وصف مقررات الخطة الدراسية طبقا لنظام السنة املشتركة األولى
املستوى الثاني

 111ترج الكتابة1-

يتم تدريس هذا املقرر لتدريب الطالب على كتابة األنواع املتنوعة من اجلمل البسيطة واملركبة .كما يتدرب الطالب على

إنتاج فقرات متكاملة حتمل الفكرة األساسية للنص متبوعة جبمل أخرى هي تفاصيل هلذه الفكرة الرئيسة .كذلك يتدرب
الطالب على الطرق الفنية لعمليات دمج اجلمل ،مث استخدام ذلك يف إخراج فقرات كاملة تتعلق مبواضيع خاصة حبياهتم
واألنشطة املعهودة فيها .ويتدرب الطالب أيضاً على استخدام املرتادفات والرتجيح بينها لتناسب السياقات املتنوعة
وتطبيق ذلك على إنتاج فقرات سردية ووصفية بشكل خاص .وتعمل التدريبات يف كل فصل على تثبيت النقاط
واملعلومات املوجودة يف النص يف ذهن الطالب.

 112ترج القراءة1-
اهلدف الرئيسي من هذا املقرر هو تعريف الطالب على جمموعة واسعة من االسرتاتيجيات واملهارات املتعلقة ابلقراءة
ابللغة اإلجنليزية .وينظم حمتوى املقرر بطريقة موضوعية بطريقة تسمح مبناقشة املزيد من املوضوعات واكتساب املزيد من
املفردات.
 113ترج القواعد1-
يهدف هذا املقرر إىل زايدة معرفة الطالب ابللغة املستهدفة وبنياهتا .ويدرب الطالب على استخدام هذه املعرفة لدراسة
قواعد اجلملة البسيطة ومكوانهتا مثل األزمنة ،واألمساء ،واألفعال ،واألفعال املساعدة ،والصفات ،وحروف اجلر .كما
يدرب الطالب على التعرف على مكوانت اجلملة املعقدة وموقعها من اجلملة.
 114ترج االستماع واحلديث1-

صمم شق االستماع يف املقرر لتعليم الطالب الوحدات الصوتية مثل التوكيد الصويت ،والتنغيم ،وجرس الصوت ،واإليقاع،
وأمهيتها يف حتديد املعىن .ومبا أن الطلبة يف طريقهم إىل تعلم الرتمجة الفورية ،يدربون على إيالء االهتمام ملا يستمعون
إليه ،وممارسة التخزين السريع للغة واحملتوى يف الذاكرة ،وسرعة اسرتجاع املعاين .كما صمم شق احلديث لتطوير قدراهتم
على الكالم بطالقة وإيالء اهتمام خاص بتحسني النطق وتوسيع حصيلة املفردات من خالل املمارسة.

 115ترج املفردات1-

يدرس املقرر الطالب فئات الكلمات يف اإلجنليزية ،وطريقة نطقها ،ومعىن الكلمة يف السياق .وهو يركز على تشكيل

الكلمة ،واملتالزمات اللفظية ،وأشباه اجلمل الفعلية ،وبعض الوظائف واملفاهيم األساسية .كما يلفت االنتباه إىل درجات
الرمسية يف استخدام اللغة.

املستوى الثالث
 211ترج الكتابة2-
يدرب هذا املقرر الطالب على كتابة األنواع املتنوعة من اجلمل البسيطة واملركبة واملعقدة .كما يتدرب الطالب على إنتاج
فقرات متكاملة حتمل الفكرة الرئيسة للنص متبوعة جبمل أخرى هي تفاصيل هلذه الفكرة الرئيسة .كذلك يتدرب الطالب
على الطرق الفنية لعمليات دمج اجلمل ،مث استخدام ذلك يف إخراج فقرات كاملة تتعلق مبواضيع خاصة مبواضيع سبق
هلم دراستها يف مقرري أساسيات الكتابة والقراءة بشكل خاص .ويتدرب الطالب أيضاً على استخدام املرتادفات
والرتجيح بينها هبدف اكتشاف أيها أكثر انسجاماً مع السياقات ،وتطبيق ذلك على إنتاج فقرات كاملة .وتعمل
التدريبات يف كل فصل على تثبيت النقاط واملعلومات املوجودة يف النص يف ذهن الطالب.
 212ترج القراءة2-
يهدف هذ املقرر إىل تطوير مهارات الطالب وتعزيزها يف قراءة نصوص إجنليزية متقدمة .وسوف يدرب الطالب على
بعض املهام واالسرتاتيجيات املهمة يف القراءة ،مثل البحث عن معلومات حمددة ،وحتديد إشارات اخلطاب ،واستنتاج
معىن الكلمات غري معروفة من السياق.
 213ترج القواعد2-

