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وصف المواد الدراسية تخصص اللغة االنجليزية  /الترجمة
متطلبات التخصص االجبارية وھي :
 ٠١٥١١٠١القراءة واالستيعاب }[٣-٣] {٣
مھارات القراءة  :المسح  ،اعطاء فكرة عامة عن الموضوع ؛ التنبؤ ،اثراء المفردات اللغوية ،التعر ف على االنماط المختلفة لتنظيم
االفكار ،استخالص الفكرة الرئيسية  ,االستنتاج؛ مھارات التفكير :التدريب لتحسين مھارة التفكير باللغة االنجليزية؛ القراءة السريعة
 :فھم االنواع المختلفة للنصوص  ،تطوير المفردات اللغوية للطالب.
المتطلب السابق :ال يوجد
 ٠١٥١١٠٣االستماع والمحادثة }[٣-٣] {٣
مھارات التواصل :فھم النقاشات في المجاالت المختلفة ،تحسين مھارة التفكير؛ مھارات المحادثة :التفاعل بإتقان مع كافة أنواع
المحادثات ،التكلم بثقة باللغة اآلنجليزية؛ مھارات االستماع :تحسين مھارت االستماع ،التفاعل بإتقان على كافة أنواع المواد
المسموعة؛ اثراء مخزون المفردات.
المتطلب السابق :ال يوجد
 ٠١٥١١٠٤مبادئ الكتابة }[٣-٣] {٣
كتابة الجملة والفقرة :انواع الجمل  ,البسيطة  ,المركبة ,المعقدة  ,الجمل المركبة و المعقدة ,العبارات ,اشباه الجمل ,الجمل التامة و
غير التامة .اثراء المفردات  :االخطاء  :االستخدام الخاطئ لالفعال  ,الجمل المجتزأة ,عدم التوافق بين الفعل و الفاعل ,عدم التوافق
بين الضمائر االستباقية ,الصفة و الموصوف ,الفواصل  ,الحذف ; بناء الفقرة ,العنوان ,الجملة الرئيسية ,الجملة الختامية ,المتن,
االستنتاج; انواع الكتابة ,السرد ,الوصف ,المقارنة ,السبب و النتيجة.
المتطلب السابق :ال يوجد
 ٠١٥١٤٠١مقدمة في الترجمة }[٣-٣] {٣
مبادىء عامة في الترجمة ؛ االنواع المختلفة للترجمة :الترجمعة الحرفية ،الترجمة التواصلية ،الترجمة الوظيفية ،الترجمة الحرة.
اانواع المعاني :المعنى األصلي للكلمة ،المعنى الداللي ،المعنى التراكمي ،المعنى االسلوبي والقواعدي .المرادف على مستوى
الكلمة؛ المرادفات االخرى :المتالزمات اللفظية ،التعابير و المصطلحات الثابتة.
المتطلب السابق (٠١٥١١٠١) :القراءة واالستيعاب
 0152301قواعد اللغة االنجليزية )[٣-٣] {٣}(١
التراكيب النحوية :أصناف الكلمات  ،بناء الجملة؛ االفعال  :المضارع المستمر ،المضارع البسيط ،الماضي البسيط ،الماضي
المستمر ،المضارع التام ،المضارع التام المستمر ،الماضي التام؛ المبني للمجھول :المعلوم والمجھول ،بعض تراكيب المبني
للمجھول؛ الفعل االساسي واالسم الشبيھة بالفعل؛ االسماء واداوت التعريف والنكرة :المعدود وغير المعدود  ،توافق الفعل مع
الفاعل؛ الصفات والظروف :االشكال الخاصة بالمقارنة بين شيئين وصيغ التفضيل ،الظروف؛ الكالم المنقول :الكالم المباشر
والمنقول :الضمائر ،المكان والزمان؛ العبارات الموصولة :العبارات الموصولة مع بعض الضمائر ،احرف الجر في العبارات
الموصولة.
المتطلب السابق :ال يوجد
 0152302قواعد اللغة االنجليزية )[٣-٣] {٣} (٢
النظرية التحويلية :تشومسكي ،فيلمور .النظرية النحوية الحديثة:بنية العبارات ،بنية العبارات االسمية ،بنية عبارات الفعل ،بنية
الجمل المجرورة ،الحال .الوظائف :الفاعل ،المفعول به ،،مفعول به مباشر ،مفعول به غير مباشر .المكمالت :مكمالت الفاعل،
مكمالت احرف الجر ،مكمالت المنصوبات ،مكملتا الفعل.
