
 مفردات مقرر الفصل األول

 First yearالسنة األوىل: 

Part one: Grammar (4 hours) 

Introduction: Tenses, Adjectives, Verbs, Nouns, Adverbs. 

 ساعات(4) (1)قواعد( : 1مقرر اللغة ) القسم االول:

 الظروف االمساء, االفعال, الصفات, ,مقدمه:االزمنه

Part Two: Phonetics (2 hours) 

Introduction: Basics, Sounds, Vowels Consonants, Pronunciation 
principles, Exercises 

تالصوتيا  (ساعتان)   القسم الثاين :

,مبادىء اللفظ  الساكنه واالحرف الصائته, االصوات , االحرف  الصوتيات مقدمه,مبادئ     
الكتابة الصوتية واللفظ ,تدريبات على  

Composition and Comprehension (1) (3 hours) 

Introduction: Basics, Paragraph, Comprehension question, 
Exercises, Paragraph Writing. 

ساعات(4) (1) مفردات مقرر التعبري واالستيعاب  

 جابة عن األسئلة االستيعابية , االجابة على االسئلةالفقرة وطريقة اإل مبادىئ الكتابة , ادلقدمة,
 االستيعابية , تدريبات , فقرات للكتابة

Introduction to Prose (3 hours) 

Introduction: Short Stories, Literary analysis, Artistic analysis, 
Critical analysis, Linguistic analysis. 



ساعات(3)مفردات مقرر مدخل إىل النثر:   

 مقدمه: قصص قصرية , حتليل أديب , حتليل فين , حتليل نقدي , حتليل لغوي 

 

Introduction to Poetry (3 hours) 

Introduction: Short Poems, Literary analysis, Artistic analysis, 
Critical analysis, Linguistic analysis. 

ساعات( 3)مفردات مقرر مدخل إىل الشعر:   

قصائد قصرية , حتليل أديب , حتليل فين , حتليل نقدي , حتليل لغويمقدمة :   

Translation: (1) (4 hours) 

Introduction, Short texts, Political texts, Scientific texts, Social 
texts, Literary texts. 

ساعات(4: )(1)  مفردات مقرر ترمجة  

نصوص قصرية , نصوص سياسية , نصوص علمية , نصوص اجتماعية , نصوص أدبية مقدمة ,  

Research basics: (2 hours) 

Introduction, Writing basics, Dictionary use, Sources use, 
Reference use, Documentation use 

) ساعتان(مفردات مقرر مدخل إىل أصول البحث   

استخدام القاموس , استخدام ادلصادر , استخدام ادلراجع , استخدام التوثيقمقدمة, مبادىء الكتابة ,   

Arabic (2 hours) 

Short texts, Sentence writing, Literary analysis, Parsing, Critical 
analysis 



) ساعتان( مفردات مقرر اللغة العربية  

عراب, حتليل نقديقصرية, أتليف مجل, حتليل أديب, إ نصوص  

Socialistic National Culture (2hours) 

Islamic Arab civilization, Arab nationality, Palestinian case and 
Zionistic Arab struggle , Alba'ath Arab socialist party, Correction 
Movement and National struggle, National Arab security, 
International challenges 

  مفردات مقرر الثقافة القومية االشرتاكية )ساعتان(

الصهيوين, حزب البعث  -احلضارة العربية اإلسالمية, القومية العربية, القضية الفلسطينية و الصراع العريب
ادلتغريات الدولية ال القومي, األمن القومي العريب ,العريب االشرتاكي, احلركة التصحيحية و النض  

 --------------------------------------------------- 

 second year –السنة الثانية 

Language (3) (4hours theoretical part + 2hours seminar) 

Conjunctions1, Conjunctions2, Conditional sentences1, 
Conditional sentences2, Connected words pronunciation, 
Connected sentences pronunciation, Grammatical exercises, 
Phonetical exercises 

 ع(1ن+3:) 3قواعد  ساعات عملي( 2ساعات نظري +  4)( : 3)مقرر اللغة
ع(1ن+1:)3صوتيات  

, لفظ الكلمات ادلتصلة, لفظ 2, اجلمل الشرطية1, اجلمل الشرطية 2, أحرف العطف1أحرف العطف
قواعدية, تدريبات صوتيةاجلمل ادلتصلة, تدريبات   



Composition and Comprehension (3)  (2hours theoretical 
part+ 2hours seminar) 

