
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-3(1)استماع ومحادثة  فرس111-2مقدمة في اإلحصاء احص2140مبادىء الرياضيات ريض130

-3(1)كتابة  فرس112-2المهارات الكتابية عرب3140مهارات الحاسب تقن140

-3(1)قراءة  فرس113-3مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج2140مهارات االتصال علم140

-3(1)قواعد  فرس114-1(2)الصحة واللياقة  صحه8150(1)اللغة اإلنجليزية  نجم140

-2بناء المفردات فرس115س- /  نجم 8140(2)اللغة االنجليزية  نجم150

-2(1)صوتيات  فرس116
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/ فرس 2213(4)استماع ومحادثة  فرس221س- /  عرب 2118مهارات الكتابة عرب2119مهارات القراءة عرب118

س-/ فرس 2212(4)كتابة  فرس222س- /  فرس 2122(3)استماع ومحادثة  فرس2211(2)استماع ومحادثة  فرس122

س-/ فرس 2213(4)قراءة  فرس223س- /  فرس 2123(3)كتابة  فرس3212(2)كتابة  فرس123

س-/ فرس 2214(4)قواعد  فرس224س- /  فرس 2124(3)قراءة  فرس3213(2)قراءة  فرس124

س-/ فرس 2215ثقافة اللغة فرس225س- /  فرس 2125(3)قواعد  فرس2214(2)قواعد  فرس125

س-/ فرس 2216مقدمة في علم اللسانيات فرس226_2قراءات مقارنة فرس2215(2)بناء المفردات  فرس126

_2ترجمة نصوص اعالمية فرس227_2االقتراض اللغوي فرس216

س-/ عرب 3119(1)النحو  عرب234
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اللغات والرتمجة : كلية 

الطالب:  اخلطة تشمل159: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 1:االصدار 
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اجملموع

س- /  فرس 113

رئيسي: نوع اخلطة اللغات احلديثة والرتمجة: اخلطة الدراسية لقسم  اللغة الفارسية والرتمجةUPPAR: التخصص 

س- /  فرس 114

اجملموع
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14اجملموع

الثالث

مستوى: مس معدل:مع  متزامن: مسابق:س

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل
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إ
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س- /  فرس 115

س- /  فرس 112

س- /  فرس 111
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ساعات: سع



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/ نجم 33180القراءة والكتابة  نجم200س-/ نجم 23160القراءة و الكتابة  نجم3180-1-القراءة والكتابة  نجم160

س-/ نجم 32190االستماع والحديث  نجم210س-/ نجم 22170االستماع والحديث  نجم2190-1-االستماع والحديث  نجم170

س-/ فرس 2321الترجمة األدبية فرس412س-/ فرس 2311علم المصطلح فرس2321الكتابة المتخصصة عرب255

 فرس413س-/ فرس 2312الترجمة العسكرية واألمنية فرس2322مقدمة في علم الترجمة فرس311
-الترجمة من العربية إلى الفارسية

1-
2_

_2-1-ترجمة شفهية  فرس2323الترجمة السياسية والقانونية فرس312

س-/ فرس 2216مقدمة في علم األسلوب فرس2324الترجمة العلمية والتقنية فرس314

س-/ عرب 3255تطبيقات أسلوبية عرب2350الترجمة التجارية واالقتصادية فرس315

2مقدمة في علم الداللة فرس316

169

املستوى

اجملموعة

ساسم المقرررمز المقرر

43القراءة والكتابة  نجم220

42االستماع والحديث  نجم230

4المشروع فرس421

2تطبيقات الحاسوب في الترجمة فرس422

3-2-ترجمة شفهية  فرس423

 فرس424
-الترجمة من العربية إلى الفارسية

1-
3
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مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س
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17اجملموع

س-/ عرب 234

_

_

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

التاسعالثامنالسابع

رئيسي: نوع اخلطة اللغة الفارسية والرتمجةUPPAR: التخصص اللغات احلديثة والرتمجة: اخلطة الدراسية لقسم اللغات والرتمجة : كلية 

1:االصدار 

اجملموعاجملموع

العاشر

الطالب:  اخلطة تشمل159: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

_

س-/ فرس 323



المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2اخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109
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( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

الطالب:  اخلطة تشمل159: ساعات اخلطة  البكالوريوس:الدرجة 1:االصدار 

رئيسي: نوع اخلطةاللغات والرتمجة : كلية 

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

متزامن: ممعدل:مع سابق:س

 اللغة الفارسية والرتمجةUPPAR: التخصص اللغات احلديثة والرتمجة: اخلطة الدراسية لقسم 

مستوى: مس ساعات: سع


