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املقررات الذراسية

DEPARTMENT PRINCIPAL COURSES

ًال
:  املواد اإللزامية التخصصية:أو

متطلبات
المادة

عدد الوحدات

عدد الساعات

الرمز المميز للمادة

الرقم المميز للمادة

****شعثة األدب

Grammar 1
Comprehension 1
Composition 1
Conversation 1
Grammar 2
Comprehension 2
Composition 2
Conversation 2
Grammar 3
Comprehension 3
Creative Writing 1
Conversation 3
Introduction to Literature 1
English Varieties 1
Introduction to Linguistics
Phonetics 1
Introduction to Translation
Grammar 4
Comprehension 4
Creative Writing 2
Conversation 4
Introduction to Literature 2
English Varieties 2
Semantics
Phonetics 2
Syntactic Structures 1
Comprehension 4
Academic Writing 1
Short Story
English Varieties 3
Morphology
Phonetics 3

101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304
305
406
307
408
401
402
403
405
406
407
408

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1 قواعذ
1 أستيعاب
1 أنشاء
1 يحادثح
2 قواعذ
2 أستيعاب
2 أنشاء
2 يحادثح
3 قواعذ
3استيعاب
1كتاتح أتذاعيح
3يحادثح
1يقذيح فى االدب
1انجهيزيح يتنوعح
يقذيح في عهى انهغح
1صوتياخ
يقذيح فى انترجًح
4 قواعذ
4استيعاب
2 كتاتح اتذاعيح
4يحادثح
2يقذيح فى االدب
2انجهيزيح يتنوعح
عهى انذالنح
2صوتياخ
1تراكية نحويح
5استيعاب
كتاتح أكاديًيحا
قصح قصيرج
3انجهيزيح يتنوعح
عهى انصرف
3صوتياخ

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304
305
306
307
308
309
401
402
403
404
405
406
407
408
501
502
503
505
506
507
508

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Syntactic Structures 2
Comprehension 6
Academic Writing 2
Poetry

501
502
503
505

2
2
2
2

2
2
2
2

2 تراكية نحويح
6استيعاب
2كتاتح اكاديًيح
شعر

EN
EN
EN
EN

601
602
603
605

33
34
35
36

Course Name

المـــــادة

م.سر
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37

606

EN

انجهيزيح يتنوعح4

2

2

506

English Varieties 4

38
39

607
608

EN
EN

تحهيم يقارٌ
صوتياخ4

2
2

2
2

507
508

Contrastive Analysis
Phonetics 4

40

701

EN

تراكية نحويح3

2

2

601

Syntactic Structures 3

41

702

EN

استيعاب7

2

2

602

Comprehension 7

42

703

EN

كتاتح يتقذيح1

2

2

603

Advanced Writing 1

43

705

EN

يسرحيح

2

2

605

Drama

44

801

EN

تراكية نحويح4

2

2

701

Syntactic Structures 4

45

802

EN

استيعاب8

2

2

702

Comprehension 8

46

803

EN

كتاتح يتقذيح2

2

2

703

Advanced Writing 2

47

804

EN

اننقذ االدتى

2

2

-

48

805

EN

روايح

2

2

705

Literary Criticism
Novel

ثانيا :املواد اإللزامية غري التخصصية :
الرقم المميز للمادة

الرمز المميز للمادة

عدد الساعات

عدد الوحدات

ر.م

المـــــادة

متطلبات
المادة
Course Name

409

EN

ترجى ج نصوص أدتيح

2

2

309

2

504

EN

نغح اجنثيح1

2

2

-

3

509

EN

ترجًح نصوص دينيح

2

2

409

Translation of Religious Texts

4

604

EN

نغح اجنثيح2

2

2

504

Foreign Language 2

5

609

EN

ترجًحقانونيح

2

2

509

Legal Translation

6

704

EN

طرق تحث

2

2

-

1

Translation of Literary Texts
Foreign Language 1

Research Methodology
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ثالثا :املواد اوختيارية  :خيتار منها الطالة ما و يقل على 4أحذات دراسية:

4
5
6

الرقم المميز للمادة

3

الرمز المميز للمادة

2

عدد الساعات

1

عدد الوحدات

ر.م

المـــــادة

متطلبات
المادة

Course Name

706

EN

اكتساب يفرداخ

2

2

-

Vocabulary Acquisition

707

EN

استيعاب سًعى

2

2

-

Listening Comprehension

806

EN

قراءاخ أدتيح

2

2

505
605

807

EN

األسهوتيح

2

2

-

Stylistics

808

EN

عهى اننحو

2

2

-

Syntax

809

EN

ترجًح نصوص عهًيح

2

2

709

Literary Readings

Translation of Scientific Texts

راتعا:متطلثات اجلامعة:

4

الرقم المميز للمادة

3

الرمز المميز للمادة

2

عدد الساعات

1

عدد الوحدات

ر.م

المـــــادة

متطلبات
المادة

Course Name

020

حا

حاسة آني 1

2

2

-

Computer 1

021

حا

حاسة آني 2

2

2

020

Computer 2

001

لع

نغح عرتيح1

2

2

-

Arabic 1

002

لع

نغح عرتيح2

2

2

001

Arabic 2
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خامسا:متطلثات الكلية:

4

الرقم المميز للمادة

3

الرمز المميز للمادة

2

عدد الساعات

1

عدد الوحدات

ر.م

المـــــادة

متطلبات
المادة

Course Name

50

دوع

عهى اننفس انعاو

2

1

-

Psychology

51

دوع

تاريخ انحضارج االسالييح

2

1

-

History of Islamic
Civilisation

52

دوع

انثقافح االسالييح

2

1

-

Islamic Culture

53

دوع

جغرافيح نيثيا

2

1

-

Geography of Libya

توصيف مقرارات قسم اللغة اإلجنليزية
 )قواعـــذ :1يهضف َظا امللغع
الى حعلُم الؼالب التراهُب ألاؾاؾُت للغت
إلاهجلحزًت .وٍغهؼ امللغع على الخضعٍب العملي
واؾخسضام أصاوث الىىغة واملعغفت والعباعاث
الـغفُت والاؾمُت وخغوف الجغ والظماتغ
وألاػمىت (املظاعع البؿُؽ واملؿخمغ واملاض ي
البؿُؽ واملؿخمغو املؿخلبل البؿُؽ ).
استيعاب َ:1ضف َظا امللغع
الى جلضًم مهاعاث واؾتراجُجُاث اللغاءة
ٌلؼالب والخضعٍب عليها واؾخسضام املفغصاث
واؾخسضام اللىامِـ.

إنشاء :1يهضف َظا امللغع الى
حعغٍف الؼالب بؤهىاع الجمل وأشباٍ الجمل
والخضعٍب على عالماث التركُم وهُفُت
اؾخعمالها في الىخابت.
يحادثــح :1يهضف َظا امللغع
الى اعؼاء الفغصت للؼالب ملماعؾت مهاعحي
الاؾخماع والخدضر ولخىمُت َاجحن املهاعجحن
للىصىٌ بهم الى اؾخعمالهما بؼالكت ،هما
يهضف الى اؾخسضام جغاهُب هدىٍت معُىت مً
أحل جىمُت اللضعة على اؾخسضام اللغت
بؼغٍلت ؾهلت ؾلؿت وجدؿحن مهاعاث
الخىاصل اللغىي لضي الؼالب.
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قواعـــذ :2يهضف َظا امللغع
الى حعلُم الؼالب وجضعٍبهم على فهم
واؾخسضام املظاعع الخام بيل أهىاعه.املظاعع
الخام املؿخمغ واملاض ى الخام املؿخمغ
واملؿخلبل الخام املؿخمغ املبنى للمعلىم واملبنى
للمجهىٌ والىالم املباشغ وغحر املباشغ وكاعضة
 IFالشغػُت.
استيعاب :2يهضف َظا امللغع
الى جلضًم مفغصاث وكىاعض هدىٍت مسخاعة
جىاؾب املؿخىي الاؾدُعابي للؼالب .هما
جظم َظٍ املاصة جماعًٍ لبىاء املفغصاث وحعؼٍؼ
اؾتراجُجُاث اللغاءة مثل اللغاءة الؿؼدُت،
واملسحُت وجسمحن املعنى مً الؿُاق وفهم
البيُت والخىـُم للىصىص باإلطافت الى
اهدؿاب الؿغعت في اللغاءة وفهم أفياع
الياجب وجؤوٍلها.
:2يهضف امللغع
إنشاء
الىخضعٍب الؼالب على هخابت مجمىعت مخىىعت
في فلغاث
مً الجمل صحُدت اللىاعض
مترابؼت ومخىاؾلت ومىؼلُت باإلطافتالى
جؼىٍغألافياع املىاؾبت وهظلً اؾخسضام
عوابؽ الجمل .هما اهه يهضف الى جضعٍب
الؼالب على الىخابت الىصفُت والىخابت
اللصصُت والىخابت امللاعهت والى
الاؾتراجُجُاث املسخلفت للىخابت.
يحادثــح :2يهضف امللغع الى
جضعٍب الؼالب على اؾخسضام الحىاع
الاحخماعي واؾخسضام اللغت زاعج الفصل في
ألاماهً العامت واألؾىاق واملؼاعاث والفىاصق
وغحرَا.

