
          

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7/12/2020تاريخ:   
 

 

 اسم الطالب: وآدابها الصينية اللغة لتخصص الدراسية الخطة 
 :الرقم الجامعي 2018/2019العام الجامعي  جامعة فيالدلفيا

 :المرشد األكاديمي "ساعة معتمدة 132" كلية اآلداب والفنون 
 

 ساعة معتمدة( 27اوال : متطلبات الجامعة : )
 (ساعة معتمدة 15اإلجبارية : )المجال االول: متطلبات الجامعة أ.  

 المتطلب السابق العالمة
ساعة 
 اسم المادة معتمدة 

 رقم
 المادة

 0114099 
 ناجح

 1141010 (*1مهارات اللغة العربية ) 3

 1111000 علوم عسكرية  3 --- 
 1111010 التربية الوطنية 3 --- 
 0130099 

 ناجح
 1301010 (*1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 3

 0130102 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 3 0130101 

 0111000 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0 --- 

 ( ساعة معتمدة 12متطلبات الجامعة االختيارية : ) ب.  
 

 المتطلب السابق العالمة
ساعة 
 معتمدة 

 اسم المادة
 رقم

 المادة
 0111112 مقدمة في علم النفس 3 --- 
 0111133 والحضارة اإلنسانيةالفكر  3 --- 
 0140111 (1مهارات لغوية ) 3 --- 
 0140112 (2مهارات لغوية ) 3 --- 
 0240152 الثقافة البيئية 3 --- 
 0330111 مقدمة في إدارة المشاريع 3 --- 
 0420140 حقوق اإلنسان 3 --- 
 0420143 الثقافة القانونية 3 --- 
 0610230 الريادية واإلبداع 3 --- 

 0731102 مهارات استخدام شبكات التواصل االجتماعي 3 --- 

 0780101 مهارات االتصال والتواصل 3 --- 

 0910102 الثقافة الصحية 3 --- 

يتوجب على جميع الطلبة التقدم المتحانات المستوى في اللغة العربية واللغة االنجليزية * 
يحقق عالمة النجاح في أي من هذه االمتحانات أن ومهارات الحاسوب وعلى الطالب الذي ال  

 ( خارج خطته الدراسية. 099يسجل مادة استدراكي ) 

 ساعة معتمدة ( 24ثانياً: متطلبات الكلية: )  

                     (ساعة معتمدة 15كلية االجبارية: )أ. متطلبات ال

 العالمة
المتطلب 

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

 0110111 فن الكتابة والتعبير 3 0114101 

 0110113 فن الخطابة والحوار 3 --- 

 0110280 المكتبة العربية والمعاجم 3 --- 

 0111140 مدخل إلى علم االتصال 3 --- 

 0111160 مناهج البحث 3 --- 

 

 ساعات معتمدة ( 9ب. متطلبات الكلية االختيارية: )

 العالمة
المتطلب 

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

 0110112 تذوق النص األدبي 3 --- 

 0115115 تنمية وتنظيم المجتمع 3 --- 

 0111117 مهارات التفكير 3 --- 

 0120113 *القراءة واالستيعاب 3 --- 

 0170254 الموهبة والتفوق    3 --- 

 0180360 ثقافة جمالية 3 --- 

 0190473 الفن العالمي تاريخ 3 --- 

 ( ساعة 21اللغة اإلنجليزية )معتمدة 
 

 متطلب سابق 
ساعة 

 معتمدة
 اسم المادة

 رقم
 المادة

 0120115 الكتابة   3 --- 
 0120214 القراءة المتقدمة  3 0120113 
 0120220 للسانياتا  3 --- 
 0120251 مقدمة في األدب   3 0130102 
 0120325 علم النحو   3 0120220 
 0120356 الرواية  3 0120251 
 0120458 األدب األمريكي   3 0120251 

 ساعات معتمدة ( 6: )التخصص االختياريةمتطلبات ب. 

  ( 3اللغة الصينية )ساعات معتمدة 

 ادةاسم الم ساعة معتمدة  السابق المتطلب العالمة
 رقم

 ادةالم

 0121252 1والثقافة الصينية لفنون ا ا 3 --- 
 0121351 الندماج في المجتمع الصينيا  3 --- 
 0121313 لكفاءة اللغويةا ا 3 0121122 

 اجباري لطلبة اللغة الصينية.*   
 

 ( معتمدة ساعة 81: )التخصص  : متطلباتثالثا  

 ( ساعة معتمدة 75: )التخصص اإلجبارية متطلبات أ.    

 ( 54اللغة الصينية )ساعة معتمدة 

 اسم المادة ساعة معتمدة متطلب سابق العالمة
 رقم
 المادة

 0121121 1اللغة الصينية المكثفة   3 --- 
 0121110 1لمحادثة باللغة الصينيةاالستماع وا  3 --- 
 0121122 2اللغة الصينية المكثفة   3 0121121 
 0121113 2لمحادثة باللغة الصينية االستماع وا  3 0121110 
 0121221 3اللغة الصينية المكثفة   3 0121122 
 0121211 3االستماع والمحادثة باللغة الصينية   3 0121113 
 0121212 الحروف الصينية  3 0121221 
 0121213 1الكتابة والقراءة باللغة الصينية   3 --- 
 0121222 1صينية اللغة القواعد   3 0121221 
 0121251 الصينية ألغراض السياحةاللغة   3 --- 
 0121312 2الكتابة والقراءة باللغة الصينية   3 0121213 
 0121321 2صينية اللغة القواعد   3 0121222 
 0121311 القراءة المتقدمة باللغة الصينيةو  ةالكتاب  3 0121312 
 0121331 مقدمة في األدب الصيني المعاصر  3 0121311 
 0121441 الترجمة من الصينية إلى العربية  3 0121312 
 0121431 مقدمة في األدب الصيني القديم   3 0121331 
 0121442 الترجمة من العربية إلى الصينية  3 0121441 
 0121443 اإلنجليزيةلى إالترجمة من الصينية   3 0121441 

  ( 3اللغة اإلنجليزية )ساعات 

 السابق المتطلب العالمة
ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

 0120211 تقنيات الكتابة 3 --- 

 0120452 القصة القصيرة 3 --- 

 0120482 حلقة دراسية في األدب 3 0120251 


