
 
 
 
 

 

 نذرجت انبكانىريىس انخطت االسترشاديت 

  2016 تخصص انهغت االنجهيزيت وآدابهافي 

 انسنت االونى

 انفصم انذراسي انثاني انفصم انذراسي االول

 اسم انمادة رقم انمادة
انساعاث 

 انمعتمذة
 انمادةاسم  رقم انمادة

انساعاث 

 انمعتمذة

 3 االستٍعاب انسمعً  30905118 3 انقىاعذ االساسٍح نهغح االنجهٍزٌح  30905130

 3 كتاتح انفقرج 30905117 3 انقراءج وتناء انمفرداخ  30905115

 3 مهاراخ شفىٌح ومحادثح  30905116 3 متطهة جامعح اجثاري 

 3 دراسٍح تانهغح االنجهٍزٌحمهاراخ  30905110 3 متطهة جامعح اجثاري 

 3 متطهة جامعح اجثاري  3 متطهة جامعح اختٍاري 

 15 انمجمىع 15 انمجمىع

 

 

 انسنت انثانيت 

 انفصم انذراسي انثاني انفصم انذراسي االول

 اسم انمادة رقم انمادة
انساعاث 

 انمعتمذة
 اسم انمادة رقم انمادة

انساعاث 

 انمعتمذة

 3 (1)االدب االنجهٍزي  30905249 3 كتاتح انمقال  30905214

 3 انمسرحٍح  30905246 3 تانهغح االنجهٍزٌح  فنٍحكتاتح  30905210

 3 انصىتٍاخ االنجهٍزٌح  30905220 3 مذخم انى انهغىٌاخ االنجهٍزٌح 30905230

 3 ( 1)اننحى  30905235 3 مذخم انى االدب االنجهٍزي 30905240

 3  انهغح االنجهٍزٌح ألغراض خاصح   30905234 3 متطهة كهٍح إجثاري  

 3 متطهة جامعح اجثاري    3 متطهة جامعح اختٍاري 

 18 انمجمىع 18 انمجمىع

 

 



 
 
 
 

 

 نذرجت انبكانىريىس انخطت االسترشاديت 

 تخصص انهغت االنجهيزيت وآدابهافي 

 انسنت انثانثت 

 انذراسي انثانيانفصم  انفصم انذراسي االول

 اسم انمادة رقم انمادة

انساعاث 

 انمعتمذة
 اسم انمادة رقم انمادة

انساعاث 

 انمعتمذة

 3 شكسثٍر  30905347 3  ( 2)االدب االنجهٍزي  30905340

 3 االدب االمرٌكً  30905345 3 انرواٌح  30905344

 3 (انعرتٍح  -االنجهٍزٌح ) 1ج انترجم 30905350 3 انصرف  30905346

 3انهغىٌاخ االجتماعٍح   30905338 3 أسانٍة تذرٌس انهغح االنجهٍزٌح  31001380

 3  إجثاري متطهة كهٍح   3 متطهة كهٍح اجثاري  

 3 متطهة جامعح اجثاري  3 متطهة جامعح اجثاري 

 18  18 انمجمىع

 

 

 انسنت انرابعت  

 انفصم انذراسي انثاني انفصم انذراسي االول

 اسم انمادة انمادةرقم 
انساعاث 

 انمعتمذة
 اسم انمادة رقم انمادة

انساعاث 

 انمعتمذة

 3 اننقذ االدتً  30905448 3 (3)االدب االنجهٍزي  30905440

 3 عهم انمعانً وانذالنح  30905430 3 كتاتح انثحث تانهغح االنجهٍزٌح 30905434

 3 متطهة كهٍح إجثاري   3 انفىنىنىجٍا  30905420

 3 متطهة تخصص اختٍاري   3 دراساخ ثقافٍح غرتٍح  30902410

 3 متطهة جامعح اجثاري  3 متطهة تخصص اختٍاري  

 15 انمجمىع 15 انمجمىع

 