قواعـــذ :3تهضف َظٍ املاصة
الى حعغٍف الؼالب بؤصواث الىىغة واملعغفت
بؼغٍلت جفصُلُت معملت وعلى الظماتغ
واملدضاصاث اللبلُت والبعضًت والجمل
املىصىلت والصفاث باهىاعها وجغجُبها وؿُفتها
والخعغٍف اًظا بصفاث امللاعهت وافظل
الخفظُل والغوابؽ وخغوف الجغ.
استيعاب :3يهضف َظا امللغع
الى جؼوٍض الؼالب بمهاعاث اللغاءة مثل
الاؾخضالٌ مً الحلاتم والىكاثع امللضمت في
كؼع اللغاءة ووحهاث الىـغ والحلاتم الثابخت.
كتاتح إتذاعيح :1يَضف َظا
امللغع على الابضاع وزلم املىار املىاؾب
لىخابتاللصص والاشعاع باالطافت الى حشُع
الؼالب علي جىمُت ملياث الخسُل والابضاع.
يحادثــح :3يهضف َظا امللغع
الى اعؼاء الفغصت للؼالب ملماعؾت مهاعاحي
الاؾخماع والخدضر وجىمُتها للىصىٌ بهم الى
اؾخعمالهما بؼالكت ،هما يهضف الى حصجُع
الؼالب على اؾخسضام جغاهُب هدىٍت معُىت
مً أحل جىمُت اللضعة على اؾخسضام اللغت
بؼالكت وجدؿحن مهاعاث الخىاصل اللغىي
لضي الؼالب .
يقذيح في األدب :1يهضف
َظا امللغع الىالخعغٍف باملصؼلحاث الاصبُت
والشعغٍت  ،باالطافت الى صعاؾت الشعغ فُخم
عغض كصاتض وشعغاء مً عصىع مسخلفت،
هما ًضعؽ الؼالب جاعٍش الاصب الاهجلحزي
وصعاؾت مغاخل وعصىع الاصب مً العصىع
اللضًمت الى املعاصغ.
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انجهيزيحيتنوعح :1تهضف َظٍ
املاصة للخعغٍف باللغت الاهجلحزًت ولهجاتها
املسخلفت الغؾمُت منها وغحر الغؾمُت وهظلً
صعاؾت الخىىع فى اللغت الاهجلحزًت وفلا
للمىاػم الجغغافُت والفغق فى الىؼم
واملفغصاث واللىاعض والخعغٍف باألؾلىبُت
وكىاعضَا.
يقذيح في عهى انهغح ًخم
فيهظا امللغع حعغٍف الؼالب بعلم اللغت
ووؿاتف وػبُعت اللغت وهظلً فغوع علم
اللغت .
صوتياخ :يهضف َظا
امللغع الىبعؼاءهبظة شاملت عً الحغوف
الؿاهىت واملخدغهت فى اللغت الاهجلحزًت وهظلً
مساعج ألاصىاث.
يقذيح في انترجًح :يهضف
َظا امللغع الى جلضًم مضزل للترحمتٌ ،شمل
هـغة جاعٍسُت وصعاؾت ملباصة ومىاهج الترحمت
والخؼىاث الؿابلت لعملُت الترحمت ،هما
ٌعنى بعغض بعع املشاول واملعىكاث
ً
والحلىٌ املىحىصة لعملُت الترحمت ،زصىصا
بحن اللغخحن العغبُت وإلاهجلحزًت ،هما ًدخىي
َظا امللغع على صعاؾت هـغٍت جغهؼ على
امليىهاث الخالُت :عغض جاعٍخي لخؼىٍغ املغاخل
واملىاهج لفً الترحمت ،جضعٍب عملي على
الترحمت الخدغٍغٍت ،جغحمت أهماغ هصُت
مسخلفت وهبضة عً جاعٍش وجؼىع فً الترحمت
ومىاهجها ومشاولها والحلىٌ املىحىصة لها.
قواعـــذ :4يهضف َظا امللغع
الى اعؼاء فىغة للؼالب عً الـغوف(اهىاعها

وجغجُبها واؾخعماالتها وجىػَع الـغوف في
الجمل ،هما يهضف امللغع الى حعغٍف الؼالب
عً جلضًم الفعل على الفعل –اؾبابه –
جغجِبه .وصعاؾت اؾم املفعىٌ واؾخعماالجه
والئاٌ املضًل للجملت والجملت الؿببُت
باالطافت الى اؾخعماالث الفعل املصضع.
استيعاب :4يهضف َظا امللغع
الى جضعٍب الؼالب على كغاءة اللؼعت بؼغٍلت
ؾغَعت مع الترهحز على معاوي اليلماث،
وجضعٍبهم على اؾخسضام اللىامِـ.
كتاتح اتذاعيح :2يهضف َظا
امللغع الى جىمُت كضعاث الؼالب على الاؾخمغاع
في زلم الجى املىاؾب لالبضاع خُث حعخبر
جىملت للىخابت الابضاعُت .1
يحادثــح :4يهضف َظا امللغع
الى اعؼاء الفغصت للؼالب ملماعؾت مهاعحي
الاؾخماع والخدضر وجىمُتها للىصىٌ بهم الى
اؾخعمالها بؼالكت .هما يهضف الى حصجُع
الؼالب على اؾخسضام جغاهُب هدىٍت معُىت
مً أحل جىمُت اللضعة على اؾخسضام اللغت
بؼالكت وجدؿحن مهاعاث الخىاصل اللغىي
لضي الؼالب.
يقذيح فى االدب :2يهضف
َظا امللغع الظي َى بمثابت ملضمت في ألاصب
الى صعاؾت ألاهماغ ألاصبُت الثالزت :الغواًت
والشعغ واملؿغح هما ٌعمل على جىمُت
اللضعاث الاؾدُعابُت والخظوكُت لهظٍ ألاهماغ
مع الترهحز على ألاهماغ اللغىٍت الخاصت بيل
منها صون اَماٌ كضعة الؼالب على الخعبحر
ً
ً
ألاصبي شفهُا أو هخابُا باؾخسضام اللغت

ــــــــــــــــــــــــــــ ( دليل كلية اآلداب )2016-2015ــــــــــــــــــــ
ألاصبُت الؿلُمت ،وٍدخىي امللغع على صعاؾت
معملت للمصاصع الخالُت :كصص كصحرة
وباألزص كصص كصاتض كصحرة لشعغاء
العصغ الحضًث ،مؿغخُت كصحرة لخعغٍف
الؼالب بمفهىم الضعاما والعىاصغ الضعامُت في
املؿغح بدُث ًخمىً ػالب َظا امللغع مً
معغفت وجظوق أهماغ ألاصب الحضًث مثل
الغواًت والشعغ واملؿغح مع إلاملام بىباع
الىخاب لهظٍ ألاهماغ .
انجهيزيح يتنوعح :2يهضف
َظا امللغع الى الخعغٍف باٌلغت اٌخضًثت ،وما
حشمله مً كىاعض ومفغصاث اللغت إلاهجلحزًت
وزصاتص الىخابت واللغت الغؾمُت وغحر
الغؾمُت وألاؾلىب واللغت إلاهجلحزًت العلمُت
واملصؼلحاث الخلىُت  ،وهظلً تهضف الى
أعؼاء هبظة على لغت اللاهىن ،وأَم الصفاث
التي جمحزَا واملغاصفاث واللىاعض وغحرَا.
عهى انذالنح :يهضف َظا امللغع
الى حعغٍف الؼالب باملىطىعاث الخالُت:
املصؼلحاث واملفاَُم ألاؾاؾُت والتراهُب
واللىاعض والشيل واملىعفُم والفىهُم
وجغهُب الجملت ومفهىم علم الضاللت.
صوتياخ 2يهضف َظا
امللغعالى ثعغٍف الؼالب على الىـام الصىحي
للغت الاهجلحزًت فى اػاع امللاػع وبيُتها ،صعاؾت
الىبر وهُفُت الخعامل معه زاصت فى اليلماث
امليىهت مً اهثر مً ملؼع واملغهبت هضلً.
ترجًح
اننصوصاألدتيح :يهضف َظا امللغع الى جؼوٍض
الؼالب بمهاعاث جغحمت الىصىص في
املجاالثإلوؿاهُت وألاصبُت وجمىنهم مً اكخىاء
ا

