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 داَعـــــــ١ آٍ ايبٝت
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 ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ قغِ 

ٚايعًّٛ  ن١ًٝ  اآلراب     

 اإلْغا١ْٝ

 داَع١ آٍ ايبٝت   

 

 

 ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ ٚآرابٗا يف زصد١ ايبهايٛصٜٛؼارتط١ ايزصاع١ٝ ي

 

 
 ايبهايٛصٜٛؼ يف ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ ٚآرابٗا  اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(:

 B.A. in English Language and Literature  اعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظٜـ١(:

 

 

 ارتط١: َهْٛات -أ 

( عاع١ 132ٝظ١ٜ ٚآرابٗا َٔ )تتهـٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف ايًػ١ اإلصتً

 َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًــــب ايتغًغٌ

 27 َتطًبات ادتاَع١ أٚاًل

 21 َتطًبات ايهًٝـ١ ثاًْٝا

 َتطًبات ايكغـِ: ثايجًا

 املٛار اإلدباص١ٜ -أ  

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب

81 

69 

12 

 3 َٛار سض٠ صابعًا

 231 ُٛعاجمل

 

 ايرتقِٝ:ْظاّ  -ب

 

 صَظ ن١ًٝ اآلراب:    -1

 ايهًٝــــ١ ايضَظ

 اآلراب 23

 

 

 األقغـــاّ:صَـٛط  -2

 ايكغــِ ايضَظ

 ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ ٚآرابٗا 21

 

 

 :صَٛط املٛار -3

2-9 2-4 2-4 21 23 

                                                                                                

 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدصص صَـظ اجملاٍ عٓٛإ زتـاٍ ايتدصص صَـظ اجملاٍ

  .. املٛار ايعا١َ 0

  .. املٗاصات 1

  .. ايرتمج١ 2

  .. ايًػٜٛات 3

  .. األرب 4

 

 ( عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:72))أٚاًل( َتطًبات ادتاَع١:

 ( عاع١ َعتُز81.٠)املتطًبات اإلدباص١ٜ: -أ 

 ( عاعات َعتُز9.٠)املتطًبات االختٝاص١ٜ: -ب

 

 :َٛطع١ نايتايٞ ( عاع١ َعتُز21٠)املتطًبات اإلدباص١ٜ: -أ 

 طًب ايغابلاملت ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 *ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 600000 1

 - 3 ايجكاؾ١ اإلعال١َٝ 0101271 2

 - 3 ٓظِ اإلعال١َٝاي 0102350 3

 - 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 0601100 4

 - 3 (8)ايًػ١ ايعضب١ٝ  1301101 5

 - 3 (8ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ ) 1302101 6

األصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َار٠ اختٝاص١ٜ َٔ تعترب َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اختٝاص١ٜ يًطًب١ غري *:

 املٛار اييت تطضسٗا ادتاَع١ بزال عٓٗا.

 

٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝت٘ ع٢ً إٔ تهٕٛ َار٠ ( عاعات َعتُز9)املتطًبات االختٝاص١ٜ:  -ب

 ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ: 

 

 غاقات ايتاي١ٝ:أٚال: زتاٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٜٚضِ امل

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 0101116 1

 - 3 ساضض ايعامل اإلعالَٞ 0101371 2

 - 3 املزخٌ إىل ايرتب١ٝ  1102121 3

 1301101 3 (7ايًػ١ ايعضب١ٝ ) 1301102 4

 1302101 3 (7ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ ) 1302102 5

 - 3 تاصٜذ اذتضاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 1303101 6

 - 3 تاصٜذ ايكزؼ 1303102 7

 - 3 (8ايًػ١ ايؿضْغ١ٝ ) 1304101 8

 - 3 (8ايًػ١ االعبا١ْٝ) 1304151 9

 - 3 (8ايًػ١ االٜطاي١ٝ ) 1304161 10

 - 3 (8ايًػ١ األملا١ْٝ ) 1304171 11

 - 3 (8ايًػ١ ايؿاصع١ٝ ) 1304171 12

 - 3 (8ايًػ١ ايرتن١ٝ ) 1304199 13
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 ثاًْٝا: زتاٍ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٜٚضِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايؿك٘ ٚأصٛي٘ 0102153 1

 - 3 تٓظِٝ األعض٠ ٚاجملتُع 0102250 2

 - 3 اإلعالّ ٚايكضاٜا املعاصض٠ 0101471 3

 - 3 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 0201110 4

 - 3 َبارئ االقتصار 0501100 5

 - 3 (8َبارئ إراص٠ األعُاٍ ) 0502101 6

 - 3 ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ 0601436 7

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓؿػ 1102130 8

 - 3 تضب١ٝ األطؿاٍ يف اإلعالّ 1102220 9

 - 3 آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ 1303105 10

 - 3 أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓظٛص إعالَٞ 1401100 11

 

 ثايجًا: زتاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚضِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 0201110 1

 - 3 ايؿٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 0402100 2

 - 3 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 0403100 3

 - 3 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ 0404109 4

 - 3 ايعُاص٠ اإلعال١َٝ 0703242 5

 - 3 عًّٛ األصض 0801105 6

 - 3 َصارص ايطاق١ 0801113 7

 - 3 َٛاصر املٝاٙ 0801115 8

 - 3 ايب١٦ٝ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ 0801117 9

 - 3 أعاعٝات ْظِ املعًَٛات 0902230 10

 - 3 اإلععاؾات األٚي١ٝ 1001160 11

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايؿًو 1201101 12

 

أَا ؾُٝا ٜتعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، ٜتٛدب ع٢ً ناؾ١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ  َالسظ١:

صتًٝظ١ٜ ٚاذتاعٛب ع٢ً إٔ ايتكزّ يالَتشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١ اال 2010/2011ايؿصٌ األٍٚ 

خاصز خطت٘  (099)ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيؿل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ االَتشاْات َغاقًا اعتزصانًٝا 

 ايزصاع١ٝ ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ:

 

 :صان١ٝاملغاقات االعتز

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 ايًػ١ ايعضب١ٝ 1301099 1

 - 3 ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ 1302099 2

 - 3 ساعٛب 0901099 3
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 ( عاع١ َعتُز٠، َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:21) :ه١ًٝايَتطًبات  -ثاًْٝا 

 ( عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت25:١ٝ) :املٛار اإلدباص١ٜ -أ

