
  

  رش ــــــــامعة جـــــــج
  اآلدابكلیة 

    2012/    لغة انجلیزیة  خطط الماجستیر

 

  ساعات  اسم المساق  رقم المساق    ساعات  اسم المساق  رقم المساق
  رسالة/  لغة انجلیزیةخطة ماجستیر 

  ساعة)  33( عدد الساعات 
  شامل/  لغة انجلیزیة  خطة ماجستیر  

  ساعة)  33( عدد الساعات 

 ساعة) 24(متطلبات إجباریة  -1   ساعة) 18(تطلبات إجباریة م -1
 3 العلمي البحث مناھج 0102711   3 العلمي البحث مناھج 0102711
 3 اإلنجلیزیة اللغة أصوات علم 0102712   3 اإلنجلیزیة اللغة أصوات علم 0102712
 3 اإلنجلیزي النحو في معمقة دراسات 0102713   3 اإلنجلیزي النحو في معمقة دراسات 0102713
 3 المتقدم المعاني علم 0102714   3 المتقدم المعاني علم 0102714
 3 االنكلیزي األدب في معمقة دراسات 0102715   3 االنكلیزي األدب في معمقة دراسات 0102715
 3  األدبي النقد 0102716   3 األدبي النقد 0102716

 3 الحدیثة اللغویة المدارس 0102720   ساعة)  6 ( اختیاریةمتطلبات  -2
 3 األمریكي األدب في معمقة دراسة 0102723   التالیة المقررات من الطالب یختارھا ساعات) 3): (لغة( االختیاریة المساقات -أ

      3 الخطاب تحلیل 0102717
  ساعة)  9 ( اختیاریةمتطلبات  -2   3 والنفسیة  االجتماعیة اللسانیات  0102718
 األسلوبیة في دراسات  0102719

3 
  :التالیة المقررات من الطالب یختارھا ساعات) 6): (لغة( االختیاریة المساقات -أ  

  
  3 الخطاب تحلیل 0102717   3 الحدیثة اللغویة المدارس 0102720
 3 والنفسیة االجتماعیة اللسانیات 0102718   3 التقابلیة اللسانیات 0102721
 3 األسلوبیة في دراسات 0102719   3 اللغة في خاص موضوع 0102722

 3 التقابلیة اللسانیات 0102721   : التالیة المقررات من الطالب یختارھا ساعات) 3): (أدب( االختیاریة  المساقات -ب
 3 اللغة في خاص موضوع 0102722   3 األمریكي األدب في معمقة دراسة 0102723
 :التالیة المقررات من الطالب یختارھا ساعات) 3): (أدب( االختیاریة  المساقات -ب   3  كیةواألمری اإلنجلیزیة المسرحیة  0102724
 3 واألمریكیة اإلنجلیزیة المسرحیة 0102724   3 واألمریكیة اإلنجلیزیة الروایة 0102725
 3 واألمریكیة اإلنجلیزیة الروایة 0102725   3 واألمریكي اإلنجلیزي الشعر 0102726
 3 واألمریكي اإلنجلیزي الشعر 0102726    3 المقارن دباأل 0102727
 3 المقارن األدب 0102727   3 األدب في خاص موضوع 0102728
 3 األدب في خاص موضوع 0102728   3 المترجم العالمي األدب 0102729

 3 المترجم العالمي األدب 0102729    ساعة)  9  ( الرسالة  -3                                
 الشامل  -3                                    9 رسالة/ ماجستیر  102799

 0 امتحان شامل/ ماجستیر  102798     
  %)75(أو االمتحان الوطني ) 550(مطلوب امتحان التوفل ناجح عالمة     %)75(أو االمتحان الوطني ) 550(مطلوب امتحان التوفل ناجح عالمة 


