الوصف املختصر ملقررات الخطة طبقا لنظام السنة التحضيرية
املستوى الثالث

القواعد  – 1جند 113
يهدف هذا املقرر اىل زايدة معرفة الطالب للغة وهياكلها .ويتم تدريب الطالب على استخدام هذه املعرفة لدراسة قواعد
اللغة من مجلة بسيطة ومكوانته مثل األمساء ،واألفعال ،واألفعال الشرطية .ويتم تدريب الطالب أيضا على التعرف على
مكوانت اجلملة وموقعها يف اجلملة.
القراءة  – 1جند 111
يهدف هذا املقرر اىل تدريب الطالب على مهارات القراءة الفرعية من قراءة سريعة للبحث عن املعلومة وقراءة متأنية،
لتلخيص النصوص واستنتاج املعلومات ،وما إىل ذلك ،ورفع وعيهم حول أمهية معرفة اليات اللغة (احلرف الكبري،
واملسافة البادئة ،وعالمات الرتقيم ،واإلمالء) املصطلحات ،والقواعد النحوية ،وكذلك قراءة وفهم النصوص وبذلك
تكمل عملية إنتاج اللغة ،حيث يستطيع الطلبة أن يناقشوا القضااي اليت أثريت يف النصوص ويعربون عن آرائهم بشأهنا.
الرتاكيب املقارنة  – 1جند 116

هذا املقرر هو نقطة التقاء بني النحو والكتابة ،والرتمجة ،ويهدف اىل متكني الطالب من االنتقال بسالسة بني اإلجنليزية

والعربية ،وبني العربية واإلجنليزية .وأيضا هو فرصة للطالب لوضع اجلمل النحوية جنبا إىل جنب بشكل جيد يف كلتا
اللغتني .ومن اجل الوصول ذلك يعطي املقرر التدريب العملي على املمارسة العامة يف املقارنة ،التباين ،وصياغة ،وترمجة
املصطلحات العربية واإلجنليزية على املبادئ النحوية .يركز املقرر على وجه اخلصوص على املصطلحات اليت تنتهي جبمل
مفتوحة (األمساء ،األفعال ،الصفات واألحوال) واجلمل املتمة هلا (املعرفات ،وحروف اجلر) ،والفئات النحوية مثل
الصيغ ،اخل
املعاجم اللغوية – جند 115

يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطالب أبنواع املعاجم اللغوية املختلفة ،العامة منها واملتخصصة .وما يتميز به كل منها.

كما يتم تدريب الطالب على املهارات األساسية للبحث يف املعاجم وسرعة استخراج الكلمة .ويتدرب الطالب على
مفاتيح الرموز اخلاصة بكل معجم مع الرتكيز على الرموز الصوتية وعالمات النرب بغية استخدام املعجم يف تنمية مهارات
النطق السليم .كما يتدرب الطالب على االشتقاقات وطريقة عرضها يف املعجم والعالقة بني السوابق واللواحق وقواعد
االشتقاق وأصول الكلمات ودور ذلك كله يف بناء الكلمة ومعناها .وينبه الطالب اىل التمييز بني املعاين األولية للكلمات
واملعاين الثانوية واجملازية.
االستماع واحلديث  – 1جند 114

