
 للربانمج طبقا لنظام السنة التحضرييةاخلطة الدراسية 
 

رقم املقرر 
 ورمزه

إجباري/  اسم املقرر
 اختياري

الساعات 
 املعتمدة

اجلامعة/الكلية 
 /القسم

 السنة التحضريية/ املستوى االول
 جامعة 2 إجباري مبادئ الرايضيات ريض 021
 جامعة 3 إجباري مهارات احلاسب تقن 031
 جامعة 2 إجباري مهارات االتصال علم 031
 جامعة 8 إجباري (1مهارات اللغة اإلجنليزية ) جنم 031

 السنة التحضريية/ املستوى الثاين
 جامعة  2 إجباري مقدمة يف اإلحصاء احص 031
 جامعة  2 إجباري املهارات الكتابية عرب  031

 جامعة  3 إجباري مهارات التعلم والتفكري والبحث هنج 031
 جامعة  1 إجباري الصحة واللياقة صحة 041

 جامعة  8 إجباري (2مهارات اللغة اإلجنليزية ) جنم 041
 املستوى الثالث

 قسم 3 إجباري 1 -استماع وحمادثة  صني 000
 قسم 3 إجباري 1 -كتابة  صني 001

 قسم 3 إجباري 1صوتيات   005
 قسم 3 إجباري 1 -قراءة  صني 002
 قسم 3 إجباري 1 - قواعد صني 003

 املستوى الرابع
 جامعة  2 اختياري متطلب جامعة  ******

 كلية 2 إجباري مهارات القراءة عرب 007
 قسم 3 إجباري  2صوتيات   صني  011
 قسم 3 إجباري 2 -استماع وحمادثة  صني 011
 قسم 3 إجباري 2 -كتابة  صني 012



 قسم 3 إجباري 2 -قراءة  صني 013
 قسم 3 إجباري 2 -قواعد  صني 014

 املستوى اخلامس
 جامعة  2 اختياري متطلب جامعة  ******

 كلية 2 إجباري مهارات الكتابة عرب 008
 قسم 3 إجباري 3 -استماع وحمادثة  صني 102
 قسم 3 إجباري 3 -كتابة  صني 103
 قسم 3 إجباري 3 -قراءة  صني 104
 قسم 3 إجباري 3 -قواعد  صني 105
 قسم 3 اجباري قراءات يف ثقافة اللغة   صني   106

 املستوى السادس
 جامعة  2 اختياري متطلب جامعة  ******

 كلية 3 إجباري 1 -النحو عرب 123
 قسم 3 إجباري 4 -استماع وحمادثة  صني 113
 قسم 3 إجباري 4 -كتابة  صني 114
 قسم 3 إجباري 4 -قراءة  صني 115
 قسم 3 إجباري 4 -قواعد  صني 116
 قسم 2 إجباري مقدمة يف علم اللسانيات  صني 117

 املستوى السابع
 جامعة  2 اختياري متطلب جامعة  ******

 كلية 2 إجباري الكتابة املتخصصة عرب 144
 كلية 3 إجباري 1القراءة والكتابة  جنم 051
 كلية 2 إجباري 1االستماع واحلديث  جنم061
 قسم 3 إجباري مقدمة يف علم األسلوب  صني 200
 قسم 3 إجباري مقدمة يف علم الرتمجة  صني 201
 قسم 4 إجباري ترمجة نصوص سياسية وقانونية صني 203

 املستوى الثامن



 كلية 3 إجباري تطبيقات اسلوبية عرب 241
 كلية 3 إجباري 2القراءة والكتابة  جنم 071
 كلية 2 إجباري 2االستماع واحلديث  جنم081
 قسم 3 إجباري مقدمة يف علم الداللة صني 210
 قسم 2 إجباري ترمجة نصوص عسكرية وأمنية صني 211
 قسم 2 إجباري ترمجة نصوص االعالمية صني 212

 املستوى التاسع
 كلية 3 إجباري 3القراءة والكتابة  جنم 111
 كلية 2 إجباري 3االستماع واحلديث  جنم 101
 قسم 2 إجباري الرتمجة التجارية واالقتصادية صني 300
 قسم 2 إجباري تطبيقات احلاسوب يف الرتمجة صني 301
 قسم 2 إجباري ترمجة نصوص إسالمية صني 302
 قسم 2 إجباري 1ترمجة  شفوية  صني 303
 قسم 2 اجباري قضااي ومشكالت يف الرتمجة والتعريب صني 204

 املستوى العاشر
 كلية 3 إجباري 4 -القراءة والكتابة جنم 111
 كلية 2 إجباري 4-االستماع واحلديث جنم 121
 قسم 4 إجباري املشروع صني 316
 قسم 2 إجباري 2-ترمجة شفوية  صني 313
 قسم 2 إجباري الرتمجة األدبية         صني 314
 قسم 2 اجباري ترمجة  نصوص علمية وتقنية صني 315

 
 
 
 
 

 اجلامعة خيتار الطالب مثانية ساعات من بني املقررات التالية:***** متطلبات 



الساعات  اسم املقرر رقم املقرر
 املعتمدة

 اجلامعة 

  2 دراسات يف السرية النبوية سلم 011

  2 أصول الثقافة االسالمية سلم 010

  2 االسرة يف االسالم سلم 011

  2 النظام االقتصادي يف االسالم سلم 012

  2 النظام السياسي يف االسالم سلم 013

  2 حقوق االنسان سلم 014

  2 الفقه الطيب سلم 015

  2 اخالقيات املهنة سلم 016

  2 قضااي معاصرة سلم 017

  2 املرأة ودورها التنموي سلم 018
 