المتطلب السابق (0152301) :قواعد اللغة االنجليزية )(١
 ٠١٥٢١٠٥كتابة المقالة }[٣-٣] {٣
االجزاء االساسية للمقالة :المقدمة ،الفقرات الرئيسية والخاتمة؛ الجمل األساسية :الجمل االساسية في مقدمة المقال ،الجمل التي
تلخص موضوع المقالة؛ مراحل الكتابة :تحضير المسودة ،مراجعتھا ،وتدقيقھا؛ أنواع المقالة  :السردية ،الوصفية ،المقارنة و
التفضيل ،السبب والنتيجة ،الجدلية؛ المفردات والكلمات  :إثراء المفردات ،التھجئة ،اإلطناب وااليجاز ،التكرار؛ الترقيم.
المتطلب السابق (٠١٥١١٠٤) :مبادئ الكتابة
 0152107نحو وصرف باللغة العربية }[٣-٣] {٣
مب ادئ عل َم يْ الص رف والنح و؛ مفھ وم ُك ٍّل منھم ا ،لغ ًة واص طالحاً ،موض وعھما ،ثمرتھم ا ،الواض ع لھم ا ،اس تمدادھما؛ المي زان
الصرفيّ ؛ أبنية األفعال؛ الثالثية وغير الثالثية؛ المصادر؛ مصادرالفعل الثالثي ،وغير الثالثي ،المصدر الص ريح ،المص در الم ؤوَّ ل،
عمل المصدر؛ المشتقات؛ اسم الفاعل ،واسم المفعول ،والصفة المشبَّھة باسم الفاعل ،وص يغ المبالغ ة ،واس ما الزم ان والمك ان ،واس م
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التفضيل ،واسم اآلل ة؛ الجمل ة االس مية؛ المبت دأ وص وره ،والخب ر وص وره؛ النواس خ؛ ك ان وأخواتھ ا ،وإنَّ وأخواتھ ا؛ الجمل ة الفعلي ة؛
الفعل ،والفاعل ونائبه؛ المنصوبات؛ المفعول به ،والمفع ول في ه ،والمفع ول المطل ق ،والمفع ول ألجل ه ،والمن ادى ،والح ال ،والتميي ز،
والمس تثنى؛ المج رورات؛ االس م المج رور بح رف ج رّ  ،والمض اف إلي ه؛ التواب ع؛ النع ت ،العط ف ،التوكي د ،الب دل؛ الممن وع م ن
الصرف؛ العدد وأحكامه.
المتطلب السابق :ال يوجد
 ٠١٥٢٤٠٢ترجمة عامة ) ) (١انجليزي – عربي( }[٣-٣] {٣
مف اھيم اساس ية  :تع اريف ,ان واع,معلوم ات اساس ية ; الخط وات االساس ية؛ الق راءة ,التحلي ل ,البح ث ع ن مع اني الكلم ات ,الترجم ة,
التحرير ,المراجعة ; البنية االساسية :االفعال و االزمنة ,انواع الجمل ,المبني للمجھول ,المتالزمات اللفظية و حروف العطف.
المتطلب السابق (٠١٥١٤٠١) :مقدمة في الترجمة
 ٠١٥٢٤٠٣ترجمة عامة ) ) (٢عربي – انجليزي( }[٣-٣] {٣
مفاھيم اساسية  :تعاريف ,انواع ,معلوم ات اساس ية ; الخط وات االساس ية؛ الق راءة ,التحلي ل ,البح ث ع ن مع اني الكلم ات ,الترجم ة,
التحرير ,المراجعة ; البنية االساسية :االفعال و االزمنة ,انواع الجمل ,المبني للمجھول ,المتالزمات اللفظية و حروف العطف.
المتطلب السابق (٠١٥٢٤٠٢) :ترجمة عامة ) ) (١انجليزي – عربي(
 ٠١٥٢٥٠٢نظريات الترجمة }[٣-٣] {٣
التك افؤ ،التحوالت،الترجم ة الحرفي ة والحرة،نظري ة ان واع االق وال ،قواع د ج رايس ،البراغماتية،الس ميائية ،تحلي ل اللغوي ات
النقدي،انواع النصوص ،الترجمة و االيدولوجيا  ،التدجين واالجنبة ،ما بعدالحداثة والترجمة ،التناص.
