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 اللػات اذتزٓج٘قغه     

ّالعلْو  نلٔ٘  اآلراب     

 اإلىغاىٔ٘

 دامع٘ آل البٔت   

 

 

 لزصد٘ البهالْصْٓؼ يف اللػ٘ الفضىغٔ٘ ّآرابَاارتط٘ الزصاعٔ٘ 

 

 
 البهالْصْٓؼ يف اللػ٘ الفضىغٔ٘ ّآرابَا  اعه الزصد٘ )بالعضبٔــ٘( :

 B.A. in French Language Literatureاعه الزصد٘ )باإلصتلٔظٓـ٘(: 

 

 مهْىات ارتط٘ :  -أ 

( عاع٘ 132مً ) بَااللػ٘ الفضىغٔ٘ ّآرا تتهـٌْ ارتط٘ الزصاعٔ٘ لزصد٘ البهالْصْٓؼ يف

 معتنزٗ مْطع٘ علٙ اليشْ اآلتٕ :

 الغاعات املعتنزٗ ىْع املتطلــــب التغلغل

 27 متطلبات ادتامع٘ أّاًل

 21 متطلبات الهلٔـ٘ ثاىًٔا

 متطلبات الكغـه: ثالجًا

 املْار اإلدباصٓ٘ -أ

 املْار االختٔاصٓ٘-ب

 

69 

12 

 3 مْار سضٗ صابعًا

 231 اجملنْع

 

 الرتقٔه:ىعاو  -ب

 صمظ نلٔ٘ اآلراب ّالعلْو اإلىغاىٔ٘: -1

 الهلٔــــ٘ الضمظ

 اآلراب 13

 

 

 صمـْط األقغـــاو:-2

 الكغــه الضمظ

 اللػات اذتزٓج٘ 44

 

 

 صمْط املْار: -

0-9 0-9 2-4 04 23 

                                                                            

 الهلٔ٘ الكغه املغتْٚ اجملال التغلغل
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 مزلْل ميظل٘ العؾضات )اجملال( يف أصقاو املْار

 

 عيْاٌ زتال التدضط صمـظ اجملال عيْاٌ زتـال التدضط صمـظ اجملال

 اللػ٘ اإلعباىٔ٘ 5 املْار العام٘ 4

 اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ 6 اللػْٓات 1

 اللػ٘ األملاىٔ٘ 7 األرب 2

 اللػ٘ الفاصعٔ٘ 8 اليكز األربٕ 3

 اللػ٘ الرتنٔ٘ 9 الرتمج٘ 4

 

 ( عاع٘ معتنزٗ مْطع٘ علٙ اليشْ اآلتٕ:72))أّاًل( متطلبات ادتامع٘:  

 ( عاع٘ معتنزٗ.81)املتطلبات اإلدباصٓ٘: -أ 

 ( عاعات معتنزٗ.9)املتطلبات االختٔاصٓ٘: -ب

 

 :مْطع٘ نالتالٕ ( عاع٘ معتنز21ٗاملتطلبات اإلدباصٓ٘:) -أ 

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ ه املارٗصق ت

 - 3 * العلْو العغهضٓ٘ 644444 1

 - 3 الجكاف٘ اإلعالمٔ٘ 4141271 2

 - 3 يعه اإلعالمٔ٘ال 4142354 3

 - 3 الرتبٔ٘ الْطئ٘ 4641144 4

 - 3 (8اللػ٘ العضبٔ٘) 1341141 5

 - 3 (8اللػ٘ اإلصتلٔظٓ٘) 1342141 6

 

مارٗ العلْو العغهضٓ٘ اختٔاصٓ٘ للطلب٘ غري األصرىٔني ّميهيَه رصاع٘ مارٗ اختٔاصٓ٘ مً تعترب :*

 املْار اليت تطضسَا ادتامع٘ بزال ميَا.

 

ٗ خيتاصٍا الطالب مً خاصز نلٔتُ علٙ أٌ تهٌْ مارٗ ( عاعات معتنز9)املتطلبات االختٔاصٓ٘: -ب

 ٕ: ّاسزٗ مً نل مً اجملاالت التالٔ٘، ٍّشِ اجملاالت ٍ

 

 أّال: زتال العلْو اإلىغاىٔ٘ ّاللػات، ّٓغه املغاقات التالٔ٘:

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 3 املزخل إىل علْو الكضآٌ ّالغي٘ 4141116 1

 - 3 ساعض العامل اإلعالمٕ 4141371 2

 - 3 املزخل إىل الرتبٔ٘ 1142121 3

 1341141 3 (7)ضبٔ٘  اللػ٘ الع 1341142 4

 1342141 3 (7) اللػ٘ اإلصتلٔظٓ٘ 1342142 5

 - 3 تاصٓذ اذتغاصٗ العضبٔ٘ اإلعالمٔ٘ 1343141 6

 - 3 تاصٓذ الكزؼ 1343142 7

 - 3 (8اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 1344141 8

 - 3 (8اللػ٘ االعباىٔ٘  ) 1344151 9

 - 3 (8اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ ) 1344161 14

 - 3 (8لػ٘ األملاىٔ٘ )ال 1344171 11

 - 3 (8اللػ٘ الفاصعٔ٘ ) 1344181 12

 - 3 (8اللػ٘ الرتنٔ٘ ) 1344191 13
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 ثاىًٔا: زتال العلْو االدتناعٔ٘ ّاالقتضارٓ٘، ّٓغه املغاقات التالٔ٘:

 املتطلب الغابل الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 3 ُمزخل إىل عله الفكُ ّأصْل 4142153 1

 - 3 تيعٔه األعضٗ ّاجملتنع 4142254 2

 - 3 اإلعالو ّالكغآا املعاصضٗ 4141471 3

 - 3 الكاىٌْ يف سٔاتيا 4241114 4

 - 3 مبارئ االقتضار 4541144 5

 - 3 (8)مبارئ إراصٗ األعنال 4542141 6

 - 3 الزميكضاطٔ٘ ّسكْم اإلىغاٌ 4641436 7

 - 3 مزخل إىل عله اليفػ 1142134 8

 - 3 تضبٔ٘ األطفال يف اإلعالو 1142224 9

 - 3 آل البٔت ّرّصٍه يف التاصٓذ اإلعالمٕ 1343145 14

 - 3 أخالقٔات املَي٘ مً ميعْص إعالمٕ 1441144 11

 

 

 ثالجًا: زتال العلْو ّالتهيْلْدٔا ّالضش٘، ّٓغه املغاقات التالٔ٘:

 طلب الغابلاملت الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 3 اإلعذاط العلنٕ للكضآٌ 4141114 1

 - 3 الفٔظٓاٛ يف سٔاتيا 4442144 2

 - 3 الهٔنٔاٛ يف سٔاتيا 4443144 3

 - 3 بْٔلْدٔا اإلىغاٌ 4444149 4

 - 3 العناصٗ اإلعالمٔ٘ 4743342 5

 - 3 علْو األصض 4841145 6

 - 3 مضارص الطاق٘ 4841113 7

 - 3 اِمْاصر املٔ 4841115 8

 - 3 البٔٝ٘ ّالتلْخ البٕٔٝ 4841117 9

 - 3 أعاعٔات ىعه املعلْمات 4942234 14

 - 3 اإلععافات األّلٔ٘ 1441164 11

 - 3 مزخل إىل عله الفلو 1241141 12

 

أما فٔنا ٓتعلل بامتشاىات املغتْٚ، فٔتْدب علٙ ناف٘ الطلب٘ املغذلني اعتباصًا مً بزآ٘  مالسع٘:

التكزو لالمتشاٌ يف اللػ٘ العضبٔ٘ ّاللػ٘ اإلصتلٔظٓ٘ ّاذتاعْب علٙ أٌ  2414/2411 الفضل األّل

خاصز خطتُ  (499)ٓغذل الطالب الشٖ خيفل يف اليذاح يف أٖ مً ٍشِ االمتشاىات مغاقًا اعتزصانًٔا 

 الزصاعٔ٘ ٍّشِ املغاقات ٍٕ:

 

 :املغاقات االعتزصانٔ٘

 املتطلب الغابل زٗالغاعات املعتن اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 - 3 اللػ٘ العضبٔ٘ 1341499 1

 - 3 اللػ٘ االصتلٔظٓ٘ 1342499 2

 - 3 ساعْب 4941499 3
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ّٔ٘: :صابعًا  عاع٘ معتنزٗ ٓزصعَا الطالب ننا ٓأتٕ: (12)متطلبات الهل

