
1

وصف المواد 

درجة البكالوریوس 

األدب والترجمة/ قسم اللغة االنجلیزیة بتخصصیھ 

-- ٣عدد الساعات المعتمدة -- )١(نجلیزیةاإلاللغة ٠٤٠٢١٠٠
للمستوى الھدف من ھذا المساق تطویر مھارات الطالب في فھم اللغة اإلنجلیزیة 

ھامع التركیز على الجملة ،الجامعي یستعرض المساق . حدة األساسیة للتفاھمالوبعدّ
النحویة األساسیة ، والمفردات القیاسیة التي حصل علیھا األسس والمھارات األساسیة،

لنحوي لمحتوى ادراسة تحلیلیة شاملة لتوفرحیث ،ما قبل الجامعیةةدراسالالطالب في 
. اتفي الفقرتوجد كما ،األساسي والمكونات الداللیة لمختلف أنواع الجمل اإلنجلیزیة 

إلى تھدف ،ة محدداستیعابیة رات فقو،واسعة المجموعة من التمارین لى إضافةباإل
. تطویر مھارات الطالب

- ٣- معتمدة الساعات عدد ال٣- ) ٢(نجلیزیة اللغة اإل٠٤٠٢١٠٥

٠٤٠٢١٠٠المتطلب السابق 
یل مختلف أنواع ھو تطویر قدرات الطالب في فھم وتحلا المساق الھدف من ھذ

. الصحافیة والسیاسیة واألدبیة والعلمیة ، واألعمال النثریة، وتحلیلھاالنثر الحدیثة
تطویر الویتم تشجیع الطالب على . هجھة نظروویشمل ذلك تحلیل أسلوب الكاتب و

الطالب المفردات یضع ومن المتوقع أیضا أن . والتعبیر عن وجھة نظرھم شفویا وخطیا
. مختلف القضایا في اللغة اإلنجلیزیةفي انفسھم عن للتعبیر زمة المتقدمة الال
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-- ساعات معتمدة ٣-- الفقرة : الكتابة ٠٤٠٢١١٠
كتابة الفقرة 

: فقرة شكال الأالھدف من ھذا المساق تطویر مھارات الطالب في كتابة مختلف 
المقارنة ، ك التي تحتوي على تلو، یةوالتصنیفوالتعریفیة ، ، ةوصفیوال، قصصیةال

، تھاووحدھاالفقرة وتماسكیتم التركیز على تطویر و. لخ إالتوضیح ، ، ووالتولیف 
. الجملة ، واختیار الكلماتتركیب وفضال عن مھارات الطالب في عالمات الترقیم ، 

-- ٣عدد الساعات المعتمدة -- والتلخیصمھارات القراءة ٠٤٠٢١١١
القراءة الالزمة مھارات تدریب الطالب في مختلف أنواع ا المساق ھدف من ھذال

القراءة ھذه المھارات تتضمن قراءة واسعة ، على سبیل المثال ، . ألغراض مختلفة
التحلیل ن إ. لقراءةاالستجابة ل، والقراءة المكثفة ، والشامل لھا والمسح السریعة 

یدحدت، وسةاألفكار الرئیاستخراج ن كما إ. أمر مھملخص النصوصموالتركیب ، و
في المقاالت وتصنیف المعلومات واألفكار ، وأخذ المالحظات والتعبیر سةالنقاط الرئی

. في ھذا المساقمتضمنةالشخصیة في الكتابة ، اآلراء عن 

-- ساعات معتمدة ٣-- المھارات الشفویة واالستماع ٠٤٠٢١١٢
لحیاة لیھا في اإلحاجةلوفقا،االستماع االستیعابي على تنمیة مھارات الطالب ن إ

التدریب على تدوین المالحظات على ركز یكما . ا المساقھو الھدف من ھذ،األكادیمیة 
. في المحاضرات ، ومتابعة المناقشات ، ومقارنة وجھات النظر

عامة اسیةمھارات در٠٤٠٢١١٣
بصورة ر المھارات الالزمة للدراسات الجامعیة تطویا المساقالھدف من ھذ

