
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

كلُح اِداب شؼثح 

الترجمح   



 :الفصل الذراسٍ األول –تىصُف ممرراخ المستىي األول 

 :تىصُف الممرراخ اإلجثارَح الخاصح تالمستىي األول

 TRA 111 كىد الممرر:

 جمحاسم الممرر مذخل إلً التر

 األٌّا١ٔح: ٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ذطث١ماخ ػٍٝ اٌرزجّح ِٓ المحتىي

 ئٌٝ اٌؼزت١ح ٚاٌؼىض، ػٍٝ ِظرٜٛ األِصاي ٚاٌفمزاخ ٚإٌظٛص األزت١ح ٚاٌظحف١ح

 TRA 112 كىد الممرر: 

 )1) لغىَاخ وصىتُاخاسم الممرر: 

ص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر اٌمٛاػس األطاط١ح فٟ ٔحٛ اٌٍغح ٠سرالمحتىٌ: 

اٌّسذً ئٌٝ طٛذ١اخ اٌٍغح األٌّا١ٔح ٚو١ف١ح ويدرس ايضًا  ػٍٝ ِظرٜٛ اٌجٍّح. األٌّا١ٔح

 .اٌمزاءج اٌظح١حح

 TRA 113 كىد الممرر:

 المؼاصرج  األلماوُح اسم الممرر: مذخل إلٍ الثمافح

لرٙا تاٌرار٠د ٚاٌحؼارج، ٠ٚرؼز  اٌطاٌة ػزع ٌّفَٙٛ اٌصمافح ٚػال المحتىي:

 .ػاِح ٚاٌّؼاطزج ذاطح األٌّا١ٔحػٍٝ طّاخ اٌصمافح 

 4ARB 11  كىد الممرر: 

 ( 1اسم الممرر: اللغح الؼرتُح )

 ٚ ِىٛٔاخ االط١ّحِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ِىٛٔاخ اٌجٍّح  ٠سرص اٌطاٌةالمحتىي: 

 اٌجٍّح اٌفؼ١ٍح.

 INF 115  كىد الممرر: 

  اِلٍمرر: الحاسة اسم الم

تاٌّٙاراخ األطاط١ح ٚاٌّرمسِح  ٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر:  المحتىي: 

 . ٌٍرؼاًِ ِغ اٌحاطة ا٢ٌٟ

 :الخاصح تالمستىي األول االختُارَحتىصُف الممرراخ 

   TRA 111كىد الممرر:

  (1تؼثُر ممالٍ وإمالء وتحلُل أخطاء )
اٚي ِٛػٛع ِؼ١ٓ تاٌرحز٠ز تشىً ٌُغٛٞ ط١ٍُ، اٌطاٌة فٟ ِمزر و١ف١ح ذٕالمحتىي: 

وّا ٠سرص اٌطاٌة و١ف١ح وراتح جٍّح طح١حح ِغ ِؼزفح األذطاء اٌرٟ ارذىثٙا ٚو١ف١ح 

 ذظح١حٙا.

   TRA   111كىد الممرر:

  ( 1اسم الممرر: لراءج ومحادثح )
٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر اٌّسذً ئٌٝ اٌمزاءج اٌظح١حح ٌٍجٍّح : المحتىي

ِٚسٜ اٌؼاللح اٌٛش١مح ت١ٓ ئذماْ اٌمزاءج ٚحظٓ اٌفُٙ، وّا ٠سرص ٔظٛص  ألٌّا١ٔحا

 حٛار٠ح ذؼثز ػٓ ِٛالف ِرٕٛػح ِٓ ِفززاخ اٌح١اج ا١ِٛ١ٌح.

 

 

 



 الفصل الذراسٍ الثاوٍ –تىصُف ممرراخ المستىي األول 

 :الفصل الذراسٍ الثاوٍ –تىصُف الممرراخ اإلجثارَح الخاصح تالمستىي األول 

  TRA 121 لممرر:كىد ا

  (1) : وظرَاخ الترجمحاسم الممرر

٠ٙس  ئٌٝ ئػساز اٌطاٌة فٟ ػاٌُ اٌرزجّح االواز٠ّٝ ِٓ ذالي ذؼز٠فُٙ : المحتىي

ػٍٝ اٌّشىالخ اٌزئ١ظ١ح ٌٍرزجّح ٚأٔٛاع اٌرزجّح ٚذار٠د اٌرزجّح ِٚشىالخ اٌرىافإ 

 .ٟ اٌرزجّح ٚأٔٛاػٙافٟ اٌرزجّح ٚإٌظز٠ح االذظا١ٌح فٟ اٌرزجّح ٚإٌظز٠ح اٌٍغ٠ٛح ف

 

