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كلية اآلداب 

قسم اللغات السامية والشرقية 
 

ِٚٛاوجخ لضب٠ب ‘  اعزىّبال أل٘ذاف و١ٍخ ا٢داة ٚطّٛدبرٙب فٟ رذظ١ً اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ 

اٌؼظش ، ٚدشطب ِٕٙب ػٍٝ رٛع١غ ثشاِجٙب ٌخذِخ طٍجخ اٌؼٍُ ٚاٌّجزّغ األسدٟٔ ٚاٌؼشثٟ ، 

 (اٌفبسع١خ)ٚاٌٍغبد اٌششل١خ  (اٌؼجش٠خ)اسرأد اٌى١ٍخ أْ رجذأ ثئٔشبء لغُ اٌٍغبد اٌغب١ِخ 

: رخظظب سئ١غ١ب ٚفشػ١ب ٚرٌه ألعجبة وض١شح ِٕٙب 

ضشٚسح ِؼشفخ ثؼض اٌٍغبد اٌغب١ِخ ٚاٌششل١خ، ٚرٌه ٌٍزغبسع اٌىج١ش اٌزٞ ٠ذٚس فٟ  -1

. اٌغبدخ اٌؼب١ٌّخ، ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌؼٍّٟ ٚاٌّؼشفٟ

١ٌٚظ ِٓ . إْ ِؼشفخ ٌغبد األلٛاَ األخشٜ أطجخ ِطٍجب دضبس٠ب ٚع١بع١ب ٚالزظبد٠ب -2

. اٌّؼمٛي أْ ٠ظً ِجزّؼٕب فٟ ِٕأٜ ػٓ دساعخ ٘زٖ اٌٍغبد

أْ ٠غُٙ ِضً ٘زا اٌمغُ فٟ سفذ اٌّجزّغ ثبٌىفبءاد ٚاٌمذساد ، ٚاْ ٠غزٞ ِشاوض  -3

اٌجذش ثبٌخش٠ج١ٓ ، ٚاٌىفبءاد اٌزٟ عزمَٛ ثئجشاء دساعبد ِزؼذدح ، دٛي ٌغبد ٘زٖ 

. اٌشؼٛة ٚصمبفزٙب ٚاعزشار١ج١برٙب 

إْ فزخ ِضً ٘زا اٌمغُ ٠ؼطٟ و١ٍخ ا٢داة ١ِضح رٕفشد ثٙب فٟ ِٕخ دسجبد ػ١ٍّخ فٟ  -4

رخظظبد ٌٙب أ١ّ٘زٙب فٟ اٌذبضش ٚاٌّغزمجً، ٌٚزا فبْ ٘زا األِش لذ ٠مٛد فٟ 

 .اٌّغزمجً إٌٝ فزخ رخظظبد فشػ١خ أخشٜ فٟ اٌٍغبد اٌغب١ِخ ٚاٌششل١خ

٠مَٛ اٌمغُ ثطشح رخظظبد فشػ١خ فٟ اٌفبسع١خ ٚاٌؼجش٠خ ثبإلضبفخ إٌٝ طشدٗ عذ 

٠ؼذ ٘زا اٌمغُ . عبػبد فٟ اٌٍغبد اٌّشبس إ١ٌٙب وّزطٍجبد ٌمغّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌزبس٠خ

األٚي ِٓ ٔٛػٗ فٟ األسدْ ٠ٚشفذ األسدْ ٚإٌّطمخ ثبٌخجشاد اٌالصِخ فٟ ِجبي اٌٍغخ 

. اٌفبسع١خ ٚاٌؼجش٠خ
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كلية اآلداب 

قسم اللغات السامية والشرقية 
 

اللغة العربية ختصص / البكالوريوس يف اللغات السامية والشرقية اخلطة الدراسية لدرجة 
. ساعة معتمدة (132)فً اللغة العبرٌة إذا أتم دراسة ماالٌقل عن ٌمنح الطالب درجة البكالورٌوس 

والتخصص فً اللغة العبرٌة إما أن ٌكون تخصصا منفردا، وإما أن ٌكون تخصصا رئٌسا وإما أن ٌكون 
: تخصصا فرعٌا، وتوزع الساعات لنٌل هذه الدرجة على النحو األتً

. ساعة معتمدة (27) متطلبات الجامعة :أوال 
 

 :يتطهباث انجايعت
: عبػخ ِؼزّذح ٚرشًّ (27)      ٠ٚخظض ٌٙب 

 :عبػخ ِؼزّذح ٟٚ٘ (12)٠خظض ٌٙب : ِزطٍجبد إججبس٠خ .1
 

عذد انساعاث عُىاٌ انًســــاق رقى انًساق ريس انًساق 

 3 اٌزشث١خ اٌٛط١ٕخ 102 ٘ـ.ط

 3 ػٍَٛ ػغىش٠خ 100 ع ع

 3 ٌغخ أج١ٍض٠خ 101 ص.ي

 3 ٌغخ ػشث١خ  101 ع

 

: يتطهباث اختياريت .  
 

