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 السنة األولى
 

 الفصل الثاني الرقم الفصل األول الرقم
 رقم المادة اسم المادة  رقم المادة اسم المادة 

1مكثفة الصينية اللغة ال 1 2مكثفة الصينية الة لغال 1 0121121   0121122 
االستماع والمحادثة باللغة   2

1الصينية  
االستماع والمحادثة باللغة  2 0121110

2الصينية   
0121113 

 0120118 استماع ومحادثة )انجليزي( 3 0120113 القراءة واالستيعاب 3
1انجليزي  4 - متطلب جامعة أو كلية 4  0130107 
جامعة أو كليةمتطلب  5 - متطلب جامعة أو كلية 5  - 

 
 السنة الثانية

 الفصل الثاني الرقم الفصل األول الرقم
 رقم المادة اسم المادة  رقم المادة اسم المادة 

3اللغة الصينية المكثفة   1 4اللغة الصينية المكثفة  1 0121221   0121223 
االستماع والمحادثة باللغة   2

3الصينية   
الكتابة والقراءة باللغة   2 0121211

2الصينية   
0121312 

الكتابة والقراءة باللغة   3
1الصينية   

1قواعد اللغة الصينية   3 0121213  0121222 

2انجليزي  4 )انجليزي( الكتابة 4 0130108   0120115 
 - متطلب جامعة أو كلية 5 - متطلب جامعة أو كلية 5

 
 
 
 



 السنة الثالثة
 

 الفصل الثاني الرقم الفصل األول الرقم
 رقم المادة اسم المادة  رقم المادة اسم المادة 

الكتابة والقراءة المتقدمة   1
 باللغة الصينية

الترجمة من الصينية إلى   1 0121311
 العربية

0121441 

2قواعد اللغة الصينية   2  
0121321 

اإلنترنت ووسائل التواصل  2
 االجتماعي الصينية

0121253 

الحروف الصينية  3 0121225 الكفاءة اللغوية الصينية 3  0121212 
(1) الفنون والثقافة الصينية 4  -ترجمة عامة )انجليزي  4 0121252 

 عربي(
0120372 

 - متطلب جامعة أو كلية 5 - متطلب جامعة أو كلية 5
جامعة أو كلية متطلب 6 - متطلب جامعة أو كلية 6  - 

 
 
 

 السنة الرابعة
 

 الفصل الثاني الرقم الفصل األول الرقم
 رقم المادة اسم المادة  رقم المادة اسم المادة 

مقدمة في األدب الصيني   1
(1)  

2121330 مقدمة في األدب الصيني   1 
(2)  

2121430  

تدريس اللغة الصينية كلغة  2
 أجنبية

الترجمة من الصينية إلى   2 0121355
 اإلنجليزية

0121443 

الترجمة من العربية إلى   3
 الصينية

 - متطلب تخصص اختياري  3 0121442

 0120220 لسانيات 4 - متطلب تخصص اختياري  4
 - متطلب جامعة أو كلية 5 - متطلب جامعة أو كلية 5
 - متطلب جامعة أو كلية 6 - متطلب جامعة أو كلية 6

 


