
 كهٍح انؼهىو واَداب

 لضى انتشتٍح وانذساصاخ اإلنضانٍح

 شؼثح انتشتٍح انخاصح

ثكانىسٌىس فً انتشتٍح انخاصحانخطح   

 ػذد انضاػاخ انًؼتًذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتطهثاخ جايؼح 

 إجثاسٌح

يتطهثاخ جايؼح 

 إختٍاسٌح

يتطهثاخ كهٍح 

 إجثاسٌح

يتطهثاخ كهٍح 

 إختٍاسٌح

يتطهثاخ انمضى 

 اإلجثاسٌح

خ يتطهثا

 انتخصص
 انًجًىع

42 3 42 6 33 23 434 

 يؼتًذج صاػح 44يتطهثاخ انجايؼح اإلجثاسٌح = 
 يالحظاخ يتطهة صاتك ػذد انضاػاخ اصى انًضاق سيز انًضاق
ARAB100  3 4انهغح انؼشتٍح   

ARAB101  3 4انهغح انؼشتٍح ARAB100  

HIST150 3 انحضاسج اإلصاليٍح   

ENGL150 3 4ٌح انهغح االنجهٍز   

ENGL152  3 4انهغح االنجهٍزٌح ENGL150  

ENGL155 3 يهاساخ االتصال ENGL152  

COMP101 3 يمذيح فً ػهىو انحاصىب COMP-B  

MNGT100 3 سٌادج األػًال   

 يؼتًذج اخصاػ 3=  اإلختٍاسٌحيتطهثاخ انجايؼح 

التي تطرحها الجامعة اإلختيارية تارها الطالب من المساقاتيخ  

 يؼتًذج صاػح 42اإلجثاسٌح =  انكهٍحيتطهثاخ 
 مالحظات متطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق
STAT101 2 يذخم إنى اإلحصاء   

EDUC101 3 يذخم ػهى اننفش   

EDSP400  3 انخاصحأصش انثحث انؼهًً فً انتشتٍح   

BIOL101  2 4تٍىنىجٍا   

 اخ يؼتًذجصاػ 6=  سٌحاإلختٍا انكهٍحيتطهثاخ 

الكليةالتي تطرحها  اإلختيارية تارها الطالب من المساقاتيخ  

 يؼتًذج صاػح 33اإلجثاسٌح =  انمضىيتطهثاخ 
 يالحظاخ يتطهة صاتك ػذد انضاػاخ اصى انًضاق سيز انًضاق



 

 

EDSP101 3 يمذيه فً انتشتٍح انخاصح   

CHEM101  2 4كًٍٍاء ػايح   

SOCI130 3 انذساصاخ االجتًاػٍح   

EDSP206 3 نزوي االحتٍاجاخ انخاصح تكنىنىجٍا انتؼهٍى 
COMP-B 

COMP101 
 

MATH116 Pre- Calculus 2   

EDSP104    3 انتشتٍح اإلصاليٍح   

EDUC103 3 ػهى اننفش انتشتىي   

EDSP102   3 اضطشاتاخ انتىاصم   

EDSP211 3 ٍح فً انتشتٍح انخاصحانتشتٍح انفنٍح وانًهاساخ انجًان   

PHYS101 General Physics 2 MATH116  

EDUC204 3 نظاو انتؼهٍى وإداسته فً دول انخهٍج   

ENGL333 English language skills   3   

 يؼتًذج صاػح 23اإلجثاسٌح =  تخصص صؼىتاخ انتؼهىيتطهثاخ 
 خيالحظا يتطهة صاتك ػذد انضاػاخ اصى انًضاق سيز انًضاق
EDSP 210 3 يذخم إنى صؼىتاخ انتؼهى   

EDSP201 3 انتذخم انًثكش فً انتشتٍح انخاصح   

EDSP313 3 اصتشاتٍجٍاخ انؼًم يغ أصش روي االحتٍاجاخ انخاصح   

EDSP300 3 اصتخذاو انحاصىب فً صؼىتاخ انتؼهى COMP-B 

COMP101 
 

EDSP302  3 صؼىتاخ انتؼهى فً ضىء اننظشٌاخ   

EDSP314  3 صؼىتاخ انتؼهى األكادًٌٍح   

EDSP402   3 صؼىتاخ انتؼهى فً انمشاءج وانكتاتح   

EDSP301 3 طشق تذسٌش روي صؼىتاخ انتؼهى   

EDSP202  3 ػهى نفش روي االحتٍاجاخ انخاصح EDUC103  

EDSP311 3 أصانٍة انتمىٌى وانتشخٍص نزوي صؼىتاخ انتؼهى   

EDSP203 3 انخاصح  خٍص فً انتشتٍحأصانٍة انمٍاس وانتش   

EDSP103 3 انًؼالٍن   سػاٌح وتأهٍم   

EDSP 410  ً6 تذسٌة يٍذان   

EDSP 411  2 يششوع انتخشج   


