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 اللغات اخلطة الدراسية ملرحلة البكالوريوس بكلية

 لربنامج األدب اإلجنليزي والدراسات الثقافية

 نبذة عن الكلية:

س جملس التعليم العالي بالتوجيه نشأت كلية اللغات والرتمجة بناء على موافقة خادم احلرمني الشريفني رئيس جملس الوزراء ورئي

على ما اختذه جملس التعليم العالي من قرار بهذا اخلصوص بناء على املشروع  هـ 27/9/1428م ب وتاريخ /8626الربقي الكريم رقم 

وتاريخ  379اب رقم الذي تقدمت به اجلامعة إلنشاء هذه الكلية. ومتت إعادة هيكلة الكلية بناء على قرار معالي وزير التعليم باخلط

وتغيري مسماها لكلية "اللغات" لتضم ثالثة أقسام تعليمية )قسم الرتمجة وقسم اللغويات التطبيقية وقسم األدب  هـ 25/3/1437

 .هـ 30/6/1440بتاريخ  93608اإلجنليزي(، ثم إنشاء قسم "اللغات األسيوية" بناء على برقية معالي وزير التعليم رقم 

 رؤية الكلية:  

  والرتمجة.التميز يف جمال اللغات األجنبية احلية بتخصصاتها اللغوية واألدبية 

 رسالة الكلية:

 ةادإعداد كوادر نسائية مؤهلة علميًا ومهنيًا، ومتكينها باملهارات األساسية للمنافسة يف سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي واالبتكار وري

الرتمجة واألدب من خالل برامج أكادميية عالية اجلودة وفقًا ألفضل املعايري الوطنية األعمال وخدمة اجملتمع يف جمال اللغات و

 والعاملية.

 أهداف الكلية: 

 املساهمة التنافسية يف مسرية التنمية الوطنية يف جمال علوم اللغات والرتمجة واألدب. .1
 بل والرؤية الوطنية.حتقيق بيئة تعليمية وتدريبية متجددة خلدمة اجملتمع ومسايرة آلفاق املستق .2
 تلبية احتياجات سوق العمل مبتخصصات يتسمن بالكفاءة العالية وروح املواطنة وأخالق املهنة والقيادة وحتمل املسؤولية. .3
تعزيز الشراكات االسرتاتيجية ذات التأثري املعريف واجملتمعي من خالل برامج ومبادرات أكادميية وحبثية واستشارية لتدعم  .4

 اصل الثقايف مع دول العامل.متطلبات التو
 حتفيز نشاط البحث العلمي والدراسات البحثية البينية ومبادرات االبتكار وريادة األعمال وفقًا للمعايري العاملية. .5
 حتقيق التمكني املؤسسي لدعم االستدامة واالستثمار األمثل ملوارد الكلية. .6
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 :  القسمرؤية 

 ل األدب اإلجنليزي والدراسات الثقافية لتحقيق التواصل الثقايف مع العامل مبا خيدم اجملتمع.التميز يف تأهيل كوادر نسائية يف جما

 :القسمرسالة 

 حتقيق التميز األكادميي والبحثي ودعم الكفاءات املهنية واإلدارية والطالبية وتعزيز الشراكة اجملتمعية.

 : القسمأهداف 

 ل توفري بيئة عمل حمفزة.دعم أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية من خال .1
 حتقيق التميز األكادميي ملخرجات الربنامج من خالل تطبيق أعلي معايري اجلودة الوطنية والعاملية. .2
 يف جمال األدب اإلجنليزي والدراسات الثقافية. حتقيق نتاج حبثي متميز .3
 تعزيز الشراكة اجملتمعية من خالل دعم مبادرات القسم يف هذا اجملال. .4

 :ربنامجالرسالة 

يف  تأهيل كوادر نسائية يتمتعن بكفاءة علمية ومهنية وحبثية متخصصة يف األدب اإلجنليزي والدراسات الثقافية، متكنهن من تلبية االحتياجات

 هذا اجملال، واإلسهام يف خدمة اجملتمع.