تنظیم وقت : یأتيالمھارات ما تتضمن ھذهو. واإلنجلیزیة على وجھ الخصوص،عامة 
استخدام لى إضافة إمكتبة لتحدید المصادر ، فھرس الالدراسة ، وذلك باستخدام 

وتدوین ،ة القوامیس والموسوعات ، وبناء المفردات ، والتحضیر لالمتحانات والقراء
. المالحظات
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--٣عدد الساعات المعتمدة -- )١(اللغة االنجلیزیة  قواعد ٠٤٠٢١٦٠
اسعة النطاق لوالتدریبات اتعریف الطالب من خالل ا المساق الھدف من ھذ

وھذا یشمل أنواع الجمل . العناصر األساسیة للتحلیل النحوي في اللغة اإلنجلیزیةبمختلف
ستخدم مختلف العبارات ، اوأنواع من األسماء والضمائر ، وماتھا ،، واألفعال واستخدا

یتم ،حروف الجر وغیرھا من العناصرو، والظرفیة ، والحال والوصفیة والصفات 
. الجمع بین الشفھي والمكتوب في تمارین التدریب

--ساعات معتمدة ٣-- متقدمة ویةمھارات شف٠٤٠٢٢٠٥
یر مھارات الطالب الكالمیة في الحوار والنقاش ھدف ھذا المساق إلى تطوی

،لمقنعةایتم التركیز على القدرات التحلیلیة و. والجدال ، والخطابة ، والعروض الشفویة
. مام الطالبالقیام بعرضھا أیتم تعیین الموضوعات والقضایا لبحوث الطالب قبلكما 

من اجزءالمصطلحات استخدام بنیة الجملة ، والنطق السلیم ، ووالعام ، ویعد التركیب 
، وطبقات الصوت ، أخرى تشمل نغمة الصوت تمریناتالتدریب ، باإلضافة إلى 

. األداءطرائقوالتقنیات الصوتیة ، و

-- ٣عدد الساعات المعتمدة --مقالة ال: الكتابة المتقدمة ٠٤٠٢٢١١
٠٤٠٢١١٠: متطلب سابق

ویتم تدریب . الب في كتابة المقالتطویر مھارات الطالھدف من ھذا المساق 
تصمیم مخطط لدعم األفكار ، وتحدید و، ئل العلمیة الطالب على صیاغة الرسا

یركزو. ة العلمیةمقال ، وتطویر الفقرات لخدمة الرسالالجمھور تحدید و،الغرض
الفقرات الختامیة ، واستخدام أكثروالفقرات التمھیدیة ، والسیماالتدریب على الكتابة 

. فكار الداعمةاأللتتناسب مع ،الفقرة تطویرلة یفعاللوسائلا
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--ساعات معتمدة ٣-- ةاللغعلم مقدمة في ٠٤٠٢٢٢٠
اللغة والكیفیة التي یعمل بھا ببنیةھذا المساق إلى تعریف الطالب ھدفی

،النحوعلم ، علم الصوت والصوتیات یركز على و. على حد سواءاجتماعیا وثقافیا
أیضا الطالب لفروع أخرى في اللغویات ، یقدمو. ھیكل الداللي للغةالالصرف ، وعلم و

علم اللغة المقارن ، وعلم اللغة النفسي ، وعلم اللغة االجتماعي ، ومثل البراغماتیة ، 
. وغیرھا

-- ٣عدد الساعات المعتمدة -- نجلیزیة في اللغة اإلالصوتیات٠٤٠٢٢٢١
األساسیة لعلم الصوتیات ، مع التركیز على التصنیف المفاھیم ق یتناول ھذا المسا

درب كما ی. ة محددةوفقا لمعاییر لفظی،، وتحدید الھویة ، ووصف الصوتیات اإلنجلیزیة 
الخاصة رموز ال، وذلك باستخدام النسخ الصوتیة الطالب على كیفیة التعامل مع 

