
 

 اللغة اإلنجليزية القسم:                                                           العلوم االجتماعية الكلية:                                

 ١٤٢٥/١٤٢٤االول  فصل البدء: 130ساعات الخطة:  54التوصية:                                               اإلنجليزيةاللغة  70100 التخصص:          
 المستوى الثاني

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر
 المستوى االول

 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر
 3-731110  ١تراكيب اللغه    3-731111  ٢تراكيب اللغه االنجليزيه   3-731110 ١تراكيب اللغه  
 3-731130  ١تدريبات على الكتابه   3-731131  ٢تدريبات على الكتابه   3-731130 ١تدريبات على الكتابه  
 3-731140  ١تدريبات على القراءه   3-731141  ٢تدريبات على القراءه   3-731140 ١تدريبات على القراءه  
 3-731120  ١التحدث واالستماع   3-731121  ٢التحدث واالستماع   3-731120 ١التحدث واالستماع  

 2-635101  القرآن الكريم  2-631101  الثقافه االسالميه  
 2-734102  مقدمه فى علم المعلومات  2-531101  اللغه العربيه 
 2-731101  اللغة االنجليزيه  2-733172  المدخل الى العلوم االجتماعية 

 المستوى الرابع
 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 المستوى الثالث
 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 3-731232 ٣الكتابة   3-731131 ٢تدريبات على الكتابه   3-731270 المدخل الى االدب  3-731212 ٣تراكيب لغه انجليزيه  
 3-731212 ٣تراكيب لغه انجليزيه   3-731111 ٢تراكيب اللغه االنجليزيه    3-731232 ٣ الكتابة 
 3-731242 ٣القراءة   3-731141 ٢تدريبات على القراءه   3-731260 ١المدخل الى اللغة   3-731212 ٣تراكيب لغه انجليزيه  
 2-635201 القرآن الكريم  2-635101 القرآن الكريم   3-731232 ٣الكتابة  
 2-733266 بيئة ومجتمع المملكة   2-631201  الثقافه االسالميه  2-631101 الثقافه االسالميه 
 3-731222 ٣التحدث واالستماع   3-731121 ٢التحدث واالستماع   3-731243  ٤القراءة   3-731242 ٣القراءة  
 2-731252 بناء المفردات  3-731111 ٢تراكيب اللغه االنجليزيه   3-731213  ٤اللغة االنجليزية تراكيب   3-731212 ٣تراكيب لغه انجليزيه  
  3-731141 ٢تدريبات على القراءه   3-731233  كتابة المقال  3-731232 ٣الكتابة  

 

 المستوى السادس
 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 2-731490  ١الترجمة   3-731260 ١المدخل الى اللغة  

 3-631301  الثقافه االسالميه  2-631201 الثقافه االسالميه 

 3-731465  علم المعاني  3-731260 ١المدخل الى اللغة  

 3-731364  الصوتيات والصوتيات الوظيفية  3-731260 ١المدخل الى اللغة  

 2-732146  جغرافيه العالم االسالمى  

 2-731376  ١٩الرواية في القرن  3-731270 الى االدبالمدخل  

 2-731375  المسرحية في العصر األليزابيثي  3-731270 المدخل الى االدب 
 

 

 المستوى الخامس
 اسم المقرر المتطلب المتطلب اسم المقرر رقم المقرر

 2-635301  القرآن الكريم  2-635201 القرآن الكريم 
 3-731363  اللغويات النظرية  731260-3 7

 2-531102  اللغة العربية  2-531101 اللغه العربيه 

 2-731370  االدب االمريكي  3-731270 المدخل الى االدب 

 2-731374  نصوص اسالمية باللغة اإلنجليزية  3-731232 ٣الكتابة  

  3-731242 ٣القراءة  

 2-132101   السيره النبويه  

 2-731372  االدب البريطاني  3-731270 المدخل الى االدب
 

 

 المستوى الثامن
 اسم المقرر رقم المقرر اسم المقرر المتطلب المتطلب 

 2-631401  الثقافه االسالميه  3-631301 الثقافه االسالميه 
 2-731384  قراءة فى اللغة كلغة اجنبية  3-731260 ١المدخل الى اللغة  
 2-731466  علم اللغة االجتماعي  3-731260 ١المدخل الى اللغة  
 2-731467  علم اللغة النفسي  3-731260 ١المدخل الى اللغة  
 2-731484  اختبارات اللغه  3-731260 ١المدخل الى اللغة  
 2-731478  الشعر  3-731270 المدخل الى االدب 

 

 
 السابع

 اسم المقرر المتطلب المتطلب 

المستوى 

 رقم المقرر اسم المقررالساب

 2-731481  الكتابةفي اللغةاالنجليزيةكلغةاجنبية  3-731260 ١المدخل الى اللغة  

 2-731493  ٢الترجمة   2-731490 ١الترجمة  

 2-731475  ٢٠الرواية في القرن   3-731270 المدخل الى االدب 

 2-635401  القرآن الكريم  2-635301 القرآن الكريم 

 2-731482  اكتساب اللغة االجنبية  3-731260 ١المدخل الى اللغة  

 3-731495  النحو والصرف  3-731260 ١المدخل الى اللغة  

 2-731477  المسرحية الحديثة  3-731270 المدخل الى االدب 
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