عبػبد ِؼزّذح ٠خزبس٘ب اٌطبٌت ِٓ خبسط و١ٍزٗ فٟ ادذ اٌّجبالد اٌزب١ٌخ ٚثذذ أدٔٝ  (15)                     ٠ٚخظض ٌٙب 

: ِبدح ٚادذح ِٓ وً ِجبي ٚثذذ ألظٝ ِبدر١ٓ ِٓ وً ِجبي ٚ٘زٖ اٌّجبالد ٟ٘ 

: يجال انعهىو اإلَساَيت ويضى انًساقاث انتانيت :                      أوالً 

 اٌش٠بضخ فٟ د١برٕب أ100س .د

 ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ٌٍج١ّغ 173س  .د

 اٌضمبفخ اٌجّب١ٌخ 100د .ف

 اٌززٚق اٌذساِٟ 100د  .ف

 ِغبّ٘خ األسدْ فٟ اٌذضبسح اإلٔغب١ٔخ 100أ س  

 ٔشؤ اٌذضبساد 102أ س  

  ػبَ 5000اٌمذط  أ106رخ  

 اٌٍغخ ٚاٌضمبفخ اٌىٛس٠خ ن101ح .ي

 (1)اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ  أ141ح .ي

 (1)اٌٍغخ األعجب١ٔخ  أ171ح .ي

 (1)اٌٍغخ األٌّب١ٔخ  أ161ح .ي

 (1)اٌٍغخ اٌشٚع١خ  أ181ح .ي

ٌغخ ط١ٕ١خ   100ص .ي

                     

 :يجال انعهىو االجتًاعيت واالقتصاديت  ويضى انًساقاث انتانيت : ثاَياً        *               

 اإلداسح ٚاٌّجزّغ 100ا  .ع

 االلزظبد ٚاٌّجزّغ األسدٟٔ 100ق  
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 ِٙبساد  إداس٠خ 498أ د  

 دمٛق اإلٔغبْ 101ح ق 

 اٌضمبفخ اٌمب١ٔٛٔخ 102ح ق 

 صمبفخ إعال١ِخ 100أ .ػ

 ٔظبَ األعشح فٟ اإلعالَ 101د .ػ

 ٔظبَ اإلعالَ 100ف .ػ

 ِٙبساد د١بر١خ 100ط .د

 أعبع١بد فٟ سػب٠خ اٌطفً 100أ .د

 ِفب١ُ٘ أعبع١خ فٟ اٌزشث١خ 100د .د

 ِٙبساد اٌّؼٍِٛبد ة105د .د

 اٌؼٕف ألعشٞ 103أط  

 اٌّٛاسد اٌّبئ١خ 100جغ  

 صمبفخ إػال١ِخ 100ح .ص

                    

: يجال انعهىو وانتكُىنىجيا وانسراعت وانصحت  ويضى انًساقاث انتانيت :                        ثانلاً 

 طذخ ػبِخ ٚرضم١ف طذٟ 100ة  

 اٌى١ّ١بء ٚاٌّجزّغ 100ن  

 (1)ػٍَٛ اٌج١ئخ  أ101ة .ع

 أعبع١بد ػٍُ اٌفٍه 100ف  

 اٌذٛعجخ إٌّض١ٌخ 109ح  .ع

 اٌّؼٍِٛبر١خ ٚاٌّجزّغ 109ح .ْ

 خذِبد رىٌٕٛٛج١ب اٌّؼٍِٛبد 109أ  .ْ

 اٌطبلخ اٌجذ٠ٍخ 100٘ك 

 إعؼبفبد أ١ٌٚخ  100طت 

                    

 
 

. ساعة معتمدة (18) متطلبات الكلٌة :ثانياً 
 18ِزطٍجبد و١ٍخ ا٢داة اٌّج١ٕخ فٟ اٌخطخ اٌذساع١خ ٌذسجخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ و١ٍخ ا٢داة، ٚػذد٘ب  -1

