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 الخطةالدراسيةلقسماللغوياتالتطبيقية

 

 

 

 المستوىالثاني

الثانيالفصل  الفصلاالول 

Listening and 

speaking (4) 

(4محادثح واستماع )  

Listening and speaking 

(3) 

(3محادثح واستماع )  

Advanced Reading 

comprehension   

استيعاتيح متقذمح قراءج  

Reading comprehension 

(3) 

(3قراءج استيعاتيح )  

Advanced Writing 

skills 

متقذمح  ح تكتامهاراخ   

Writing skills (3) 

(3كتايح )  مهاراخ 

Advanced Grammar  

  متقذمح  قىاعذ

Grammar (3) 

(3قىاعذ )  

Introduction to 

Linguistics (2) 

(2) ي علم اللغحمقذمح ف  

Introduction to 

Linguistics (1) 

(1) ي علم اللغحمقذمح ف  

Introduction to 

Translation  

ي الترجمح        مقذمح ف  

 Computer Skills 

 مهاراخ الحاسىب    

Islamic Culture 

 ثقافح اسالميح
............................. 

 المستوىاالول

الثانيالفصل  الفصلاالول 

Listening and speaking (2) 

(2محادثح واستماع )  

Listening and speaking (1) 

(1محادثح واستماع )  

Reading comprehension (2) 

(2قراءج استيعاتيح )  

Reading comprehension 

(1) 

(1قراءج استيعاتيح )  

Writing skills (2) 

(2كتايح )  مهاراخ 

Writing skills (1) 

(1كتايح )  مهاراخ 

Grammar (2) 

(2قىاعذ )  

Grammar (1) 

(1قىاعذ )  

Introduction to Literature 

(2) 

(2مقذمح في االدب )  

Introduction to Literature 

(1) 

(1مقذمح في االدب )  

Arabic Language (2) 

102لغح عرتيح   

Arabic Language (101) 

101لغح عرتيح   

 المستوىالثالث

الثانيالفصل  الفصلاالول 

Morphology 

 علم الصرف

18
th

 Century  Drama 

عشر ثامهمسرح القرن ال  

Comparative literature  

 ادب مقارن

Phonetics & Phonology 

 علم الصىخ 

18
th

 Century  Novel 

القرن الثامه عشر روايح  

18th Century. Poetry 

عشر ثامهالشعر القرن   

Foreign Language 

Teaching(2) 

   (2) تذريس اللغح االجىثيح

Applied linguistics 

 علم اللغح التطثيقي    

 Instructional Media 

 وسائل تعليميح  

Foreign Language Teaching(1) 

   (1) تذريس اللغح االجىثيح

 Instructional Design 

 تصميم التذريس  

Material Development  

 تطىير المادج العلميح

 المستوىالرابع

الثانيالفصل  الفصلاالول 

 20th century literature 

 األدب في القرن العشريه

 Research Methodology 

 طرق الثحث          

 English Syntax 

 الىحى االوجليزي

 Semantics  

 علم المعاوي

Sociolinguistics 

اللغح االجتماعيعلم   

19th century literature 

 األدب في القرن التاسع عشر

Discourse Analysis  

 تحليل الىصىص

Comparative 

Linguistics 

 لغىياخ مقاروح

Graduation Research 

 تحث التخرج      

Testing & Evaluation 

    االختثار والتقييم   

Training 2 

 2تذرية 

Training I 

1تذرية   