Long paragraph1, Long paragraph 2, Conjunctions 1, 
Conjunctions2, Writing exercises 

)ساعتان للنظري+ساعتان للعملي( (3)مقرر التعبري و االستيعاب  

, تدريبات كتابية2, أحرف العطف1, أحرف العطف2فقرات طويلة , 1فقرات طويلة  

Renaissance Drama (4hours) 

Introduction, Plays, Literary analysis, Artistic analysis, Critical 
analysis, Linguistic analysis 

ساعات للنظري(4)مقرر املسرحية يف عصر النهضة :   

 مقدمة, مسرحيات, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل نقدي, حتليل لغوي 

Renaissance poetry (4 hours) 

Poems, Literary analyses, Artistic analysis, Critical analysis, 
Linguistic analysis 

ساعات للنظري(4مقرر الشعر يف عصر النهضة : )  

نقدي, حتليل لغويقصائد, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل   

Translation (3) (4hours) 

Introduction, Short texts, Scientific texts, Political texts, Social 
texts, Literary texts 

ساعات للنظري(4)( 3)  رتمجةالمقرر   

 مقدمة, نصوص قصرية, نصوص علمية, نصوص سياسية, نصوص اجتماعية, نصوص أدبية



Second foreign language (2) (4 hours) 

Nouns, Adjectives, Verbs, Various texts, Exercises 

ساعات للنظري(4) (2) مقرر اللغة االجنبية الثانية  

 األمساء, الصفات, األفعال, نصوص متنوعة, تدريبات

----------------------------------------------------- 

السنة الثالثة - Third year 

Linguistics (1) (2hours theoretical part+2 hours seminar)  

Introduction, Parts of linguistics (phonemes, morphemes), Syntax 
1, Semantics1 

) ساعتان للنظري+ ساعتان للعملي( (1) مقرر علم اللغة  

, ادلعاين, الصوتيات النحو مقدمة, أقسام علم اللغة,  

Written composition (4hours) 

Writing long essay, Essay types, Methods of argument, Methods 
of persuasion, Exercises 

ساعات للنظري(4التعبري الكتايب)  

 كتابة ادلقالة الطويلة, أنواع ادلقالة, أساليب ادلناقشة, أساليب االقناع, تدريبات

Victorian poetry (4hours) 

Poems, Literary analysis, Artistic analysis, Linguistic analysis, 
Critical analysis  

 



ساعات نظري(4)  مقرر الشعر حىت العصر الفكتوري   

 قصائد, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل لغوي, حتلبل نقدي

American Literature (Poetry and Drama) (4hours 
theoretical part+2hours seminar) 

Plays, Literary analysis, Artistic analysis, Linguistic analysis, 
Critical analysis 

+ ساعتان للعملي(ساعات للنظري4مقرر األدب االمريكي )شعر ومسرح( )  

 مسرحيات, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل لغوي, حتليل نقدي

History of literature (4hours) 

Classical Ages, Middle Ages, Victorian Age, Modern Ages  

(للنظري ساعات4مقرر اتريخ األدب والفكر )  

 العصور الكالسيكية, العصور الوسطى, عصر النهضة, العصور احلديثة

Second foreign language (3) (4hours) 

Long texts, Different tenses, Grammatical exercises, Exercises 
about tenses 

ساعات للنظري(4) ( 3اللغة االجنبية الثانية )  

 نصوص طويلة, أزمنة خمتلفة, تدريبات قواعدية, تدريبات على األزمنة

-------------------------------------------------------- 

 

 



السنة الرابعة- Fourth year 

 

Applied linguistics (4hours) 

Syntax, Semantics, Pragmatics1, Pragmatics2  

ساعات(4علم اللغة التطبيقي )  

2, التداولية1علم النحو, علم ادلعاين, التداولية  

Classical literature (4hours) 

Epics, Literary analysis, Artistic analysis, Linguistic analysis, 
Critical analysis 

ساعات النظري(4)مقرر األدب الكالسيكي القدمي   

 مالحم, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل لغوي, حتليل نقدي

Modern Poetry (4hours) 

Poems, Literary analysis, Artistic analysis, Linguistic analysis, 
Critical analysis  

ساعات(4مقرر الشعر يف العصر احلديث )  

حتليل نقديقصائد, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل لغوي,   

Literary Criticism (2) (4hours theoretical part+2hours 
seminar) 

