية عندما نستعمل تعابير التحية أو التعريف با. وأصوات العلة المركبة

المعلومة أو الكالم الرسمي وغير الرسمي مثل الدعوات الخاصة وكذلك تشمل ھذه المادة المحادثة باسلوب مؤدب عند التكلم مع 
  .الغير والتي تختلف عھا المحادثة مع االقربين

 ال يوجد: المتطلب السابق
 

 ]٣-٣[} ٣{ مقدمة في االدب  ٠١٢١٤٠١
الشعر؛ األنماط البالغية، التشبيه، االستعارة، التجسيد، الرموز، القوافي، الجناس اإلستھاللي، التقابل، الشعر الغنائي،  :األنواع األدبية

القصة القصيرة، الواقع والحقيقة، التجربة، التحليل، السرد القصير، السرد الطويل، الشخصيات، القصة، : السوناتة؛ األدب القصصي
والنزول الدرامي، الزمان والمكان، الفكرة الرئيسة، وجھة النظر، نھاية مفتوحة، التأويل، المواقف؛  الحبكة، الصراع، الصعود

  .الحوار والمونولوج، األداء والتقنيات المسرحية، وجھة النظر، الجمھور: الدراما
 القراءة واالستيعاب )٠١٥١١٠١(: المتطلب السابق

 
 ]٣-٣[} ٣{ مدخل إلى الشعر  ٠١٢١٤٠٢

: اللغة المجازية ؛المرئية، المسموعة، الملموسة: الصور ؛المتحدث، النبرة، اللغة الشعرية: التقاليد والتقنيات الشعرية االساسية
المغلقة، : التراكيب الشعرية ؛الجناس، السجع، التالعب اللفظي، القافية: الصوت ؛التشبيه، التشخيص، التظاض، المبالغةوالتصغير

  .قراءة القصيدة وتحليلھا كنص فني جمالي  ؛الرمز المبتكر والتقليدي ؛لحر، الشعر غير مقفى المفتوحة، الشعر ا
 القراءة واالستيعاب)  ٠١٥١١٠١(: المتطلب السابق

 
 ]٣-٣[} ٣{ مقدمة في اللغويات  ٠١٢٢٢٠١

م النحو :وصف اللغة والبينات اللغوية م تركيب الكلمات ،عل م الصوتيات، الصرف/ عل م الدالل، النظام الصوتي ،عل االسلوب . ةعل
  ,الدراسات اللغوية الموضوعية ، االسلوب التراثي في المبني؛المتكلمةاللغوي الحديث؛ االسلوب الفردي لوصف اللغة 

 )٢(قواعد اللغة االنجليزية  )٠١٥٢٣٠٢(: المتطلب السابق
 

 ]٣-٣[} ٣{)١(الرواية   ٠١٢٢٤٠٢
الواقعية، التاريخية، السياقات، : الروائية، تاريخ الرواية، عناصرالرواية؛ رواية القرن الثامن عشر األنماط: التقليد الروائي تطور

البعد االجتماعي، النموذج الفيكتوري، السياقات، ، الثقافية، األخالقية، العرفية، اإلمبراطورية، : الرواية الفيكتورية. االستعمار
الواقعية مقابل التجريبية، الحداثة، التقليدية، السياقات، الفردية، : ة أوائل القرن العشرينالمرأة في المنزل، التعليم؛ رواي/المالك

  .اإلنسانية، الحقيقة
  مقدمة في االدب  )٠١٢١٤٠١(: المتطلب السابق

 
 

 ]٣-٣[} ٣{ الصوتيات والفونولوجيا  ٠١٢٢٢٠٢
ف   وتيات تعري م الص وتي ، عل ام الص م النظ ه بعل ري ، عالقت ي البش لوب النطق الماالس النطق. ، الك اص ب وتيات الخ رع الص ، ف

  .العالقة بين علم الصوت وعلم الكالم ، المعلومات الصوتية
 مقدمة في اللغويات  )٠١٢٢٢٠١(: المتطلب السابق

 
 ]٣- ٣[} ٣{سابع عشر والثامن عشر الادب القرن   ٠١٢٢٤٠٣

التنبؤ، اثراء المفردات اللغوية، التعر ف على االنماط المختلفة لتنظيم  ؛المسح ، اعطاء فكرة عامة عن الموضوع : مھارات القراءة  
القراءة السريعة  ؛التدريب لتحسين مھارة التفكير باللغة االنجليزية: مھارات التفكير ؛االستنتاج, االفكار، استخالص الفكرة الرئيسية 