املصؼلحاث الالػمت لخلً الحلىٌ مثل
الغواًت واملؿغح .
تركيثاخ نحويح :يهضف
َظا امللغع الى ث عغٍف الؼالب على العباعة
واهىاعها واعغابها ،العباعاث الاؾمُت والفعلُت
واملجغوعة والىصفُت والـغفُت ،هما ًخعغف
الؼالب على اشباٍ الجمل –اهىاع اعغابها
وشبه الجمل الاؾمُت وشبه الجمل الىصفُت
وشبه الجمل الـغفُت.
استيعاب :5يهضف َظا امللغع
اٌي ػٍاصة جىمُت كضعاث الؼالب على اللغاءة
ُ
ببعؼائهم كؼعا مً مجاالث مسخلفت ومخىىعت
للمؿاَمت في جىؾُع مضاعههم اللغىٍت.
كتاتح أكاديًيح الى جىمُت
مهاعاث الىخابت اواصًمُا و جىطُذ هُفُت
الىخابت الاواصًمُت والفغق بُنها وبحن الىخاباث
الغحر اواصًمُت وصلً عً ػغٍم جىطُذ البيُت
الترهبُت لهضٍ الىخابت وهُفُت اؾخسضامها
وجؼبُلها في الىصىص املغاص هخابتها.
نغحاجنثيح :1يهضف َظا امللغع
الى جضعٍب الؼالب على الىؼم واللغاءة
الصحُدت واملفغصاث وفهم الىصىص مً
زالٌ صعاؾت مجمىعت مً الىصىص وػغح
ألاؾئلت وألاحىبت خىلهاً ،دخىي َظا امللغع
على العىاصغ الخالُت :هُفُت اللاء الخدُت،
جلضًم الىفـ ،الخعبحر عً الغغباث واملُىٌ
الصخصُت ،الاجفاق والازخالف ،وصف
شخص ،املهاعاث املىدؿبت في نهاًت َظا امللغع
ؾِخمىً الؼالب مً اللضعة على كغاءة وفهم
هصىص كصحرة.
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أدب قصح قصيرج:
َظا امللغع الى صعاؾت أخض أَم ألاهماغ
ألاصبُت الحضًثت واللضًمت وهي اللصت
اللصحرة ،هما يهضف الى جضعٍب الؼالب على
جدلُل امليىهاث ألاؾاؾُت لللصت اللصحرة مً
خُث املظمىن والشيل والخصاتص اللغىٍت
الخاصت بها مع صعاؾت هماطج لللصت اللصحرة
وصعاؾتها صعاؾت هلضًت وجدلُلُت وملاعهت
الاصب العغبي /اللُبي والشعبي.
انجهيزيح يتنوعح :3
يهضف َظا امللغع الى جىمُت كضعة
الؼالب على اؾخسضام لغت إلاعالم والصحافت
وجؼوٍضَم بيبظة عً ألاؾلىب املؿخسضم
واملفغصاث والازخصاعاث والعىاوًٍ وهظلً
زصاتص أؾلىب إلاعالم والصحافت.
عهى انصرفٌ:عخبر َظا امللغع
بمثابت ملضمت لضعاؾت الصغف خُث ًخم
حعغٍف الؼالب باملباصة العامت للصغف
مصؼلحاجه وبىِخه الضازلُت وػغٍلت بىاء
اليلمت مثل الاشخلاق والخصغٍف والترهُب
والخضازل اللاتم بحن أهماغ الصىجُاث
والصغف.
صوتياخ :3يهضف َظا امللغع
الى جؼوٍض الؼالب بمعلىماث عامت وصكُلت عً
صعاؾت زصاتص علم ألاصىاث للىخضة
الصىجُت ألاؾاؾُت للغت إلاهجلحزًت هما ًضعؽ
الـىاَغ اللغىٍت غحر املىخىبت مثل الىبر
وإلاًلاع اللفـي واللىىت املدلُت والفغوق
اللفـُت هما يهضف الى صعاؾت أهماغ علم
ألاصىاث للغت إلاهجلحزًت الحضًثت مً خُث
البيُت و عالكت وجؤزحر الىماغ الصىجُت ببعظها
يهضف

البعع  ،بدُث ًخمىً الؼالب مً اؾدُعاب
زصاتص علم ألاصىاث للىخضة الصىجُت
ألاؾاؾُت للغت إلاهجلحزًت وهظلً املـاَغ
ألالؿيُت غحر املىخىبت مثل الىبر وإلاًلاع
اللفـي والاصغام  ،والحضف والاطافت واللىىت
املدلُت والفغوق اللفـُت.
ترجًح نصوص دينيح:
الهضف مً َظا امللغع َى اعؼاء
الؼالب هبظة عً جغحمت املىاطُع الضًيُت
ألاخاصًث و جغحمت اللغان.
تركيثاخ نحويح :2
يهضف َظا امللغع الى حعغٍف الؼالب
بىماصج الجمل في اللغت الاهجلحزًت ،هما يهضف
اًظا الى جلضًم هـغٍت عالم اللغت Chomsky
بصىعة جدلُلُت  theta-roleهما يهضف امللغع
الى جدلُل هُفُت جلُُم الىؿاتف على عىاصغ
الجملت والترهحز على معاوى الافعاٌ واعجباػها
بعضص عىاصغ الجمل.
استيعاب :6تهضف ؾلؿلت
اللغاءاث املسخاعة لهظا امللغع الى جلضًم
هصىص مخلضمت جدىي عىاصغ هدىٍت
وصغفُت مً شؤنها جدؿحن اللضعة على كغاءة
والاؾدُعاب لؼالب الجامعت هما جىحه
الؼالب الى اهدؿاب مهاعاث اللغاءة املمحزة مم
ُ
ًؼٍض اللغاءة ؾهىلت وحشىٍلا وٍمىً الؼالب
مً حؿغَع عملُت اللغاءة والاؾدُعاب والخعبحر
عً أعائهم الصخصُت خىٌ املىاطُع امللضمت.
وٍدخىي َظا امللغع على :مفغصاث
ومصؼلحاث ،جماعًٍ بىاء مداصزت ،كىاعض
هدىٍت ،أهماغ هصُت ،جىىع في ألاغغاض
ألاصبُت بدُث ًيىن بملضوع الؼالب الخعغف
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على جغاهُب هصُت مخلضمت وفهم املصؼلحاث
املخسصصت واؾدُعاب الخىىع الىمؼي في
الىصىص .بالترهُب الىدىي للجمل
وملحلاتها.
كتاتحأكاديًيح َ:2ضا امللغع
امخضاص للىخابت الاواصمُت  1ولىً بؼغٍلت
اشمل واوؾع.يهخم َظا امللغع بخعغٍف الؼالب
بؼغٍلت اواصًمُت
هُفُت هخابت امللالت
وأشيالها وأؾلىبها والخؼىاث الىاحبت اجباعها
في هخابت امللاٌ ،مع الخضعٍب على هخابت عضة
ملاالث.
نغح أجنثيح :2يهضف َظا
امللغع الى جىمُت اللضعاث املعغفُت للؼالب عبر
الترهحز على ؾالمت التراهُب اللغىٍت في
املداصزت والىخابت والىؼم الؿلُم ،وٍضعؽ
الؼالب العىاصغ الخالُت :بيُت الجملت
البؿُؼت (فاعل – فعل – مفعىٌ –
ألاؾماء) ،أصواث الخعغٍف ،الصفاث
والىعىث ،الظماتغ املىفصلت واملخصلت،
جصغٍف ألافعاٌ في املاض ي املظاعع واملؿخلبل
بدُث ًيىن الؼالب في نهاًت َظا امللغع
كاصعًٍ على فهم ومعغفت امليىهاث البيُىٍت
للجملت الصحُدت.
شعر :يهضف َظا امللغع الى
جؼوٍض الؼالب بىماطج لعضص مً أهماغ الشعغ
إلاهجلحزي وألامغٍيي مً العصغ الغوماوس ي الى
العصغ الحالي.
ينوعاخ نغويح :4يهضف َظا
امللغع الى جضعَـ الؼالب لغت إلاعالهاث

