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: 

 .نجليزية والترجمةتميز في برامج اللغة اإلالريادة و ال

: 
 رفد المجتمع المحلّي واإلقليمّي بخّريجين مؤّهلين ومتمّيزين.

:
 .اوانتماء وخلق  ا وسلوك   الم  ، علمتطلبات الحياة امناسب   اصقل شخصية الطالب وإعداده إعداد  في  اإلسهام .1

 مع الثقافات والحضارات األخرى.بناء جسور التعاون  .2

رفد السوق المحلية واإلقليمية والمؤسسات الرسمية والتجارية والمهنية بالكوادر المؤهلة في اللغة اإلنجليزية  .3
 .والترجمة

 .والترجمة يةلغة اإلنجليز في مجاالت التعزيز الجانب البحثي لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة  .4

 .الترجمةو  يةاإلنجليز إعداد طلبة بنوعّية متمّيزة باللغة  .5

 

 
 المهارات اللغوية والمفردات.تطبيق  .1
 تحليل نصوص الترجمة وقواعدها وشروطها وأنواعها وأهميتها والمقارنة بينها. .2
 استخدام المعاجم العربية واألجنبية، والربط بين المفاهيم والمصطلحات. .3
 توظيف مهارات القراءة والكتابة والمحادثة واالستماع في جمال الترجمة. .4
 توضيح الفرق بين األجناس األدبية، واكتشاف التنوع في األعمال األدبية واللغوية. .5
 اصل مع األوساط األدبية واللغوية أفرادا  ومؤسسات.محفوظة األشعار والحكم والمأثورات، والتو تطبيق  .6
 التواصل والعمل بفاعلية ضمن مجموعات. .7
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معتمدة موزعة على النحو  ساعة 132 مناللغة اإلنجليزية والترجمة  البكالوريوس في تخصصتتكون الخطة الدراسية لدرجة 
 اآلتي:

 

 %20,45 27 متطلبات الجامعة أوال  
 %18,18 24 متطلبات الكلية ثانيا  
 %59,1 78 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثا  
%2.27 3 مساندةال التخصص مواد رابعا    

132 100% 
 

 

 

    1  1  1 0  5 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
 المجال
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي

 كليــــــــــة اآلداب والعلوم   اللغة اإلنجليزية والترجمة      

 

0   

 15 مهارات لغوية  1

 9 دراسات أدبية  2

 12 دراسات لغوية  3

 18 الترجمة العملية  4

 9 دراسات نظرية في الترجمة  5

 3 مهارات لغوية /عربي  6

 3 دراسات صوتية  7

 3 التدريب الميداني في الترجمة 8
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27
 

 ساعة معتمدة( 15: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.
 

  
11108505  0 للغة العربية )استدراكي(ا 

11109505  0 )استدراكي(اللغة اإلنجليزية  

11110505  0 مهارات الحاسوب )استدراكي( 

11308505  3 العلوم العسكرية 

 3 (1اللغة العربية ) 50511102

 3 (1)اإلنجليزية اللغة  50511103

11107505  3 تربية وطنية  

 3 (1)مهارات الحاسوب  50541103

15
 
 

 يختارها الطالب من المساقات اآلتية:ساعات معتمدة  (12) :االختياريةمتطلبات الجامعة  ب.
 

   
  3 مهارات حياتية  50511204
50 113065   3 الريادة واالبداع  
50 211015  50511101 3 (2اللغة العربية ) 

50 211025  50511102 3 (2اللغة اإلنجليزية ) 

  3 مبادئ علم النفس 50521203
50 212045   3 حقوق االنسان  
50 311015   3 الثقافة اإلسالمية  

50 055312  
تاريخ القدس والوصاية 

 الهاشمية 
3 

 

  3 البيئة والمجتمع 50541203
  3 الصحة والمجتمع 50541206
  3 االتصاالت واالنترنت  50541307
  3 لغة اجنبية 50541308

12 
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 ساعة معتمدة (12) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.
 

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساق رقم المساق
 50511102   3 فن الكتابة والتعبير  50191101

    3 مهارات دراسية و بحثية  50193104

 50511102   3 تذوق النص االدبي  50521201

 50511103   3 اللغة اإلنجليزية التطبيقية  50521103

    12 المجموع
 
 
 
 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من ( 12) الطالبمتطلبات الكلية االختيارية: يختار  ب.
 

