
 

 

  

تٛط١ف ِمــؿاد ثـٔبِذ 

 "اٌتـرّخ اٌفـٔن١خ "
 

      

كهُح اِداب خامؼح 

سىهاج  



 - 1 - 

 "مه انفروسُح وإنُهاممـرراخ تروامح "انترخمح تىصُف 

 

 :انفصم انذراسٍ األول –تىصُف ممرراخ انمستىي األول 

 

 :ممرراخ اإلخثارَح انخاصح تانمستىي األولتىصُف ان

 

 TRA 111 كىد انممرر:

 اسم انممرر مذخم إنً انترخمح

: ٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ تطج١مبد ػٍٝ اٌتـرّخ ِٓ اٌفـٔن١خ انمحتىي

 إٌٝ اٌؼـث١خ ٚاٌؼىل، ػٍٝ ِنتٜٛ األِخبي ٚاٌفمـاد ٚإٌظٛص األػث١خ ٚاٌظضف١خ

 

 TRA 112 كىد انممرر: 

 )1سم انممرر: لىاػذ انهغح انفروسُح )ا

٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ اٌمٛاػؼ األمبم١خ فٟ ٔضٛ اٌٍغخ انمحتىٌ: 

 اٌفـٔن١خ ػٍٝ ِنتٜٛ اٌزٍّخ.

 

 TRA 113 كىد انممرر: 

 ( 1اسم انممرر: انصىتُاخ )

: ٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ اٌّؼعً إٌٝ طٛت١بد اٌٍغخ اٌفـٔن١خ انمحتىٌ

 ١ف١خ اٌمـاءح اٌظض١ضخٚو

 

 4ARB 11  كىد انممرر: 

 ( 1اسم انممرر: انهغح انؼرتُح )لىاػذ انىحى انؼرتٍ( )

ٚ  االم١ّخِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ ِىٛٔبد اٌزٍّخ  ٠ؼؿك اٌطبٌتانمحتىي: 

 ِىٛٔبد اٌزٍّخ اٌفؼ١ٍخ.

 

 INF 115  كىد انممرر: 

  اِنٍاسم انممرر: انحاسة 

ثبٌّٙبؿاد األمبم١خ ٚاٌّتمؼِخ  ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ٠ؼؿك اٌطبٌت :  انمحتىي: 

 . ٌٍتؼبًِ ِغ اٌضبمت ا٢ٌٟ

 

 :انخاصح تانمستىي األول االختُارَحتىصُف انممرراخ 

 

 ENG 116كىد انممرر: 

 اسم انممرر: نغح أورتُح حذَثح )انهغح االودهُزَح(  

 اٌٍغخ اٌفـٔن١خ.اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ ٌغخ أٚؿث١خ حب١ٔخ غ١ـ انمحتىي: َذرس 
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 GER 117 كىد انممرر:

 اسم انممرر: نغح أورتُح حذَثح )انهغح األنماوُح( 

 ٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ ٌغخ أٚؿث١خ حب١ٔخ غ١ـ اٌٍغخ اٌفـٔن١خ.انمحتىي: 
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 انفصم انذراسٍ انثاوٍ –تىصُف ممرراخ انمستىي األول 

 

 :انفصم انذراسٍ انثاوٍ –ممرراخ اإلخثارَح انخاصح تانمستىي األول تىصُف ان

 

 TRA 121 كىد انممرر:

 اسم انممرر: ترخمح أدتُح مه انفروسُح وإنُها 
٠ؼؿك اٌطبٌت فٟ ٘ؾا اٌّمـؿ أمبم١بد اٌتـرّخ ِٓ اٌفـٔن١خ إٌٝ اٌؼـث١خ انمحتىي: 

 .ٚاٌؼىل ػٍٝ ِنتٜٛ إٌظٛص األػث١خ اٌّتٕٛػخ

 

 TRA 122 :كىد انممرر

 اسم انممرر: مذخم إنٍ ػهم انهغح 
٠ؼؿك اٌطبٌت فٟ ٘ؾا اٌّمـؿ ِؼعالً فٟ ػٍُ اٌٍغخ اٌؼبَ ٠تؼّٓ تؼـ٠فبً انمحتىي: 

 ثبٌٍغخ ِٕٚب٘ذ اٌجضج فٟ اٌٍغخ ، ٚػؿامخ العتظبص فـٚع ػٍُ اٌٍغخ.