المتطلب السابق (٠١٥٢٤٠٢) :ترجمة عامة ) ) (١انجليزي – عربي(
 ٠١٥٣١٠٦اساليب البحث في اللغة واالدب }[٣-٣] {٣
أساليب البحث و مصطلحات ھامة في البحث :تحديدالمشكلة  ،عرض الدراسات السابقة ،صياغة الفرضيات و وضع أھ داف البح ث؛
أساليب البحث و ط رق تطبيقھ ا؛ ط رق جم ع المعلوم ات :مق ابالت ،مالحظ ات ،اختب ارات ،ال خ.؛ اع داد خط ة البح ث :اع داد مقت رح
الدراسة ،اختي ار طريق ة لجم ع البيان ات و تحليلھ ا و تفس يرھا :تص نيف و ع رض و تفس ير البيان ات؛ تص ميم البح ث :أساس يات كتاب ة
البحث ،وضع التوصيات ،و التوثيق.
المتطلب السابق (٠١٥٢١٠٥) :كتابة المقالة
 ٠١٥٣٥٠٣حلقة بحث في الترجمة واللغويات }[٣-٣] {٣
مواضيع في الترجمة :الترجم ة التلفزيوني ة و الس ينمائية ،الترجم ة بمس اعدة الكمبي وتر ،ترجم ة المح اكم ،الثقاف ة والترجم ة ،دراس ات
المرأة والترجمة .مواضيع في اللغويات :تحليل الخطاب ،النحو ،اكتساب اللغ ة ،عل م الكلم ات ،النظري ات و الم دارس ،عل م اللھج ات،
علم الصوتيات ،اللغويات المقارنة ،لغويات النص.
المتطلب السابق (0152502) :نظريات الترجمة
 ٠١٥٣٤٠٤ترجمة تتابعة وفورية )[٣-٣] {٣} (١
الجانب النظري :التقنيات ,المعدات  ,المعلومات االساسية ,ادارة الوقت ,قواعد السلوك ,الذاكرة القريبة و البعيدة ,صفات المترجم
التتابعي ؛ الجانب التطبيقي  :عروض سمعية –بصرية  ,االعادة ,تدوين المالحظات ,الترجمة التحريرية ,الترجمة التتابعية.
المتطلب السابق ( ٠١٥٢٤٠٣) :ترجمة عامة ) ) (٢عربي – انجليزي(
 ٠١٥٣٤٠٧ترجمة تتابعة وفورية )[٣-٣] {٣} (٢
الجانب النظري :التقنيات ,المعدات ,صفات المترجم الفوري ,الشركاء ,المساعدة ,معلومات اساسية ,معاجم ,قواعد السلوك,
استرجاع المعلومات واعادة الصياغة ; الجانب التطبيقي  :استخدام حجرة الترجمة و المعدات ,لعب االدوار ,عروض سمعية-
بصرية ,االعادة و الترجمة.
المتطلب السابق (٠١٥٣٤٠٤) :ترجمة تتابعة وفورية )(١
 ٠١٥٣٤٠٥ترجمة قانونية }[٣-٣] {٣
الجوانب النظرية :أھمية وميزات وخصائص الترجمة القانونية ،المصطلحات .أنواع النصوص القانونية :العقود واالتفاقيات
والقرارات وكاالت األمم المتحدة ،الدستور األردني ،العالقات الدولية ،التعھدات واإلقرارات ،اتفاقيات البيع والشراء ،اللوائح
والقوانين ،تسجيل براءات االختراع ،اللوائح الجامعية ،الشھادات ،النماذج ،التراخيص.
المتطلب السابق (٠١٥٢٤٠٣) :ترجمة عامة ) ) (٢عربي – انجليزي(
 ٠١٥٤٣٠٣تحليل الخطاب }[٣-٣] {٣
المعاني المختلفة لمصطلح "الخطاب" .األدوات المستخدمة في تحديد رس الة الخط اب :ال روابط النص ية ،الوظ ائف الكلي ة والجزئي ة،
أقسام الك الم ،تحلي ل المحادث ة ،قواع د الم داراة .تص نيف الخط اب :محادثة،كتاب ة ،متب ادل وغي ر متب ادل .المتغي رات خ ارج اللغوي ة:
الثقافة والمعرفة في العالم ،المخططات اللغوية .بنية الخطاب اختالف الرسالة :التحوط،التآكيد.
