
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-3(1)القراءة   نجد111-2مقدمة في اإلحصاء احص2140مبادىء الرياضيات ريض130

-3(1)الكتابة  نجد112-2المهارات الكتابية عرب3140مهارات الحاسب تقن140

-3(1)القواعد نجد113-3مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج2140مهارات االتصال علم140

-3(1)االستماع والحديث  نجد114-1(2)الصحة واللياقة  صحه8150(1)اللغة اإلنجليزية  نجم140

-2المعاجم اللغوية نجد115س- /  نجم 8140(2)اللغة االنجليزية  نجم150

-2(1)التركيب المقارنة  نجد116

-2بناء المفردات نجد119
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س- /  عرب 3119(1)النحو  عرب234س- /  عرب 2118مهارات الكتابة عرب2119مهارات القراءة عرب118

-2ترجمة النصوص االنسانية ترج241س- /  نجد 3121(3)القراءة  نجد3231(2)القراءة  نجد121

س- /  نجد 2236مدخل إلى علم التركيب والصرف نجد243س- /  نجد 2126(2)قراءة في ثقافة اللغة  نجد3232(2)الكتابة  نجد122

-2منهجية البحث العلمي نجد244س- /  نجد 2123(3)القواعد  نجد3233(2)القواعد  نجد123

2مدخل إلى علم الترجمة ترج245س- /  نجد 2124(3)االستماع والحديث  نجد3234(2)االستماع والحديث  نجد124
س        -/نجد116

س-/نجد125 

س- /  نجد 3236مدخل إلى علم الداللة والتداولية نجد246س- /  نجد 3122كتابة المقال والتلخيص نجد2235(2)التراكيب المقارنة  نجد125

2(1)قراءات في ثقافة اللغة  نجد126
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

ساعات: سع
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-

-

-
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اجملموع

س- /  نجد 111

س- / نجد 112

س- /  نجد 113

مستوى: مس

السادس

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

اجملموع

س- /  نجد 114

-

معدل:مع 

اجملموع

3مدخل الى علم اللسانيات

-

س- /  نجد 116

متزامن: مسابق:س

س      -/نجد121

س       -/نجد122

س       -/نجد123

س-/نجد124

 نجد236

رئيسي: نوع اخلطة اللغة اإلجنليزية والرتمجة: اخلطة الدراسية لقسم  اللغة اإلجنليزيةUPEGT: التخصص  اللغات والرتمجة : كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل102:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 2:االصدار 



المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

مستوى: مسمتزامن: ممعدل:مع سابق:س ساعات: سع

(ساعات4 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل102:ساعات اخلطة  البكالوريوس:الدرجة 2: االصدار 

رئيسي: نوع اخلطة اللغة اإلجنليزيةUPEGT: التخصص اللغة اإلجنليزية والرتمجة: اخلطة الدراسية لقسم اللغات والرتمجة : كلية 


