
 

 

 

 

 وصف المواد
 

 وصف مواد ماجستير اللغة اإلنجليزية وآدابها / أدب

 
 الرواية اإلنجليزية         0202020

للقصة والسرد، الدراسات  الفنيةتركز هذه المادة على عناصر منها: نظرة شمولية حول تطور الرواية، والنواحي 

ة من ور المرتلفة واألنواع الفرعيوالدراسةةةة المك فة لروايات مرتارة تم ل ال صةةة الكبرى التي تناولت فن القصةةةة،

 الرواية، االتجاهات الرئيسة لفن الرواية، ومساهمات كبار الروائيين.

 

 المسرحية اإلنجليزية         0202020

ت ريف الطلبة بشكل عام بتطور المسرحية وبالنظريات الكبرى المت لقة بالمسرحية ونقدها.  إلىتهدف هذه المادة 

مسرحيات ترتار من فترات مرتلفة تم ل االتجاهات الرئيسة وال انوية في فن المسرحية، وتتضمن دراسة م مقة ل

وكذلك التطورات الحدي ة في هذا الفن. ينصب التركيز في هذه المادة على المسرحية بوصفها عمالً أدبياً أك ر من 

 كونها عمالً يم ل على المسرح.

 

 ةاألسلوبية في اللغة اإلنجليزي        0202022

 للنصةةوو وفي فهأ أسةةاليب وصصةةائ  القارئتتناول هذه المادة بشةةكل أسةةاسةةي دور األسةةلوبية في تسةةهيل تلقي 

أصوذة من مجاالت االسةةتردام الليوم م ل األدو ووسةةائل ا عالم ولية السةةرد ممجموعة واسةة ة من النصةةوو ال

لدراستها وصاصة تلك التي لها دور مهأ والقانون. ويتأ اصتيار مواضيع ذات أهمية بارزة في الليويات الم اصرة 

تلك التي تلقى رواجاً بين  للمناقشةةةةةةة وصاصةةةةةةةفي تحليل النصةةةةةةوو. كما يجرم اصتيار ب ا األعمال األدبية 

اللسةةانية واألسةةلوبية األدبية على حد سةةواح في محاولة لتحديد  األسةةلوبيةالدارسةةين والنقاد. وينصةةب االهتمام على 

 النظرية مبادئوظيفة األدبية. وبفضةةةةةةل دراسةةةةةةة الطالب لهذه المادة سةةةةةةيتمكن من فهأ وال األسةةةةةةلووال القة بين 

الكاتب  أسةةةلوواألسةةةلوبية ومناهل التحليل األسةةةلوبي حيد سةةةيزود بم لومات عن كيفية عمل اللية ويريقة تحديد 

 من كسب اهتمام الجمهور. ا عالنوالت رف على المؤثرات التي تمكن لية 

 

 ظرية األدبيةالن        020222

تتناول هذه المادة نظرية األدو الحدي ة بدحا بالشةةةكلية الروسةةةية ومدرسةةةة النقد الجديد ومرورا بالبنيوية إلى ما ب د 

 البنيوية ومدى ارتبايها ب ملية النقد األدبي في دراسة وتحليل النصوو األدبية من مرتلف األنواع.

 

 األدب العالمي       0202020

هذا السةةةةةةيا  ت ني كافة أنواع األعمال األدبية وكلمة ال المي تشةةةةةةير إلى األدو في مرتلف أرجاح كلمة األدو في 

ال الأ بما في ذلك أدو أمريكا الالتينية وإفريقيا وآسةةةيا باسةةةت ناح األدو البريطاني واألدو االنجليزم. وتهدف هذه 

دبية والتي بدورها تن ك  ايجابياً على المادة إلى الت رف إلى اآلداو األصرى بيرض توسةةةةةةيع مدارب الطلبة األ

 واألدو األمريكي. يم رفتهأ باألدو البريطان

 

 النقد األدبي في القرن العشرين      0202020

ي تبر القرن ال شةةةةةرين ال صةةةةةر الذهبي في مجال النقد األدبي ولأ يسةةةةةبا أن ظهر م ل هذا االهتمام بالنقد األدبي 

د في ظهور المزيد من مقاالت النقد األدبي والنظريات األدبية. وتهدف هذه المادة والنظريات األدبية بدليل االزديا

إلى ت ريف الطلبة بأهأ مفاهيأ مدارس النقد والنظريات األدبية من أجل ت ميا الفهأ للنصةةةةةةوو األدبية وتيطي 

لوجيا األدبية، النظرية المادة أهأ المدارس النقدية والنظريات األدبية م ل مدرسةةةةةةةة النقد الجديد، نظرية المي و

البنيوية، والنظرية السةةةةيكولوجية وايرها من النظريات األدبية الم اصةةةةرة. كما تهدف المادة إلى إفسةةةةاح المجال 

 لتطبيا النظريات على النصوو األدبية  رشاد الطلبة في كيفية است مالها عملياً.

