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  الفترةالفترة  المادةالمادة  الفترةالفترة  المادةالمادة  الفترةالفترة  المادةالمادة  الفترةالفترة  المادةالمادة  الفترةالفترة  المادةالمادة  الفترةالفترة  المادةالمادة  الفترةالفترة  المادةالمادة

  الثالثاءالثالثاء
2626//22  

لغة انجليزية     لغة انجليزية     
      22)كتابه(     )كتابه(     

22      
  حاضر العالمحاضر العالم

  22االسالمي     االسالمي       
22  

قضايا ثقافيةقضايا ثقافية   
  22معاصرة    معاصرة      

11   
ترجمة االنماط ترجمة االنماط 

  33النصية     النصية     
22          

االربعاء االربعاء 
2277//22  

القراءة      القراءة      
            22    واملحادثةواملحادثة

11  
  قراءاتقراءات

    22ومطالعات   ومطالعات   
22                  

  تحليل الخطابتحليل الخطاب
22  

22  

الخميس الخميس 
2288//22  

  فقه السيره فقه السيره 
22  

22  
  أخالق إسالميةأخالق إسالمية

22    
11  

  ي ي االدب االنجليز االدب االنجليز 
  33عصر النهضة   عصر النهضة     

22  
  الحضارة االسالميةالحضارة االسالمية

22  
11  

علم الدالله علم الدالله 
  22والبراغماتيك  والبراغماتيك  

22  
  علم اللغة النفس يعلم اللغة النفس ي

22  
11      

                              الجمعة 

السبت السبت 
11//33  

  مبادئ االحصاءمبادئ االحصاء
22  

22      
  قواعد البيانات  قواعد البيانات  

22    
22  

  الفكر والثقافةالفكر والثقافة
      22االنجليزية    االنجليزية      

11      
  علم اللغة علم اللغة 
  22االجتماعي     االجتماعي     

11      

االحد االحد 
22//33              

  الصوتيات والنظامالصوتيات والنظام
  33الصوتي    الصوتي    

11  
  النحو والصرفالنحو والصرف

22  
22  

  النقد االدبيالنقد االدبي
33        

11      

االثنين االثنين 
33//33  

  علم اجتماععلم اجتماع
22  

22  
استماع استماع 
  22واستيعاب  واستيعاب  

11  
  22انشاء وتعبيرانشاء وتعبير

33  
22              

  ترجمه تتابعيهترجمه تتابعيه
22  

22  

الثالثاء الثالثاء 
          22      22تالوة وتجويد  تالوة وتجويد    33//44

  مقال      مقال      
22  

11  
  لغويات تطبيقيةلغويات تطبيقية

33  
22  

  الترجمة االبداعيةالترجمة االبداعية
22  

11      

االربعاء االربعاء 
55//33      

  التركيب اللغوي التركيب اللغوي 
22  

11  
  استماع وتحدثاستماع وتحدث

33  
22              

  أدب األطفالأدب األطفال
22  

22  

الخميس الخميس 
66//33  

  التذوق االدبيالتذوق االدبي
22  

22          
  نظرية الترجمةنظرية الترجمة

22    
11  

  الرواية الحديثة  الرواية الحديثة  
22  

22  
طرق البحث وتصميم طرق البحث وتصميم 

  22األبحاث  األبحاث  
11      

                              الجمعةالجمعة  

السبت السبت 
88//33  

  (  (  22النحو )النحو )
11  

22  
إنشاء وتعبير إنشاء وتعبير 

((11    )    )33    
11  

  النثر االنجليزي النثر االنجليزي 
22  

22  
  األدب االنجليزي األدب االنجليزي 

  22              1717ق ق   
11  

تاريخ الخليج تاريخ الخليج 
  22        العربيالعربي

22  
  املسرحية الحديثةاملسرحية الحديثة

22  
11      

االحد االحد 
99//33  

برامج الحاسب برامج الحاسب 
        22املكتبية    املكتبية    

22  
انترنت انترنت 

    22واتصاالت   واتصاالت   
11                  

اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية 
وتقنية املعلومات وتقنية املعلومات 

22  
22  

االثنين االثنين 
1010//33  

لغة االنجليزية لغة االنجليزية الال
  22)قراءة(     )قراءة(     

22      
  القواعد واملنظومةالقواعد واملنظومة

  22النحوية    النحوية      
22  

  مهارات التحدثمهارات التحدث
33  

11  
  الشعر االنجليزي الشعر االنجليزي 

22  
22          

الثالثاء الثالثاء 
1111//33          

  مدخل الى اللغوياتمدخل الى اللغويات
33  

22  
  ظهور الرواية ظهور الرواية 

22  
11  

  نظرية املعرفةنظرية املعرفة
22  

22  
  النظام االجتماعيالنظام االجتماعي

  22باالسالم    باالسالم      
11  

مدخل الى األدب مدخل الى األدب 
  22  22االمريكي    االمريكي    