  TRA 122 كىد الممرر:

 ترجمح وصىص ومصطلحاخ لاوىوُح  اسم الممرر:

٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ٔظٛص ِٚظطٍحاخ ِرٕٛػح الط١ّا  المحتىٌ:

 ٚا١ٌٙا. األٌّا١ٔحإٌظٛص اٌما١ٔٛٔح ٚذزجّرٙا ِٓ 

 

 TRA 123 كىد الممرر:

  (1) (ألماوُحاسم الممرر:  الممال )لغح 

٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ِمسِح فٝ أٔٛاع اٌىرثاخ ت١ٓ اإلٔشاء  المحتىٌ:

ٚاٌرطاب ٚاٌّماي. ٚو١ف١ح ئزران ف١ٕاخ ٚأجشاء اٌّماي ت١ٓ ِمسِح ٚجظُ ٚذاذّح. 

 ٚزراطح ػالِاخ اٌرزل١ُ ٚئزران ِسٜ أ١ّ٘رٙا.

 

 TRA 124كىد الممرر: 

 دراسح وصىص الماوُح حذَثحاسم الممرر: 

فٟ ذٍه اٌفرزج ِٓ ذالي أٔٛاػٙا  األٌّا١ٔحاٌرؼز  ػٍٝ إٌظٛص األزت١ح  ي:المحتى

اٌّر١ّشج ٚذظائظٙا ِغ اٌرسر٠ة ػٍٝ ذح١ًٍ إٌظٛص ِٓ إٌاح١ح اٌٍغ٠ٛح ٚاألزت١ح 

 .ٚاٌفىز٠ح

 DRO 125 كىد الممرر:

 اسم الممرر: حمىق اإلوسان 
١ٓ، ٚاٌرؼز٠ف تّا ٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر اٌرشز٠ؼاخ ٚاٌمٛأالمحتىي: 

 ٠زذثؾ تّجاي اٌررظض ِٓ لٛا١ٔٓ ذرؼٍك تحمٛق اإلٔظاْ.

 الفصل الذراسٍ الثاوٍ:-الخاصح تالمستىي األول االختُارَحتىصُف الممرراخ 

 ENG 126كىد الممرر: 

 (1)اسم الممرر: اللغح االوجلُزَح 

 األٌّا١ٔح  اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ٌغح أٚرت١ح شا١ٔح غ١ز اٌٍغحاٌّحرٜٛ: ٠سرص 

 .٠ٚظرّز فٟ زراطرٙا ٌّسج ارتغ طٕٛاخ

 FRA 127 كىد الممرر:

 ( 1)  لفروسُحاسم الممرر: اللغح ا

 ٌّا١ٔح٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ٌغح أٚرت١ح شا١ٔح غ١ز اٌٍغح األالمحتىي: 

  .٠ٚظرّز فٟ زراطرٙا ٌّسج ارتغ طٕٛاخ



 األول الفصل الذراسٍ – الثاوٍتىصُف ممرراخ المستىي 

 

 :الفصل الدراسي األول-الثاني تىصُف الممرراخ اإلجثارَح الخاصح تالمستىي
 

 TRA 211 كىد الممرر:

 وإلُها  األلماوُحمه  ترجمح وصىص ادتُحاسم الممرر: 

ئٌٝ اٌؼزت١ح  األٌّا١ٔح ٠سرص اٌطاٌة فٟ ٘ذا اٌّمزر أطاط١اخ اٌرزجّح ِٓاٌّحرٜٛ: 

 .اٌّرٕٛػحٚاٌؼىض ػٍٝ ِظرٜٛ إٌظٛص األزت١ح 

 

 TRA 212 :كىد الممرر

 (2لغىَاخ وصىتُاخ ) اسم الممرر: 

٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر اٌمٛاػس األطاط١ح فٟ ٔحٛ اٌٍغح  المحتىٌ:

ػٍٝ ِظرٜٛ اٌجٍّح، تشىً ٠ٙس  ئٌٝ اٌرٛطغ فٟ أٔٛاع اٌؼاللاخ ت١ٓ  األٌّا١ٔح

ػٍُ اٌٍغح اٌؼاَ  اٌٟالً فٟ ٘ذا اٌّمزر ِسذا٠ؼا ٠سرص اٌطاٌة ٚ  اٌىٍّاخ ٚاٌجًّ.