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساق رقم المساق
 -   3 اللغة الفرنسية  50163103

 -   3 االسبانيةاللغة  50163105

 -   3 تاريخ األردن وفلسطين  50531203

 -   3 مبادئ علم االجتماع  50541205

    3 الحضارة العربية اإلسالمية  50531102

    3 مهارات االتصال  50163106

    12 المجموع
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81
 

 ساعة معتمدة (69) اإلجبارية التخصصتطلبات م .أ
 

 

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساق رقم المساق
 -   3 استماع ومحادثة  50111101

 -   3 قراءة وتلخيص  50111102

 -   3 قواعد مبتدئة  50131201

 -   3 كتابة الفقرة 50111203

 50111203   3 كتابة المقال  50112104

 50111102   3 مدخل الى االدب اإلنجليزي  50122101

 50111102   3 عربي(  –ترجمة عامة )انجليزي  50142101

 50112104   3 كتابة البحوث 50112205

 50131201   3 قواعد متقدمة  50132202

 50142101   3 انجليزي(  –ترجمه عامه )عربي  50142202

 50132202   3 مدخل الى علم اللسانيات   50133103

 50133103   3 صوتيات اللغة اإلنجليزية  50173201

 50112104   3 المعاجم والمصطلحات  50153202

 50142202   3 ترجمة نصوص صحفية  50143103

 50142202   3 ترجمة نصوص قانونية  50143204

 50142202   3 نظريات الترجمة  50153101

 50122101   3 الروايـة  50123102

 50122101   3 االنجليزي واألمريكيالشعر  50123203

 50133103   3 تحليل الخطاب  50133107

 50153101   3 حلقة بحث في الترجمة  50154203

50144105 
 ترجمة تتابعية وفورية

 عربي ( –)انجليزي  
3   50143103 

50144206 
 ترجمة تتابعية وفورية 

 انجليزي( –)عربي 
3   50144105 

   3 الميداني في الترجمة التدريب 50183203
ساعة  90

 مجتازة

    69 المجموع
 
 
 
 
 



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (24/2018-2019), Decision No.: 02, Date:  21/05/2019 

 
7-21 

 

 
 
 
 
 

 :اآلتية المساقاتساعات معتمدة من  (9)االختيارية: يختار الطالب  التخصصمتطلبات  ب.
 

 المتطلب السابق عملي نظري  س.م المساق رقم المساق
 50133103   3 علم المعاني  50133205

 50133103   3 تاريخ اللغة اإلنجليزية  50133104

 50133103   3 علم لغة النص االسلوبية 50134208

 50142202   3 ترجمة نصوص علمية  50143107

 50142202   3 ترجمة نصوص أدبية  50143110

 50142202   3 الترجمة بمساعدة الحاسوب  50143109

 50123102   3 االدب المقارن  50123204

 50123102   3 حلقة بحث في االدب  50124105

 50133103   3 علم اللغة االجتماعي 50133206

 50112104   3 الكتابة االبداعية 50112305

    9 المجموع
 

 ( ساعات معتمدة من المواد اآلتية:3ج. متطلبات التخصص المساندة: يختار الطالب )

 السابقالمتطلب  عملي نظري  س.م المساق رقم المساق
50562101 

 3 النحو العربي ألغراض الترجمة
  

50511102 

50563202 
 3 البالغة العربية ألغراض الترجمة 

  
50511102 

    9 المجموع
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   3 متطلب جامعة اجباري  
   3  متطلب جامعة اختياري 
   3 متطلب كلية اختياري 

  - 3 استماع ومحادثة 50111101
  - 3 قراءة وتلخيص 50111102

  15 المجموع
 

  - 3  جامعة اجباريمتطلب  
  - 3 متطلب جامعة اختياري 

  - 3 قواعد مبتدئة 50131201
  - 3 كتابة الفقرة 50111203

  - 3 متطلب كلية اجباري 
   3 مادة مساندة 

   18 المجموع
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  - 3 متطلب جامعة  اجباري 
  - 3 اختياريجامعة متطلب  

  50111203 3 كتابة مقالة 50112104
  50111102 3  مدخل الى االدب االنكليزي 50122101
  50111102 3 ( عربي–)انجليزي ترجمة عامة  50142101

