توصيف المقررات:
 1111صين صوتيات اللغة الصينية ()1

 3ساعات

المتطلب السابق :ال يوجد

 تدديب الطالباددالتكددنلتألددد ةلطلصوي ددالطاندددت الطان د ل الدطاث لد لطاك د ل د ل عتصددبلطاث ل د لطاك د لد ددي ل
أسبس الاكتألد ةلطاك لف لطاكغالطان ل الطا ي ثا .
 طاتعبفلتكنلطا بدفلطاسبأللالطات لتألدلةلندتبلسبأللبل أت لف لصيط الطاث ل لطاك .لل
 طاتعبفلتكنلطالغثبتلطاندت الطلسبس الف لطاكغالطان ل ا.ل
الكتاب المقرر:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطلدلل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل سكسكالألتالثيبس الن ل التثك الوي ي ،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفا،ل.21022012.ل《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,
 "تعكملطاكغالطان ل الثع "ل،لثلصعالطاشعالطاتعك ث ال،ل.2100《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011.
ل

 1111صين







الكتابة باللغة الصينية ()1

3
ساعات

المتطلب السابق :ال يوجد

تيب الطالالالتكنلطستخيطملطا دطتيلطاسك ثالاألتبصالطاألكثبتلدطاخلدللطان ل الطاثألدلالاهب.ل
طاتيب التكنلألتبصالث بيطتلدوثللثلبسصالتهيفلإانلتلث الثهببطتلطاألتبصالتليلطالالا.ل
طاتيب ال تكدنلألتبصدالطاألكثدبتل طتلطاث لد لطل دبيثلدطاثلدبئ لدطاثتعدييلدطاعصدببطتلدطاوثدللطاث دي لثدةلثختكدفل
طللدطع،لث ألثالطاتبطصل،لثتثبسألاليطخك ًبلثعلنلدتبأل صًب.لدطاتيب التكنلطاألكثبتلأ بي الطابثزلدطاثتعيي .ل
طاتيب التكنلألتبصالتييلثةلطاألكثبتلدطاعصببطتلصبابثدزلطان ل ا.ل
ن بغالصعضلطاوثللطاصس لا.ل
ث بألب لصعضلطاثدضدتبتلثةلطا ب لطا دث ال.للل

الكتاب المقرر:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطلدلل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل سكسكالألتالثيبس الن ل التثك الوي ي ،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفا،ل.21022012.ل《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,
 "تعكملطاكغالطان ل الثع "ل،لثلصعالطاشعالطاتعك ث ال،ل.2100《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011.
 طان ل الطاثعبنب ،لثلصعالطاكغالطان ل ا،ل.2102ل《当代中文》，华语教学出版社出版，2014.
ل

 1113صين القراءة باللغة الصينية ()1




3
ساعات

المتطلب السابق :ال يوجد

طا بطء لطاسك ثال دتلث ال ند كت لثدةلطاث دبيطتلدطاتبطأل دالطاكغد دالثد لطاتبأل دزلتكدنللدبطء لوثدللصسد لالدفهدمل
ثعبل هب.
تث زلأوزطءلطاوثكالدثألدلبتهبلصباللقلطان حلاكث بيطتلدطاألكثبتل
أل كثبتلطات الطا دث الصبان ل ا،لدطاسؤطللتثبل ب يهلطلنيلبءلدأفبطيلطلسب لدغ بهمل،لدطاسدؤطللتدةلطاد دال
دطاولس ال.ل

الكتاب المقرر:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطلدلل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل ث به ملن ل الوي ي ل،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفال،ل.2102ل2012.ل《新概念汉语》, 北京语言大学出版社出版,
 سكسكالألتالثيبس الن ل التثك الوي ي ،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفا،ل.2102ل2012.ل《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,
برنامج الدبلوم في اللغة الصينية

