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  الفصل الدرا األول 

  

ي   الفصل الدرا الثا

ا  املادة ا  املادة  املتطلب السابق  س  رمز   املتطلب السابق  س  رمز

سيةاللغة   )١( الفر

French Language (1)  
FLAN 101 ٣   

سيةاللغة   )2( الفر

French Language (2)  
FLAN 102 ٣  FLAN 101 

 )١الثقافة اإلسالمية (

Islamic Culture (1)  
ISLS 101 ٢  

 )٢الثقافة اإلسالمية (

Islamic Culture (2)  
ISLS 201 ٢  ISLS 101 

ة ارات اللغو  امل

Language Skills  
ARAB 101  ٣   

ي ر الكتا  التحر

Arabic Writing  
ARAB 201 ٣  ARAB 101 

ي ارات التعلم والو املعلوما  م

Learn. Skills & Inf. Awareness  
IS 103 ٣   

 مبادئ البحث العل

Prin. of Scientific Research  
IS 104 ٣    

سانية  املدخل إ العلوم اإل

Intro. to Human Sciences  
HIST 101 ٣   

ارات  سانية السلوكم  اإل

Human Behavior Skills  
PSY 101 ٣    

ي    ١٤  مجموع الساعات  الفصل األول      ١٤  مجموع الساعات  الفصل الثا

  الفصل الدرا الثالث

  

ع   الفصل الدرا الرا

ا  املادة ا  املادة  املتطلب السابق  س  رمز   املتطلب السابق  س  رمز

يعاب (  )١القراءة واالس

Reading & Comprehension (1)  
FLAN 213  ٣  FLAN 102 

يعاب (  )2القراءة واالس

Reading & Comprehension (2)  
FLAN 214  ٣  FLAN 213  

  )١التعب الشف (

Oral Expression (1)  
FLAN 223  ٣  FLAN 102 

  )٢التعب الشف (

Oral Expression (2)  
FLAN 224  ٣  FLAN 223  

ي (   )١التعب الكتا

Writing (1)  
FLAN 233  ٣  FLAN 102 

ي (   )٢التعب الكتا

Writing (2)  
FLAN 234  ٣  FLAN 233  

  )١النحو التطبيقي (

Applied Grammar (1)  
FLAN 243  ٣  FLAN 102 

  )٢النحو التطبيقي (

Applied Grammar (2)  
FLAN 244  ٣  FLAN 243  

 )٣(سالمية اإل ثقافة ال

Islamic Culture (3) 
ISLS 301 ٢  ISLS 201  ناء املفردات   املعاجم و

Dictionaries & Vocab. Building  
FLAN 251  ٣  FLAN 233  

 )١( مادة حرة

Free Course (1)  
 ٣   

 )٤(سالمية اإل ثقافة ال

Islamic Culture (4)  
ISLS 401 ٢  ISLS 301  

ع    ١٧  مجموع الساعات  الفصل الثالث     ١٧  مجموع الساعات  الفصل الرا
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اقع  )FLAN 101 , 102مادتا ( دّرس بو
ُ
ن .  ١٥ت ستمر الطالب  املسار ما لم يج املادت  له لاللتحاق باملسار ، وال 

ً
يال  للطالب وتأ

ً
سا عد تأس

ُ
 ، و

ً
  ساعة أسبوعيا

  
  

امس   الفصل الدرا ا

  

  الفصل الدرا السادس

ا  املادة ا  املادة  املتطلب السابق  س  رمز   املتطلب السابق  س  رمز

 نحو متقدم

Advanced Grammar  
FLAN 345 ٣  FLAN 244 

ات  جمة نظر  ال

Translation Theories  
FLAN 362 ٣  FLAN 361 

  تطبيقات كتابية ألغراض خاصة

Wrt. Appli. for Spec. Purposes  
FLAN 335 ٣  FLAN 234  

جمة  تطبيقات    ال

Applications in Translation  
FLAN 363 ٣  FLAN 361 

ية ألغراض خاصة   تطبيقات شف

Orl. Appli. for Spec. Purposes  
FLAN 325 ٣  FLAN 224 

ات   مدخل ا اللغو

Introduction to Linguistics  
FLAN 371 ٣  FLAN 345 

سية يل الختبارات القياس الفر   تأ

Qualif. for French  Aptitude T.  
FLAN 391 ٣  FLAN 234 

  مقدمة  األدب

Introduction to Literature  
FLAN 381 ٣  FLAN 335 

جمة  ةمقدمة  ال ر   التحر

Intro. to Written Translation  
FLAN 361 ٣  FLAN 251 

سية ضارة الفر   ا

French Civilization  
FLAN 382 ٣  FLAN 335 

 )٢( مادة حرة

Free Course (2)  
 ٣    

 )٣( مادة حرة

Free Course (3)  
 ٣   

امس     ١٨  مجموع الساعات  الفصل السادس    ١٨  مجموع الساعات  الفصل ا

ع   الفصل الدرا السا

  

  الفصل الدرا الثامن

ا  املادة ا  املادة  املتطلب السابق  س  رمز   املتطلب السابق  س  رمز

جمة  مجال ا  عمالأل ال

Business Translation  
FLAN 464 ٣  FLAN 363 

جمة  مجال السياحة  ال

Tourism Translation  
FLAN 465 ٣  FLAN 363 

طاب   تحليل ا

Discourse Analysis  
FLAN 472 ٣  FLAN 371 

  ترجمة نصوص إسالمية

Translation of Islamic Texts  
FLAN 466 ٣  FLAN 363 

سية املعاصرة   الرواية الفر

Contemporary French Fiction  
FLAN 483 ٣  FLAN 381 

ب عم  تدر

Practicum  
FLAN 494 ٣  FLAN 464 

  مقدمة  منا البحث العل

Intro. to Sci.  Research Methods  
FLAN 492 ٣  FLAN 362  

ة  )٢( مادة اختيار

Elective Course (2) 
 ٣   

ية لغة اجن سية    الفر

French as a Foreign Language  
FLAN 493 ٣  FLAN 371 ـــ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ  ــ ــــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــ    ــ

ة  )١( مادة اختيار

Elective Course (1) 
ـــ    ٣  ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـ ــ ـــــ ــ ــ ــــــ ــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ  ــ ــــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــ    ــ

ع     ١٢  مجموع الساعات  الفصل الثامن    ١٨  مجموع الساعات  الفصل السا

جمة سية وال ة ملسار اللغة الفر   قائمة باملقررات االختيار

جمة  )(FLAN 363متطلب  FLAN 467 قضايا ومشكالت ال

Issues & Problems in Transl./Prerequisite (FLAN 363) 

ونية ووسائل التواصل االجتما اقع اإللك  )(FLAN 363متطلب  FLAN 468 ترجمة املو

)363 FLAN  Prerequisite/ .Media Transl.Websites & S 

 )(FLAN 371 امتطل FLAN 473التحليل التقاب 

Comtrastive Analysis/Prerequisite (FLAN 371)  

ال السيا والدبلوما جمة  ا  )(FLAN 363متطلب  FLAN 469 ال

Transl. in Politics & Diplomacy /Prerequisite ( FLAN 363) 

 )(FLAN 493 امتطل FLAN 495 عليم اللغة باستخدام التكنولوجيا

T. Language using Technology/Prerequisite FLAN 493) 
 