ّٓ٘:  -أ  عاعات معتنزٗ، ّتؾنل املْار اآلتٔ٘: (25)املْاّر اإلدباص

 عتنزٗامل اتغاعال املارٗ اعه صقه املارٗ ت

 3 الهتاب٘ ّالتعبٔــــــــــض 2302203 2

 3 مبارئ اليشْ ّالضــــــضف 2302205 1

 3 املَاصات الزصاعٔ٘ يف اللػ٘ اإلصتلٔظٓ٘ 2301205 3

 3 تاصٓذ اذتغاصٗ العضبٔ٘ اإلعالمٔ٘ 2303202 4

3ّ٘ٔاذتاعـْب)  0902231 5  3 ( للتدضضات اإلىغاى

 

ّٓ٘: ب. املْار  عاعات معتنزٗ خيتاصٍا الطالب مً املْار اآلتٔ٘: (6)االختٔاص

 عاع٘ معتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ ت

 3 (3اللػ٘ العضبٔ٘ ) 2302201 2

 3 حتلٔل اليط األربٕ ّتشّقــــُ 2302204 1

 3 (4اللػــــ٘ اإلصتلٔظٓــــ٘ ) 2301203 3

 3 (5اللػـــــ٘ اإلصتلٔظٓـــ٘ ) 2301204 4

 3 تاصٓذ األصرٌ 2303204 5

6 2304205 ّ٘ٔ  3 مزخـــل إلــٙ اللػ٘ الفضىغ

 3 (2اللػ٘ اإلعباىٔ٘ ) 2304252 7

 3 (2اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ ) 2304262 8

 

 عاع٘ معتنزٗ مْطع٘ علٙ اليشْ اآلتٕ: (82):: متطلبات التدضطخامغًا 

 :عاع٘ معتنزٗ تؾنل املْار اآلتٔ٘  (69)املْار اإلدباصٓ٘ : 

الغاعات  اعه املارٗ صقه املارٗ ت

األعبْعٔ٘ 

 (ىعضٖ)

الغاعات 

 املعتنزٗ

 املتطلب الغابل

 - 6 6 (1مزخل مهجف إىل اللػ٘ الفضىغٔ٘) 1344146 1

 1344146 6 6 ( 2مزخل مهجف إىل اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 1344147 2

 1344147 3 3 مَاصات لػْٓ٘ 1344148 3

 1344147 3 3 (1نتاب٘ ّتعبري ) 1344211 4

 1344211 3 3 (2نتاب٘ ّتعبري ) 1344212 5

 1344147 3 3 (1لفغ ّستارث٘ ) 1344213 6

 1344213 3 3 (2لفغ ّستارث٘ ) 1344214 7

 1344212 3 3 قْاعز اللػ٘ الفضىغٔ٘ املتكزم٘  1344315 8

 1344321 3 3 األرب الفضىغٕ 1344324 9

 1344315 3 3 مكزم٘ يف األرب الفضىغٕ  1344321 14

 1344315 3 3 رصاع٘ لػْٓ٘ ليضْظ اذتغاصٗ الفضىغٔ٘ 1344322 11

 1344212 3 3 (1الرتمج٘ الفضىغٔ٘ ) 1344348 12

 1344348 3 3 ( 2الفضىغٔ٘ ) الرتمج٘ 1344349 13

 1344315 3 3 اللغاىٔات ّتعلٔه اللػ٘ الفضىغٔ٘  1344415 14

 1344315 3 3 اللػْٓات املكاصى٘  1344416 15

ــزصٓػ   1344418 16 ــالٔب ت ــاطكني  أع ــٔ٘ للي ــ٘ الفضىغ اللػ

 بػريٍا

3 3 1344215 

 1344315 3 3 اللػ٘ الفضىغٔ٘ املَئ٘ 1344419 17

رصاعــ٘ ّحتلٔــل شتتلــف اليضــْظ األربٔـــ٘      1344423 18

 الفضىغٔ٘

3 3 1344321 

 1344321 3 3 األرب املكاصٌ )فضىغٕ( 1344433 19

 1344315 3 3 ٘ ّاملعيٙعله الزالل 1344343 24

 1344349 3 3 الرتمج٘ التدضضٔ٘ 1344444 21
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( عاع٘ معتنزٗ خيتاصٍا الطالب بؾضط أٌ تهٌْ مً لػـ٘ ّاسـزٗ مـً    21املْار االختٔاصٓ٘ :)

 : إسزٚ اللػتني اآلتٔتني

 

 زتال اللػ٘ االعباىٔ٘ -أ

الغاعات  اعه املارٗ صقه املارٗ ت

األعبْعٔ٘ 

 ىعضٖ

الغاعات 

 ٗاملعتنز

 املتطلب الغابل

 - 3 3 (1اللػ٘ اإلعباىٔ٘ ) 1344151 1

 1344151 3 3 (2اللػ٘ اإلعباىٔ٘ ) 1344152 2

 1344152 3 3 (3اللػ٘ اإلعباىٔ٘ ) 1344253 3

 1344253 3 3 (4اللػ٘ اإلعباىٔ٘ ) 1344254 4

 

 

 زتال اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ -ب

الغاعات  اعه املارٗ صقه املارٗ ت

األعبْعٔ٘ 

 ىعضٖ

الغاعات 

 املعتنزٗ

 املتطلب الغابل

 - 3 3 (1اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ ) 1344161 1

 1344161 3 3 (2اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ ) 1344162 2

 1344162 3 3 (3اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ ) 1344263 3

 1344263 3 3 (4اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ ) 1344264 4

 

 املْار اليت تطضسَا نلٔات ادتامع٘ ّمعاٍزٍا.  ( عاعات خيتاصٍا الطالب م3ًبْاقع ) :املْار اذتضٗ: عارعًا
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 املْار اليت ٓكزمَا الكغه 

الغاعات  اعه املارٗ صقه املارٗ

األعبْعٔ٘ 

 (ىعضٖ)

الغاعات 

 املعتنزٗ

املتطلب 

 الغابل

 - 3 3 (2اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 2304202

 2304202 3 3 (1اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 2304201

 - 3 3 مزخل إىل اللػ٘ الفضىغٔ٘ 2304205

 - 6 6 (2مزخل مهجف إىل اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 2304206

 2304206 6 6 (1مزخل مهجف إىل اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 2304207