وإلاعالهاث العامت والخعغٍف باإلعالن
وأهىاعهىزصاتصه.
تحهيم يقارٌ :يهضف َضا
امللغع الي اعؼاء هبضة عً الخدلُل امللاعن في
اللغاث واَمُخه في جضعَـ و حعلُم اللغاث
الاحىبُت ً .خعغف الضاعؾىن فُه عً هُفُت
احغاء ملاعهاث بحن اللغاث املسخلفت ،
وجصيُف الازؼاء اللغىٍت .جىمً اَمُت َضا
امللغع فى تهُئت الضاعؾحن الحغاء صعاؾاث فى
اللغت واؾخسضام الىخاتج في جصمُُم املىاهج.
صوتيــاخ :4يهضف َضا
امللغع الى حعغٍف الضاعؾحن بآزغ الاهماغ
الصىجُت ( intonationاعجفاع و اهسفاض
ػبلت الصىث في الىالمً .خضعب الضاعؾىن في
َضا امللغع علي اؾخسضام هبراث الصىث
املسخلفت .
ترجًــح اننصوص
انقانونيح يهضف َظا امللغع الى حعلُم الؼالب
املباصة ألاؾاؾُت للترحمت اللاهىهُت ،و جىطُذ
املصؼلحاث واللىاعض وألاؾالُب املخبعت في
جغحمت العلىص والاجفاكُاث املدلُت
والضولُتبدُث ًيىن بملضوع الؼالب مماعؾت
الترحمت اللاهىهُت بضعحت مً الؿغعت في ألاصاء
والؿالمت في إلاهخاج ججعلهم كاصعًٍ أن
ًماعؾىا الترحمت اللاهىهُت في الىؿاتف التي
جخؼلب مثل َظا الىىع مً التراحم.
تركيثاخ نحويح :3
يهضفامللغع الى لخدلُل وؿاتف
الافعاٌ املؿاعضة فى الجمل وملاعهت وؿاتفها
باالفعاٌ الغتِؿُت ،هما يهضف امللغع الى
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جىطُذ عالكت الاؾماء باالفعاٌ صازل الجمل
ول خؿب الىىع والاَمُت في املعنى.
استيعاب :7يهضف َظا امللغع
الى اعؼاء الؼالب املؼٍض مً اللغاءاث
املخلضمت لخمىُنهم مً كغاءة الجغاتض
واملىاطُع املخىىعت.
كتاتح يتقذيح :1هداوٌ مً
زالٌ َضا الىىع الاهخلاٌ الى مغخلت الىخابت
املخلضمت املخمثلت فى جضعٍب الؼالب على
جدلُل الغؾىم البُاهُت وجدىٍلها الى هص
هخابى وهضلً هلض الىصىص املىخىبت الزغاء
مهاعة الىخابت عىض الؼالب.
طرق انثحث :يهضف َظا
امللغع الى جضعٍب الؼالب على ػغٍلت هخابت
البدث ملا له مً أَمُت في الضعاؾت الجامعُت،
وٍخم جؼوٍض الؼالب بؤهىاع البدىر وزؼىاث
هخابت البدث ،وهُفُت البدث عً املصاصع،
وجضوًٍ مصاصع املعلىماث ألاؾاؾُت وغحرَا.
أدب يسرحيح :يهضف َظا
امللغع الى جلضًم املؿغخُت هىمؽ أصبي لتزوٍض
الؼالب بمعغفت وجظوق الضعاما إلاهجلحزًت مع
هبظة جاعٍسُت لهظا الىمؽ في حمُع املغاخل.
اكتساب يفرداخ :يهضف َظا
امللغع الى جىمُت كضعاث الؼالب على اهدؿاب
املفغصاث وهُفُت اؾخسضامها في الجملت
الصحُدت.
االستيعاب انسًعي :يهضف
َظا امللغع الى جضعٍب الؼالب على الاؾخماع
الى كؼع مؿمىعت ومداولت فهمها وإلاحابت
عً ألاؾئلت التي جلي اللؼعت.

 تركيثاخ نحويح :4
يهضف امللغع الى جدلُل وجىطُذ ما
ٌؿمى بالعىاصغ الفاعغت فى الجمل الاؾمُت
بما فيها الافعاٌ املؿاعضة واصواث الخعغٍف
املسفُت صازل الجمل باؾخسضام الغؾىم
البُاهُت لىـغٍت ِ.Chomsky
)ا ستيعاب ٌ:8عخبر َظا امللغع
امخضاص للملغع الؿابم وجضعٍب الؼالب على
املؼٍض مً اللغاءة املخلضمت باإلطافت الى
اللغاءة الحغة.
كتاتح يتقذيح ٌ:2عخبر َظا
امللغع امخضاص للملغع الؿابمً ،ؼالب الؼالب
بىخابت وعكت عمل جدلُلُت لعمل هخابى معحن و
العمل على حعىٍض الؼالب على هخابت هصىص
مسخلفت وجلُُضٍ بالخىكُذ املدضص لىخابت
الىص وعضص اليلماث املدضصة للىص.
اننقذ األدتيً:جمع َظا امللغع
بحن الجاهبحن الىـغي والخؼبُلي في جلضًم
صىعة مبؿؼت عً الىلض ألاصبي وأصاوثٌ .هما
ًىمي لضي الؼالب جظوق أهماغ ألاصب
باإلطافت الى عغض جاعٍخي عً الىلض عبر
العصىع.
أدب روايحً :لضم َظا امللغع
صعاؾت ألخض أَم ألاهماغ ألاصبُت الحضًثت وَى
أصب الغواًت ،هما ٌؿعى الى جمغًٍ الؼالب
على جدلُل امليىهاث ألاؾاؾُت للغواًت ألاصبُت
مً خُث املظمىن والخصاتص اللغىٍت
الخاصت بها مً خُث الشيل وٍغهؼ الجؼء
ألاوٌ مً َظا امللغع على العىاصغ الخالُت:
هبظة جاعٍسُت أصبُت عً بغوػ الغواًت إلاهجلحزًت
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مىظ اللضم الى الىكذ الحاطغ ،صعاؾت بعع
الغواًاث لىباع الىخاب .بِىما ًغهؼ الجؼء
الثاوي على العىاصغ الخالُت :أؾالُب الغواًت،
جؼىع عىصغ الصخصُت الغواتُت ،جؼىع
العىاصغ الغواتُت ألازغي ،صعاؾت الخلفُت
الثلافُت والخاعٍسُت لؼمً هخابت الغواًاث،
بدُث ًخمىً الؼالب مً اؾدُعاب الغواًت
هىمؽ أصبي مع الترهحز على ألاهماغ املسخلفت
للغواًت وعلى الصخصُت وألافياع والغؾالت.
قراءاخ أدتيـح يهضف َظا
امللغع الى الخعغٍف بخلىُاث صعاؾت الىصىص
ألاصبُت وجدلُلها وجلخُصها والخعلُم عليها
وابغاػ وحهت الىـغ الصخصُت خىٌ مىطىع
ُ
ُ
الىص ؾىاء وان طلً هخابُا أم شفهُا،
وٍدخىي َظا امللغع على مجمىعت مً
الىصىص ألاصبُت جخم معالجتها بىاء على
اؾتراججُاث جدلُلُت ،وجخم صعاؾتها بىاء على
جدلُل أصبي ٌشمل الشيل واملظمىن،
واؾخسغاج املعاوي ،واعاصة صُاغتها في كالب
شخص ي ًبرًَ مً زالٌ ٌ الؼالب على مضي
اؾخفاصجه مً امللغع ،بدُث ًخمىً الؼالب
مً صعاؾت أهماغ مً الىصىص ،ومعغفت
الؼغق الغتِؿُت املئصًت الى جدلُل وجلخُص
الىصىص ألاصبُت.
األسهوتيح الهضف مً َظا
امللغع جؼوٍض الؼالب بلمدت عً املىهج
ألاؾلىبي والخُاعاث واملىاهج ألازغي مع اعؼاء
هبظة عً بعع املفىغًٍ في َظا املجاٌ ومً
بُنهم هـغٍت حشىمؿيي الخدىٍلُت التي جلضم
أصاء للخدلُل ألاؾلىبي ،هظلً جلضًم فىغة
عامت عً الاججاَاث ألاؾلىبُت وملىماتها

ومؿخىٍاث الخدلُل فيها لخؼبُلها في جدلُل
الىصىص ألاصبُت مع الترهحز على أؾلىبُت
الفغص وأؾلىبُت الخعبحر.
)عهى اننحو يهضف َظا امللغع
الى الخعغٍف بهظا العلم واعؼاء هبظة عً
جاعٍسه
ترجًح
اننصوصانعهًيح:يهضف َظا امللغع الى جؼوٍض
الؼالب بمهاعاث جغحمت الىصىص في املجاالث
العلمُت وجمىُنهم مً اكخىاء املصؼلحاث
الالػمت لخلً الحلىٌ مثل العلىم والؼب
والهىضؾت ،وٍدخىي َظا امللغع على العىاصغ
الخالُت :هصىص في املجاالث العلمُت باللغخحن
العغبُت وإلاهجلحزًت ،جلىُاث الترحمت لهظا
الىىع مً الىصىص  ،مسح مصؼلحي لجمُع
الحلىٌ العلمُت الخؼبُلُت باللغخحن العغبُت
وإلاهجلحزًت.

