
 

English Language Department Programme 

Vision, Mission, Goals & Values 

Vision: 

 The Department of English Language seeks to become an academic entity offering 
distinctive academic quality characterized by high intellect, knowledge, culture, and serving the 
local and regional community. 

 Mission: 

 The Department of English Language and Literature aspires to graduate qualified cadres 
nationally and regionally and adheres to quality and excellence by promoting an innovative 
learning environment and scientific research aimed at developing critical thinking for 
students, developing communication skills, and developing their ability to communicate 
clearly. 

 Goals: 

 Qualifying graduates with some of the necessary knowledge and skills in English language field 
in response to local and regional market desire. 

 Activating educational and educational plans to achieve the required quality according to the 
requirements of the National Commission for Academic Evaluation and accreditation. 

 Preparation of English language graduates as per the requirements of the National Qualifications 
Framework for higher education in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 Preparing graduates with competitive capacities at the local and regional level and looking to 
compete in the renewed global economy. 

 Encouraging scientific research and securing and expanding its sources to cover the activities of 
the Department members. 

 The department seeks to qualify graduates who can effectively contribute to labor-market 
professionally.  

 Values: 

 Full adherence o Islamic and Arab values and to preserve the privacy of Saudi society. 

 Fairness and integrity in equality of opportunity and mutual respect among the members of 
the department and their students. 

 Maintaining excellence and innovation by following up on new linguistics knowledges. 

 Promoting teamwork among the members of the department. 

 



Academic programs in the Department of 
English Language and literature 

 

Students in this program study 129 hours distributed on eight levels, including 108 
hours English language and 21 hours requirements of the university (Arabic language, 
Islamic courses and computer) and in the Bachelor stage the department seeks to 
graduate students Qualified with excellent knowledge of English language and 
literature that qualifies them to enter the working life efficiently and effectively and 
contribute to the construction of their country, whether in teaching, translation or other 
development areas that require proficiency in the English language in various fields 
including public relations and institutions Public and private, such as ministries, radio, 

television, banks, schools, universities, hospitals and the Mother League itself . 

 

Level One                                                                  Level Two 

Hrs. Courses Code No.  Hrs. Courses Code No. 

2 Islam & Community building 102Slm   2 Introduction to Islamic 
Culture  

 سلم 101

3 Paragraph writing 114 ENG  2 Language Skills 101 عرب 

3 Reading comprehension 2 115 ENG  3 Basic Language skills 111 ENG 

3 Grammar  116 ENG  2 Listening & Speaking 1 112 ENG 

2 Translation (from English into 
Arabic)  

118 ENG  2 Reading Comprehension 1 113 ENG 

2 Introduction to Literature 181 ENG  2 Vocabulary Building 1 120 ENG 

2 Listening & Speaking 2 122 ENG  3 Computer  130 Tech 

17  Total   16  Total  

  
Level Three                                                                   Level Four  

Hrs. Courses Code No.  Hrs. Courses Code No. 

2 Principle of political system in 
Islam 

104Slm  2 Economic system in Islam 103Slm  

3 Literary Studies 104 Arb  2 Arabic Editing 103 Arb 

2 Poetry appreciation 231 ENG  2 Translation 1 212 ENG 

2 Essay Writing 312 ENG  2 Composition 2 213 ENG 

2 Linguistics 2 323 ENG  2 Drama Appreciation 241 ENG 

2 Phonetics  328 ENG  2 Rise of the Novel 251 ENG 

3 An Introduction to American 
Literature 

371 ENG  3 Linguistics 1 320 ENG 

16  Total  15  Total  

  
  



Level Five                                                                        Level Six  

Hrs. Courses Code No.  Hrs. Courses Code No. 

3 Teaching Methods 406 ENG  3 Language studies 105 Arb 

2 Translation 2 411 ENG  3 Applied Linguistics 324 ENG 

2 Language assessment 420 ENG  3 Language Acquisition  329 ENG 

2 phonology 422 ENG  3 Romantic Poetry 332 ENG 

3 Morphology & Sentence 
Structure 

423 ENG  2 Communication Strategies  412 ENG 

3 Transformational grammar 424 ENG  2 Linguistics 3 427 ENG 

15  Total  16  Total 

  
Level Seven                                                        Level Eight 

Hrs. Courses Code No.  Hrs. Courses Code No. 