 :الربنامجأهداف 

ثقايف املكتوب أو املرتجم إىل اللغة اإلجنليزية واليت تعكس متكني اخلرجيات من دراسة أجناس ومدارس أدبية شاملة لإلرث األدبي وال .1

 ثقافات متعددة.
 تطوير قدرات اخلرجيات على التواصل الثقايف باستخدام العديد من الوسائل ومنها الرقمية. .2
 تعزيز قدرات اخلرجيات البحثية واملهارات التحليلية والتفكري اإلبداعي.  .3
 لتلبية احتياجات سوق العمل. مهاريًاو إعداد اخلرجيات معرفيًا .4
  تشجيع إسهامات اخلرجيات اجملتمعية. .5

 :باللغة العربية الدرجة العلمية اليت مينحها الربنامج

 س اآلداب يف األدب اإلجنليزي والدراسات الثقافيةوبكالوري

 :باللغة االجنليزية الدرجة العلمية اليت مينحها الربنامج
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 :نظام الدراسة

 دراسي ىعشر مستو ااثن –فصلي  –انتظام 

  :الفرص الوظيفية
 التدريس اجلامعي ومواصلة التعليم العالي. .1
 العمل يف السلك الدبلوماسي داخل اململكة وخارجها. .2
 وكتابة.العمل يف القطاع احلكومي واخلاص إلملامها مبهارات اللغة اإلجنليزية حتدثا  .3
 العمل يف قطاع اإلعالم واملسرح .4
 العمل يف جمال البحث والتحرير يف الصحافة احمللية العاملية. .5
 العمل يف دور النشر والنوادي األدبية واجلمعيات الثقافية. .6
 العمل يف مراكز الدراسات الثقافية ودراسات املرأة. .7

  يف الربنامج: لغة الدراسة

  اللغة اإلجنليزية
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 رات: ترميز املقر

 تصنيف عددي.املقرر من تصنيف حريف ويتكون رمز 

  :رمز التصنيف احلريف إىل القسمي

 الرمز احلريف باللغة االجنليزية الرمز احلريف باللغة العربية

 LITE أدب

 ويتكون التصنيف العددي من ثالثة أرقام كما يلي:

 يرمز رقم املئات إىل السنة الدراسية.

 القسم. / الربنامجلتخصص الدقيق داخل يرمز رقم العشرات إىل ا

 .للربنامجيرمز رقم اآلحاد إىل تسلسل املقرر ضمن التخصص الدقيق 
 

 مدلول رقم العشرات يف ترميز املقررات 

 التخصص الدقيق الرقم

 Language Skills / مهارات لغوية 0

 Proseنثر /  1

 Poetryشعر /  2

 Dramaمسرحية /  3

 Criticism and Critical Thinkingاملنطقي / النقد والتفكري  4

 General Literatureأدب عام /  5

 Literature and Cultural Studiesاألدب والدراسات الثقافية /  6

 Graduation Project & Field Trainingمشروع خترج وتدريب ميداين /  9
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 ملرحلة البكالوريوس اخلطة الدراسية

وحدة دراسية موزعة على النحو  (198)من األدب اإلجنليزي والدراسات الثقافية  لربنامجية ملرحلة البكالوريوس تتكون اخلطة الدراس

 اآلتي:

 

 المتطلبات
 عدد الوحدات

 الدراسية

 *18 متطلبات الجامعة -1

 27 إجباري متطلبات الكلية -2

 8 اختياري

 متطلبات البرنامج -3

ي
ر
با
ج

إ
 

 129 مقررات تخصصية

 16 تيارياخ

 198 المجموع
 

*تبعاً ملعايري اخلطط يف اجلامعات اليت تؤكد على عدم االزدواجية يف املقررات اليت تدرسها الطالبة حيث كانت املعارف اليت يتضمنها 

قررات التخصص لذا وحدات دراسية تتوافق مع ما تدرسه الطالبة يف م 8 بواقع( ٢ اإلجنليزية واللغة ١متطلبا اجلامعة )اللغة اإلجنليزية 

 استعاض الربنامج عن دراسة هذين املتطلبني مبا تدرسه يف التخصص.
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  متطلبات اجلامعة
دراسية  ( وحدة26بواقع )مقررات ( 6وهي املقررات الدراسية اليت تدرسها طالبات اجلامعة يف مجيع الكليات وعددها )

 موزعة كالتايل:

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

 نظري
LT 

متارين / 
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 (1الثقافة اإلسالمية )

 )منطلقات أساسية يف الثقافة اإلسالمية(
Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 3 - - 3 101سلم 