) ــــــــــــــــــــ2016-2015ــــــــــــــــــــــــــــ ( دليل كلية اآلداب

املقررات الذراسية
Department Principal Courses

عدد الساعات

المـــــادة

الرمز المميز للمادة

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1 قواعذ
1 أستيعاب
1 أنشاء
1 يحادثح
2 قواعذ
2 أستيعاب
2 أنشاء
2 يحادثح
3 قواعذ
1 ينوعاخ نغويح
كتاتح أتذاعيح
يقذيح في انترجًح
تاريخ انترجًح
أساسياخ انترجًح
يقذيح في عهى انهغح
4قواعذ
2انجهيزيح يتنوعح
كتاتح أكاديًيح
استراتيجياخ انترجًح
صوتياخ
عهى انذالنح
1 تراكية نحويح
قراءاخ وتحهيم نصوص

Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr

101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304
307
308
309
401
402
403
404
408
409
501
502

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2
2
2

2
2
2

يثادئ انترجًح انفوريح
نظرياخ انترجًح
ترجًح نصوص عايح

Tr
Tr
Tr

503
507
508

24
25
26

409
501
508

2
2
2

2
2
2

عهى انصرف
2 تراكية نحويح
ترجًح نصوص آدتيح

Tr
Tr
Tr

509
601
602

27
28
29

503

2

2

ترجًح تتاتعيه

Tr

603

30

508

2

2

Tr

604

- 508

2

2

ترجًح نصوص عهًيح
طثيح
ترجًح نصوص قانونيح

Tr

605

Translation of Business and
Administrative Texts
Contrastive Analysis

508

2

2

Tr

606

509

2

2

ترجًح نصوص تجاريح
وإلداريح
ٌتحهيم يقار

Tr

609

34

Syntactic Structures 3

601

2

2

3 تراكية نحويح

Tr

701

35

Translation of Philosophical
and Religious Texts
Translation of Diplomatic
and Political Texts
Lexicology and Resources'

602

2

2

Tr

702

604

2

2

Tr

704

-

2

2

ترجًح نصوص فهسفح
ودينيح
ترجًح نصوص
دتهوياسيح وسياسيح
استخذاو انًعاجى
وانًصادر

Tr

708

Course Name

Grammar 1
Comprehension 1
Composition 1
Conversation 1
Grammar 2
Comprehension 2
Composition 2
Conversation 2
Grammar 3
Language Varieties 1
Creative Writing
Introduction to Translation

History of Translation
Basics of Translation
Introduction to Linguistics
Grammar 4
Language Varieties 2
Academic Writing
Strategies of Translation
Phonetics
Semantics
Syntactic Structures 1
Readings and Textual
Analysis
Principles of Interpreting
Theories of Translation
Translation of General
Texts
Morphology
Syntactic Structures 2
Translation of Literary
Texts
Consecutive Translation
Translation of Scientific and
Medical Texts
Translation of Legal Texts

متطلبات المادة

101
102
103
104
102+101
103
301
302
303
304
309
401
402
307
308

12

الرقم المميز للمادة

عدد الوحدات

** **شعثة الرتمجة:مواد إلزامية ختصصية

م.ر

31
32
33

36
37
38
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39
40
41
42
43
44

2

2

-

Audio - Visual Translation

709

Tr

710

Tr

انترجًح انسًعيح
وانثصريح
انترجًح اآلنيح

2

حاسة آني -1
2
702

Machine Translation
)(MT
Translation of Military
Texts
Translation of Media Texts

2

801

Tr

ترجًح نصوص عسكريح

2

2

802

Tr

ترجًح نصوص إعالييح

2

2

702

Translation of Texts Related
to Petroleum Activities
Introduction to Translation
Criticism

803

Tr

806

Tr

ترجًح اننصوص انًتعهقح
انًجاالخ اننفطيح
يقذيح في نقذ انترجًح

2

2

702-

2

2

404-505

مواد إلزامية غري ختصصية:
الرقم المميز للمادة

الرمز المميز للمادة

عدد الساعات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

205
206
305
306
405
406
505
506
605
606
703
05
706

Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr

نغح أجنثيح 1
نغح عرتيح 1
نغح أجنثيح 2
نغح عرتيح 2
نغح أجنثيح 3
نغح عرتيح3
نغح أجنثيح4
نغح عرتيح 4
نغح أجنثيح5
نغح عرتيح 5
طرق انثحث
نغح أجنثيح 6
نغح عرتيح6

عدد الوحدات

ر.م

المـــــادة

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

متطلبات المادة

205
206
305
306
405
406
505
506
503-403
605
606

Course Name

Foreign Language 1
Arabic 1
Foreign Language 2
Arabic 2
Foreign Language 3
Arabic 3
Foreign Language 4
Arabic4
Foreign Language 5
Arabic5
Research Methodology
Foreign Language6
Arabic 6

مواد اختيارية ختصصية" :خيتار منها الطالة ماو يقل عن ( )4أحذات"
الرقم المميز للمادة

