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اآلداب كلية /جامعة القدس المفتوحة   
 )منفرد( وآدابها اللغة االنجليزيةذاتي لتخصص أكاديمي إرشاد بطاقة 

 ساعة  129لتخرج: ل....................  عدد الساعات المعتمدة ................ :الجامعيالرقم ....................... ........ الطالب:اسم  

 السنة األولى  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              

 الفصل الثاني  األول فصل ال

 رقمه اسم المقرر الرقم 
  عدد الساعات

 رقمه اسم المقرر نوع المقرر  متطلب سابق  المعتمدة
  الساعات عدد

 نوع المقرر  متطلب سابق  المعتمدة
 عملي نظري  عملي نظري 

 0101 تعلم كيف تتعلم   .1
 باري جامعةإج -- -- 3 0206 الثقافة اإلسالمية إجباري جامعة -- -- 3 

 اختياري جامعه  -- -- 3 -- جامعة مقرر اختياري  جامعة إجباري  -- 1 2 0102 م. الحاسوب   .2
 كلية إجباري  0111 -- 3 0112 ( 2اللغة العربية ) جامعة إجباري  -- -- 3 0111 ( 1اللغة العربية )  .3
 إجباري كلية 0113 -- 3 0114 ( 2اللغة االنجليزية ) إجباري جامعة -- -- 3 0113 ( 1لغة االنجليزية)لا  .4
 إجباري كلية 0111 -- 3 8109 النحو الوظيفي  إجباري جامعة -- -- 3 0205 فلسطين والقضية الفلسطينية  .5
 إجباري جامعة -- -- 3 0106 المهارات الحياتية        .6

 ساعة   18 المجموع ساعة   15 المجموع



 

 2015/ 10/ 03تاريخ االصدار:  00/1 رقم االصدار:  (F-F- PSNC-04رقم النموذج :) 
 

 
 

اآلداب كلية /حة جامعة القدس المفتو   
 بطاقة إرشاد أكاديمي ذاتي لتخصص اللغة االنجليزية وآدابها )منفرد(

 ساعة  129لتخرج: ل....................  عدد الساعات المعتمدة ................ :الجامعيالرقم ....................... ........ الطالب:اسم  

 السنة الثانية   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               

 اني الفصل الث الفصل األول 

 رقمه اسم المقرر  الرقم 
  عدد الساعات

 رقمه اسم المقرر  نوع المقرر  متطلب سابق  المعتمدة
  الساعات عدد

 نوع المقرر  متطلب سابق  المعتمدة
 عملي نظري  عملي نظري 

 تخصص إجباري  Reading   )2 ( 8251 3 -- 8150 إجباري كلية -- -- 3 8242 قواعد الكتابة والترقيم  .1
2.  

Reading ( 1) 8150 3 -- --  تخصص إجباري English Proficiency (2) 8353 2 1 8256  تخصص إجباري 
3.  

English Proficiency (1) 8256 2 1 --  تخصص إجباري Listening Skills 8255 3 -- --  تخصص إجباري 
4.  

Communication Skills 8259 2 1 --  تخصص إجباري Language Use 8153 2 1 -- اري تخصص إجب 
5.  

Vocabulary 8254 3 -- --  جامعةإجباري  -- -- 3 0104 تاريخ القدس تخصص إجباري 
6.  English Language 

Study Skills 
       تخصص إجباري  -- -- 3 8250

 ساعة   15 المجموع ساعة   18  المجموع



 

 2015/ 10/ 03تاريخ االصدار:  00/1 رقم االصدار:  (F-F- PSNC-04رقم النموذج :) 
 

 

 
اآلداب كلية /جامعة القدس المفتوحة   

 بطاقة إرشاد أكاديمي ذاتي لتخصص اللغة االنجليزية وآدابها )منفرد(
 ساعة  129لتخرج: ل....................  عدد الساعات المعتمدة ................ :الجامعيالرقم ....................... ........ الطالب:اسم  

 السنة الثالثة  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 رقمه اسم المقرر  الرقم 
  عدد الساعات

 رقمه اسم المقرر  نوع المقرر  متطلب سابق  المعتمدة
  الساعات عدد

 نوع المقرر  متطلب سابق  المعتمدة
 عملي نظري  عملي نظري 

1.  English for Specific 

Purposes 8357 3 -- 8251  تخصص إجباري Structure  )  تخصص إجباري  8252 -- 3 8354 ) 2
2.  Literature (1): Literary 

Appreciation 8352 3 --   تخصص إجباري Applied Linguistics 8458 3 -- 8351  تخصص إجباري 
3.  

Writing  (1) 8253 3 -- --  تخصص إجباري Literature (II): A Survey 

of English Literature 8355 3 -- 8352  تخصص إجباري 
4.  Introduction to 

Linguistics 8351 3 -- --  تخصص إجباري Writing   )2 ( 8356 3 -- 8253  تخصص إجباري 
5.  

Structure  (1) 8252 3 -- --  تخصص إجباري Romantic literature 8358 3 -- 8352  تخصص إجباري 
6.  Phonetics and 

Pronunciation 8258 3 -- --  تخصص إجباري       

 ساعة  15  المجموع ساعة   18 المجموع



 

 2015/ 10/ 03تاريخ االصدار:  00/1 رقم االصدار:  (F-F- PSNC-04رقم النموذج :) 
 

 
اآلداب كلية /جامعة القدس المفتوحة   

 بطاقة إرشاد أكاديمي ذاتي لتخصص اللغة االنجليزية وآدابها )منفرد(
 ساعة  129لتخرج: ل....................  عدد الساعات المعتمدة ................ :الجامعيالرقم ....................... ........ الطالب:اسم  

 رابعةالسنة ال  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 رقمه اسم المقرر  الرقم 
  عدد الساعات

 رقمه اسم المقرر  نوع المقرر  متطلب سابق  المعتمدة
  الساعات عدد

 نوع المقرر  متطلب سابق  المعتمدة
 عملي نظري  عملي نظري 

1.  
Modern Short Fiction 8359 3 -- 8352  تخصص إجباري  8340 2 1 8499 مشروع التخرج تخصص إجباري 

2.  
Discourse Analysis 8459 3 -- 8351  تخصص إجباري Literature 4 Drama 8454 3 -- 8352  تخصص إجباري 

3.  
Translation (1) 8452 3 -- --  20 تخصص إجباريth century American 

Literature 8455 3 -- 8352  تخصص إجباري 
 Modern Literary إجباري كلية -- -- 3 8340 مناهج البحث األدبي واللغوي   .4

Criticism 8457 3 -- 8451  تخصص إجباري 
5.  Literature (III): The 

English Novel 8451 3 -- 8355  تخصص إجباري Translation (2) 8453 3 -- 8452  تخصص إجباري 
 جامعةإجباري  -- -- 0 0105 العمل التطوعي        .6

 عة سا  15 المجموع ساعة   15 المجموع