3 Sociolinguistics  ENG 407    3 Shakespeare ENG 344 

3 Prose & Style ENG 429   3 19 century Novel ENG 351   

3 Modern poetry ENG 432   3 History of literary criticism 1  ENG 361 

3 Modern Drama ENG 443   3 Advanced writing  ENG 413  

3 Modern British Novel ENG 451   2 History of English language  ENG 421  

2 History of literary criticism 2 ENG 461   3 Victorian Poetry ENG 431 

17  Total  17 
 

Total 

 
 

وآدابهاوصف المقررات لدرجة البكالوريوس بقسم اللغة اإلنجليزية   
 

 ) ساعات 3همارات لغوية أ ساس ية ) -جنل  111 

ىل دراسة امجلل املعقدة. وحيث أ ن يتدرب الطالب يف مقرر القواعد والكتابة هذا عىل أ ساس يات كتابة امجلل تدريبا دقيقا. عند التعامل مع تركيب امجلةل يتدرج املدرس مع ط البه من دراسة امجلل البس يطة ا 

من بني املواضيع اليت يتناولها هذا  ثاينال ينفصل عن دراسة أ ي مقرر أ سايس للكتابة ذلا جيب أ ن تكون مثل هذه ادلراسة معيقة لهتي ء الطالب ملقرر الكتابة التايل يف املس توى ال دراسة تركيب امجلةل 

ىل التعابري الانتقالية. يمت الرتكزي يف هذا املقرر عىل الاس تخدام املقرر: أ جزاء الالكم، ال زمنة، موافقة الفعل للفاعل، أ نواع امجلل )وتشمل امجلةل البس يطة واملرك  بة واملعقدة(، أ نواع الواصف، ابالضافة ا 

 .املكثف للامترين وكتابة امجلل يف قاعة ادلرس

 

  ) ساعتان) 1الاس امتع والتحدث  -جنل  112 

ين عىل أ ن يتعاملوا مع مواقف التواصل اخلاصة. ويكون تركزي هذا املقرر عىل الاس تخدام العميل للغة. ويؤدي لك طالب هذه يمت تدريب الطالب عىل تطوير هماراهتم يف التحدث والاس امتع ليكونوا قادر 

ىل اللغة اليت يس  التدريبات مرات عديدة يف قاعة ادلرس ويف اخملترب. وهيدف الاس تعامل املكثف لل هجزة املرئية واملسموعة ا ىل تدريب الطالب عىل الاس امت وعىل الطالب  .تعملوهنا يف املواقف اخملتلفةع ا 

 نطق اللغة بصورة قريبة جدا من نطق أ هلها. والجتياز هذا املقرر عىل الطالب أ ن يظهروا بوضوح مقدراهتم يف:

 فهم اللغة اال جنلزيية املنطوقة يف مواقف تواصلية خمتلفة خاصة يف احملارضات؛ -1

 التحدث يف مواضيع خمتلفة عن مواقف تواصلية خمتلفة أ يضا؛ – 2  -2

ظهار املقدرة عىل نطق اللغة مبس توى مقبول من الوضوح -3و   -3  .ا 

 (نساعتا) 1استيعاب املقروء  -جنل 113

التصفح واملسح ال وليني(، همارات اس تخدام املفردات )ة: مياكنيكية القراءة، وتقنيات القراءة يمت تقدمي همارات واسرتاتيجيات القراءة للطالب متريهنم علهيا. يقدم املقرر الاسرتاتيجيات واملهارات التالي 

 )اس تخدام املفاتيح النصية، والرتكيبية وعمل الرصف لتحسني فهم الطالب للمفردات واس تخالص املعلومات العامة مهنا

 

نشاء  -جنل  114   ) كتابة الفقرة )ثالث ساعات 1ا 

براز الكتابة املتطورة واملرتبة اليت س تف  ابحتياجاهتم وتقدميها. ويُطلب من الطالب أ يضا تطوير قدراهتم يف معلييتيُعطى الطالب ال   الوصف والرسد. ويُقدم للطالب التصورات تدريب الاكيف عىل ا 

 ال ساس ية لكتابة الفقرة، ومواضيع امجلل، ووحدة املواضيع ومتاسكها



 

 )ثالث ساعات( 2استيعاب املقروء  -جنل 115 

 .ة قدراهتم عىل المتيزي بني وهجات النظر واحلقائق الثابتةيمت تمنية قدرات الطالب عىل همارات القراءة مثل الاس تالل من احلقائق والوقائع املقدمة يف قطع القراءة اخملتارة، والتأ كيد عىل تمني