 - 3 3 (2اللػ٘ األعباىٔ٘ ) 2304252

 2304252 3 3 (1اللػ٘ األعباىٔ٘ ) 2304251

 - 3 3 (2اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ ) 2304262

 2304262 3 3 (1للػ٘ اإلٓطالٔ٘ )ا 2304261

 - 3 3 (2اللػ٘ األملاىٔ٘ ) 2304272

 2304272 3 3 (1اللػ٘ األملاىٔ٘ ) 2304271

 - 3 3 (2اللػ٘ الفاصعٔ٘ ) 2304282

 2304282 3 3 (1اللػ٘ الفاصعٔ٘ ) 2304281

 - 3 3 (2اللػ٘ الرتنٔ٘ ) 2304292

 2304292 3 3 (1اللػ٘ الرتنٔ٘ ) 2304291

 2304201 3 3 (3)اللػ٘ الفضىغٔ٘  2304103

 2304103 3 3 (4) اللػ٘ الفضىغٔ٘ 2304104

 2304207 3 3 ( 2نتاب٘ ّتعبري ) 2304122

 2304122 3 3 (1نتاب٘ ّتعبري ) 2304121

 2304207 3 3 (2لفغ ّستارث٘ ) 2304123

 2304123 3 3 (1لفغ ّستارث٘ ) 2304124

 2304251 3 3 (3) اللػ٘ اإلعباىٔ٘ 2304153

 2304153 3 3 (4)  اللػ٘ اإلعباىٔ٘ 2304154

 2304261 3 3 (3اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ ) 2304163

 2303163 3 3 (4) اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ 2304164

 2304121 3 3 قْاعز اللػ٘ الفضىغٔ٘ املتكزم٘  2304325

تاصٓذ تطْص اللػ٘ الفضىغٔ٘ ّبعض قغآاٍا  2304326

 املعاصضٗ 

3 3 2304325 

 2304312 3 3 األرب الفضىغٕ 2304310

 2304325 3 3 مكزم٘ يف األرب الفضىغٕ   2304312

 2304312 3 3 رصاع٘ لػْٓ٘ ليضْظ اذتغاصٗ الفضىغٔ٘ 2304311

 2304121 3 3 ( 2الرتمج٘ الفضىغٔ٘ ) 2304348

 2304348 3 3 ( 1الرتمج٘ الفضىغٔ٘ ) 2304349

 2304325 3 3 عله الزالل٘ ّاملعيٙ  2304343

 2304325 3 3 اللغاىٔات ّتعلٔه اللػ٘ الفضىغٔ٘  2304425

 2304325 3 3 اللػْٓات املكاصى٘  2304426

 2304325 3 3 مَاصات لػْٓ٘ متكزم٘ 2304427

أعالٔب تزصٓػ اللػـ٘ الفضىغـٔ٘ لليـاطكني     2304428

 بػريٍا

3 3 2304125 

 2304325 3 3 اللػ٘ الفضىغٔ٘ املَئ٘ 2304429

رصاعــ٘ ّحتلٔــل شتتلــف اليضــْظ األربٔــ٘  2304413

 الفضىغٔ٘

3 3 2304312 

 2304312 3 3 األرب املكاصٌ فضىغٕ 2304433

 2304349 3 3 الرتمج٘ التدضضٔ٘  2304444

ــٕ،  2304445 ــضّع ختضز)ىعضٖ،عنلـــ ــزّٗ ّمؾـــ ىـــ

 تطبٔكات(

3 3 - 
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 اارتط٘ االعرتؽارٓ٘ لربىامر بهالْصْٓؼ اللػ٘ الفضىغٔ٘ ّآرابَ

 

 الغي٘ اأُلّىل

 الفضل األّل

 الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ

 عاعات 3 متطلب دامع٘ -

 عاعات 3 متطلب دامع٘ -

 عاعات 3 متطلب نلٔ٘  -

 عاعات 6 (1مزخل مهجف إىل اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 1344146

 عاع٘ 25 اجملنْع

 

 الفضل الجاىٕ

 نزٗالغاعات املعت اعه املارٗ صقه املارٗ

 عاعات 3 متطلب دامع٘ -

 عاعات 3 متطلب نلٔ٘ -

 عاعات 3 متطلب نلٔ٘  -

 عاعات 3 مَاصات لػْٓ٘ 1344148

 عاعات 6 (2مزخل مهجف إىل اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 1344147

 عاع٘ 28 اجملنْع

 

 

 الغي٘ الجاىٔ٘

 الفضل األّل

 الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ

 اعاتع 3 متطلب دامع٘ -

 عاعات 3 متطلب نلٔ٘  -

 عاعات 3 (1نتاب٘ ّتعبري ) 1344211

 عاعات 3 (1لفغ ّستارث٘ ) 1344213

مً أسزٚ اللػتني اليت  *( 1متطلب ختضط اختٔاصٖ) -

 خيتاصٍا الطالب )اعباىٕ أّ إٓطالٕ(

 عاعات 3

 عاع25٘   اجملنْع

 

 الفضل الجاىٕ

 ٗالغاعات املعتنز اعه املارٗ صقه املارٗ

 عاعات 3 متطلب دامع٘ -

 عاعات 3 متطلب نلٔ٘ -

 عاعات 3 (2نتاب٘ ّتعبري ) 1344212

 عاعات 3 (2لفغ ّستارث٘ ) 1344214

 عاعات 3 قْاعز اللػ٘ الفضىغٔ٘ املتكزم٘ 1344315

 (2متطلب ختضط اختٔاصٖ) -

 مً أسزٚ اللػتني اليت خيتاصٍا الطالب) اعباىٕ أّ إٓطالٕ(*

 عاعات 3

 عاع٘ 28 ْعاجملن
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 الغي٘ الجالج٘

 الفضل األّل

 الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ

 عاعات 3 متطلب دامع٘ -

 عاعات 3 متطلب دامع٘  -

 عاعات 3 مكزم٘ يف األرب الفضىغٕ 1344321

 عاعات 3 األرب الفضىغٕ 1344324

مً أسزٚ اللػتني اليت  *( 3) متطلب ختضط اختٔاصٖ -

 ا الطالب) اعباىٕ أّ إٓطالٕ(خيتاصٍ

 عاعات 3

 عاع٘ 25 اجملنْع

 

 

 الفضل الجاىٕ

 الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ

 عاعات 3 متطلب دامع٘ -

 عاعات 3 عله الزالل٘ ّاملعيٙ 1344343

 عاعات 3 رصاع٘ لػْٓ٘ ليضْظ اذتغاصٗ الفضىغٔ٘ 1344322

 اتعاع 3 (1الرتمج٘ الفضىغٔ٘ ) 1344348

 عاعات 3 (2الرتمج٘ الفضىغٔ٘ ) 1344349

 عاعات 3 متطلب نلٔ٘ -

 عاع٘ 28 اجملنْع

 

 

 الغي٘ الضابع٘

 الفضل األّل

 الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ

 عاعات 3 متطلب دامع٘ -

 عاعات 3 اللغاىٔات ّتعلٔه اللػ٘ الفضىغٔ٘ 1344415

 عاعات 3 اللػْٓات املكاصى٘ 1344416

 عاعات 3 اللػ٘ الفضىغٔ٘ املَئ٘ 1344419

 عاعات 3 رصاع٘ ّحتلٔل شتتلف اليضْظ األربٔ٘ الفضىغٔ٘ 1344423

 عاعات 3 متطلب نلٔ٘ -

 عاع28٘ اجملنْع

 

 

 الفضل الجاىٕ

 الغاعات املعتنزٗ اعه املارٗ صقه املارٗ

 عاعات 3 مارٗ سضٗ -

 عاعات 3 األرب املكاصٌ )فضىغٕ(                                  1344433

 عاعات 3 أعالٔب تزصٓػ اللػ٘ الفضىغٔ٘ للياطكني بػريٍا 1344418

 عاعات 3 الرتمج٘ التدضضٔ٘ 1344444

ــيت  *( 4متطلــب ختضــط اختٔــاصٖ) - مــً أســزٚ اللػــتني ال

 خيتاصٍا الطالب اعباىٕ أّ إٓطالٕ(

 عاعات 3

 عاع٘ 25 اجملنْع
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 ّصف املْار

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (2اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 2304202

 French(1)   املتطلب الغابل: ال ْٓدز 

( للنبتزٜني تعترب ارتطْٗ األّىل لتعله اللػ٘ الفضىغٔ٘ . َّٓزف ٍشا املغام 1إٌ مارٗ اللػ٘ الفضىغٔ٘ )

َه إىل تعلٔه الطلب٘ علٙ االتضال ّالتْاصل باللػ٘ الفضىغٔ٘ حبٔح ٓتعلنٌْ نٔف ٓعّضفٌْ بأىفغ

ّبػريٍه ّنٔف ٓغتدزمٌْ الضفات ّنٔف ٓكْمٌْ بتْدُٔ رعْٗ ّنٔفٔ٘ اإلداب٘ علَٔا.مً 

خالل ميَاز حيتْٖ علٙ سْاصات ، مفضرات، قْاعز ّمتاصًٓ ّأىؾط٘ نتابٔ٘ ّؽفَٔ٘ نتطبٔل ملا ٍْ 

صع ، ّاصر يف الزصّؼ مً مفضرات ّقْاعز دزٓزٗ ّٓعاجل امليَاز أرّات التعضٓف ّالتيهري ، الفعل املغا

 األمساٛ )ادتيػ ّالعزر( ، الضفات ّأىْاعَا ّاليفٕ ّسضّف ادتض

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (1اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 2304201

 French(2)  ٘ٔاملتطلب الغابل: اللػ٘ الفضىغ

(2) 

( حبٔح ٓته اعتهنال ما رصعُ الطلب٘ 1( ٍٕ تتن٘ ملارٗ اللػ٘ الفضىغٔ٘ )2إٌ مارٗ اللػ٘ الفضىغٔ٘ )

لب الغابل ّٓظٓز علُٔ ّٓطْصِ لٔتٔح للطلب٘ اعتدزاو أفغل للػ٘. تَزف ٍشِ املارٗ إىل تعلٔه باملتط

الطلب٘ علٙ االتضال ّالتْاصل باللػ٘ الفضىغٔ٘ حبٔح ٓتعلنٌْ نٔف ٓعربٌّ عً سّقَه يف املهاٌ 

لو ّمً الشٖ ٓضغبٌْ الغهً فُٔ ّسّقَه يف الطعاو ّالؾضاب ّاللباؼ ّاألىؾط٘ الْٔمٔ٘ ّعناٜض التن

خالل ميَاز مكغه إىل ّسزات حتتْٖ علٙ سْاصات ّمفضرات ّقْاعز ّمتاصًٓ ّأىؾط٘ نتابٔ٘ 

ّؽفَٔ٘ نتطبٔل ملا ٍْ ّاصر يف نل رصؼ ّٓعاجل أمساٛ اإلؽاصٗ ّالتعبري عً ننٔات لػري املعزّر 

 ّالغناٜض امليفضل٘ ّاألفعال االىعهاعٔ٘ ّسضّف ادتض ّأرّات اليفٕ.