Cotemporary critics, Modern criticism, Critical schools, Critical 
texts 



ساعات للنظري+ساعتان للعملي(4) 2مقرر النقد األديب  

 النقاد ادلعاصرون, النقد احلريث, ادلدارس النقدية, نصوص نقدية

Comparative literature (1) (4hours) 

Definition of comparative literature, Influence, Translation, 
Psychoanalysis, Developing terms 

ساعات(4) (1) مقرر األدب املقارن  

 تعريف األدب ادلقارن, التأثر, الرتمجة, التحليل النفسي, تطور ادلصطلحات

Modern Prose Fiction (4hours theoretical) 

Chosen novels, Literary analysis, Artistic analysis, Linguistic 
analysis, critical analysis 

ساعات(4مقرر النثر يف العصر احلديث )  

 رواايت خمتارة, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل لغوي, حتليل نقدي

___________________________________________________  

 2-مفردات مقررات الفصل الثاين

السنة األوىل- First year 

Language (2) (4hours theoretical part+ 2hours seminar) 

Modals1, Modals2, Passive voice1, Passive voice2, Exercises 

ع(1ن+1: 2)صوتيات-ع(1ن+3: 2)قواعد: (2) مفردات مقرر اللغة  

, تدريبات2, ادلبين للمجهول1, ادلبين للمجهول2ادلساعدة , األفعال1األفعال ادلساعدة  



Composition and Comprehension (2) (2hours theoretical 
part+2hours seminar) 

Introduction: Paragraph writing, Conjunctions use, Paragraph 
relating, Comprehension exercises, Writing exercises 

) ساعتان للنظري+ساعتان للعملي(( 2)التعبري و االستيعابمفردات مقرر   

رف العطف, ربط الفقرات, تدريبات استيعابية, تدريبات كتابيةكتابة فقرات, استخدام أحمقدمة:  

Introduction to Drama (4hours) 

Introduction, Short plays, Literary analysis, Artistic analysis, 
Critical analysis, Linguistic analysis 

ساعات نظري(4مفردات مقرر مدخل إىل املسرحية)  

 مقدمة, مسرحيات قصرية, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل نقدي, حتليل لغوي

Introduction to short story (4hours) 

Introduction, Short stories, Literary analysis, Artistic analysis, 
Critical analysis, Linguistic analysis 

ساعات نظري(4مفردات مقرر القصة القصرية )  

 مقدمة, قصص قصرية, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل نقدي, حتليل لغوي

Translation (2) (4hours) 

Introduction, Short texts, Scientific texts, political texts, Social 
texts, literary texts 

ساعات(4) (2) الرتمجةمفردات مقرر   

 مقدمة, نصوص قصرية, نصوص علمية, نصوص سياسية, نصوص اجتماعية, نصوص أدبية



 Second Foreign Language (1) (4hours) 

Nouns, Adjectives, Verbs, Various sentences, Exercises 

ساعات(4) (1)مقرر اللغة األجنبية الثانية   

متنوعة, تدريباتاألمساء, الصفات, األفعال, مجل   

-------------------------------------------------------- 

 Second year - السنة الثانية

Language (4) (4 hours theoretical part+ 2hours seminar) 

The infinitive, The imperative, Different tenses, Long texts, 
Various exercises  

ع(1ن + 1:) 4ع( صوتيات1ن+3) 4قواعد:  4مقرر اللغة   

صيغة ادلصدر, صيغة األمر, األزمنة ادلختلفة, نصوص طويلة, تدريبات متنوعة   

Composition and Comprehension (4) (4hours theoretical 
part+2hours seminar) 

Essay writing, Essay types, Various examples, Different exercises 

ساعات نظري+ ساعتان عملي(4) (4)التعبري و االستيعابمقرر   

 كتابة ادلقال, أنواع ادلقالة, أمثلة متنوعة, تدريبات خمتلفة

English Novel to 1800 (4hours) 

Novels, Literary analysis, Artistic analysis, Critical analysis, 
Linguistic analysis 

  



ساعات نظري(4) 1011النثر حىت عام مقرر   

 رواايت, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل نقدي, حتليل لغوي

Shakespeare's Drama and Poetry (6hours) 

Plays and sonnets, Literary analysis, Artistic analysis, Critical 
analysis, Linguistics analysis  

ساعات(6مقرر مسرح شكسبري وشعره )  

ليل أديب, حتليل فين, حتليل نقدي, حتليل لغويمسرحيات وقصائد, حت  

Translation (4) (4hours) 

