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 :رسالة القسم
 والعربي األردني المجتمع حاجة تلبية على بالعمل اللغة الصينية وآدابها قسم يلتزم -

مجاالت مختلفة  في العمل سوق  في المنافسة على القادرين الخريجين من والعالمي
 وتسليحهم تأهيلهم وعلى ،تتطلب استخدام اللغة الصينية والدراية بالثقافة الصينية

، إلى جانب العملية حياتهم في والتمييز النجاح من تمكنهم التي والمهارات بالمعارف
 خلق إلى عىكما يس .المستقل والتفكير واإلبداع والتحليل النقد على الطلبة قدرات تنمية
 في وتتكامل القويم والخلق العلمية الروحبو  الثقافي باالنفتاح يتحلى الشخصية قوي  جيل

 العالي واألدب السامية اإلنسانية القيم جوانب مع العميقة والثقافة المعرفة جوانب أفراده
 وثقافة تقبل اآلخر. الرفيع

 الشعوب ثقافات على احواالنفت التواصل أجواء خلق إلى بالسعي القسم يلتزم كذلك -
 مع عالقاتبناء   خالل من وذلك ،المختلفة مجاالتال في وتجاربها بشكل عام األخرى 

)وهي الجامعة الشريكة لجامعة  طلبة كلية اللغات األجنبية في جامعة لياوتشينج/ الصين
دابها فيالدلفيا في معهد كونفوشيوس/ جامعة فيالدلفيا والمتابعة لبرنامج اللغة الصينية وآ

 القسم يعملالمنح الدراسية والتعاونات الثقافية المتنوعة. كما  خالل منفي الجامعة( 
 والخبرات العالية العلمية الكفاءات أصحاب من يةتدريس هيئة أعضاء  استقطاب على

 على أن تكون اللغة األم ألغلبهم هي اللغة الصينية. الواسعة
 رؤية القسم:

رين دورفد سوق العمل بشباب وشابات قا كفاءات متخصصة في اللغة الصينيةعداد إ 
 .غة الصينيةعلى العمل في مختلف المجاالت التي تتطلب دراية بالل

 هداف البرنامج: أ

يهدف قسم اللغة الصينية وآدابها إلى تلبية حاجات المجتمع األردني والعربي والعالمي 
ة تتطلب إتقان اللغة من الخريجين المؤهلين والمنافسين القادرين على العمل في مجاالت مختلف

 الصينية ومعرفة ثقافتها، وذلك من خالل:

إتقان مهارة القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة باللغتين الصينية واإلنجليزية في مختلف  -
 المجاالت، باإلضافة إلى اإللمام بالجوانب اللغوية والقواعدية لهاتين اللغتين
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 الصينية تحليل النصوص األدبية المختلفة باللغة  -
ترجمة النصوص المختلفة من وإلى اللغة الصينية واإلنجليزية والعربية، مع االلتزام  -

 باألمانة العلمية والمعايير األخالقية واألكاديمية عند الترجمة الكتابية والشفوية
استخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل ومبادئ البحث العلمي لتطوير مهاراته  -

إلنجليزية والصينية، باإلضافة إلى التعرف على الثقافة الصينية واإلنجليزية في اللغتين ا
 بمختلف المجاالت

العمل بكفاءة كمتخصص باللغتين الصينية واإلنجليزية بشكل فردي أو جماعي بشكل  -
   يعكس الحس بالمسؤولية

 مخرجات البرنامج:
 :أن على قادًرا يكون  وآدابها أن صينيةال اللغة لبرنامج دراسته من االنتهاء لدى الطالب من يتوقع

 واإلنجليزية بمهارة. الصينية باللغتين والقراءة والكتابة المحادثة يتقن  .1
 .الصينية باللغة األساسية والمفاهيم القواعد يحلل .2
 بين اللغات الصينية واإلنجليزية والعربية.  المختلفة النصوص بدقة يترجم .3
 صينية ووسائل التواصل االجتماعي الصينية. يميز األمور المتعلقة بالثقافة ال .4
 .الصينية باللغة األدبية النصوص يحلل .5
الفورية، وعند  والترجمة النصوص ترجمة عند واألخالقية والمهنية العلمية باألمانة يلتزم .6