. IPAبالرابطة الدولیة للصوتیات 

-- ٣-المعتمدة الساعات )      ٢(االنجلیزیة قواعد اللغة ٠٤٠٢٢٦٠
٠٤٠٢١٦٠: المتطلب السابق 

معقدة في اللغة المركبة والجمل الإلى تعزیز معارف الطالب في المساق ھدف ی
یشمل المساق كما . ھاومكوناتھامن خالل الدراسة العمیقة ألنماطھا ووظائف،اإلنجلیزیة 
بین مكونات ھذهاالرتباط التحویلیة ، ووسائل النظریة وترخیم ، لادراسة كذلك على 

. من خالل التدریبات المكثفة،بین النظریة والممارسة المساق یجمع كما ،الجمل 
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-- ٣- المعتمدة الساعاتالتقاریر البحثیة     كتابة ٠٤٠٢٣١٠
٠٤٠٢٢١١: سابقالمتطلب ال

سالیب األوالمصادر ، ولمراجعباعریف الطالب  تھو الھدف من ھذا المساق 
وتشمل . توثیقھاولبحوث اللغویة واألدبیة ، وكذلك تدریبھم على أسالیب الكتابة لالقیاسیة 

، وكتابة باستخدام بطاقات المراجع التدریبات إیجاد المعلومات ، ومقارنة وجھات النظر 
على االنتھاء ، أن یشرف المساققبل و. المذكرات ، وتنظیم العمل كلھ

موضوع عنحثابمطبوعة بصورة صحیحة ،صفحات ١٠-٨یقدم الطالب 
. لتخرجباخاصةحلقة دراسیة لتقدیملب ا المساق الطاھذیعد ،كما .محدد

-- ٣-المعتمدة الساعات علم المعاني      ٠٤٠٢٣٢٠
٠٤٠٢٢٢٠: المتطلب السابق

لغویة البالدراسةتعریف الطالب ینصب علىإن االھتمام الرئیس لھذا المساق 
ویغطي المجاالت ذات الصلة ،.اھاومعنالمفردةمعنى ، مع التركیز على مرجعیةلل

معنى األساسي ، ودور التراكیب النحویة للخصائص النظام اللغوي ولطبیعة المعنى ، 
. معنىالفي تفسیر 

-٣-الساعات المعتمدة اللغویات النفسیة         ٠٤٠٢٣٢١
٠٤٠٢٢٢٠: سابقالمتطلب ال

وھذا یشمل مسألة ، اللغة والعقلالعالقة بین بتعریف الطالب المساق الھدف من
. وفھمھالكالمالتي تشارك في إنتاج ذھنیة والعملیات ال،اكتساب اللغة 
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-- ٣-المعتمدة الساعاتعلم الصرف           ٠٤٠٢٣٢٣
٠٤٠٢٢٢٠: سابقالمتطلب ال

لكلمات ، مع التركیز على لیبحث ھذا المساق في بعض تفاصیل الھیكل الداخلي 
ھابالمورفیمات  ّ ھذا المساق یتناولھاالموضوعات التي تشمل و. العنصر األساسيعد

وعملیة تشكیل ، وتصریفھا ، جزاء المورفیمات اختالف أوطبیعة ،المورفیماتأنواع 
. تركیببما في ذلك عملیات االشتقاق وال،الكلمة 

أسالیب ومناھج تدریس اللغة االنجلیزیة كلغة اجنبیة٠٤٠٢٣٥٠

٠٤٠٢٢٢٠: المتطلب السابق -٣-الساعات المعتمدة
األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة اإلنجلیزیة بتعریف الطالب المساق الھدف من 

ق ائالطرعلى وسائل تركز ال. األغراضلتحقیق ھذه المھمة والمناھج،كلغة أجنبیة 
واالستماع ،والمفردات،اللغویة والمعرفیة في تدریس المھارات اللغویة األساسیة 

التحویلیة والمناھج والبنیویة ، النظریة على وتركز أیضا . والمحادثة والقراءة والكتابة
یطبق في العالم العربي ماألمثلة موتؤخذ ا. مھارات التواصل الدراسیة الموجھة على 