  - 3 اجباريمتطلب جامعة  
  18 المجموع

 

  - 3 متطلب جامعة اجباري 
  - 3 اختياريمتطلب كلية  

  50142101 3 انجليزي ( –ترجمة عامة )عربي  50142202
  50131201 3 قواعد متقدمة 50132202
  50112104 3 كتابة بحوث 50112205
  50112104 3 مصطلحاتالو معاجمال 50153202

   18 المجموع
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  50142202 3 نظريات الترجمة 50153101
  50122101 3 الرواية  50123102
  50132202 3 مدخل الى علم اللسانيات 50133103
  50142202 3 ترجمة نصوص صحفية  50143103

   3 اختياري قسم متطلب  
   3  جبارياكلية متطلب  

  15 المجموع
 

  50133103 3 اللغة االنكليزيةصوتيات  50173201
  50122101 3 األمريكي و إلنجليزياالشعر  50123203
  50142202 3 ترجمة نصوص قانونية  50143204
  50133103 3 خطابالتحليل  50133107

   3 اجباريمتطلب كلية  
   3 اختياري كلية متطلب  

   18 المجموع
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 ترجمة تتابعية وفورية  50144105
 عربي (–)انجليزي

3 
50143103  

 3 في الترجمةالتدريب الميداني  50183203
---- 

 

   3 متطلب قسم اختياري 

   3 متطلب كلية اجباري 

   3 متطلب كلية اخياري 

  15 المجموع
 

 ترجمة تتابعية وفورية 50144206
  انجليزي ( –)عربي 

3 50144105  
  50153101 3 حلقة بحث في الترجمة 50154203

   3 متطلب قسم اختياري  
   3 متطلب كلية اختياري  
   3 جامعة اختياريمتطلب  

   15 المجموع
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 ساقاتالموصف 

 ((None، المتطلب السابق: 0: ، ع3: ، ن3)والمحادثة               االستماع 50111101   

تطدددوير مهدددارات المحادثدددةب والتخاطدددب مدددع ا خدددرين باللغدددة  إلدددىيهددددذ  دددذا المسددداق  

   اإلنجليزيةب عن طريق المناقشةب والحوار حول مواضيع مختارة.

 ((None، المتطلب السابق: 0، ع: 3، ن: 3)قراءة وتلخيص                   50111102 

يهدددددذ  ددددذا المسدددداق إلددددى تطددددوير عمليددددة التركيددددزب واالسددددتيعابب وأنمدددداط القددددراءةب  

ا يقددرأ ب والمفددرداتب بحيددث يددتمكن الطالددب مددن معرفددة األفكددار الرئيسددة والثانويددة فددي كددل مدد

لدددى االسدددتنتاجات الصدددحيحةب وفهدددم المعددداني لكدددي يدددتمكن مدددع مدددرور الدددزمن إلدددى الوصدددول إ

 المتضمنة في النصوص.

 

 ((None، المتطلب السابق: 0، ع: 3، ن: 3)                   الفقرة كتابة    50111203

كتابة الجملة والفقرات : نوع الجملة ، بسيطة ، مركبة ، شبه جملة و عبارات  ، جمل 

أخطاء رئيسية: استخدام الفعل الخاطئ ،  أجزاء كاملة وغير كاملة ، وإثراء المفردات ؛ 

من جمل  ، عدم توافق الفعل و الفاعل  ، الخالف بين الضميرو أسبقيتة ، التغيير ، 

االفعال المساعدة ، وضع الفاصلة ،  او حذفها ؛ ترتيب الفقرة: الموضوع أو جملة 

لكتابة: السرد األطروحة والجملة الختامية و جسم الموضوع واالستنتاج ؛ أنواع ا

 والوصف والمقارنة والتباين والسبب والتأثير

  

 (50111203 السابق:، المتطلب 0، ع: 3، ن: 3)    كتابة المقالة 50112104

يتنددداول  دددذا المسددداق تددددريب الطالدددب علدددى كيفيدددة كتابدددة الموضدددوعات الكاملدددة مثدددل  

المتبعدددة فدددي تطدددوير األسددداليب كتابدددة المقالدددة اإلنشدددائية والبحثيدددة ب والتركيدددز علدددى األسددداليب 

 الكتابية مثل المقارنة والوصف والتعريف والعالقات السببية وغير ذلك.
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، المتطلةةةةةةةةب السةةةةةةةةابق :) 0، ع: 3، ن: 3)كتابةةةةةةةةة البحةةةةةةةةو                       50112205 

50112104)                           

يهدذ  ذا المساق إلى تنمية قدرات الطلبة على الكتابة السليمة باللغة اإلنجليزية ب وذلك  

Paragraphعن طريق الوقوذ على العناصر التي تتكون منها الفقرة  في اللغة اإلنجليزية.  