1

 1111صين




االستما والمحادثة باللغة الصينية ()1

3
ساعات

المتطلب السابق :ال يوجد

تلث الليبطتلطالالالطاسثع اللندطتلث بل لطاكغالطان ل ا،لدإألسبصهملثهببطتلطاتث زلدطات ب قلص ةلأندطتل
طاث بل لطاثختك ا.ل
تيب صهملتكنل سةلطاثتبصعا،لدطايلا،لدلد لطاثال ا،لدسبتالطات دبللطاثعلدن،لدطسدت عبالأألصدبللديبلثثألدةلثدةل
طاث بل لطاندت الصلغثبتهبلطاثختك ا
طا يب لتكنلإوبطءلث بيثالصكغالصس لالدسك ثا.ل

طاألتبالطاث بب:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطلدلل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل يدب لطاكغالطان ل الطاشبثكالاكثصتيئ ةل،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفال،ل.21022014.ل《初级汉语综合教程》， 北京语言大学出版社出版,
ل

 1111صين قواعد اللغة الصينية ()1

 3ساعات

المتطلب السابق :ال يوجد

 تدديب الطالباددالتكددنلصعددضلألدددطعلطاوثددللطاصسد لالثلهددبلتبت ددالطاألكثددبتلفد لطاوثكددالطاند ل الطاصسد لا،لوثكدال
()shiلطاأل لدلالدتلص بتهب.ل
 طاتيب التكنلطستخيطملطاضثبئبلطاشخن الدن غالطاوث لاكضثبئبلف لطاكغالطان ل ا.ل
 طاتيب التكنلطستخيطملأسثبءلطإلشبب لف لطاكغالطان ل ا.ل
 طاتددديب التكدددنلطسدددتخيطملصعدددضلأيدطتلطمسدددت هبملثثدددبلل(،)maلطاوثكدددالطمسدددت هبث ا،لطاوثكدددالطمسدددت هبث ال
طاثختنب ،لأيدطتلطمست هبملف لطاكغالطان ل ا.ل
 طاتيب التكنلطستخيطملأسكدالطال لف لطاكغالطان ل ال.ل
الكتاب المقرر:لللل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطلدلل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل "تعكملطاكغالطان ل الثع "ل،لثلصعالطاشعالطاتعك ث ال،ل.2100《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011.
 طان ل الطاثعبنب ،لثلصعالطاكغالطان ل ا،ل.2102《当代中文》，华语教学出版社出版，2014.

 1111صين



صوتيات اللغة الصينية ()1

 3ساعات

المتطلب السابق 1111 :صين

تيب الطالباالتكنلطلصوي الطاندت الطان ل الدطاث بل لطاك الفد لطاكغدالطاند ل الطا ي ثدا.ل.2لطاتعدبفلتكدنل
تالثبتلطاوزملف لطاكغالطان ل الطات لتلللقلدملتلألتالده لتأت لصعيلطاث بل لطلخبىلصلصب للن ب لدخ ا.ل
طاتعبفلتكنل بمتلتغ بلطلندطتلف لطاكغالطان ل ا.ل

الكتاب المقرر:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطلدلل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل سكسكالألتالثيبس الن ل التثك الوي ي ،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفا،ل.21022012.ل《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,
 "تعكملطاكغالطان ل الثع "ل،لثلصعالطاشعالطاتعك ث ال،ل.2100《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011.
ل

برنامج الدبلوم في اللغة الصينية

1

توصيف

المقررات:ل

 1111صين الكتابة باللغة الصينية ()1




 3ساعات

المتطلب السابق 1111 :صين

تيب الطالالالتكنلطاتعص بلصلب الصس لالدسك ثا.ل
طاتيب التكنلثستدىلأتكنلثدةلطاألتبصدالصبسدتخيطملث دبيطتلدتعص دبطتلاغد دالثلبسدصالتثألدلهملثدةلأل دالطاتعص دبل
صباكغالطان ل الدألتبصتهب.ل
طاألتبصالصبستخيطملألدطعلثختك الثةلطاوثللطاثلبسصالاكثدضدع.ل

الكتاب المقرر:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطلدلل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل سكسكالألتالثيبس الن ل التثك الوي ي ،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفا،ل.21022012.ل《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,
 "تعكملطاكغالطان ل الثع "ل،لثلصعالطاشعالطاتعك ث ال،ل.2100《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011.
 طان ل الطاثعبنب ،لثلصعالطاكغالطان ل ا،ل.2102ل《当代中文》，华语教学出版社出版，2014.
ل