.ھذا المساقجزءا منیعد التدریب المیداني كما . بشكل خاص،وفي األردن 

٣-المعتمدة الساعاتلیزیة كلغة ثانیة جنظریات تعلم اللغة اإلن٠٤٠٢٣٥١
٠٤٠٢٢٢٠: المتطلب السابق

كل األساس النظري النظریات التي تشبیھدف ھذا المساق إلى تعریف الطالب 
ألسالیب تدریس اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة ، مثل النظریات النفسیة ، والمنظور 

فيالعوامل التي تؤثربمختلفالطالب المساق تعریف تضمن یو. المعرفي ، واالنساني
. اكتساب اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة
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- ٣-المعتمدةالساعاتةلغویاألخطاء التحلیل ٠٤٠٢٣٦٠
٠٤٠٢٢٢٠:  المتطلب السابق

یھدف ھذا المساق إلى إدخال وتدریب الطالب على تحلیل األخطاء الشائعة في 
. عند تعلم اللغةالعرب وخصوصا ،ن األجانبوالمتعلمیرتكبھااللغة اإلنجلیزیة التي 

ومفرداتھا ، )العربیة(اللغة األم بین خل اعن التدجمةیتم التركیز على األخطاء الناو
. تعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیةعند لفظھا، ووتراكیبھا 

-٣- الساعات المعتمدةعلم النحو      ٠٤٠٢٤٢٠
٠٤٠٢٢٢٠: المتطلب السابق

البنیة الداخلیة للجملة في اللغة اإلنجلیزیة والقواعد على ھذا المساق یركز 
إلى جنب مع القواعد التحویلیة المستخدمة في شرح ، جنباكوینھامسؤولة عن تالالنحویة 

على النظریة التولیدیة التحویلیةیضا أویتم التركیز . العالقة بین أنواع مختلفة من الجمل
. في ھذا المساق

-٣-الساعات المعتمدةاالجتماعي ةاللغعلم ٠٤٠٢٤٢١
٠٤٠٢٢٢٠: المتطلب السابق 

كما . على اللھجات المحلیة واالجتماعیة في اللغة اإلنجلیزیةالمساق اركز ھذی
لغویة القلیات األوتغطي مجاالت أخرى مثل ،القیاسیة في سیاق أعم للغةیتناول نظریة ا

اللسان ، والتعددیة اللغویة یةازدواجولغة ، وتحول اللغة وثنائیة اللغة ، ل، والوالء 
. ویةمواقف اللغوال،واللغة والثقافة،التخطیط اللغويو
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- ٣-الساعات المعتمدة في اللغة واألدب        األسلوبیة ٠٤٠٢٤٢٢
٠٤٠٢٢٢٠: المتطلب السابق 

الطالب على كیفیة تحلیل أنماط  ھو تدریبھذا السیاق من الھدف الرئیس
تمییز و. من المصطلحات األسلوبیة) المفاھیمیة(األدوات ومختلفة من خالل النص 

السیاقیة العوامل : لخیارات األسلوبیة بما في ذلك ل) عوامل التغییر(المحددة مل العوا
، ) إقناع ترفیھي ، الخوإعالم ، (لتواصلیة ، والعوامل ا) اسلوب الموضوعطبیعة (

معروف مقابل ال( ، وتوزیع المعلومات ) ةالمراوغالمباشرة مقابل (البالغیة والعوامل 
أیضا السمات الممیزة الختالف األسلوبیة في النحویة ق ویحدد المسا). معروفالغیر 

. البراغماتیة مستویاتالالمعجمیة ، والداللیة ، ووالصوتیة ، 

-- معتمدة الساعات الاللغویات التطبیقیة ٠٤٠٢٣٢٢
٠٤٠٢٢٢٠: سابقالمتطلب ال

مجال تعلیم اللغة تطبیق نظریة لغویة فيھذا المساق إلى تعریف الطالب یھدف
لغة التواصل واالتصال بین الثقافات والترجمة وتحلیل و، واختبار اللغة ، وتعلم اللغة ، 