      

 (عاعات معتنزٗ 3) ل اىل اللػ٘ الفضىغٔ٘مزخ 2304205

 Introduction to French Language املتطلب الغابل: ال ْٓدز 

َٓزف ٍشا املغام إىل تكزٓه اللػ٘ الفضىغٔ٘ للطلب٘ مً خالل عضض الرتانٔب اللػْٓ٘ املبغط٘ مجل 

، ّمتهني الطلب٘ تهًْٓ ادتنل البغٔط٘ ّتضضٓف األفعال املغاصع٘ ّاملغاعزٗ ّالغناٜض الؾدضٔ٘

مً االتضال باللػ٘ الفضىغٔ٘ بؾهل مبغط ميهيَه مً التعاصف ّالتشٔ٘ ّاالعتزالل علٙ أالمانً 

 ّالتعامل يف املطاعه ّاألعْام. 

 

 عاعات معتنزٗ( 6) (2مزخل مهجف إىل اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 2304206

 Introduction to French Language 

(Intensive)(1)  

 ل: ال ْٓدزاملتطلب الغاب

ٓعترب ٍشا املغام مزخاًل أعاعًٔا يف تعلٔه اللػ٘ الفضىغٔ٘ للنبتزٜني . َّٓزف إىل تزصٓب املتعلنني 

علٙ : انتغاب صش٘  اللفغ ّعالم٘ اليطل ، انتغاب مفضرات اللػ٘ ّتينٔتَا بغٔاقاتَا اليضٔ٘ ، 

ٔ٘  ّتضضٓف أفعاهلا علٙ ّدُ فَه املكضّٛ ّالتعبري الؾفْٖ ّالتعضٓف األّلٕ لكْاعز اللػ٘ الفضىغ

 ارتضْظ . 

 

 عاعات معتنزٗ( 6) (1مزخل مهجف إىل اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 2304207

 Introduction to French Language  

(Intensive)(2) 

املتطلب الغابل:مزخل مهجـف  

 (2إىل اللػ٘ الفضىغٔ٘ )

فَه، ّالتعبري الؾفْٖ ّالهتابٕ ّتينٔ٘ ٓغتهنل ٍشا املغام املزخل الغابل يف متهني املتعله مً تعنٔل ال

مَاصٗ الكضاٛٗ لزُٓ. َّٓزف فغاُل علٙ سلو إىل تأٍٔل املتعله لٔهٌْ قارصًا علٙ تبارل املعلْمات ّاآلصاٛ ّالتعبري 

عً مْاقفُ ّأساعٔغُ ّإبزاٛ األسهاو ّاملالسعات. ّأٌ ٓهٌْ، نشلو، قارصًا علٙ فَه ىضْظ أّلٔ٘، تعرب 

 .ض ّظٔفٔ٘ يف اللػ٘ املغتعنل٘مْعْعاتَا عً أغضا
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 عاعات معتنزٗ( 6) (1مزخل مهجف إىل اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 2304207

 Introduction to French Language 

 (Intensive) (2) 

املتطلب الغابل: مزخل مهجف 

 (2إىل اللػ٘ الفضىغٔ٘ )

ّالتعبري الؾفْٖ ّالهتابٕ ّتينٔ٘ ٓغتهنل ٍشا املغام املزخل الغابل يف متهني املتعله مً تعنٔل الفَه، 

مَاصٗ الكضاٛٗ لزُٓ. َّٓزف فغاُل علٙ سلو إىل تأٍٔل املتعله لٔهٌْ قارصًا علٙ تبارل املعلْمات ّاآلصاٛ ّالتعبري 

عً مْاقفُ ّأساعٔغُ ّإبزاٛ األسهاو ّاملالسعات. ّأٌ ٓهٌْ، نشلو، قارصًا علٙ فَه ىضْظ أّلٔ٘، تعرب 

 .فٔ٘ يف اللػ٘ املغتعنل٘مْعْعاتَا عً أغضاض ّظٔ

 

  عاعات معتنزٗ( 3) (2عباىٔ٘ )اللػ٘ اإل 2304252

 Spanish (1) املتطلب الغابل: ال ْٓدز 

عباىٔ٘ ، ّاٌ امليَاز الشٖ بني أٓزٖ ( للنبتزٜني تعترب األّىل لتعلٔه اللػ٘ اإل1عباىٔ٘ )مارٗ اللػ٘ اإل إٌ

زٗ ٓعترب االتضال األّل بٔيَه ّبني ٍشِ اللػ٘ ادتزٓزٗ الطلب٘ عرب التناصًٓ الهتابٔ٘ ّالؾفَٔ٘ العزٓ

حبٔح ٓتٔح هله أخش فهضٗ بغٔط٘ عيَا، سٔح تَزف ٍشِ املارٗ إىل تعلٔه الطلب٘ علٙ االتضال 

عباىٔ٘ سٔح ٓتعله الطالب: نٔف ٓعضفٌْ بأىفغَه ّبػريٍه ، نٔف ّالتْاصل باللػ٘ اإل

ٓطلبٌْ مغاعزِ، أمساٛ املًَ ّأمانً العنل،  ٓغتدضدٌْ صفات ادتيغٔ٘ مً أمساٛ البلزاٌ، نٔف

األصقاو ّنٔفٔ٘ االعتعالو عً أصقاو اهلْاتف الغضّصٓ٘ ّاألفعال املغاصع٘ ّاألفعال االىعهاعٔ٘..... 

عباىٔ٘ مً خالل الْثاٜل خل، نشلو تَزف املارٗ إىل تعضٓف الطالب ببعض أّدُ اذتغاصٗ اإلا

  الهتاب. ّالضعْمات ّالضْص ّاذتْاصات املتْفضٗ يف

 

 عاعات معتنزٗ(  3) (1عباىٔ٘ )اللػ٘ اإل 2304251

 Spanish (2) ( ٘ٔ2املتطلب الغابل: اللػ٘ االعباى ) 

الفعلٔ٘ يف األطمي٘ تَزف ٍشِ املارٗ إىل تعنٔل الْعٕ اللػْٖ لزٚ الطلب٘ مً خالل الرتنٔظ علٙ 

زم٘ يف التعبري عً الظمً املاعٕ بزصداتُ مجل املغاصع ّاملغتكبل ، ّالرتانٔب املغتد ٘عباىٔاللػ٘ اإل

اليت تتياعب مع  ٘عباىٔبعض اليضْظ يف اللػ٘ اإل للطلب٘املغتنض ّامليتَٕ ّتكزو ٍشِ املارٗ أٓغًا 

مغتْٚ الطلب٘ ننا تضنظ علٙ تطْٓض مَاصات االتضال ّالكضاٛٗ للطلب٘ ّتكزو أٓغًا بعض عياصض 

 . ٘عباىٔالجكاف٘ اإل

 

 (عاعات معتنزٗ 3( (2) طالٔ٘اإلٓاللػ٘  2304262

 Italian (1) املتطلب الغابل: ال ْٓدز 

تَزف ٍشِ املارٗ إىل تكزٓه اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ للطلب٘ مً خالل عضض مبغط ليعاو الفعل املغاصع البغٔط 

ّأرّات التعضٓف ّالتيهري ّتضنٔب ادتنل٘ البغٔط٘ ّالفعل املغاعز، ّعناٜض الفاعل ّاملفعْل بُ، 

أعٝل٘  ّتضنٔب أدتنلُ أرتربُٓ البغٔط٘ ّمتهً الطلب٘ أٓغا مً التْاصل الؾفْٖ مغتدزمني

ّإدابات مكٔزِ مً خالل متاصًٓ، ّتَزف املارٗ أٓغا إلٓغاح الفضّم اللفعٔ٘ بني اللػ٘ األو ّاللػ٘ 

االٓطالٔ٘ ّمغاعزتَه علٙ اللفغ الغلٔه للشضّف ّمفضرات اللػ٘ االٓطالٔ٘، ّتعضض املارٗ أٓغًا 

 دْاىب ستزرٗ مً اذتغاصٗ االٓطالٔ٘.