. عبػخ ِؼزّذح
 كهيت اجباريت -1

 (  ساعت يعتًذة 15  )يتطهباث انكهيت االجباريت 

ريس 

 انًساق
رقى 

 انًساق
 اسى انًساق

ث
عا

سا
 

 3 يذخم إنى عهى اإلجتًاع 101 ج.أ

 3 يهاراث نغىيت أ105 زي

 3 فٍ انكتابت وانتعبير 107 ع

 3 تاريخ انحضارة اإلسالييت 151 تخ

 3 2يهاراث انحاسىب  100 ح.ٌ

 : كهيت اختياريت -2

 ساعات( 3 )االختٌارٌة الكلٌة متطلبات
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: ساعة معتمدة موزعة على النحو األتً  (87) متطلبات التخصص المنفرد :ثالثاً 
 .ساعة معتمدة إجبارٌة (66) - أ

 .ساعة معتمدة اختٌارٌة (21) - ب
 

ساعة معتمدة موزعة على النحو  (87)التخصص الرئٌس فً اللغة العبرٌة وٌدرس فٌه الطالب : رابعا
: اآلتً
ساعة إجبارٌة  (60) - أ

 ساعات اختٌارٌة (6) - ب
ساعة تخصص فرعً من خارج القسم  (21)- ج

ساعة  (21)التخصص الفرعً فً اللغة العبرٌة لغٌر طلبة القسم، وٌدرس فٌه الطالب : خامسا
. معتمدة

 
ٌجوز لطلبة القسم التفرٌع فً أقسام كلٌة اآلداب األخرى، وأقسام كلٌة اإلعالم، واقسام كلٌة : سادسا

. الشرٌعة،  وأقسام كلٌة اآلثار
 

متطلبات التخصص في اللغة العبرية 
المتطلبات اإلجبارية للتخصص المنفرد - 1

                  (ساعة معتمدة66                                             )
 

 المتطلب السابق            اسم المساق                   رمز المساق ورقمه   

     اللغة العبرٌة إلىمدخل          أ 101ل ع 
  أ101ل ع    (1)نصوص وتدرٌبات عبرٌة            أ102ل ع 
 أ 101 ع ل     واالستماعالقراءة             أ103 ل ع
أ 102  ل ع (1)الحدٌثة حوار ومحادثة بالعبرٌة              104 ل ع

أ 101 ل ع    (1)قواعد اللغة العبرٌة   211ل ع 
   104  ل ع (2)الحدٌثة حوار ومحادثة بالعبرٌة          221ل ع 
 104   ل ع  العربٌةإلىالترجمة من العبرٌة   241ل ع 
 211  اللفظ والتعبٌر     ل ع 251ل ع 
 211  اللسانٌات     ل ع 271ل ع 
 221   ل ع العبرٌة التوراتٌة والمشنائٌة  311ل ع 
 211   ل ع  (2)قواعد اللغة العبرٌة   312ل ع 
 241  ل ع  رٌةب العإلىٌة بالترجمة من العر  341ل ع 
 221ل ع       اإلنشاء والتلخٌص352ل ع 
 311ل ع    األندلسألدب العبري فً ا         361ل ع 
 341  ل ع    الفورٌةالترجمة أ         411ل ع 
 312ل ع             مهارات لغوٌة   415ل ع 
 361         ل ع نثر/         األدب العبري الحدٌث فً أوروبا 422ل ع 
 422  ل ع نثر/         األدب العبري الحدٌث فً فلسطٌن  423ل ع 
 422  ل ع شعر/         األدب العبري الحدٌث فً أوروبا 424ل ع 

 423ع .شعر        ل / األدب العبري الحدٌث فً فلسطٌن             431ع .ل
   423ع .    ل العبرٌة القصٌرة         القصة435ل ع 
"                                       المرفوعات  " (1)               النحو 241ع   
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رئيس المتطلبات اإلجبارية للتخصص ال- 2                             
 ( ساعة معتمدة60)

 
 المتطلب السابق            اسم المساق                   رمز المساق ورقمه   

     اللغة العبرٌة إلىمدخل          أ 101ل ع 
  أ101ل ع (   1)نصوص وتدرٌبات عبرٌة           أ 102ل ع 
 أ 101 ع ل    ستماعالقراءة واإل            أ103ل ع 
أ 102ل ع   (1)الحدٌثة حوار ومحادثة بالعبرٌة                104 ل ع