2 
 (2الثقافة اإلسالمية )

 (نظام األسرة يف اإلسالم)
Islamic Culture (2) 

 101سلم  ISLS 202 3 - - 3 202سلم 

3 
 (3الثقافة اإلسالمية )

 قضااي املرأة املعاصرة()
Islamic Culture (3) 

 101سلم  ISLS 303 3 - - 3  303سلم 

4 
 (4الثقافة اإلسالمية )

 (مذاهب فكرية معاصرة)
Islamic Culture (4) 

 101سلم  ISLS 404 3 - - 3  404سلم 

 التحرير الكتايب 5
Arabic Composition 

  101عرب 
ARAB 

101  
3 - - 3 - 

 التدريبات اللغوية 6
Language Skills 

  202عرب 
ARAB 

202 
3 - - 3 - 

 *( 1جنليزية )اللغة اال 7
English Language (1) 

  Eng 101-1 15 - 4 1-101إنج

 *( 2جنليزية )اللغة اال 8
English Language (2) 

 1-101إنج Eng 102-2 15 - 4 2-102إنج

 وحدة دراسية 26 اجملموع
 

ً لمعايير الخطط في الجامعات التي تؤكد على عدم االزدواجية في المقررات التي تدرسها الطالبة حيث كانت المعارف التي  *تبعا

وحدات دراسية تتوافق مع ما تدرسه الطالبة في مقررات  8( بواقع ٢ية واللغة اإلنجليز ١يتضمنها متطلبا الجامعة )اللغة اإلنجليزية 

 التخصص لذا استعاض البرنامج عن دراسة هذين المتطلبين بما تدرسه في التخصص.
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 متطلبات الكلية

 هي املقررات الدراسية املشرتكة بني أقسام الكلية:

 :أ( متطلبات الكلية اإلجبارية

 ة وتنقسم على النحو التالي:حدة دراسيو (27)بواقع  اتمقرر (6)وعددها  

( مقررات لغة أجنبية ثانية ضمن حزم حمددة لكل لغة )كل لغة يف حزمة 4و) النظم وتقنية املعلومات ئمقرري اإلحصاء ومباد

ى غري لغة مستويات متدرجة على أن ختتار الطالبة لغة أخر4تتكون من أربع مقررات متدرجة لنفس اللغة( تدرسهم الطالبة على 

 برناجمها.

 م
 اسم املقرر

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 حصاءاإل

Statistics 
 ت160 ريض

MATH 
160T 

    3 2 - 4 - 

2 
 ملعلوماتنظم وتقنية االمبادئ 

Principles of Information and 
Technology Systems 

 - IT 101T 2 2 - 3 ت101 اتل

3 
 متطلب كلية 

 (1) لغة أجنبية اثنية
Second Foreign Language (1) 

   5 - - 5 - 

4 
 متطلب كلية

 (2لغة أجنبية اثنية ) 
Second Foreign Language (2) 

  5 - - 5 
 متطلب كلية 

 (1) ية اثنيةلغة أجنب

5 
 متطلب كلية 
 (3لغة أجنبية اثنية )

Second Foreign Language (3) 
  5 - - 5 

 متطلب كلية
 (2لغة أجنبية اثنية ) 

6 
 متطلب كلية
 (4لغة أجنبية اثنية )

Second Foreign Language (4) 
  5 - - 5 

 متطلب كلية 
 (3لغة أجنبية اثنية )

 وحدة دراسية 27 اجملموع
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 حزم اللغة األجنبية الثانية *

 الفرنسية واللغة الصينية( اللغةحزمة اللغة اإلجنليزية )لطالبات برامج أواًل: 

 

 م
 اسم املقرر

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

 (1اإلجنليزية ) لغة أجنبية اثنية 1
Second Foreign Language (English1)  201لغوي LING 201 5 - - 5 - 

 (2اإلجنليزية لغة أجنبية اثنية ) 2
Second Foreign Language (English2)  202لغوي LING 202 5 - - 5 LING 201 

 (3اإلجنليزية لغة أجنبية اثنية ) 3
Second Foreign Language (English3)  303لغوي LING 303 5 - - 5 LING 202 

 (4اإلجنليزية لغة أجنبية اثنية ) 4
Second Foreign Language (English4)  304لغوي LING 304 5 - - 5 LING 303 