 

 TRA 123 كىد انممرر:

 اسم انممرر: مذخم إنٍ انثمافح انفروسُح انمؼاصرج 
ػـع ٌّفَٙٛ اٌخمبفخ ٚػاللتٙب ثبٌتبؿ٠ظ ٚاٌضؼبؿح، ٠ٚتؼـف اٌطبٌت  انمحتىي:

 ػٍٝ مّبد اٌخمبفخ اٌفـٔن١خ ػبِخ ٚاٌّؼبطـح عبطخ

 

  TRA 124 كىد انممرر:

  األسهىتُاخػهم : اسم انممرر
 ٚتطٛؿِٖفَٙٛ ِظطٍش األمٍٛة ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ ٠ؼـف اٌطبٌت : انمحتىي: 

 .اٌؼٍُ ِٚنبّ٘بتُٙ ؾاٚأُ٘ اٌؼٍّبء اٌـائؼ٠ٓ فٟ ٘

 

 DRO 125 كىد انممرر:

 اسم انممرر: حمىق اإلوسان 
٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ اٌتشـ٠ؼبد ٚاٌمٛا١ٔٓ، ٚاٌتؼـ٠ف ثّب انمحتىي: 

 ٠ـتجؾ ثّزبي اٌتغظض ِٓ لٛا١ٔٓ تتؼٍك ثضمٛق اإلٔنبْ.

 

 وٍ:انفصم انذراسٍ انثا-انخاصح تانمستىي األول االختُارَحتىصُف انممرراخ 

 

  TRA 126 كىد انممرر:

  (1تؼثُر ممانٍ وإمالء وتحهُم أخطاء )
اٌطبٌت فٟ ِمـؿ و١ف١خ تٕبٚي ِٛػٛع ِؼ١ٓ ثبٌتضـ٠ـ ثشىً ٌُغٛٞ م١ٍُ، انمحتىي: 

وّب ٠ؼؿك اٌطبٌت و١ف١خ وتبثخ رٍّخ طض١ضخ ِغ ِؼـفخ األعطبء اٌتٟ اؿتىجٙب ٚو١ف١خ 

 تظض١ضٙب.
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 TRA 127 كىد انممرر:

  ( 1ءج ومحادثح )اسم انممرر: لرا
: ٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ اٌّؼعً إٌٝ اٌمـاءح اٌظض١ضخ ٌٍزٍّخ انمحتىي

اٌفـٔن١خ ِٚؼٜ اٌؼاللخ اٌٛح١مخ ث١ٓ إتمبْ اٌمـاءح ٚصنٓ اٌفُٙ، وّب ٠ؼؿك ٔظٛص 

 صٛاؿ٠خ تؼجـ ػٓ ِٛالف ِتٕٛػخ ِٓ ِفـػاد اٌض١بح ا١ِٛ١ٌخ.
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 انفصم انذراسٍ األول – انثاوٍممرراخ انمستىي  تىصُف

 

 :الفصل الدراسي األول-الثاني تىصُف انممرراخ اإلخثارَح انخاصح تانمستىي
 

  TRA 211 كىد انممرر:

 ترخمح وصىص ومصطهحاخ لاوىوُح  اسم انممرر:

٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ ٔظٛص ِٚظطٍضبد ِتٕٛػخ الم١ّب  انمحتىٌ:

 ب١ٔٛٔخ ٚتـرّتٙب ِٓ اٌفـٔن١خ ٚا١ٌٙب.إٌظٛص اٌم

 

 TRA 212 :كىد انممرر

 ( 2لىاػذ انهغح انفروسُح )  اسم انممرر:

٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ اٌمٛاػؼ األمبم١خ فٟ ٔضٛ اٌٍغخ  انمحتىٌ:

اٌفـٔن١خ ػٍٝ ِنتٜٛ اٌزٍّخ، ثشىً ٠ٙؼف إٌٝ اٌتٛمغ فٟ أٔٛاع اٌؼاللبد ث١ٓ 

 اٌىٍّبد ٚاٌزًّ.