 

 ) قواعد اللغة )ثالث ساعات -جنل 116 

أ دوات النكرة واملعرفة، العبارات الظرفية  -1ع اليت يغطهيا املقرر يه: يمت تعلمي الطالب الرتاكيب ال ساس ية للغة اال جنلزيية. ويركز املقرر عىل التدريب العميل واس تخدام عنارص القواعد ال ساس ية. واملواضي

 ال فعال غري احملدودة )صيغة املصدر املنهتية بـ – 7الالكم املنقول )الالكم املبارش وغري املبارش(؛  -6الظرفية والوصفية والامسية؛ امجلل  - 5املبين للمجهول؛  – 4حروف اجلر،  -2والوصفية والامسية؛ 

ing وصيغة املصدر وامس الفاعل وامس املفعول ( 

 

 ) الرتمجة من اال جنلزيية ا ىل العربية )ساعتان –جنل 118 

ىل تعزيز أ   ظهار الفروقات بني اللغتني العربية واال جنلزيية يف هذا املقام. وهذا املقرر هتدف مقررات الرتمجة ا   .معيل وحتضريي ملقررات الرتمجة الالحقةلفة الطالب واعتيادمه عىل تراكيب امجلل واس تعاملها، وا 

 

 )ساعتان( 1بناء املفردات  -جنل 120 

ىل اس تعراض املفردات ال ساس ية والوصول ابل ىل املس توى املتوسط من خالل اس تخداهمم الوسائل اخملتلفة مثل )اللواصق( السوابق واحلش يات واللواحق اليت تضاف ا ىل جذور هيدف هذا املقرر ا  طالب ا 

 اللكامت وتكويهنا... اخل.

 .لكمة جديدة عىل ال قل وأ ن يس تخدموها اس تخداما حصيحا 450وعىل الطالب أ ن يتعرفوا عىل حوايل  

 

 ) )ساعتان 2تحدث الاس امتع وال  –جنل 122 

  .ب مقدرهتم وكفايهتميتدرب الطالب يف هذه املرحةل عىل فهم املناقشات اليت تمت يف قاعة ادلرس حول مواضيع مركزة مرتبطة ابهامتمات خاصة وجماالت خاصة تناس : الاس امتع

 .الاجامتعية، وال حداث املعارصة ومواضيع ادلراسة. كام يتدرب الطالب عىل حتسني نطقهم ليكون واحضا ومفهومايتدرب الطالب عىل التواصل الالكيم يف مواضيع مركزة مرتبطة ابلعالقات  :التحدث

 

 ) مقدمة يف الفنون ال دبية )ساعتان -جنل  181 

جنل من انحية كام  114جنل وتطبيقا ملهارات الكتابة يف مقرر  115ستيعاب والفهم جنل ابعتباره مقدمة يف الفنون ال دبية ال ساس ية اس متراراً عىل مس توًى متقدم ملقرر همارات القراءة والا 181يعد مقرر 

 جنل.  241جنل و  231يعد أ يضا اس تعدادًا وهتيئًة ملقرري 

نه يمت الهدف ال سايس لهذا املقرر هو تزويد الطالب بأ ساس يات املهارات ال ولية الرضورية لقراءة ال دب، و ميكن أ ن تتطور هذه املهارات الحقاً   يف املقررين أ نف  اذلكر. ولتحقيق أ هداف هذا املقرر، فا 

عطاهئم مقدمة وتدريبًا عىل املهارات املطلوبة لقراءة ال دب والكتابة ع  ىل ا  عطاء الطالب مفردات أ دبية أ ولية ابال ضافة ا   .نهالرتكزي عىل ا 

 

 

  ) ساعتان) 1ترمجة  –جنل 212 

ظهار الفروقات بني أ مناط واس تعامالهتا. وتزداد مفردات النصوص املعجنل هيدف هذا امل 118اكس مترار ملقرر  طاة يف هذا املقرر كام وتعقيدا قرر ومن خالل ترمجة النصوص من اللغتني العربية واال جنلزيية ا ىل ا 

 .مجةجنل. كام يركز هذا املقرر عىل اجلانب العميل يف الرت  118أ كرث من مفردات وقواعد النصوص اليت قدمت يف مقرر 

 