  .النواع المختلفة للنصوص ، تطوير المفردات اللغوية للطالبفھم ا: 
   )١(الرواية  )٠١٢٢٤٠٢(: المتطلب السابق

 
 ]٣-٣[} ٣{اساليب تدريس اللغة االنجليزية  ٠١٢٣٦٠١

واعد، المفردات، اللفظ، الق: اسباب تعلم اللغات واسباب النجاح في تعلم اللغة، والفروقات في محفزات التعلم؛ تعلم اللغة: تعلم اللغات  
نظريات ومناھج التعلم، تعلم اللغة االجنبية، منھج متوازن : الحديث والكتابة، المھارات، االختالفات اللغوية؛ تعلم اللغة وتعليمھا

ط وضع الخط: دور المدرس؛ التخطيط: الكالم، الكتابة، االستماع، القراءة؛ إدارة الصف: متعدد االنشطة؛ تدريس المھارات الرئيسية
  .الدراسية، االمور الواجب على المدرس القيام بھا، والخطة الدراسية
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A.J  2-5 H.A 

 

  مقدمة في اللغويات  )٠١٢٢٢٠١(: المتطلب السابق
 

 ]٣-٣[} ٣{علم الداللة   ٠١٢٣٣٠٣
البنية لعلم  ؛وعلم النظام الصوتي وعالقة ذلك في تغير المعنى،التركيبة النحوية ،التراكبيات اللغوية البنية الرئيسية،: علم الداللة
  .الفھم الموقعي للكالم أثناء التواصل المجتمعي، البيئة المحيطة بالفرد وتأثيرھا على تبديل المعنى  ،التركيبة المشتركة ،الصرف

 قدمة في اللغوياتم  )٠١٢٢٢٠١(: المتطلب السابق
 

 ]٣-٣[} ٣{االدب الرومانسي والفكتوري     ٠١٢٣٤٠٤
السياسية واالجتماعية، التلقائية والحرية في الشعر الرومانسي، ادب الطبيعة واالماكن المألوفة، الفردانية، الخلفية : االدب الرومانسي

: المدرسة القرويه ؛وردزورث، كولورج، ساوثني: مدرسة البحيرة. بليكالشاعر  ؛الغيبيات والغرابة، الإلنتماء، التأمالت التفائلية
اضمحالل  ؛الخلفية االجتماعية والسياسية والدينية: االدب الفكتوري. لورد بايرن، شيلي: ةالمدرسة الشيطاني ؛ھنت، ھازلت، كيتس

:  كاراليل، القس نيومان، ميل ، اعالم الشعر الفكتوري:اعالم النثر الفكتوري ؛القيم السائدة، موقع المرأة ، تنوع األنماط األدبية
  . لوردتنسن، روبرت براونيغ،ماثيوارنولد

 مدخل إلى الشعر )٠١٢١٤٠٢(: ابقالمتطلب الس
 

 ]٣-٣[} ٣{ المسرحية    ٠١٢٣٤٠٥
مفھوم المأساة، مفھوم الملھاة، البطل المأساوي، العيب المأساوي، الحدث المنظور، الحدث غير  : التقاليد المسرحية  اليونانية

المقدمة، االحداث الصاعدة، االحداث النازلة، نقطة : البناء الدراماتيكي ؛منظور، الحبكة، الحوار ، الفكرة الرئيسية، واللغة المسرحية
. مسرحيات المعجزات األلھية، مسرحيات الغرابة، مسرحيات االخالق: المسرحيات البريطانية األولى. التحول، الذروة، النھاية

المواضيع والرسائل  ؛ماط الشائعة، االنماط الشخصيةاالن: مسرحيات العودة ؛االنماط الثابتة، االنماط المتغيرة: العصر االليزابثي
  .الجديدة في مسرح العودة