  ٠رؼّٓ ذؼز٠فاً تاٌٍغح ِٕٚا٘ج اٌثحس فٟ اٌٍغح ، ٚزراطح الذرظاص فزٚع ػٍُ اٌٍغح.

 

 TRA 213كىد الممرر:

 اسم الممرر:  ومذ ادتً      

  .أٌّا١ٔااٌّسارص إٌمس٠ح اٌّؼاطزج ٚاٌحس٠صح فٟ  ّمزراٌ ٘ذارٕاٚي ٠المحتىي:  

 
 TRA 214 كىد الممرر:

 األلماوً مذخل إلً األدب  اسم الممرر:

ٚأشٙز األزتاء  ٌّأٟاأل: ٠ٙس  ٘ذا اٌّمزر ئٌٟ اٌرؼز  ػٍٟ ٔشأج األزب المحتىٌ

ٚاٌّفىز٠ٓ ٚفُٙ أُ٘ ٔراجُٙ األزتٟ ٚاٌفىزٞ اٌرؼز  ػٍٟ اٌّظطٍحاخ األ١ٌٚح 

ٌألزب ذاطح اٌرؼز٠فاخ اٌّرؼٍمح تاٌر١اراخ األزت١ح ِصً :اٌسراِا، اٌمظح، 

ٚاألّٔاؽ األزت١ح  ٌّأٟاأل.....اٌد . زراطح ِمسِح ػٓ تسا٠ح األزب اٌّظزح١ح،اٌزٚا٠ح.

 اٌّرٕٛػح .

 

 ARB 215   كىد الممرر:

 (2اللغح الؼرتُح  )  اسم الممرر:

: ٠دسرص اٌطاٌدة  اٌمٛاػدس اٌٍغ٠ٛدح ٚإٌح٠ٛدح اٌردٟ ذؼطدٟ اٌىدالَ ئفدازج ٠حظدٓ المحتىٌ

إلػددزاب ٚاٌثٕدداء. ٠ٛ ددف اٌظدىٛخ ػ١ٍٙددا. ٠ظددررسَ اٌطاٌددة اٌّؼددزب ٚاٌّثٕددٟ ٚأٔددٛاع ا

ٚزراطدددح تؼدددغ  اٌطاٌدددة اٌّؼٍِٛددداخ ٚاٌّفدددا١ُ٘ إٌح٠ٛدددح ، ِصدددً : إٌىدددزج ٚاٌّؼزفدددح.

 إٌظٛص االزت١ح.

 



 :االولالفصل الدراسي -الثاني الخاصح تالمستىي االختُارَحتىصُف الممرراخ 
 

 TRA 216 كىد الممرر:

 (  2تؼثـُر ممالٍ و إمـالء وتحلُـل أخطـاء ) اسم الممرر:

٠سرص اٌطاٌة و١ف١ح ذٕاٚي ِٛػٛع ِؼ١ٓ تاٌرحز٠ز تشىً ٌُغٛٞ ط١ٍُ ،   لمحتىٌ:ا

وّا ٠سرص اٌطاٌة و١ف١ح وراتح جٍّح طح١حح ِغ ِؼزفح األذطاء اٌرٟ ارذىثٙا ٚو١ف١ح 

 ذظح١حٙا.