 

 عات معتنزٗ(عا 3) (1) ٘ٓطالٔإلاللػ٘ ا 2304261

 Italian (2) ( ٘ٔ2املتطلب الغابل: اللػ٘ االٓطال) 

تَزف ٍشِ املارٗ إىل تكزٓه بعض األطمي٘ الفعلٔ٘ يف اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ مجل املاعٕ املضنب ّاملغتكبل 

باإلعاف٘ إىل عضض لغناٜض امللهٔ٘، ننا ّتَزف لتكزٓه   (Imperfetto)ّاألطمي٘ املاعٔ٘  املغتنضٗ 

ظ البغٔط٘ اليت تياعب مغتْٚ الطلب٘ يف اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ ، ّاليت بزّصٍا تضنظ علٙ بعض اليضْ

 الرتانٔب اليت مت رصاعتَا.

ّتَزف املارٗ أٓغًا إىل مغاعزٗ الطلب٘ علٙ البزٛ يف نتاب٘ بعض الفكضات باالعتعاى٘ بالرتانٔب 

ّٔ٘. اللػْٓ٘ اليت ٓته رصاعتَا ، ننا ّتَزف املارٗ إىل طضح عياصض مً الج  كاف٘ ّاذتغاصٗ اإلٓطال
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 ( عاعات معتنز3ٗ) (2اللػ٘ األملاىٔ٘ ) 2304272

 German (1)                    ٘ٔ(2) املتطلب الغابل: اللػ٘ االٓطال 

تعضٓف الطالب باألملاٌ بؾهل عاو ّببالرٍه ّمزٚ اىتؾاص ٍشِ اللػ٘ ّالفضٔل٘ اللػْٓ٘ اليت تيتنٕ 

الكضٌّ ّهلذاتَا املدتلف٘ ّسضّفَا اهلذأٜ٘ ّحتزٓز أٍنٔتَا العلنٔ٘ إلَٔا ّمضاسل تطْصٍا عرب 

ّاألربٔ٘ ّمزٚ ما ٓرتده ميَا ّالَٔا يف العضض اذتزٓح ، سٔح تَزف إىل تعلٔه الطالب صش٘ ىطل 

املفضرات ّقضاٛٗ ىضْظ أملاىٔ٘ عَلُ ّاعتٔعاب ستتْٓاتَا ّتينٔ٘ الكزصٗ علٙ التعبري ؽفًْٓا عً بعض 

غٔط٘ مً خالل اعتعنال التعابري اللػْٓ٘ املٔغضٗ يف مْاعٔع راصد٘ مً اذتٔاٗ الْٔمٔ٘ األفهاص الب

ّّٔ٘اإلملاو ببعض الكْاعز األعاعٔ٘ للػ٘  لتْظٔفَا يف صٔاغ٘ ادتنل ؽفًْٓا ّنتابًٔا ّتزصٓب  األملاى

 الطالب علٙ نٔفٔ٘ اعتدزاو الكْامٔػ ّاملضادع العام٘. 

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (1) ٘ملاىٔاللػ٘ األ 2304271

 German (2) ٘ٔ(2) املتطلب الغابل: اللػ٘ األملاى 

( 1تعنٔل املغتْٚ اللػْٖ لزٚ الطلب٘ بعز تضعٔذ سضٔلتَه مً قْاعز ّمفضرات مارٗ اللػ٘ األملاىٔ٘ )

للفضل الزصاعٕ األّل، الرتنٔظ علٙ تيؾٔط املَاصات اللػْٓ٘ لزٚ الزاصعني مجل الكضاٛٗ ّالهتاب٘ 

التشزخ، متهني الطلب٘ مً اذتضْل علٙ مغتْٚ لػْٖ مً ىاسٔ٘ الكْاعز ّاملفضرات ّالفَه ّ

ٓغاعزٍه للتعامل مع الياطكني بَشِ اللػ٘ ّتينٔ٘ مفضرات الطلب٘ علٙ اعتدزاو املضارص ّاملضادع 

 العلنٔ٘ ّالزّصٓات اليت حيتادٌْ إلَٔا يف حبْثَه الزصاعٔ٘ املدتلف٘. 

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (2اللػ٘ الفاصعٔ٘ ) 2304282

 املتطلب الغابل:  

يف ٍشِ املارٗ ٓتعضف الطالب علٙ اللػ٘ الفاصعٔ٘ ّتاصخيَا ّمضاسل تطْصٍا ّتأثري اللػ٘ العضبٔ٘ فَٔا 

ّمً ثه ٓتعضف علٙ سضّفَا ّخاص٘ اذتضّف غري املْدْرٗ يف اللػ٘ العضبٔ٘ ّالرتنٔظ يف البزآ٘ علٙ 

بٔ٘ مً ىاسٔ٘ الكْاعز ّتضنٔب ادتنل٘ ّتأثري الزًٓ اإلعالمٕ يف أّدُ التؾابُ بني الفاصعٔ٘ ّالعض

اللػ٘ الفاصعٔ٘. سٔح ٓتعله الطالب يف ٍشا املغام صٔاغ٘ ادتنل االمسٔ٘ ّىفَٔا باعتعنال أمساٛ 

اإلؽاصٗ ، الغناٜض الؾدضٔ٘ امليفضل٘ ّاملتضل٘ ّنٔفٔ٘ لفعَا ّاعتعناهلا يف ادتنل االمسٔ٘ ، 

للعاقل ّغري العاقل ّتطبٔكاتَا ، الرتانٔب اإلعافٔ٘ ّالْصفٔ٘ ّاعتعنال اعتعنال أرّات ادتنع 

سضّف ادتض، املعضف٘ ّاليهضٗ ّالضفات التفغٔلٔ٘، مضارص األفعال البغٔط٘ يف اللػ٘ الفاصعٔ٘ 

 ّنٔفٔ٘ اؽتكام األفعال مً املضارص ّاعتعناالت الفعل املاعٕ البغٔط ّالفعل املغاصع ّاألمض ّاليَٕ. 

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (1اللػ٘ الفاصعٔ٘ ) 2304281

 (2) املتطلب الغابل: اللػ٘ الفاصعٔ٘  

ميجل ٍشا املغام املضسل٘ الجاىٔ٘ لتعلٔه اللػ٘ الفاصعٔ٘ مً خالل رصاع٘ مجٔع أىْاع األفعال ّأطميتَا 

األؽضط٘ ّبعض اليضْظ املدتاصٗ للرتمج٘ ّإدضاٛ اذتْاصات البغٔط٘ مً خالل االعتفارٗ مً املدترب ّ

املغنْع٘ ّاملضٜٔ٘ ّالتزصٓب علٙ الرتمج٘ مً العضبٔ٘ إىل الفاصعٔ٘. ّٓتعضف الطالب فُٔ علٙ املفضرات 

ّاألعزار الرتتٔبٔ٘ ّأمساٛ األؽَض اإلٓضاىٔ٘ إعاف٘ إىل رصاع٘ طمً املاعٕ املغتنض ّالتزصٓب علٙ سضّف 

 اإلعاف٘ مع الغناٜض ّعالمات الغؤال.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (2٘ )اللػ٘ الرتنٔ 2304292

 املتطلب الغابل:   

( إىل تعضٓف الطلب٘ باذتغاصٗ الرتنٔ٘ ، ّتعضٓفَه برتنٔا مً سٔح 1تَزف مارٗ اللػ٘ الرتنٔ٘ )

ادتػضافٔا ّاآلثاص عً طضٓل الْثاٜل ّالضْص ّالفٔزْٓ ّنشلو تعلٔه الطالب أعاعٔات اللػ٘ الرتنٔ٘ 

ؾفَٔ٘ املدتلف٘ مً سٔح املْاعٔع عْاٛ ناىت تعلٔه الطالب ّمبارَٜا عرب التناصًٓ الهتابٔ٘ ّال

اذتزٓح عً ساداتُ الْٔمٔ٘ ّاحملارث٘ مع اآلخضًٓ مً خالل ميَاز مكغه إىل عزٗ ّسزات تعاجل 

مفضرات ّقْاعز ّمْاعٔع شتتلف٘ مجل اذتضّف الضْتٔ٘ ّالضامت٘ ، األمساٛ ّالغناٜض ّادتنل ّطمً 

 مض ، ّأمساٛ اإلؽاصٗ ّأرّات االعتفَاو ّظضّف الظماٌ ّاملهاٌ.املاعٕ ّاملغاصع ّاملغتكبل ّاأل
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 عاعات معتنزٗ( 3) (1اللػ٘ الرتنٔ٘ ) 2304291