أ 101 ل ع    (1)قواعد اللغة العبرٌة          211ل ع 
 104  ل ع (2 ) الحدٌثةحوار ومحادثة بالعبرٌة  221ل ع 
 104ل ع     العربٌةإلىالترجمة من العبرٌة          241ل ع 
 211  اللفظ والتعبٌر     ل ع 251ل ع 
 211  اللسانٌات     ل ع 271ل ع 
   221   ل ع         العبرٌة التوراتٌة والمشنائٌة311ل ع 
 211ل ع   (  2)         قواعد اللغة العبرٌة 312ل ع 
 241   ل ع  العبرٌةإلىالترجمة من العربٌة          341ل ع 
 221    ل ع التلخٌصو         اإلنشاء 352ل ع 
 311   ل ع األندلسألدب العبري فً         ا 361ل ع 
 341أ  الترجمة الفورٌة     ل ع 411ل ع 
 361نثر  ل ع / الحدٌث فً أوروبا ألدب العبريا  422ل ع 
 422نثر  ل ع /   األدب العبري الحدٌث فً فلسطٌن 423ل ع 
 423شعر  ل ع / أوروبا العبري الحدٌث فً األدب   424ل ع 
 424شعر ل ع /    األدب العبري الحدٌث فً فلسطٌن 431ل ع 
المرفوعات      (1)  النحو 241ع    
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المتطلبات االختيارية للتخصص المنفرد  - 3
 (ساعة معتمدة21)

 
 رمز المساق ورقمه    اسم المساق        المتطلب السابق 

 
               تارٌخ اللغة العبرٌة171ل ع 
            مبادئ اللغة اآلرامٌة  222ل ع 
             فقه اللغة العبرٌة الحدٌثة 270ل ع 
( 2)  نصوص وتدرٌبات عبرٌة 202ل ع 
  المسرحٌة العبرٌة الحدٌثة 425ل ع 
  النقوش العربٌة الشمالٌة القدٌمة 471ل ع 
  العبرٌة المحكٌة 480ل ع 

   المكتبة العربٌة 202ع 
                  الصرف 342ع  
  تارٌخ العرب قبل اإلسالم  125تخ 

  تارٌخ بنً إسرائٌل 261تخ  
 
 

المتطلبات االختيارية للتخصص الرئيس - 4
 ( ساعات معتمدة6)

 
رمز المساق ورقمه    اسم المساق        المتطلب السابق 

 
               تارٌخ اللغة العبرٌة171ل ع 
    (2 ) الحدٌثةحوار ومحادثة بالعبرٌة          221ل ع 
            مبادئ اللغة اآلرامٌة  222ل ع 
             فقه اللغة العبرٌة الحدٌثة 270ل ع 
( 2)  نصوص وتدرٌبات عبرٌة 202ل ع 
   مهارات لغوٌة 415ل ع 
  المسرحٌة العبرٌة الحدٌثة 425ل ع 
  القصة العبرٌة القصٌرة 435ل ع 
  النقوش العربٌة الشمالٌة القدٌمة  471ل ع 
  العبرٌة المحكٌة 480ل ع 
   الصرف 342ع    
    تارٌخ العرب قبل اإلسالم  125تخ   

  تارٌخ بنً إسرائٌل 261تخ    
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في اللغة العبرية  متطلبات التخصص الفرعي- 5
 ( ساعة معتمدة 21 )

 
 

رمز المساق ورقمه اسم المساق            المتطلب السابق 
 

أ   مدخل إلى اللغة العبرٌة 101ل ع 
أ 101ل ع    (1)أ  نصوص وتدرٌبات عبرٌة 102ل ع 
أ 101أ  القراءة واالستماع    ل ع 103ل ع 
أ 103ل ع   (1)أ  حوار ومحادثه بالعبرٌة الحدٌثة 104ل ع 
أ 101ل ع     (1)  قواعد اللغة العبرٌة 211ل ع 
 211  الترجمة من العبرٌة إلى العربٌة   ل ع 241ل ع 
 241  الترجمة من العربٌة إلى العبرٌة   ل ع 341ل ع 
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اللغة الفارسية ختصص / البكالوريوس يف اللغات السامية والشرقية اخلطة الدراسية لدرجة 
 

ساعة معتمدة  (132)ماال ٌقل عن ٌمنح الطالب درجة البكالورٌوس فً اللغة الفارسٌة، إذا أتم دراسة 
رئٌسا إما أن ٌكون تخصصا و والتخصص فً اللغة الفارسٌة إما أن ٌكون تخصصا منفردا، .بنجاح 