 وحدة دراسية 20 اجملموع
 

 

 يات التطبيقية واألدب اإلجنليزي والدراسات الثقافية واللغة الصينية(اإلجنليزية واللغو اللغةحزمة اللغة الفرنسية )لطالبات برامج ثانيًا: 
 

 م
 اسم املقرر

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

 (1)الفرنسية  لغة أجنبية اثنية 1
Second Foreign Language (French1)  201فرنس FRNS 201 5 - - 5 - 

 (2لغة أجنبية اثنية )الفرنسية  2
Second Foreign Language (French2)  202فرنس FRNS 202 5 - - 5 FRNS 201 

 (3لغة أجنبية اثنية )الفرنسية  3
Second Foreign Language (French3)  303فرنس FRNS 303 5 - - 5 FRNS 202 

 (4لغة أجنبية اثنية )الفرنسية  4
Second Foreign Language (French4)  304فرنس FRNS 304 5 - - 5 FRNS 303 

 وحدة دراسية 20 اجملموع
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 الدراسات الثقافية(الفرنسية واللغويات التطبيقية واألدب اإلجنليزي و اللغةاإلجنليزية  اللغة: حزمة اللغة الصينية )لطالبات برامج ثالثًا
 

 م
 اسم املقرر

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

 (1الصينية ) لغة أجنبية اثنية 1
Second Foreign Language (Chinese1)  201صيين CHIN 201 5 - - 5 - 

2 
 (2الصينية لغة أجنبية اثنية )

Second Foreign Language (Chinese2)  202صيين 
CHIN 202 

 5 - - 5 CHIN 201 

 (3الصينية لغة أجنبية اثنية ) 3
Second Foreign Language (Chinese3)  303صيين 

CHIN 303 
 5 - - 5 CHIN 202 

 (4الصينية لغة أجنبية اثنية ) 4
Second Foreign Language (Chinese4)  304صيين 

CHIN 304 
 5 - - 5 CHIN 303 

 وحدة دراسية 20 اجملموع
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 18من  11الصفحة 
 

 نجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمح
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 وحدة اخلطط واملناهج
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 هـ1444

  :متطلبات الكلية االختيارية ب(

 على أال تكون من خطتها. ( وحدات دراسية من املقررات التالية8بواقع ) مقررين ختتار الطالبة

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 * مقدمة يف الرتمجة

Introduction to Translation  111ترجم TRAN 
111 4 - - 4 - 

 مهارات استخدام املعاجم 2
Dictionary Skills 

 
 131ترجم 

 
TRAN 

131 
4 - - 4 - 

3 
 مهارات ومعارف مهنية للمرتجم

Professional Translation Skills  433ترجم TRAN 
433 4 - - 4 - 

4 
 القصة القصرية

The Short Story  313أدب LITE 313 4 - - 4 - 

5 
 مقدمة يف األدب

Introduction to Literature 
 - LITE 151 4 - - 4 151أدب 

6 
 مقدمة يف علم اللغوايت

Introduction to Linguistics 
 - LING 111 4 - - 4 111لغوي 

7 

 تعلم اللغة مبساعدة احلاسوب
Computer- Assisted Language 

Learning 
(CALL) 

 - LING 362 4 - - 4 362لغوي 

 خطتهن.يف اجباري  انمجزية حيث أنه متطلب بر جنليإلج اللغة اانمة بر رتمجقرر من طالبات قسم الملجب ا*حي
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ربنامجالمتطلبات   

  جبارية:اإل الربنامج متطلبات أ(

 :موزعة على النحو التالي ( وحدة دراسية129)مقررًا بواقع  (28)عددها و

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite 

 نظري
LT 

 متارين / عملي
LB 

 تدريب
TR 

 القراءة واالستيعاب 1
Reading and Comprehension 

 - LITE 101 5 - - 5 101أدب 

 كتابة املقال 2
Essay Writing 

 - LITE 102 2 2 - 3 102أدب 

 اخلطابة 3
Public Rhetoric 

 - LITE 103 3 2 - 4 103أدب 

 طرق كتابة البحث 4
Methods of Research 

 - LITE 204 5 - - 5 204أدب 

 الكتابة اإلبداعية 5
Creative Writing 

 LITE 305 3 2 - 4 LITE 102 305أدب 

 القواعد 6
Grammar 

 - LING 131 4 - - 4 131لغوي 

7 
 الرواية يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر )تناغم النثر(