صمم هذا املقرر لتدريس الطالب الـ  supra-segmental unitsمثل الشدة والغنة وااليقاع وأمهية يف تغيري معىن
اجلملة ومبا ان مقرر االستماع يدرس ملن سيكون مرتمجني فانه من املفرتض ان يتعلم الطالب على االنتباه ملا يستمع اليه
ويتدرب على التخزين السريع للغة واحملتوى يف الذاكرة ،وسرعة استحضار الرسالة املوجودة يف النص اما التحدث فقد
صمم من أجل تطوير قدرة الطالب على التحدث بطالقة وايالء اهتمام خاص لتحسني النطق وتوسيع املفردات لديهم
من خالل االستخدام املستمر هلا.
بناء املفردات – جند 119
هذا املقرر اجباري يعطى يف املستوى الثالث ملدة ساعتني .وهو مقرر غري مشروط .اهلدف األساسي منه تزويد الطالب
حبصيلة من املفردات اجلديدة الالزمة الكتساب اللغة وللقيام أبعمال الرتمجة.
الكتابة  – 1جند 112
يقدم هذ املقرر للطالب مبدأ الفكرة األساسية ،واليت تتكون من اجلملة األساسية والفقرات .ويتم تدريب الطالب على
كتابة نصوص على مستوى الفقرة من خالل استخدام الفكرة الرئيسة ايل أعطيت هلم وتشجيعهم عل استخدام الكلمات
املوجودة يف هذه الفكرة .كما يتم إعطاء الطالب فكره عن خمتلف املواضيع ،املفردات والتعابري اجلديدة والرتاكيب اليت
حيتاجها للكتابة عن موضوع الفصل .ويوجه املقرر الطالب من خالل سلسلة من املراجعات ايل توكد على أمهية إعادة
كتابة النص ومساعدة الطالب على حتسني كتابتهم .عادة يتم إدخال ثالثة مفاهيم على التوايل :الرتابط والتالحم،
واجلمل االنتقالية .الرتابط هو جعل تركيز الطالب على الكلمات الرئيسية للموضوع الرئيسي .يتم تشجيع التماسك
كجزء من أسلوب التحرير ،وجتنب التكرار واستخدام الصيغ .وقدم اجلمل االنتقالية كوسيلة لتوفري الربط بني الكلمات
الرئيسية املختلفة للموضوع الرئيسي .مث يتم تشجيع الطالب على كتابة مجل ختامية كوسيلة لتلخيص األفكار الرئيسية
من الفقرات .وللوصول لكل هذا ،يتم تدريب الطالب من خالل وسائل خمتلفة لكتابة مواضيع خاصة هبم من املواضيع
العامة.
املستوى الرابع
الرتاكيب املقارنة  - 2جند 125

هذا املقرر هو عبارة عن مواصلة للرتاكيب املقارنة 1حيث حيتوي على القواعد والكتابة والرتمجة .ويهدف اىل متكني
الطالب املبتدئني من االنتقال بسالسة بني اللغتني العربية واالجنليزية والعكس .وهبذا يعترب املقرر فرصة للطالب لكي
يضعوا جنب اىل جنب مجل مركبة تركيبا جيدا من انحية القواعد يف كال اللغتني .وللقيام بذلك يعطى املقرر ممارسة
عملية عامة يف مقارنة وصياغة وترمجة الرتاكيب العربية واالجنليزية بناء على أسس قواعد اللغة .ويركز هذا املقرر بشكل
خاص على أنواع خمتلفة من اجلمل مثل مجل أمساء املوصول واجلمل االمسية واجلمل الظرفية يف اللغة العربية .جبانب

اجلمل االمسية واجلمل الفعلية واجلمل املتصدعة واجلمل املقابلة يف اللغة اإلجنليزية ،ابإلضافة اىل فئات قواعدية أخرى
مثل عرض الكالم واملبين للمجهول والنفي .....اخل
القواعد  -2جند 123

يف البداية ،يراجع هذا املقرر األزمنة ،مث يركز بشكل أكرب علي األمساء وأدوات التعريف والتنكري ،وأشباه اجلمل الفعلية،
واجلمل البسيطة واملركبة واملعقدة ،وأساليب املقارنة ،وبنية املبين للمجهول .وتدرس هذه اجلوانب مع الرتكيز على الفائدة
التواصلية لكل وحدة .كما تستخدم املهام التواصلية حلث الطالب على التحدث مع بعضهم البعض بطرح األسئلة

واإلجابة عنها.
االستماع واحلديث  -2جند 124
صمم هذا املقرر لتدريس الطالب الـ  supra-segmental unitsمثل الشدة والغنة وااليقاع وامهية يف تغيري معىن
اجلملة ومبا ان مقرر االستماع يدرس ملن سيكون مرتمجني فانه من املفرتض ان يتعلم الطالب على االنتباه ملا يستمع
اليه .ويتدرب على التخزين السريع للغة واحملتوى يف الذاكرة ،وسرعة استحضار الرسالة املوجودة يف النص اما التحدث
فقد صمم من أجل تطوير قدرة الطالب على التحدث بطالقة وايالء اهتمام خاص لتحسني النطق وتوسيع املفردات
لديهم من خالل االستخدام املستمر هلا.
الفراءة  -2جند 121