Introduction, Short texts, Scientific texts, Political texts, Social 
texts, Literary texts 

ساعات(4) (4)مقرر الرتمجة  

 مقدمة, نصوص قصرية, نصوص علمية, نصوص سياسية, نصوص اجتماعية, نصوص أدبية

-------------------------------------------------------- 

 Third year - السنة الثالثة 

Linguistics (2) (4hours theoretical part+ 2hours seminar) 

The main parts, Syntax 2, Semantics 2, Exercises 

ساعات للنظري+ساعتان للعملي(4) (2مقرر علم اللغة )  

, تدريبات2, ادلعاين2,النحو2األساسية لعلم اللغةاألقسام   

Methodology of Research (4hours) 

Documentation, Footnotes, Plagiarism, Conclusion 



ساعات للنظري(4مقرر الكتابة ومنهجية البحث)  

 التوثيق, احلواشي, السرقة األدبية, كتابة اخلامتة

Restoration Drama (4hours theoretical part+2hours 
seminar) 

Plays, Literary analysis, Artistic analysis, Linguistic analysis, 
Critical analysis 

ساعات للنظري+ساعتان للعملي(4مقرر مسرح عصر العودة امللكية )  

 مسرحيات, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل لغوي, حتليل نقدي

Nineteenth century Prose (4hours) 

Novels, Literary analysis, Artistic analysis, Linguistic analysis, 
Critical analysis 

ساعات للنظري(4) 11مقرر النثر يف القرن   

 رواايت, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل لغوي, حتليل نقدي

Literary criticism (1) (4hours) 

Classical Greek criticism, Classical Roman criticism, Renaissance 
criticism, Restoration criticism  

ساعات للنظري(4) (1 )مقرر النقد األديب  

النقد اإلغريقي الكالسيكي, النقد الروماين الكالسيكي, النقد يف عصر النهضة, النقد يف عصر عودة 
 ادللكية 

 

 



Translation (5) (2hours) 

Introduction, Short texts, Scientific texts, Political texts, Social 
texts, Literary texts  

)ساعتان للنظري( (5)مقرر الرتمجة   

 مقدمة, نصوص قصرية, نصوص علمية, نصوص سياسية, نصوص اجتماعية, نصوص أدبية

-------------------------------------------------------- 

السنة الرابعة   - Fourth year 

Methodology of Teaching English (4hours) 

Traditional methods, Modern methods, Conversation, Writing, 
different texts 

ساعات للنظري(4مقرر طرائق تدريس اللغة االنكليزية )  

 الطرائق التقليدية, الطرائق احلديثة, احملادثة, الكتابة, نصوص خمتلفة

Modern Drama (4hours theoretical part+ 2hours seminar) 

Plays, Literary analysis, Artistic analysis, Linguistic analysis, 
Critical analysis 

ساعات للنظري+ ساعتان للعملي(4مقرر املسرح يف العصر احلديث )  

 مسرحيات, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل لغوي, حتليل نقدي

World Literature (6hours) 

Plays, Literary analysis, Linguistic analysis, Critical analysis 

 



ساعات للنظري(6مقرر األدب العاملي )  

 مسرحيات, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل لغوي, حتليل نقدي

American Literature (4hours) 

Novels, Literary analysis, Artistic analysis, Linguistic analysis, 
Critical analysis 

ساعات للنظري(4مقرر األدب األمريكي )نثر( )  

 رواايت, حتليل أديب, حتليل فين, حتليل لغوي, حتليل نقدي

Comparative literature(2) (4hours) 

Comparative literature and tragedy, Comparative literature and 
criticism, Comparative literature and literary schools, 
Comparative literature and arts, Comparative literature and ideas 

ساعات للنظري( 4) (2 ) مقرر األدب املقرن  

األدب ادلقارن والرتاجيداي, األدب ادلقارن والنقد, األدب ادلقارن وادلدارس النقدية, األدب ادلقارن 
دب ادلقارن و األفكاروالفنون, األ  

Translation (6) (2 hours) 

Introduction, Short texts, Scientific texts, Political texts, Social 
texts, Literary texts 

)ساعتان للنظري( (6 ) مقرر الرتمجة  

  مقدمة, نصوص قصرية, نصوص علمية, نصوص سياسية, نصوص اجتماعية, نصوص أدبية

 

___________________________________________________ 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  


