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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  
 %61,37 81 متطلبات التخصص ثالثا  

132 100% 
 

 

 

    1  1  1 0  5 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
 المجال
 المعرفـي

 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

 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
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 :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
 

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

 السابقالمتطلب  عملي نظري  س.م المساق رقم المساق
50562101 

 3 النحو العربي ألغراض الترجمة
  

50511102 

 50511102   3 البالغة العربية ألغراض الترجمة  50563202

    9 المجموع
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 3   
  3   
 3   

50111101 3 -  
50111102  3 -  

  15 المجموع
 

 3 -  
 3 -  

50131201 3 -  
50111203  3 -  

 3 -  
 3   

   18 المجموع
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  3 -  
  3 -  

501121043 50111203  
50122101 3 50111102  
501421013 50111102  

 3 -  
  18 المجموع

 

  3 -  
 3 -  

50142202 3 50142101  
50132202 3 50131201  
50112205 3 50112104  
50153202 3 50112104  

   18 المجموع
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50153101  3 50142202  
501231023 50122101  
50133103 3 50132202  
  50142202 3 ترجمة نصوص صحفية  50143103

  3   
  3   

  15 المجموع
 

50173201  3 50133103  
50123203 3 50122101  
50143204 3 50142202  
50133107 3 50133103  

 3   
  3   

   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
 

50144206
 

3 50144105  
50154203  3 50153101  

 3   
 3   
  3   

   15 المجموع
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 ساقاتوصف الم

 

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

تطوير مهارات المحادثة، والتخاطب مع اآلخرين باللغة اإلنجليزية، عن طريق المناقشة،  إلىيهدف هذا المساق 

 والحوار حول مواضيع مختارة.

 

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

يهدف هذا المساق إلى تطوير عملية التركيز، واالستيعاب، وأنماط القراءة، والمفردات، بحيث يتمكن الطالب 

، لكي يتمكن مع مرور الزمن إلى الوصول إلى االستنتاجات من معرفة األفكار الرئيسة والثانوية في كل ما يقرأ

 معاني المتضمنة في النصوص.الصحيحة، وفهم ال

 

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

، وإثراء : نوع الجملة ، بسيطة ، مركبة ، شبه جملة و عبارات  ، جمل كاملة وغير كاملةكتابة الجملة والفقرات

، الخالف بين الفاعل، عدم توافق الفعل وأجزاء من جمل ،الخاطئالمفردات ؛ أخطاء رئيسية: استخدام الفعل 

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

نة والتباين األطروحة والجملة الختامية و جسم الموضوع واالستنتاج ؛ أنواع الكتابة: السرد والوصف والمقار

 والسبب والتأثير

 

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

، يتناول هذا المساق تدريب الطالب على كيفية كتابة الموضوعات الكاملة مثل كتابة المقالة اإلنشائية والبحثية

الكتابية مثل المقارنة والوصف والتعريف والعالقات والتركيز على األساليب المتبعة في تطوير األساليب 

 السببية وغير ذلك.

 

 (50112104، المتطلب السابق :) 0، ع: 3، ن: 3)كتابة البحوث                      50112205

، وذلك عن طريق الوقوف على يهدف هذا المساق إلى تنمية قدرات الطلبة على الكتابة السليمة باللغة اإلنجليزية

في اللغة اإلنجليزية. وسيتم تدريب الطلبة على الكتابة التطبيقية،  Paragraphالعناصر التي تتكون منها الفقرة 

 والعملية في مجال الفقرة

 

 (50111102، المتطلب السابق :) 0، ع: 3، ن: 3)األدب اإلنجليزي           مدخل إلى       50122101

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب باألجناس األربعة من شعر، ومقالة، ومسرحية ورواية، وذلك لتمكينه 

واألنماط األدبية للتعرف على المعاني، واألفكار التي تقدمها  من معرفة الخصائص اللغوية، والبنيوية لألجناس،