 وسيتم تدريب الطلبة على الكتابة التطبيقيةب والعملية في مجال الفقرة

 

 

، المتطلةةةةةةةةةب 0، ع: 3، ن: 3)األدب اإلنجليةةةةةةةةةز            مةةةةةةةةةدخل إلةةةةةةةةة        50122101

                                               (50111102السابق :) 

يهدذ  ذا المساق إلى تعريف الطالب باألجناس األربعة من شعرب ومقالةب ومسرحية  

واألنماط األدبية  وروايةب وذلك لتمكينه من معرفة الخصائص اللغويةب والبنيوية لألجناسب

 للتعرذ على المعانيب واألفكار التي تقدمها النصوص األدبية

، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)                         الرواية     50123102  

50122101)  

                            

القرن الثامن  رواية ;الجوانب الروائية الروايةبتاريخ  الروايةبتطور تقاليد الرواية: مقدمة في 

 االشتراكيةبالرواية الفكتورية )العصر الفيكتوري(:  ;السياق التاريخيبالمذ ب  الواقعيةبعشر: 

 السلوكبقواعد  األخالقياتب الثقافيبالسياق  الفيكتوريبنموذج المعرفة الضمنية لألدب  السياقب

رواية بداية القرن  التعليمب االجتماعيةبالطبقات  الطفولةب البيتبالمالك في  اإلمبراطوريةب

النموذج الفلسفي لرواية  السياقب التقليديةبالحداثة مقابل  التجريبيةب الواقعية مقابلالعشرين: 

 النزعة االنسانية. الفرديةبالنزعة  العشرينبالقرن 

 ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)      الشعر اإلنجليز  واألمريكي         50123203

50122101( 

الصور المجازية:  اإللقاءب أسلوب الصوتبنبرة  الصوتباألساليب والتقاليد الشعرية األساسية: 

التبسيط  المبالغةب التناقضب التجسيدب االستعارةب التشبيهبالمجاز:  حسيب صوتيب بصريب
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 المغلقةباألشكال  ;اإليقاع القافيةب الكنايةب السجعب االستهالليبالصوت: الجناس  ;والتناقض

دراما  السونيتبقصيدة  والشعبيبالشعر األدبي  المقفىبالشعر  الحربالشعر  المفتوحةباألشكال 

قراءة  ;استراتيجيات النص القصائدبتحليل  ;الرموز: الرموز التقليدية والفردية الذاتيبالحوار 

 الشعر كأداة للمرح والتفاعل اإلنساني.

، المتطلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابق: 0، ع:3، ن:3)   قواعد مبتدئة              50131201

None (                              

يهدددددذ  ددددذا المسدددداق إلددددى دراسددددة التراكيددددب األساسددددية لقواعددددد اللغددددة اإلنجليزيددددة   

كاألفعددددددالب وأزمددددددان األفعددددددالب واألسددددددماءب والضددددددمائرب واألفعددددددال المسدددددداعدة والجمددددددل 

 الشرطية. يجب على الطلبة تحديد واستخدام  ذه التراكيب.

 

 

 

 

متطلةةةةةةةةةةب السةةةةةةةةةةابق: ، ال0، ع: 3، ن: 3)قواعةةةةةةةةةةد متقدمةةةةةةةةةةة                     50132202

50131201 (                    

يتندددداول  ددددذا المسدددداق دراسددددة متقدمددددة لقواعددددد اللغددددة اإلنجليزيددددة ب بحيددددث يددددتمكن  

الجملدددة والعالقدددات الطالدددب مدددن إدراك النظدددام اللغدددوي بأكملددده مدددن حيدددث مكوندددات الكلمدددة و

 بينها ب وبين  ذه العالقات والمعنى اللغوي من جهة أخرى.