. والتخطیط اللغوي،الخطاب 

-٣-الساعات المعتمدةالمقارنة       اللغویات ٠٤٠٢٤٢٣
٠٤٠٢٣٢٠: المتطلب السابق

ختالف بین من أوجھ التشابھ واالانطالقاً التحلیل اللغوي على ھذا المساق یركز 
الصرفیة والنحویة ومعجمیة ، والویؤكد الجوانب الصوتیة ، . لیزیةجناللغتین العربیة واإل

لألخطاء بین ةوالثقافي ویوضح المصادر الرئیسیخل اللغوياویبرز مشاكل التد. نلغتیل
. للغة العربیة المتعلمین الناطقین با
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٣:معتمدةالساعات الةنجلیزیاالاللغة تاریخ ٠٤٠٢٤٦٠
٠٤٠٢٢٣٠و٠٤٠٢١٦٠سابق المتطلب ال

منذ،اللغة اإلنجلیزیةقد طرأت علىالتي بالتغییراتھذا المساق الطلبة یعرف 
. المیالدي٥ھجاتھم إلى الجزر البریطانیة في القرن لجلبت التي القبائل الجرمانیة مجيء 

اللغة موقع وعیة التي أدت إلى ھذه التغییراتویة واالجتماكما یتناول العوامل اللغ
المراحل الثالث في اللغة اإلنجلیزیة من حیث على اإلنجلیزیة بین لغات العالم ، ثم أمثلة 

. یةنظمة الصوتاألاللغویة ، وھامفرداتو والنح

معتمدة ، الساعات الاألدب/ في اللغویات حلقة بحث ٠٤٠٢٤٩٠
٠٤٠٢٣١٠: ب السابقالمتطل

للغة اإلنجلیزیة ، ومستوى الطالب إتقانھو تقییم ا السیاق الھدف من ھذ
عمل شراف علىلإللجنة یعین القسم . أو النقد األدبي/ مھاراتھم في التحلیل اللغوي و 

ویتم مناقشتھ شفویا أمام ،لبحث وفقا لمواصفات معینةوتتم كتابة ا. مالطالب وتقییمھ
. جنةفریق الل

معتمدةالساعات الأدبیة أنجلیزیة       قراءات٠٤٠٢١٠٣
األعمال األدبیةیر قدرات الطالب في قراءة ھو تطوالمساق االھدف من ھذ

یةاإلنسانللخبرة على اكتشاف األبعاد المختلفةطالبویتم تشجیع ال. وتحلیلھا المختلفة
المحتوى تقییم على ریبھكما یتم تد،األدبيللتحلیلواألدوات األساسیة الالزمة 

. دبیةاألقطعة العن ھوالتعبیر عن انطباعات،والشكل 
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٣:معتمدة الساعات الدخل الى األدب االنجلیزي     م٠٤٠٢٢٣٠
في تشجیع الطالب الھذا المساق على دراسة األشكال األدبیة المختلفة أمیركز 

القصة القصیرة : تركیز على ثالثة أنواع أدبیة وینصب ال. وفھمھاألدبعلى تقدیر 
الفترة الثقافیة وبالظروفدبي في ما یتعلق األلعمل اویدرس المساق. والشعر والدراما

. ن یقدم الطالب تحلیالت وتعلیقات قصیرة على قطع مختارةأومن المتوقع . األدبیة

٣:تمدة معالساعات الالحدیثوائيالرغیر النثر ٠٤٠٢٢٣١
بما في ذلك ،أنماط مختلفة من النثرالطالب تعریف ا المساقالھدف من ھذ

الفلسفیة كتابة المقاالت ، واالفتتاحیات ، والكتابات الصحافیة ، والنقد األدبي ، والكتابات
الوسائل ویتوقع من الطالب تحلیل . ویتم التركیز على قوة الخطاب،، والنثر العلمي

. ، والسخریةالقوة النافذة أدلة و،"حقائقال"وتلفة ، مثل االفتراضات ، البالغیة المخ
وثورو ،،وایمرسون،مثل فوكو ،اركبالویتم اختیار عینات من أعمال الكتاب 