 .استخدام اللغة الصينية واإلنجليزية في العمل
 مجال في البيانات قواعد لىإ للوصول والتواصل الصينية المعلومات تكنولوجيا يستخدم .7

 .معارفه ومهاراته لتطوير تخصصه
 اللغتين في كمتخصص عليه المترتبة المسؤولية ويتحمل فريق ضمن بكفاءة يعمل .8

 . واإلنجليزية الصينية
باللغة  نواٍح متعلقة تحليل في واإلبداعي الناقد التفكير في العلمي البحث مهارات يستخدم .9

 .الصينية
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 لبرنامج:مهارات خريجي ا

 أواًل: المهارات اللغوية:

  القدرة على التواصل باللغة الصينية واإلنجليزية بشكل صحيح وإتقان المهارات األربعة
 )القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة( باللغتين.

  تحليل النصوص األدبية باللغة الصينية وربط الجوانب األدبية بتاريخ الصين وحضارتها
 العريقة.

 األساسيات اللغوية في علم اللغة والقدرة على تطبيقه بالشكل السليم. معرفة 
 ثانًيا: المهارات المهنية:

 .القدرة على ترجمة النصوص من اللغة الصينية إلى اللغة العربية واإلنجليزية، والعكس 
 .توظيف اللغة الصينية في مجاالت العمل المختلفة، كالتجارة واإلعالم والسياحة 
 األساليب الحديثة في تدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية. التعرف على 

 ثالًثا: المهارات العامة:

  الدراية بالثقافة الصينية والمجتمع الصيني وتاريخه العريق، والقدرة على التعامل مع
 الشعوب من مختلف الثقافات.

  التواصل القدرة على استخدام وسائل التكنولوجيا الصينية وتوظيف التكنولوجيا ووسائل
 لتطوير المهارات المختلفة.

 .العمل الجماعي ضمن الفريق، وتنمية المهارات القيادية 
 .استخدام أساليب حل المشكالت بكفاءة 

 مخرجات تعلم البرنامج:
 المعرفة والفهم:

/ يحدد أساسيات الصوتيات وعلم الداللة وعلم الصرف والنحو، باإلضافة إلى 1ع -
 اتية واللغوية االجتماعية في اللغتين اإلنجليزية والصينية.التعرف على الجوانب البراغم

/ يتعرف على الثقافة الصينية بمختلف مجاالتها، باإلضافة إلى تاريخها ومظاهرها 2ع -
 المتنوعة كاألدب والفن والموسيقى وغيرها.



 5 

 المهارات:
دثة باللغتين / يتواصل بفاعلية من خالل اتقان مهارة القراءة والكتابة واالستماع والمحا1م -

 الصينية واإلنجليزية
 / يحلل المكونات اللغوية والقواعدية المختلفة الخاصة باللغة الصينية2م -
/ يترجم النصوص بين العربية واإلنجليزية والصينية بدقة، وإنتاج نصوص مترجمة 3م -

 ذات مبنى ومعنى سليم وواضح
 / يحلل النصوص األدبية المختلفة باللغة الصينية4م -
ظف تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل للوصول إلى قواعد البيانات في / يو 5م -

 مجال التخصص وتطوير المهارات والمعرفة المكتسبة
/ يوظف مهارات البحث العملي والتفكير الناقد واإلبداعي عند العمل خاصة في ما 6م -

 يتعلق باللغتين الصينية واإلنجليزية
 :الكفايات
لمية واألخالقية في العمل وعند الترجمة الكتابية والفورية ويعمل / يلتزم باألمانة الع1ك -

 بإخالص وكفاءة وأمانة ومسؤولية ضمن الفريق
/ يتكيف مع الثقافة الصينية واإلنجليزية وينغمس فيهما ويتأثر بإيجابياتهما ويتمكن 2ك -

 من التواصل مع أفراد شعبهما
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 وآدابها الصينية قسم اللغة أعضاء الهيئة التدريسية في