 

    

 

 ماجستير() :البرنامج

 األدب :التخصص

 

 

 

 جامعة الزرقاء   

 اآلدابالكلية:

 اللغة اإلنجليزية والترجمة القسم:

 

 



 

 

 

 الرواية اإلنجليزية واألمريكية المعاصرة      0202022

تريالً لنماذج من أعمال أشهر روائيي القرن ال شرين من أم ال فتزجيرالد وفوكنر وهيمنيوام تتضمن هذه المادة 

وسةةالنجر وكابوت وأليسةةون وبنجن وموريسةةون من األمريكان، وكونراد وفورسةةتر وجوي  واولدنك وفيرجينيا 

رو واوركي وسةةةولجنيتسةةةن واورديمر وولف وأيم  ولينغ من البريطانيين وتوماس مان وكافكا وبروسةةةت ومال

 وماركيز من ايرهأ.

 

 األدب المقارن      0202020

منها:  ةمت ددتهدف هذه المادة إلى ت ريف الطلبة بطبي ة األدو المقارن، ووظيفته، ومنهجيته، وتتناول مشةةةةةكالت 

و المقارن واألدو ال ام المصةةةةةةطلحات، المؤشةةةةةةرات األدبية، التأثر واألصةةةةةةالة، التقليد والتجديد، الفر  بين األد

ن ة عالقة األدو بييره مواألدو ال لمي، والمقارنة بين المدرسةةةةةتين الفرنسةةةةةية واألمريكية. كذلك تتناول هذه الماد

مجاالت الفكر كالفلسةةةةةةفة وعلأ النف  والفنون األصرى . وتتناول أيضةةةةةةاً دور الترجمة في األدو ونظرية األنواع 

والتأثير المتبادلين بين األدو ال ربي والتراث اليربي، صاصةةةةً  ح مت ما في األثرتهي المادة باسةةةتقصةةةااألدبية وتن

 األدبين ا نجليزم واألمريكي.

 

 أساليب البحث في األدب     0202022 

 

ير  و بأسةةةاليبالهدف من هذه المادة إرشةةةاد الطلبة إلى كيفية إعداد وكتابة البحوث في األدو من صالل ت ريفهأ 

مة وإعداد قائ االسةةةةتنتاجاتالبحد م ل تحديد الموضةةةةوع، وتدوين المالحظات وتوثيا الم لومات والتوصةةةةل إلى 

بالمراجع والمصةةةةادر األسةةةةاسةةةةية. وعالوةً على ذلك فدن المادة تهدف إلى ت ريف الطلبة للمكتبة وير  اسةةةةتردام 

 في البحد.الكمبيوتر 

 

 في األدب اإلنجليزي ثةالحداثة وما بعد الحدا      0202022

تتناول هذه المادة الحركات األدبية التي ظهرت في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية في مطلع القرن ال شةةةرين 

ما ب د الحداثة" والتي ظهرت في أعمال ب ا الكتاو الم روفين م ل تم لت تلك الحركات في "الحداثة" و " دوق

يا وولف نب النظرية جيم  جوي  وإليوت ، وفيرجين مادة على الجوا يل بيكيد وايرهأ وتركز ال ، و سةةةةةةةاموئ

 وال ملية .

 

 النظرية النسوية في األدب االنجليزي       0202022

تتناول هذه المادة نظرية األدو النسةةوم من القرن ال امن عشةةر مم لة بأعمال ولنسةةتونكرافت ومل مروراً بنظرية 

ى النظريات الم اصةةرة. وسةةيجرم التركيز  على المحاور الرالفية اري  اتكنسةةون وشةةالمت فيرسةةتون إل –تام 

 صةةالح االجتماعي وبسةةياسةةات ا األسةةاسةةية في النظرية النسةةوية وتطبيقاتها وصاصةةةً فيما يت لا بالطبع والتطبع

قات ال ر  والجن  والطب. كما أن مواضةةيع االصتالفبرالي والتحول الراديكالي وسةةياسةةات التماثل وسةةياسةةات اللي

 االجتماعية المتشابكة ستل ب دوراً أساسياً في المناقشات النظرية والتطبيقات ال ملية في هذه المادة.