2

504

Tr

انتحهيم انخطاتى

2

2

3

804

Tr

انترجًح وعهى انًعاجى

2

2

4
5

805

Tr

يشاكم انترجًح

2

2

استخذاو
انًعاجى
وانًصادر
-

807

Tr

انترجًح االستشراف

2

2

-

1

الرمز المميز
للمادة

عدد الساعات

عدد الوحدات

407

Tr

استيعاب سًعى

2

2

-

ر.م

المـــــادة
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متطلبات المادة

Course Name

Listening
comprehension
Discourse Analysis
Translation and
Lexicography
Translation problems
Translation and
Orientalism
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توصيف مقررات شعثة الرتمجة
) (101قواعـــذ :1يهضف َظا امللغع الى حعلُم الؼالب التراهُب ألاؾاؾُت للغت إلاهجلحزًت .وٍغهؼ امللغع على
الخضعٍب العملي واؾخسضام أصاوث الىىغة واملعغفت والعباعاث الـغفُت والاؾمُت وخغوف الجغ والظماتغ وألاػمىت
(املظاعع البؿُؽ واملؿخمغ واملاض ي البؿُؽ واملؿخمغ و املؿخلبل البؿُؽ).
)TR (102أستيعاب :1يهضف َظا امللغع الى جلضًم مهاعاث واؾتراجُجُاث اللغاءة الؼالب والخضعٍب عليها
واؾخسضام املفغصاث واؾخسضام اللىامِـ.
)TR (103أنشــاء :1يهضف َظا امللغع الى حعغٍف الؼالب بؤهىاع الجمل وأشباٍ الجمل والخضعٍب على عالماث
التركُم وهُفُت اؾخعمالها في الىخابت.
)TR (104يحادثــح :1يهضف َظا امللغع الى اعؼاء الفغصت للؼالب ملماعؾت مهاعحي الاؾخماع والخدضر ولخىمُت
َاجحن املهاعجحن للىصىٌ بهم الى اؾخعمالهما بؼالكت ،هما يهضف الى اؾخسضام جغاهُب هدىٍت معُىت مً أحل جىمُت
اللضعة على اؾخسضام اللغت بؼغٍلت ؾهلت ؾلؿت وجدؿحن مهاعاث الخىاصل اللغىي لضي الؼالب.
) TR (201قواعـــذ :2يهضف َظا امللغع الى حعلُم الؼالب وجضعٍبهم على فهم واؾخسضام املظاعع الخام واملظاعع
الخام املؿخمغ واملاض ى الخام املؿخمغ واملؿخلبل الخام املؿخمغ واملبنى للمعلىم واملبني للمجهىٌ والىالم املباشغ وغحر
املباشغ وكاعضة  IFالشغػُت.
)TR (202استيعاب :2يهضف َظا امللغع الى جلضًم مفغصاث وكىاعض هدىٍت مسخاعة جىاؾب املؿخىي الاؾدُعابي
للؼالب .هما حشمل َظٍ املاصة جماعًٍ لبىاء املفغصاث وحعؼٍؼ اؾتراجُجُاث اللغاءة مثل اللغاءة الؿؼدُت ،واملسحُت
وجسمحن املعنى مً الؿُاق وفهم البيُت والخىـُم للىصىص باإلطافت الى اهدؿاب الؿغعت في اللغاءة وفهم أفياع
الياجب وجؤوٍلها.
)TR (203أنشــاء :2يهضف َظا امللغع الى جضعٍب الؼالب على الىخابت الىصفُت والىخابت اللصصُت والىخابت
امللاعهت واهىاع ازغي مً الىخابت والاؾتراجُجُاث املسخلفت للىخابت.
)TR (204يحادثــح :2يهضف امللغع الى جضعٍب الؼالب على اؾخسضام الحىاع الاحخماعي واؾخسضام اللغت زاعج
الفصل في ألاماهً العامت واألؾىاق واملؼاعاث والفىاصق وغحرَا.
)TR (205نغح اجنثيح :1يهضف َظا امللغع الى جضعٍب الؼالب على الىؼم واللغاءة الصحُدت واملفغصاث وفهم
الىصىص مً زالٌ صعاؾت مجمىعت مً الىصىص وػغح ألاؾئلت وألاحىبت خىلهاً ،دخىي َظا امللغع على العىاصغ
الخالُت :هُفُت اللاء الخدُت ،جلضًم الىفـ ،الخعبحر عً الغغباث واملُىٌ الصخصُت ،الاجفاق والازخالف ،وصف
شخص.
)TR(206انهغح انعرتيح :1يهضف َظا امللغعالى معغفت زصاتص اللغت العغبُت وأَمُتها و هلاغ الازخالف بُنها
وبحن اللغت الاهجلحزًت خُث ان عملُت الترحمت حعخمض على اللغت العغبُت والاهجلحزًت هما يهضف امللغع الى جمىحن
الؼالب مً معغفت أحؼاء الىالم وصعاؾت بعع اللىاعض وألاػمىت والترهحز عليها ملا لها مً أَمُت فى عملُت الترحمت
الصحُدت.
 TR (301).قواعـــذ ً:3هصف َضا امللغع الى حعغٍف الؼالب بؤصواث الىىغة واملعغفت بؼغٍلت جفصُلُت معملت
ومعغفت الظماتغ واملدضصاث اللبلُت والبعضًت والجمل املىصىلت  ،وحعغٍف الؼالب بالصفاث واهىاعها وجغجُبها
ووؿُفتها ومعغفت صفاث امللاعهت وافظل الخفظُل والغوابؽ وخغوف الجغ.
) TR(302انجهيزيح يتنوعح :1يهضف َظا امللغع الى الخعغٍف باللغت الاهجلحزًت ولهجاتها املسخلفت الغؾمُت منها
وهضلً صعاؾت الخىىع في اللغت الاهجلحزًت وفلا للمىاػم الجغغافُت والفغق فى الىؼم واملفغصاث واللىاعض هما ًخعغف
الى الخعغٍف باالؾلىبُت وكىاعضَا.
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)TR (303كتاتح إتذاعيح :1تهضف َظٍ املاصة الى مؿاعضة الؼالب على الابضاع وزلم املىار املىاؾب لىخابت
اللصص والاشعاع باالطافت الى حصجُع الؼالب على جىمُت ملياث الخسُل والابضاع.
)TR (304يقذيح فى انترجًح:
يهضف َظا امللغع الى جلضًم مضزل للترحمتٌ ،شمل هـغة جاعٍسُت وصعاؾت ملباصة ومىاهج الترحمت
والخؼىاث الؿابلت لعملُت الترحمت ،هما ٌعنى بعغض بعع املشاول واملعىكاث والحلىٌ املىحىصة لعملُت الترحمت،
ً
زصىصا بحن اللغخحن العغبُت وإلاهجلحزًت ،هما ًدخىي َظا امللغع على صعاؾت هـغٍت جغهؼ على امليىهاث الخالُت :عغض
جاعٍخي لخؼىٍغ املغاخل واملىاهج لفً الترحمت ،جضعٍب عملي على الترحمت الخدغٍغٍت ،جغحمت أهماغ هصُت مسخلفت
كىٍت عً جاعٍش وجؼىع فً الترحمت ومىاهجها وؾبلها ومشاولها والحلىٌ املىحىصة لها
)(305لغح اجنثيح :2يهضف َظا امللغع جىمُت اللضعاث املعغفُت للؼالب عبر الترهحز على ؾالمت التراهُب اللغىٍت في
املداصزت والىخابت والىؼم الؿلُم  ،وٍضعؽ الؼالب العىاصغ الخالُت  :بيُت الجملت البؿُؼت ( فاعل –فعل -مفعىٌ
–الاؾماء)  ،اصواث الخعغٍف  ،الصفاث والىعىث ،الظماتغ املىفصلت واملخصلت  ،جصغٍف الافعاٌ في املاض ى
واملظاعع واملؿخلبل بدُث ًيىن الؼالب في نهاًت َضا امللغع كاصعًٍ على فهم و معغفت امليىهاث البيُىٍت للجملت
الصحُدت.
)TR (306انهغح انعرتيح :2يهضف َظا امللغع الى جضعٍب الؼالب على معغفت الجملت بىىعيها وأخيام املبخضا
والخبرواؾماء إلاشاعة واملىصىٌ.
)TR (307تاريخ انترجًح :يهضف امللغع الى الخعغٍف بخاعٍش الترحمت واَمُت صعاؾت جاعٍش الترحمت مً وحهاث
هـغ مسخلفتٌ .ؿلؽ امللغع الظىء على ابغػ الفتراث الخاعٍسُت لخؼىع الترحمت هيشاغ عملى مماعؽ فى فتراث ػمىُت
مخعاكبتً .غهؼ امللغع على جاعٍش الترحمت وصوعَا فى وشغ الضًاهاث امللضؾت هترحمت اللغأن والاهجُل والؼغق التى
اؾخسضمها املترحمحن فى املاض ى ،هما ًغهؼ امللغع على صوع الترحمت وابغػ وشاػاتها فى فتراث مخعاكبت فى العالم
العغبي والترحمت فى العصغ الامىي والعباؾُىالعثماوي وفترة مدمض على والترحمت فى اللغن العشغًٍ وٍبرػ امللغع
أواتل العغب مً املترحمحن الضًً وان لهم صوع فى صعم الترحمت واملترحمحن .وَغؼى امللغع أًظا جؼىع الترحمت فى
العالم الغغبي ابخضاء مً جغحمت إلاهجُل الى الترحمت فى اللغن العشغًًٍ .خم جلُُم الؼلبت مً زالٌ املىاكشت
والاللاء للبدىر املؼلىبت هما ًخم اًظا جلُُمهم مً زالٌ الازخباعًٍ الىصفي الاوٌ والثاوى والامخدان النهاثى.
)TR(308أساسياخ انترجًح:الهضف مً َظا امللغع حعغٍف الؼالب باؾـ الترحمت مً اللغت الاهجلحزًت الى اللغت
العغبُت مع جىطُذ الفغق بحن اللغخحن ومغاعاة طلً ازىاء عملُت الترحمتمً لغت املصضع الى اللغت الهضف مع الترهحز
على اخترام هـام واؾلىب اللغخحن .
) TR(309يقذيح فيعهى انهغح:يهضف َظا امللغع الى اعؼاء هبظة عً اللغت ووؿاتف اللغت وػبُعت اللغت وهظلً
فغوع علم اللغتوالعالكت بحن علم اللغت والترحمت.
)TR(310صوتيــاخ:يهضف َظا امللغع الى اعؼاء هبظة شاملت عً الحغوف الؿاهىت واملخدغهت في اللغت إلاهجلحزًت
