
 

 0202/0201لتخصص اللغة اإلنجليزية وآدابهاالخطة اإلرشادية 
 

 الــــــــمــــــــــســـــــتــــــــــوى األول

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
رقمال المتطلب السابق  

 اسم المادة

عدد 

 الساعات
المتطلب 
 السابق

جباري (/ كمية إ1ارات المغة اإلنجميزية)مه 101215 ...... 3 االستيعاب السطعي 101202  3 ---- 

االستيعابالقراءة و  101208  101202 3 الطحادثة )مهارات شفهية( 101207 ...... 3 

جباري (/ جامعة إ2في المغة اإلنجميزية) مهارات 104214  ---- 3 قهاعد المغة اإلنجميزية 101224 ---- 3 

جباري العسكرية/ جامعة إالعمهم  104206 جباري (/ جامعة إ2)المغة العربية 104212 ---- 3   3 ...... 

    101223 
/كمية مهارات دراسية بالمغة اإلنجميزية

ختياري ا  
3 101208 

 المجموع
21  

 المجموع
15  

 الــــــــمــــــــــســـــــتــــــــــوى الــــــثــــــانـــــي

الثانيالفصل  الفصل األول  

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
رقمال المتطلب السابق  اسم المادة 

عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق

(2المفظ اإلنجميزي ) 101222  101101 3 كتابة الطقالة 101107 ---- 3 

 ..... 3 كتابة الفقرة 101101
                     

        101122 

         

اإلنجميزية الطتقدمةقهاعد المغة   3 101222 

دب اإلنجميزي عرض لأل 101114  101215 3 المغة اإلنجميزية التهاصمية 101128 101202  

 ...... 3 مساق قسم أختياري  ..... ...... 3 التربية الهطظية/ جامعة أجباري  104220

ختياري مساق جامعة ا ..... جباري مساق كمية إ ..... ..... 3   3 ...... 

جباريمساق كلية إ ...... ختياريمساق جامعة ا ...... ...... 2   3 ..... 

 المجموع
15  

 المجموع
21  

 الــــــــمــــــــــســـــــتــــــــــوى الـــــثــــــالـــــــث



 

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
رقمال المتطلب السابق  اسم المادة 

عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق

 101224 3 النحو اإلنجليزي  101224 101112 3 المسرحية البريطانية واألمريكية 101112

(1المفظ اإلنجميزي ) 101122  101114 3 شكسبير وعصر الظهضة 101256 101222 3 

2687الشعر من البدايات حتى 101247 (2أجظبية ) تدريس المغة اإلنجميزية كمغة 101327 101114 3   3 101224 

ختياري مساق قسم ا ..... ....... 3 فكر وثقافة غربية/ مساندة 101316  3 ..... 

جباري مساق كمية إ ..... ختياري مساق جامعة ا ...... ..... 3   3 ...... 

جباري مساق جامعة إ ---- ختياري مساق كمية ا ..... ..... 3   3 ...... 

 المجموع
18  

 المجموع
18  

 الــــــــمــــــــــســـــــتــــــــــوى الــــــــــــــــرابــــــــــــع

 الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات
رقمال المتطلب السابق  اسم المادة 

عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق

حتى اليهمالشعر من الرومظسية  101248 101114 3 الظقد األدبي 101215  3 101247 

 101224 3 عمم الطعاني 101326 101114 3 الرواية البريطانية 101243

 101224 3 الظظام الصرفي اإلنجميزي  101310 101122 3 صهتيات المغة اإلنجميزية 101222

ختياري مساق جامعة ا ..... (1تدريس المغة اإلنجميزية كمغة أجظبية) 101317 ...... 3   3 101208 

جباري مساق كمية إ .....  .... 3 مساق حر/متطمبات حرة .... ..... 3 

ختياري مساق قسم ا .....  3 .....   3  

 18 المجموع
 

 11 المجموع
 