يهدف هذا املقرر اىل االستمرار يف تدريب الطالب على قراءة النصوص والنطق بشكل صحيح ،والقدرة على استخراج
املعلومات من كل نص يقوم بقراءته .كما يهدف إىل تطوير كفاءة الطالب عن طريق الرتكيز على املفردات والرتاكيب
النحوية .ويتم تدريب الطالب أيضا على أن خيمن املعاين من السياق والتعرف على األفكار الرئيسية يف النص .وجيب
لفت انتباه الطالب ألمهية الروابط املنطقية يف فهم أي نص .وتقدم األسئلة والتمارين واملناقشات الختبار فهم الطالب
للنصوص ،مع الرتكيز على الكلمات الرئيسية لفهم اجلملة والنص ومتييز األفكار الرئيسية والتفاصيل ذات الصلة ابلنص
قراءات يف ثقافة اللغة اهلدف  – 1جند 126

هذا املقرر هو عبارة عن جمموعة من الفصول اليت هتدف إىل تعزيز "فهم العالقة بني الثقافة واجملتمع ،وسائل اإلعالم
والفنون وكذلك توسيع معرفة الطالب للغة وثقافة اآلخرين.
الكتابة  -2جند 122

يقدم هذ املقرر للطالب مبدأ الفكرة األساسية ،واليت تتكون من اجلملة األساسية والفقرات .ويتم تدريب الطالب على
كتابة نصوص على مستوى الفقرة من خالل استخدام الفكرة الرئيسة ايل أعطيت هلم وتشجيعهم عل استخدام الكلمات
املوجودة يف هذه الفكرة .كما يتم إعطاء الطالب فكره عن خمتلف املواضيع ،املفردات والتعابري اجلديدة والرتاكيب اليت

حيتاجها للكتابة .ويوجه املقرر الطالب من خالل سلسلة من املراجعات اليت تؤكد على أمهية إعادة كتابة النص ومساعدة
الطالب على حتسني كتابتهم .عادة يتم إدخال ثالثة مفاهيم على التوايل :الرتابط والتالحم ،واجلمل االنتقالية .الرتابط
هو جعل تركيز الطالب على الكلمات الرئيسية للموضوع الرئيسي .يتم تشجيع التماسك كجزء من أسلوب التحرير،
وجتنب التكرار واستخدام الصيغ .وقدم اجلمل االنتقالية كوسيلة لتوفري الربط بني الكلمات الرئيسية املختلفة للموضوع
الرئيسي .مث يتم تشجيع الطالب على كتابة مجل ختامية كوسيلة لتلخيص األفكار الرئيسية من الفقرات .وللوصول لكل
هذا ،يتم تدريب الطالب من خالل وسائل خمتلفة لكتابة مواضيع خاصة هبم من املواضيع العامة.
املستوى اخلامس
االستماع واحلديث  - 3جند 234
وضعت مكوانت مقرر االستماع للمستوايت العليا لتدريس الطالب العوامل املصاحبة لالستماع كالتوتر والتجويد وطبقة
الصوت واإليقاع ومعدله وامهيته يف إيصال املعىن .ويُعىن هبذا املقرر املرتمجني ومرتمجي الفورية والطالب حيث يتم تدريبهم
على الرتكيز على ما يستمعون له وتدريبهم على سرعة ختزين اللغة واحملتوى يف الذاكرة والسرعة يف ايصال الرسالة .كما
وضع مقرر احملادثة جلعل الطالب يطورون من قدراهتم يف التحدث بطالقه والرتكيز والتمعن بدقه يف سبيل تطوير نطقهم
ولتوسيع نطاق املفردات الفعالة ابملمارسة.
القواعد  – 3جند 233

يهدف هذا املقرر إىل زايدة معرفة الطالب ابللغة املستهدفة وبناها .ويركز على تعليم استخدام قواعد حنوية متقدمة يف
اللغة اإلجنليزية مثل املبين للمجهول ،وأنواع أشباه اجلمل املختلفة ،وأدوات الربط والشرط.