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المتطلب السابق (0122201) :مقدمة في اللغويات

 ٠١٥٤٤٠٥ترجمة صحفية }[٣-٣] {٣
الجوانب :الثقافية والسياسية واالجتماعية والفلسفية ،عبر -الثقافية واإليديولوجية والخطابية األبعاد من النصوص المترجمة.
المصادر :الصحف ونشرات األخبار ،والخطابات ،والمجالت ،واالجتماعات السياسية ،واألحزاب السياسية ،والقرارات الدولية.
المتطلب السابق (٠١٥٢٤٠٣) :ترجمة عامة ) ) (٢عربي – انجليزي(
 ٠١٥٤٤٠٦ترجمة بمساعدة الكمبيوتر }[٣-٣] {٣
التكنولوجيا والترجمة :دور برامج الكمبيوتر في عملي ة الترجم ة؛ اس تخدام ب رامج ال ذاكرة للترجم ة؛ تطبي ق ھ ذه الب رامج عل ى أن واع
مختلفة من النصوص؛ مھارات تقنية الزمة الستخدام وسائل الترجمة بمساعدة الكمبيوتر مثل اوميغ ا )ت( و ت رادوس؛ تقني ات ھام ة:
استخدام الكمبيوتر و االنترنت و برامج الترجمة االلية مثل ترجمة جوجل؛ اس تخدام ملف ات ب رنلمج "وورد" لكتاب ة و تنق يح و ترجم ة
النص وص ،التحق ق م ن المف ردات و س وء االس تخدام و طريق ة التعبي ر و األخط اء القواعدي ة و مراجع ة و اع ادة ص ياغة النص وص
المترجمة.
المتطلب السابق (٠١٥٢٤٠٣) :ترجمة عامة ) ) (٢عربي – انجليزي(
 ٠١٥٣٤٠٨ادب مقارن}[٣-٣] {٣
الدراسات المقارنة بين الشرق القديم والنصوص الغربية :القيم ،األحداث؛ النصوص الحديثة الغربية والعربية :المنظور الثقافي،
النھج االجتماعي ،التاريخي ،السياسي ،الديني؛ أدب المركز والھامش :والسرد والقوة ،العالم ،النص؛ السرد والمقاومة والجغرافيا:
المقاومة السياسية ،االجتماعية ،مقاومة المرأة؛ التناص :المصادر الدينية ،األسطورية ،االعمال األدبية المعيارية.
المتطلب السابق (٠١٢١٤٠١) :مقدمة في االدب
 ٠١٥٤٨٠١التدريب الميداني في الترجمة }[٣-٣] {٣
ديناميكيات مكان العمل :التوظيف في المؤسسات والمنظمات لمدة فص ل دراس ي .العم ل التطبيق ي :الترجم ة العملية،كتاب ة مالحظ ات
اسبوعية عن التدريب ،مناقشة تقارير المؤسسات.
المتطلب السابق :اجتياز  ٩٠ساعة
متطلبات التخصص المساندة :
 ٠١٢١٤٠١مقدمة في االدب }[٣-٣] {٣
األنواع األدبية :الشعر؛ األنماط البالغية ،التشبيه ،االستعارة ،التجسيد ،الرموز ،القوافي ،الجناس اإلستھاللي ،التقابل ،الشعر الغنائي،
السوناتة؛ األدب القصصي :القصة القصيرة ،الواقع والحقيقة ،التجربة ،التحليل ،السرد القصير ،السرد الطويل ،الشخصيات ،القصة،
الحبكة ،الصراع ،الصعود والنزول الدرامي ،الزمان والمكان ،الفكرة الرئيسة ،وجھة النظر ،نھاية مفتوحة ،التأويل ،المواقف؛
الدراما :الحوار والمونولوج ،األداء والتقنيات المسرحية ،وجھة النظر ،الجمھور.