 تطًب ايغابلامل ايغاعات املعتُز٠ عِ املار٠ا صقِ املار٠

 - 3 ٚايتعبريايهتاب١  1301103

 - 3 َبارئ ايٓشٛ ٚايصــــــضف 1301105

١ّٝ ؾ 1302105 ١ّٜــٞ ايًػـاملٗاصات ايزصاع  - 3 ١ اإلصتًٝظ

 - 3 تاصٜذ اذتضاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 1303101

2١ّٝٛب )ـاذتاع 0901132  - 3 ( يًتدصصات اإلْغاْ

 ٛار اآلت١ٝ:( عاعات، خيتاصٖا ايطايب َٔ بني امل6:)االختٝاص١ٜاملٛار  -ب

 تطًب ايغابلامل ايغاعات املعتُز٠ عِ املار٠ا صقِ املار٠

 - 3 (2ايًػ١ ايعضب١ٝ ) 1301102

 - 3 حتًٌٝ ايٓص األربٞ ٚتشٚقــــ٘ 1301104

 - 3 (3ايًػــــ١ اإلصتًٝظٜــــ١ ) 1302103

 - 3 (4ايًػـــــ١ اإلصتًٝظٜـــ١ ) 1302104

 - 3 تاصٜذ األصرٕ 1303104

1304105 ١ّٝ  - 3 َزخـــٌ إيــ٢ ايًػ١ ايؿضْغ

 - 3 (1ايًػ١ األعبا١ْٝ ) 1304151

 - 3 (1ايًػ١ اإلٜطاي١ٝ ) 1304161
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 عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ: (12ثايجًا:  َتطًبات ايكغِ )

 :اع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ( ع69) اإلدباص١ٜ:املٛار  -أ

 ملـــار٠اعِ ا صقِ املار٠
 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ 

 - 3 االعتُاع االعتٝعابٞ 1302108

 - 3 َٗاصات احملارث١ 1302109

 - 3 تزصٜب يؿظٞ 1302110

 - 3 قضا٠٤ 1302111

 - 3 قٛاعز ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 1302112

 - 3 ( 1نتاب١ )  1302210

 1302210 3 ( 2نتاب١ )  1302211

 1302112 3 خٌ إىل عًِ ايًػ١َز 1302230

 1302230 3 ايصٛتٝات 1302231

 1302231 3 ايٓظاّ ايصٛتٞ 1302232

 1302111 3 َكز١َ يف األرب 1302240

 1302240 3 األرب اإلصتًٝظٟ 1302241

 1302230 3 ( 1ايرتمج١ )  1302320

 1302320 3 ( 2ايرتمج١ )  1302321

 1302230 3 ايصضف 1302331

 1302230 3 ايٓشٛ 1302332

 1302240 3 األرب األَضٜهٞ 1302340

 1302240 3 1900ايؾعض َٔ ايبزاٜات ٚست٢  1302343

 1302441 3 ايضٚا١ٜ ايربٜطا١ْٝ 1302344

 1302230 3 ايًغاْٝات ايتطبٝك١ٝ 1302431

 - 3 عًِ ايزالي١ 1302435

 1302346 3 ؽهغبري َٚغضح عصض ايٓٗض١ 1302440

 1302241 3 ز األربٞايٓك 1302441

 اآلت١ٝ:( عاع١ َعتُز٠، ٜتِ اختٝاصٖا َٔ بني املٛار 21) االختٝاص١ٜ:املٛار  -ب 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املـــار٠ صقِ املار٠

 1302230 3 تاصٜذ ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 1302330

 1302230 3 انتغاب ايًػ١ عٓز األطؿاٍ 1302333

 1302343 3 ذتزٜحايؾعض ا 1302347

 1302230 3 ايًغاْٝات ايتكاب١ًٝ 1302432

 - 3 انتغاب ايًػ١ ايجا١ْٝ ٚتعًُٗا 1302433

 1302230 3 عًِ ايًػ١ االدتُاع١ٝ 1302434

 1302346 3 املغضس١ٝ اذتزٜج١ 1302442

 1302344 3 ايضٚا١ٜ اذتزٜج١ 1302443

 1302441 3 ايٓكز األربٞ اذتزٜح 1302444

 1302241 3 األرب ايعاملٞ ٚاملكاصٕ 1302445

 املٛار اذتض٠: بٛاقع ثالخ عاعات خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اييت تطضسٗا ادتاَع١.
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 املـٛار اييت ٜكزَٗا ايكغِ 

 

 صقِ املـار٠ اعِ املـــار٠ ايغاعات املعتُز٠

 1302101 (1) ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 3

 1302102 (2) ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 3

 1302103 (3) ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 3

 1302104 (4) ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 3

 1302105 َٗاصات رصاع١ٝ يف ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 3

 1302108 االعتُاع االعتٝعابٞ 3

 1302109 َٗاصات احملارث١ 3

 1302110 تزصٜب يؿظٞ 3

 1302111 قضا٠٤ 3

 1302112 قٛاعز ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 3

 1302210 (1نتاب١ ) 3

 1302211 (2نتاب١ ) 3

 1302230 َزخٌ إىل عًِ ايًػ١ 3

 1302231 ايصٛتٝات 3

 1302232 ايٓظاّ ايصٛتٞ 3

 1302240 َكز١َ يف األرب 3

 1302241 األرب اإلصتًٝظٟ 3

 1302320 (1)ايرتمج١  3

 1302321 (2)ايرتمج١  3

 1302330 تاصٜذ ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 3

 1302331 ايصضف 3

 1302332 ٓشٛاي 3

 1302333 انتغاب ايًػ١ عٓز األطؿاٍ 3

 1302340 األرب األَضٜهٞ 3

 1302343 1900ايؾعض َٔ ايبزاٜات ٚست٢  3

 1302344 ايضٚا١ٜ ايربٜطا١ْٝ 3

 1302347 ايؾعض اذتزٜح 3

 1302431 ايًغاْٝات ايتطبٝك١ٝ 3

 1302432 ايًغاْٝات ايتكاب١ًٝ 3

 1302433 ًُٗاانتغاب ايًػ١ ايجا١ْٝ ٚتع 3

 1302434 عًِ ايًػ١ االدتُاع١ٝ 3

 1302435 عًِ ايزالي١ 3

 1302440 ؽهغبري َٚغضح عصض ايٓٗض١ 3

 1302441 ايٓكز األربٞ 3

 1302442 املغضس١ٝ اذتزٜج١ 3

 1302443 ايضٚا١ٜ اذتزٜج١ 3

 1302444 ايٓكز األربٞ اذتزٜح 3

 1302445 األرب ايعاملٞ ٚاملكاصٕ 3
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 ط١ االعرتؽار١ٜ يطًب١ ايبهايٛصٜٛؼ ختصص ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ ٚآرابٗاارت