قراءات يف اللغة واهلدف  – 2جند 232

يتكون هذا املقرر من فصول هدفها حتسني فهم الطالب للعالقة بني الثقافة واجملتمع واإلعالم والفنون ويوسع معرفتهم
بلغات اجملتمعات األخرى وثقافاهتم.

كتابة املقال والتلخيص – جند 235

يهدف هذا املقرر اىل االنتقال من كتابة الفقرة لكتابة املقال ،فريكز على أنواع املقاالت ووظائفها األساسية مما ميهد
الطريق للكتابة األكادميية .ويكون الرتكيز يف هذا املقرر على اجلمل األساسية اليت تساعد يف ترابط وفهم أجزاء املقال

ككل ،ويركز حتديدا على املقال الوصفي واجلدايل الذي يتضمن املقارنة ومناقشة السبب والتأثري والتخمني .كما يتدرب
يف هذا املقرر على التلخيص واعادة صياغة اجلمل واالقتباس وتوليد االفكار .كما يتعلمون مرحلة ما قبل الكتابة واملسودة
واملراجعة والتدقيق.
القراءة  – 3جند 231

يدرب هذا املقرر الطالب على القراءة وفهم النص ،وذلك ابلرتكيز على تطوير املهارات الفرعية للقراءة :كالقراءة السريعة
للمعلومات ،والقراءة بتمعن ،وتلخيص النصوص ،واستنتاج املعلومات وغريها .وهو يهدف اىل رفع مستوى االدراك
لديهم أبمهية معىن آليات القراءة وفهم النص ومجيع هذه العوامل مصاحبه يف ممارسة اللغة.
مدخل إىل علم اللسانيات –  236جند

يقوم هذا املقرر على جمموعة من املقاالت املتخصصة يف جمال التطبيقات اللغوية حيث يقدم اساسيات يف اللغة من
املهم ألي لغوي أ و دارس للرتمجة معرفتها .ولذلك فهي تقوم على استغالل اقحام التعليم الفعال ابستخدام أدوات
االستفهام السبع "ماذا ،أي ،ملاذا ،كيفَ ،من ،مىت ،أين" بوجه التحديد يف حماولة لتقدمي تفسري مبسط وواضح ملصطلح
اللغوايت ،ابإلضافة إىل اكتشاف طرق للتعامل مع الغموض أو الصعوبة يف املفاهيم يف علم اللغوايت .إن التفكري
النقدي الذي يقوم عليه هذا املقرر يؤثر على املتعلمني وذلك بربط الظواهر اللغوية يف اللغة االجنليزية مبا يشاهبها يف
لغتهم األم (العربية) واكتشاف االختالفات بني اللغتني.
املستوى السادس
ترمجة النصوص االنسانية – ترج 241
يدرب هذا املقرر الطالب على ترمجة النصوص العربية اىل اللغة االجنليزية والعكس يف جماالت انسانية عدة كاجملال
االجتماعي واالديب والتارخيي والفلسفي .ابإلضافة اىل مشاكل ترمجة هذه النصوص وخصائص هذه النصوص األسلوبية
واملعاجم املستخدمة يف اجملاالت االنسانية.

مدخل اىل علم الرتمجة  -ترج 245
يدرس هذا املقرر مبذكرات تناقش معىن الرتمجة وطرقها وأدوات الرتمجة وأنواعها ومصادرها .وهو يسلط الضوء على أمهية
دور الرتمجة يف تطوير جماالت علمية وثقافية عدة ،ابإلضافة اىل الصعوابت واملشاكل اليت يواجهها املرتجم ،ومفهوم
جودة الرتمجة.
منهجية البحث العلمي – جند244

يهدف هذا املقرر اىل تدريس مهارات اساسيات الكتابة والبحث املفيدة ألوراق البحث والرسائل العلمية .كما يقدم
بوجه خاص الفرصة للطالب لتعلم مهارات الكتابة األكادميية للتمكن من استخدام آليات الكتابة وادوات الربط