 

 TRA 213 انممرر: كىد

 (  2صىتُاخ ) اسم انممرر:

٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ اٌٛصؼاد اٌظٛت١خ فٟ اٌٍغخ اٌفـٔن١خ،  انمحتىٌ:

ٚعبطخ رقء اٌٛصؼاد اٌظٛت١خ اٌّتضـوخ إٌٝ ربٔت و١ف١خ تمن١ُ اٌىٍّخ ٚاٌزٍّخ إٌٝ 

 ِمبؽغ ٌٍٛطٛي إٌٝ اٌمـاءح اٌظض١ضخ.

 

 TRA 214 كىد انممرر:

 مذخم إنً األدب انفروسٍ  ر:اسم انممر

: ٠ٙؼف ٘ؾا اٌّمـؿ إٌٟ اٌتؼـف ػٍٟ ٔشأح األػة اٌفـٔنٟ ٚأشٙـ األػثبء انمحتىٌ

ٚاٌّفىـ٠ٓ ٚفُٙ أُ٘ ٔتبرُٙ األػثٟ ٚاٌفىـٞ اٌتؼـف ػٍٟ اٌّظطٍضبد األ١ٌٚخ 

ٌألػة عبطخ اٌتؼـ٠فبد اٌّتؼٍمخ ثبٌت١بؿاد األػث١خ ِخً :اٌؼؿاِب، اٌمظخ، 

.....اٌظ . ػؿامخ ِمؼِخ ػٓ ثؼا٠خ األػة اٌفـٔنٟ ٚاألّٔبؽ األػث١خ اٌّنـص١خ،اٌـٚا٠خ.

 اٌّتٕٛػخ .

 

 ARB 215   كىد انممرر:

 (2انهغح انؼرتُح )لىاػذ انىحى انؼرتٍ( )  اسم انممرر:

: ٠دؼؿك اٌطبٌدت  اٌمٛاػدؼ اٌٍغ٠ٛدخ ٚإٌض٠ٛدخ اٌتدٟ تؼطدٟ اٌىدالَ إفدبػح ٠ضندٓ انمحتىٌ

ـة ٚاٌّجٕددٟ ٚأٔددٛاع اإلػددـاة ٚاٌجٕددبء. ٠ٛ ددف اٌندىٛد ػ١ٍٙددب. ٠نددتغؼَ اٌطبٌددت اٌّؼدد

 اٌطبٌت اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ إٌض٠ٛخ ، ِخً : إٌىـح ٚاٌّؼـفخ.



 - 6 - 

 :الفصل الدراسي الثاني-الثاني انخاصح تانمستىي االختُارَحتىصُف انممرراخ 
 

 TRA 216 كىد انممرر:

 (  2تؼثـُر ممانٍ و إمـالء وتحهُـم أخطـاء ) اسم انممرر:

٠ؼؿك اٌطبٌت و١ف١خ تٕبٚي ِٛػٛع ِؼ١ٓ ثبٌتضـ٠ـ ثشىً ٌُغٛٞ م١ٍُ ،   انمحتىٌ:

وّب ٠ؼؿك اٌطبٌت و١ف١خ وتبثخ رٍّخ طض١ضخ ِغ ِؼـفخ األعطبء اٌتٟ اؿتىجٙب ٚو١ف١خ 

 تظض١ضٙب.

 

 TRA 217 كىد انممرر:

 (2لراءج ومحادثح )  اسم انممرر:

اءح اٌظض١ضخ ٠نتىًّ اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ ػؿامخ أمل اٌمـ انمحتىٌ:

ٌٍزٍّخ اٌفـٔن١خ ٚاٌفمـاد ٚإٌظٛص ِٚؼٜ اٌؼاللخ اٌٛح١مخ ث١ٓ إتمبْ اٌمـاءح ٚصنٓ 

 اٌفُٙ ٚاٌمؼؿح ػٍٝ اٌتؼج١ـ ثٍغخ ثن١طخ .

 

 :الفصل الدراسي الثاني-الثاني تىصُف انممرراخ اإلخثارَح انخاصح تانمستىي
 

 TRA 221 كىد انممرر:

 ُح مه انفروسُح وإنُهاترخمح وصىص ومصطهحاخ ػهم  اسم انممرر:

٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ إٌظٛص اٌّظطٍضبد اٌؼ١ٍّخ  انمحتىٌ:

 ٚاٌتم١ٕخ فٟ اٌّزبالد اٌؼ١ٍّخ اٌّغتٍفخ ٚتـرّتٙب ِٓ اٌفـٔن١خ ٚا١ٌٙب.