 (2املتطلب الغابل: اللػ٘ الرتنٔ٘)  

( ّٓضنظ بؾهل خاظ علٙ 1ٓعترب ٍشا املغام تطْٓضًا ملا تعلنُ الطالب يف مغام اللػ٘ الرتنٔ٘ )

٘ اليت حيتادَا الطالب يف سٔاتُ الْٔمٔ٘ ّٓعاجل امليَاز أفعال املاعٕ ّاملغاصع احملارث٘ يف املْاعٔع العام

 الْاعع ّاألمض ّاالعتطاع٘ ّالضفات ّتضنٔب ادتنل ّنتاب٘ الضعاٜل.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (3اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 2304103

 French(3) ٘ٔ(1) املتطلب الغابل: اللػ٘ الفضىغ 

ّتعنٔل فَه الطلب٘  1ّ2( إىل تطْٓض ما رصعُ الطلب٘ يف مارتٕ فضىغٕ 3)تَزف مارٗ اللػ٘ الفضىغٔ٘ 

ّاعتدزامَه لألطمي٘ الفعلٔ٘ مً خالل الرتنٔظ علٙ الرتانٔب اللػْٓ٘ مجل مجل٘ األمض ، املبين 

للنذَْل، ادتنل٘ الؾضطٔ٘ ّاملاعٕ البعٔز ّاألطمي٘ املضنب٘ ّالغناٜض ّالضفات ننا ّٓكزو ٍشا 

 عض اليضْظ اليت تتياعب مع ما ٓكزمُ مً تضانٔب لػْٓ٘ . املغام للطلب٘ ب

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (4اللػ٘ الفضىغٔ٘ ) 2304104

 French(4) ٘ٔ(3) املتطلب الغابل: اللػ٘ الفضىغ 

( إىل إمتاو املعضف٘ اللػْٓ٘ لزٚ الطلب٘ يف زتال الرتانٔب اللػْٓ٘ اليت 4تَزف مارٗ اللػ٘ الفضىغٔ٘ )

( إعاف٘ إىل تطْٓض املَاصات الهتابٔ٘ ّالكضاٛٗ للطلب٘ ّنشلو 3ام اللػ٘ الفضىغٔ٘ )مل ٓتياّهلا مغ

الرتنٔظ علٙ املبارئ العام٘ يف الضْتٔات ّاملؾانل اللفعٔ٘ اليت تْادُ الطلب٘ ّٓعترب ٍشا املغام 

 تهاملٕ يف ميشاِ العاو مً سٔح الرتنٔظ علٙ املَاصات اللػْٓ٘ األصبع٘.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (2بري )نتاب٘ ّتع 2304122

 Expository Writing(1) (1)  املتطلب الغابل: مهجف 

َٓزف ٍشا املغام إىل تعظٓظ مَاصات التعبري الهتابٕ، ّسلو بالتعبري عً أغضاض ّظٔفٔ٘: نهتاب٘ 

صعال٘ ؽدضٔ٘ أّ صعال٘ عنل أّ عضض قض٘ قضريٗ ّغريٍا، ّسلو باالعتعاى٘ بيناسز لػْٓ٘ مهتْب٘ 

 تعله مً الضْ  علٙ ميْاهلا.تفٔز امل

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (  1نتاب٘ ّتعبري ) 2304121

 Expository Writing (2) (2) املتطلب الغابل: نتاب٘ ّتعبري 

إنغاب الطالب املَاصات األعاعٔ٘ لفَه ىضْظ فضىغٔ٘ أصلٔ٘ ّمعاصضٗ إلغياٛ  إىلَٓزف ٍشِ املغام 

ىتكال مً الكضاٛٗ إىل الهتاب٘، ّمً املغنٌْ إىل الؾهل، مفضراتُ، ّبشلو عٔتنهً الطالب مً اال

 ّمً الغَل إىل الضعب، ّمً التكلٔز إىل اإلبزاع. 

 

 عاعات معتنزٗ( 3)  (2لفغ ّستارث٘ ) 2304123

 Pronunciation and Conversation (1) :(1مهجف ) املتطلب الغابل 

 الؾفْٖ مً خالل أىؾط٘ متيْع٘ ّؽاٜك٘ ) ناأللعاب َٓزف ٍشا املغام إىل تعظٓظ مَاصات احملارث٘ ّالتعبري

 .اللػْٓ٘ أّ ستاناٗ مْاقف مً اذتٔاٗ الْٔمٔ٘..   اخل (

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (1لفغ ّستارث٘ ) 2304124

 Pronunciation and Conversation (2) ( ٘2املتطلب الغابل: لفغ ّستارث) 

حملارث٘ لزٚ الطالب عً طضٓل عضض سْاصات ؽفْٓ٘ أّ َٓزف ٍشا املغام  إىل تطْٓض مَاصتٕ اللفغ ّا

مْاقف لػْٓ٘ متعزرٗ مغذل٘ علٙ أؽضط٘ تعضض شتتلف  مياسٕ اذتٔاٗ الْٔمٔ٘ يف فضىغا ، ننا 

عتنهيُ مً إتكاٌ مَاصتٕ  اللفغ ّاحملارث٘ مً خالل  ىؾاطات متيْع٘ نإدضاٛ سْاص أّ افتعال 

 ىكاش. 
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 عاعات معتنزٗ( 3)  ( 3) عباىٔ٘اللػ٘ اإل 2304153

 Spanish (3) ٘ٔ(1) املتطلب الغابل: اللػ٘ االعباى 

( إىل تعنٔل فَه الطلب٘ ّاعتدزامَه لألطمي٘ الفعلٔ٘ مً 3) عباىَٔ٘ٓزف املغتْٚ الجالح يف اللػ٘ اإل

خالل الرتنٔظ علٙ الرتانٔب اللػْٓ٘ املبئ٘ علٙ ادتنل٘ ارتربٓ٘ مجل تضنٔب األمض، املبين 

املضنب٘ ، الغناٜض املضنب٘ ّالضفات. ننا ّٓكزو املغام ٘ طمينل٘ الؾضطٔ٘، األللنذَْل ،ادت

للطلب٘ بعض اليضْظ متْعطُ يف لػتَا تتياعب مع ما ٓكزو مً تضانٔب لػْٓ٘ ، سٔح أٌ ٍشا املغام 

 . ٍْ تهامل مً سٔح تضنٔظِ علٙ املَاصات األصبع٘: الكضاٛٗ، الهتاب٘، االعتناع ّاحملارث٘

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (4)  عباىٔ٘للػ٘ اإلا 2304154

 Spanish (4) ٘ٔ(3) املتطلب الغابل: اللػ٘ االعباى 

َٓزف املغام إىل إمتاو املعضف٘ اللػْٓ٘ لزٚ الطلب٘ يف زتال الرتانٔب اللػْٓ٘ اليت مل ٓته التطضم إلَٔا 

ّعناٜض الفضل ّالهالو  ( مجل امليضْب ّالغناٜض املباؽضٗ ّغري املباؽض3ٗ)عباىٔ٘ يف مغام اللػ٘ اإل

 اٛٗ. ضلتطْٓض املَاصٗ الهتابٔ٘ للطلب٘ ّالك باإلعاف٘املباؽض ّغري املباؽض ّاعتدزاو الفعل اجملضر، ٍشا 

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (3) اإلٓطالٔ٘اللػ٘  2304163

 Italian (3) ٘ٔ(1) املتطلب الغابل: اللػ٘ االٓطال 

( إىل تعنٔل فَه الطلب٘ ّاعتدزامَه لألطمي٘ الفعلٔ٘ مً 3) َٓزف املغتْٚ الجالح يف اللػ٘ اإلٓطالٔ٘

خالل الرتنٔظ علٙ الرتانٔب اللػْٓ٘ املبئ٘ علٙ ادتنل٘ ارتربٓ٘ مجل تضنٔب األمض، املبين 

، األطمي٘ املضنب٘ ، الغناٜض املضنب٘ (Passato Remoto)للنذَْل ،ادتنل٘ الؾضطٔ٘، املاعٕ البعٔز 

 ّالضفات.

م للطلب٘ بعض اليضْظ متْعطُ يف لػتَا تتياعب مع ما ٓكزو مً تضانٔب لػْٓ٘ ننا ّٓكزو املغا

، سٔح أٌ ٍشا املغام ٍْ تهامل مً سٔح تضنٔظِ علٙ املَاصات األصبع٘: الكضاٛٗ، الهتاب٘، االعتناع 

 ّاحملارث٘ ٍشا باإلعاف٘ للتطضم لبعض عياصض اذتغاصٗ اإلٓطالٔ٘.