  :اآلتً فرعٌا، وتوزع الساعات لنٌل هذه الدرجة على النحو  تخصصاوإما أن ٌكون
 
 .ساعة معتمدة  (27) متطلبات الجامعة  :أوال
 .ساعة معتمدة   (18)متطلبات الكلٌة   :ثانيا
:-ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتً (87)وٌدرس فٌه الطالب متطلبات التخصص المنفرد   :ثالثا

  
.  ساعة معتمدة  إجبارٌة (66) -أ  
.  ساعة معتمدة اختٌارٌة(21) -ب 

ساعة معتمدة موزعة على النحو  (87) التخصص الرئٌس فً اللغة الفارسٌة وٌدرس فٌه الطالب :رابعا
: اآلتً

ساعة إجبارٌة  (60) - أ
 ساعات اختٌاري (6 ) - ة
ساعة تخصص فرعً من خارج القسم   (21) - ج

. ساعة معتمدة (21) التخصص الفرعً فً اللغة الفارسٌة لغٌر طلبة القسم وٌدرس فٌه الطالب :خامسا
 

ٌجوز لطلبة القسم التفرٌع فً أقسام كلٌة اآلداب األخرى، وأقسام كلٌة اإلعالم، وأقسام كلٌة : سادسا
. الشرٌعة،  وأقسام كلٌة اآلثار
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متطلبات التخصص في اللغة الفارسية 
 نهتخصص انًُفرد المتطلبات اإلجبارية-1

 ( ساعة معتمدة 66)
 

رمز المساق ورقمه   اسم المساق    المتطلب السابق 
أ   مدخل إلى اللغة الفارسٌة 101ف .ل
أ 101ف . ل   (1)أ   نصوص وتدرٌبات فارسٌة 102ف .ل
أ 102ف . ل   (2)أ   نصوص وتدرٌبات فارسٌة 103ف .ل
أ 101ف .    قواعد اللغة الفارسٌة     ل211ف .ل
أ 103ف .ل    (1)   األدب الفارسً 221ف .ل
أ 102ف .ل    (1)   حوار ومحادثة 241ف .ل
أ 103ف .     لالكتابة والتعبٌر بالفارسٌة   243ف .ل
 243ف .   اللسانٌات فً اللغة الفارسٌة   ل245ف .ل
   أ103ف .   الترجمة من الفارسٌة إلى العربٌة   ل251ف .ل

 211ف .   فقه اللغة الفارسٌة            ل311ف .ل

 221ف .ل     (2)   األدب الفارسً 321ف .ل
 221ف .   فنون الشعر الفارسً    ل322ف .ل
 221ف .   األدب المقارن بٌن العربٌة والفارسٌة   ل331ف .ل
 322ف .   العروض واإلٌقاع الشعري    ل332ف .ل
 241ف .ل     (2)   حوار ومحادثة 341ف .ل
 251ف .   الترجمة من العربٌة إلى الفارسٌة   ل351ف.ل
 351ف .   البالغة الفارسٌة     ل382ف .ل
 322ف .   النحو الوظٌفً فً الفارسٌة   ل411ف .ل
 322ف .   الشعر الفارسً الحدٌث    ل422ف .ل
 322ف .   األدب الروائً والقصصً فً الفارسٌة  ل426ف .ل
 331ف . األدبً الفارسً   لد   قضاٌا النق452ف .ل

" المرفوعات  " (1)                       النحو 241ع   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 لتخصص الرئيسل المتطلبات اإلجبارية- 2

 ( ساعة معتمدة 60)
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رمز المساق ورقمه   اسم المساق    المتطلب السابق 
أ   مدخل إلى اللغة الفارسٌة 101ف .ل
أ 101ف . ل   (1)أ   نصوص وتدرٌبات فارسٌة 102ف .ل
أ 102ف . ل   (2)أ   نصوص وتدرٌبات فارسٌة 103ف .ل
أ 101ف .    قواعد اللغة الفارسٌة     ل211ف .ل
أ 103ف .ل    (1)   األدب الفارسً 221ف .ل
أ 102ف .ل   (1)   حوار ومحادثة بالفارسٌة241ف .ل
أ 103ف .    لة   الكتابة والتعبٌر بالفارس243ًف .ل
 243ف .   اللسانٌات فً اللغة الفارسٌة   ل245ف .ل
أ 103ف .   الترجمة من الفارسٌة إلى العربٌة   ل251ف .ل
 221ف .ل     (2)   األدب الفارسً 321ف .ل
 221ف .   فنون الشعر الفارسً    ل322ف .ل
 221ف .   األدب المقارن بٌن العربٌة والفارسٌة   ل331ف .ل
 322ف .   العروض واإلٌقاع الشعري    ل332ف .ل
 251ف .   الترجمة من العربٌة إلى الفارسٌة   ل351ف.ل
 351ف .   البالغة الفارسٌة     ل382ف .ل
 322ف .   النحو الوظٌفً فً الفارسٌة   ل411ف .ل
 322ف .   الشعر الفارسً الحدٌث    ل422ف .ل
 322ف .   األدب الروائً والقصصً فً الفارسٌة  ل426ف .ل
  331ف . األدبً الفارسً   لد   قضاٌا النق452ف .ل