 

 TRA 217 كىد الممرر:

 (2لراءج ومحادثح )  اسم الممرر:

أطض اٌمزاءج اٌظح١حح ٠ظرىًّ اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر زراطح  المحتىٌ:

ٚاٌفمزاخ ٚإٌظٛص ِٚسٜ اٌؼاللح اٌٛش١مح ت١ٓ ئذماْ اٌمزاءج ٚحظٓ  األٌّا١ٔحٌٍجٍّح 

 اٌفُٙ ٚاٌمسرج ػٍٝ اٌرؼث١ز تٍغح تظ١طح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاوٍالفصل الذراسٍ  – الثاوٍتىصُف ممرراخ المستىي 

 :الفصل الدراسي الثاني-انيالث تىصُف الممرراخ اإلجثارَح الخاصح تالمستىي
 TRA 221 كىد الممرر:

 وإلُها األلماوُحاسم الممرر:  ترجمح وصىص ومصطلحاخ ػلمُح مه 

٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر إٌظٛص اٌّظطٍحاخ اٌؼ١ٍّح  المحتىٌ:

 ٚا١ٌٙا. األٌّا١ٔحٚاٌرم١ٕح فٟ اٌّجاالخ اٌؼ١ٍّح اٌّررٍفح ٚذزجّرٙا ِٓ 

 TRA 222 كىد الممرر:

  األلماوُحاللغح اسم الممرر: تارَخ 

ٚآزاتٙددا.  األٌّا١ٔددح: ٠ددسرص اٌطاٌددة فددٟ ٘ددذا اٌّمددزر ئٌددٟ ِؼزفددح ٔشددأج اٌٍغددح المحتووىٌ

ِؼزفدح أشدٙز  .األٌّا١ٔدحِؼزفح ٚفُٙ أطا١ٌة اٌرؼث١ز اٌٍغٛٞ ٚاألزتٟ اٌشائؼح فدٟ اٌٍغدح 

 ُ األزتٟ ٚاٌفىزٞ.ٚفُٙ أُ٘ ٔراجٙ األٌّا١ٔحاألزتاء ٚاٌّفىز٠ٓ اٌمسِاء فٟ ذزاز اٌٍغح 

 TRA 223 كىد الممرر:

 (2) (ألماوُحاسم الممرر:  الممال )لغح 

تاخ ت١ٓ اإلٔشاء ٚاٌرطاب ا٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر أٔٛاع اٌىر المحتىٌ:

ٚاٌّماي. ٚو١ف١ح ئزران ف١ٕاخ ٚأجشاء اٌّماي ت١ٓ ِمسِح ٚجظُ ٚذاذّح. ٚزراطح 

٠ٚمَٛ تاٌرسر٠ة ػٍٟ وراتح اٌّٛػٛػاخ  .ػالِاخ اٌرزل١ُ ٚئزران ِسٜ أ١ّ٘رٙا

 االٔشائ١ح اٌّرٕٛػح.

 TRA 224 كىد الممرر:

 (1( )ألماوُحمحادثح ومىالف )لغح   اسم الممرر:

٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ٔظٛص حٛار٠ح ذؼثز ػٓ ِٛالف  المحتىٌ:

رحسش١ٓ ِرٕٛػح ِٓ ِفززاخ اٌح١اج ا١ِٛ١ٌح ح١س ذّىٓ اٌطاٌة ِٓ ئجزاء حٛار ِغ اٌّ

 .األٌّا١ٔحتاٌٍغح 

 INF 225 كىد الممرر:

  اِلٍاسم الممرر: الحاسة 

اٌّٙاراخ األطاط١ح ٚاٌّرمسِح  ٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر:  المحتىي: 

 .ٚو١ف١ح اطررساَ اٌثزاِج اال١ٌح فٟ اٌرزجّح ٌٍرؼاًِ ِغ اٌحاطة ا٢ٌٟ

 :الفصل الدراسي الثاني-الثاني الخاصح تالمستىي االختُارَحتىصُف الممرراخ 
 ENG 226كىد الممرر: 

 (2)اسم الممرر: اللغح االوجلُزَح 

 .األٌّا١ٔح اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ٌغح أٚرت١ح شا١ٔح غ١ز اٌٍغح اٌّحرٜٛ: ٠سرص 

 FRA 227 كىد الممرر:

 ( 2لفروسُح  )اسم الممرر: اللغح ا

 .ٌّا١ٔح١ح شا١ٔح غ١ز اٌٍغح األ٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ٌغح أٚرتالمحتىي: 

 

 

 

 



 :الفصل الذراسٍ األول –لثالثتىصُف ممرراخ المستىي ا

 :الفصل الذراسٍ األول -ثالثتىصُف الممرراخ اإلجثارَح الخاصح تالمستىي ال

  TRA 311 كىد الممرر:

 (2): وظرَاخ الترجمحاسم الممرر

از٠ّٝ ِٓ ذالي ذؼز٠فُٙ ٠ٙس  ئٌٝ ئػساز اٌطاٌة فٟ ػاٌُ اٌرزجّح االو: المحتىي

ػٍٝ اٌّشىالخ اٌزئ١ظ١ح ٌٍرزجّح ٚأٔٛاع اٌرزجّح ٚذار٠د اٌرزجّح ِٚشىالخ اٌرىافإ 

 .فٟ اٌرزجّح ٚإٌظز٠ح االذظا١ٌح فٟ اٌرزجّح ٚإٌظز٠ح اٌٍغ٠ٛح فٟ اٌرزجّح ٚأٔٛاػٙا

  TRA 312كىد الممرر: 

 )3) لغىَاخ وصىتُاخ  : اسم الممرر: 

اٌّرمسِح وّا ٠مَٛ ػٍٝ  األٌّا١ٔح١ٙا ػٍٝ لٛاػس اٌٍغح ٠رؼز  اٌطاٌة ف المحتىٌ:

 االٌّا١ٔحاٌّرؼسزج ٚاٌرٟ ذظاػسٖ ػٍٝ اٌرؼث١ز ٚاإلزران فٝ  األٌّا١ٔحزراطح األسِٕح 

٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر  .ٚػٍٝ اٌىراتح ٚاٌرطاب اٌشفٛٞ اٌّرطٛر٠ٓ

اٌظٛذ١ح اٌّرحزوح ئٌٝ  ، ٚذاطح جشء اٌٛحساخ األٌّا١ٔحاٌٛحساخ اٌظٛذ١ح فٟ اٌٍغح 

 جأة و١ف١ح ذمظ١ُ اٌىٍّح ٚاٌجٍّح ئٌٝ ِماؽغ ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌمزاءج اٌظح١حح

    TRA 313كىد الممرر:

 وإلُها )تذرَة ػملٍ( األلماوُحترجمح فىرَح مه  :اسم الممرر

ذسر٠ة اٌطاٌة ػٍٝ أطا١ٌة اٌرزجّح اٌّررٍفح ترمس٠ُ ذزجّاخ ٌٕظٛص : المحتىٌ

رظظ١ح ِغ ذّز٠ٓ اٌطاٌة ػٍٝ األطا١ٌة اإلٔشائ١ح اٌظ١ٍّح فٟ أزت١ح ٚط١اط١ح ٚذ

 .ٌغر١ٓ ِررٍفر١ٓ

  TRA 314 كىد الممرر:

 وإلُها األلماوُحمه  ترجمح وصىص ومصطلحاخ التصادَحاسم الممرر: 

 االلرظاز٠ح٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر إٌظٛص اٌّظطٍحاخ  المحتىٌ:

 ٚا١ٌٙا. األٌّا١ٔحّررٍفح ٚذزجّرٙا ِٓ اٌ االلرظاز٠حٚاٌرم١ٕح فٟ اٌّجاالخ 

 ARB 315   كىد الممرر:

 (3اللغح الؼرتُح  )  اسم الممرر:

: ٠دسرص اٌطاٌدة  اٌمٛاػدس اٌٍغ٠ٛدح ٚإٌح٠ٛدح اٌردٟ ذؼطدٟ اٌىدالَ ئفدازج ٠حظدٓ المحتىٌ

٠ٚمَٛ اٌطاٌة تسراطح تؼغ إٌظٛص االزت١دح اٌشدؼز٠ح ٚإٌصز٠دح ِدٓ اٌظىٛخ ػ١ٍٙا. 

 اٌؼظٛر االزت١ح.

 :الفصل الذراسٍ األول -لثالث رَح الخاصح تالمستىي اختُاىصُف الممرراخ االت

 :  GEO 316 كىد الممرر

  تاوجغرافُح غرب أوراسم الممرر: 

٠رؼّٓ ٘ذا اٌّمزر زراطح اٌّؼاٌُ اٌجغزاف١ح ٌغزب أٚرٚتا ٚاٌّّصٍح فٟ  المحتىي:

فٟ اٌظىاْ  ِالِح اٌطمض ٚإٌّاخ ٚاٌّؼاٌُ اٌثشز٠ح ٌغزب أٚرٚتا ٚاٌّّصٍح

 .ٚاٌّشىالخ اٌظ١اط١ح ٚاٌؼّزاْ ٚاٌظالالخ اٌثشز٠ح

    HIS 317 كىد الممرر:

 تارَخ أوروتا الحذَث والمؼاصراسم الممرر: 

٠رؼّٓ ٘ذا اٌّمزر زراطح ذار٠د أٌّا١ٔا تسا٠ح ِٓ اٌمزْ اٌصآِ ػشز حرٝ اٌحزب  المحتىي:

   .اٌؼا١ٌّح اٌصا١ٔح



 :فصل الذراسٍ الثاوٍال – لثالثتىصُف ممرراخ المستىي ا

 :الفصل الذراسٍ الثاوٍ –ثالث تىصُف الممرراخ اإلجثارَح الخاصح تالمستىي ال

 

 TRA 321 كىد الممرر:

  وإلُها األلماوُحترجمح وثائك ومستىذاخ مه  اسم الممرر:

 األٌّا١ٔح٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ذطث١ماخ ػٍٝ اٌرزجّح ِٓ   المحتىي:

ؼىض ٌثؼغ اٌٛشائك ٚاٌّظرٕساخ ِّا ٠ر١ح ٌٍطاٌة اٌفزطح ٌٍرؼاًِ ِغ ئٌٝ اٌؼزت١ح ٚاٌ

 اٌّظطٍحاخ اإلزار٠ح.

 

 TRA 322 كىد الممرر:

 ػلم الذاللحاسم الممرر: 

 .٠سرص اٌطاٌة فٟ ٘ذا اٌّمزر اٌّفا١ُ٘ اٌزئ١ظ١ح ٌؼٍُ اٌّفززاخ ِصً اٌٍفظ  المحتىي:

 .اٌجز ٚاٌّؼٕٝ، ٚاٌؼاللح ت١ّٕٙا،ِٚؼٕٝ اٌجٍّح ٌٚفظٙا،ٚحزٚ 

 

    TRA 323 كىد الممرر:

 (1) ترجمح تتثؼُه ومىظىرج  اسم الممرر:
 بترجمة لفظية بين فردين أو مجموعتين . المقرر هذا خالل من الطالب قومي المحتىٌ:

 

 TRA 324 كىد الممرر:

  (2( )ألماوُحمحادثح ومىالف )لغح اسم الممرر: 

، ِٕٚالشح األٌّا١ٔحتاٌٍغح  لزاءج ٔظٛص ِرٕٛػح ٘ذا اٌّمزر ٠رؼّٓ  المحتىي:

 فٟ ذسر٠ة اٌطاٌة ػٍٝ ِٙاراخ اٌرؼث١ز اٌٍغٛٞ. را٢راء اٌرٟ ذرؼّٕٙا ٌالطرّزا

 

 TRA 325 كىد الممرر:

 رحضارج ػصر التىىَاسم الممرر: 

ٚاألّٔاؽ ٠رٕاٚي ٘ذا اٌّمزر زراطح ػظز اٌر٠ٕٛز فٟ اٌمزْ اٌصآِ ػشز  المحتىي:

 .ز، ٚأُ٘ وراب ٚأزتاء ػظز اٌر٠ٕٛزاألزت١ح اٌرٝ وأد ذ١ّش ٘ذا اٌؼظ

 

 :الفصل الذراسٍ الثاوٍ –ثالث الخاصح تالمستىي ال االختُارَحتىصُف الممرراخ 

 

 ENG 326كىد الممرر: 

 (3)اسم الممرر: اللغح االوجلُزَح 

 .األٌّا١ٔح اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ٌغح أٚرت١ح شا١ٔح غ١ز اٌٍغح اٌّحرٜٛ: ٠سرص 

 

 FRA 327 كىد الممرر:

 ( 3لفروسُح  )اسم الممرر: اللغح ا

 .ٌّا١ٔح٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ٌغح أٚرت١ح شا١ٔح غ١ز اٌٍغح األالمحتىي: 



 :الفصل الذراسٍ األول –الراتغتىصُف ممرراخ المستىي 
 :األولالفصل الذراسٍ  – الراتغتىصُف الممرراخ اإلجثارَح الخاصح تالمستىي 