نشاء  -جنل 213   ساعتا() 2ا 

ىل تطوير ال فاكر املناس بة.  .يمت تدريب الطالب عىل كتابة مجموعة متنوعة من امجلل حصيحة القواعد يف فقرات مرتابطة ومنسقة ومنطقية يركز هذا املقرر عىل اس تخدام امجلل ال ساس ية يف الكتابة ابالضافة ا 

ذا مسح الوقوينصب الرتكزي هنا أ يضا عىل لك من   .ت بذكلملخصات ال فاكر املرتابطة والقطع املوّسعة املرشوحة عن املواضيع اخملتلفة. ميكن أ ن تطرح وسائل التصنيف يف هذا املقرر ا 

 

 (تذوق الشعر )ساعتان -جنل  231 

دراسة قصائد عديدة من خمتلف ال نواع واملواضيع يكتسب الطالب املعرفة عن صناعة الشعر. والهدف ُُصم هذا املقرر ليقدم للطالب املالمح ال ساس ية الشعر اال جنلزيي كفن أ ديب وذكل من الرتكزي عىل 

و وسائل مساعدة لتعني لتشخيص، التشبيه، الاس تعارة... اخل ك دوات أ  املوضوع  لهذا املقرر هو تزويد الطالب ابلتقنيات الرضورية لتقيمي املعـاين الشعرية وكيفية ابتاكرها. وتدرس ال دوات الشعرية، مثل ا

وةل املراجعة. يف هناية املقرر، من املتوقع أ ن يكون دلى الطالب عىل فهم املادة الشعرية، ولكن هذه ال دوات الشعرية ليست غاية يف نفسها. للكتاب ادلرايس املقرر قاموس للمصطلحات ال دبية لسه

 .التأ ثريات الشعرية واملعاين الشعريةالطالب املس توى املناسب لفهم لغة الشعر للقصائد اخملتارة و 

 

 تذوق املرسحية )ساعتان( -جنل  241 

ب لمرسحية للنص اخملتار وليس فقط عىل طابعها ال ديب. ويتعمل الطاليُقدم هذا املقرر الطالب ا ىل املرسحية اال جنلزيية وذكل ابختيار دقيق للنصوص املقررة. يؤكد املقرر عىل الطبيعة املرسحية ال ساس ية ل 

 .كيف حيللون عقدة املرسحية والشخصيات. وينصب الرتكزي هنا عىل فهم الطبيعة املرسحية بشلك عام وعىل املرسحية املقررة بشلك خاص

 

 نشأ ة فن الرواية )ساعتان( -جنل  251 

الطالب بعض املصلحات املرتبطة ابلفن القصيص مثل العقدة وبناء الشخصيات وماكن ووقت وقوع يُقدم هذا املقرر مقدمة خمترصة عن نشأ ة وتطور القصة اال جنلزيية ابال ضافة ا ىل أ ساس ياهتا. ويكتسب 

جنلرتا يف القرن الثامن عرش. ويدرس الطالب يف هذا املقرر ثال .ال حداث وأ سلوب أ هل اللغة وما شابه ذكل منوذجية عىل  ث رواايتويركز الانتباه هنا عىل اخللفيات التارخيية والاجامتعية وال دبية يف ا 

 .ال قل

 



 كتابة املقال )ساعتان( -جنل  312

حبث قصرية. ويركز عىل قواعد وطرق تقدمي ال دةل دلمع وهجات  يمت تدريب الطالب عىل كتابة مقال طويل مكون من فقرات عديدة. ويُعطى بعض الاهامتم ا ىل معلية تطوير املقاالت املهنجية اجلدلية وورقة

ىل كتابة ورقة فصلية من النظر املس تعمةل مما هي كزي لكمة أ و أ كرث لُيظهروا فهيا مقدرهتم عىل تناول مياكنيكية البحث واس تنتاج نتاجئ لقراءاهتم من مصادر اثنوية. عالوة عىل ذكل، يمت الرت  1250ىيء الطالب ا 

 .د الرتقمي، ضامئر الوصل، وحروف اجلر. جيب عىل الطالب أ ن يتدربوا عىل جتنب ال خطاء واملزالق اللغوية... اخلهنا أ يضا عىل قواعد اللغة خالل املقرر لكه خاصة النقاط التالية: ال زمنة، الواصفات، قواع

 