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.
 214ترج االستماع واحلديث2-
صمم شق االستماع يف املقرر لتعليم الطالب الوحدات الصوتية مثل التوكيد الصويت ،والتنغيم ،وجرس الصوت،
واإليقاع ،وأمهيتها يف حتديد املعىن .ومبا أنه مصمم إلعداد املرتمجني الفوريني ،فهو يركز على تدريب الطالب على
االهتمام مبا يستمعون إليه ،ومهارة احلفظ السريع للغة واحملتوى يف الذاكرة .أما شق احلديث يف هذا املقرر فهو مصمم
لتطوير قدرات الطالب على احلديث بطالقة وحتسني النطق وتوسيع املفردات من خالل املمارسة.
 215ترج املفردات2-

يهدف هذا املقرر إىل زايدة حصيلة الطلبة من املفردات اإلجنليزية ،وذلك عن طريق قراءات موسعة لنصوص وضعت
خصيصا لذلك اهلدف .كما سيشرح املقرر السمات األساسية لبنية الكلمة يف اللغة اإلجنليزية مثل جذر الكلمة والسوابق

واللواحق وغريها.

املستوى الرابع
 221ترج الكتابة االكادميية
يهدف هذا املقرر إىل الرتكيز على مهارات القراءة والكتابة ،واليت اكتسبها الطالب والطالبات يف املستوايت السابقة،
وتطويرها إىل مهارات متقدمة يف الكتابة األكادميية .ويهدف املقرر إىل غرس مهاريت التفكري والكتابة النقديتني ،وكلتامها
جوهريتان وتشكالن أساسا صلبا للكثري من األنشطة األكادميية يف مراحل الحقة من الربانمج وبعده .ومن بني املهارات
اليت يسعى هذا املقرر إىل غرسها مهارات إعادة الصياغة والتلخيص واالقتباس .كما سريكز املقرر أيضا على مهارات
عامة مثل خصائص متاسك وتالحم النصوص واألفكار.
 222ترج مدخل اىل علم اللسانيات
هذا املقرر عبارة عن جمموعة من املقاالت املتخصصة يف جمال اللسانيات العامة .فهو يقدم أساسيات اللغة اليت جيب
أن يعرفها أي دارس للغة والرتمجة .يستخدم املقرر أسلوب التعلم النشط الذي ينطوي على استخدام بعض من األسئلة
السبعة األساسية :وهي "ماذا ،أي ،ملاذا ،وكيف ،مىت ،من" ،وخاصة لوضع تعريفات بسيطة وواضحة للمصطلحات
اللسانية واستكشاف سبل ا لتعامل مع املفاهيم الغامضة يف علم اللسانيات .يستخدم هذا املقرر التفكري النقدي من
أجل حتفيز املتعلمني على ربط الظواهر اللسانية يف اللغة اإلجنليزية ابلظواهر املشاهبة يف لغتهم األم (العربية) وأيضا من
أجل اكتشاف االختالفات بينهم .ويساعد هذا املقرر الطالب يف هناية املطاف على االنتقال من تقدمي املفاهيم اللسانية
اجملردة إىل استخدام القياس واألمثلة امللموسة .وميكن هلذه االسرتاتيجية مساعدة الطالب على استيعاب املفاهيم اجملردة
العويصة املرتبطة املصطلحات اللغوية املتخصصة.
 223ترج استخدام املعاجم يف الرتمجة

يطلع هذا املقرر الطلبة على خمتلف أنواع القواميس العامة واملتخصصة وخصائص كل منها .ويدرب املقرر على استخدام
القاموس مبهارة (مثل اختيار النوع الصحيح) ،واكتساب السرعة يف البحث عن الكلمات.