 .النصوص األدبية
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 (50122101، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)                         الرواية     50123102

 الواقعية،القرن الثامن عشر:  رواية ;الجوانب الروائية الرواية،تاريخ  الرواية،تطور تقاليد الرواية: مقدمة في 

نموذج المعرفة  السياق، االشتراكية،الرواية الفكتورية )العصر الفيكتوري(:  ;السياق التاريخي،المذهب 

 البيت،المالك في  اإلمبراطورية، السلوك،قواعد  األخالقيات، الثقافي،السياق  الفيكتوري،الضمنية لألدب 

الحداثة مقابل  التجريبية، الواقعية مقابلرواية بداية القرن العشرين:  التعليم، االجتماعية،الطبقات  الطفولة،

 النزعة االنسانية. الفردية،النزعة  العشرين،النموذج الفلسفي لرواية القرن  السياق، التقليدية،

 

 )50122101 ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)      الشعر اإلنجليزي واألمريكي         50123203

 بصري،الصور المجازية:  اإللقاء، أسلوب الصوت،نبرة  الصوت،األساليب والتقاليد الشعرية األساسية: 

الصوت: الجناس  ;التبسيط والتناقض المبالغة، التناقض، التجسيد، االستعارة، التشبيه،المجاز:  حسي، صوتي،

 المقفى،الشعر  الحر،الشعر  المفتوحة،األشكال  المغلقة،األشكال  ;اإليقاع القافية، الكناية، السجع، االستهاللي،

تحليل  ;الرموز: الرموز التقليدية والفردية الذاتي،دراما الحوار  السونيت،قصيدة  والشعبي،الشعر األدبي 

 قراءة الشعر كأداة للمرح والتفاعل اإلنساني. ;استراتيجيات النص القصائد،

 

 ) None، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)   قواعد مبتدئة              50131201

يهدف هذا المساق إلى دراسة التراكيب األساسية لقواعد اللغة اإلنجليزية كاألفعال، وأزمان األفعال، واألسماء، 

 والضمائر، واألفعال المساعدة والجمل الشرطية. يجب على الطلبة تحديد واستخدام هذه التراكيب.

 

                    ) 50131201متطلب السابق: ، ال0، ع: 3، ن: 3)قواعد متقدمة                     50132202

يتناول هذا المساق دراسة متقدمة لقواعد اللغة اإلنجليزية ، بحيث يتمكن الطالب من إدراك النظام اللغوي بأكمله 

 من حيث مكونات الكلمة والجملة والعالقات بينها ، وبين هذه العالقات والمعنى اللغوي من جهة أخرى.

 

                    ) 50132202، المتطلب السابق: 0، ع: 3، ن: 3)    مدخل إلى علم اللسانيات 50133103

يهدف هذ المساق إلى تعريف الطلبة بخصائص عدد من اللغات الحية بما فيها اللغة اإلنجليزية. سيتم التركيز 

واختالفها بين اللغات التي سيتعرض على الصوتيات، والصرف، والقواعد وتطورها تاريخياً، ومدى تشابهها، 

 لها المساق.

 

 )50133103 ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)تحليل الخطاب                              50133107

 الوصل،كلمات  المرجعية،التعابير  الحذف، التناظر، التكرار، الوصل،أدوات  ;المقدمة: تعريف الخطاب

مبادئ  الحديث،نظرية تحليل  الكالمي،نظرية الفعل  الخطاب،نظريات  للخطاب،الوظائف الكبرى والصغرى 

 التعابير المتجاورة. األدوار،تبادل  المحادثة،مبدأ  التعاون،مبدأ  األدب،مبدأ  المحادثة،
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 )  50111102، المتطلب السابق:  0، ع:3، ن:3)          ترجمة عامة )انجليزي، عربي(  50142101

المساق إلى تعزيز ألفة الطالب، واعتيادهم على تركيب الجمل، واستعمالها، وإظهار الفروق بين  يهدف هذا

 اللغتين العربية واإلنجليزية الستكمال دراسة مساقات أكثر تقدماً في الترجمة.