  مقدمة في االدب  )٠١٢١٤٠١(: المتطلب السابق
  

 ]٣-٣[} ٣{ االدب االمريكي   ٠١٢٣٤٠٦
عصر . كابتن جون سمث، برادفورد، تيلور، برادستريت وجوناثن ادواردز: أشھر الكتاب ؛خلفية اجتماعية: عصر االستعمار
: أشھر الكتاب ؛خلفية اجتماعية، تأثير الفالسفة االوربين على العقلية االمريكية، أنماط ومواضيع أدبية جديدة: العقالنية والثورة

أشھر الكتاب  ؛لفية اجتماعية، المواضيع واالنماط االدبية الرئيسيةالعصر الرومانسي خ. فرانكلن، كريفاكور، بين، جفرسون، فرينوا
: أشھر الكتاب ؛المدرسة الطبيعية ؛خلفية اجتماعية، مواضيع وانماط جديدة، التفائلية: عصر الواقعية. ارفنغ بو، ھوثون، ثورا ملفل

  .وتمان، دكنسون، ھاولز وستفين كرين
  دب مقدمة في اال )٠١٢١٤٠١(: المتطلب السابق

  
 ]٣-٣[} ٣{ لغويات تطبيقية  4305201  
 

الشفھية، الطريقة االنتقائية؛ / طريقة تعليم اللغة األجنبية، طريقة الترجمة النحوية ، الطريقة المباشرة ، الطريقة السمعية: تعليم اللغة
دور حاسة السمع، دور : إكتساب اللغة األمغايات االختبار، أنواع االختبار، وضع االختبارات، أعطاء االختبارات؛ : اختبار اللغة

البيئة الطبيعية، البيئة االصطناعية، : للناطقين بلغتين؛ تعلم اللغة الثانية  حاسة النظر، مراكز اللغة في الدماغ، التداخل اللغوي، الدماغ
ثنائية اللغة؛ اختيار اللغة والتبديل بين اللغات طبيعة التداخل، اتجاه التداخل؛ : قوة المحفز، الدافع، االستراخاء، القلق؛ التداخل اللغوي

  .واللھجات المتوفرة لدى الفرد؛ اللغة والمجتمع؛ صناعة المعاجم
 مقدمة في اللغويات (0122201): المتطلب السابق

  
 ]٣-٣[} ٣{  شكسبير  0124407

تجديد شكسبير  ؛المأساة، التاريخية، الملھاة خليط من المأساة والملھاة: مسرحيات شكسبير ؛تاريخ المسرح وتطوراته: عصر شكسبير
تجاوز االنماط االغريقية، استخدام اللغة الشعرية، الصور، الحبكة الرئيسية والحبكة الثانوية، استخدام الغيبيات،  ؛وحرفيته المسرحية

  .قدية لمسرح شكسبير عبر العصوردراسات ن ؛العالمية، المواصفات الرائدة في أعماله
  المسرحية  (0123405): المتطلب السابق

 
 ]٣-٣[} ٣{ ادب القرن العشرين   ٠١٢٤٤٠٨

األدب المجزأ، تيار الوعي، الحبكة المبعثرة، الاليقينية في عالم مضطرب، االغتراب، الحنين إلى الماضي، : المفاھيم والموضوعات 
التقليد والموھبة الفردية، إليوت، : العامة، الفردانية؛ األدب األمريكي والبريطاني في القرن العشرينااللتزام بالتعبير عن تجربة 

النسوية، ما بعد : وولف، فورستر، جيمس، واخرون؛ الموضوعات األدبية: ييتس، الشعر الحديث، مواضيعه، تقنياته الشكلية؛ الرواية
  .االستعمار، الحرب

  االدب الرومانسي والفكتوري ) ٠١٢٣٤٠٤(ق المتطلب الساب
  

 ]٣-٣[} ٣{  نظريات النقد األدبي   ٠١٢٤٤٠٩
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A.J  3-5 H.A 

 

المبادئ األدبية . الشكل، المضمون، السياق، الجماليات األدبية، األيديولوجية، األخالق، التربوي، النقد، النص، السرد: المفاھيم
الوسطى والرومانسية والفيكتورية، كانت، ھيغل؛ نقد أوائل القرن أفالطون، أرسطو، ھوراس، النقد في العصور : الكالسيكية
التحليل النفسي، : اإلنسانية، التاريخية، الشكلية، الحداثة، النقد الجديد والعملي، البنيوية؛ منتصف أواخر القرن العشرين: العشرين