المتطلب السابق (٠١٥١١٠١) :القراءة واالستيعاب

 ٠١٢١٤٠٢مدخل إلى الشعر }[٣-٣] {٣
التقاليد والتقنيات الشعرية االساسية :المتحدث ،النبرة ،اللغة الشعرية؛ الصور :المرئية ،المسموعة ،الملموسة؛ اللغة المجازية:
التشبيه ،التشخيص ،التظاض ،المبالغةوالتصغير؛ الصوت :الجناس ،السجع ،التالعب اللفظي ،القافية؛ التراكيب الشعرية :المغلقة،
المفتوحة ،الشعر الحر ،الشعر غير مقفى ؛ الرمز المبتكر والتقليدي؛ قراءة القصيدة وتحليلھا كنص فني جمالي .
المتطلب السابق (٠١٥١١٠١) :القراءة واالستيعاب
 ٠١٢٢٢٠١مقدمة في اللغويات }[٣-٣] {٣
وصف اللغة والبينات اللغوية :عل م النح و ،عل م تركي ب الكلم ات /الص رف ،عل م الص وتيات ،النظ ام الص وتي ،عل م الدالل ة .االس لوب
اللغوي الحديث؛ االسلوب الفردي لوصف اللغة المتكلمة ،االسلوب التراثي في المبني؛ الدراسات اللغوية الموضوعية,
المتطلب السابق (٠١٥٢٣٠٢) :قواعد اللغة االنجليزية )(٢
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 ٠١٢٢٢٠٢الصوتيات والفونولوجيا }[٣-٣] {٣
تعريف علم الصوتيات  ،عالقته بعلم النظام الصوتي  ،االسلوب النطقي البشري  ،الكالم .فرع الصوتيات الخاص بالنطق،
المعلومات الصوتية ،العالقة بين علم الصوت وعلم الكالم.
المتطلب السابق (٠١٢٢٢٠١) :مقدمة في اللغويات
متطلبات التخصص االختيارية:
 0121202نطق وتكلم }[٣-٣] {٣
ھذه المادة تعنى بكيفية تلفظ األصوات الكالمية وتصحيح األخطاء اللفطية أثناء المخاطبة لتكون مقاربة اللفاظ االصوات الكالمية في
اللغة األم ،خاصة االصوات التي توجد في اللغة االنجليزية وال توجد في اصوات اللغة األم .مع التأكيد على النبرة الصوتية
وأصوات العلة المركبة .وكذلك النغمة الصوتية الكالمية عندما نستعمل تعابير التحية أو التعريف باآلخرين أو االستفھام عن
المعلومة أو الكالم الرسمي وغير الرسمي مثل الدعوات الخاصة وكذلك تشمل ھذه المادة المحادثة باسلوب مؤدب عند التكلم مع
الغير والتي تختلف عھا المحادثة مع االقربين.
المتطلب السابق :ال يوجد
 ٠١٢٢١٠٦الكتابة األبداعية }[٣-٣] {٣
ورشة كتابة القصة:عناصر القصة ،الزمان والمكان ،الحبكة ،الفكرة الرئيسة ،الحوار ،الشخصيات؛ العملية االبداعية :كتابة القصة،
العرض واالخبار ،التفاصيل المرغوبة والتفاصيل غير المرغوبة؛ أنواع السرد القصصي؛ كتابة القصة القصيرة :رسم الشخصيات،
الوصف والتأمالت ،السرد ،تدريبات كتابية .ورشة كتابة الشعر :الرمز المبتكر والرمز التقليدي؛ المكونات الصوتية :الجناس،
السجع ،القافية ،الوزن؛ التركيبات الشعرية :التركيب المغلق والمفتوح ،الشعر الحر ،تمارين الشعر.
المتطلب السابق (٠١٥٢١٠٥) :كتابة المقالة

 ٠١٢٣٣٠٣علم الداللة }[٣-٣] {٣
علم الداللة :البنية الرئيسية ،التراكبيات اللغوية،التركيبة النحوية ،وعلم النظام الصوتي وعالقة ذلك في تغير المعنى؛ البنية لعلم
الصرف ،التركيبة المشتركة ،البيئة المحيطة بالفرد وتأثيرھا على تبديل المعنى  ،الفھم الموقعي للكالم أثناء التواصل المجتمعي.