 1113صين





القراءة باللغة الصينية ()1

 3ساعات

المتطلب السابق 1113 :صين

ا،لدتلث دالطا ند كالطاكغد دالصدباتبأل زلتكدنلطاث دبيطتلدطا دطتديلدطاكدط دقل

تيب الطالالالتكنلطا بطء لطاند
دطاتبطأل ا.ل
تيب ال طالالالتكنلطستلصبللثعبل لطاث بيطتلطاوي ي لثةلخالللطاس بق،لدت ي يلطلفألببلطابئ سالف لطالص.ل
تعب فل طالالالصأيدطتلطابصل،لدطاتبأل زلتكنلطلسئكالدطاثلبلشالاكتأأليلثةلفهملطاثبي لطاث بدء .ل
تيب الطالالالتكنللبطء لوثلللن ب لدلندصلدو ز لثتيبوالطانعدصا.ل

الكتاب المقرر:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطلدلل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل ث به ملن ل الوي ي ل،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفال،ل.2102ل2012.ل《新概念汉语》, 北京语言大学出版社出版,
 سكسكالألتالثيبس الن ل التثك الوي ي ،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفا،ل.2102ل2012.ل《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,
ل

1111
صين





االستما والمحادثة باللغة الصينية ( 3 )1ساعات

المتطلب السابق 1111 :صين

تلد بلليبطتلطالالالتكنلفهملثدطيلثسوكال(سثع الدصنب ا)لف لثدطلدفل بت دالثتلدتدا،لدتألددةلطالنددصل
ف له طلطاث ببلأألثبللدمً،لدث بيطتهبلأألثبلنعدصالتةلطاث ببلطاسبصق.ل
تعب فلطالالالصأهث الصعضلثهببطتلطمستثبعلدطات ب قلص ةلطالغثبتلدتأث بلأللل اكلتكنلطاثعلن.ل
تيب الطالالالتكنلتيد ةلصعضلطاثعكدثبتلدطاثال بتلثةلطاثبي لطاثسوكا،لدألد اكلطاتديب التكدنلطا هدملثدةل
خالللسثبعلطالص.ل
تلث الليبطتلطالالالتكنلطات ي لصكغالسك ثا،لدإيطب ل دطبطتلف لثدضدتبتلثتلدتالدثتيبوا.ل

الكتاب المقرر:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطلدلل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل يدب لطاكغالطان ل الطاشبثكالاكثصتيئ ةل،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفال،ل.21022014.ل《初级汉语综合教程》， 北京语言大学出版社出版,
ل
ل
ل
برنامج الدبلوم في اللغة الصينية

3

توصيف

المقررات:ل

1111
صين




قواعد اللغة الصينية ()1

3
ساعات

المتطلب السابق 1111 :صين

ضصللاغالطالالالدتعك ثهملطاصلبءلطاسك ملاكوثكالطان ل ا.لل
تعب فلطالالالصبا دطتديلطلسبسد ا،لدصباتدبا ل ألددةلطسدتثبطبلطالبادالفد لتعكدملطاث دببطتلطلخدبىلثصل ًدبلتكدنل
ق،لخبللثةلطلخلبءلطال د ا.ل
أسبسلفهملسك ملاك دطتيلصشأللليل
ِ
أةل يبسلطالبااللألدطعلطاألكثالدأبألبةلطاوثكالطاصس لالدطاثبألصا،لدألدطعلألكثبتلطاألث الطاثث ز لاكغالطان ل ا،ل
دأسبا الطمست هبملطاثتعيي ،لدطاتعوا،لدألدطعلطاثسليلدطاثسليلإا لف لطاكغالطان ل ال.ل

الكتاب المقرر:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطلدلل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل "تعكملطاكغالطان ل الثع "ل،لثلصعالطاشعالطاتعك ث ال،ل.2100《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011.
 طان ل الطاثعبنب ،لثلصعالطاكغالطان ل ا،ل.2102《当代中文》，华语教学出版社出版，2014.
ل