                     المكتبة العربٌة                                          203ع    
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المتطلبات االختيارية للتخصص المنفرد - 3
 (ساعة معتمدة  21)

 
رمز المساق ورقمه               اسم المساق  المتطلب السابق 

 
(     3)           األدب الفارسً 323ف .    ل
    رباعٌات الخٌام 324ف .ل
    األدب المسرحً الفارسً 325ف .ل
    دراسات معجمٌة بالفارسٌة 412ف .ل
    أدٌب فارسً 423ف .ل
    أدب التصوف الفارسً 424ف .ل
    األدب الملحمً الفارسً 428ف .ل
    الترجمة الفورٌة  454ف .ل
    موضوعات خاصة 493ف .ل

    العروض واإلٌقاع الشعري 232ع 
( 1)              الشعر العباسً 311ع  
    حضارة إٌران 154تخ 
وثائق ونصوص تارٌخٌة بلغة إسالمٌة شرقٌة     314تخ 

 
 

للتخصص الرئيس  المتطلبات االختيارية- 4
 ( ساعات معتمدة 6)

 
رمز المساق ورقمه               اسم المساق  المتطلب السابق 

 
    فقه اللغة الفارسٌة 311ف. ل
(     3)           األدب الفارسً 323ف .    ل
    رباعٌات الخٌام 324ف .ل
( 2)                         حوار ومحادثة بالفارسٌة 341ف .ل
    األدب المسرحً الفارسً 325ف .ل
    دراسات معجمٌة بالفارسٌة 412ف .ل
    أدٌب فارسً 423ف .ل
    أدب التصوف الفارسً 424ف .ل
    األدب الملحمً الفارسً 428ف .ل
    الترجمة الفورٌة  454ف .ل
    موضوعات خاصة 493ف .ل

                        وثائق ونصوص تارٌخٌة بلغة إسالمٌة شرقٌة 314تخ  
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متطلبات التخصص الفرعي في اللغة الفارسية - 5
ساعة معتمدة  (21 )

 
 

رمز المساق ورقمه              اسم المساق  المتطلب السابق 
 
أ    مدخل إلى اللغة الفارسٌة 101ف .ل
أ 101ف .ل  (1)أ    نصوص وتدرٌبات فارسٌة102ف .ل
أ 102ف .ل  (2)أ    نصوص وتدرٌبات فارسٌة 103ف.ل
أ 101ف .    قواعد اللغة فارسٌة   ل211ف .ل
أ 103ف .ل  (1)    حوار ومحادثه بالفارسٌة 241ف .ل
 211ف .    الترجمة من الفارسٌة إلى العربٌة ل251ف .ل
 251ف .     الترجمة من العربٌة إلى الفارسٌة  ل351ف .ل

 

 
 
 
 
 

متطلبات التخصص الفرعي في اللغة التركّية - 6
ساعة معتمدة  (21 )

 
 

رمز المساق ورقمه             اسم المساق            المتطلب السابق 
 

ٌّة                      101ت.      ل -- أ                                مدخل إلى اللغة الترك
ٌّة                          ل102ت .      ل أ 101ت.أ                                قواعد اللغة الترك
أ 101ت.                       مهارات لغوٌة من خالل نصوص أدبٌة              ل211ت .      ل
ٌّة                   ل221ت.      ل أ 102ت.                                 نصوص و تدرٌبات ترك
ٌّة                      ل241ت.      ل  211ت.                                حوار و محادثة بالترك
 211ت.                                   تارٌخ األدب التركً                        ل321ت.      ل
ٌّة                 ل351ت.      ل ٌّة إلى العرب  211ت.                              ترجمة من الترك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