ومساعج ألاصىاث.
) TR (401قواعـــذ :4يهضف َظا امللغع الى اعؼاء فىغة للؼالب عً الـغوف واهىاعها وجغجُبها واؾخعماالتها
–اؾبابه –جغجِبه ،والخعغف على اؾم املفعىٌ
وجىػَع الـغوف في الجمل ،وهُفُت جلضًم الفعل على الفاعل
واؾخعماالجه والؿئاٌ املضًل للجملت والجملت الؿببُت واؾخعماالث الفعل املصضع.
) TR(402انجهيزيح يتنوعح :2يهضف َظا امللغع الى الخعغٍف بلغت خضًثت ،وما حشملت مً كىاعض ومفغصاث
هظلً ٌعغف َظا امللغع باللغت إلاهجلحزًت املىخىبت وزصاتص الىخابت واللغت الغؾمُت وغحر الغؾمُت وألاؾلىب
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واللغت إلاهجلحزًت العلمُت واملصؼلحاث الىفُت ،وهظلً تهضف الى أعؼاء هبظة على لغت اللاهىن ،وأَم الصفاث التي
جمحزَا واملغاصفاث واللىاعض وغحرَا لخىؿُف طلً فى عملُت الترحمت اللاهىهُت
)TR (403كتاتح أكاديًيح يهضف َضا امللغع الى جىمُت الىخابت اواصمُا وجىطُذ هُفُت الىخابت الاواصًمُت والفغق
بُنها وبحن الىخاباث الغحر اواصًمُت وصلً عً ػغٍم جىطُذ البيُت الترهبُت لهضٍ الىخابت وهُفُت اؾخسضامها وجؼبُلها
فى الىصىص املغاص هخابتها.
)TR (404استراتيجياخ انترجًح :الهضف مً َظا امللغع صعاؾت الؼغق والاؾتراجُجُاث التى حؿخسضم ازىاء
عملُت الترحمت لحل املشاول التى جىاحه املترحم ازىاء الترحمت هما تهضف َظٍ املاصة العؼاء الؼالب هبظة عً اَم
اعالم الترحمت مثل منى بىحر وبتر هُى ماعن وغحرَم ممً ؾاَمىا باؾتراجُجُاث لها الازغ الىبحر فى الترحمت هما
تهضف َظٍ املاصة العؼاء فغصت للؼالب لخؼبُم طلً عملُا ازىاء جغحمت الىصىص العلمُت والاصبُت و جغحمت
الاعالهاث وغحرَا.
)TR (405انهغح األجنثيح َ:3ضف َظٍ املاصة الترهحز على هُفت احغاء الحىاع بؼغٍلت صحُدت وٍخم طلً بخعامل
الؼالب مع اللغت خُث ًضعؽ فى َظا امللغعالحىعاث املؼىلت التى حؿاعضٍ ا هدؿاب اللغت بؼغٍلت ؾلؿت ولؼٍاصة
اؾدُعابه للغت جغفم َظٍ الحىعاث بلؼع مؿمىعت لدؿاعضٍ على الاؾدُعاب وبالخالى جدؿحن الىؼم لضًه مع الترهؼ
على كىاعض اللغت الؾخسضامها بؼغٍلت صحُدت وهظلً جىمُت مهاعة الىخابت وجؼوٍضٍ بلؼع لترحمتها مً َظٍ اللغت
الى العغبُت الاهجلحزًت.
)TR(406انهغح انعرتيح :3جمىحن الؼالب مً فهم اهثر للىاعض اللغت العغبُت مثل املام باللىاعض التى جخعلم
بدغوف الجغ ومعاهيها الجمع باهىاعه وغحرَا .
) TR (407قراءاخ أدتيـح -اختياريح:يهضف َظا امللغع الى الخعغٍف بخلىُاث صعاؾت الىصىص ألاصبُت وجدلُلها
ُ
ُ
وجلخُصها والخعلُم عليها وابغاػ وحهت الىـغ الصخصُت خىٌ مىطىع الىص ؾىاء وان طلً هخابُا أم شفهُا،
وٍدخىي َظا امللغع على مجمىعت مً الىصىص ألاصبُت جخم معالجتها بىاء على اؾتراججُاث جدلُلُت ،وجخم صعاؾتها
بىاء على جدلُل أصبي ٌشمل الشيل واملظمىن ،واؾخسغاج املعاوي ،واعاصة صُاغتها في كالب شخص ي ًبرًَ مً
زالٌ الؼالب على مضي اؾخفاصجه مً امللغع ،بدُث ًخمىً الؼالب مىضعاؾت أهماغ مً الىصىص ،ومعغفت الؼغق
الغتِؿُت املئصًت الى جدلُل وجلخُص الىصىص ألاصبُت.
) TR (408أكتساب يفرداخ-اختياريح :يهضف َظا امللغع الى جىمُت كضاعاث الؼالب على أهدؿاب املفغصاث
وهُفُت اؾخسضامها في الجملت الصحُدت.
)TR (4 09عهى انذالنح :يهضف َظا امللغع الى حعغٍف الؼالب باملىطىعاث الخالُت :املصؼلحاث واملفاَُم
ألاؾاؾُت والتراهُب واللىاعض والشيل واملىعفُم والفىهُم وجغهُب الجملت وعلم الضاللت وعالكخه بالترحمت .
)TR (501تراكية نحويح :1يهضف َظا امللغع الى حعغٍف الؼالب بالعباعة واهىاعها واعغابها العباعة الاؾمُت
والفعلُت والجغٍت والىصفُت والـغفُت ،هما ًخم الخعغف على اشباٍ الجمل واهىاعها واعغابها وشبه الجمل الاؾمُت
وشبه الجمل الىصفُت وشبه الجمل الـغفُت.
)TR (502قراءاخ وتحهيم نصوص :يهضف َظا امللغع الى جؼوٍض الؼالب بمهاعة كغاءة وفهم وجدلُل الىص
ومعغفت الاؾلىب املىخىب به وهىع َظا الىص ومؿخىي اللىاعض وهظلً اليلماث واللغت املىخىب بها .
)TR(503يثادئانترجًح انفوريحيهضف َظا امللغع لخىمُت كضعاث الؼالب على الترحمت الفىعٍت بؤهىاعها وجؼوٍضٍ
باألؾالُب والؼغق التى ٌؿخعملها املترحم الفىعي ازىاء عمله هما ٌعؼى الؼالب هبظة عً جاعٍش الترحمت الفىعٍت
واَم الصعىباث التى كض ًىاحهها ازىاء مماعؾخه لهظٍ املهىت وهُفُت خلها .ويهضف امللغع الى جضعٍب و تهُئت الؼالب
على الترحمت الفىعٍت مً زالٌ جغحمت مىاطُع مسخلفت خىاعاث ،ملابالث ،زؼب لؿُاؾُحن وعإؾاء صوٌ وٍخم
صلً بالىؾاتل املخاخت لهضا الغغض.
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)TR (504استخذاو انًعاجى وانًصادر :هـغا للعالكت الىػُضة بحن الترحمت واملعاحم فخم حسخحر َظٍ املاصة
لتزوٍض الؼالب بيبظة عً اهىاع املعاحم العغبُت منها والاهجلحزًت وهُفُت اؾخسضامها مع الخؼبُم العملى على
اؾخسغاج معاوي اليلماث ؾىاء باؾخسضام املعاحم ألاخاصًت او الثىاتُت وجغحمتها مً لغت الى ازغًباالطافت هُفُت
البدث فى املصاصعمثل الشبىت العىىبىجُت واملىؾىعاث وغحرَا .
)TR (50 5نظرياخ انترجًح:
الغغض مً َظا امللغع حعغٍف الؼالب بىـغٍاث الترحمت وأهىاعهاوجاعٍسها واَمؤعالمها وعالكت جؼىع
هـغٍاث الترحمت بعلم اللغت الىـغي هما ٌغؼى َظا امللغع مىاطُع مثل الترحمت الاجصالُت والترحمت الالُت وهظلً
الترحمت الثلافُت .
)TR (506ترجًح نصوص عايحٌ :عنى َظا امللغع بخلضًم اهماغ مسخلفت مً الترحمت الخدغٍغٍت فى املجاالث
العامت مً والى اللغت الاهجلحزًت.
)TR(507االستيعاب انسًعي-اختياريح :يهضف َظا امللغع الى جضعٍب الؼالب على ألاؾخماع الى كؼع مؿمىعت
ومداولت فهمها وإلاحابت عً ألاؾئلت التي جلي االلؼع لخىمُت كضعاتهم الؿمعُت وجضعٍبها الؾخسضامها فى مجاٌ الترحمت
الفىعٍت .
)TR (508عهى االجتًاعى  -اختياريح :يهضف َظا امللغع الى اعؼاء هبظة عً اللغت والؿلىن الاحخماعيواللغت
والثلافت وهظلً الخىىع اللغىي واَمُخه باليؿبت للترحمت.
)TR (509عهى انصرف:
ٌعخبر َظا امللغع بمثابت ملضمت لضعاؾت الصغف خُث ًخم حعغٍف الؼالب باملباصة العامت للصغف
مصؼلحاجه وبىِخه الضازلُت وػغٍلت بىاء اليلمت مثل الاشخلاق والخصغٍف والترهُب والخضازل اللاتم بحن أهماغ
الصىجُاث والصغف .وَشمل َظا امللغع على العىاصغ الخالُت :البيُت الضازلُت لليلمت ،الخدلُل الصغفي ،أهماغ
البيُت الؿؼدُت ،أهماغ البيُت الخدلُلُت واملهاعاث املىدؿبت جمىحن الؼالب مً الحصىٌ على معغفت عمُلت
للتراهُب الخدلُلُت لليلمت إلاهجلحزًت عبر الخدلُل الصغفي للىالم.
)TR (601تركيثاخ نحويح :2
يهضف َظا امللغع الى حعغٍف الؼالب بىماصج الجمل فى اللغت الاهجلحزًت  ،هما يهضف الى جلضًم هـغٍت
عالم اللغت  Chomskyبصىعة جدلُلُت  Theta –roleهما ًدلل امللغع هُفُت جلُُم الىؿاتف على عىاصغ الجملت
وٍغهؼ على معاوى الافعاٌ واعجباػها بعضص عىاصغ الجمل.
)TR (602ترجًح اننصوص االدتيح :الهضف مً َظا امللغع جضعٍب الؼالب على هُفُت جغحمت الىصىص
الاصبُت مثل اللصت اللصحرة والشعغ والغواًت وغحرَا مع جؼوٍض الؼالب باملعلىماث الالػمت عً اهىاع الىصىص
الاصبُت .
)TR (603ترجًح تتاتعيح:
هى هىع ازغ مً الترحمت الفىعٍت وهى امخضاص لها .يهضف َظا امللغعالى جؼوٍض الؼالب بيبظة عً الترحمت
الخخابعُت مع الترهحز على الجاهب العملى منها .ويهضف اًظا الى جضعٍب الؼالب عملُا على َضا الىىع مً الترحمت