 1311صين القراءة باللغة الصينية ()3



3
ساعات

المتطلب السابق 1111 :صين

تيب الطالالالتكنلفهملطاثعلنلطاعبملاكثدضدعلدف دطهلدطستلصبللطاث بدبلطلسبس الاكلصلدطابصللص ةلودطلص ل
دطألتشبفلثعبل لطاث بيطتلثةلخالللطاس بق.لل
ثلبلشالطاثدضدعلف لوزئ بت لدث بدبهلطلسبس الاكتأأليلثةلطست عبالطالالالاكثبي لطاثلبد الاك بطء .ل

الكتاب المقرر:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطاثبل ل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل ث به ملن ل الوي ي ل،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفال،ل.2102ل2012.ل《新概念汉语》, 北京语言大学出版社出版,
 سكسكالألتالثيبس الن ل التثك الوي ي ،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفا،ل.2102ل2012.ل《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,
ل

1311
صين



الكتابة باللغة الصينية ()3

3
ساعات

المتطلب السابق 1111 :صين

تدديب الطالددالالتكددنلألتبصددالتددي لف ددبطتلثسددتخيثًبلألثددبللطالندددصلطاثختك ددالثددةلسددبي الددند الدإبشددبي ال
دغ بهب.لل
إألسبالطالالالطا يب لتكنلتلص قلطاثلهو الطاسك ثالف لطاألتبصالصباكغالطان ل ا،لدطايلالف لتل ملأفألببهم؛لصغ دال
طاخبدجلصلصلثتألبثللثتثبسكل ثله ألك الثلل الت دملتكنلطملسوبملص ةلتلبنبلطاثدضددعلدمسد ثبلطاعاللدال
ص ةلطا ألب لطابئ سالدطلفألببلطاثسبلي ل سالث تض بتلطالصلطاثلكدا.ل

الكتاب المقرر:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطاثبل ل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل سكسكالألتالثيبس الن ل التثك الوي ي ،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفا،ل.21022012.ل《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,
 "تعكملطاكغالطان ل الثع "ل،لثلصعالطاشعالطاتعك ث ال،ل.2100《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011.
 طان ل الطاثعبنب ،لثلصعالطاكغالطان ل ا،ل.2102ل《当代中文》，华语教学出版社出版，2014.
ل
برنامج الدبلوم في اللغة الصينية

1

توصيف

المقررات:ل

1313
صين




االسمممتما والمحادثمممة باللغمممة الصمممينية 3
ساعات
( )3

المتطلب السابق 1111 :صين

تلث الليبطتلطالالالطاكغد التةللب قلطاسثبع.ل
طستألثبللتيب الطالالالتكنل سةلطاثتبصعالدطاثال دالدسدبتالطات دبللطاثعلدن،لد د لأألصدبلتدييلثثألدةلثدةل
طاوثللدطاثنلك بتلف لطا طألب لا ألتسصدطلطا يب لتكنلطمست عبالطاسب .لل
تعب فلطالالالصللقلطاكغالثةلخالللثنبيبهبلطلسبس ا،لا يبكلطالالالطاعلبنبلطانددت الطاثللدلدالدغ دبل
طاثللدلالث لطإلشبب لإانلصعضلطاثشألالتلطاكغد الدطاث بف الطات لليلت دلليدةلفهملصعضلطاألكثبتلدطاوثللتةل
لب قلطاسث لفهثًبلن ً ب.ل

الكتاب المقرر:ل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطاثبل ل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل يدب لطاكغالطان ل الطاشبثكالاكثصتيئ ةل،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفال،ل.21022014.ل《初级汉语综合教程》， 北京语言大学出版社出版,
ل

1311
صين




ثقافة الرموز الصينية

3
ساعات

المتطلب السابق 1111 :صين

تعب فلطالالالصلشأ لدتلدبلطابثدزلطان ل ا.ل
تعب فلطالالالصو دبلطابثدزلدغ بهبلثثبل تعكقلصخندن الطابثدزلطان ل الطاثصسلا.ل
تعب فلطالالالصعييلثةلطا ندصل ددللطابثددزلطاند ل الدخندند تهبلث ببلدالصكغدبتلأخدبىلثثدللطا بصبل دال
دطاألدب ا.ل

