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 النسخة العربية     

 توضيح آلية الدراسة يف برنامج الدراسات العليا
 

مواد، وتفتح هذه املواد على مواد التخصص  5يف الفصل األول وهي إجبارية يدرس الطالب املواد التالية األساسية 
 .يف الفصل الثاني والثالث

 الفصل األولمواد 

Subject   رمز المقرر المقرر 

Functional Grammar ةيالوظيف قواعد النحويةال ENES01 

Foundation of Linguistics أساسيات علم اللغة ENES02 

Introduction to English Literature مقدمة في األدب اإلنجليزي ENES03 

Arabic Language   اللغة العربية ENES04 

Research methods طرق بحث ENES05 

 

 وهي الكتابة األكاديميةويدرس الطالب في الفصل الثاني أربع مواد فقط، منها مادة إجبارية 
 .ويختار اثنان من مواد التخصص

 مواد علم اللغة النظري في الفصل الثاني هي علم الصوتيات الوصفي والنظرية النحوية -
 األجنبية وتصميم مناهجمواد علم اللغة التطبيقي في الفصل الثاني هي منهجية تدريس اللغة  -
 مواد األجب في الفصل الثاني هي رواية وشعر -

 ويختار الطالب مادة من تخصص آخر، مثال         
 مادة من تخصص آخر مواد تخصص مادة إجبارية

 منهجية تدريس اللغة األجنبية علم الصوتيات الوصفي والنظرية النحوية الكتابة األكاديمية

 علم الصوتيات الوصفي تدريس اللغة األجنبية وتصميم مناهجمنهجية  الكتابة األكاديمية

 وتصميم مناهج رواية وشعر الكتابة األكاديمية

 
حتى  (تقنيات أساسية للكتابة)طرق بحث  النجاح في مقرر، على الطالب  هذه مجرد أمثلة توضيحية

حتى يستطيع تنزيل مادتين  يفيةالقواعد النحوية الوظيستطيع تنزيل مادة الكتابة األكاديمية، وتصفية مادة 

حتى يستطيع تنزيل  أساسيات علم اللغة مقرر في و النجاح، علم الصوتيات الوصفي والنظرية النحوية

 مقدمة في األدب اإلنجليزي مقرر فى و النجاحمادتين منهجية تدريس اللغة األجنبية وتصميم مناهج، 
 . رواية وشعرحتى يستطيع تنزيل مادتين 

 الفصل الثانيمواد الفصل الثاني 

Subject   التراتبية رمز المقرر المقرر 
Academic Writing  الكتابة األكاديمية ENES06 ENES05 

Descriptive Phonology علم الصوتيات الوصفي ENES07 ENES01 

English Novel رواية ENES08 ENES03 

Syntactic Theory النظرية النحوية ENES09 ENES01 

Methodology of Language Teaching منهجية تدريس اللغة األجنبية ENES10 ENES02 
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English Poetry شعر ENES11 ENES03 

Syllabus Design تصميم مناهج ENES12 ENES02 

 

مادتين التخصص في الفصل  ينجح فىمواد تخصص في الفصل الثالث حسب الجداول أدناه، عليه أن  3ويدرس الطالب 

 :تنزيل مواد التخصص في الفصل الثالث، مثالالثاني حتى يستطيع 

 .دب األمريكياألوالنقد االدبي ودراما أساليب تنزيل حتى يستطيع رواية وشعر  مادتين النجاح فىعلى الطالب 

علم األصوات المقارن تنزيل يستطيع حتى علم الصوتيات الوصفي والنظرية النحوية  على الطالب تصفية مادتين

 .المعانيعلم ومروفولوجيا و

اللغة اإلنجليزية تنزيل منهجية تدريس اللغة األجنبية وتصميم مناهج حتى  على الطالب تصفية مادتين يستطيع 

 . تحليل األخطاء واكتساب اللغة الثانية و األختباراتو لألغراض المحددة

 الفصل الثالثمواد 

 شعبة األدب

Subject   التراتبية رمز المقرر المقرر 
English Drama دراما ENESL1 ENES08 ENES11 

Methods of Literary Analysis  أساليب النقد االدبي ENESL2 ENES08 ENES11 

American Literature  دب األمريكي األ ENESL3 ENES08 ENES11 

 شعبة علم اللغة النظري

Subject   التراتبية رمز المقرر المقرر 
Comparative Phonology  األصوات المقارنعلم ENEST1 ENES07 ENES09 

Morphology  مروفولوجيا ENEST2 ENES07 ENES09 

Semantics علم المعاني ENEST3 ENES07 ENES09 

 شعبة علم اللغة التطبيقي

 Subject المقرر رمز المقرر التراتبية

ENES12 ENES10 ENESA1  اللغة اإلنجليزية لألغراض

 المحددة
English for Specific Purposes 

ENES12 ENES10 ENESA2 األختبارات Testing 

ENES12 ENES10 ENESA3  تحليل األخطاء واكتساب

 اللغة الثانية
Error Analysis in Second Language 

Acquisition 

 

 ررسالة الماجستي

يجوز % 75في الفصل الثالث وبمعدل عام  3في الفصل الثاني و 4في الفصل األول و 5وبعد تصفية جميع المواد وهم 

كشف درجات يفيد حصوله على دبلوم دراسات عليا في حال كان المعدل العام للطالب البدء في كتابة رسالته، وسيعطى 

 %. 75أقل من 
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