 224ترج مدخل إىل دراسات الرتمجة

الغرض الرئيسي من هذه املقرر هو تعريف الطلبة ابملعاين املختلفة لكلمة (ترمجة) إىل جانب اسرتاتيجيات الرتمجة بني
اللغتني العربية واإلجنليزية .ويهدف أيضا إىل تعريف الطالب بتاريخ الرتمجة يف التقاليد الغربية والعربية وكذلك االجتاهات

احلديثة يف نظرايت الرتمجة.
 225ترج ترمجة عامة (من اإلجنليزية إىل العربية)

ميهد هذا املقرر الطريق لالنتقال من مرحلة املهارات اللغوية إىل ممارسة الرتمجة املتخصصة .ويركز على اجلانب النحوي
للرتمجة من اإلجنليزية إىل العربية ابلرتكيز على الفوارق النحوية يف الصيغ الزمنية وأنواع اجلمل والتذكري والتنكري إخل.

املستوى اخلامس
 312ترج مدخل إىل علم الرتكيب والصرف

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.
 314ترج قراءات يف اللغة والثقافة
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة على العالقة بني اللغة والثقافة وآاثر هذه العالقة على حياة أعضاء اجملتمع وعلى
اللغة نفسها.
 315ترج ترمجة عامة (من العربية إىل اإلجنليزية)
يبين هذا املقرر على ما تعلمه الطالب يف مقرر  ، ٢٢٥وميهد الطريق لالنتقال من مرحلة املهارات اللغوية إىل ممارسة
الرتمجة املتخصصة .ويركز على اجلا نب النحوي للرتمجة من العربية إىل اإلجنليزية ابلرتكيز على الفوارق النحوية يف الصيغ
الزمنية وأنواع اجلمل والتذكري والتنكري إخل.
 316ترج الرتمجة السياسية واإلعالمية
يهدف املقرر إىل تدريب الطلبة على ترمجة النصوص السياسية واإلعالمية من وإىل اللغة العربية مع تطبيق بعض املفاهيم
النظرية واملصطلحية و التوثيقية.
 317ترج الرتمجة مبساعدة احلاسب
يهدف هذا املقرر إىل توعية الطلبة أبدوات الكمبيوتر وتطبيقاته املختلفة مثل برامج الرتمجة وذاكرة الرتمجة ،واملدققات
اإلمالئية ،وبنوك قواعد البياانت اخل ،اليت تساعد يف عملية الرتمجة .كما يهدف إىل تدريب الطالب عمليا على أدوات
الرتمجة هذه .كما يدرب الطالب على استخدام القواميس اإللكرتونية ذات الصلة يف هذا املوضوع.
 318ترج الرتمجة التتبعية والثنائية ()1
يهدف هذا املقرر إىل ممارسة الرتمجة الشفهية التتبعية والثنائية من خالل تغطية مجلة واسعة من اخلطاابت واألحاديث
الطويلة والقصرية بكافة أمناطها وأشكاهلا ومستوايهتا ويف كال االجتاهني .وينصب الرتكيز أيضا على تناول املشاكل
واملصاعب املختلفة اليت تنشأ من ترمجة مثل هذه النصوص مع إلقاء الضوء بشكل خاص على إشكالية املصطلحات
واالقرتاض اللغوي والنحت واملختصرات وقضااي التعريب.

املستوى السادس
 322ترج مدخل إىل علم الداللة والتداولية

تتناول هذه املادة أبعاد متعددة من املعىن يف اللغة الطبيعية .ويعرض يف جزئه األول أنواع املعىن والعالقات بني املعاين.