 

             )  50142101، المتطلب السابق:  0، ع:3، ن:3)         ترجمة عامة )عربي، انجليزي(  50142202

يتناول هذا المساق تدريبات عامة في مجاالت الترجمة التحريرية من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس باستخدام 

 مختبر اللغات، ويتم استخدام بعض النصوص السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية وغيرها.

 

                ) 50142202، المتطلب السابق:  0: ، ع3: ، ن3صحفية                    )نصوص  ترجمة 50143103

يتناول هذا المساق ترجمة نصوص مختارة سياسية وإعالمية مختارة ، كما سيتم تدريبهم على المهارات الالزمة 

 واألساليب واالستراتيجيات المناسبة لترجمة هذه النصوص.

 ) 50142202، المتطلب السابق:  0: ، ع3: ، ن3)  نصوص قانونية  ترجمة 50143204

يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالب على كيفية اكتساب المهارات الالزمة لترجمة النصوص القانونية. 

، وسيتم تدريبهم على التعامل ساسية في ترجمة النصوص القانونيةوسيطلب من الطالب حفظ المصطلحات األ

 القانونية وتعقيداتها الداللية واللغوية.مع مشاكل الترجمة 

 

 50143103، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)   )إنجليزي/عربي( الترجمة التتابعية والفورية 50144105

 ;التعليم العام،اإلعالم  الصحية،العناية  الصرافة، األعمال،إدارة  االقتصاد، السياسية،العلوم  ;أنواع المواضيع

مدونة  الوقت،إدارة  تقديمية،معلومات  األدوات، األساليب،المبادئ النظرية:  ;الترجمة من اإلنجليزي للعربي

 وبصري،عرض تقديمي سمعي  الصبر،المترجم:  خصائص المدى،الذاكرة طويلة المدى وقصيرة  السلوك،

 الترجمة التتابعية. المكتوبة،مة الترج األدوار،تأدية 

 

 )50144105، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)   الترجمة التتابعية والفورية )عربي/إنجليزي( 50144206

 ;التعليم العام،اإلعالم  الصحية،العناية  الصرافة، األعمال،إدارة  االقتصاد،العلوم السياسية،  ;أنواع المواضيع

معلومات  الشركاء، المترجم،خصائص  األدوات، األساليب،المبادئ النظرية:  ;ترجمة من العربي لإلنجليزي

تأدية  األدوات،استخدام  الصبر، الصياغة،وإعادة  االسترداد السلوك،مدونة  المصطلحات،قائمة  تقديمية،

 التكرار والترجمة. االدوار،تأدية  وبصري،عرض تقديمي سمعي  االدوار،

 

                  50142202)، المتطلب السابق: 0: ، ع3: ، ن3)نظريات الترجمة                      50153101

يهدف هذا المساق إلى تناول نظريات الترجمة والمداخل العديدة لعملية الترجمة من خالل نصوص مختارة 

 يعنى به، وسيتم التركيز على لغويات الترجمة.
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     50112104)، المتطلب السابق: 0: ، ع3: ، ن3)       المعاجم والمصطلحات 50153202

ً لعلم المعاجم، والمصطلح، والمفاهيم ذات العالقة. يقارن المعجم والمصطلح في  يتناول هذه المساق عرضا

 ، كما يبرز دور العرب في صناعة المعجم.اللغتين العربية واإلنجليزية

 

         50153101)، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)حلقة بحث في الترجمة                         50154203

يركز على قضية ترجمة، ويعالج هذه القضية يهدف هذا المساق إلى تدريب الطلبة على كتابة مشروع بحث 

من الجانبين النظري والعملي، ويمكن أن يكون ذلك من خالل ترجمة الطالب لعمل منشور من االنجليزية إلى 

 إلى أهم الصعوبات اللغوية التي واجهها أثناء ذلك.العربية أو العكس، ويتطرق 

 

         50133103)، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)اإلنجليزية                            اللغة صوتيات  50173201

وتحديد ، واإللمام برموز األصوات الكتابية، يهدف هذا المساق إلى ضبط لفظ الطالب ألصوات اللغة اإلنجليزية

 وظائفها، ودور كل منها في عملية النطق.