 

 اعات معتنزٗ(ع 3) (4) اإلٓطالٔ٘اللػ٘  2304164

 Italian (4) (٘ٔ3املتطلب الغابل: اللػ٘ االٓطال) 

ّاملؾانل اللفعٔ٘ اليت اإلٓطالٔ٘ العام٘ يف صْتٔات اللػ٘ املبارئ َٓزف ٍشا املغام إىل الرتنٔظ علٙ 

نزاصعني عضب ، ننا َّٓزف املغام إىل إمتاو املعضف٘ اللػْٓ٘ لزٚ اإلٓطالٔ٘ تْادُ طلب٘ اللػ٘ 

( مجل امليضْب 3زتال الرتانٔب اللػْٓ٘ اليت مل ٓته التطضم إلَٔا يف مغام اللػ٘ اإلٓطالٔ٘ )الطلب٘ يف 

ّالغناٜض املباؽضٗ ّغري املباؽضٗ ّعناٜض الفضل ّالهالو املباؽض ّغري املباؽض ّاعتدزاو الفعل اجملضر، 

لرتنٔظِ علٙ  اإلعاف٘بسٔح أٌ ٍشا املغام  ّالكضاٛٗلتطْٓض املَاصٗ الهتابٔ٘ للطلب٘  باإلعافٍ٘شا 

اليْاسٕ اللفعٔ٘ بؾهل أعاعٕ إال أىُ تهاملٕ يف ميشاِ العاو مً سٔح الرتنٔظ علٙ املَاصات 

 اللػْٓ٘ األصبع٘. 

 

ّٔ٘اللػ٘  2304173  عاعات معتنزٗ( 3) (3) األملاى

 German (3)   (٘ٔ1املتطلب الغابل: اللػ٘ األملاى) 

الفعلٔ٘ مً ٘ ( إىل تعنٔل فَه الطلب٘ ّاعتدزامَه لألطمي3) اىٔ٘ألملَٓزف املغتْٚ الجالح يف اللػ٘ ا

خالل الرتنٔظ علٙ الرتانٔب اللػْٓ٘ املبئ٘ علٙ ادتنل٘ ارتربٓ٘ مجل تضنٔب األمض، املبين 

ننا ّٓكزو املغام للطلب٘ بعض اليضْظ  ادتنل٘ الؾضطٔ٘، الغناٜض املضنب٘ ّالضفات. للنذَْل،

ما ٓكزو مً تضانٔب لػْٓ٘ ، سٔح أٌ ٍشا املغام ٍْ تهامل مً سٔح متْعطُ يف لػتَا تتياعب مع 

 تضنٔظِ علٙ املَاصات األصبع٘: الكضاٛٗ، الهتاب٘، االعتناع ّاحملارث٘. 
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 عاعات معتنزٗ( 3) (4) ملاىٔ٘اللػ٘ األ 2304174

 German (4)   ٘ٔ(3) املتطلب الغابل: اللػ٘ األملاى 

طلب٘ الضْتٔات ّاملؾانل اللفعٔ٘ اليت تْادُ الالعام٘ يف ئ ٙ املبارَٓزف ٍشا املغام إىل الرتنٔظ عل

نزاصعني عضب ، ننا َّٓزف املغام إىل إمتاو املعضف٘ اللػْٓ٘ لزٚ الطلب٘ يف زتال الرتانٔب 

ّٔ٘اللػْٓ٘ اليت مل ٓته التطضم إلَٔا يف مغام اللػ٘  لتطْٓض املَاصٗ الهتابٔ٘  باإلعاف٘( ٍشا 3) األملاى

لرتنٔظِ علٙ اليْاسٕ اللفعٔ٘ بؾهل أعاعٕ إال أىُ  باإلعاف٘اٛٗ سٔح أٌ ٍشا املغام ضالكللطلب٘ ّ

 تهاملٕ يف ميشاِ العاو مً سٔح الرتنٔظ املَاصات اللػْٓ٘ األصبع٘. 

 

 عاعات معتنزٗ( 3) قْاعز اللػ٘ الفضىغٔ٘ املتكزم٘ 2304325

 Advanced French Grammar (1)املتطلب الغابل: نتاب٘ ّتعبري 

ٓيتكل ٍشا املغام بالطالب تزصجئا مً اليط الكضري إىل اليط الطْٓل، ّسلو بالرتنٔظ علٙ ادتنل٘ 

اخل ( سٔح ٓعطٕ الطالب إمهاىٔ٘ فَه ىعه  …املضنب٘ ) عالقات الغببٔ٘ ّاليتٔذ٘ ّالْقت، ّالتياقض 

 انٔب املالٜن٘. ادتنل٘ الفضىغٔ٘ بأؽهاهلا اللػْٓ٘ املدتلف٘، مما ٓتٔح لُ فضص٘ تألٔف الرت

 

تاصٓذ تطْص اللػ٘ الفضىغٔ٘ ّبعض قغآاٍا  2304326

 املعاصضٗ

 عاعات معتنزٗ( 3)

 French Language History and 

Contemporary issues 

املتطلب الغابل: قْاعز فضىغٔ٘ 

  متكزم٘

يف زتال  زصاع٘ بعض التػريات الضٜٔغ٘ يف تاصٓذ اللػ٘ الفضىغٔ٘، حتزٓزًالَٓزف ٍشا املغام 

تته الزصاع٘ عً طضٓل  الرتانٔب ّاملفضرات ّمعاىَٔا ّبعض قغآا التأثض ّالتأثري اللػْٓ٘ بني اللػات.

  الضدْع ليضْظ لػْٓ٘ يف عزٗ زتاالت )األرب، الغٔاع٘، االدتناع...(

 

 عاعات معتنزٗ( 3)  مكزم٘ يف األرب الفضىغٕ 1304321

 Introduction to French Literature ملتطلب الغابل: قْاعز فضىغٔ٘ ا

  متكزم٘

ُٓعيٙ ٍشا املغام بزصاع٘ األرب الفضىغٕ ميش بزآاتُ ستٙ الكضٌ الغابع عؾض، فٔته بإجياط إبضاط 

خضاٜط أرب العضْص الْعطٙ، ثه ٓته الرتنٔظ علٙ التذزٓز يف الكضٌ الغارؼ عؾض، ّالتعنل بضْصٗ 

ابع عؾض. ٓته سلو عً طضٓل اختٔاص ىضْظ تضلح أّعح يف رصاع٘ األرب الهالعٔهٕ يف الكضٌ الغ

هلشِ الػآ٘ ّمتجل ٍشِ اذتكب التاصخئ٘ اليت مض بَا األرب الفضىغٕ، ّتعَض عزرًا مً أعالو األرباٛ 

 الفضىغٔني يف تلو اذتكب.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) رصاع٘ لػْٓ٘ ليضْظ اذتغاصٗ الفضىغٔ٘ 2304311

 Linguistic Analysis of French Cultural 

Texts 

املتطلب الغابل: مكزم٘ يف 

 األرب

َٓزف ٍشا املغام إىل تعضٓف الطلب٘ باجملتنع الفضىغٕ املعاصض ّسلو مً خالل اعتعنال عزٗ ّعاٜل 

تعلٔنٔ٘ نالضشاف٘ املهتْب٘ ّالزعآ٘ ّاألفالو اخل.. ّباالعتنار علٙ بضىامر ستزر ٓعضف الطالب 

  -الفضىغٔ٘ مً سٔح:بادتْاىب األعاعٔ٘ املَن٘ للشغاصٗ 

اخل ( ّاليعاو الغٔاعٕ الفضىغٕ ّاليعاو التعلٔنٕ الفضىغٕ  …اجملتنع الفضىغٕ ) الؾباب، العاٜل٘، املضأٗ  

 ّاذتٔاٗ الْٔمٔ٘ الفضىغٔ٘.
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 عاعات معتنزٗ( 3) (2الفضىغٔ٘)الرتمج٘  1304348

 Translation (1)  ٘ٔاملتطلب الغابل: قْاعز فضىغ

 متكزم٘

املغام إىل تكزٓه معضف٘ ىعضٓ٘ للطالب يف معيٙ الرتمج٘ ّأىْاعَا ّأٍنٔتَا يف اذتٔاٗ َٓزف ٍشا 

العنلٔ٘ ّالْٔمٔ٘. ّنشلو دعل الطالب ٓهتغب آلٔ٘ الرتمج٘ العنلٔ٘ مً الفضىغٔ٘ إىل العضبٔ٘ 

إىل  –عارٗ –ّبالعهػ،  ّسلو مً خالل زتنْع٘ مجل ميتكاٗ مً اللػتني هلشِ الػآ٘. ّٓلذأ 

اذتضٗ اليت تضنظ علٙ املغامني رٌّ البشح يف تفاصٔل املعيٙ الؾهلٕ، نشلو ٓطبل يف  الرتمج٘

 ٍشا املغام األعاعٕ آلٔ٘ الرتمج٘ اذتضٗ.