اسم عضو هيئة 
 التدريس

المرتبة 
 العلمية

 التخصص الدقيق المعتمد
الجامعة التي 
تخرج منها/ 
 الدولة/السنة

 المجال المعرفي

 الدراسات األدبية والمهارات اللغوية ج. شان دونغ دكتوراه األدب الصيني أستاذ مشارك تان ديشينج
 المهارات اللغوية والدراسات اللغوية ج. شرق الصين اليب التدريسدكتوراه أس أستاذ مشارك يانج جوانجاي

يقيةدكتوراه ترجمة ولغويات تطب أستاذ مشارك هان يبينج ا ج. يوسان/ كوري 
 الجنوبية

الترجمة والمهارات اللغوية 
 والدراسات اللغوية

ج. لياو شينغ/  ماجستير أساليب تدريس مدرس ين تشيهوا
 الصين

 والدراسات اللغوية المهارات اللغوية

 عروب البكري 
نية ماجستير تدريس اللغة الصي مدرس

 لغير الناطقين بها
ج. لياو شينغ/ 

 الصين
 الترجمة والمهارات اللغوية

ر ماجستير اللغة العربية لغي مدرس ما رونج
 الترجمة والمهارات اللغوية ج. األردنية الناطقين بها

 

 الخطة الدراسية:
 ساعة معتمدة( 27: )امعةأوال: متطلبات الج

 ساعة معتمدة( 18أ. متطلبات الجامعة اإلجبارية )

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 العالمة المتطلب السابق

  --- 3 علوم عسكرية* 0115001
  --- 3 التربية الوطنية 0115100
  0114099 3 مهارات االتصال والتواصل )اللغة العربية( 0114103
  0130099 3 (1مهارات االتصال والتواصل )اللغة اإلنجليزية 0130107
  0130107 3 (2مهارات االتصال والتواصل )اللغة اإلنجليزية 0130108
  --- 1 الريادة واالبتكار 0330103
  --- 1 القيادة والمسؤولية المجتمعية 0115102
  --- 1 المهارات الحياتية 0170101
  --- 0 دمة المجتمععمل تطوعي في خ 0115000

يتوجببب علببى كافببة الطلبببة التقببدم المتحانببات تحديببد المسببتوى فببي اللغببة العربيببة واللغببة اإلنجليزيببة ومهببارات الحاسببوب، وعلببى 
 ( خارج خطته الدراسية.099الطالب الذي ال يحقق النجاح في أّي من هذه االمتحانات أن يسجل لماّدته مساقًا استدراكيًا )
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 ساعات معتمدة( 9لجامعة االختيارية: )ب. متطلبات ا

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 العالمة المتطلب السابق معتمدة

  --- 3 مهارات التفكير 0170102
  --- 3 (1الفكر والحضارة اإلنسانية ) 0110133
  --- 3 (1مهارات لغوية ) 0140111
  --- 3 (2مهارات لغوية ) 0140112
  --- 3 بيئةالتنمية وال 0670101
  --- 3 مقدمة في إدارة المشاريع 0330111
  --- 3 حقوق اإلنسان 0420140
  --- 3 الثقافة القانونية 0420143
  --- 3 الثقافة االقتصادية 0320104
  --- 3 الثقافة الرقمية 0750101
  --- 3 مهارات تحليل البيانات 0750102
  --- 3 الثقافة الصحية 0910102

 ساعة معتمدة( 24ًيا: متطلبات الكلية: )ثان
 ساعة معتمدة( 15أ. متطلبات الكلية اإلجبارية: )

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 العالمة

  --- 3 فن الكتابة والتعبير 0110111
  --- 3 فن الخطابة والحوار 0110113
  0750099 3 مناهج البحث 0170160
  --- 3 دمة في علم النفسمق 0170103
  --- 3 ثقافة جمالية 0180360

 ساعات معتمدة( 9ب. متطلبات الكلية االختيارية: )

المتطلب  ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة
 العالمة السابق

  --- 3 تذوق النص األدبي 0110112
  --- 3 المكتبة العربية والمعاجم 0110280
  --- 3 مجتمعتنمية وتنظيم  0115115
  --- 3 مختارات أدبية باللغة اإلنجليزية 0120110
  --- 3 الموهبة والتفوق  0170254
  --- 3 تاريخ الفن العالمي 0190473
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 ساعة معتمدة( 81ثالًثا: متطلبات التخصص: )
 ساعة معتمدة( 75التخصص اإلجبارية: ) متطلباتأ. 