Century Novel  thand 19 th18
(Harmony of Prose) 

 LITE 211 5 - - 5 LITE 151 211أدب 

8 
 النثر احلديث

Modern Fiction  312أدب LITE 312 5 - - 5 - 

9 
 سيمفونية الشعر ما قبل احلداثة

Symphony of Pre-modern Verse  221أدب LITE 221 4 - - 4 LITE 151 

10 
 سيمفونية الشعر احلديث

Symphony of Modern Verse  322أدب LITE 322 4 - - 4 - 

11 
 املسرح اإلغريقي

Greek Theater  231أدب LITE 231 4 - - 4 LITE 151 

12 
 املسرح احلديث

Modern Theater  332أدب LITE 332 4 - - 4 - 

13 
 املسرح التمثيلي

Theater and Performance 
 

 - LITE 433 3 2 - 4 433أدب 

14 
 قدياملنطق غري الصوري والتفكري الن

Informal Logic and Critical 
Thinking 

 - LITE 141 4 - - 4 141أدب 

 مقدمة يف النظرية األدبية 15
Introduction to Literary Theory  242أدب LITE 242 4 - - 4 - 

 النظرية األدبية والثقافة 16
Literary Theory and Culture 

 - LITE 443 4 - - 4 443أدب 
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17 
 دبمقدمة يف األ

Introduction to Literature  151أدب LITE 151 4 - - 4 - 

18 
 دراسات يف األدب األمريكي

Studies in American Literature  252أدب LITE 252 5 - - 5 - 

19 
 األدب العاملي

World Literature  253أدب LITE 253 4 - - 4 - 

20 
 أدب املرأة املعاصر

Contemporary Women’s Literature  354أدب LITE 354 5 - - 5 - 

21 
 األدب العريب احلديث ابللغة اإلجنليزية

Modern Arabic Literature in English  455أدب LITE 455 4 - - 4 - 

22 
 مقدمة يف الثقافة

Introduction to Culture  161أدب LITE 161 4 - - 4 - 

 األدب اجلرافيكي 23
Graphic Literature 

 - LITE 262 4 - - 4 262أدب 

 البيئة يف األدب والسينما 24
Environment in Literature and Film 

 - LITE 363 4 - - 4 363أدب 

 األدب واإلعالم 25
Literature and Media 

 - LITE 364 4 - - 4 364أدب 

 االقتباس األديب يف السينما 26
Literary Adaptation in Films 

 - LITE 465 4 - - 4 465أدب 

 مشروع التخرج 27
Graduation Project 

 LITE 491 6 - - 6 491أدب 
وحدة  178اجتياز

 معتمدة دراسية
28 
 

 (1)التدريب امليداين
Field Training 

 م LITE 492-1 - - 30 1-492أدب 

 (2)التدريب امليداين
Field Training  2-492ادب LITE 492-2   40 14  إنهاء ساعات االتصال

 1-492قرر أدب مل

 دراسية وحدة 129 اجملموع
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  ختيارية:اال الربنامجمتطلبات  ب(

 دراسية وحدة (16) بواقع التالية املقررات منمقررات ( 4) عدد الطالبة ختتار

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 بقالسا املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

 الشعر العاملي 1
World Poetry 

 - LITE 222 4 - - 4 222أدب 

2 
 شكسبري

Shakespeare  233أدب LITE 233 4 - - 4 - 

3 
 املسرح العاملي

World Drama  334أدب LITE 334 4 - - 4 - 

 النقد البيئي 4
Ecocriticism  342أدب LITE 342 4 - - 4 - 

 األدب السعودي ابللغة اإلجنليزية 5
Saudi Literature in English  256أدب LITE 256 4 - - 4 - 