  .لطليعية، الدراسات الثقافيةالماركسية الجديدة، الوجودية، السيميائية، التفكيكية، النسوية، االتجاھات ا
  ادب القرن العشرين  )٠١٢٤٤٠٨(: المتطلب السابق

  
  :متطلبات التخصص المساندة 

  
 ]٣-٣[} ٣{القراءة  واالستيعاب   ٠١٥١١٠١

التنبؤ، اثراء المفردات اللغوية، التعر ف على االنماط المختلفة لتنظيم  ؛المسح ، اعطاء فكرة عامة عن الموضوع : مھارات القراءة  
القراءة السريعة  ؛التدريب لتحسين مھارة التفكير باللغة االنجليزية: مھارات التفكير ؛االستنتاج, االفكار، استخالص الفكرة الرئيسية 

  .فھم االنواع المختلفة للنصوص ، تطوير المفردات اللغوية للطالب: 
  ال يوجد: المتطلب السابق

 
 ]٣-٣[} ٣{االستماع والمحادثة   ٠١٥١١٠٣ 
التفاعل  بإتقان مع كافة أنواع : مھارات المحادثة ؛فھم النقاشات في المجاالت المختلفة، تحسين مھارة التفكير: مھارات التواصل 

تحسين مھارت االستماع، التفاعل بإتقان على كافة أنواع المواد : مھارات االستماع ؛المحادثات، التكلم بثقة باللغة اآلنجليزية
  .اثراء مخزون المفردات ؛المسموعة

  ال يوجد: المتطلب السابق
  

 ]٣-٣[} ٣{مبادئ الكتابة   ٠١٥١١٠٤
الجمل التامة و , اشباه الجمل, العبارات ,الجمل المركبة و المعقدة, المعقدة , المركبة, البسيطة , انواع الجمل : كتابة الجملة والفقرة

عدم التوافق , عدم التوافق بين الفعل و الفاعل, الجمل المجتزأة, االستخدام الخاطئ لالفعال : االخطاء : اثراء المفردات . غير التامة
, المتن, الجملة الختامية, رئيسيةالجملة ال, العنوان, بناء الفقرة  ;الحذف , الفواصل , الصفة و الموصوف, بين الضمائر االستباقية

 .السبب و النتيجة, المقارنة, الوصف, السرد, انواع الكتابة ;االستنتاج
  ال يوجد: المتطلب السابق 

 
 ]٣-٣[} ٣{ مقدمة في الترجمة  ٠١٥١٤٠١

. الترجمعة الحرفية، الترجمة التواصلية، الترجمة الوظيفية، الترجمة الحرة: االنواع المختلفة للترجمة ؛مبادىء عامة في الترجمة  
المرادف على مستوى . المعنى األصلي للكلمة، المعنى الداللي، المعنى التراكمي، المعنى االسلوبي والقواعدي: اانواع المعاني

  .ة، التعابير و المصطلحات الثابتةالمتالزمات اللفظي: المرادفات االخرى ؛الكلمة
  القراءة  واالستيعاب )٠١٥١١٠١(: المتطلب السابق

  
 ]٣-٣[} ٣{كتابة المقالة    ٠١٥٢١٠٥

الجمل االساسية في مقدمة المقال، الجمل التي : الجمل األساسية ؛المقدمة، الفقرات الرئيسية والخاتمة: االجزاء االساسية للمقالة
السردية، الوصفية، المقارنة و : أنواع المقالة  ؛تحضير المسودة، مراجعتھا، وتدقيقھا: مراحل الكتابة ؛تلخص موضوع المقالة

  .الترقيم ؛إثراء المفردات، التھجئة، اإلطناب وااليجاز، التكرار: المفردات والكلمات  ؛التفضيل، السبب والنتيجة، الجدلية
  مبادئ الكتابة  ٠١٥١١٠٤: المتطلب السابق

 
 
 
 
  

 ]٣-٣[} ٣{)١(قواعد اللغة االنجليزية   2301501
المضارع المستمر، المضارع البسيط، الماضي البسيط، الماضي : االفعال  أصناف الكلمات ، بناء الجملة؛  :التراكيب النحوية

تراكيب المبني  المعلوم والمجھول، بعض: المستمر، المضارع التام، المضارع التام المستمر، الماضي التام؛ المبني للمجھول
المعدود وغير المعدود ، توافق الفعل مع : للمجھول؛ الفعل االساسي واالسم الشبيھة بالفعل؛ االسماء واداوت التعريف والنكرة