 ايغٓــــ١ األٚيـــــ٢

 ايؿصٌ األٍٚ ايؿصٌ ايجاْٞ

عاع١ 

 َعتُز٠

 صقِ املار٠ اعِ املــار٠ عاع١ َعتُز٠ ايضقِ اعِ املــار٠

 0102100 ْظِ إعال١َٝ 3 0000101 ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 3

 0601100 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 3 1301101 (1) ايًػ١ ايعضب١ٝ 3

١ّٝ ؾ 3 ١ّٜــٞ ايًػـاملٗاصات ايزصاع  1301103 ايهتاب١ ٚايتعبري 3 1302105 ١ اإلصتًٝظ

 1302107 تزصٜب يؿظٞ 3 1302109 َٗاصات احملارث١ 3

 1302108 االعتُاع االعتٝعابٞ 3 1302111 قضا٠٤ 3

 اجملُٛع 25 اجملُٛع 25

 

 ايغٓــــ١ ايجاْٝــــ١

 ايؿصٌ األٍٚ ٌ ايجاْٞايؿص

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ اعِ املــار٠

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ اعِ املــار٠

 0901132 ( يًتدصصات اإلْغا2١ْٝ) اذتاعٛب 3 1301105 َبارئ ايٓشٛ ٚايصضف 3

 1302101 (1) ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 3 1302211 (2نتاب١ ) 3

3 
 1302112 ًٝظ١ٜقٛاعز ايًػ١ اإلصت 3 1302230 َزخٌ إىل عًِ ايًػ١

3 
 1302210 (1نتاب١ ) 3 1302240 َكز١َ يف األرب

3 
 - اختٝاصَٟتطًب داَع١  3 1303103 تاصٜذ اذتضاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ

 اختٝاصَٟتطًب داَع١  3
-    

 اجملُٛع 25 اجملُٛع 21

 

 ايغٓـــــ١ ايجايجـــــ١

 ايؿصٌ األٍٚ ايؿصٌ ايجاْٞ

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ اعِ املــار٠ عاع١ َعتُز٠ ايضقِ اعِ املــار٠

 - اختٝاصٟ َتطًب ن١ًٝ 3
3 

 - اختٝاصٟ َتطًب داَع١

 0101271 ايجكاؾ١ اإلعال١َٝ 3 - اختٝاصٟ َتطًب ن١ًٝ 3

 1302231 ايصٛتٝات 3 1302321 (2) ايرتمج١ 3

 1302241 األرب اإلصتًٝظٟ 3 1302332 ايٓشٛ 3

 1302320 (1) ١ايرتمج 3 1302340 األرب األَضٜهٞ 3

   3 
 ايصضف

1302331 

 اجملُٛع 21 اجملُٛع 25  

 

 ايغٓـــ١ ايضابعـــ١

 ايؿصٌ ايجاْٞ
 ايؿصٌ األٍٚ

 ايضقِ اعِ املــار٠ عاع١ َعتُز٠

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ اعِ املــار٠

 1302232 ايٓظاّ ايصٛتٞ 3 1302344 ايضٚا١ٜ ايربٜطا١ْٝ 3

ايؾعض اإلصتًٝظٟ ٚاألَضٜهٞ َٔ ايبـزاٜات   3 1302431 ايًغاْٝات ايتطبٝك١ٝ 3

 1900ٚست٢ 

1302343 

 1302440 ؽهغبري 3 1302435 عًِ ايزالي١ 3

 1302441 ايٓكز األربٞ 3 - َتطًب ختصص إختٝاصٟ 3

 - َتطًب ختصص إختٝاصٟ 3 - َتطًب ختصص إختٝاصٟ 3

 - َتطًب ختصص إختٝاصٟ 3 - َار٠ سض٠ 3

 اجملُٛع 21 اجملُٛع 21
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 املٛار اييت ٜكزَٗا قغِ ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ ٚآرابٗا ٚصـ
 

 (عاعات َعتُز3٠) االصتًٝظ١ٜ ايًػ١ يف ايزصاع١ٝ املٗاصات 1302105

 Study Skills املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ـ  يف يًٓذـاح  ايضـضٚص١ٜ  األنارميٝـ١  املٗـاصات  عًـ٢  ايطـالب  يتزصٜب املار٠ تٗزف  ايتعًُٝٝـ١  املٛاقـ

ّ  املالسظـات،  ٚأخش ايكاَٛؼ، اعتدزاّ ع٢ً ايطالب تزصٜب املار٠ ٖشٙ ٕؾإ يشيو املدتًؿ١،  ٚاعـتدزا

  .أخض٣ َٚٛاضٝع ايهًُات ٚاؽتكام املهتب١،

 

 (عاعات َعتُز٠ (3 ايًؿظٞ ايتزصٜب 1302107

 Pronunciation Practice املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

يًؿظ ايصشٝح، ٚايكضا٠٤ ايغ١ًُٝ، َـٔ خـالٍ   ٜٗزف ٖشا املغام إىل ت١ُٝٓ قزصات ايطايب ٚتزصٜب٘ ع٢ً ا

ؾكضات قضا٠٤ َتٓٛع١، تظٗض قزص٠ ايطايب ع٢ً ادتٝاط املضاسٌ ايصعب١ يف إخـضاز اذتـضٚف َـٔ َٓاطكٗـا     

ايغ١ًُٝ، يٝهٕٛ يؿظ٘ عًًُٝا، باإلضاؾ١ إىل زتُٛع١ َـٔ ايتـزصٜبات ايـيت تغـاِٖ يف إعاْـ١ ايطايـب       

 ايًؿظ عرب تعزر األيؿاظع٢ً ايتُٝٝظ بني أِٖ األَٛص األعاع١ٝ يف 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) االعتٝعابٞ االعتُاع 1302108

 Listening املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

 

 َٔ ايطايب إيٝٗا اعتُع اييت األؾهاص َٚٓاقؾ١ االعتٝعابٞ االعتُاع َٗاص٠ ع٢ً املغام ٖشا ٜضنظ

 األؾهاص ٚتًدٝص سظاتاملال ٚتزٜٚٔ االعتُاع ٜتضُٔ نُا اإلصتًٝظ١ٜ بايًػ١ ْاطل َتشزخ

 .اإلصتًٝظ١ٜ ايًػ١ ٚصٛتٝات يًؿظ ايعا١َ ايكٛاعز بعض ع٢ً ايتعضف إىل إضاؾ١ إيٝٗا، اعتُع اييت