 

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

أنواع النصوص المطلوب ترجمتها:  الممارسة،الترجمة عن طريق  معتمد،تدريب ميداني في مركز ترجمة 

 الزبون،معاملة  ;اقتصاديةنصوص  إعالمية،نصوص  علمية،نصوص  أدبية،نصوص  قانونية،نصوص 

واجراءات القسم  التعليمات، التسعير، بالمواعيد، االلتزام الزمنية،الحدود  الزبون،التواصل مع  المراكز،

 .التقاضي

 

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

عناصر العمل الروائي، الزمان والمكان، الحبكة، الفكرة الرئيسية، الحوار، الراوي،  ورشة العمل الروائي:

الشخصيات؛ عملية االبداع، الكتابة الروائية، العرض واألخبار، التفاصيل ذات الصلة، والغير ذات الصلة، 

 أنواع السرد: كتابة القصة القصيرة: التشخيص، الوصف، التأمل، السرد، تدريبات كتابية.

رشة العمل الشعري: مكونات القصيدة الرئيسية، لغة الشعر، النبرة، الصور، المحسنات البديعية، الرموز، و

الرموز التقليدية والرموز الشخصية، الصوتيات، السجع، الطباق، الموسيقى، القافية، البحور؛ اشكال الشعر: 

 الكتابة الشعرية.  األشكال المغلقة واإلشكال المفتوحة، الشعر الحر، تدريبات على

 

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

دراسات مقارنة بين األدب الغربي والشرقي: القيم، األحداث، النصوص العربية والغربية الحديثة: وجهات 

النظر السياسية والدينية، أدب المركز والجوار، القصة النظر الثقافية، النظرية االجتماعية التاريخية، وجهات 

والسلطة، العالم والنص، القصة والمقاومة في مواقع جغرافية مختلفة: المقاومة االجتماعية والسياسية، مقاومة 

 المرأة، المصادر الدينية واألسطورية، الشرائع.

  



 
 

 

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

 
16-17 

 

 

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

مفاهيم: حلقة بحث، األدب، قراءات معمقة، النقد، األدوات التحليلية، اختيار كاتب في المجال األدبي، او اختيار 

نظرية او نقد أدبي: االختيارات، األهداف، التعريفات، األهمية، كلمات ممثلة، قراءة وتحليل معمقين، المواقف 

م، المغزى، الفلسفة الشمولية، القيمة المضافة: تربوي، معرفي، إنساني، الفكرية، حلقة الوصل في النص، التقد

 التأثير: الماضي، الحاضر، المستقبل، فردي، مجتمعي، أيديولوجي.  ;إبداعي، تنويري

 

 )50133103    ، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)   تاريخ اللغة اإلنجليزية  50133104

الوقت الحاضر.  أروبي حتى -اللغوي منذ بداية العهد إندو التطور، التنوع األصل، اإلنجليزية،تاريخ اللغة 

 الصرف،تطور علم  الصوتي،التغير في النظام  التاريخية،المراحل المبكرة للغة: مصادر تطور اللغويات 

البنيوي والمقارن  التركيب اللغات،تأثير التواصل بين  االخرى،تأثير اللغات  المعاني،علم  المفردات، النحو،

 للغة القديمة.

 

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

شرح مواضيع لها عالقة بعلم المعاني: التعريف، نظرية اإلشارة، العالقة بين علم المعاني والعلوم األخرى، 

شابه في المعنى، االختالف في المعنى، ظاهرة الجناس، أنواع المعاني، الصفات المعنوية، العالقات المعنوية: الت

إعادة الصياغة، الغموض اللغوي، عدم وضوح المعنى، التكرار، الحكم المسبق، استنتاج المعنى من خالل 

 السياق، الشذوذ اللغوي، التناقض. 