 ) )ثالث ساعات 1عمل اللغوايت  -جنل 320 

كيب امجلةل، وعمل املعاين. عىل الطالب أ ن يقوموا بأ داء متارين اكفية للتأ كد من أ هنم ، وعمل ال صوات الالكمية وعمل الرصف وتر (يُقدم للطالب يف هذا املقرر املكوانت الرئيس ية لعمل النظام الصويت )الصوتيات

 .غطوا املادة العلمية اليت يف املتناول تغطية جيدة

 

 ) )ساعتان 2عمل اللغوايت  –جنل 323 

ىل تقدمي املواضيع الرئيس ية التالي1جنل )اللغوايت  320هذا املقرر هو اس مترار ملقرر   .ة: الربجامتية، وتنوع اللغة وتغريها، وعمل اللغة النفيس، وعمل اللغة الاجامتع (. وهيدف ا 

  ) ساعاتاللغوايت التطبيقية )ثالث  -جنل  324

دراسة  .تعريف املصطلح وعالقته بفروع املعرفة ال خرى املقرر يه ناقشها هذاهيدف هذا املقرر ا ىل تقدمي املواضيع ال ساس ية يف عمل اللغة التطبيق  وتطبيقاهتا عىل تعمل اللغة الثانية وتدريسها. املواضيع اليت ي 

العوامل املؤثرة يف تعلمي اللغة ال جنبية وتدريسها، عوامل السن مبعىن تعلمي الكبار وتعلمي ال طفال اللغة اال جنلزيية  التحليل املقارن وحتليل ال خطاء واسرتاتيجيات التعملو  خمترصة عن نظرايت اكتساب اللغة

 غة اثنية، العوامل الشخصية والعوامل الاجامتعية الثقافية يف تعلمي اللغة اال جنلزيية لكغة اثنيةلك

 

 ) عمل الصوتيات )ساعتان –جنل  328

ابال ضافة ا ىل تعامهل مع أ جزاء الالكم، فا ن املقرر يتعامل مه. يدرب هذا املقرر الطالب عىل المتيزي بني النطق الصحيح والنطق غري الصحيح لل صوات اال جنلزيية قبل الرشوع يف تطوير همارات النطق عند

 .رمع السواكن واملتحراكت، نربات الصوت، اال يقاع، والتنغمي. تعد الامترين املسجةل الس امتع الطالب جزءًا أ ساس يًا وحيواًي من هذا املقر 

 

 ) اكتساب اللغة )ثالث ساعات -جنل  329

 .ال وىلوقضااي مرتبطة ابكتساب اللغتني ال وىل والثانية. وجيب أ ن يتعود الطالب عىل الطرق والامنذج الرئيس ية املعارصة دلراسة اكتساب اللغة يتعامل هذا املقرر مع مواضيع خمتلفة 

 

 الشعر الرومانتييك )ثالث ساعات( -جنل 332

ويدرس الطالب مفهوم اخليال الرومانيس اكنقطاع  .تحليلية املبارشة للنصوص املقررة لشعراء رئيس يني لتكل الفرتةيقدم هذا املقرر احلركة الرومانتيكية للطالب ويطور فهمهم لطبيعهتا من خالل القراءة ال 

 .والفرضيات الرومانس ية رئييس من عرص الالكس يكية اجلديدة. ويقتفى الطالب مالمح العنارص املتكررة للرومانس ية اال جنلزيية ابالضافة ا ىل خصائص ال شاكل والصيغ

 

 )ثالث ساعات( شكس بري -جنل  344

كوميدية( واحدة ومرسحية مأ ساوية )تراجيدية( واحدة. ومن خالل دراسة نصوص تكل املرسحيات ميكن دراسة )ميكن تقدمي املالمح البارزة للفن املرسيح لشكس بري من خالل دراسة مرسحية هزلية 

 .فكر عرص الياصبات والتطبيق العميل املرسيح

 

 )ثالث ساعات( 19ة يف القرن الرواي - جنل 351

يبني هذا التحليل كيف أ خضع الكتاب الروائيون يف القرن التاسع جيب أ ن يصاحب الاجتاه بتوسع الرواية يف العرص الفيكتوري حتليل دقيق لروايتني عىل ال قل، ويفضل أ ن ميثال بداية الفرتة وهنايهتا. وس  

، وثاكري، قنيات الرواية وأ شاكلها. ويمت اختيار الرواايت اليت يدرسها الطالب يف هذا املقرر من أ عامل كتاب مثل: تشارلز دكزن، وال خوات برونيتعرش املواضيع الاجامتعية الس ياس ية والفلسفية لت 