 أٚ سٝات١ٝ َٛاضٝع يف اإلصتًٝظ١ٜ بايًػ١ ايتشزخ يف ايطايب َٗاص٠ تك١ٜٛ إىل ٜٗزف نُا

 .مسع٘ خرب أٚ َكاي١ أٚ نتاب ع٢ً ٜعًل نإٔ أنارمي١ٝ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) احملارث١ َٗاصات 1302109

 Speaking Skills املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

 سٝاتٝـ١  َٛاضـٝع  يف يػٜٛـ١  ٚرقـ١  بطالقـ١  ايتشزخ يف ايطايب قزص٠ ت١ُٝٓ إىل املغام ٖشا ٜٗزف

ٍ  تتطًـب  َٛاضـٝع  يف ايتشزخ ع٢ً ايطايب تزصٜب ع٢ً ٜٚضنظ ٚأنارمي١ٝ،  ايٓظـض  ٚدٗـات  تبـار

 األسزاخ ع٢ً ايتعًٝل املغام ٜؾٌُ نُا اآلخض، َع َٚٓاقؾتٗا ٚتًكٝٗا األؾهاص ٚطضح ايضأٟ ٚإبزا٤

 طَال٥٘ َع َٚٓاقؾتٗا ايطايب قضأٖا َار٠ ؽؿٟٛ بؾهٌ ٚايتًدٝص اآلخضٜٔ، َع َٚٓاقؾتٗا ٚاألخباص

  .ايتشزخ تتطًب اييت ايًػ١ٜٛ األْؾط١ َٔ سيو ٚغري ايصـ، يف

 

 (عاعات َعتُز3٠) قضا٠٤ 1302111

  Reading تطًب ايغابل: ال ٜٛدزامل 

ٍ  ْصـٛ   يف ايكضا٠٤ يف ايطايب قزص٠ تطٜٛض ع٢ً املغام ٖشا ٜضنظ  ٚسات َتعـزر٠  َٛاضـٝع  تتٓـاٚ

ٌ  ايطايـب  ٜتـزصب  سٝح شتتًؿ١ أطٛاٍ ـ  بؾـه ِ  ايكـضا٠٤  عًـ٢  َهجـ  األؾهـاص  ٚاعـتدضاز  ٚايؿٗـ

 ايهاتب َٛقـ ع٢ً ٚايتعضف ايغٝام َٔ املؿضرات َعاْٞ ٚاعتدضاز ايٓص يف ٚايتؿص١ًٝٝ ايض٥ٝغ١ٝ

  .احملت٣ٛ ٚتًدٝص ْص نٌ يف

 

 (عاعات َعتُز3٠) قٛاعز ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ 1302112

 Grammar املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

 َٓٗا ايؿع١ًٝ ادتٌُ أؽباٙ ٚبٓا٤ اإلصتًٝظ١ٜ يف ايهالّ بأقغاّ املتعًك١ ايٓش١ٜٛ املصطًشات رصاع١

ِ  ض،ادت ٚسضٚف ٚايظضٚف ٚايصؿات ٚاألرٚات ٚاألمس١ٝ  بـني  ٚايـضب   ادتًُـ١  َغـت٣ٛ  إىل االصتكـا٤  ثـ

ٌ  ٚصـٝاغ١  ايبغـٝط١،  ادتًُـ١  تطـٜٛض  عًـ٢  ايرتنٝـظ  ٚنـشيو  .املدتًؿـ١  ٚأْٛاعٗـا  ادتٌُ  ادتُـ

 ادتٌُ صب  ٚأرٚات ٚاعتدزاَاتٗا  يًُذٍٗٛ املبين ٚصٝػ١ ايؾضط١ٝ ٚادتٌُ ايص١ً ٚمجٌ املضنب١

  .االصطالس١ٝ ٚاألؾعاٍ بأْٛاعٗا
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 (عاعات َعتُز٠ 3) (2) نتاب١ 1302210

 Writing (1) :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

ّ  ايؿكـض٠  َغـت٣ٛ  عًـ٢  ايهتابـ١  عًـ٢  ايطايـب  تزصٜب ٌ  صـٝاغ١  يف ايـضب   أرٚات ٚاعـتدزا  ادتُـ

 ٚايؿكـض٠  ايغـضر١ٜ  ايؿكـض٠  نتابـ١  خالٍ َٔ ٚسيو املٛضٛع، مج١ً أٚ ايض٥ٝغ١ٝ ٚادت١ًُ املضنب١

ٞ املك ٚؾكـض٠  ايٛصؿ١ٝ ٚايؿكض٠ ايتش١ًًٝٝ ِ  ايـضب   ألرٚات نـبري٠  أُٖٝـ١  املغـام  اصْـ١،ٜٚٛي  ٚايرتقـٝ

  .ايصشٝح

 

 (عاعات َعتُز3٠) (2) نتاب١ 1302211

 Writing (2)  :(2321122)املتطًب ايغابل 

 ٚتٓظِٝ املكاي١ نتاب١ ع٢ً ايرتنٝظ ٜتِ سٝح ، 1-نتاب١ َغام إيٝ٘ اْت٢ٗ َا املغام ٖشا ٜهٌُ

 عًـ٢  ايرتنٝـظ  إىل إضـاؾ١  أدظا٥ٗـا،  تٛسٝـز  يف املٛضـٛع  ًـ١ مج ٚأ١ُٖٝ تضابطٗا ٚأرٚات ستتٛاٖا

 أْـٛاع  نتابـ١  عًـ٢  ايطايـب  بتـزصب  نُـا  املٛضـٛع،  مج١ً تطٛص اييت ايتؿص١ًٝٝ ادت١ًُ نتاب١

  .ٚادتزي١ٝ ٚايتش١ًًٝٝ ٚايٛصؿ١ٝ َٓٗا ايغضر١ٜ املكاالت

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايًػ١ عًِ إىل َزخٌ 1302230

 Introduction to Linguistics :(2321221)املتطًب ايغابل 

  .ايصضف ٚعًِ ايزالي١، عًِ ايٓشٛ، ٜٚؾٌُ ايًػٜٛات، عًِ ملبارئ رصاع١ املغام ٖشا ٜتٓاٍٚ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايصٛتٝات 1302231

 Phonetics :(2321132)املتطًب ايغابل 

ـ  اإلصتًٝظٜـ١  ايًػـ١  أصـٛات  ْطل ع٢ً ايطايب تزصٜب ـ  ايصـٛت١ٝ  مساتٗـا  ٚتٛصـٝ  ايصـٛت١ٝ،  ٛمٚؾ