 أدب ما بعد االستعمار 6
Postcolonial Literature  351أدب LITE 351 4 - - 4 - 

7 
 األدب األمريكي متعدد الثقافات

Multicultural American 
Literature 

 - LITE 355 4 - - 4 355أدب 

 الدراسات البينية 8
Interdisciplinary Studies  356أدب LITE 356 4 - - 4 - 

 القيادة يف األدب 9
Leadership in Literature  263أدب LITE 263 4 - - 4 - 

 اهلوية الثقافية يف اإلعالم 10
Cultural Identity in Media 

 - LITE 264 4 - - 4 264أدب 

11 
 وسائل اإلعالم االجتماعي والثقافة

Social Media and Culture  365أدب LITE 365 4 - - 4 - 

12 
 التاريخ والثقافة يف السينما واإلعالم الرقمي

History and Culture in Film 
and Digital Media 

 - LITE 366 4 - - 4 366أدب 

 أدب األطفال 13
Children’s Literature 

 - LITE 357 4 - - 4 357أدب 



 

 
 

 18من  15الصفحة 
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 األدب اإلجنليزي والدراسات الثقافيةربانمج لرحلة البكالوريوس اخلطة الدراسية مل
 املستوى األول السنة األوىل

 م
 اسم املقرر

Course Title 
الرمز/ 
 الرقم

Code/
No 

عدد الوحدات  عدد ساعات االتصال
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 ين / عمليمتار 
LB 

 تدريب
TR 

    Grammarالقواعد 1
لغوي 
131 

LING 
131 4 - - 4 - 

 القراءة واالستيعاب 2

Reading and Comprehension 
أدب 
101 

LITE 
101 5 - - 5 - 

 Public Rhetoric     اخلطابة 3
أدب 
103 

LITE 
103 

3 2 - 4 - 

 ة اإلسالمية()منطلقات أساسية يف الثقاف (1الثقافة اإلسالمية ) 4

Islamic Culture (1) 
سلم 

101 
ISLS 
101 3 - - 3 - 

 وحدة دراسية 16 اجملموع

 املستوى الثاين

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

 عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

متارين / 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 مقدمة يف األدب

Introduction to Literature 
 - LITE 151 4 - - 4 151أدب 

 - LITE 102 2 2 - 3 102أدب      Essay Writingكتابة املقال 2

 - ARAB 101 3 - - 3 101عرب     Arabic Compositionالتحرير الكتايب 3

 - Math160T 3 2 - 4 ت160ريض     Statisticsاإلحصاء 4

5 
 (نظام األسرة يف اإلسالم) (2الثقافة اإلسالمية )

Islamic Culture (2) 
 ISLS 202 3 - - 3 ISLS 101 202سلم 

 وحدة دراسية 17 اجملموع

 الثالثاملستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 

الرمز/ 

 الرقم
Code/No 

 عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

متارين / 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 مقدمة يف الثقافة

Introduction to Culture 
  LITE 161 4 - - 4 161أدب 

2 

 املنطق غري الصوري والتفكري النقدي

Informal Logic and Critical 
Thinking 

  LITE 141 4 - - 4 141أدب 

3 

 مبادئ النظم وتقنية املعلومات

Principles of Information and 
Technology Systems 

  IT 101T 2 2 - 3 ت101تال 

4 
 ( )قضايا املرأة املعاصرة(3الثقافة اإلسالمية )

Islamic Culture (3) 
 ISLS 303 3 - - 3 ISLS 101 303سلم 

  ARAB 202 3 - - 3 202عرب     Language Skills التدريبات اللغوية 5

 وحدة دراسية 17 اجملموع
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 الثانيةالسنة 
 رابعاملستوى ال

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

متارين / 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 املسرح اإلغريقي

Greek Theater 
 LITE 231 4 - - 4 LITE 151 231أدب 

2 

 19&18الرواية يف القرنني 

 )تناغم النثر(

18th and 19th Century Novel 
(Harmony of Prose) 

 LITE 211 5 - - 5 LITE 151 211أدب 

3 
 الشعر ما قبل احلداثة سيمفونية

Symphony of Pre-modern Verse 
 LITE 221 4 - - 4 LITE 151 221أدب 

 - 4 - - 4   (1متطلب كلية اختياري ) 4

 وحدة دراسية 17 اجملموع

 امساملستوى اخل

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

متارين / 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 مقدمة يف النظرية األدبية

Introduction to Literary Theory 
 - LITE 242 4 - - 4 242أدب 

 - LITE 253 4 - - 4 253أدب  World Literatureاألدب العاملي 2

3 
 (1متطلب كلية لغة أجنبية ثانية )