المتطلب السابق (٠١٢٢٢٠١) :مقدمة في اللغويات
 ٠١٢٢٤٠٢الرواية )[٣-٣] {٣}(١
تطور التقليد الروائي :األنماط الروائية ،تاريخ الرواية ،عناصرالرواية؛ رواية القرن الثامن عشر :الواقعية ،التاريخية ،السياقات،
االستعمار .الرواية الفيكتورية :البعد االجتماعي ،النموذج الفيكتوري ،السياقات ، ،الثقافية ،األخالقية ،العرفية ،اإلمبراطورية،
المالك/المرأة في المنزل ،التعليم؛ رواية أوائل القرن العشرين :الواقعية مقابل التجريبية ،الحداثة ،التقليدية ،السياقات ،الفردية،
اإلنسانية ،الحقيقة.
المتطلب السابق (٠١٢١٤٠١) :مقدمة في االدب
 0124305لغويات تطبيقية }[٣-٣] {٣
تعليم اللغة :طريقة تعليم اللغة األجنبية ،طريقة الترجمة النحوية  ،الطريقة المباشرة  ،الطريقة السمعية /الشفھية ،الطريقة االنتقائية؛
اختبار اللغة :غايات االختبار ،أنواع االختبار ،وضع االختبارات ،أعطاء االختبارات؛ إكتساب اللغة األم :دور حاسة السمع ،دور
حاسة النظر ،مراكز اللغة في الدماغ ،التداخل اللغوي ،الدماغ للناطقين بلغتين؛ تعلم اللغة الثانية :البيئة الطبيعية ،البيئة االصطناعية،
قوة المحفز ،الدافع ،االستراخاء ،القلق؛ التداخل اللغوي :طبيعة التداخل ،اتجاه التداخل؛ ثنائية اللغة؛ اختيار اللغة والتبديل بين اللغات
واللھجات المتوفرة لدى الفرد؛ اللغة والمجتمع؛ صناعة المعاجم.
المتطلب السابق (0122201) :مقدمة في اللغويات
 ٠١٢٤٤١٢االدب النسائي }[٣-٣] {٣
أھمي ة دراس ة األدب الم رأة :حق وق اإلنس ان ،العدال ة االجتماعي ة؛ النس وية :النس وية األنجل و-أمريكي ة ،الس رد الفرنس ي ،االتجاھ ات
النس وية؛ ب دايات الكتاب ة النس ائية :ولوس تون كراف ت ،الشخص ي والسياس ي ،السياس ة وفني ة ال نص؛ أدب الم رأة :المق االت األدبي ة،
القصائد ،الرواية القصيرة ،اللغة النسوية؛ الفكر النسوي :مقاربات ثقافية ،التحليل النفس ي ،مواض يع نس وية مش تركة ،الرم وز ،القيم ة
المضافة لألدب.
المتطلب السابق (٠١٢١٤٠١) :مقدمة في االدب
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 0153109بالغة عربية }[٣-٣] {٣
تعريف بالمادة وبمفردات الخطة ،مقدمة عامة عن البالغة العربية؛ التفريق بين مصطلحين  :الفصاحة و البالغة؛ علم البيان:
التشبيه المفرد ،التشبيه التمثيلي ،التشبيه الضمني ،االستعارة التصريحية ،االستعارة المكنية ،االستعارة التمثيلية ،المجاز المرسل؛
مصطلحات من علم المعاني؛ مصطلحات من علم البديع :الطباق ،المقابلة ،الجناس ،التورية ،الكناية؛ علم الخطاب والسياق الكالمي؛
مصطلحات أسلوبية :االنزياح ،الشعرية ،الرمزية ،التناص ،الصورة؛ ظواھر أسلوبية.
المتطلب السابق :ال يوجد

 ٠١٥٢٣٠٧اللغويات تقابلية وتحليل االخطاء }[٣-٣] {٣
أوجه الشبه واالختالف بين العربية واالنجليزية :األنظمة الصوتية ،تشكيل الكلمات ومشتقاتھا ،النحو ،الدالالت والمعاني ،المعنى
المقصود من السياق عند الكالم؛ فرضيات التحليل التقابلي وتحليل األخطاء :االغالط واالخطاء ،التداخل  ،استراتيجيات التعلم،
مقارنة الثقافات ،مقارنة الكالم والكتابة؛ تحليل االخطاء في المجموعة الكبيرة للنصوص :النصوص االنجليزية للمتحدثين
العرب،النصوص العربية للمتحدثين االنجليز ،وتصنيف األخطاء.