ٔ  ٚسيو ايهالّ يف ٚايتٓػِٝ ايٓرب٠ قٛاعز ع٢ً تعضٜؿ٘ إىل إضاؾ١ ٍ  َـ ـ  ايتـزصٜب  خـال  يف املهجـ

  .ايًػ١ شتتربات

 

 (عاعات َعتُز3٠) ايٓظاّ ايصٛتٞ 1302232

 Phonology :(2321132)املتطًب ايغابل 

ٌ  إىل ايصٛتٞ ايٓظاّ ٜٗزف  ايًػٜٛـ١  األصـٛات  زإلْتـا  ٚايعكًٝـ١  ايعضـ١ٜٛ  ادتٛاْـب  ٚرصاعـ١  حتًٝـ

ٔ  ٚنْٛٝاتٗـا  ايصـٛت١ٝ  ٚايعًُٝـات  ايكٛاعز تٓاٍٚ ٜٚتِ .األصٛات ٖشٙ ٜضب  ايشٟ ٚايٓظاّ ٍ  َـ  خـال

 َع ايؿْٛٛيٛد١ٝ ٚايعًُٝات ايصٛت١ٝ ارتصا٥ص ٖٓزع١ ع٢ً ايرتنٝظ ٚعٝتِ .عز٠ يػات اعتعضاض

  .ارتط١ٝ ٚغري ارتط١ٝ ٚايٓظضٜات ايؿُْٛٝات حتًٌٝ ع٢ً خا  تضنٝظ

 

 (عاعات َعتُز3٠) األرب يف َكز١َ 1302240

 Introduction to Literature :(2321222)املتطًب ايغابل 

ٌ  األرب١ٝ ٚاملصطًشات املؿاِٖٝ ٚأعاعٝات خصا٥ص ايطايب تعضٜـ إىل املغام ٖشا ٜٗزف  ايؾـعض  َجـ

 أعـالٙ،  املـشنٛص٠  األرب١ٝ األْٛاع ٚؾِٗ يكضا٠٤ األعاع١ٝ باملٗاصات ٚتظٜٚزٙٚايٛاقع١ٝ، ٚايزصاَا ٚارتٝاٍ

  .ايعالق١ سات ايٓصٛ  حتًٌٝ يف املغتدز١َ ٚايتعابري باملصطًشات تعضٜؿ٘ إىل إضاؾ١

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) اإلصتًٝظٟ األرب 1302241

 English Literature :(2321142)املتطًب ايغابل 

ٔ  ابتـزا٤   ايٓجـض  ع٢ً خا  برتنٝظ اإلصتًٝظٟ يألرب ايتاصخيٞ يًتطٛص اعتعضاض ِ اي ايعصـض  َـ  .كـزٜ

ٔ  ٚايٓجـض  ايؾـعض  متجٌ باصط٠ أعُاٍ اختٝاص ٜتِ االعتعضاض ٖشا ٚيف ٞ  األرب َـ ٞ  ٚغـري  ارتٝـاي  ارتٝـاي

 ايطايب تعضٜـ إىل ايعضض ٖشا ٜٚٗزف .جيب نُا متجًٝٗا عزّ ع٢ً ايعار٠ دضت أعُاٍ إىل إضاؾ١

  .ايعصٛص عرب األرب ٖشا تطٜٛض يف عاُٖت اييت ٚايؿًغؿ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ايغٝاع١ٝ بايعٛاٌَ
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 (عاعات َعتُز٠ 3) (2ايرتمج١ ) 1302320

 Translation (1)  :(2321132)املتطًب ايغابل 

ٔ  ايرتمجـ١  ٚاعرتاتٝذٝات مببارئ ايطايب تعضٜـ إىل املغام ٖشا ٜٗزف  اإلصتًٝظٜـ١  إىل ايعضبٝـ١  َـ

  .ايؿكض٠ َغت٣ٛ ع٢ً ايرتمج١ يف املهجـ ايتزصٜب َع ٚبايعهػ،

 

 (عاعات َعتُز3٠) (١1 )ايرتمج 1302321

 Translation (2)  :(2321312)املتطًب ايغابل 

 خاصـ١  ايرتمج١، ألعايٝب ايٓظض١ٜ بارتًؿ١ٝ َبغ  بؾهٌ ايطايب تعضٜـ إىل املغام ٖشا ٜٗزف

 املتبعـ١  املٓٗذٝـ١  املغـام  ٜغـتعضض  نُـا  .ايٓشٜٛـ١  ٚايرتانٝـب  املؿـضرات  باختٝـاص  املتعًكـ١  تًو

ـ  ابتـزا٤  بايرتمجـ١   ايعاَـ١  املبـارئ  بعـض  ٚ ايًؿظٝـ١،  ٚايٛصـؿ١ٝ  ٚايزاليٝـ١  ايتٛاصـ١ًٝ  ١بايرتمج

ّ  ٚنـشيو  ٚارتاص١، ِ  اعـتدزا ٔ  ايرتمجـ١،  عًُٝـ١  يف املعـاد  يًرتمجـ١  ْصـٛ   اختٝـاص  ٚميهـ

  .ٚايزٚصٜات ٚاجملالت ايصشـ أٚ، ايهتب َٔ املغام ٖشا ألغضاض

 

 (عاعات َعتُز3٠) االصتًٝظ١ٜ ايًػ١ تاصٜذ 1302330

 History of English :(1302230)املتطًب ايغابل 

 األعاعـ١ٝ  ايتطٛصات ٚاعتعضاض اذتاضض، ايٛقت إىل ايتاعع ايكضٕ َٔ اإلصتًٝظ١ٜ ايًػ١ يتاصٜذ رصاع١

ّ  َٓاقؾ١ إىل إضاؾ١ ٚايٓشٛ، ٚاملؿضرات ايصٛتٝات يف  Standard)ايؿصـش٢  اإلصتًٝظٜـ١  ايًػـ١  َؿٗـٛ

English)، ٜه١ٝاألَض املتشز٠ ايٛالٜات يف ٚايًٗذات.  

