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 الخطةالدراسيةلقسمالترجمة

 

 

 

 المستوىالثاني

الثانيالفصل  الفصلاالول 

Listening and 

speaking (4) 

(4محادثح واستماع )  

Listening and speaking 

(3) 

(3محادثح واستماع )  

Advanced Reading 

comprehension   

استيؼاتيح متقذمح قراءج  

Reading comprehension 

(3) 

(3قراءج استيؼاتيح )  

Advanced Writing 

skills 

متقذمح  ح تكتامهاراخ   

Writing skills (3) 

(3كتايح )  مهاراخ 

Advanced Grammar  

  متقذمح  قىاػذ

Grammar (3) 

(3قىاػذ )  

Introduction to 

Linguistics (2) 

(2) ي ػلم اللغحمقذمح ف  

Introduction to 

Linguistics (1) 

(1) ي ػلم اللغحمقذمح ف  

Introduction to 

Translation  

ي الترجمح        مقذمح ف  

 Computer Skills 

 مهاراخ الحاسىب    

Islamic Culture 

 ثقافح اسالميح
............................. 

 المستوىاالول

الثانيالفصل  الفصلاالول 

Listening and speaking (2) 

(2محادثح واستماع )  

Listening and speaking (1) 

(1محادثح واستماع )  

Reading comprehension (2) 

(2قراءج استيؼاتيح )  

Reading comprehension 

(1) 

(1قراءج استيؼاتيح )  

Writing skills (2) 

(2كتايح )  مهاراخ 

Writing skills (1) 

(1كتايح )  مهاراخ 

Grammar (2) 

(2قىاػذ )  

Grammar (1) 

(1قىاػذ )  

Introduction to Literature 

(2) 

(2مقذمح في االدب )  

Introduction to Literature 

(1) 

(1مقذمح في االدب )  

Arabic Language (2) 

102لغح ػرتيح   

Arabic Language (101) 

101لغح ػرتيح   

الثالثالمستوى  

الثانيالفصل  الفصلاالول 

Morphology 

 ػلم الصرف

18
th

 Century  Drama 

 مسرح القرن الساتغ ػشر

Comparative literature  

 ادب مقارن

Phonetics & Phonology 

 ػلم الصىخ 

18
th

 Century  Novel 

القرن الثامه ػشر روايح  

18th Century. Poetry 

 شؼر القرن الساتغ ػشر

On sight Translation 

 الترجمح المىظىرج

Translation: Theories 

 وظرياخ الترجمح

Translation of News 

 ترجمح االخثار   

Technical Translation 

 الترجمح الفىيح

Literary Translation 

 الترجمح االدتيح      

Electronic Tools for 

Translators 

 الترجمح االلكتروويح ووسائلها

 المستوىالرابع

الثانيالفصل  الفصلاالول 

 20th century literature 

 األدب في القرن الؼشريه

 Research Methodology 

 طرق الثحث          

 English Syntax 

 الىحى االوجليزي

 Semantics  

 ػلم المؼاوي

Religious Translation 

 الترجمح الذيىيح     

19th century literature 

 األدب في القرن التاسغ ػشر

Graduation Research 

 تحث التخرج      

Translation of Legal 

Texts 

 ترحمح المصىص القاوىويح      

Revising & Editing for 

Translators 

 مراجؼح الترجمح وتحريرها  

Business Translation 

 الترجمح التجاريح       

Training 

 التذرية  

 Simultaneous 

Interpreting 

 الترجمح الفىريح          

 

Consecutive 

Interpreting 

 الترجمح التتثؼيح      