 ساعة معتمدة( 60للغة الصينية )ا -

ساعة  اسم المادة لمادةرقم ا
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  --- 3  1 االستماع والمحادثة باللغة الصينية  0121110
  0121110 3 2االستماع والمحادثة باللغة الصينية   0121113
  --- 3 1اللغة الصينية المكثفة   0121121
  0121121 3 2اللغة الصينية المكثفة   0121122

1012121   0121113 3 3االستماع والمحادثة باللغة الصينية   
  0121221 3 الحروف الصينية  0121212
  0121221 3 1الكتابة والقراءة باللغة الصينية   0121213
  0121122 3 3اللغة الصينية المكثفة   0121221
  0121221 3 1قواعد اللغة الصينية   0121222
2210121 3 صينية لفنون والثقافة الا 0121252   
  0121252 3 اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي الصينية 0121253
  0121213 3 2الكتابة والقراءة باللغة الصينية   0121312
  0121222 3 2قواعد اللغة الصينية   0121321
  0121312 3 الكتابة والقراءة املتقدمة ابللغة الصينية  0121311

2012133   0121311 3 1يف األدب الصيين مقدمة   
  0121221 3 تدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية 0121355
  0121332 3  2مقدمة يف األدب الصيين   0121432
  0121312 3 الرتمجة من الصينية إىل العربية  0121441
  0121441 3 الرتمجة من العربية إىل الصينية  0121442
  0121441 3 اإلجنليزيةىل إنية الرتمجة من الصي  0121443

 ساعة معتمدة( 15ب. المواد المساندة باللغة اإلنجليزية )إجبارية( )

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 العالمة

  --- 3 القراءة واالستيعاب 0120113
  --- 3 الكتابة  0120115
  --- 3 استماع ومحادثة 0120118
  0130107 3 لسانياتال 0120220

+ 0120115 3 عربي( -الترجمة العامة )انجليزي  0120372  
0114103  
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 ساعات معتمدة( 6: ) التخصص االختياريةمتطلبات  .ج

 اللغة الصينية  -

 اسم املادة رقم املادة
ساعة 
 معتمدة

 العالمة املتطلب السابق

  0121211 3 اخلطاب واخلط الصيين 0121214
  0121121 3 ة الصينية ألغراض السياحةاللغ  0121251
  0121221 3 اللغة الصينية ألغراض التجارة واألعمال 0121352
  0121221 3 اللغة الصينية ألغراض الصحافة واإلعالم 0121353

 
 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس.

 سياسة الحضور والغياب:
مببن  محاضببرات / نببر( 5و محاضببرات /حببث 5)  %15مح للطالببب بالتغيببب أكثببر مببن ال يسبب

السببباعات المقبببررة للمبببادة ببببدون عبببذر مرضبببي أو قهبببري يقبلبببه عميبببد الكليبببة  إذ يترتبببب اعتببببار 
الطالبببب منسبببحبًا مبببن المبببادة فبببي حالبببة قببببول العميبببد للعبببذر، بينمبببا ي منبببع الطالبببب مبببن التقبببدم 

في المادة صفرًا في حالبة عبدم قببول العميبد للعبذر المرضبي  لالمتحان النهائي وتكون عالمته
 أو القهري.
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 وآدابها الصينيةالخطة االسترشادية لتخصص اللغة 
 ساعة معتمدة 132

 السنة األولى
 

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

 0121122 2لغة صينية مكثفة  1 0121121 1ة لغة صينية مكثف 1
االستماع والمحادثة باللغة   2

 1الصينية
االستماع والمحادثة باللغة  2 0121110

 2الصينية 
0121113 

 0120118 استماع ومحادثة )انجليزي( 3 0120115 الكتابة 3
مهارات االتصال والتواصل  4 0120113 القراءة واالستيعاب 4