 

، 0، ع: 3، ن: 3)     مدخل إل  علم اللسانيات 50133103

                    ) 50132202المتطلب السابق: 
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يهددددذ  دددذ المسددداق إلدددى تعريدددف الطلبدددة بخصدددائص عددددد مدددن اللغدددات الحيدددة بمدددا فيهدددا 

اللغدددددة اإلنجليزيدددددة. سددددديتم التركيدددددز علدددددى الصدددددوتياتب والصدددددرذب والقواعدددددد وتطور دددددا 

 واختالفها بين اللغات التي سيتعرض لها المساق.تاريخياًب ومدى تشابههاب 

 

 ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)تحليل الخطاب                              50133107

50133103( 

كلمات  المرجعيةبالتعابير  الحذذب التناظرب التكرارب الوصلبأدوات  ;المقدمة: تعريف الخطاب

 الكالميبنظرية الفعل  الخطاببنظريات  للخطاببالوظائف الكبرى والصغرى  الوصلب

 األدواربتبادل  المحادثةبمبدأ  التعاونبمبدأ  األدببمبدأ  المحادثةبمبادئ  الحديثبنظرية تحليل 

 التعابير المتجاورة.

 

 

، 0، ع:3، ن:3)           ترجمة عامة )انجليز ، عربي(  50142101

 )  50111102المتطلب السابق:  

المسدددداق إلددددى تعزيددددز ألفددددة الطددددالبب واعتيدددداد م علددددى تركيددددب الجمددددلب  يهدددددذ  ددددذا

واسدددتعمالهاب وإظهدددار الفدددروق بدددين اللغتدددين العربيدددة واإلنجليزيدددة السدددتكمال دراسدددة مسددداقات 

 أكثر تقدماً في الترجمة.

 

، المتطلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 0، ع:3، ن:3)          ترجمة عامة )عربي، انجليز (  50142202

             )  50142101السابق:  

يتنددداول  دددذا المسددداق تددددريبات عامدددة فدددي مجددداالت الترجمدددة التحريريدددة مدددن اإلنجليزيدددة إلدددى 

العربيددددة وبددددالعكس باسددددتخدام مختبددددر اللغدددداتب ويددددتم اسددددتخدام بعددددض النصددددوص السياسددددية 

 واالجتماعية واالقتصادية والدينية وغير ا.
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، المتطلةةةةةةةةةب 0: ، ع3: ، ن3صةةةةةةةةةحفية                    )نصةةةةةةةةةو   ترجمةةةةةةةةةة 50143103

                ) 50142202السابق:  

يتندددداول  ددددذا المسدددداق ترجمددددة نصددددوص مختددددارة سياسددددية وإعالميددددة مختددددارة ب كمددددا  

سددديتم تددددريبهم علدددى المهدددارات الالزمدددة واألسددداليب واالسدددتراتيجيات المناسدددبة لترجمدددة  دددذه 

 النصوص.

، المتطلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 0: ، ع3: ، ن3)  نصو  قانونية  ترجمة 50143204

                 ) 50142202السابق:  

يهددددذ  دددذا المسددداق إلدددى تددددريب الطدددالب علدددى كيفيدددة اكتسددداب المهدددارات الالزمدددة  

لترجمددددة النصددددوص القانونيددددة. وسدددديطلب مددددن الطددددالب حفدددد  المصددددطلحات األساسددددية فددددي 

القانونيدددة ترجمدددة النصدددوص القانونيدددة  ب وسددديتم تددددريبهم علدددى التعامدددل مدددع مشددداكل الترجمدددة 

 وتعقيداتها الداللية واللغوية.

 

، المتطلب 0، ع:3، ن:3)   )إنجليز /عربي( الترجمة التتابعية والفورية 50144105

 50143103السابق: 

اإلعالم  الصحيةبالعناية  الصرافةب األعمالبإدارة  االقتصادب السياسيةبالعلوم  ;أنواع المواضيع

معلومات  األدواتب األساليببالمبادئ النظرية:  ;الترجمة من اإلنجليزي للعربي ;التعليم العامب

المترجم:  خصائص المدىبالذاكرة طويلة المدى وقصيرة  السلوكبمدونة  الوقتبإدارة  تقديميةب

 الترجمة التتابعية. المكتوبةبمة الترج األدواربتأدية  وبصريبعرض تقديمي سمعي  الصبرب