أما اجلزء الثاين فيستعرض املعاين يف اللغة الطبيعية من خالل مسات خارج نطاق اللغة مثل السياق ،واالستدالل،
واألفعال اللغوية.
 323ترج لسانيات النص
يتكون هذا املقر من جمموعة من الفصول املختارة يف موضوع لسانيات النص ،ويهدف إىل دراسة اللغة يف السياق
وخارجه  ،واخلطاب املكتوب واملنطوق ،ومعايري النص ،والتماسك والتالحم ،ومعيار العاملية ،واملقبولية ،واملعلوماتية،
والوضعية ،والتناصية يف نظرية ابختني وآاثره على الرتمجة ،ابإلضافة إىل تصنيف النصوص ،وأمهية لسانيات النص يف
البحث والرتمجة.
 324ترج قراءات متقدمة يف اللغة والثقافة

اهلدف من هذا املقرر هو تعميق فهم الطالب للعالقة بني اللغة والثقافة وآاثر هذه العالقة على حياة أعضاء جمتمع
الكالم وعلى اللغة نفسها .وهو يتابع من حيث توقف مقرر قراءات يف اللغة والثقافة .ويهدف إىل بناء معارف الطالب

يف قضااي مثل )1 :العالقة بني اللغة والثقافة ،وأمهية تطوير الكفاءة االجتماعية اللغوية للمتعلمني (املرتمجني) )2 ،كيف
تؤثر اللغة والثقافة على بعضهما البعض )3 ،املعىن الثقايف للكالم  )4اللغة واهلوية ،و )5اللغة واإلمربايلية الثقافية.
 326ترج الرتمجة املالية واالقتصادية
يهدف هذا املقرر إىل تدريب الطالب على ترمجة النصوص املالية واالقتصادية مع تطبيق بعض املفاهيم النظرية
واملصطلحية والتوثيقية.
 327ترج الرتمجة العلمية والتقنية
يهدف هذا املقرر إىل تدريب الطالب على ممارسة الرتمجة يف حقول العلمية والتقنية من خالل تغطية مجلة واسعة من
النصوص املتخصصة بكافة أمناطها وأشكاهلا ومستوايهتا .وينصب الرتكيز أيضا على تناول املشاكل واملصاعب املختلفة
اليت تنشأ من ترمجة مثل هذه النصوص مع إلقاء الضوء بشكل خاص على إشكالية املصطلحات واالقرتاض اللغوي
والنحت واملختصرات وقضااي التعريب .ويتدرج املقرر يف التدريب على الرتمجة من النصوص القصرية ضمن مفردات
ومصطلحات علمية وتقنية يف سياقات قصرية ومن مث االنتقال إىل نصوص ومقاالت أكثر طوالً ويف كال االجتاهني.

 328ترج الرتمجة التتبعية والثنائية ()2

يهدف هذا املقرر إىل تدريب الطالب يف الرتمجة التتبعية والثنائية من العربية إىل اإلجنليزية والعكس بدقة من خالل

االعتماد على جمموعة واسعة من اخلطاابت واحملاداثت الطويلة والقصرية .وينصب الرتكيز أيضا على التدريب العملي
لتطوير هذه املهارات والتغلب على املشاكل اللغوية والثقافية واالجتماعية والنفسية اليت قد يكون هلا أتثري على الدقة
والوترية املطلوبتني.
املستوى السابع
 411ترج مهارات البحث العلمي

يدرب امل قرر الطالب على مهارات البحث العلمي األساسية ،فيتيح الفرصة للتعرف على ماهية الفرضيات البحثية
وأساليب البحث وطرق مجع البياانت وحتليلها .كما يعلم الطالب منهجيات متقدمة يف البحث العلمي من خالل
تدريبهم على برامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات الصلة ابلبحوث مثل كتابة املراجع واألدوات اإلحصائية
واليت قد تفيدهم الحقا يف حال اختاروا القيام بدراسات عليا.

 412ترج حتليل اخلطاب
يعلم هذا املقرر الطلبة السمات الرئيسية للخطاب ،ويطلعهم على أهم مفاهيمه وقضاايه ومناهج حتليله .كما يعرض
املقرر العديد من أساليب شرح بنية اخلطاب املكتوب واملنطوق وغريه ابإلضافة إىل وظائفه.
 413ترج التحرير والتنقيح
يتدرب الطالب والطالبات يف هذا املقرر على مهارات متقدمة يف التحرير والتنقيح اللغوي .فمن خالل مهارات التحرير،
يتدربون على ضمان الوضوح واالتساق بتحديد أخطاء األسلوب واحملتوى وتصحيحها .أما من خالل مهارات التدقيق
اللغوي ،فيتدربون على اكتشاف األخطاء النحوية واإلمالئية وتصحيحها .وسيعمل الطلبة على النصوص املطبوعة
واإللكرتونية.
 416ترج الرتمجة الطبية