 0130107 (1 )لغة إنجليزية

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

 
 السنة الثانية

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

 0121212 ف الصينيةالحرو   1 0121221 3اللغة الصينية المكثفة   1
االستماع والمحادثة باللغة   2

 3الصينية 
 0121222 1قواعد اللغة الصينية   2 0121211

الكتابة والقراءة باللغة   3 0121252 الفنون والثقافة الصينية 3
 1الصينية 

0121213 

مهارات االتصال والتواصل  4
 (2)لغة إنجليزية 

 0120220 لسانيات 4 0130108

 - متطلب جامعة أو كلية 5 - ب جامعة أو كليةمتطل 5
 - متطلب جامعة أو كلية 6 - متطلب جامعة أو كلية 6
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 السنة الثالثة
 

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

 الكتابة والقراءة باللغة  1
2الصينية   

ة لقراءة المتقدمالكتابة وا  1 0121312
 باللغة الصينية

0121311 

2قواعد اللغة الصينية   2  
0121321 

 الترجمة من الصينية إلى  2
 العربية

0121441 

ل اإلنترنت ووسائل التواص 3
 االجتماعي الصينية

 -ترجمة عامة )انجليزي  3 0121253
 عربي(

0120372 

 - متطلب جامعة أو كلية 4 - متطلب جامعة أو كلية 4
 - متطلب جامعة أو كلية 5 - متطلب جامعة أو كلية 5
    - 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 
 مقدمة في األدب الصيني  1 0121331

2  
0121431 

ترجمة من العربية إلى ال  2
 الصينية

 الترجمة من الصينية إلى  2 0121442
 اإلنجليزية

0121443 

لغة تدريس اللغة الصينية ك 3
 أجنبية

 - متطلب تخصص اختياري  3 0121355

 - متطلب جامعة أو كلية 4 - متطلب جامعة أو كلية 4
 - متطلب جامعة أو كلية 5 - متطلب جامعة أو كلية 5
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 نتاجات التعلم لمواد التخصص في قسم اللغة الصينية وآدابها
 
 أواًل: مواد اللغة الصينية )متطلبات التخصص اإلجبارية(:

   1اللغة الصينية المكثفة  .1
. معرفة الخصائص الصوتية األساسية للغة الصينية، وتهجئة األحرف الصينية بشكل صحيح 1

 . pinyinباستخدام 
 وقراءتها واستخدامها. HSK-I. التعرف على الكلمات المحددة في مستوى 2
 بناء وتركيب جمل باللغة الصينية مستخدمة في الحياة اليومية. . توظيف قواعد اللغة الصينية في3
 . فهم طريقة الكتابة الصحيحة لألحرف الصينية، والتدرب على كتابتها,4

   1االستماع والمحادثة باللغة الصينية  .2
. فهم النطق الصيني الصحيح من خالل التدريبات المكثفة على مهاراة االستماع، باإلضافة إلى 1

 ة بصوت عاٍل وتقليد النطق.القراء
 . ممارسة وتطوير المهارات اللغوية من خالل العمل الجماعي التفاعلي.2
 . القدرة على التواصل مع الناطقين باللغة الصينية بشكل بسيط.3

   2اللغة الصينية المكثفة  .3
 .pinyinوتهجئة األحرف الصينية بشكل صحيح مع  pinyin. اتقان الكتابة بطريقة 1
 وقراءتها واستخدامها ومعرفة معانيها. -HSK 2لتعرف على الكلمات المحددة في كتاب . ا2
 . تعلم بناء الجملة الصينية األساسية واستخدامها في الحياة اليومية كما هو مدرج في الكتاب.3
 . فهم طريقة الكتابة الصحيحة لألحرف الصينية، وممارسة كتابة بعض الرموز.4

  2والمحادثة باللغة الصينية االستماع  .4
 . ممارسة وتطوير مهارات التواصل اليومية لدى الطلبة.1
 . طرح مواضيع للنقاش وربطها بوسائل التواصل اللغوية. 2
 . توظيف التسجيالت الصوتية في تدريب الطلبة على التواصل اللغوي وقدرتهم على فهم اللغة.3