 

 

 TRA 222 كىد انممرر:

 تراكُة اندمهح انفروسُح  اسم انممرر:

ٌّظطٍضبد اٌؼ١ٍّخ اٌغبطخ ثٙؾا ٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ وً ا انمحتىٌ:

اٌفـع اٌُّٙ ِٓ ػٍَٛ اٌٍغخ ٚوً اٌطـق اٌتطج١م١خ ٌٍت١١ّق ث١ٓ أؿوبْ اٌزٍّخ ٚاٌؼاللخ 

 ث١ٕٙب.

 

 TRA 223 كىد انممرر:

 انممال )نغح فروسُح(  اسم انممرر:

٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ ِمؼِخ فٝ أٔٛاع اٌىتجبد ث١ٓ اإلٔشبء  انمحتىٌ:

ّمبي. ٚو١ف١خ إػؿان ف١ٕبد ٚأرقاء اٌّمبي ث١ٓ ِمؼِخ ٚرنُ ٚعبتّخ. ٚاٌغطبة ٚاٌ

 ٚػؿامخ ػالِبد اٌتـل١ُ ٚإػؿان ِؼٜ أ١ّ٘تٙب.
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 TRA 224 كىد انممرر:

 (1محادثح ومىالف )نغح فروسُح( )  اسم انممرر:

٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ ٔظٛص صٛاؿ٠خ تؼجـ ػٓ ِٛالف  انمحتىٌ:

١بح ا١ِٛ١ٌخ ص١ج تّىٓ اٌطبٌت ِٓ إرـاء صٛاؿ ِغ اٌّتضؼح١ٓ ِتٕٛػخ ِٓ ِفـػاد اٌض

 .ثبٌٍغخ اٌفـٔن١خ

 

 TRA 225 كىد انممرر:

 ػهم األصىاخ  اسم انممرر:

٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ وً اٌّظطٍضبد اٌؼ١ٍّخ اٌغبطخ ثٙؾا  انمحتىٌ:

ٛت١خ، اٌفـع اٌُّٙ ِٓ ػٍَٛ اٌٍغخ، ٚوً اٌطـق اٌتطج١م١خ ٌىتبثخ اٌٛصؼاد اٌظ

 ٚاٌّمبؽغ.

 

 :الفصل الدراسي الثاني-الثاني انخاصح تانمستىي االختُارَحتىصُف انممرراخ 
 

 TRA 226 كىد انممرر:

 تارَخ انهغح انفروسُح  اسم انممرر:

: ٠ددؼؿك اٌطبٌددت فددٟ ٘ددؾا اٌّمددـؿ إٌددٟ ِؼـفددخ ٔشددأح اٌٍغددخ اٌفـٔندد١خ ٚ ػاثٙددب. انمحتووىٌ

ِؼـفدخ أشدٙـ  ٟ اٌشبئؼخ فٟ اٌٍغدخ اٌفـٔند١خ.ِؼـفخ ٚفُٙ أمب١ٌت اٌتؼج١ـ اٌٍغٛٞ ٚاألػث

 األػثبء ٚاٌّفىـ٠ٓ اٌمؼِبء فٟ تـاث اٌٍغخ اٌفـٔن١خ ٚفُٙ أُ٘ ٔتبرُٙ األػثٟ ٚاٌفىـٞ.

 

 TRA 227 كىد انممرر:

 األدب انفروسٍ ػثر انؼصىر  اسم انممرر:

٠ٙتُ اٌّمـؿ ثئػطبء ٔجؾح ػٓ األػة اٌفـٔنٟ ِٓ اٌمـْ اٌنبػك ػشـ صتٝ  انمحتىٌ:

 مـْ اٌؼشـ٠ٓ .اٌ
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 :انفصم انذراسٍ األول –نثانثتىصُف ممرراخ انمستىي ا

 

 :انفصم انذراسٍ األول -ثانثتىصُف انممرراخ اإلخثارَح انخاصح تانمستىي ان

 

  TRA 311 كىد انممرر:

 : وظرَاخ انترخمحاسم انممرر

عالي تؼـ٠فُٙ  ٠ٙؼف إٌٝ إػؼاػ اٌطبٌت فٟ ػبٌُ اٌتـرّخ االوبػ٠ّٝ ِٓ: انمحتىي

ػٍٝ اٌّشىالد اٌـئ١ن١خ ٌٍتـرّخ ٚأٔٛاع اٌتـرّخ ٚتبؿ٠ظ اٌتـرّخ ِٚشىالد اٌتىبفؤ 

 .فٟ اٌتـرّخ ٚإٌظـ٠خ االتظب١ٌخ فٟ اٌتـرّخ ٚإٌظـ٠خ اٌٍغ٠ٛخ فٟ اٌتـرّخ ٚأٔٛاػٙب

 

  TRA 312كىد انممرر: 

 )3اسم انممرر: لىاػذ انهغح انفروسُح )

ٍٝ لٛاػؼ اٌٍغخ اٌفـٔن١خ اٌّتمؼِخ وّب ٠مَٛ ػٍٝ ٠تؼـف اٌطبٌت ف١ٙب ػ انمحتىٌ:

ػؿامخ األفِٕخ اٌفـٔن١خ اٌّتؼؼػح ٚاٌتٟ تنبػؼٖ ػٍٝ اٌتؼج١ـ ٚاإلػؿان فٝ اٌفـٔن١خ 

 .ٚػٍٝ اٌىتبثخ ٚاٌغطبة اٌشفٛٞ اٌّتطٛؿ٠ٓ

 

    TRA 313كىد انممرر:

 ترخمح فىرَح مه انفروسُح وإنُها )تذرَة ػمهٍ( :اسم انممرر

اٌطبٌت ػٍٝ أمب١ٌت اٌتـرّخ اٌّغتٍفخ ثتمؼ٠ُ تـرّبد ٌٕظٛص  تؼؿ٠ت: انمحتىٌ

أػث١خ ٚم١بم١خ ٚتغظظ١خ ِغ تّـ٠ٓ اٌطبٌت ػٍٝ األمب١ٌت اإلٔشبئ١خ اٌن١ٍّخ فٟ 

 .ٌغت١ٓ ِغتٍفت١ٓ

 

  TRA 314 كىد انممرر:

 (1ػرتٍ( ) –ػهم انمؼاخم )فروسٍ اسم انممرر: 

١ٍّخ تطج١م١خ ألٔٛاع اٌّؼبرُ ٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ ػؿامخ ػ انمحتىي:

اٌفـٔن١خ اٌّتٛفـح فٟ اٌّىتجبد ٚو١ف١خ اٌتؼبًِ ِؼٙب ِّب ٠ق٠ؼ ِٓ لؼؿح اٌطبٌت ػٍٝ 

اٌجضج ثشىً ػٍّٟ ٠ٚن١ـ فٟ ر١ّغ أٔٛاع اٌّؼبرُ اٌفـٔن١خ اٌّتٛفـح فٟ اٌّىتجبد 

 .ٌنؼ اٌخغـاد اٌٍغ٠ٛخ اٌّفبرئخ 

 

     TRA 315كىد انممرر:

       اسم انممرر:  ومذ ادتً

  اٌّؼاؿك إٌمؼ٠خ اٌّؼبطـح ٚاٌضؼ٠خخ فٟ فـٔنب. ّمـؿاٌ ٘ؾاتٕبٚي ٠انمحتىي:  
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 :انفصم انذراسٍ األول -نثانث رَح انخاصح تانمستىي اختُاتىصُف انممرراخ اال

 
 TRA 316  كىد انممرر: 

 رحضارج ػصر انتىىَاسم انممرر: 

اٌمـْ اٌخبِٓ ػشـ أحٕبء ل١بَ ٠تٕبٚي ٘ؾا اٌّمـؿ ػؿامخ ػظـ اٌت٠ٕٛـ فٟ  انمحتىي:

   اٌخٛؿح اٌفـٔن١خ ٚػٚؿ اٌىتبة ٚاٌطجمخ اٌجٛؿرٛاف٠خ فٟ ل١بَ اٌخٛؿح.