 TRA 411 :كىد الممرر

 مه االلماوُح والُها.ترجمح وصىص ومصطلحاخ سُاحُح و أثرَح   :اسم الممرر

ط١اح١ح ٚأشز٠ح ِرٕٛػح،  ا٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ٔظٛطالمحتىٌ:

 .ٚاٌؼىض األٌّا١ٔح ِٚظطٍحاخ ط١اح١ح، ٌرزجّرٙا ِٓ اٌؼزت١ح ئٌٝ

 TRA 412 :كىد الممرر

 ( 4)لغىَاخ وصىتُاخ  اسم الممرر: 

 على األٌّا١ٔح اللغة نحو في األساسية القواعد المقرر هذا خالل من الطالب يدرس :المحتىٌ

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

ؼٍَٛ اٌٍغح ٚوً اٌطزق توً اٌّظطٍحاخ اٌؼ١ٍّح اٌراطح ٚذزاو١ة اٌجٍّح األٌّا١ٔح 

وً اٌطزق اٌرطث١م١ح ويقوم بدراسة  ، ١ٓ أرواْ اٌجٍّح ٚاٌؼاللح ت١ٕٙااٌرطث١م١ح ٌٍر١١ّش ت

 .ٌىراتح اٌٛحساخ اٌظٛذ١ح، ٚاٌّماؽغ

 TRA 413 كىد الممرر:

  وإلُها )تذرَة ػملٍ( األلماوُحترجمح فىرَح مه اسم الممرر: 
نصوص فورية تعبر عن مواقف متنوعة  ة:يقوم الطالب من خالل هذا المقرر بترجمالمحتىٌ

 .ن مفردات الحياة اليومية فى شتى المجاالت م
 TRA 414 :كىد الممرر

 مه االلماوُح والُها. سُاسُحترجمح وصىص ومصطلحاخ   :اسم الممرر
ط١اط١ح ِرٕٛػح ِصً  ا٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ٔظٛطالمحتىٌ:

١ح اٌرطاتاخ اٌظ١اط١ح ٚذطاتاخ اٌزؤٚطاء، ِٚظطٍحاخ ط١اط١ح، ٌرزجّرٙا ِٓ اٌؼزت

 .ٚاٌؼىض األٌّا١ٔحئٌٝ 

 TRA 415 كىد الممرر:

 (4اللغح الؼرتُح )  :اسم الممرر
ٚو١ف١دددح وراتدددح اٌّٛػدددٛػاخ : ٠دددسرص اٌطاٌدددة  اٌمٛاػدددس اٌٍغ٠ٛدددح ٚإٌح٠ٛدددح المحتوووىٌ

٠ٚمدَٛ اٌطاٌدة تسراطدح تؼدغ إٌظدٛص االزت١دح اٌشدؼز٠ح . االٔشائ١ح تطزلدح طدح١حح

 ٚإٌصز٠ح ِٓ اٌؼظز اٌحس٠س ٚاٌّؼاطز.

 :األولالفصل الذراسٍ  – الراتغالخاصح تالمستىي  االختُارَحالممرراخ  تىصُف

 TRA 416 كىد الممرر:

 22و 11حضارج المروُه ال اسم الممرر:

من القرن التاسع عشرر حترى القررن  األٌّا١ٔحيهتم المقرر بإعطاء نبذة عن الحضارة :المحتىٌ

 .العشرين

 TRA 417 كىد الممرر:

 ماوٍ الحذَث والمؼاصراالدب االلاسم الممرر: 
 فٟ ٌّأٝاألزب األ تسراطح اتزس اٌّسارص االزت١ح ٚاٌُىراب ف٠ٟٙرُ اٌّمزر  المحتىٌ:

 اٌؼظز اٌحس٠س ٚاٌّؼاطز.