طاألتبالطاث بب:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطاثبل ل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل سكسكالألتالثيبس الن ل التثك الوي ي ،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفا،ل.21022012.ل《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,
 "تعكملطاكغالطان ل الثع "ل،لثلصعالطاشعالطاتعك ث ال،ل.2100《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011.
 طان ل الطاثعبنب ،لثلصعالطاكغالطان ل ا،ل.2102ل《当代中文》，华语教学出版社出版，2014.
ل

1311
صين



قواعد اللغة الصينية ()3

3
ساعات

المتطلب السابق 1111 :صين

طستألثبللتعب فلطالالالصصل الطاوثكالطاصس لالف لطاكغالطان ل الدألدطتهبلد بمتهبلدأشألباهبلدتبت الطاألكثبتل
ف هب.لل
تعب فلطالالالصباوثكالطمست هبث الدوثكالطالكالدطابوبءلدطاتعوا.لدطاوثكالطاثبألصال(طاثع دي )لدطاثألثدالتل
دألدطتهبلدطستخيطثهبلث لطاتبأل زلتكنلطاتلص بت.ل

الكتاب المقرر:لل
 ث بضبطتلف لطاكغالطان ل الطاتلص ال-لطاألتبالطاثبل ل-للطاكغالطان ل الاكثصتيئ ةل "تعكملطاكغالطان ل الثع "ل،لثلصعالطاشعالطاتعك ث ال،ل.2100《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011.
 طان ل الطاثعبنب ،لثلصعالطاكغالطان ل ا،ل.2102《当代中文》，华语教学出版社出版，2014.

ل
ل
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توصيف المقررات:
1111
صين





مدخل إلى الثقافة الصينية

3
ساعات

المتطلب السابق 1311 :صين

تعب فلطالباالصصعضلطاودطلالطاثهثالف لث بفالطاكغالطان ل الد اكلصبست بطءلدت ك لللندصلثدث دالتغلد ل
طاودطلالطاتبا ا:للص لتةلأهملطاثعباملطا ضبب الدطل يط لطاتبب خ الطاثتعك الصبان ة.لل
تعب فلطالدالالصبللثدبللطاث بف دالدطموتثبت دالطاثختك دالثثدللت با ديلطادزدطجلدطلت دبيلدديطالطالعدبملدطاثكدصسل
دغ بهب.ل
تعب ددفلطالددالالصثضددثدةلتددييلثددةلطالندددصل دددللطلتددبطفلطاس بس د الدطاتبب خ ددالدطاي ل ددالدطاثسددكثبتل
طاث بف ا.لل
تلص لطالالالإانلطاعاللالطاثتصبياالص ةلطاكغالدطاث بفالدطا ب لطموتثبت ا.ل

الكتاب المقرر:لل
 ثيخللإانلطاث بفالطان ل ال طاكغالطان ل الطاشبثكالاكثصتيئ ةل،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفال،ل.21022014.ل《初级汉语综合教程》， 北京语言大学出版社出版,
ل

1111
صين




قراءات في الصحف الصينية

3
ساعات

المتطلب السابق 1311 :صين

تلث الثهببطتلطالالالف لطا بطء لصباكغالطان ل الاثدطيلثةلطاند فلطاند ل ا؛لصثدبل سدبتيلفد لبفد لثسدتدطهمل
ف لطا بطء .ل
طاتعبفلتكنلثختكفلطاودطلالف ثبل تعكقلصباثوتث لدطملتنبيلطان ل .لل
إثدبطءل طا ند كالطاكغد ددالاكلددالالثدةلخددالللطاث ددبيطتلدطاثنددلك بتلطاوي دي لطاتد لت تدددثلتك هددبلطالندددصل
طاثختك الطات ل تملتيب سهبلف لطاث بب.ل

الكتاب المقرر:لل
 ثختببطتلاك بطء لصباكغالطان ل ال ث به ملن ل الوي ي ل،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفال،ل.21022012.ل《新概念汉语》, 北京语言大学出版社出版,
 سكسكالألتالثيبس الن ل التثك الوي ي ،لثلصعالوبثعالصأل ةلاكغبتلدطاث بفا،ل.21022012.ل《新实用汉语课本》系列，北京语言大学出版社出版,