. أشیبي ، وكونوسعید ، وكوینسي ، دي أورویل ، ووبیكون ، ودوغالس ، فرانكلین ، و

٣:معتمدةالساعات الالقصة القصیرة في األدب العالمي ٠٤٠٢٢٣٢
. تقالً مسبیاً أدفناً القصة القصیرة بتطویر ھو تعریف الطالب المساق الھدف من 

قصیرة مختارة من دول ةقصةعشرخمستحلیال نقدیا ال یقل عن مساق شمل الیو
على البیتم تدریب الطو. أمریكا وأوروبا وأدب ما بعد االستعمار في اللغة اإلنجلیزیة

. األدب والثقافةییمءة النقدیة التي تؤدي إلى تقالقرا
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معتمدة الساعات الاألدب العالمي باللغة اإلنجلیزیة ٠٤٠٢٣٠٥
إلى اللغة مترجمة األدب العالمي من دراسة روائع ھو الھدف من ھذا المساق 

. لقصیرةالقصة اما أالدرامأمالروایة أمالقصة م أفي الشعر كانت أاإلنجلیزیة سواء 
كنفاني ، و، ودیستوفسكي جیكوف ، وأشیبي ، و، سویشمل ذلك أعمال كتاب مثل كامو

محددة صوصاً م ن◌ّ ن یقدم الطالب تقاریر قصیرة تقيأومن المتوقع . لوركا ، وغیرھمو
. من وجھة نظرھم

٣:معتمدةالساعات اللشعردخل الى ام٠٤٠٢٣٣٠
٠٤٠٢٢٣٠: سابقالمتطلب ال

حتى الوقت ١٦من القرن بالشعرلطالب یھدف ھذا المساق الى تعریف ا
، یةنمطال، مثل اإلیقاع ، والمتعلقة بھفن الشعر والمفاھیم الھامة أھمیةد یؤكو. الحاضر

القصیدةدراسة شكل یتمو. المجازیة ، واللغةوالبالغیة الفنیة الوسائل ومختلف 
التقلیدیة ودراسة الحركات األدبیة الھامة ، مثل الحداثة لى إضافةباإل. معاومضمونھا

. ممثلة ببعض القصائد الشعریة،االستعماربعد وماوالرومانسیة 

٣:معتمدة الساعات المدخل الى المسرحیة       ٠٤٠٢٣٣١
٠٤٠٢٢٣٠: المتطلب السابق

أساسیة عن الدراما األدبیة تزوید الطالب بمعلومات ھو الھدف من ھذا المساق 
ومن بین االعمال  التي یركز علیھا . من خالل دراسة مفصلة من مسرحیات تمثیلیة

الحدیثة من شو ، الكومیدیا والحدیثة ، ابسن ة الكالسیكیة الیونانیة ، ومأساة المساق المأسا
. ما بعد االستعمارومسرح ، " مسرح العبث"ثلبعد الحداثة مومسرح ما 
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٣: المعتمدة الساعاتالروایةمدخل الى ٠٤٠٢٣٣٢
٠٤٠٢٢٣٠: متطلب السابقال

عناصره األدبیة جوانب فن الروایة وبتعریف الطالب المساق الھدف من 
نقل ، العرض  وال، وإدماج ھالراوي وأسلوب) وجھة نظر(، مثل موقف تقنیاتھالممیزة 

دراسة تاریخیة یقدم المساق و. الحبكة الدرامیة شخصیات و تعقیدللوالتحلیل النفسي
من مختلف أنماط الروایة ◌ً موجزا◌ً التطور الروایة اإلنجلیزیة بما في ذلك عالج

الروایات قید المفاھیم التي تتناولھامن ةواحدالمكتوبة التقییمات وستكون . األوروبیة
.ا المساقھذالطالب فيسھامات إمن اجزءوتعد الدراسة 

٣:الساعات المعتمدة١٧٩٨إلى ١٦٦٠األدب اإلنجلیزي من ٠٤٠٢٣٣٤
٠٤٠٢٢٣٠:المتطلب السابق

تمثل روح الھیمنة على المجتمع البریطاني و،تدرس االختیارات في ھذا المساق 
ویتم البحث . ١٧٩٨حتى ظھور الرومانسیة في ،١٦٦٠بعد عودة الحكم الملكي في عام 