الكالم المباشر : بين شيئين وصيغ التفضيل، الظروف؛ الكالم المنقول  االشكال الخاصة بالمقارنة: الفاعل؛ الصفات والظروف
العبارات الموصولة مع بعض الضمائر، احرف الجر في العبارات : ضمائر، المكان والزمان؛ العبارات الموصولةال: والمنقول
 . الموصولة

  ال يوجد: المتطلب السابق
  

 ]٣- ٣[} ٣{) ٢(قواعد اللغة االنجليزية    2302501
بنية العبارات االسمية، بنية عبارات الفعل، بنية  بنية العبارات،:النظرية النحوية الحديثة. تشومسكي، فيلمور: لنظرية التحويليةا 



Al-AhliyyaAmmanUniversity   عمان األھليةجامعة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
    

 
A.J  4-5 H.A 

 

مكمالت الفاعل، : المكمالت. الفاعل، المفعول به،، مفعول به مباشر، مفعول به  غير مباشر: الوظائف. الجمل المجرورة، الحال
 .مكمالت احرف الجر، مكمالت المنصوبات، مكملتا الفعل

  )١(قواعد اللغة االنجليزية   (0152301): المتطلب السابق
  

 ]٣-٣[} ٣{اساليب البحث في اللغة  واالدب  ٠١٥٣١٠٦
تحديدالمشكلة ، عرض الدراسات السابقة، صياغة الفرضيات و وضع أھداف البحث؛ : أساليب البحث و مصطلحات ھامة في البحث

ات ا؛ طرق جمع المعلوم ابالت، مالحظات، اختب: أساليب البحث و طرق تطبيقھ خمق داد خطة البحث.ارات، ال رح : ؛ اع داد مقت اع
ا و تفسيرھا ات و تحليلھ ة لجمع البيان ار طريق ات؛ تصميم البحث: الدراسة، اختي ة : تصنيف و عرض و تفسير البيان أساسيات كتاب

  .  البحث، وضع التوصيات، و التوثيق
  كتابة المقالة  )٠١٥٢١٠٥(: المتطلب السابق

  
 ]٣-٣[ }٣{تحليل الخطاب   ٠١٥٤٣٠٣

الة  الخطاب". الخطاب"المعاني المختلفة لمصطلح  ة، : األدوات المستخدمة في تحديد رس ة والجزئي روابط النصية، الوظائف الكلي ال
داراة ة، قواعد الم ل المحادث ادل: تصنيف الخطاب. أقسام الكالم، تحلي ر متب ادل وغي ة، متب ة.  محادثة،كتاب رات خارج اللغوي : المتغي

 .التحوط،التآكيد: بنية الخطاب اختالف الرسالة. رفة في العالم، المخططات اللغويةالثقافة والمع
 مقدمة في اللغويات ) (0122201: المتطلب السابق

  
  :متطلبات التخصص االختيارية

  
 ]٣-٣[} ٣{ الكتابة األبداعية  ٠١٢٢١٠٦

كتابة القصة، : العملية االبداعية ؛الرئيسة، الحوار، الشخصياتعناصر القصة، الزمان والمكان، الحبكة، الفكرة :ورشة كتابة القصة
رسم الشخصيات، : كتابة القصة القصيرة ؛أنواع السرد القصصي ؛العرض واالخبار، التفاصيل المرغوبة والتفاصيل غير المرغوبة

الجناس، : المكونات الصوتية ؛يديالرمز المبتكر والرمز التقل: ورشة كتابة الشعر. الوصف والتأمالت، السرد، تدريبات كتابية
  .التركيب المغلق والمفتوح، الشعر الحر، تمارين الشعر: التركيبات الشعرية ؛السجع، القافية، الوزن

 كتابة المقالة ٠١٥٢١٠٥: المتطلب السابق
  
  
  

 ]٣-٣[} ٣{) ٢(الرواية   ٠١٢٣٤٠١
ة: مفاھيم  اتالرواية الحديثة؛ الحداثة والتحليل النفسي، الفرداني ة؛ المواضيع والرواي د الحداث ا بع ة م دة، رواي اردي، : ، أشكال جدي ھ