 

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

التنوع اللغوي: كالم  ،المذهب اللغوي الشكلي ،التنوع اللغويمذهب ، مقدمة: العالقة بين اللغة والمجتمع

 ،لغة ناشئة ،لغة التواصل المشتركة ،اللغة ،اللهجة ،لهجات الجنسين ،اللهجات الفردية ،الشيفرة ،المجتمعات

 ،: العزلة الجغرافيةاالجتماعيةالعوامل  ،اللهجة العامية, المصطلحات الخاصة بأصحاب تخصص معين

التمييز على  ،الكلمات المحظورة ،الحرب والفتوح, العمر, الجنس, الصورة عن الذات, اللغة والثقافة ،جرةاله

المتغير  ،االجتماعياألبحاث في علم اللغة  ،األصناف المتغيرة ،التمييز العرقي, األصناف الثابتة ،أساس الجنس

 .الجنس  ،اللغة وهذه المتغيرات كجزء من الثقافة ،اللغوي

 

               ) 50133103، المتطلب السابق:  0، ع:3، ن:3علم لغة النص االسلوبية                ) 50134208

إلى تنمية المهارات، والكفايات الالزمة لتدريس اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية ، بما  يهدف هذا المساق

لغير الناطقين باللغة اإلنجليزية. وتتناول المادة كذلك في ذلك مهارات االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة 

المناهج، وأساليب التعليم، وتنظيم الوحدات الدراسية، وإجراءات تقييم اللغة، واالستراتيجيات المتصلة بتدريس 

ووضع اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية. كما تنمي هذه المادة مهارات الطلبة في مجاالت التعليم، واإلدارة الصفية، 

 الخطط التعليمية وغير ذلك من األمور.
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 )50142202، المتطلب السابق:  0، ع:3، ن:3ترجمة نصوص علمية     ) 50143107

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

 ترجمة المصطلحات العلمية من اإلنجليزية الى العربية.

 

 )50142202، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3الترجمة بمساعدة الحاسوب    )    50143109

: التدقيق اللغوي للمفردات، (tradusو googleاألساليب: استخدام الكمبيوتر، اإلنترنت، ترجمة البرامج اآللية )

 إساءة االستخدام، الشكل، األخطاء القواعدية، مراجعة النصوص المترجمة وإعادة الصياغة.

 

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

ة، الشكل والمضمون، أنواع المفاهيم األساسية: تعريف األدب، أعمال عربية وأجنبية مميزة، القيمة الجمالي

 التقييم. ;النصوص األدبية في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية، مستويات اللغة: التطبيقات

 

     ) 50511102، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3)         النحو العربي ألغراض الترجمة        50562101

، من أجل تحسين المهمة لطلبة تخصص لغة إنجليزية وترجمةيتناول هذه المساق بعض الموضوعات النحوية 

قدراتهم التعبيرية، وتجنب األخطاء عند الترجمة من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية. من هذه الموضوعات 

، وكذلك كتابة النحوية عالمات اإلعراب، وتحريك أواخر الكلمات حسب موقعها من اإلعراب في الجملة

، عض المسائل اإلمالئية مثل كتابة الهمزة، وكتابة الفعل المضارع المعتل حسب موقفه اإلعرابياألعداد، وب

 وغير ذلك من أساسيات النحو العربي.

 

 (50511102، المتطلب السابق: 0، ع:3، ن:3) البالغة العربية ألغراض الترجمة  50563202

المعاني، وربطه بأساليب اإلنشاء، والتقديم والتأخير، واإليجاز،  يتناول هذا المساق بشكل خاص دراسة علم

 واإلطناب، وأساليب القصر وغيرها من الموضوعات ذات العالقة المباشرة بالترجمة من العربية وإليها.

 