توماسوصموئیل جونسون ، و، وبوبصر العقل مثل درایدن ، كتاب عأعمالفي 
. وأولیفر جولدسمیثكراي،

٣:المعتمدة ساعات  ال١٩١٤الى األدب األمریكي ٠٤٠٢٣٣٦
٠٤٠٢٢٣٠: المتطلب السابق

مھمة وممثلة مأخوذة من األدب بقطع أدبیة الطالب لى تعریف یھدف المساق إ
یشمل و. ، بدءا من الفترة االستعماریة وحتى الحرب العالمیة األولىالمنصرمركي األمی
القطع ھالى جمیعوینظر إ. في تلك الفترة مقاالت والشعر والقصص القصیرةللاً مسح

ویتم . باألحداث التاریخیة الھامة والحركات الفلسفیة واألدبیةمن حیث المعروضة 
جیفرسون ، وھنري ، وفرانكلین ، وإدواردز ، وت ، اختیار عینات من أعمال برادستری

كرین ، وھوثورن ، وویتمان ، ودیكنسون ، وبو وایمرسون وثورو ، وایرفینغ ، و
. مروبنسون وغیرھو
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٣: المعتمدة الساعات العشرین القرناألدب اإلنجلیزي في٠٤٠٢٤٣٠

٠٤٠٢٢٣٠:المتطلب السابق
. العشرین لمسرحیین ، والروائیین في القرناوأبرز الشعراء ، المساق درس ی

أودن ، وشعراء بارزین وییتس ، وإلیوت ، ستي إمختارات من أعمالكما یدرس 
مقاطع من كما یركز المساق على. آخرین ، وال سیما شعراء الحرب العالمیة األولى

ویتم تعریف . لورانس ، وكونرادوفورستر ، وجویس ، لكل من الروایات الھامة 
. بینتر وغیرھمولمسرحیات التي كتبھا شو ، باأیضا الطالب

٣: معتمدةالساعات الومناھجھ          النقد األدبي٠٤٠٢٤٣١
٠٤٠٢٢٣٠: المتطلب السابق

مدارس الحدیثة في النقد األدبي ومبادئھا الیھدف ھذا المساق إلى دراسة مختلف 
ما بعد ، والبنیویة ، ووالنقد الحدیثة الروسیة ، للشكلیةلخصائص الرئیسبا. وإنجازاتھا
، النقد االجتماعيوالنسویة التي وقعت مؤخرا والحركة نقد استجابة القارئ ، والبنیویة ، 

النظریة الدراسة الطالب یضع المتوقع أن ومنباإلضافة إلى خلفیة نظریة سلیمة ، 
. موضع التطبیق

٣:معتمدة الساعات الاألدب المقارن ٠٤٠٢٤٣٣
٠٤٠٢٢٣٠: المتطلب السابق

یھدف ھذا المساق إلى تعریف الطالب على أسالیب مقارنة األعمال األدبیة 
. ىخراألفي بعضھا بعضاً المكتوبة في لغات مختلفة ، وذلك الكتشاف مدى تأثیر 

ودراسة ، تبع أصول من األسالیب واألشكال ◌ّ توویشمل ذلك دراسات نصیة ،
تتبع الكلمات والتعابیر ویدیولوجیة ، ودراسة القروض والتزویر ، التأثیرات الثقافیة واآل

یتم التركیز على األدب العربي واللغة اإلنجلیزیة في و. ، واألبعاد األخرى للمقارنة
في ھذا المجال أیضا ، ال سیما أعمال ةبارزنقدیة تقدیم أعمال و. العصور الحدیثة

. عرب واألردنیینالعلماء ال
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معتمدة الساعات الاألدب الكالسیكي ٠٤٠٢٤٣٤
٠٤٠٢٢٣٠: المتطلب السابق 