، المتطلب 0، ع:3، ن:3)   الترجمة التتابعية والفورية )عربي/إنجليز ( 50144206

 )50144105السابق: 

اإلعالم  الصحيةبالعناية  الصرافةب األعمالبإدارة  االقتصادبالعلوم السياسيةب  ;أنواع المواضيع

خصائص  األدواتب األساليببالمبادئ النظرية:  ;ترجمة من العربي لإلنجليزي ;التعليم العامب

وإعادة  االسترداد السلوكبمدونة  المصطلحاتبقائمة  تقديميةبمعلومات  الشركاءب المترجمب

تأدية  وبصريبعرض تقديمي سمعي  االدواربتأدية  األدواتباستخدام  الصبرب ; الصياغةب

 التكرار والترجمة. االدوارب



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (24/2018-2019), Decision No.: 02, Date:  21/05/2019 

 
17-21 

 

، المتطلةةةةةةةةب السةةةةةةةةابق: 0: ، ع3: ، ن3)نظريةةةةةةةةات الترجمةةةةةةةةة                      50153101

(50142202                  

يهددددددذ  دددددذا المسددددداق إلدددددى تنددددداول نظريدددددات الترجمدددددة والمدددددداخل العديددددددة لعمليدددددة  

 الترجمة من خالل نصوص مختارة يعنى بهب وسيتم التركيز على لغويات الترجمة.

، المتطلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 0: ، ع3: ، ن3)        المعاجم والمصطلحات 50153202

     50112104)السابق: 

يتندددداول  ددددذه المسدددداق عرضدددداً لعلددددم المعدددداجمب والمصددددطل ب والمفددددا يم ذات العالقددددة.  

يقدددارن المعجدددم والمصدددطل  فدددي اللغتدددين العربيدددة واإلنجليزيدددة ب كمدددا يبدددرز دور العدددرب فدددي 

 صناعة المعجم.

 

، المتطلةةةةةةةب 0، ع:3، ن:3)حلقةةةةةةةة بحةةةةةةة  فةةةةةةةي الترجمةةةةةةةة                         50154203

         50153101)السابق: 

يهدددددذ  ددددذا المسدددداق إلددددى تدددددريب الطلبددددة علددددى كتابددددة مشددددروع بحددددث  يركددددز علددددى 

قضددية ترجمددةب ويعدددالل  ددذه القضدددية مددن الجددانبين النظدددري والعملدديب ويمكدددن أن يكددون ذلدددك 

مدددن خدددالل ترجمدددة الطالدددب لعمدددل منشدددور مدددن االنجليزيدددة إلدددى العربيدددة أو العكدددسب ويتطدددرق 

 إلى أ م الصعوبات اللغوية التي واجهها أثناء ذلك.

، 0، ع:3، ن:3)اإلنجليزيةةةةةةةةةةةةةةة                            اللغةةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةوتيات  50173201

         50133103)المتطلب السابق: 

يهددددذ  دددذا المسددداق إلدددى ضدددبط لفددد  الطالدددب ألصدددوات اللغدددة اإلنجليزيدددة ب واإللمدددام  

 وتحديد وظائفهاب ودور كل منها في عملية النطق.برموز األصوات الكتابيةب 

 

 90 ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)           في الترجمة التدريب الميداني 50183203

 )ساعة معتمدة
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أنواع النصوص  الممارسةبالترجمة عن طريق  معتمدبتدريب ميداني في مركز ترجمة 

 إعالميةبنصوص  علميةبنصوص  أدبيةبنصوص  قانونيةبالمطلوب ترجمتها: نصوص 

 االلتزام الزمنيةبالحدود  الزبونبالتواصل مع  المراكزب الزبونبمعاملة  ;اقتصاديةنصوص 

 .واجراءات التقاضيالقسم  التعليماتب التسعيرب بالمواعيدب

 

 ) 50112104، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3الكتابة اإلبداعية    ) 50112305

عناصر العمل الروائيب الزمان والمكانب الحبكةب الفكرة الرئيسيةب  ورشة العمل الروائي:

الحوارب الراويب الشخصيات؛ عملية االبداعب الكتابة الروائيةب العرض واألخبارب التفاصيل 

ذات الصلةب والغير ذات الصلةب أنواع السرد: كتابة القصة القصيرة: التشخيصب الوصفب 

 التأملب السردب تدريبات كتابية.

