
 

 ساعات معتمدة(  6). متطلبات التخصص االختيارية جـ

ادةرقم الم  اسم المادة 
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 0120220 3 علم اللغة االجتماعي 0120328

 0120220 3 الترجمة العامة 0120372

 0120220 3 األسلوبية 0120422

 0120251 3 األدب العالمي 0120459
 0120220 3 حلقة دراسية في اللغة 0120481

 0120251 3 األدبحلقة دراسية في  0120482
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 
                              

 

 ساعة معتمدة( 81متطلبات التخصص ) ثالثاً:
 

 ساعة معتمدة( 66. متطلبات التخصص اإلجبارية )أ

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 ------- 3 الكتابة من الجملة إلى الفقرة 0120115

 ------ 3 االستماع والمحادثة 0120118

 ------ 3 تعلم اللغة االنجليزية من خالل األدب 0120210

 0120113 3 متقدمةالقراءة ال 0120214

 0120115 - الكتابة المتقدمة / المقال 0120216

 ---- 3 اللسانيات 0120220

 0130102 3 القواعد اإلنجليزية 0120227

 0120118 3 الصوتيات 0120234

 0130102 3 مقدمة في األدب 0120251

 0120118 3 المناظرة والحوار 0120319

 0120220 3 علم النحو  0120325

 0120220 3 الفونولوجيا  0120335

 0120220 3 علم الصوت والصرف 0120336

 0120251 3 الشعر 0120353

 0120251 3 المسرحية  0120354
 0120251 3 الرواية 0120356

 0120220 3 تحليل الخطاب  0120424

 0120220 3 علم الداللة 0120426

 0120251 3 األدب األمريكي 0120458
0120484 

النظرية األدبية والنقد مقدمة في  

 األدبي
3 0120251 

 0120251 3 تحليل النص األدبي 0120486
 0111161 3 مشروع بحث 0120498

 

 ساعات معتمدة( 9ب. المتطلبات المساندة  )

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 ------- 3 فكر وثقافة غربية  0111138

 3 (1)االنجليزية ةأساليب تدريس اللغ 0120462
0120220+

0120251 

 0120462 3 (2)االنجليزية ةأساليب تدريس اللغ 0120463

 

 

 معتمدة( ساعات 9ب.  متطلبات الكلية االختيارية )

 اسم المادة مادةرقم ال
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 ---- 3 تذوق النص األدبي 0110112

---- 3 المكتبة العربية والمعاجم 0110280  

---- 3 تنمية وتنظيم المجتمع  0111115  

---- 3 مهارات التفكير 0111117  

 ------ 3  القراءة واالستيعاب 0120113

 ---- 3 ثقافة جمالية 0180360

 ----- 3 تاريخ الفن العالمي 0190473

 

    

 ساعة معتمدة( 24متطلبات الكلية ) اً:ثاني

 

 ساعة معتمدة( 15) ة اإلجباريةمتطلبات الكلي  .أ

 المادةاسم  ادةرقم الم
ساعة 

 معتمدة
 متطلب سابق

 0110101 3 فن الكتابة والتعبير 0110111

 ---- 3 فن الخطابة والحوار 0110113

 ---- 3 مدخل إلى علم االتصال 0111140

 ---- 3 نجليزية(مناهج البحث )باإل 0111161

 0130101 3 (2زية )مهارات اللغة اإلنجلي 0130102

 

 

 

        
                

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  اسم الطالب :اسم الطالب :                                                            فيالدلفيا / كلية اآلداب والفنون                                                                                              فيالدلفيا / كلية اآلداب والفنون                                                                                                جامعةجامعة    

 الرقم الجامعي :                                                                                                                (2016/2017للعام الجامعي )قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها   

 المرشد األكاديمي:                                                 ساعة معتمدة "                                                                                                                132" 

 

 ساعة معتمدة( 27: متطبات الجامعة )أولً 

 

 ساعة معتمدة ( 12. متطلبات الجامعة اإلجبارية )أ
 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

(  ساعة معتمدة12المجال األول / متطلبات الجامعة اإلجبارية  )   

---- 3 (1رات اللغة العربية  )مها 0110101  

---- 3 علوم عسكرية 0111100  

---- 3 التربية الوطنية 9111101  

---- 3 (1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130101  

 ساعة معتمدة( 15ب. متطلبات الجامعة االختيارية )
( ساعة من المجاالت التالية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجال 15يدرس الطالب )

 بحد أقصى مادتين من كل مجال:و

 ( ساعات معتمدة6-3المجال الثاني / العلوم اإلنسانية من ) 

 0110101 3 (2مهارات اللغة العربية ) 0110102

 0130102 3 (3مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130103

 ---- 3 (1مهارات اللغة الفرنسية ) 0140101

 ---- 3 (1 لغة أجنبية )إيطالي 0140104

 ---- 3 (1 لغة أجنبية )عبري 0140106

 ( ساعات معتمدة6-3المجال الثالث / العلوم الجتماعية والقتصادية من ) 

 ---- 3 مقدمة في علم االجتماع 9111111

 ---- 3 مقدمة في علم النفس 9111112

 ---- 3 1الفكر والحضارة اإلنسانية  9111133

 ---- 3 وسائل االتصال والمجتمع 9111142

 ------- 3  ثقافة التنمية 0115255

( ساعات معتمدة6-3المجال الرابع / العلوم والتكنولوجيا والزراعة من )   

 ---- 3 اإلنسان والبيئة 9240151

 ---- 3 أساسيات السيارات 9620105

 ---- 3 مهارات الحاسوب 9761111

 ----- 3 صحة اإلنسان والمجتمع 9910101

 ----- 3 التمريض واإلسعافات األولية مبادئ 9910105

 

واللغةة اإلنجليزيةة ومهةارات  لمتحانات المستوى في اللغة العربيةيتوجب على كافة الطلبة التقدم 

( 099) أن يسةج  مةادة اسةتدراكيةالحاسوب وعلى الطالب الذي يخفق فةي النجةاب بهةذا المتحةان 

 خارج خطته الدراسية.