 

 

 TRA 317كىد انممرر: 

 وصىص مه األدب انفروسٍاسم انممرر: 

اٌتؼـف ػٍٝ إٌظٛص األػث١خ اٌفـٔن١خ فٟ تٍه اٌفتـح ِٓ عالي أٔٛاػٙب  انمحتىي:

تض١ًٍ إٌظٛص ِٓ إٌبص١خ اٌٍغ٠ٛخ ٚاألػث١خ  اٌّت١ّقح ٚعظبئظٙب ِغ اٌتؼؿ٠ت ػٍٝ

 .ٚاٌفىـ٠خ
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 :انفصم انذراسٍ انثاوٍ – نثانثتىصُف ممرراخ انمستىي ا

 

 :انفصم انذراسٍ انثاوٍ –ثانث تىصُف انممرراخ اإلخثارَح انخاصح تانمستىي ان

 

 TRA 321 كىد انممرر:

  ه انفروسُح وإنُهاترخمح وثائك ومستىذاخ م اسم انممرر:

٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ تطج١مبد ػٍٝ اٌتـرّخ ِٓ اٌفـٔن١خ   انمحتىي:

إٌٝ اٌؼـث١خ ٚاٌؼىل ٌجؼغ اٌٛحبئك ٚاٌّنتٕؼاد ِّب ٠ت١ش ٌٍطبٌت اٌفـطخ ٌٍتؼبًِ ِغ 

 اٌّظطٍضبد اإلػاؿ٠خ.

 

 

 TRA 322 كىد انممرر:

 ػهم انذالنحاسم انممرر: 

 .فٟ ٘ؾا اٌّمـؿ اٌّفب١ُ٘ اٌـئ١ن١خ ٌؼٍُ اٌّفـػاد ِخً اٌٍفظ ٠ؼؿك اٌطبٌت  انمحتىي:

 .ٚاٌّؼٕٝ، ٚاٌؼاللخ ث١ّٕٙب،ِٚؼٕٝ اٌزٍّخ ٌٚفظٙب،ٚصـٚف اٌزـ

 

    TRA 323 كىد انممرر:

 وصىص ومصطهحاخ تىكُـح وتدارَـح )تانهغح انفروسُح(اسم انممرر: 

ؽبثغ ثٕىٟ ٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ ٔظٛص ِتٕٛػخ ؽاد   انمحتىي:

ٚتزبؿٜ ِٓ ارً اإلٌّبَ ثّغتٍف أٔٛاع اٌّظطٍضبد ِّب ٠ؤػٜ إٌٝ تٕٛع حـٚتٗ 

 .اٌٍغ٠ٛخ

 

 

 TRA 324 كىد انممرر:

  (2محادثح ومىالف )نغح فروسُح( )اسم انممرر: 

لـاءح ٔظٛص ِتٕٛػخ ثبٌٍغخ اٌفـٔن١خ، ِٕٚبلشخ  ٘ؾا اٌّمـؿ ٠تؼّٓ  انمحتىي:

 تؼؿ٠ت اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبؿاد اٌتؼج١ـ اٌٍغٛٞ. فٟ ؿا٢ؿاء اٌتٟ تتؼّٕٙب ٌالمتّـا

 

 

 TRA 325 كىد انممرر:

 انثىاء انمسرحٍاسم انممرر: 

٠ٙؼف ٘ؾا اٌّمـؿ إٌٝ تؼـ٠ف اٌطبٌت ثبٌّنـص١خ، ٚؽٌه ػٓ ؽـ٠ك   انمحتىي:

تض١ًٍ ٔظٛص ِغتبؿح ِٓ األػة اٌّنـصٟ ٚػٓ ؽـ٠ك شـس اٌّظطٍضبد 

اٌّفب١ُ٘ اٌّنـص١خ وبٌتـار١ؼ٠ب ٚاٌى١ِٛؼ٠ب األمبم١خ ف١ٗ ٚتمؼ٠ُ تض١ٍال ٌجؼغ إٌّبؽد ٚ

 .خٚاٌضجىخ ٚاٌشغظ١خ اٌّنـص١
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 :انفصم انذراسٍ انثاوٍ –ثانث انخاصح تانمستىي ان االختُارَحتىصُف انممرراخ 

 

 :  GEO 326 كىد انممرر

  تاوخغرافُح غرب أوراسم انممرر: 

ٚثب ٚاٌّّخٍخ فٟ ٠تؼّٓ ٘ؾا اٌّمـؿ ػؿامخ اٌّؼبٌُ اٌزغـاف١خ ٌغـة أٚؿ انمحتىي:

ِالِش اٌطمل ٚإٌّبط ٚاٌّؼبٌُ اٌجشـ٠خ ٌغـة أٚؿٚثب ٚاٌّّخٍخ فٟ اٌنىبْ 

 .ٚاٌّشىالد اٌن١بم١خ ٚاٌؼّـاْ ٚاٌنالالد اٌجشـ٠خ

 

 

    HIS 327 كىد انممرر:

 تارَخ أوروتا انحذَث وانمؼاصراسم انممرر: 

اٌفـٔن١خ صتٝ  ظ فـٔنب ثؼا٠خ ِٓ اٌخٛؿح٠ػؿامخ تبؿ ٘ؾا اٌّمـؿ تؼ٠ّٓ انمحتىي:

   .اٌضـة اٌؼب١ٌّخ اٌخب١ٔخ
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 :انفصم انذراسٍ األول –انراتغتىصُف ممرراخ انمستىي 
 

 :األولانفصم انذراسٍ  – انراتغتىصُف انممرراخ اإلخثارَح انخاصح تانمستىي 

 
 TRA 411 :كىد انممرر

 َخُحترخمح وصىص ومصطهحاخ سُاحُح و أثرَح تار  :اسم انممرر
م١بص١خ ٚأحـ٠خ ِتٕٛػخ،  ب٠ؼؿك اٌطبٌت ِٓ عالي ٘ؾا اٌّمـؿ ٔظٛطانمحتىٌ:

 .ِٚظطٍضبد م١بص١خ، ٌتـرّتٙب ِٓ اٌؼـث١خ إٌٝ اٌفـٔن١خ ٚاٌؼىل

 

 TRA 412 :كىد انممرر

 ( 4لىاػذ انهغح انفروسُح )  اسم انممرر:

 على الفرنسية لغةال نحو في األساسية القواعد المقرر هذا خالل من الطالب يدرس انمحتىٌ:

 .والجمل الكلمات بين العالقات أنواع في التوسع إلى يهدف بشكل الجملة، مستوى

 

 TRA 413 :كىد انممرر

  ترخمح فىرَح مه انفروسُح وإنُها )تذرَة ػمهٍ( اسم انممرر:

نصوص فورية تعبر عن مواقف متنوعة  ة:يقوم الطالب من خالل هذا المقرر بترجمانمحتىٌ

 .الحياة اليومية فى شتى المجاالت من مفردات 
 

 TRA 414 :كىد انممرر

 (2ػرتٍ( ) –ػهم انمؼاخم )فروسٍ   :اسم انممرر
: يدرس الطالب من خالل هذا المقرر دراسة عملية تطبيقية انواع المعاجم الفرنسية انمحتىٌ

 المتوفرة فى المكتبات وكيفية التعامل معها .

 

 TRA 415 كىد انممرر:

 أدب انمراسالخ  :اسم انممرر

النصددوص األدبيددة الفرنسددية مددن أدب  ضيدددرس الطالددب مددن خددالل هددذا المقددرر بعدد: انمحتووىٌ

 .  Voltaireو رسائل ل  Montesquieuالمراسالت مثل رسائل فارسية ل

 

 :األولانفصم انذراسٍ  – انراتغانخاصح تانمستىي  االختُارَحتىصُف انممرراخ 
 

 TRA 416 كىد انممرر:

 محادثة فورية وتلقائية )تدريب عملي(: راسم انممر
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من خالل هذا المقرر نصوص حوارية فورية تعبر عن مواقف  الطالب يدرس: انمحتىٌ
متنوعة من مفردات الحياة اليومية في شتى المجاالت إلى جانب نصوص حوارية متنوعة في 

 مختلف المناسبات االجتماعية وغيرها .