واالقتباس والعديد من املهارات االدراكية كاملقارنة والتلخيص واالخطاء يف التفكري وغريها .يعرف اجلزء الثاين من هذا
املقرر الطالب على بعض مهارات البحث املفيدة للبدء يف كتابة رسالة علمية للماجستري والدكتوراه .وحيتوي هذا املقرر
على جمموعة حلقات دراسية مصممة ابلبوربوينت ومذكرة للطالب .ويتوقع أن يقوم الطالب على العمل إعداد حبث
يف املنزل وتسليمه خالل الفصل الدراسي لتدريبهم على التفكري والتحليل مبا يتعلق ابلنظرية الواردة يف املقرر.

مدخل إىل علم الرتكيب والصرف – جند 243

يهدف هذا املقرر إىل تدريس املفاهيم الرئيسية يف دراسة بناء الكلمة (الصرف) وبناء اجلملة (الرتكيب) والتعرف على

املبادئ اليت يقوم عليها تطبيق القواعد الصرفية والنحوية يف اللغة اإلجنليزية .ويهدف إىل تعليم الطالب العالقات بني
املورفيم والكلمة ،والذي يتضمن طرح عدة أمثلة لكلمات أصوهلا التينية ويواننية ،وأمثلة للسوابق واللواحق اإلجنليزية
ابإلضافة إىل تطوير منهج وصفي لتحليل البنية الصرفية النحوية للغة اإلجنليزية.
مدخل اىل علم الداللة والتداولية – جند 246
يهتم هذا املقرر بدراسة التعدد يف ابعاد املعىن للكلمة يف اللغة االم .وبني اجلزء االول من املقرر انواع املعىن وعالقة املعىن
يف كال من علم الداللة والتداولية ،اما اجلزء الثاين فيبني املعىن يف اللغة األم من خالل اخلصائص اللغوية كالصيغ واملرجع
وأفعال الكلمة.
املستوى السابع
الرتمجة املنظورة – ترج 353

يتوقع من الطالب يف هذا املقرر ممارسة الرتمجة املنظورة بنطاق واسع يف كال االجتاهني (من اللغة العربية اىل اإلجنليزية –

من االجنليزية إىل العربية) وسيكون الرتكيز األكرب يف هذا املقرر على حل املشاكل املتنوعة والصعوابت اليت سيواجهوهنا
يف مثل هذا النوع من الرتمجة مع الرتكيز بشكل خاص على املصطلحات وكيفية توظيفها وصياغتها واالختصارات
والتعريب.
ترمجة النصوص االقتصادية واإلدارية – ترج 354

يقوم هذا املقرر على تدريب الطالب على ترمجة نصوص من العربية اىل اإلجنليزية والعكس يف جماالت خمتلفة يف االقتصاد
واإلدارة ،اىل جانب املشاكل املتعلقة ابلرتمجة يف مثل هذه النصوص كاخلصائص األسلوبية والقواميس املتخصصة يف

جمال االقتصاد واإلدارة.
حتليل اخلطاب – جند 351

يعرف هذا املقرر الطالب على العوامل الرئيسية للخطاب ،وتعريفهم أبمهية املفاهيم والقضااي الرئيسية للخطاب ،وبعض
من أهم النهج يف حتليل اخلطاب .وسيتم يف هذا املقرر عرض العديد من النهج اليت تصف وتفسر الرتكيب والوظيفة

للخطاب املقروء واملكتوب.
لسانيات النص – جند 353

هذا املقرر هو جمموعة من فصول خمتارة ،متعلقة بلسانيات النص ،هتدف إىل دراسة اللغة خارج سياق النص وداخله،

ابإلضافة إىل اخلطاابت املقروءة واملكتوبة ،ودراسة معايري النص والتماسك والرتابط فيه والتباين واملقبولية واإلخبارية