ع /جويس، موضوعات االغتراب، الفردانية، التفكك ددة األوجه، الواق ة متع ة، الحروب، الھلوسة، الحقيق التكامل، الصدمات، المقاوم
ة، األسلوب، العنصر الر: مقابل الوقائع؛ أشكال الروايات اركيز، التجريبي الث، م زمن ب ة السحرية، تفكيك ال مزي المتكرر، الواقعي

راءة اھج الق وز؛ من دي، الرم تعمار: التقلي د االس ا بع ي، م اعي، السياس افي، االجتم وي، الثق   .النس
  )١(الرواية  ٠١٢٢٤٠٢: المتطلب السابق

 
 ]٣-٣[} ٣{ادب مقارن    ٣٤٠٨٢٠١

ة  ديم والنصوص الغربي ة: الدراسات المقارنة بين الشرق الق ة والعربي ة الغربي يم، األحداث؛ النصوص الحديث افي، : الق المنظور الثق
امش ا: النھج االجتماعي، التاريخي، السياسي، الديني؛ أدب المركز والھ ة والجغرافي نص؛ السرد والمقاوم الم، ال وة، الع : والسرد والق

  .، األسطورية، االعمال األدبية المعياريةالمصادر الدينية: المقاومة السياسية، االجتماعية، مقاومة المرأة؛ التناص
  مقدمة في االدب  )٠١٢١٤٠١(: المتطلب السابق

  
  ]٣-٣[} ٣{االدب الكالسيكي    ٠١٢٣٤٠٩

أھميته وتأثيره على األدب االنكليزي؛ مواصفات النص الكالسيكي؛ منطقية ايجاد معايير مقبولة؛ أعمال مميزة : األدب الكالسيكي
األدب اليوناني القديم؛ كتاب األغاني؛ االنجيل؛ الكوميديا اإللھيه؛ تأثير األدب الكالسيكي على األدب الحديث؛ للتحليل؛ مختارات من 

  .نصوص مقارنة
  المسرحية   ٠١٢٣٤٠٥: المتطلب السابق 
 

 ]٣-٣[} ٣{االدب العالمي     ٠١٢٤٤١٠
العالمية، الجماليات العالمية، األعمال الكالسيكية؛ الحب  األدب العالمي، الموضوعات العالمية، االحتياجات اإلنسانية: المفاھيم 

خداع النفس، الوھم والحقيقة، ھنري جيمس، اخرون؛ . توني موريسون، وآخرون: شكسبير، واخرون؛ الھوية: كموضوع عالمي
إيزابيل : لمقاومة عالمياأھمية السياق، المواقع الثقافية؛ أدب ا: الذات واآلخر، االغتراب، ألبير كامو، واخرون؛  نجيب محفوظ

  .النصوص الصينية واليابانية: انخفاض وازدھار. الليندي، محمود درويش، آخرون
  )١(الرواية  )٠١٢٢٤٠٢(: المتطلب السابق
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A.J  5-5 H.A 

 

 ]٣-٣[} ٣{حلقة البحث في االدب     ١٠١٢٤٤١
اھيم  ي : المف ار كاتب ف ة؛ اختي د، األدوات التحليلي ة، نق راءات متعمق يمينار،األدب، ق ةس ة أو نقدي ة أدبي ي، نظري ل األدب ر : الحق تبري

يم مضافة: الخيارات، األھداف، التعاريف؛ أعمال تمثيلية فة؛ ق ياقية، تطور، مواضيع، فلس : قراءة، تحليل، مواقف فكرية، صالت س
  .الماضي، الحاضر، المستقبل، فرد، جماعي، أيديولوجي: التربوية، المعرفية، االنسانية؛ األثر

  ادب القرن العشرين ٠١٢٤٤٠٨: ابقالمتطلب الس
 ]٣-٣[} ٣{االدب النسائي    ٠١٢٤٤١٢

رأة  ة األدب الم ة دراس وية: أھمي ة؛ النس ة االجتماعي ان، العدال وق اإلنس و: حق وية األنجل ات -النس ي، االتجاھ رد الفرنس ة، الس أمريكي
ائية ة النس دايات الكتاب وية؛ ب ي، : النس ت، الشخصي والسياس تون كراف رأةولوس نص؛ أدب الم ة ال ة وفني ة، : السياس االت األدبي المق

