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٢٠٢٠ ابتداء من الفصل  : االول خطة دراسيـة (تفصيليــة )

اسم الخطة : تعليم اللغة االنجليزية٣رقم الخطة : 

االكلية : التربية التخصص : التربية تخصص المرحلة األساسية العلي البرنامج : التربية تخصص المرحلة

 ساعة١٣٨عدد ساعات الخطة : 

المستوى األول

س.ماسم المساقم.
الفصل األول

النوعرقم المساق المتطلب السابق
UNRE1102مقدمة فى علوم الحاسوب واالنترنت - عملي ج1   1

UNRE1201) ١)اللغة العربية ج2   2
UNRE1203مقدمة فى علوم الحاسوب واالنترنت ج3   2
UNRE1204) ١)اللغة اإلنجليزية ج4   2
EDUC1320مدخل إلى التربية ك5   3
EDUC2322علم النفس التطوري ك6   3

ENED1350قواعد لغة انجليزية ت7   3

16المجموع  

س.ماسم المساقم. رقم المساق
الفصل الثاني

النوع المتطلب السابق
UNRE1205) ٢2)اللغة العربية ج1   
UNRE1206) ٢2)اللغة اإلنجليزية ج2   
UNRE13143اإلسعافات األولية ج3   
EDUC13263علم النفس التربوي ك4   
EDUC13393إدارة البيئة الصفية ك5   
ENED13523قواعد تطبيقية ت6   
ENED13533مھارات التعلم ت7   

19المجموع

المستوى الثاني

س.ماسم المساقم.
الفصل األول

النوعرقم المساق المتطلب السابق
OPTI2200) ١)متطلب جامعة اختياري ج1   2
UNRE2208دراسات فلسطينية ج2   2
EDUC2222إدارة تربوية ك3   2
ENED2354مقدمة في علم اللغة ت4   3

ENED2355) ١)كتابة ت5   3
ENED2371) ١)تعليم لغة إنجليزية ت6   3
EDUC1321األسس النفسية للتربية ـ التعلم ت7   3

18المجموع  

س.ماسم المساقم. رقم المساق
الفصل الثاني

النوع المتطلب السابق
OPTI2201) ٢2)متطلب جامعة اختياري ج1   
UNRE22092دراسات في الفكر العربي اإلسالمي ج2   
BAED13023تكنولوجيا التعليم ت3   
EDUC33353المنھاج التربوي ت4   
ENED2359) ٢3)كتابة ت5  ، ENED2355
ENED2372) ٢3)تعليم لغة إنجليزية ت6   

16المجموع

 ساعة٢٠عدد ساعات متطلب الكلية :  ساعة٩٤عدد ساعات متطلب التخصص :  ساعة٢٤عدد ساعات متطلب الجامعة : 

الرموز :  ج : متطلب جامعة   ك : متطلب كلـــية  ب: متطلب برنامج  ت : متطلب تخصص رين www.ZajelSoft.comاسم المستخدم :    أ. سھام أبو العم

 ساعة٠عدد ساعات متطلب برنامج : 

٢www.gu.edu.ps من ١صفحة 
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المستوى الثالث

س.ماسم المساقم.
الفصل األول

النوعرقم المساق المتطلب السابق
EDUC2324االحصاء التربوي ك1   3
EDUC3176) ١)تربية عملية في تعليم اللغة االنجليزية ت2   1

ENED2258) ١)أساليب تدريس اللغة االنجليزية ت3   2
ENED2353مھارات تواصل شفھية ت4   3
ENED2360صوتيات ت5   3
ENED3366) ١)ترجمة ت6   3

ENED3373) ١)قراءة ت7   3

18المجموع  

س.ماسم المساقم. رقم المساق
الفصل الثاني

النوع المتطلب السابق

UNRE22102مناھج البحث العلمي ج1   
ENED3177) ٢1)تربية عملية في تعليم اللغة االنجليزية ت2  ، EDUC3176
ENED3263) ٢2)أساليب تدريس اللغة االنجليزية ت3  ، ENED2258
ENED33643مقدمة في األدب االنجليزي ت4   
ENED33673تدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية ت5   
ENED3374) ٢3)قراءة ت6   
ENED3381) ٢3)ترجمة ت7   

17المجموع

المستوى الرابع

س.ماسم المساقم.
الفصل األول

النوعرقم المساق المتطلب السابق

EDUC4333حلقة دراسية في البحث ك1   3
EDUC4369الشعر اإلنجليزي ت2   3
EDUC4372األدب القصصي ت3   3
ENED3278) ٣)تربية عملية في تعليم اللغة االنجليزية ت4  ، ENED31772

ENED3361) ١)مناھج اللغة االنجليزية ت5   3
EDUC4332القياس والتقويم ت6   3

17المجموع  

س.ماسم المساقم. رقم المساق
الفصل الثاني

النوع المتطلب السابق
EDUC43713الفن المسرحي ت1   
EDUC43753مشروع تخرج ت2   
ENED3279) ٤2)تربية عملية في تعليم اللغة االنجليزية ت3  ، ENED3278
ENED3380) ٢3)مناھج اللغة االنجليزية ت4  ، ENED3361
ENED4375) ٣3)تعليم لغة إنجليزية ت5   
ENED4376 3نظم وتراكيب ت6   

17المجموع
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