 

 نصوص مقارنة     0202020

تهدف هذه المادة إلى ت ريف الطلبة بنشةةأة علأ مقارنة النصةةوو وتطوره، وتركز على مقابلة النصةةوو ال ربية 

 ايير الن  ، أنواع النصةةوو ومميزاتها، تركيب الفقرة، ال وامل وا نجليزية من حيد عناصةةر تحليل الن ، م

المؤثرة في إنتاج الن  ، أسةةةةةةةاليب م الجة الم لومات كما تركز هذه المادة على إبراز التطبيقات ال ملية لهذه 

 المفاهيأ في عملية ت ليأ الترجمة من ال ربية إلى االنجليزية وبال ك .

 

 في العصر الوسيطاللغة اإلنجليزية     0202020

تهدف هذه المادة الى تمكين الطلبة من قراحة اللية ا نجليزية في ال صور الوسطى )وبراصة لية تشوسر(. حيد 

سيكوأن ر بليتها األصلية ومن ثأ تحليلها. ومع سيقوم الطلبة بقراحة نصوو وكتابات تشوس ن على لية التركيز 

سيتأ قراحة نصوو أصرى تم ل اللهجات  تشوسرتشوسر اال انه سيكون هناب ب ا التركيز على  كشاعر. كما 

 ا نجليزية في ال صور الوسطى وسيتأ مقارنتها مع اللهجة السائدة في لندن.

 

 

 موضوعات خاصة في األدب االنجليزي       0202020 

الموضةةوع م مقة لموضةةوع أدبي صاو يتأ اصتياره من قبل المحاضةةر. وقد يكون  تشةةتمل هذه المادة على دراسةةة

دراسةةةة لاعمال الكاملة أو المرتارة لكاتب م روف، أو لحقبة من حقب األدو ا نجليزمأل األمريكيأل المقارن، أو 



 

 

 

بكتابة أبحاث تتناول أحد المواضةةةةةةيع  الطلبةلمدرسةةةةةةةة أدبية أو نقدية. ويكون التركيز في هذه المادة على قيام 

 المذكورة أعاله جزئياً أو كلياً.

 

 النقاد المحدثون       0202020

تشةةةةتمل هذه المادة على مرتارات نقدية ل دد من النقاد المحدثين الذين سةةةةاهموا في النقد األدبي ونظريته ومن بين 

هؤالح النقاد: ريتشةةارد، ريموندوليمز، جورج لوكا ، ميرائيل باحتين، ادوارد سةة يد، روالند بارت، حاب دريدا، 

ايز. النظرية األدبية والنقد األدبي، واالهتمام الراو باللية الذم أحدث جوناثان كير، سةةةةةةتانلي فف، وولف جان  

 ثورة التجديد في الدراسات األدبية والليوية.

 

 االتجاهات المعاصرة في المسرحية    0202020

شةةةةو وشةةةةيروف  ت طي هذه المادة أهأ االتجاهات المؤثرة من مسةةةةرح القرن ال شةةةةرين ابتداًح من واق ية ابسةةةةن و

بالرمزية والت بيرية في فترة مابين الحربين ثأ المسةةةرح الملحمي ومسةةةرح ال بد وانتهاًح بتجارو ما ب د  ومروراً 

 والتجريبيةالحداثة في المسرح في ال قود األصيرة إضافةً إلى نماذج من الواق ية والطبي ية 

 

 األدب و المجتمع     0202020

لم روفة وبراصةةةةةة في األدو االنجليزم و األدو األمريكي من ب ا األعمال األدبية ات نى هذه المادة بدراسةةةةةة 

الناحية التاريرية، والسةةياسةةية، واالجتماعية، والفكرية، في ضةةوح االتجاهات والمنهجيات القديمة والحدي ة في هذا 

   المجال لتفسير وفهأ ال القة الوثيقة بين األدو والظروف الموضوعية المحيطة.

 

 

 نجليزي واألمريكي الحديثالشعر اال     7272020
تشةةةةةتمل هذه المادة على تحليل مفصةةةةةل حول أعمال ابرز شةةةةة راح القرن ال شةةةةةرين، ابتداًح من هاردم و ييت  و 

 فروست و ايليوت و باوند، با ضافة إلى ش راح الحرو ال المية األولى ويتب هأ ش راح ال الثينيات واألرب ينيات

لم اصةةةةةةرين م ل الوبل و بيريمان و بالث و الركن و هيبر و هيني من القرن ال شةةةةةةرين.وتنتهي بالشةةةةةة راح ا

وآصرون، وتركز المادة من جهة على المجاالت الليوية والرسةةةةمية للشةةةة ر وعلى ان كاسةةةةها للقضةةةةايا االجتماعية 

 واأليديولوجية من جهة أصرى.

 