   3اللغة الصينية المكثفة  .5
 دات الطلبة باللغة الصينية مع فهم بعض المعاني الداللية والبراغماتية للكلمات.. إثراء مفر 1
 وتحسين قدرتهم على استخدام اللغة. HSK3. فهم قواعد اللغة )المتعلقة بالكلمات والجمل( في 2
 . تحسين القدرة الشفهية واللفظية باللغة الصينية.3
 تعريفهم بالثقافة الصينية وتعزيز اهتمامهم بتعلم اللغة الصينية.. 4

 3االستماع والمحادثة باللغة الصينية  .6
 . التأكد من اللفظ الصحيح للكلمات وإتقان التنغيم الصحيح للغة.1
 . تطوير معرفتهم بالتعبابير الصينية.2
 . تحسين مهارات االستماع باللغة الصينية.3
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 ى التحدث باللغة الصينية.. تحسين القدرة عل4
 الحروف الصينية .7

 . إتقان أساسيات كتابة األحرف الصينية، مثل طريقة تكوين األحرف الصينية وغيرها.1
 . إتقان طرق تحليل الرموز الصينية، مثل المترادفات وغيرها.2
 . إتقان استراتيجيات تعلم الرموز الصينية.3
 .. تعزيز اهتمامهم بتعلم الحروف الصينية4

  1الكتابة والقراءة باللغة الصينية  .8
 . تعلم وإتقان القراءة الصينية اليومية واستراتيجيات الكتابة األساسية.1
 . كتابة جمل بتراكيب صحيحة في مختلف الموضوعات.2
 . تعزيز قدراتهم في القراءة والكتابة باللغة الصينية.3

 1قواعد صينية  .9
 التعرف على الجوانب النحوية المختلفة، مثل المورفيم، والمعاجم، وبعض التراكيب األساسية.. 1
 . فهم القواعد األساسية في اللغة الصينية )بنية الكلمات والعبارات والجمل(.2
 . فهم ميزات اللغة الصينية )السمات اللغوية(.3

 الفنون والثقافة الصينية   .10
 ني والجغرافيا والمجتمع واألدب والفن والعادات والتقاليد.. التعرف على التاريخ الصي1
 . التعرف على نمط حياة الشعب الصيني والطب الصيني التقليدي وبعض تقاليد الرعاية الصحية. 2
 . تعزيز اهتمام الطلبة بتعلم اللغة الصينية وإلقاء القصائد الصينية.3
ل دراستهم أو العمل في مجاالت مختلفة باللغة . وضع الطلبة على الطريق الصحيح وإعدادهم إلكما4

 الصينية.
 اإلنترنت الصيني ووسائل التواصل االجتماعي .11

 . االطالع على محركات البحث ووسائل التواصل االجتماعي المستخدمة في الصين.1
 . البحث عن مواضيع متنوعة تتعلق باللغة الصينية وآدابها من خالل محركات البحث الصينية.2
 داد تقارير بسيطة عن اللغة الصينية )اللغويات واألدب(.. إع3
 . العمل بشكل فردي لتعزيز االعتماد على النفس، والعمل ضمن فرق للمشاركة في العمل الجماعي.4

 2الكتابة والقراءة باللغة الصينية  .12
 . فهم وإتقان التعبابير المستحدمة في الحياة اليومية في الصين.1
 ادات الصينية بشكل عام.. فهم الثقافة والع2
 . كتابة جمل بسيطة بشكل صحيح من خالل األنشطة الصفية.3

 2القواعد الصينية  .13
 . التركيز على الفائدة العملية لمعظم الخصائص اللغوية والوظائف العملية في ضوء القواعد الصينية.1
 . إتقان القواعد النحوية المتقدمة.2
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 الصينية الكتابة والقراءة المتقدمة باللغة  .14
 . فهم وإتقان التعابير اللغوية األساسية والمشتركة المستخدمة في الحياة اليومية في الصين.1
 . مراجعة القواعد الصوتية التي تم تعلمها، وتجميع المزيد من األحرف الصينية وغيرها.2
 تحسين قدرتهم على التعبير عن أنفسهم والتعرف على معلومات حول الثقافة الصينية.. 3
 . تعريفهم بالتعبيرات الكتابية اإلضافية من خالل األنشطة الصفية.4

