
2019/07/20توزیع مقررات الخطة األكادیمیة على الفصول الدراسیة

عمید الكلیة الشؤون االكادیمیةرئیس القسم

تعلیم اللغة اإلنجلیزیة قسم :

سنة أولى - الفصل الثانيسنة أولى - الفصل األول

سنة ثانیة - الفصل الثانيسنة ثانیة - الفصل األول

سنة ثالثة - الفصل الثانيسنة ثالثة - الفصل األول

سنة رابعة- الفصل الثانيسنة رابعة - الفصل األول

ARAB 1202 
HADT 1202 
QURN 1101 
EDUC 1205 
ENGL 1321 
ENGL 1327 
ENGLA1322 

QURN 2101 
QURN 2201 
SHAR 1202 
EDUC 2209 
ENGL 1346 
ENGLA1325 
ENGLB1322 

QURN 3101 
EDUC 2207 
EDUC 2303 
ENGL 2321 
ENGL 2322 
ENGL 2326 
ENGL 2347 

QURN 4102 
SHAR 2207 
EDUC 2311 
ENGL 2324 
ENGL 2344 
ENGL 2349 
ENGLB2325 

AQID 3306 
OPTI 3206 
EDUC 3105 
EDUC 3205 
EDUC 3314 
ENGL 3330 
ENGL 3358 

AQID 3201 
POLS 3220 
EDUC 3231 
EDUC 3313 
EDUC 4201 
ENGL 3372 
ENGL 4332 

EDUC 4205 
OPTI 3205 
EDUC 4202 
ENGL 4338 
ENGL 4371 
ENGL 4376 

HADT 4204 
OPTI 4207 
EDUC 4210 
ENGL 4373 
OPTI 3301 
OPTI 4302 

 اللغة العربیة (نحو وصرف)
 دراسات في السیرة

1) قرآن كریم (
 علم نفس النمو

1) النحو اإلنجلیزي (
 قراءة أكادیمیة

1) مهارات االتصال الشفوي (

2) قرآن كریم (
 دراسات في القرآن وعلومه

 دراسات في الفقه
 علم نفس تربوي

 مدخل األدب اإلنجلیزي
1) كتابة أكادیمیة (

2) مهارات االتصال الشفوي (

3) قرآن كریم (
 مناهج البحث العلمي (اللغة اإلنجلیزیة)

 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة
2) النحو اإلنجلیزي (

 اللغویات
 مقدمة في النقد األدبي

 القصة القصیرة

4) قرآن كریم (
 النظم اإلسالمیة

 المناهج المدرسیة وتحلیلها (اللغة اإلنجل
1) ترجمة (

 صوتیات وفونولوجیا
 الروایة

2) كتابة أكادیمیة (

 دراسات في العقیدة
 متطلب جامعة اختیاري

 تكنولوجیا التعلیم اللغة اإلنجلیزیة (عملي)
 تكنولوجیا التعلیم (اللغة اإلنجلیزیة)

 استراتیجیات تدریس اللغة اإلنجلیزیة
 األدب اإللیزابیثي

 الشعر

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات فلسطینیة

 مهارات تدریس اللغة اإلنجلیزیة
 قیاس وتقویم

1) تدریب میداني (
 لغویات نفسیة واجتماعیة

 األدب المقارن

 إدارة صف
1) متطلب اختیاري تربوي (

2) تدریب میداني (
 مهارات كتابة البحث

 علم اللغة المقارن
 المسرحیة اإلنجلیزیة الحدیثة

 دراسات في الحدیث الشریف
2) متطلب اختیاري تربوي (

3) تدریب میداني (
 األدب اإلنجلیزي المعاصر

1) متطلب اختیاري (
2) متطلب اختیاري (

جامعة
جامعة
جامعة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
جامعة
جامعة
كلیة

تخصص
تخصص
تخصص

جامعة
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كلیة

تخصص
تخصص
تخصص
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تخصص
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تخصص

جامعة
جامعة
كلیة
كلیة
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تخصص
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سنة أولى - الفصل الصیفي

VOLN 1000  /جامعة ساعة60 عمل تطوعي
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نوع المقرراسم المقرررقم المقرر



مساقات الخطة األكادیمیة لكلیة التربیة

الشؤون االكادیمیةعمید الكلیةرئیس القسم

20/07/2019

تعلیم اللغة اإلنجلیزیة قسم :
السادسة الخطة :

متطلبات الجامعة اإلجباریة

متطلبات الجامعة اإلختیاریة

متطلبات الكلیة اإلجباریة

متطلبات الكلیة اإلختیاریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلجباریة

متطلبات التخصص اإلختیاریة

AQID 3201
AQID 3306
ARAB 1202
HADT 1202
HADT 4204
POLS 3220
QURN 1101
QURN 2101
QURN 2201
QURN 3101
QURN 4102
SHAR 1202
SHAR 2207
VOLN 1000

ARAB 3202
ECON 4203
NURS 4201
SHAR 2208
SHAR 4231

EDUC 1205
EDUC 2207
EDUC 2209
EDUC 2303
EDUC 2311
EDUC 3105
EDUC 3205
EDUC 3231
EDUC 3313
EDUC 3314
EDUC 4205

EDUC 1211
EDUC 4204
EDUC 4214
EDUC 4215
EDUC 4216

EDUC 4201
EDUC 4202
EDUC 4210
ENGL 1321
ENGL 1327

ENGL 1346
ENGL 2321
ENGL 2322
ENGL 2324
ENGL 2326
ENGL 2344
ENGL 2347
ENGL 2349
ENGL 3330
ENGL 3358
ENGL 3372
ENGL 4332
ENGL 4338
ENGL 4371
ENGL 4373
ENGL 4376
ENGLA1322
ENGLA1325
ENGLB1322
ENGLB2325

ENGL 1323
ENGL 3316
ENGL 3321
ENGL 3324
ENGL 3327
ENGL 3359
ENGL 3361
ENGL 3363
ENGL 4337
ENGL 4339
ENGL 4340
ENGL 4372
ENGL 4392
ENGL 4393

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

رقم المساق

 حاضر العالم اإلسالمي
 دراسات في العقیدة

 اللغة العربیة (نحو وصرف)
 دراسات في السیرة

 دراسات في الحدیث الشریف
 دراسات فلسطینیة

1) قرآن كریم (
2) قرآن كریم (

 دراسات في القرآن وعلومه
3) قرآن كریم (
4) قرآن كریم (

 دراسات في الفقه
 النظم اإلسالمیة
 ساعة60 عمل تطوعي/ 

 لغة عربیة أدب (فن الكتابة والتعبیر)
 مبادئ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

 اإلسعافات األولیة
 حقوق اإلنسان في الشریعة والقانون

 المعامالت المالیة المعاصرة

 علم نفس النمو
 مناهج البحث العلمي (اللغة اإلنجلیزیة)

 علم نفس تربوي
 األصول االجتماعیة والفلسفیة للتربیة

 المناهج المدرسیة وتحلیلها (اللغة اإلنجلیزیة)
 تكنولوجیا التعلیم اللغة اإلنجلیزیة (عملي)

 تكنولوجیا التعلیم (اللغة اإلنجلیزیة)
 مهارات تدریس اللغة اإلنجلیزیة

 قیاس وتقویم
 استراتیجیات تدریس اللغة اإلنجلیزیة

 إدارة صف

 التربیة اإلسالمیة
 تعلیم التفكیر واإلبداع

 تربیة مقارنة
 الجودة واالعتماد المدرسي

 الصحة النفسیة

1) تدریب میداني (
2) تدریب میداني (
3) تدریب میداني (

1) النحو اإلنجلیزي (
 قراءة أكادیمیة

 مدخل األدب اإلنجلیزي
2) النحو اإلنجلیزي (

 اللغویات
1) ترجمة (

 مقدمة في النقد األدبي
 صوتیات وفونولوجیا

 القصة القصیرة
 الروایة

 األدب اإللیزابیثي
 الشعر

 لغویات نفسیة واجتماعیة
 األدب المقارن

 مهارات كتابة البحث
 علم اللغة المقارن

 األدب اإلنجلیزي المعاصر
 المسرحیة اإلنجلیزیة الحدیثة
1) مهارات االتصال الشفوي (

1) كتابة أكادیمیة (
2) مهارات االتصال الشفوي (

2) كتابة أكادیمیة (

 مهارات دراسیة
 األدب الرومنسي

 علم التراكیب والداللة
2) ترجمة (

 النظریة النقدیة المعاصرة
 شكسبیر

 األدب الفكتوري
18&17 النثر في القرنین 
 تواصل الثقافات
 تحلیل الخطاب
 لغویات تاریخیة
 األدب األمریكي

2) مواضیع خاصة (
3) مواضیع خاصة (

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

اسم المساق

23

2

25

4

72

72

6

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

2017 132سنة : ساعة معتمدةعدد الساعات الكلي :