ورشة العمل الشعري: مكونات القصيدة الرئيسيةب لغة الشعرب النبرةب الصورب المحسنات  

البديعيةب الرموزب الرموز التقليدية والرموز الشخصيةب الصوتياتب السجعب الطباقب الموسيقىب 

 القافيةب البحور؛ اشكال الشعر: األشكال المغلقة واإلشكال المفتوحةب الشعر الحرب تدريبات على

 الكتابة الشعرية. 

 

                ) 50123102، المتطلب السابق:  0، ع:3، ن:3)      االدب المقارن     50123204

دراسات مقارنة بين األدب الغربي والشرقي: القيمب األحداثب النصوص العربية والغربية 

النظر السياسية والدينيةب الحديثة: وجهات النظر الثقافيةب النظرية االجتماعية التاريخيةب وجهات 

أدب المركز والجوارب القصة والسلطةب العالم والنصب القصة والمقاومة في مواقع جغرافية 

 مختلفة: المقاومة االجتماعية والسياسيةب مقاومة المرأةب المصادر الدينية واألسطوريةب الشرائع.

 )50123102ق:   ، المتطلب الساب0، ع:3، ن:3حلقة بح  في األدب     ) 50124105

مفا يم: حلقة بحثب األدبب قراءات معمقةب النقدب األدوات التحليليةب اختيار كاتب في المجال 

األدبيب او اختيار نظرية او نقد أدبي: االختياراتب األ داذب التعريفاتب األ ميةب كلمات ممثلةب 

مب المغزىب الفلسفة قراءة وتحليل معمقينب المواقف الفكريةب حلقة الوصل في النصب التقد

التأثير: الماضيب  ;الشموليةب القيمة المضافة: تربويب معرفيب إنسانيب إبداعيب تنويري

 الحاضرب المستقبلب فرديب مجتمعيب أيديولوجي. 

 )50133103    ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)   تاريخ اللغة اإلنجليزية  50133104  
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 أروبي حتى -اللغوي منذ بداية العهد إندو التطورب التنوع األصلب اإلنجليزيةبتاريخ اللغة 

التغير في النظام  التاريخيةبالوقت الحاضر. المراحل المبكرة للغة: مصادر تطور اللغويات 

تأثير  االخرىبتأثير اللغات  المعانيبعلم  المفرداتب النحوب الصرذبتطور علم  الصوتيب

 البنيوي والمقارن للغة القديمة. التركيب اللغاتبالتواصل بين 

 ) 50133103، المتطلب السابق:  0، ع:3، ن:3علم المعاني         ) 50133205

شرح مواضيع لها عالقة بعلم المعاني: التعريفب نظرية اإلشارةب العالقة بين علم المعاني 

شابه في المعنىب والعلوم األخرىب أنواع المعانيب الصفات المعنويةب العالقات المعنوية: الت

االختالذ في المعنىب ظا رة الجناسب إعادة الصياغةب الغموض اللغويب عدم وضوح المعنىب 

 التكرارب الحكم المسبقب استنتاج المعنى من خالل السياقب الشذوذ اللغويب التناقض. 

 

 ) 50133103 ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)           االجتماعيعلم اللغة  50133206

,مذ ب  التنوع اللغوي, المذ ب اللغوي الشكلي, التنوع  مقدمة: العالقة بين اللغة والمجتمع

اللغوي: كالم المجتمعات, الشيفرة, اللهجات الفردية, لهجات الجنسين, اللهجة, اللغة, لغة 

التواصل المشتركة, لغة ناشئة, اللهجة العامية, المصطلحات الخاصة بأصحاب تخصص معين, 

جرة, الحرب والفتوح, العمر, الجنس, الصورة عن : العزلة الجغرافية, الهاالجتماعيةالعوامل 

الذات, اللغة والثقافة, الكلمات المحظورة, التمييز على أساس الجنس, التمييز العرقي, األصناذ 

, المتغير اللغوي, اللغة و ذه االجتماعيالثابتة, األصناذ المتغيرة, األبحاث في علم اللغة 

 .المتغيرات كجزء من الثقافة, الجنس 

، المتطلةةةةةةةةةب 0، ع:3، ن:3علةةةةةةةةةم لغةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةنص االسةةةةةةةةةلوبية                ) 50134208