واملوقفية والتناص كما جاء يف نظرية بكهاتني وآاثرها على الرتمجة وتصنيف النص وأمهية لسانيات النص يف البحث
والرتمجة.
املستوى الثامن
تطبيقات احلاسوب يف الرتمجة  361 -ترج
يهدف هذا املقرر إىل رفع الوعي لدى الطالب ابستخدام أدوات احلاسب والربجميات وذاكرة الرتمجة واملدقق اإلمالئي
وبنوك قواعد املعلومات وبرامج الفهرسة وغريها ،واليت تساعد يف عملية الرتمجة .ومن خالل دراسة هذا املقرر يتدرب
الطالب عملياً على أدوات الرتمجة وتطبيقاهتا .ويتعرف الطالب أيضا على القواميس اإللكرتونية واملواقع اإللكرتونية
ذات الصلة هبذا املقرر.

الرتمجة التتبعية والثنائية  369 - 1ترج

يف كل حماضرة من املستوى األول من الرتمجة التتبعية والثنائية يستمع الطالب إىل خطاب جديد ،ومن مث يرتجم الطالب
ذلك اخلطاب تتبعياً يف املعمل ،وحيث ان الرتمجة التتبعية تتطلب تدوين املالحظات خالل االستماع للخطاب ،لذا

جيب تدريب الطالب على مبادئ أساليب تدوين املالحظات املطلوبة .يلي ذلك عرض للمالحظات االجيابية والسلبية
للرتمجة التتبعية وأفضل الطرق لتجنب بعض املشاكل اليت قد يواجهها املرتجم خالل عملية الرتمجة.
ترمجة النصوص الطبية  367 -ترج
يركز مقرر الرتمجة املتخصص هذا على مساعدة الطالب لفهم النصوص الطبية وترمجتها من اللغة اإلجنليزية واليها،
والتعامل مع قضااي تعريب املصطلحات يف هذا اجملال .ومن خالل دراسة هذا املقرر ينمي الطالب مهارات الرتمجة
األساسية من خالل املشاركة وأداء الواجبات املنزلية ،إضافة إىل إعداد حبث متعلق ابملصطلحات والنصوص اليت تقع
ضمن نطاق منهجية هذا املقرر.
ترمجة النصوص العسكرية واألمنية  366 -ترج

يغطي هذا املقرر جمموعة واسعة من النصوص املتعلقة ابجملاالت العسكرية واألمنية وجماالهتا الفرعية .وهو يركز على حل
املشكالت والصعوابت اليت يواجهها املرتجم خالل ترمجة النصوص يف هذه اجملاالت ،وابألخص يف ترمجة املصطلحات

واالقرتاض اللغوي والنحت واملختصرات والتعريب .وخالل دراسة هذا املقرر سينتقل الطالب من ترمجة النصوص القصرية
اىل نصوص أطول مع تركيز خاص على املصطلحات يف كال اجملالني.
ترمجة النصوص اإلسالمية  368 -ترج

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ابلنصوص اإلسالمية وخصائص اخلطاب اإلسالمي ،وأيضا قضااي تعريب املصطلح
يف هذا اجملال .ومن أهدف هذا املقرر تطوير مهارات الرتمجة األساسية الشاملة للطالب من خالل التدريب الفعال.
املستوى التاسع
التعريب 473 -ترج

يهدف مقرر التعريب إىل تعريف الطالب مبفهوم التعريب وتطوره ،كما يناقش كالً من اآلاثر احلضارية واللغوية والسياسية

والدينية والعلمية واالقتصادية والرتبوية واالجتماعية للتعريب .كما يتناول قضية املصطلحات املعربة ،واملبادئ األساسية
لصياغتها وتنسيقها يف العامل العريب .ويتعرف الطالب خالل دراسة هذا املقرر على أبرز بنوك املصطلحات يف العامل
العريب .ابإلضافة إىل تعريفه مبؤسسات التعريب يف العامل العريب وأبرز إجنازاهتا واملعوقات اليت تواجهها .كما يتعرف
الطالب على جتارب التعريب يف الدول العربية ،ويناقش اسرتاتيجية التعريب يف العامل العريب ،وقضية تعريب التدريس يف