 

 (عاعات َعتُز3٠) ايصضف 1302331

 Morphology  :(2321132)املتطًب ايغابل 

 أْـٛاع  يف ٜبشـح  نُـا  .املٛصؾِٝ أٟ يػ١ٜٛ، نال١َٝ ٚسز٠ بأصػض ايتعضٜـ إىل املغام ٖشا ٜٗزف

ٔ  عًُٝـات  ٚنشيو إعضاب١ٝ، أّ اؽتكاق١ٝ ناْت عٛا٤ املٛصؾُٝات،  ٚتضانٝبٗـا،  ايهًُـات  تهـٜٛ

  .ايٓشٛ ٚعًِ ايصضف عًِ بني ١ايعالق ٚنشيو

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايٓشٛ 1302332

 Syntax  :(1302230)املتطًب ايغابل 

ـ  اإلصتًٝظٜـ١  ايًػـ١  عًـ٢  ايٓشٜٛـ١  ايٓظضٜـ١  ٚتطبٝكـات  يؿضضـٝات  اعـتعضاض   يًرتانٝـب  ٚٚصـ

 ع١املزص ع٢ً برتنٝظ اذتزٜج١، ايًػات يف ايٓش١ٜٛ يًٓظضٜات ايٓظض١ٜ يألعػ ٚتػط١ٝ ايٓش١ٜٛ،

  .ايتٛيٝز١ٜ ايتش١ًٜٝٛ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ٍاألطؿا عٓز ايًػ١ انتغاب 130233

 Child Language Acquisition  :(1302230)املتطًب ايغابل 

 بؾهٌ املغام ٖشا ٜٚتٓاٍٚ ايبًٛؽ، عٔ ٚست٢ ايٛالر٠ َٓش األطؿاٍ يػ١ ٚصـ إىل املغام ٖشا ٜٗزف

ٞ ٚامل ايًػٜٛـ١  األصٛات انتغاب ع١ًُٝ خا   ايغـٝاقات  إىل إضـاؾ١  ايكٛاعزٜـ١،  ٚايرتانٝـب  عـاْ

 ايًػٜٛـ١  اإلعاقات ٚنشيو ايًػ١ انتغاب ع١ًُٝ يف املؤثض٠ ايعٛاٌَ أٜضا ٜعضض نُا .ايًػ١ٜٛ

  .تكُٝٝٗا ٚطضم ايًػ١ٜٛ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) األَضٜهٞ األرب 1302340

 American Literature  :(1302240)املتطًب ايغابل 

 ؾرت٠ َٓش ،(ٞارتٝاي ٚغري ارتٝايٞجض )ايٓ ع٢ً برتنٝظ األَضٜهٞ يألرب ايتاصخيٞ ٛصيًتط اعتعضاض

ٕ  أرب إىل ٚصـٛالً  ٚاألٚصٚبـٝني  ايربٜطـاْٝني  َـع  ايصضاع بأرب َضٚصًا االعتعُاص قبٌ َا ٔ  ايكـض  ايعؾـضٜ

  املدتًؿ١. ايعضقٝات ٚأرب
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 ٚست٢ ايبزاٜات َٔ ٚاألَضٜهٞ اإلصتًٝظٟ ايؾعض 2321343

1900 

 (عاعات َعتُز٠ 3)

 Poetry From the Beginnings to 1900 :(1302240)املتطًب ايغابل 

 .تؾٛعـض  َٓـش  تطـٛصٙ،  َٚضاسٌ ٚأعًٛب٘، ستتٛاٙ، سٝح َٔ اإلصتًٝظٟ ايؾعض إىل املغام ٖشا ٜعضض

 ٚايؾـعضا٤،  ايظَٓٝـ١  ايؿـرتات  ٚنـشيو  ايؾـعض١ٜ،  اذتضنـات  رصاعـ١  إىل ٚبعُـل  ٜعـضض  نُـا 

 ٚايضَٚاْغـ١ٝ،  ايعـٛر٠،  ٚؽـعض  املٝتـاؾٝظٜكٞ،  ايؾـعض  عؾض، ايغارؼ ايكضٕ ض،تؾٛع :ع٢ً ٚبايرتنٝظ

ِ  ٜضنظ ايشٜٔ ايؾعضا٤ بني َٚٔ .ٚايؿٝهتٛصٟ ِ  املغـام  عًـٝٗ  ،َاصيٛ،ْٞعـٝز  عبٓغـض،  تؾٛعـض،  :ٖـ

  ٜيت.ٚصٚط ٚثَٛبغٕٛ بضاْٚٓؼ ٚست٢ رصاٜزٕ، بٛب، ،ًَٕتٛ َاصؾٌٝ، ٖضبضت، رٕٚ، ؽهغبري،

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ١ٝايربٜطاْ ايضٚا١ٜ 2321344

 The British Novel :(1302441)املتطًب ايغابل 

 ايضٚا١ٜ"قزَت ؾكز أربٞ، نٓٛع ايضٚا١ٜ ؾٝٗا عارت ؾرت٠ عؾض ايجأَ ايكضٕ َٔ ايجاْٞ ايٓصـ نإ

ٙ  شتتًؿـ١  َٚٛاقـ ٍَٝٛ سا دزٜزًا إْغاًْا ايؿرت٠ تًو يف "ايعاطؿ١ٝ  .ٚايعاَـ١  ارتاصـ١  اذتٝـا٠  جتـا

ٌ  قضـاٜا  سيـو  يف مبا عؾض ايتاعع ايكضٕ يف إصتًرتا يف ايضٚا١ٜ تطٛص غامامل ٖشا ٜتٓاٍٚ  ايٛصاثـ١  َجـ

  .ٚايعا١ً٥

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) اذتزٜح ايؾعض 1302347

 Modern Poetry :(1302343)املتطًب ايغابل 

 ّ ِ  ٜٚطـضح  ٚأَضٜهـا،  إصتًـرتا  يف املُٗـني  ايؾـعضا٤  بعـض  املغـام  ٖـشا  ٜكـز  يف ايؾـعض١ٜ  َؤيؿـاتٗ

ٞ  ايعاطؿٞ ٚايؾعض ايزٜين، ايؾعض احملت٣ٛ ٜٚؾٌُ .ٚاالدتُاع١ٝ ايتاصخي١ٝ قاتٗاعٝا ٙ  ٚايػٓـا٥  ٚغـري

ٌ  يف ايطايـب  تـزصٜب  إىل املغـام  ٜٚٗـزف  .املدتًؿـ١  عٝاقاتٗا يف األؽعاص ٖشٙ ٚحتًٌٝ  ايؾـعض  حتًٝـ

 ايؾـاعض  بؿهـض  ايطايب تعضٜـ إىل ٜٗزف نُا ارتصا٥ص َٔ ٚغريٖا ٚقاؾٝت٘ أٚطاْ٘ إىل ٚايتعضف