 .وترولوب، وجورج أ يليوت، ومرييدث، وهاردي

 

 )ثالث ساعات( 1اترخي النقد ال ديب  -جنل  361

الفن". تغط  نصوص النقدية اخملتارة تصور لك من العرص الالكس ييك، وعرص الهنضة والقرن الثامن عرش )عرص الفكر "النقدية للفكر الغريب مع عالقته اخلاصة بـ يتتبع هذا املقرر التطورات الفلسفية و 

براز تطورها من العرص الالكس ييك ا ىل القرن الثامن عرشوالفن( وتؤكد عىل الاجتاهات والتوهجات الرئيس ية للنقد ال ديب يف الفكر النقدي الغريب. يمت التأ كيد عىل املواضيع الر   .ئيس ية للتوهجات الرئيس ية وا 

 

 مقدمة يف ال دب ال مرييك )ثالث ساعات( -جنل  371

واية واحدة عىل ال قل لاكتب من كتاب القرن التاسع عرش دراسة سة ر يركز هذا املقرر اخملترص المتهيدي عىل الكتاب البارزين لل دب ال مرييك وال عامل ال مريكية والاجتاهات ال مريكية. يقوم الطالب بدرا

 .ة القرن التاسع عرشمعيقة. ابالضافة ا ىل ذكل، يدرس الطالب مناذج من النرث القصيص وغري القصيص ومناذج من خمتارات شعرية من الفرتة الاس تعامرية ا ىل هناي

 

 الطرق التقنية يف عمل اللغة التعلمي  )ثالث ساعات( –جنل  406

يمت التعامل يف هذا املقرر مع تقنيات تدريس أ نظمة اللغة اال جنلزيية الصوتية  ُُصم هذا املقرر ليعُود الطالب عىل التقنيات اخملتلفة لتدريس املهارات ال ربع للغة ويه الاس امتع، والتحدث، والقراء، والكتابة. كام

 .القواعدية واملعجمية، وكذكل ال دوات السمعية والبرصية املساعدة يف تعلمي اللغةو 

 

 اللغة واجملمتع )ثالث ساعات( -جنل  407

اللهجة والقدرة الصوتية من انحية، وأ نواع ثنائيات اللغة من اجملمتع الالكيم(. واملواضيع اليت يغطهيا هذا املقرر يه تنوع اللغة، )موضوع هذا املقرر هو عنارص العالقة بني املتحدثني للغة ما وامجلاعة اللغوية 

 .انحية أ خرى



 )ساعتان( 2ترمجة  -جنل 411 

قرر للنصوص من العربية ا ىل والرتمجة يف هذا امل .جنل 212جنل و  118يتوقع الطالب يف هذا املقرر أ ن يتناولوا نصوصا متنوعة بشلك أ وسع ومادة علمية أ كرث تعقيدا مما درسوه يف مقررات الرتمجة السابقة 

 .اال جنلزيية

 

 أ ساليب التخاطب )ساعتان( -جنل 412 

وميكن أ ن يطبق الطالب مبادىء صناعة الالكم معليا  يركز هذا املقرر عىل التخاطب كنشاط رئييس. وهيدف ا ىل اطالع الطالب عىل عنارص اجلهاز الالكيم، التحديد والتحمك يف شدة صوت املتحدث.

 .غري الرمسية )والعامية( ويف املواقف اليومية يف املواقف

 

 كتابة متقدمة )ثالث ساعات( -جنل  413

ر عىل قواعد لية وعىل كتابة ورقة حبث قصرية. ويركز يف هذا املقر يتدرب الطالب يف هذا املقرر عىل كيفية كتابة مقاالت أ طول مكونة من عدة فقرات. وينصب الانتباه عىل معلية تطوير كتابة املقاالت اجلد

لكمة أ و أ كرث يظهر الطالب فهيا قدراهتم عىل التعامل مع مياكنيكية البحث واس تنتاج نتاجئ  1250الشواهد وادلالئل وطرق تقدميها دلمع وهجات النظر املعرب عهنا مما هيي ء الطالب لكتابة ورقة فصلية من 

 .ب عىل الكتابة عن ال دب بتفهم وبطريقة منظمةقراءاهتم من مصادر اثنوية. ابال ضافة ا ىل ذكل، يمت تشجيع الطال

 