 1مقدمة في األدب الصيني  .15
 . فهم األساسيات في األدب من خالل مختارات من األدب الصيني والمدارس األدبية واإلبداع األدبي.1
 . تنمية االهتمام باألدب والكّتاب الصينيين.2
 . تحليل وتقدير األعمال األدبية الصينية )قصائد، قصص قصيرة، روايات، إلخ(.3

 تدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية .16
 . االطالع على أساليب التدريس واالستراتيجيات الحديثة لتدريس لغة أجنبية.1
 غير الناطقين بها.. القدرة على تعليم اللغة الصينية ل2

 2مقدمة في األدب الصيني  .17
 . فهم أساسيات األدب من خالل مختارات أدبية صينية.1
 . تنمية االهتمام باألدب الصيني وبعض الكّتاب الصينيين.2
 . تحليل وتقدير األعمال األدبية الصينية )قصائد، قصص قصيرة ، روايات ، إلخ(.3
 نقد في األدب الصيني. . التعرف على عصور األدب ومدارس ال4
 . تحليل النصوص األدبية بشكل نقدي. 5

 الترجمة من الصينية إلى العربية .18
. ترجمة وتفسير النصوص من الصينية إلى العربية.                                                1
 ية المختلفة.  . تطوير مهارات الترجمة التحريرية والفورية المطلوبة في ترجمة النصوص الصين2
 . استخدام استراتيجيات واصطالحات مختلفة عند التعامل مع نصوص مختلفة.3

 الترجمة من العربية إلى الصينية .19
. ترجمة وتفسير النصوص من العربية إلى الصينية.                                                1
وبة في ترجمة النصوص العربية المختلفة إلى . تطوير مهارات الترجمة التحريرية والفورية المطل2

 الصينية.                   
 . استخدام استراتيجيات واصطالحات مختلفة عند التعامل مع أنواع مختلفة من النصوص.                    3
ياسية . اإللمام بالسمات األسلوبية والمصطلحات الفنية والوصفية للنصوص اإلعالمية والقانونية والس4

 واألدبية واألكاديمية.
 الترجمة من الصينية إلى اإلنجليزية  .20

 . فهم نظريات الترجمة األساسية.1
 . ترجمة النصوص من الصينية إلى اإلنجليزية.2
. ترجمة أنواع مختلفة من النصوص، وخاصة األعمال األدبية والمقاالت الصحفية والوثائق 3

 والشهادات وغيرها.
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 ثانًيا: مواد اللغة الصينية )متطلبات التخصص االختيارية(:

 اللغة الصينية ألغراض السياحة  .1
 . قراءة وكتابة الكلمات والعبارات الرئيسية المستخدمة في السياحة الصينية.1
 . ممارسة وتعلم طرق استخدام بعض أنماط الجمل المتكررة في مجال السياحة والسفر.  2
 المعلومات المتعلقة بالسفر في الصين.. التعرف على بعض 3
 . إدراك وفهم بعض االختالفات الثقافية بين الصين واألردن في السفر.4

 اللغة الصينية لألعمال والتجارة .2
 . قراءة وكتابة الكلمات والعبارات الرئيسية المستخدمة في األعمال والتجارة الصينية. 1
 ساسية في مجال األعمال والتجارة.. ممارسة وتعلم استخدام بعض العبارات األ2
 . التعرف على معلومات متعلقة باألعمال والتقاليد التجارية في الصين.3
 . فهم االختالفات الثقافية بين الصين واألردن في مجال األعمال التجارية.4
 . كتابة خطابات العمل لعدة أغراض.5