Second Foreign Language (1) 
  5 - - 5 - 

 - 4 - - 4   (1) متطلب برنامج اختياري 4

5 

 (4الثقافة اإلسالمية )

 )مذاهب فكرية معاصرة(

Islamic Culture (4) 

 ISLS 404 3 - - 3 ISLS 101 404سلم 

 وحدة دراسية 20 اجملموع

 سادسالاملستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

متارين / 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 يف األدب األمريكي دراسات

Studies in American Literature 
 - LITE 252 5 - - 5 252أدب 

 - LITE 262 4 - - 4 262أدب  Graphic  Literatureاألدب اجلرافيكي 2

2 
 طرق كتابة البحث

Methods of Research 
 - LITE 204 5 - - 5 204أدب 

4 
 (2متطلب كلية لغة أجنبية ثانية )

Second Foreign Language (2) 
  5 - - 5 

متطلب كلية لغة أجنبية ثانية 

(1) 

 وحدة دراسية 19 اجملموع
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 الثالثةالسنة 
 لسابعاملستوى ا

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

متارين / 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 املسرح احلديث

Modern Theater 
 - LITE 332 4 - - 4 332أدب 

2 
 النثر احلديث

Modern Fiction 
 - LITE 312 5 - - 5 312أدب 

3 
 سيمفونية الشعر احلديث

Symphony of Modern Verse 
 - LITE 322 4 - - 4 322أدب 

4 
 (3متطلب كلية لغة أجنبية ثانية )

Second Foreign Language (3) 
  5 - - 5 

متطلب كلية لغة أجنبية ثانية 

(2) 

 دراسية وحدة 18       اجملموع

 مناملستوى الثا

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

متارين / 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 الكتابة اإلبداعية

Creative Writing 
 LITE 305 3 2 - 4 LITE 102 305أدب 

2 
 األدب واإلعالم

Literature and Media 
  LITE 364 4 - - 4 364أدب 

3 

 البيئة يف األدب والسينما

Environment in Literature 
and Film 

 - LITE 363 4 - - 4 363أدب 

  4 - - 4   (2) متطلب برنامج اختياري 4

 - 4 - - 4   (2متطلب كلية اختياري ) 5

 دراسية وحدة 20  اجملموع

 تاسعالاملستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

متارين / 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 

 دب املرأة املعاصرأ

Contemporary Women’s 
Literature 

 - LITE 354 5 - - 5 354أدب 

2 
 (4متطلب كلية لغة أجنبية ثانية )

Second Foreign Language (4) 
  5 - - 5 

متطلب كلية لغة أجنبية ثانية 

(3) 

  4 - - 4   (3) اختياري برنامج متطلب 3

 - 4 - - 4   (4) اختياري برنامج متطلب 4

 وحدة دراسية 18 اجملموع
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 الرابعةالسنة 
 عاشراملستوى ال

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

متارين / 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 االقتباس األدبي يف السينما

Literary Adaptation in Films 
 - LITE 465 4 - - 4 465أدب 

 - LITE 433 3 2 - 4 433أدب  املسرح التمثيلي 2

3 
 النظرية األدبية والثقافة

Literary Theory and Culture 
 - LITE 443 4 - - 4 443أدب 

4 

 األدب العربي احلديث باللغة اإلجنليزية

Modern Arabic Literature in 
English 

 - LITE 455 4 - - 4 455ب أد

 وحدة دراسية  16  اجملموع

 ادي عشراملستوى احل

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 املتطلب السابق

Prerequisite 
 نظري

LT 

متارين / 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

 LITE 491 6 - - 6 491أدب  مشروع التخرج 1
 وحدة دراسية  178اجتياز

 2 معتمدة
 (1)التدريب امليداني

Field Training 
 م LITE 492-1 - - 30 1-492أدب 

 وحدات دراسية 6   اجملموع

 اين عشرالثاملستوى 

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال

الوحدات 

 املعتمدة

CR 

 السابقاملتطلب 

Prerequisite 
 نظري

LT 

متارين / 

 عملي

LB 

 تدريب

TR 

1 
 (2)التدريب امليداني

Field Training 
 LITE 492-2 - - 40 14 2-492أدب 

إنهاء ساعات االتصال ملقرر 

 1-492أدب 

 وحدات دراسية 14 اجملموع

 

 