المتطلب السابق (٠١٢٢٢٠١) :مقدمة في اللغويات
 ٠١٥٣٣٠٥علم اللغة االجتماعي }[٣-٣] {٣
مقدمة :العالقة بين اللغة والمجتمع ،علم االختالفات اللغوية؛ االختالف :الجماعات اللغوية ،الرموز ،اللھجة الشخصية ،لھجة جنس
المتحدث ،اللھجة ،اللغة ،اللغة المشتركة بين االفراد المتكلمين بلغات مختلفة ،اللغة المبسطة ،اللغة المختلطة والتي أصبحت أصلية
لناطقيھا ،العامية ،اللھجة المتعلقة بفئة اجتماعية معينة ،تنوع االستخدام اللغوي حسب الموقف االجتماعي؛ العوامل االجتماعية:
العزلة الجغرافية ،الھجرة ،الحرب واالحتالل ،العمر ،الجنس ،الصورة الذاتية؛ اللغة والثقافة :الممنوع ،التميز المعتمد على الجنس،
االزدراءات العرقية ،االشكال المميزة ،االشكال الغير مميزة؛ البحث في علم اللغة االجتماعي :المتغيرات اللغوية ،اللغة والمتغيرات
مثل الثقافة ،وجنس المتحدث.
المتطلب السابق (٠١٢٢٢٠١) :مقدمة في اللغويات
 ٠١٥٣٥٠٤المعاجم والمصطلحات }[٣-٣] {٣
تأليف المعاجم؛ أنواع المعاجم  :معاجم احادية اللغة  ،معاجم ثنائية اللغة ،معاجم متعددة اللغات؛ المعاجم و مستويات اللغة :معاجم
باللغة الفصحى ،معاجم باللغة العامية ،معاجم باللغة الفصحى-العامية ،معاجم باللغة العامية  -الفصحى ؛ المعاجم و أدوارھا :المعاجم
الوصفية  ,المعاجم التاريخية؛
المعاجم و التفسير  :التلفظ ،القواعد ،المرادفات؛ المعاجم ومستخدميھا :المعاجم للناطقين – بلغة األم ،معاجم لمتعلمي اللغة االنجليزية
كلغة اجنبية.
المتطلب السابق (٠١٥٢٤٠٢) :ترجمة عامة ) ) (١انجليزي – عربي(
 ٠١٥٣٥٠٥ادب عر بي حديث }[٣-٣] {٣
تعريف بالمادة وبمفردات الخطة ،مقدمة عامة عن النثر الحديث؛ نشأة النثر الحديث؛ مراحل تط وره؛ دراس ة الفن ون النثري ة :القص ة،
الرواية ،المسرحية ،المقالة؛ تحليل نصوص نثرية؛ ربط النثر العربي بالعالمي.
المتطلب السابق :ال يوجد
 ٠١٥٤٤٠٧الترجمة األدبية }[٣-٣] {٣
مفاھيم اساسية  :تعريف االدب ,اعمال ادبية مميزة عربية و انجليزية ,القيمة الجمالية ,الشكل و المضمون ,انواع االعمال االدبية في
كال اللغتين ,مستويات اللغة; تطبيقات ; تقييم.
المتطلب السابق (٠١٥٢٤٠٣) :ترجمة عامة ) ) (٢عربي – انجليزي(
 ٠١٥٤٤٠٨الترجمة العلمية }[٣-٣] {٣
ترجم ة النص وص العلمي ة م ن اللغ ة العربي ة إل ى اللغ ة اإلنجليزي ة .ترجم ة النص وص العلمي ة م ن اإلنجليزي ة إل ى العربي ة .ترجم ة
المصطلحات العلمية من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية .ترجمة المصطلحات العلمية من اإلنجليزية إلى العربية.
المتطلب السابق (٠١٥٢٤٠٣) :ترجمة عامة ) ) (٢عربي – انجليزي(
 ٠١٥٤٤٠٩الترجمة الدينية }[٣-٣] {٣
ترجمة الفقرات الدينية من العربية الى االنجليزية; ترجمة الفقرات الدينية من االنجليزية الى العربية ; ترجمة مصطلحات دينية من
العربية الى االنجليزية ,ترجمة مصطلحات دينية من االنجليزية الى العربية.
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المتطلب السابق (٠١٥٢٤٠٣) :ترجمة عامة ) ) (٢عربي – انجليزي(
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