 

 TRA 417 كىد انممرر:

 لـراءج وفهم انىصىص انفروسُح :اسم انممرر

 .يدرس الطالب من خالل هذا المقرر نصوصا متنوعة من األدب الفرنسيانمحتىٌ:
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 :انثاوًانفصم انذراسٍ  – انراتغتىصُف انممرراخ اإلخثارَح انخاصح تانمستىي 

 

 TRA 421 كىد انممرر:

 خغرافُح وتارَخُـحوصىص ومصطهحاخ ترخمح   اسم انممرر:

الجغرافية  المصطلحات و النصوص المقرر هذا خالل من الطالب يدرس انمحتىٌ:

 ٚتـرّتٙب ِٓ اٌفـٔن١خ ٚا١ٌٙب. المختلفة العلمية المجاالت في التاريخيةو

 

 

 TRA 422 كىد انممرر:

 ترخمح تتثؼُه ومىظىرج  اسم انممرر:

 مة لفظية بين فردين أو مجموعتين .بترج المقرر هذا خالل من الطالب قومي انمحتىٌ:

 

 TRA 423 كىد انممرر:

 نغح اإللىاع  اسم انممرر:

وعالقتدد   اإلقندداعلمحددة سددريعة عددن نشدد ة  المقددرر هددذا خددالل مددن الطالددب يدددرس .انمحتووىٌ:
مجموعددة مددن  الطالددب يدددرس كمددايهدددف إلددى التدد ثير فددي ا خددرين . بالخطابددة كسددلوس إنسدداني

مدن خدالل  نمداذ  تطبيقيدة لنقنداع دراسدةإلدى  باإلضدافة ،باالتصدال وعالقتهدا  نظريات اإلقنداع

 .والمنطق المصداقية والعواطف مثل ا خرينالوسائل الممكنة للت ثير في اختيارات  استخدام

 

 TRA 424 كىد انممرر:

 (مىاهح انثحث )انهغح انفروسُح  اسم انممرر:

   ايدد .  جت عجدد  فدد  مر عب  دد   عج دد   ددجه  أسددب     مسدد  يهدد ه اددلم مر إدد    ردد  انمحتووىٌ:
 شدددددف   فددددد   كيفيددددد  مر تخصصددددد  مرعب يددددد  مرإددددد م  . مر تخصصددددد  مرع  ددددد  مرإددددد م    أجددددد م   أسدددد ري 
 مر دد    رج ددع مربسدديط  مرطدد  .مرددج   ت مكيدد  تحبيدد   كيفيدد  مر تخصصدد  مرعب يدد  مرإدد م  .مرددج 
 مرخ صددد  مر كتبددد  تكددد ي   كيفيددد. مرخ صدددد  مرع  دددد  مر كتبدددد   أج م  غيددد   ب شددد .  ب شدددد   مرعب يددد 

 مر ح ضد   حضد   كيفيد .مأل بد  ربع د  مرج قدد   مرإدد م       سد  كيفيد .مرج  عي   ر كتب  ب بحث مر
 مر عب  دد  ت ثيدد  كيفيدد .تدد  يجه   كيفيدد  مربحثيدد  مربط قددد    عدد م  كيفيدد . مر عب  دد   تحصددي   فدد 
  عد    عد م . مر دأ ىعبد تبخيصد   عد   مر  ضد   خط   ع م  كيفي .مربحث ج   ت   مخ 

 مر صدددد    تصددددجيه. تطبيإدددد  بحددددث  عددددد م  كيفيدددد . مربحددددث جه يدددد  فدددد  مر  مجددددع  أجدددد م  مر صددد   
    كتب رب مر ت ف   مألججبي   مر  مجع
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 TRA 425 :كىد انممرر

 دػاَح وتسىَك  اسم انممرر:

تعرف هذان المفهومان مهمان جدا فيما يتعلق باالتصال ألغراض مهنية بحيث ي انمحتىٌ:
 .الطالب على األسس النظرية والعلمية لهما بغرض تطبيق ما تم دراست  في مجال عمل 

 

 

 :انثاوًانفصم انذراسٍ  – انراتغانخاصح تانمستىي  االختُارَحتىصُف انممرراخ 

 

 TRA 426 كىد انممرر:

 22و 11حضارج انمروُه ال اسم انممرر:

الفرنسية من القدرن التاسدع عشدر حتدى القدرن يهتم المقرر بإعطاء نبذة عن الحضارة :انمحتىٌ

 .العشرين

 

 TRA 427 كىد انممرر:

 األدب انممارن )انهغح انفروسُح( اسم انممرر:

يهدف هذا المقرر إلى تعريف األدب المقارن و مدارس  ، ودراسة العالقات بين  انمحتىٌ:

 ثير الفرنسي.األدب العربي و األدب الفرنسي مع دراسة نش ة الرواية العربية والت 

 

 
 

 

 

 