 التقومي اللغوي )ساعتان( -جنل 420 

ومفرداهتا. ويناقش هم يف النظام الصويت والنظام النحوي للغة اال جنلزيية تقدم للطالب يف هذا املقرر أ ساليب متنوعة من تقومي ال داء للمتعلمني ال جانب يف املهارات ال ربعة للغة، ابالضافة ا ىل س يطرهتم وحتك 

 .هذا املقرر أ يضا ابختصار أ نواعا خمتلفة من امتحاانت اللغة: اال جناز، والكفاءة، والقابلية، والاس تعداد، والتشخيص

 

 اترخي اللغة اال جنلزيية )ساعتان( -جنل  421

اال جنلزيية بطريقة تبني الفرق بني الترصيفات ادلاخلية والتارخي اخلاريج، والعوامل الس ياس ية والاجامتعية خصص املقرر بصفة أ ساس ية للطالب يف مرحةل التخرج هبدف تعريفهم عىل التطور التارخي  للغة 

واللكامت املس تعارة. وتشلك العالقة بني ال وروبية ال م(، وقوانني ال صوات، -والفكرية اليت حددت تطور الفرتات اخملتلفة. ويقدم هذا املقرر الفرضية اجلينية )اكتشاف اللغة السنسكريتية وعائةل اللغة الهندية

 .قدمية واللغة اال جنلزيية املتوسطة الواقعة بني اللغتني القدمية واحلديثةاللغتني الفرنس ية واال جنلزيية بعد الغزو الروماين جزًء أ ساس يا من هذا املقرر. يتعرف الطالب يف هذا املقرر عىل اللغة اال جنلزيية ال

 

 يت يف اللغة اال جنلزيية )ساعتان(النظام الصو –جنل 422 

املواضيع المنوذجية يف عمل ال صوات مثل النظام الصويت، يتدرب الطالب عىل مبادئ عمل ال صوات احلديث مع الرتكزي عىل نظرية الفونمي مس متدة يف ادلرجة ال وىل من عامل  اللغة تشومسيك وهايل. 

ي  قاع، التنغمي يه معامل ممزية تشلك ُصمي هذا املقرر.ومعليات فونولوجية، املقاطع، النرب فوقطع ، اال 

ىل القواعد الصوتية وتشمل احلذف أ و الشطب، واال دخال والقواعد املؤثرة  املقارنة بني عمل ال صوات وعمل الرصف من انحية وعمل ال صوات وعمل الصوتيات من انحية أ خرى يه أ يضا  .ويقدم الطالب أ يضا ا 

 .مواضيع أ ساس ية للمقرر

 

 عمل الرصف وتركيب امجلةل يف اللغة )ثالث ساعات( -جنل  423

طبيق للقواعد الرتكيبية للغة اال جنلزيية. وكذكل يعاجل هذا املقرر هدف هذا املقرر هو تزويد الطالب مبقدمة عامة لعمل الرصف وتركيب امجلةل. ُوُصم هذا املقرر ليعط  الطالب فكرة ملخصة عن النظرية والت 

ىل معاجلة تراكيب امجلل اال جنلزيية والعبارات اال جنلزييةالتحليل   .املطول لنظرايت تكوين اللكامت واملورفمي اال جنلزيي ابال ضافة ا 

 

 النحو التحوييل )ثالث ساعات( -جنل 424 

ومع البنية النظمية عند شومسيك والنظرية التحويلية ال ولية، ومع عنارص نظرية عمل النحو عند  يتعامل هذا املقرر مع اخللفية للقواعد التحويلية يف اللغوايت الوصفية ال مريكية، ومع قواعد تركيب العبارة،

 .تشومسيك، ومع عمل املعاين التفسريي والتوليدي، وتطبيق النحو التوليدي عىل بياانت املتنوعة للغة

 

 )ساعتان( 3عمل اللغوايت  –جنل 427 

التحويلية" )مبعىن تركيب امجلل ال سايس، واملعجم . اخل( والثاين: هو اختيار املشالك املعينة يف "للطالب مجموعة متنوعة من النظرايت اللغوية أ كرث من النظرية ال ول أ ن يقدم  :هدف هذا املقرر ذو وهجني

 .يقة تفكريمهاللغوايت وتطبيق تكل النطرايت عىل املشالك ملساعدة الطالب عىل الاختيار ل نفسهم أ ي نظرية يه ال كرث مالمئة لطر 

 