  .َٚؾاؾ١ٗ نتاب١ ٚأعًٛب٘ ايؾاعض أؾهاص َٚٓاقؾ١ ايتشًٌٝ يف ٚتزصٜب٘

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايتطبٝك١ٝ ايًغاْٝات 1302431

 Applied Linguistics :(1302230)املتطًب ايغابل 

ِ  عًُٝـ١  عًـ٢  ايًػ١ٜٛ ايٓظض١ٜ تطبٝل املغام ٖشا ٜػطٞ ِ  ايًػـ١  تعًـ  ٚاملعـادِ،  املٓـاٖر  ٚتصـُٝ

ٟ  ايبشـح  أرٚات عًـ٢  ايطًب١ تعضٜـ إىل ٜٚٗزف ٟٛ،ايًػ ٚايتدطٝ  ٟ  ايًػـٛ ٘  ايٓظـض  يف ٚتطبٝكاتـ

  .األدٓب١ٝ ايًػات تعًِ َٔ املدتًؿ١ ادتٛاْب

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايتكاب١ًٝ ايًغاْٝات 1302432

 Contrastive Linguistics :(1302230)املتطًب ايغابل 

ّ  خالٍ َٔ ايًػ١ٜٛ األخطا٤ ٌٚحتًٝ املكاصٕ يًتشًٌٝ ايٓظض١ٜ ايؿضضٝات رصاع١ ٔ  أَجًـ١  اعـتدزا  َـ

 ايًػ١ٜٛ ايرتانٝب بني االختالف ٚدٛٙ ع٢ً ٚايتعضف املكاص١ْ ألغضاض ٚايعضب١ٝ اإلصتًٝظ١ٜ ايًػتني

 .ٚايتعًِٝ ايتعًِ يف ايع١ًُٝ ايتطبٝكات االعتباص بعني ٚاألخش ايًػتني، يف

 

 (ز٠عاعات َعت3ُ) ٚتعًُٗا ايجا١ْٝ ايًػ١ انتغاب 1302433

 Second Language Acquisition  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

 نُـا  .ٚأْٛاعٗـا  ٚزتاالتٗـا  ايجاْٝـ١  ايًػ١ النتغاب ايعا١َ باملبارئ ايتعضٜـ إىل املغام ٖشا ٜٗزف

 ايتعـضف  بٗـزف  االصتًٝظٜـ١  ايًػـ١  النتغـاب  ٚايتدطٝ  املؿضرات اعتشزاخ ع١ًُٝ رصاع١ ٜؾٌُ

  يشيو. ًٍٛاذت ٚطضح انتغابٗا َؾانٌ ع٢ً
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 (عاعات َعتُز٠ 3) االدتُاع١ٝ ايًغاْٝات 1302434

 Sociolinguistics :(1302230)املتطًب ايغابل 

 األعايٝب املجاٍ عبٌٝ ع٢ً ٜزصؼ سٝح ٚايجكاؾ١ٝ، االدتُاع١ٝ عٝاقاتٗا يف ايًػ١ املغام ٖشا ٜتٓاٍٚ

ّ  عًـ٢  ٚاملكـزص٠  اؾٝـ١، ٚايجك االدتُاع١ٝ ايكِٝ خالهلا َٔ ايًػٟٛ ايتٓٛع ٜعهػ اييت  املـض٤  اعـتدزا

ٌ  ايًـٗذات  رصاعـ١  ؾإٕ ٚيشيو .ادتُاعًٝا ستزر٠ َٛاقـ يف صشٝح بؾهٌ األّ يًػت٘ ّ  سكـ  يف ٖـا

  .املغام ٖشا

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايزالي١ عًِ 1302435

 Semantic  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

ٔ  املعٓـ٢  رصاعـ١  عًـ٢  املغـام  ٖـشا  يف ايرتنٝـظ  ٜتِ .ايًػٟٛ املع٢ٓ رصاع١ يف املعاْٞ عًِ ٜبشح  َـ

ٛ  ٜؿغض نٝـ ٚمجٌ، َؿضرات يف املع٢ٓ تؾهٌٝ عبٌ :سيو يف مبا عزٜز٠، دٛاْب  ايًػـ١  ْـاطك

 نُـا  .املعكز٠ ايٓش١ٜٛ ايرتانٝب َٔ ٚايهشب ايصزم مسات تربط إٔ ميهٔ ٚنٝـ يػتِٗ، األّ

ـ  يف املعٓـ٢  ٚظٝؿـ١  أٟ -يًربامجاتٝـ١  شتتًؿـ١  دٛاْـب  املغـام  ًُٜـػ  ٍ  َٛاقـ  نـاملع٢ٓ  :االتصـا

٘  ٚايتضـار  ايـرتارف  :َـجالً  ٚاإلرصاى املعٓـ٢  ٚعالقـات  ايظاليـٞ،  االدتُاعٞ ٚاملع٢ٓ املعذُٞ  ٚايتؾـاب

  .ايًؿظٞ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ؽهغبري َٚغضح عصض ايٓٗض١ 1302440

 Shakespeare and Renaissance Drama :(1302346)املتطًب ايغابل 

ـ  يف ايطايـب  ٜزصؼ إٔ ٜتٛقع ٔ  عـزراً  املغـام  شاٖ ٌ  ؽهغـبري  َغـضسٝات  َـ ٙ  متجـ  ٚنـشيو  عصـض

ٌ  املغضسٝات تزصؼ .َعاصضٜ٘ إْتاز َٔ َغضسٝتني أٚ َغضس١ٝ  ٜتُشـٛص  سٝـح  َهجــ،  بؾـه

ٞ  ايتـاصٜذ  ٚنـشيو  ايتكًٝزٜـ١  املغـضس١ٝ  املصطًشات ع٢ً ايرتنٝظ  ٚايـزٜين  ٚايجكـايف  االدتُـاع

  اذتكب١. هلشٙ ٚايؿهضٟ

 

 (عات َعتُز٠عا 3) ايٓكز األربٞ 1302441

 Literary Criticism :(1302241)املتطًب ايغابل 

ٞ   يًٓص املدتًؿ١ ايٓكز مبٓاٖر ايطًب١ تعضٜـ إىل املغام ٖشا ٜٗزف  عًـ٢  ايرتنٝـظ  ٚجيـب  .األربـ

ٟ  ممجًـ١  ْصـٛ   عًـ٢  ايٓكز١ٜ ٚاملؿاِٖٝ املٓاٖر تطبٝل داْب  .احملاضـض٠  قاعـ١  يف حتًًٝـٗا  جيـض