 :الثاوٍالفصل الذراسٍ  –الراتغتىصُف ممرراخ المستىي 
 :الثاوًالفصل الذراسٍ  – الراتغتىصُف الممرراخ اإلجثارَح الخاصح تالمستىي 

 TRA 421 :كىد الممرر

 وصىص ومصطلحاخ جغرافُح وتارَخُـحترجمح   اسم الممرر:

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

 ٚا١ٌٙا. األٌّا١ٔحٚذزجّرٙا ِٓ  المختلفة العلمية المجاالت في التاريخيةو

 TRA 422 كىد الممرر:

 (2)اسم الممرر:  ترجمح تتثؼُه ومىظىرج

 بترجمة لفظية بين فردين أو مجموعتين . المقرر هذا خالل من الطالب قومي المحتىٌ:

 TRA 423 كىد الممرر:

 اسم الممرر:  لغح اإللىاع

وعالقته  اإلقناعلمحة سريعة عن نشأة  المقرر هذا خالل من الطالب يدرس .المحتىٌ:
مجموعة من  الطالب رسيد كمايهدف إلى التأثير في اآلخرين . بالخطابة كسلوك إنساني

من خالل  نماذج تطبيقية لإلقناع دراسةإلى  باإلضافة ،وعالقتها باالتصال  نظريات اإلقناع

 .والمنطق المصداقية والعواطف مثل اآلخرينالوسائل الممكنة للتأثير في اختيارات  استخدام

 TRA 424 كىد الممرر:

 األلماوُح(اسم الممرر:  مىاهج الثحث )اللغح 

. ِجرّؼٕدا فدٟ اٌّؼٍِٛاخ جّغ ِٕٚٙج أطٍٛب زراطح : ٠ٙس  ٘ذا اٌّمزر ئٌٟىٌالمحت

 اٌّررظظددح اٌؼ١ٍّددح اٌمددزاءج.ٚاٌّررظظددح اٌؼاِددح اٌمددزاءج ٚأٔددٛاع ٚأطددا١ٌة ِا١٘ددح

 ٚذزاو١دددة ذح١ٍدددً ٚو١ف١دددح اٌّررظظدددح اٌؼ١ٍّدددح اٌمدددزاءج.اٌدددٕض شدددفزج فددده ٚو١ف١دددح

 اٌّىرثددةاخ أٔٛاعِثاشددز. ٚغ١ددز ِثاشددةزج اٌؼ١ٍّددح اٌّددازج ٌجّددغ اٌثظدد١طح اٌطددزق.اٌددٕض

 و١ف١ددح.اٌجاِؼ١ددح اٌّىرثدداخت ثحددسٚاٌ اٌراطددح اٌّىرثددح ذىدد٠ٛٓ و١ف١ددح.ٚاٌراطددةح اٌؼاِددةح

 ذحظددد١ً ٚفدددٓ اٌّحاػدددزج حؼدددٛر و١ف١دددح.األزتدددٟ ٌٍؼّدددً إٌالدددةسج اٌمدددةزاءج ِّارطدددح

 زاذدً اٌّؼٍِٛدح ذٛش١دك و١ف١دح.ذس٠ٕٚٙا ٚو١ف١ح اٌثحص١ح اٌثطالةاخ ئػساز و١ف١ح. اٌّؼٍِٛاخ

 ئػددساز. اٌّددأل ػٍددٝ ذٍر١ظددٗ ٚػددزع اٌّٛػددٛع ذطددح ئػددساز و١ف١ددح.اٌثحددس ٔددض ِددرٓ

. ذطث١مددٟ تحددس ئػددةساز و١ف١ددح. اٌثحددس ٔٙا٠ددح فددٟ اٌّزاجددغ ٚأٔددٛاع اٌّظددازر ٚػددزع

 .اخّىرثاٌت اٌّرٛفزج األجٕث١ح ٚاٌّزاجغ اٌّظازر ذظ١ٕف

 TRA 425 كىد الممرر:

 دراسح وصىص متىىػحاسم الممرر:  

 ..األٌّأٟالل هذا المقرر نصوصا متنوعة من األدب يدرس الطالب من خ المحتىٌ:
 :الثاوًالفصل الذراسٍ  – الراتغالخاصح تالمستىي  االختُارَحتىصُف الممرراخ 

 ENG 426كىد الممرر: 

 (4)اسم الممرر: اللغح االوجلُزَح 

 .األٌّا١ٔح اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ٌغح أٚرت١ح شا١ٔح غ١ز اٌٍغح اٌّحرٜٛ: ٠سرص 

 FRA 427 الممرر: كىد

 ( 4لفروسُح  )اسم الممرر: اللغح ا

 .ٌّا١ٔح٠سرص اٌطاٌة ِٓ ذالي ٘ذا اٌّمزر ٌغح أٚرت١ح شا١ٔح غ١ز اٌٍغح األالمحتىي: 