ة : القصائد، الرواية القصيرة، اللغة النسوية؛ الفكر النسوي وز، القيم مقاربات ثقافية، التحليل النفسي، مواضيع نسوية مشتركة، الرم
  .المضافة لألدب
  مقدمة في االدب  ٠١٢١٤٠١: المتطلب السابق
  ]٣-٣[} ٣{   لغة أروبية حديثة ٠١٢٢٧٠٤

الفرنسية او االسبانية او االيطالية؛ مھارات اللغة االساسية؛ األفعال االساسية؛ قواعد اللغة األساسية؛ التحية؛ التعريف بالنفس 
والعادات؛ أدوات الطالب؛ القابلية على التعبير؛ مماسة مھارات االتصال  وباالخرين؛ ملئ االستمارات؛ التحدث عن العائلة والمھنة

 .االساسية في الواقع
  ال يوجد: المتطلب السابق 

  
  ]٣-٣[} ٣{فكر وثقافة غربية    ٠١٥٢٥٠١

نظريات ،فالماال: الثقافة المرئية والمسموعة. ماركس، لوكاش،مدرسة فرانكفورت،بوديالرد،بورديو،ويبر: تاريخ الدراسات الثقافية
النسوية، دراسات ما بعد االستعمار، الھويات الوطنية، العرقية، السياق االستعماري، فانون، سعيد، . علم الجمال، ادورنو، بنجامين

 . ما بعد الحداثة. العولمة. بابا
  )١(الرواية  ٠١٢٢٤٠٢: المتطلب السابق

  
 ]٣-٣[} ٣{) عربي –انجليزي )  ( ١(ترجمة عامة  ٠١٥٢٤٠٢

ية  اھيم اساس اريف: مف واع, تع ية,ان ات اساس ية  ;معلوم راءة ؛الخطوات االساس ل, الق ات, التحلي اني الكلم ة, البحث عن مع , الترجم
 .المتالزمات اللفظية و حروف العطف, المبني للمجھول, انواع الجمل, االفعال و االزمنة: البنية االساسية  ;المراجعة, التحرير

 مقدمة في الترجمة ٠١٥١٤٠١: المتطلب السابق
 

  ]٣-٣[} ٣{لغويات تقابلية وتحليل االخطاء    ٠١٥٢٣٠٧
األنظمة الصوتية، تشكيل الكلمات ومشتقاتھا، النحو، الدالالت والمعاني، المعنى : أوجه الشبه واالختالف بين العربية واالنجليزية

االغالط واالخطاء، التداخل ، استراتيجيات التعلم، : األخطاءفرضيات التحليل التقابلي وتحليل   المقصود من السياق عند الكالم؛
النصوص االنجليزية للمتحدثين   :مقارنة الثقافات، مقارنة الكالم والكتابة؛ تحليل االخطاء في المجموعة الكبيرة للنصوص

 .العرب،النصوص العربية للمتحدثين االنجليز، وتصنيف األخطاء
  في اللغويات مقدمة  0122201: المتطلب السابق
  ]٣-٣[} ٣{ علم اللغة االجتماعي ٠١٥٣٣٠٥

اللغوية، الرموز، اللھجة الشخصية، لھجة جنس   الجماعات: العالقة بين اللغة والمجتمع، علم االختالفات اللغوية؛ االختالف: مقدمة
بسطة، اللغة المختلطة والتي أصبحت أصلية المتحدث، اللھجة، اللغة، اللغة المشتركة بين االفراد المتكلمين بلغات مختلفة، اللغة الم

: لناطقيھا، العامية، اللھجة المتعلقة بفئة اجتماعية معينة، تنوع االستخدام اللغوي حسب الموقف االجتماعي؛ العوامل االجتماعية
التميز المعتمد على الجنس،  الممنوع،: العزلة الجغرافية، الھجرة، الحرب واالحتالل، العمر، الجنس، الصورة الذاتية؛ اللغة والثقافة
المتغيرات اللغوية، اللغة والمتغيرات : االزدراءات العرقية، االشكال المميزة، االشكال الغير مميزة؛ البحث في علم اللغة االجتماعي

 .مثل الثقافة، وجنس المتحدث
  اتمقدمة في اللغوي  ٠١٢٢٢٠١: لمتطلب السابقا