وصلً بترحمت مىاطُع مسخلفت مثل جغحمت املئجمغاث و جغحمت الللاءاث والحىاعاث والخؼب الؿُاؾت.
)TR (604ترجًح اننصوص انعهًيح وانطثيح:يهضف َظا امللغع الى جؼوٍض الؼالب بمهاعاث جغحمت الىصىص في
املجاالث العلمُت وجمىُنهم مً اكخىاء املصؼلحاث الالػمت لخلً الحلىٌ مثل العلىم والؼب والهىضؾت ،وٍدخىي
َظا امللغع على العىاصغ الخالُت :هصىص في املجاالث العلمُت باللغخحن العغبُت وإلاهجلحزًت ،جلىُاث الترحمت لهظا
الىىع مً الىصىص  ،مسح مصؼلحي لجمُع الحلىٌ العلمُت الخؼبلُت وعلى صعاًت علمُت بمصؼلحاتها باللغخحن
العغبُت وإلاهجلحزًت.
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)TR (605ترجًح اننصوص انقانونيحَ :ضف َظٍ املاصة جؼوٍض الؼالب باملفاَُم واملصؼلحاث الاؾاؾُت
للترحمت اللاهىهُت وهىع الىص اللاهىوى واَم زصاتصه ختى ًخمىً الؼالب مً الخعامل مع مثل َظة الاهىاع مً
الىصىص وجغحمتها بؼغٍلت صحُدت وحشمل الترحمت اللاهىهُت جغحمت البىىط و العلىص والاجفاكُاث املدلُت والض
ولُت منها وغحرَا.
)TR (606ترجًح اننصوص انتجاريح واالداريحً :ىمى امللغع كضعة الؼالب على جغحمت اهىاع مسخلفت مً
الىصىص الخجاعٍت والاصاعٍت هماًؼوصٍ باملصؼلحاث طاث الصلت بخلً الىصىص فبظلً ًصبذ الؼالب كاصع
ومئَال جاَُال صحُدا فى العمل فى مجاٌ الترحمت الخجاعٍت والاصاعٍت .
)TR (607عهى انهغح اننفسى -اختياريح :تهخم َظٍ املاصة بمى اطُع مثل اللغت والؿلىن الفغصي وهظلً
الاهدؿاب اللغىي
)TR (608تحهيم يقارٌ:الهضف مً َظا امللغع َى أعؼاء الؼالب هبظة عً الخدلُل امللاعن فى اللغاث واَمُخه
فى جضعَـ وحعلُم اللغاث الاحىبُت ً .خعغف الؼالب فُه عً هُفُت احغاء ملاعهاث بحن اللغاث املسخلفت وجصيُف
الازؼاء اللغىٍت .وجىً اَمُت َضا امللغع فى تهُئت الضاعؾحن الحغاء صعاؾاث فى اللغت واؾخسضام الىخاتج فى جصمُم
املىاهج..
) TR (701تركيثاخ نحويح :3يهضف َظا امللغع الى جدلُل وؿاتف الافعاٌ املؿاعضة في الجمل وملاعجت وؿاتفها
باالفعاٌ الغتِؿُت  ،هما يهضف لخىطُذ عالكت الاؾماء باالفعاٌ صازل الجمل ول خؿب الىىع والاَمُت فى املعنى.
) TR (702ترجًح اننصوص انذينيح :يهضف امللغع الى الخعغٍف بالترحمت الضًيُت والى جغحمت املصؼلحاث
الاؾالمُت على وحه الخصىص .وال جلخصغ الىماصج املسخاعة على الىصىص اللغأهُت والاخاصًث الىبىٍت ولىنها حشمل
اًظا هماصج ملىاطُع وملاالث صًيُت مخىىعت .هما ًغهؼ امللغع على ملاعهت بعع الىصىص الضًيُت املترحمت ملىاكشت
ػغق جغحمتها .الخؼبُلاث العملُت بترحمت هصىص صًيُت ازىاء املداطغة .
)TR(703طرق انثحث :يهضف َظا امللغع الى جضعٍب الؼالب على ػغٍلت هخابت البدث ملا له مً أَمُت في
الضعاؾت الجامعُت ،وٍخم جؼوٍض الؼالب بؤهىاع البدىر وزؼىاث هخابت البدث ،وهُفُت البدث عً املصاصع،
وجضوًٍ مصاصع املعلىماث ألاؾاؾُت وغحرَا.
) TR (704ترجًح اننصوص انذتهوياسيح وانسياسيح :يهضف امللغع الى الخعغٍف بالترحمت الضبلىماؾُت
همىـىمت جىاصل بحن الشعىب مً زالٌ الاجفاكُاث و الىزاتم والاجفاكُاث واملغاؾالث الضبلىماؾُت والخعغٍف
باملصؼلحاث وصُغ الترحمت الضبلىماؾُت والؿُاؾُت وَضا ًخم عً ػغٍم جؼبُلاث عملُت بترحمت هصىص
صبلىماؾُت وؾُاؾُت ازىاء املداطغة .هما ان الىماصج املسخاعة حشمل هصىص مً الاجفاكُاث و املعاَضاث و
اللغاعاث الضولُت.
)TR(70 5انترجًح انسًعيح وانثصريحً :ضعب َظا امللغع الؼالب على هُفُت الخعامل مع جغحمت الىصىص
املؿمىعت وهظلً الترحمت البصغٍت مثل الافالم وغحرَا وحل الترهحز َظٍ املاصة على الجاهب العملى ازىاء املداطغة.
)TR(70 6انتحهيم انخطاتى  -اختياريحٌ :غؼى َظا امللغع الخدلُل الخؼابى للغت العغبُت واللغت الاهجلحزًت
وجلضم َظٍ املاصةهبظة عً عملُت واهخاج الترحمت مً زالٌ الؿُاق الاحخماعى مع الترهحز على صوع املترحم وىؾُؽ
بحن الثلافاث هما ٌغؼى امللغع مىاطُع مثل جفؿحر الخؼاب الترابؽ واملعنى والؿُاق وغحرَا مً املىاطُع طاث
الصلت بالخدلُل الخؼابى الَمُخه فى الترحمت.
)TR(70 7انترجًح االنيح :يهضف َظا امللغع الى جؼوٍض الؼالب بالجاهب الىـغي عً الترحمت الالُت خُث اصبذ
الحاؾب الالى مً ؾُماث َظا العصغ فى ول املجاالث والترحمت الالُت اخضي َظة املجاالث وَشمل الجاهب الىـغي
جاعٍش الترجمت الالُت عُىبها باالطافت الى الىاخُت الخؼبُلُت .
)TR (801ترجًح اننصوص انعسكريح:يهضف َظا امللغع الى جؼوٍض الؼالب باملعلىماجالالػمت لترحمت الىصىص
العؿىغٍت وٍمضَم باملصؼلحاث العؿىغٍت التى جفُضَم فى جغحمت مثل َظٍ الىصىص زالٌ خُاتهم املهىُت.
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)TR (802ترجًح اننصوص االعالييح :يهضف امللغع الى حعغٍف الؼالب باملصؼلحاث املخضاولت اعالمُا والتى
كض ًصاصفها فى الصحف واملجالث،هما يهضف الى حعغٍف وجضعٍب الؼلبت على جغحمت وافت الىصىص الاعالمُت
والازباعٍت و الاعالهُت والالىتروهُت والتى ًمىً ان جغص فى معغض عملهم همترحمحن اعالمُحن فى املؿخلبل .وٍخم
ازخُاع كؼع مسخلفت مً املجالث والجغاتض امللغوتت واملجالث الالىتروهُت املدلُت والضولُت مما ٌعؼػ لضي الؼالب
اهدؿاب زبرة لترحمت مسخلف الىصىص الاعالمُت والصحافُت.
)TR (803ترجًح اننصوص انًتعهقح تانًجاالخ اننفطيح ٌ :عخبر َظا امللغع جضعٍب الؼالب على جغحمت
الىصىص فى مجاالث الىفؽ وصىاعخه وجؼوٍضَم باملصؼلح املخعلم بمثل َظٍ الصىاعت والاَخمام بترحمت َظٍ
الىصىص ال اهؿاب الؼالب الخبرة فى َظا املجاٌ .
)TR (804انترجًح وعهى انًعاجىٌ:غؼى َظا امللغع مىاطُع مثل جاعٍش علم املعاحم باليؿبت للغت العغبُت
والاهجلحزًت اَم اعالمهظا املجاٌ عالكت الترحمت واملعاحم وغحرَا .
)TR (805يشاكم انترجًح-اختياريحً :جمع َظا امللغع بحن الجاهبحن الىـغي والخؼبُلي في جلضًم صىعة عً
اَم مشاول الترحمت ؾىاء واهذ مشاول معجمُت او هدىٍت او زلافُت وهُفُت عالحها .
)TR (806يقذيح فى نقذ انترجًحً :جمع َظا امللغع بحن الجاهبحن الىـغي والخؼبُلي في جلضًم صىعة مبؿؼت
عً هلض الترحمت وأصاوثٌ .خُث ًىمي امللغع لظي الؼالب جظوق أهماغ الاعماٌ املترحمت باألطافت الى جضعٍبهم عل ي
جليًم َظٍ الاعماٌ ومعغفت الؿلبُاث فيها ؾىاء وان طلً على مؿخىي الاعماٌ بالعغبُت او باللغت الاهجلحزًت ،
باألطافت الى عغض عً اَم الىلاص فى مجاٌ الترحمت TR (807) .انترجًح واالستشراق :يهخم امللغع بخدضًض
العالكت بحن الترحمت والاؾدشغاق ومفهىم الاؾدشغاق وشاجهو اَضافه .
)TR (808انترجًح واالداب انعانًيح  -اختياريحَ :ظٍ املاصة ازخُاعٍت جؼوص الؼالب باملعلىماث الظغوعٍت عً
صوع الترحمت فى هلل الاصاب العاملُت والاعماٌ الىاجحت مً لغت الى ازغي مع الترهحز على اَم الاعماٌ العاملُت
املترحمت وعغض اعماٌ لىخا ب واصباء عاملحن مثل هجُب مدفىؾ وحشاعلؼ صهجز وغحرَم با ٌلغت املصضع واللغت
الهضف وازغ الاعماٌ العاملُت فى الخازحر على زلافاث الشعىب .
)TR (809انترجًحو انًنظًاخ انذونيح  -اختياريحَ :ظٍ املاصة مً طمً املىاص الازخُاعٍتا لتى ًسخاعَا الؼالب
الؾخىماٌ الىخضاث املؼلىبت للخسغج خُث حعنى بضوع الترحمت وازغَا فى املىـماث العاملُت وحعنى املاصة اًظا
بىُفُت جغحمت الازخصاعاث واملصؼلحاث الخاصت بهظٍ املىـماث.
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