 النرث وال سلوب )ثالث ساعات( -جنل  429 

د، وبعبارة أ خرى، أ نه يعمل القواعد ك سلوب مما يعين أ نه مقرر للتحدث عن احتياجات املبتدئني يف دراسة ال سلوب، يهنج هذا املقرر طريقة اس تنباطية )صيغية(، مبعىن أ نه يعمل ال سلوب من خالل القواع

هذا املقرر متاما مخسة عرش منه عىل الهيلك الرتكييب ال سايس أ و التصوري ويعتربه أ سلوب أ سايس يف شلك مجل من الفن القصيص وغري القصيص يف القرن العرشين. ويشمل معيل. يركز لك فصل 

  :موضوعا من موضوعات القواعد الرئيس ية مع أ مثةل عديدة للك مهنا. وهذه املوضوعات يه

مجلل، والقلب: تقدمي الفعل عىل الفاعل، الامسية، والعبارات الفعلية، والصفات والظروف، وحروف اجلر، والروابط، والتناسق: )تساٍو يف الرتبة(، وش بة امجلةل التابعة، وفواحت ا امجلل ال ساس ية، والعبارات

 .مجهول، والتوازن، والامتسك، والرمزية الرتكيبية، والقواعد املتناظرةالاس تفهام، ال مر، التعجب(، وحتويل امجلل من املبين للمعلوم واملبين لل (و  والواصف احلر، والبدل

 

 الشعر الفيكتوري )ثالث ساعات( -جنل 431 

لعرص قبل البدء يف دراسة النصوص ية والتارخيية وال دبية ليقدم هذا املقرر بعض املواضيع، والاجتاهات، وفنون ال دب يف العرص الفكتوري. عىل الطالب أ ن يكونوا مدركني للخلفية الثقافية والس ياس  

 .فعلية للنصوص املقررةلبعض القصائد المنوذجية لتكل احلقبة. تشلك احملارضات الثالث ال وىل اجلزء المتهيدي لهذا املقرر، بيامن خيصص ابيق الفصل لدلراسة ال 

 



 الشعر احلديث )ثالث ساعات( -جنل 432 

بال شك شعراء يف العرص احلديث. جيب اتباع مدخل موحد واحد القتفاء اجتاهني رئيسني للشعر احلديث وهام: التقليدي واحلديث. دراسة مناذج أ خرى عىل الطالب أ ن يدرسوا قصائد رئيس ية ل مه ال 

 اودن. س تكون ش يقة. ابدئني ابلشاعر توماس هاردي، جيب أ ن يغط  املقرر الشعراء الرئيس يني مثل ييتس وروبنسن وفروست وس تفزن و اليوت وابوند و

ورات بقدر اال ماكن. كام جيب دراسة أ كرب قدر ممكن من كام يغط  املقرر الشعراء الثانويني مثل روثك، وس تافورد ومكنيس، ويليامز وونرتز بدرجات متفاوتة ال عطاء عرض اكمل عن الاجنازات والتط 

 .القصائد دراسة مكثفة

 

 املرسحية احلديثة )ثالث ساعات( -جنل  443 

ىل بنرت. ويمت توضيح الاجتاهات الرئيس ية للمرسحية احلديثة مثل الواقعية ومرسح اليقدم هذا ا غضب ومرسح غري املعقول. مرسحيتان ا ىل ثالث ملقرر عرضا لتطور املرسحية احلديثة من برانرد شو ا 

 .مرسحيات رئيس ية منوذجية ميكن التعامل معها بعمق خالل دراسة هذا املقرر

 

 احلديثة يف بريطانيا )ثالث ساعات(الرواية  -جنل 451 

نصوص والرجوع املتواصل للخلفيات الفكرية والثقافية لتكل يقدم هذا املقرر مقدمة خمترصة جدا للرواية احلديثة يف بريطانيا. ميكن تدريس ثالث رواايت عىل ال كرث من خالل الرتكزي الشديد عىل ال 

 .النصوص

 

 )ساعتان( 2اترخي النقد ال ديب  -جنل  461 

هناك مجموعة متاكمةل مرتبطة ابملفاهمي الالكس يكية واحلراكت اجلديدة يف النقد مثل حركة النقد اجلديد، البنائية، وعمل  .يبدأ  هذا املقرر ابلرومانس ية ويؤكد عىل الاجتاهات الرئيس ية للمدرسة الرومانس ية

 .دارس اخملتلفةالظواهر. يمت تقدمي حركة ما بعد البنائية عىل أ هنا تتوجي للم

 

 

 