جماالت العلوم الطبيعية والطبية والتقنية يف جامعات الدول العربية ،وعالقة التعريب ابملصطلحات ودور وسائل اإلعالم
يف نشر تلك املصطلحات.
الرتمجة التتبعية والثنائية  472- 2ترج
يف كل حماضرة من املستوى الثاين من الرتمجة التتبعية والثنائية يستمع الطالب إىل خطاب جديد ،ومن مث يرتجم الطالب
ذلك اخلطاب تتبعياً يف املعمل ،وحيث ان الرتمجة التتبعية تتطلب تدوين املالحظات خالل االستماع للخطاب ،لذا
جيب اطالع الطالب على مبادئ وأساليب تدوين املالحظات املطلوبة .يلي ذلك عرض املالحظات اإلجيابية والسلبية
للرتمجة التتبعية ،وأفضل الطرق لتجنب بعض املشاكل اليت قد يواجهها املرتجم خالل عملية الرتمجة.
اللسانيات التقابلية ( 474جند)
هذا املقرر عبارة عن جمموعة من الفصول ذات العالقة مبصطلح اللسانيات التقابلية ،حيث يعرض التشابه واالختالف
اللغوي بني اللغتني العربية واالجنليزية ،ابتداء من مستوى أصوات الكالم إىل مستوى نواة اجلملة .ويتطرق هذا املقرر
إىل أوجه الشبه واالختالف بني مكوانت اجلملة (أجزاء الكالم) يف اللغتني ،ويقارن بني أنواع أمناط اجلمل واألفعال يف
اللغتني .وخالل دراسة هذا املقرر يتعلم الطالب أوجه الشبه واالختالف بني اللغتني ،وأيضا التشابه واالختالف بني
استعمال الصفات واحلال يف اللغتني ،وتوضيح الفروق بني استخدامات األمساء والضمائر يف اللغتني.

قضااي ومشكالت يف الرتمجة ( 476ترج)

يهدف هذا املقرر إىل تدريب الطالب على حل بعض املشكالت اليت يواجهها املرتجم يف اللغتني اللغة املصدر (العربية)

واللغة اهلدف (االجنليزية) .وتدريب الطالب على القضااي واملشكالت اليت تتعلق ابلذاتية واملوضوعية يف الرتمجة ،وقضية
الرتمجة احلرفية مقابل الرتمجة احلرة ،وأيضا حدود حرية املرتجم خالل عملية الرتمجة ،ابإلضافة إىل قضية املصطلح املكافئ
يف اللغتني وبني احلضارتني وأتثري ذلك كله على نقل املعىن .ويتعرف الطالب أيضا على مفهوم الرتمجة وأنواعها ،إضافة
إىل الرتمجة اآللية وطبيعتها احملدودة .وعالوة على ذلك يتعامل املقرر مع بعض املشكالت يف جمال التعريب مثل :الفرق
اللغوي بني املولد من مفردات اللغتني املتشاهبني ،االختالف بني املرتادفات من مفردات بني اللغتني ،واالختالف يف
التصنيف اجلزئي واحلاجة اللغوية للتعبري ودالالت النربة واالختالف يف العادات االجتماعية والتعليمية .الكتاب املقرر
هلذا لتدريس هذا املقرر هو "الرتمجة االجنليزية العربية  -دليل عملي" حملمد فرغلي وعبد هللا الشناق (الوحدة الثالثة
والرابعة) ،وفصل حمدد من كتاب "الرتمجة مشاكل وحلول" حلسان غزالة ،وذلك حلل بعض التمارين يف مشاكل الرتمجة.
الرتمجة الفورية  475-1ترج

يف كل أسبوع يستمع الطالب إىل خطاب جديد مث يرتمجونه فورايً يف املعمل ،يلي ذلك عرض للمالحظات االجيابية
والسلبية للرتمجة الفورية ،وأفضل الطرق لتجنب بعض املشاكل اليت قد يواجهها املرتجم خالل عملية الرتمجة.
ترمجة النصوص اهلندسية والنفطية  474-ترج

يتوقع أبن يغطي هذا املقرر جمموعة واسعة من النصوص املتعلقة ابجملاالت اهلندسية والنفطية وجماالهتا الفرعية .ويركز هذا
املقرر على حل املشكالت والصعواب ت اليت يواجهها املرتجم خالل ترمجة النصوص يف هذه اجملاالت ،وابألخص يف
ترمجة املصطلحات واالقرتاض اللغوي والنحت واملختصرات وقضااي التعريب .وخالل دراسة هذا املقرر سينتقل الطالب
من ترمجة النصوص القصرية اىل نصوص أطول مع تركيز خاص على املصطلحات يف كال اجملالني.

