
 6102 -الالئحة الدراسٌة لقسم اللغات الشرقٌة 

 الفرقة األولى )شعبة عامة(

 الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً األول م

 (2اللغة الفارسٌة قواعد ) (1اللغة الفارسٌة )قواعد( ) 1

 (2اللغة الفارسٌة تعبٌر ) (1اللغة الفارسٌة )تعبٌر( ) 2

 رق األدنى القدٌمتارٌخ الش تارٌخ إٌران القدٌم 3

 اللغة العربٌة  نشأة اللغات السامٌة وتطورها 4

 اللغة األوربٌة الحدٌثة علم اللغة العام 5

 (2اللغة العبرٌة )نحو وصرف( ) (1اللغة العبرٌة )نحو وصرف( ) 6

 (1اللغة العبرٌة الحدٌثة )تعبٌر ومحادثة( ) (1نصوص عبرٌة )حدٌثة( ) 7

 ----------------------------- حقوق اإلنسان 8

 
 أوردو( –تركً  –شعبة لغات األمم اإلسالمٌة )فارسً 

 الفرقة الثانٌة

 الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً األول 

 اللغة الفارسٌة )أسالٌب حدٌثة( 1
النثر الفارسً منذ النشأة وحتى نهاٌة العصر 

 السلجوقً 

 (1اللغة األوردٌة )قواعد( ) جوقًالشعر الفارسً حتى نهاٌة العصر السل 2

 آثار وفنون إسالمٌة  (1اللغة التركٌة )قواعد( ) 3

4 
تارٌخ إٌران من الفتح اإلسالمً حتى نهاٌة 

 القرن السادس الهجري
 اللغة العربٌة )األدب الجاهلً وصدر اإلسالم(

 (1اللغة األوربٌة الحدٌثة )نصوص متخصصة( ) مدخل إلى األدب العربً 5

 العرفان الفارسً المؤثرات الفارسٌة فً الحضارة اإلسالمٌة  6

 المدخل إلى األدب التركً أو األوردي (1أعالم األدب الفارسً )شعر ونثر( ) 7

 
 الفرقة الثالثة

 الفصل الدراسً الثانً الفصل الدراسً األول 

 اللغة الفارسٌة )محادثة( 1
الشعر الفارسً فً العصرٌن المغوري 

 ريوالتٌمو

 الرواٌة فً األدب الفارسً النثر الفارسً فً العصرٌن المغولً والتٌموري 2

 اللغة التركٌة أو األوردٌة )أسالٌب لغوٌة( 3
األدب التركً أو األوردي )نصوص من النثر( 

(1) 

 األدب العربً )العصرٌن العباسً واألندلسً( تارٌخ إٌران فً العصرٌن المغولً والتٌموري 4

5 
الفرق والمذاهب اإلسالمٌة )تارٌخها تارٌخ 

 ونظرٌاتها الكالمٌة(
 (2اللغة األوربٌة الحدٌثة )نصوص متخصصة( )

 تارٌخ الدولة العثمانٌة وتارٌخ الهند الحدٌث القصة فً األدب الفارسً 6

 المكتبة الفارسٌة (2أعالم األدب الفارسً )شعر ونثر( ) 7

 
  



 
  الفرقة الرابعة

 النثر الفارسً الحدٌث والمعاصر ة )محادثة(اللغة الفارسٌ 1

2 
الشعر الفارسً منذ العصر الصفوي وحتى 

 اآلفشاري
 األدب التركً أو األوردي )نصوص من الشعر(

 التصوف اإلسالمً تارٌخ إٌران منذ العصر الصفوي 3

 الشعر الفارسً الحدٌث والمعاصر األدب الُمقارن بٌن اآلداب اإلسالمٌة والعربٌة 4

5 
النثر الفارسً منذ العصر الصفوي وحتى 

 اآلفشاري
ترجمة من التركٌة أو األوردٌة إلى العربٌة 

 وبالعكس

 البالغة الفارسٌة ترجمة من اللغة الفارسٌة إلى العربً وبالعكس 6

 ------------------------------ المسرح فً األدب الفارسً 7

 

 حبشً( –رٌانً س   –شعبة اللغات السامٌة وآدابها )عبري 

 الفرقة الثانٌة

 (3اللغة العبرٌة )نحو وصرف( ) (3اللغة العبرٌة الحدٌثة )نحو وصرف( ) 1

 (3اللغة العبرٌة الحدٌثة )تعبٌر وُمحادثة( ) (2اللغة العبرٌة الحدٌثة )تعبٌر ومحادثة( ) 2

 نصوص من النثر العبري الحدٌث نصوص من األدب العبري القدٌم 3

 اللغة العربٌة )نحو وتعبٌر( ن الشعر العبري الحدٌثنصوص م 4

 لغة أوربٌة حدٌثة لغة حبشٌة )قواعد( 5

 تارٌخ فلسطٌن تارٌخ الٌهود القدٌم 6

 لغة سرٌانٌة )قواعد( علم األصوات  7

 
 الفرقة الثالثة

 نصوص من أدب المشنا والتلمود 1
تارٌخ األدب العبري الحدٌث )المرحلة 

 األوروبٌة(

 نصوص عبرٌة حدٌثة الفرق الٌهودٌة 2

 ترجمة من العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌة القصة العبرٌة القصٌرة 3

 لغة سرٌانٌة أو حبشٌة )قواعد( 4
لغة عربٌة )نصوص من العصرٌن العباسً 

 واألندلسً(

 (1لغة أوربٌة حدٌثة )نصوص متخصصة( ) ترجمة من العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌة 5

 دٌانات مقارنة األدب العبري الحدٌث )مرحلة الهسكااله(تارٌخ  6

 أدب حبشً أو سرٌانً تارٌخ األدب العبري الوسٌط 7

 

 الفرقة الرابعة

 أدب عبري حدٌث )المرحلة اإلسرائٌلٌة( أدب عبري حدٌث )المرحلة الفلسطٌنٌة( 1

 اللغة العبرٌة الحدٌثة )محادثة( اتجاهات نقد العهد القدٌم 2

3 
سرٌانٌة أو حبشٌة )نصوص من الشعر  لغة

 والنثر(
 تارٌخ األدب السرٌانً أو الحبشً

 نصوص من األدب العبري الوسٌط فقه اللغة المقارن 4

 (2لغة أوربٌة حدٌثة )نصوص متخصصة( ) ترجمة من العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌة 5

 المًالٌهود فً التارٌخ اإلس ترجمة من اللغة العربٌة إلى العبرٌة 6

 نصوص من األدب العبري الوسٌط  7
ترجمة سماعٌة من اللغة العبرٌة إلى العربٌة 

 )معمل(