               ) 50133103السابق:  

يهدددددذ  ددددذا المسدددداق  إلددددى تنميددددة المهدددداراتب والكفايددددات الالزمددددة لتدددددريس اللغددددة  

اإلنجليزيددددة بوصددددفها لغددددة أجنبيددددة ب بمددددا فددددي ذلددددك مهددددارات االسددددتماع والمحادثددددة والقددددراءة 

لغيدددددر النددددداطقين باللغدددددة اإلنجليزيدددددة. وتتنددددداول المدددددادة كدددددذلك المندددددا لب وأسددددداليب والكتابدددددة 

التعلدددديمب وتنظدددديم الوحدددددات الدراسدددديةب وإجددددراءات تقيدددديم اللغددددةب واالسددددتراتيجيات المتصددددلة 

بتدددريس اللغددة اإلنجليزيددة كلغددة أجنبيددة. كمددا تنمددي  ددذه المددادة مهددارات الطلبددة فددي مجدداالت 

 ووضع الخطط التعليمية وغير ذلك من األمور.التعليمب واإلدارة الصفيةب 



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (24/2018-2019), Decision No.: 02, Date:  21/05/2019 

 
20-21 

 

 )50142202، المتطلب السابق:  0، ع:3، ن:3ترجمة نصو  علمية     ) 50143107

ترجمة النصوص العلمية من اإلنجليزية  ;ترجمة النصوص العلمية من العربية إلى اإلنجليزية

 الى العربية: ترجمة المصطلحات العلمية من اإلنجليزية الى العربية.

 

، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3الترجمة بمساعدة الحاسوب    )    50143109

50142202( 

: التدقيق (tradusو googleاألساليب: استخدام الكمبيوترب اإلنترنتب ترجمة البرامل ا لية )

اللغوي للمفرداتب إساءة االستخدامب الشكلب األخطاء القواعديةب مراجعة النصوص المترجمة 

 وإعادة الصياغة.

 )50142202، المتطلب السابق:    0، ع:3، ن:3ترجمة نصو  ادبية      ) 50143110

ةب الشكل المفا يم األساسية: تعريف األدبب أعمال عربية وأجنبية مميزةب القيمة الجمالي

والمضمونب أنواع النصوص األدبية في اللغة العربية واللغة اإلنجليزيةب مستويات اللغة: 

 التقييم. ;التطبيقات

 

، 0، ع:3، ن:3)النحةةةةةةةةةةةو العربةةةةةةةةةةةي ألغةةةةةةةةةةةرا  الترجمةةةةةةةةةةةة                    50562101

     ) 50511102المتطلب السابق: 

المهمددددة لطلبددددة تخصددددص لغددددة يتندددداول  ددددذه المسدددداق بعددددض الموضددددوعات النحويددددة  

إنجليزيدددة وترجمدددة ب مدددن أجدددل تحسدددين قددددراتهم التعبيريدددةب وتجندددب األخطددداء عندددد الترجمدددة 

مدددددن اللغدددددة اإلنجليزيدددددة إلدددددى اللغدددددة العربيدددددة. مدددددن  دددددذه الموضدددددوعات النحويدددددة عالمدددددات 

اإلعدددرابب وتحريددددك أواخددددر الكلمدددات حسددددب موقعهددددا مددددن اإلعدددراب فددددي الجملددددة ب وكددددذلك 

عددددض المسددددائل اإلمالئيددددة مثددددل كتابددددة الهمددددزةب وكتابددددة الفعددددل المضددددارع كتابددددة األعدددددادب وب

 المعتل حسب موقفه اإلعرابي ب وغير ذلك من أساسيات النحو العربي.

، المتطلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 0، ع:3، ن:3)  البالغة العربية ألغرا  الترجمة  50563202

 (                50511102السابق: 



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (24/2018-2019), Decision No.: 02, Date:  21/05/2019 

 
21-21 

 

المعدددانيب وربطددده بأسددداليب اإلنشددداءب  يتنددداول  دددذا المسددداق بشدددكل خددداص دراسدددة علدددم

والتقددددديم والتددددأخيرب واإليجددددازب واإلطنددددابب وأسدددداليب القصددددر وغير ددددا مددددن الموضددددوعات 

 ذات العالقة المباشرة بالترجمة من العربية وإليها.

 