ترمجة النصوص القانونية  471-ترج
يتوقع أبن يغطي هذا املقرر جمموعة واسعة من النصوص املتعلقة ابجملاالت القانونية وجماالته الفرعية .ويركز هذا املقرر
على حل املشكالت والصعوابت اليت يواجهها املرتجم خالل ترمجة النصوص يف هذا اجملال ،وابألخص يف ترمجة
املصطلحات واال قرتاض اللغوي والنحت واملختصرات وقضااي التعريب .وخالل دراسة هذا املقرر سينتقل الطالب من
ترمجة النصوص القصرية اىل نصوص أطول مع تركيز خاص على املصطلحات يف هذا اجملال.

املستوى العاشر
الرتمجة الفورية  486 – 2ترج
كل أسبوع يستمع الطالب إىل خطاب جديد مث يرتمجونه فورايً يف املعمل ،يلي ذلك عرض للمالحظات االجيابية
والسلبية للرتمجة الفورية ،وأفضل الطرق لتجنب بعض املشاكل اليت قد يواجهها املرتجم خالل عملية الرتمجة.
املشروع –  489ترج
يهدف هذا املقرر إىل تطوير قدرات الطالب يف التحليل والرتمجة على كافة املستوايت الداللية واألسلوبية واللغوية ،ويضع
مشروع الرتمجة يف مقدمة أولوايته األداء الرتمجي للطالب ،حيث يتم اختيار مواد الرتمجة (التحريرية أو الشفوية) على
أساس فائدهتا وصلتها ابحتياجات الكلية واجلامعة ومؤسسات اجملتمع ،وعلى أساس متيز حمتواها ابملادة املتخصصة ذات
املستوى اللغوي واملصطلحي املتقدم ،كما يهدف املشروع يف أحد خياراته إىل هتيئة الطالب لسوق العمل من خالل
التدريب امليداين العملي يف جمال الرتمجة التحريرية أو الشفوية إبحدى املؤسسات املعتمدة يف القطاع العام أو اخلاص
ليختلط أبهل اخلربة واالحرتاف ويواجه حتدايت الرتمجة على أرض الواقع.
ترمجة النصوص العلمية والتقنية –  488ترج
يتوقع أبن يغطي هذا املقرر جمموعة واسعة من النصوص املتعلقة ابجملاالت العلمية والتقنية وجماالهتا الفرعية .ويركز هذا
املقرر على حل املشكالت والصعوابت اليت يواجهها املرتجم خالل ترمجة النصوص يف هذه اجملاالت ،وابألخص يف
ترمجة املصطلحات واالقرتاض اللغوي والنحت واملختصرات وقضااي التعريب .وخالل دراسة هذا املقرر سينتقل الطالب
من ترمجة النصوص القصرية اىل نصوص أطول مع تركيز خاص على املصطلحات يف كال اجملالني.
ترمجة النصوص األدبية –  487ترج

يتوقع أبن يغطي هذا املقرر جمموعة واسعة من النصوص املتعلقة ابجملاالت األدبية وجماالته الفرعية .ويركز هذا املقرر على

حل املشكالت والصعوابت اليت يواجهها املرتجم خالل ترمجة النصوص يف هذا اجملال ،وابألخص يف ترمجة املصطلحات
واالقرتاض اللغوي والنحت واملختصرات وقضااي التعريب .وخالل دراسة هذا املقرر سينتقل الطالب من ترمجة النصوص
القصرية اىل نصوص أطول مع تركيز خاص على املصطلحات يف هذا اجملال.