 

 

 عاعات معتنزٗ( 3) (1الفضىغٔ٘ )الرتمجــ٘  1304349

 Translation (2)  :(2تضمج٘ )املتطلب الغابل  

مج٘ مً  الفضىغٔ٘ إىل العضبٔ٘ ّبالعهػ بالضدْع إىل َٓزف ٍشا املغام  إىل تزصٓب الطلب٘ علٙ الرت

ىضْظ صشفٔ٘. ّتعتنز ٍشِ املارٗ علٙ اجملالت ّاليؾضات ّالضشف الْٔمٔ٘ إلعطاٛ الطلب٘ التذضب٘ 

 العنلٔ٘ علٙ ىكل املعلْم٘ اإلعالمٔ٘ بني ٍاتني اللػتني.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) عله الزالل٘ ّاملعيٙ    2304343

 Semantics تطلب الغابل: قْاعز فضىغٔ٘ امل

 متكزم٘ 

ُٓعيٙ ٍشا املغام بانتغاب املعضف٘ يف الكْاعز العام٘ اليت تؤرٖ إىل فَه الزالل٘ مً خـــالل ) ادتنل٘ ( 

. َّٓزف إىل تعضٓف الطلب٘ مبدتلف اليعضٓات اليت عادتت ٍشا املْعْع ّنٔفٔ٘ تطْصٍا مجل ىعضٓ٘ 

 الكْاعز التْلٔزٓ٘ ّالتشْٓلٔ٘ . 

 

 عاعات معتنزٗ( 3) اللغاىٔات ّتعلٔه اللػ٘ الفضىغٔ٘ 2304425

 Linguistics and teaching French  ٘ٔاملتطلب الغابل: قْاعز فضىغ

 متكزم٘ 

َٓزف ٍشا املغام إىل تعضٓف الطالب مبدتلف ىعضٓات اللغاىٔات يف اللػ٘ الفضىغٔ٘: جتظٖٛ ألهلنُ، 

اللػْٖ ّالاللػْٖ ّعالق٘ ٍشِ اليعضٓات بتعلٔه اللػ٘  تضالأىْاع اال تضئف األصْات، تضشٔح اللفغ،

 الفضىغٔ٘. 

 

 عاعات معتنزٗ( 3)  اللػْٓات املكاصى٘  2304426

 Comparative Linguistics  ٘ٔاملتطلب الغابل: قْاعز فضىغ

  متكزم٘

اللػْٓ٘، ّعلٙ ٓكْو ٍشا املغام علٙ الزصاع٘ اليعضٓ٘ للفضعٔات ّالْعاٜل املتبع٘ يف عكز املكاصىات 

ُٓهؾف ميَا عً املؾهالت اليت تْادُ املتعلنني ّاملرتمجني ّغريٍه  .   الزصاع٘ التطبٔكٔ٘ اليت 

 

 عاعات معتنزٗ( 3)  مَاصات لػْٓ٘ متكزمُ 2304427

 Advanced Linguistic Skills  ٘ٔاملتطلب الغابل: قْاعز فضىغ

 ٘ متكزم

اللػْٓ٘ األصبع: اللفغ، احملارث٘، الهتاب٘ ّاالعتناع ّسلو عً  َٓزف ٍشا املغام إىل التعنل يف املَاصات

طضٓل عضض ىضْظ مهتْب٘ ّسْاصات ؽفْٓ٘ متعزرٗ تعله الطالب نٔفٔ٘ التضضف يف مْاقف 

 سكٔكٔ٘ مً اذتٔاٗ الفضىغٔ٘ الْٔمٔ٘. 
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 عاعات معتنزٗ( 3) اللػ٘ الفضىغٔ٘ للياطكني بػريٍاأعالٔب تزصٓػ  2304428

 Methods of French for Non Natives 

Teaching  

املتطلب الغابل: نتاب٘ ّتعبري 

(1) 

ٓتياّل ٍشا املغام شتتلف أعالٔب تزصٓػ اللػ٘ الفضىغٔ٘ بْصفَا لػ٘ أديبٔ٘، عْاٛ ناٌ التكلٔزٓ٘ 

ميَا أّ اذتزٓج٘، ننا َٓزف إىل تزصٓب الطلب٘ علٙ نٔفٔ٘ تزصٓػ اللػ٘ الفضىغٔ٘ للياطكني 

 اليت مً املنهً أٌ تْادََه.  اللػْٓ٘ ّالرتبْٓ٘ انلبػريٍا ّاملؾ

 

 عاعات معتنزٗ( 3) اللػ٘ الفضىغٔ٘ املَئ٘ 2304429

 Professional French Language  ٘ٔاملتطلب الغابل: قْاعز فضىغ

  متكزم٘

نذال َٓزف ٍشا املغام إىل تعضٓف الطالب علٙ اللػ٘ الفضىغٔ٘ أملغتعنلُ يف بعض اجملاالت املَئ٘ ن

األعنال، الغٔاس٘، اآلثاص سٔح تكزو لُ نلنات ّمضطلشات ّتضانٔب لػْٓ٘ متدضض٘ يف نل 

 زتال عً طضٓل اعتدزاو ىضْظ ّسْاصات مهتْب٘ ّمغذلُ متجل املْاقف الؾاٜع٘ يف ٍشا اجملال. 

 

 عاعات معتنزٗ( 3) رصاع٘ ّحتلٔل شتتلف اليضْظ األربٔ٘ الفضىغٔ٘ 2304413

 Analysis of Literary Texts  املتطلب الغابل: مكزم٘ يف

 األرب الفضىغٕ

ٓتياّل ٍشا املغام رصاع٘ ّحتلٔل زتنْع٘ مً اليضْظ األربٔ٘ يف العضض اذتزٓح ّإبضاط بعض 

ارتضاٜط األربٔ٘ هلشِ اليضْظ باإلعاف٘ إىل التعضف علٙ بعض األعنال املرتمج٘ مً اللػ٘ العضبٔ٘ 

 ّبالعهػ. 

 

 عاعات معتنزٗ( 3) صٌ )فضىغٕ(األرب املكا 1304433

 Comparative Literature                      

 

املتطلب الغابل: مكزم٘ يف 

 األرب الفضىغٕ

َٓزف ٍشا املغام إىل إطالع الطالب علٙ ىْعني مً األرب العضبٕ ّالفضىغٕ ّاملكاصى٘ بٔيَنا علٙ عزٗ 

  : اللػ٘، الغٔام، األٍزاف، األعلْب . مغتْٓات

 

 عاعات معتنزٗ( 3) الرتمج٘ التدضضٔ٘ 2304444

 Professional Translation  ٘1املتطلب الغابل:  تضمج 

َٓزف ٍشا املغام إىل تزصٓب الطلب٘ علٙ الرتمج٘ التتابعٔ٘ مً العضبٔ٘ إىل الفضىغٔ٘ ّبالعهػ يف 

الق٘ يف إفَاو شتتلف املْاقف ّالعضّف التْاصلٔ٘ مع اآلخض،  حبٔح ٓهتغب الزق٘ ّالغضع٘ ّالط

 ّتْصٔل املعلْم٘.

 

 عاعات معتنزٗ( 3) ىزّٗ ّمؾضّع ختضز )ىعضٖ، عنلٕ، تطبٔكات ( 2304445

 Research :املتطلب الغابل 

ٓكْو الطالب يف ٍشا املغام بإعزار حبح ختضز ٓتياّل فُٔ أسز مْاعٔع األرب أّ اللغاىٔات ّٓتبع فُٔ 

هلزف؛ ّحتزٓز الفضعٔات؛ ّطضم اختباصٍا؛ ّٓهٌْ ميَذٔ٘ البشح العلنٕ:نتشزٓز املؾهل٘ ّا

 البشح سا طابع ىعضٖ ّتطبٔكٕ.  

 