1113
صين




اللغمممممممة الصمممممممينية
واالقتصاد

مممممممرا

التجمممممممارة  3ساعات

المتطلب السابق 1313 :صين

تغل الطاثهبملطاخبنالصثوبللطاكغالطاتوبب الدطملتنبي الطات لتبألزلصشألللأسبس لتكنليبطسالألدملدف دبلثدةل
طاثندددلك بتلفددد لثودددبللطاتودددبب لدطلتثدددبللصباكغدددالطانددد ل التشدددثللأسدددثبءلثلتودددبتلدأوهدددز لألهبصبئ دددا،ل
ثلسدوبت،لأادطةلدأيدطتلطا بسلدطادزة،لطات فلدطاهيط بلدطاثلتوبتلطا دث الدطليدطتلطاثألتص دا،لدطللعثدال
دطاثشبدصبتلدطليد الطاخ).،لل
طستخيطمله هلطاثنلك بتلف لث بيثبتلتوبب الدطلتنبي ا.ل

الكتاب المقرر:لل
 طاكغالطان ل الطاتوبب ا.لل "يدب لطاكغالطان ل الطلسبس الطا دب ا"ل،لثلصعالوبثعالصأل ةل،ل.2102《速成汉语基础教程》北京大学出版社，2012.
ل
ل
ل
ل
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توصيف

المقررات:ل

1111
صين



اللغة الصينية

را

السفر والسياحة

 3ساعات

المتطلب السابق 1311 :صين

تغل الطاثهبملطاخبنالصباس بلدطاس ب الدطا لبيقلتةللب دقلتزد ديلطالدالالصث دبيطتلطاتخبلدالدطا ددطبطتل
طات لتسبتيلتكنلطإلاثبملص يبلدف بلثةلطاث بيطتلدطاثنلك بتلف لثوبمتلطلتثبللدطاس ب.ل
طا دطبطتل دللث بصالتلطاعثللدأل ال وزلغبفالثثاللف لأ يلطا لدبيق،ل ودزللبدادالفد لثلعدمل،لطسدتخيطمل
ثختكفلدسدبئللطال دللتلديلطاسد ب،لدألد اكلطاث دبيطتلطاالزثدالاكعثدللفد لثألتدالطمسدت صبللفد لطا لديقلثدثاللدل
طاعثللف لثألبتالطاس بلدطاس ب ا.ل

الكتاب المقرر:لل
 ل)》实用综合旅游汉语《(Practical Chinese for tourismل "يدب لطاكغالطان ل الطلسبس الطا دب ا"ل،لثلصعالوبثعالصأل ةل،ل.2102《速成汉语基础教程》北京大学出版社，2012.
ل

1111
صين






الترجمة بين الصينية والعربية

 3ساعات

المتطلب السابق 1311 :صين

تعب فلطالالالصعكملطاتبوثالدأهث تهب،لدألدطتهبلدث طهصهب.ل
تعب فلطالالالصألدطعلطالندصلدخنبئنهبلدلبقلت ك كهبلإليبطكلطاثعلنلألخلد لأدانلاكتبوثا.ل
تعب فلطالالالصأيدطتلطاتبوثالدثع لبتهبلطاثألتص الدطات ل ا.ل
تيب الطالالالتكنلتبوثاللندصلثتلدتا:لي ل الدتكث الدأيص الدن ا،لدس بس الدطلتنبي الدلبلدل ال
دغ بهبلثةلطالندص.ل
تيب الطالالالتكنلأل الطاتغكالتكنلطانعدصبتلطاكغد الدطاث بف الأثلبءلطاتبوثا.ل

الكتاب المقرر:للل
 ثيخللإانلطاتبوثالص ةلطان ل الدطاعبص ال "يدب لطاكغالطان ل الطلسبس الطا دب ا"ل،لثلصعالوبثعالصأل ةل،ل.2102《速成汉语基础教程》北京大学出版社，2012.
 "تعكملطاكغالطان ل الثع "ل،لثلصعالطاشعالطاتعك ث ال،ل.2100《跟我学汉语》，人民教育出版社，2011.
 طان ل الطاثعبنب ،لثلصعالطاكغالطان ل ا،ل.2102《当代中文》，华语教学出版社出版，2014.
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