 اللغة الصينية للصحافة واإلعالم  .3
 قراءة وكتابة الكلمات والعبارات الرئيسية المستخدمة في وسائل الصحافة واإلعالم الصينية.. 1
 . ممارسة وتعلم استخدام بعض العبارات المتعلقة بالصحافة واإلعالم.  2
 . الحصول على مزيد من المعرفة حول وسائل اإلعالم في الصين.3
 ن واألردن في الصحافة واإلعالم.. إدراك وفهم بعض االختالفات الثقافية بين الصي4
 . كتابة تقارير إخبارية بسيطة تغطي مواضيع معينة.5

 الخطاب والخط الصيني .4
 . ممارسة كتابة األحرف الصينية بأفضل طريقة ممكنة.1
 . ممارسة إلقاء الخطب القصيرة )في عدة مواضيع( باللغة الصينية.2
 أن يكونوا مؤثرين في كالمهم باستخدام المصطلحات والنبرة والتجويد المناسبة.. 3

 
 ثالًثا: مواد اللغة اإلنجليزية )متطلبات التخصص المساندة(:

 القراءة واالستيعاب                                                           .1
 يقرأ ، ويعرف أين يتوقف  -
 يفية تنظيمها وتقديمها في النصيحدد األفكار الرئيسية وك -
يتنبأ بمحتوى النص من خالل استخدام المرادفات والسياق وربط الكلمات واستخدام الكلمات المرجعية  -

 ودليل العنوان والتوضيح
يتعرف على أسلوب المؤلف من حيث ان كان رسمي أو غير رسمي أو محايد ، ويتعرف على أسلوبه  -

 الخاص
 لى وجهات نظر اآلخرينيعرض وجهة نظره ويستمع إ -
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 الكتابة من الجملة إلى الفقرة  .2
 يتعرف على أساسيات كتابة الفقرة ويستخدمها لتقييم الفقرات من حيث الجودة  -
 ينمي المهارات الالزمة للتعامل مع النصوص األدبية وغير األدبية -
 يتعرف على جملة الموضوع بسهولة -
 يكتب فقرات مع مراعاة التماسك و الترابط  -
 يقيم األنماط المختلفة للكتابة من خالل فهم المعايير العامة للنصوص -
 االستماع والمحادثة  .3
تمييز األفكار الرئيسية والتفاصيل الداعمة في المحاضرات األكاديمية التي تستخدم مفردات بالمستوى  -

 المطلوب
 تمييز المعلومات الرقمّية والتواريخ -
 التعرف على الكلمات والعبارات التي تقدم مفاهيم أو مفردات جديدة -
 تدوين المالحظات وينظمها بكفاءة الستخدامها لإلجابة على األسئلة واالستنتاج والتلخيص -
 -WHإجراء مقابالت باستخدام أسئلة  -
النصوص عالية  التعبير عن اآلراء و االتفاق أو االختالف مع اآلخرين باستخدام التقنيات المقدمة في -

 المستوى 
 استخدام مفردات وقواعد مناسبة في التحدث بمستوى مناسب -

 اللسانيات  .4
 التعرف على خصائص اللغة  -
التعرف على فروع علم اللغة الحديثة )خاصة النظرية منها: علم األصوات والصوتيات، علم الصرف  -

 والنحو، وعلم الداللة والبراغماتية(
 ة وعالقته بالحياة اليوميةالتعرف على أهمية علم اللغ -
 التعرف على أن كل لغة لها خصوصيتها ومتفردة بذاتها وتقدير االختالفات اللغوية -
 تعزيز العمل الجماعي لدى الطلبة -

 الترجمة العامة  .5
 .يتعرف على نظريات ومبادئ واستراتيجيات الترجمة -
 .يترجم النصوص من اللغة العربية إلى اإلنجليزية وبالعكس -
ابًيا وشفهًيا بين اللغتين العربية واإلنجليزية في مجاالت مختلفة، منها األكاديمية واإلعالمية يترجم كت -

 .والسياسية والدبلوماسية والقانونية والصحية
 .يكيف ترجمة النص بما يتوافق والجمهور المعني وحسب السياسة المطلوبة في الترجمة -
 .يعمل بروح الفريق مع زمالئه إلتمام مهام معينة في الترجمة -