يعلم هذا املقرر الطالب كيفية التعامل مع الكم اهلائل من املصطلحات الطبية وما يتعلق هبا من مواضيع مثل:
إشكاليات املصطلح الطيب :االقرتاض واملصطلح املستحدث واللفظ التخصصي والعادي. تشريح اجلسد البشري األمراض :األعراض والعالج األطباء والتخصصات الطبية -التشخيص والعالج

 التحليالت الطبية :الدم واألمصال واجلراثيم وغريها. 417ترج الرتمجة اإلسالمية
يف ه ذا املقرر ،يتدرب الطالب برتمجة جمموعة واسعة من النصوص الدينية .وسريكز املقرر على حل املشاكل اللغوية
والدينية والصعوابت اليت يصادفها املرتجم يف هذه اجملاالت ،مع الرتكيز بشكل خاص على املصطلحات واالقرتاض.
 418ترج الرتمجة الفورية ()1
يهدف املقرر إىل تدريب الطال ب على الرتمجة الفورية ابستخدام نصوص متنوعة من العربية إىل اإلجنليزية والعكس.
ويركز هذا املقرر على التمارين العملية من أجل تنمية خمتلف مهارات الرتمجة الفورية وجتاوز املشاكل اللغوية والثقافية
واالجتماعية والنفسية اليت حتول دون نقل املعىن ابلدقة أو السرعة املطلوبة .كما يتعرف الطالب من خالل املقرر على
األساليب املختلفة املستخدمة يف الرتمجة الفورية.
املستوى الثامن
 425ترج قضااي الرتمجة وإشكاالهتا

يهدف هذا املقرر إىل توعية الطالب مبجموعة واسعة من القضااي املتعلقة ابلرتمجة التحريرية والشفهية .فيتناول قضااي

مثل املوضوعية والذاتية يف الرتمجة ،وحدود حرية املرتجم ،وقواعد السلوك وأخالقيات الرتمجة .كما يهدف إىل تعريف
الطالب مبؤسسات الرتمجة املختلفة على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي.
 426ترج الرتمجة األدبية
يف هذا املقرر ،يغطي الطالب جمموعة واسعة من النصوص األدبية ابللغتني ويرتمجوهنا .ويركز املقرر على حل خمتلف
املشاكل اللغوية والثقافية والصعوابت يف ترمجة األدب مثل االختالفات يف األنواع األدبية بني الثقافة املصدر واهلدف،
ومشكالت نقل املعىن العاطفي ،واستحالة الرتمجة.
 427ترج الرتمجة القانونية

يهدف هذا املقرر إىل تدريب الطالب على ممارسة الرتمجة القانونية من خالل تغطية مجلة واسعة من النصوص املتخصصة
بكافة أمناطها وأشكاهلا ومستوايهتا .وينصب الرتكيز أيضا على تناول املشاكل واملصاعب املختلفة اليت تنشأ من ترمجة
مثل هذه النصوص مع إلقاء الضوء بشكل خاص على إشكالية املصطلحات واالقرتاض اللغوي والنحت واملختصرات

وقضااي التعريب.
 428ترج الرتمجة الفورية ()2

هذا املقرر مكمل ملقرر الرتمجة الفورية ( )١ويهدف إىل زايدة جرعة التدريب العملي على الرتمجة الفورية خلطاابت
وأحاديث متنوعة من العربية إىل اللغة اهلدف وابلعكس .ويركز املقرر من خالل التطبيقات العملية على املهارات املختلفة

للرتمجة الفورية .واملشاكل اللغوية والثقافية واالجتماعية والنفسية اليت حتول دون نقل املعىن ابلدقة أو ابلسرعة املطلوبة.
كما يعرف الطالب ابلتقنيات املختلفة املستخدمة يف الرتمجة الفورية.
 429ترج مشروع الرتمجة

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.