 َٓـش  ايٓكـز  ْظضٜـ١  يف املـؤثض٠  ٚاملؿاِٖٝ األصٛات إىل ايطًب١ تعضٜض ٖٛ املغام َٔ املتٛخ٢ ٚايٓتاز

ٔ  ايطًبـ١  متهـني  إىل ايٓٗاٜـ١  يف ٜٚٗـزف  .اذتـزٜح  ايعصض عرب ايهالعٝهٞ ايعصض  تؿغـري  َـ

  .شتتًؿ١ سكب َٔ األرب١ٝ ٚاألْٛاع األرب١ٝ ايٓصٛ 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) املغضس١ٝ اذتزٜج١ 1302442

 Modern Drama (1302346)يغابل:املتطًب ا 

 اهلا١َ غضسٝاتامل تعهغٗا نُا ايهرب٣ ٚاذتضنات ايزصا١َٝ األؽهاٍ تطٛص املغام ٖشا ٜتٓاٍٚ

 .اذتاضـض  ٚقتٓـا  ٚستـ٢  (1875)ايٛاقعٝـ١  َـشٖب  تـأيل  َٓش ٚاألَضٜه١ٝ ٚاالٜضيٓز١ٜ، ايربٜطا١ْٝ،

ٕ ٜٚ .ٚايٓظض١ٜ ٚايتاصخي١ٝ، ٚايجكاؾ١ٝ، األرب١ٝ عٝاقاتٗا يف املغضسٝات تٓاقؿ  عًـ٢  ايرتنٝـظ  هـٛ

ٌ  .املعاصض املغضح يف ايتطٛصات متٝٝظ ٔ  بعضـاً  املغـام  هلـشا  املدتـاص٠  املغـضسٝات  ٚمتجـ  املغـضسٝني  َـ

 أٚثٝـٌ،  ٚإٜٛدني بآٜرت، ٖاصٚيز ٚاًٜز، اٚعهاص ، أييب بٝهٝت، َجٌ ايهباص ٚاألَرينإ اإلصتًٝظ

  .ٚيٝاَظ ٚتٓٝغٞ ًَض، ٚآصثض
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 (اعات َعتُز٠ع 3) ايضٚا١ٜ اذتزٜج١ 1302443

 Modern Novel  :(1302344)املتطًب ايغابل 

 ٚاملؤثضات َع١ٓٝ تاصخي١ٝ ؾرتات ضُٔ ٚاألٚصٚب١ٝ ٚاألَضٜه١ٝ اإلصتًٝظ١ٜ ايضٚا١ٜ املغام ٖشا ٜطضح

 رصاع١ املغام ٜٚؾٌُ .ؾرت٠ نٌ يف ايضٚا٥ٝني اٖتُاّ َٚٛاضٝع ايضٚا١ٜ ٚستت٣ٛ خٛا  ؽهًت اييت

 دُٝػ ُٖٝٓذٛاٟ، اٜضْغت دُٝػ، ٖٓضٟ ًَؿٌ، ٖضَٔ ٖاصرٟ، تَٛاؼ :َجٌ َٔ ايضٚا٥ٝني َؾاٖري

 .ٚايتشٚقٝـ١  ايتشًًٝٝـ١  ايكـضا٠٤  يف ايطايـب  قزص٠ ت١ُٝٓ إىل األٚىل بايزصد١ املغام ٜٚٗزف، دٜٛػ

 عًـ٢  ٜٚضنـظ  ٚاألٚصٚبٝـ١  ٚاألَضٜهٝـ١  اإلصتًٝظٜـ١  ايكصـري٠  ايكص١ َٛضٛع املغام ٜطضح نُا

ـ املؤ ٜتبعٗا اييت األعايٝب حتًٌٝ  ٚايؾـدٛ   ايظَاْٝـ١،  أٚ املهاْٝـ١  ٚارتًؿٝـ١  ايتؾـٜٛل،  رتًـل  يـ

 املغام ٜٚؾٌُ .ٚايتشًٌٝ ايكضا٠٤ ع٢ً ايطايب قزص٠ ٚتطٜٛض ايكضا٠٤ يف األعاع١ٝ ايعٓاصض َٔ ٚغريٖا

ٔ  ايكصـري٠  ايكصـ١  َؾـاٖري  رصاعـ١  ٌ  َـ ٟ  َجـ  ُٖٓذـٛاٟ،  ٚٚصتـٕٛ،  إرخ ٖٛثـٛصٕ،  دـُٝػ،  ٖٓـض

  .ٜٔٚآخض ؾٛيهٓض دٜٛػ، دُٝػ ؾٝتظدريايز،

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايٓكز األربٞ اذتزٜح 1302444

 Modern Literary Criticism  :(2321442)املتطًب ايغابل 

ٞ  ٚايٓكز اذتزٜج١ األرب١ٝ يًٓظض١ٜ رصاع١ ؾٗٛ األربٞ، ايٓكز َغام بزأٙ َا املغام ٖشا ٜهٌُ  األربـ

 ايتش١ًًٝٝ، ٚايٓؿغ١ٝ ايرتنٝب١ٝ :ايتاي١ٝ ايٓكز١ٜ املزاصؼ ٜٚتضُٔ .ايعؾضٜٔ ايكضٕ خالٍ اذتزٜح

ٔ  .اخل...املاصنغٞ ٚايٓكز ٚايٓغ١ٜٛ، ٔ  ايٓكـار  بـني  َٚـ ِ  ٜؾـاص  ايـشٜ  يٝؿٝـظ،  صٜؾـاصرط،  ايٝـٛت،  :ايـٝٗ

  .ٚٚيـ،ٚآخضٜٔ ٜاْر، ؾضٜٚز،

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ٚاملكاصٕ ايعاملٞ األرب 1302445

 Comparative and World Literature  :(2321142)املتطًب ايغابل 

 عزٜـز٠  اجتاٖـات  إىل ايطًبـ١  ٜتعـضض  سٝـح  ايعـاملٞ،  األرب يف َرتمجـ١  يكـضا٤ات  املغـام  ٜعـضض 

ِ  ٜتٛقـع  نُـا  عزٜـز٠،  أربٝـ١  ٚسضنات  ايظَاْٝـ١  عـٝاقاتٗا  يف ْصٛصـاً  ٚحيًًـٛا  ٜكـضأٚا  إٔ َـٓٗ

  اجملاٍ. ٖشا يف املدتاصات تتٓٛع ٚقز .ايؿًغؿ١ٝ ايجكاؾ١ٝ

 