المالحم ببدایة ،الغرب ثقافھوأصول األدب بق ھذا المسافي یتعرف الطالب 
ویقدم المساق . الیونانیة والرومانیة واألساطیر حتى ظھور الفلسفة ، والدراما ، والخطابة

ھومیروس ، واألساطیر الیونانیة الكبرى ، وأفالطون ، وأرسطو ، عمال البارزة لاأل
تأثیر الكالسیكي في األدب حول الأمثلة بأیضا التعریف یتم و.فیرجیل ، وسینیكا وأوفیدو

. اإلنجلیزي

٣: معتمدةالساعات ال١٦٠٠ما قبل : ) ١(شكسبیر٠٤٠٢٤٣٧
٠٤٠٢٣٣١: المتطلب السابق

عام وتلك التي سبقتتم دراسة مختارات من أعمال شكسبیر الشعریة والتمثیلیة ت
عبقریتھ الفنیة واألدبیةلعرض وذلك،لزمنھفي ضوء التطورات األدبیة ،١٦٠٠

فضال عن اثنین من ،یتھ سون١٥یتم دراسة من خالل التحلیل النقدي ، و. البارزة 
. واحدةتراجیدیا، وتاریخیة ومسرحیةالكومیدیة ، عمال األ

٣:معتمدة الساعات ال)                ٢(شكسبیر٠٤٠٢٤٣٨

٠٤٠٢٣٣١: المتطلب السابق
تم ت. ١٦٠٠ھذا المساق دراسة معمقة ألعمال شكسبیر الدرامیة والشعریة بعد 

. اسیة سواألفكار األالبناء الدرامي ،و، والمجاز ر لغة شكسبیر ، لتطوةنقدیالدراسة ال
باإلضافة إلى ،قصائدالت ویتاالسونك،على األقل مضت عشر سنوات لعینات ةسادرو

الشخصیات مقارنة الطالب على ع یشجیتم تو. أربعة أنواع مختلفة من مسرحیاتھ
. ، وباإلضافة إلى المناقشات الشفھیة والبروفات من المشاھدسةواألفكار الرئی
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٣:معتمدةالساعات الدبياألوغويللالمصطلحاترجمة ٠٤٠٨٢٠٥
واألدبیة باللغتین لمصطلحات اللغویة لالمنحى ةدراسة تقابلییقدم ھذا المساق 

المساق ھدف یو. واألدبیةالتركیبیة مفاھیم المع تركیز خاص على جلیزیةنالعربیة واإل
. المفاھیم األساسیة النحویة واألدبیةنقل أیضا إلى تعزیز

٣:المعتمدة الساعات الترجمة لى مدخل إ٠٤٠٨٢٤١
. یھدف ھذا المساق إلى تدریب الطالب على ترجمة المبادئ والمھارات األساسیة

على حد الشفویة والكتابیةابیر ومن ثم إلى التع،لجملةثم یستمر حتى اكلمة واحدة بویبدأ 
،یةالعلمیة األدبیة ، والسرد(سلوباألوھناك تركیز خاص على الھیكل و. سواء

. لى أنواع الترجمةإالطالب یتعرف و. كلھافي اللغات) ةتفسیریالصفیة ، والوو

٣:المعتمدةساعات النقد الترجمات        ٠٤٠٨٢٤٢
٠٤٠٨٢٤١:المتطلب السابق 

النصوص : مثل مختارةثقافیة ترجمة نصوص بھذا المساق الطلبة یعرف 
الشعر والنثر والدراما والنقد ، وغیرھا من والدینیة ، والنصوص األدبیة التقلیدیة و

یتم تحلیل الترجمات المختلفة ا السیاق في ھذو. اللغتینكلتامھمة منالعامة الالنصوص 
، ) ةنظریة الدالل(انيمعالومعرفة أنواع اللغتین في ضوء المعرفة السلیمة من أوال 

،كل ترجمةمن والغرض المقصود الراجعة،الترجمة ب وأنواع من الترجمات ، وأسالی
. وفقا لذلكونقدھاتم مقارنة ھذه الترجمات ثم ی

٣:المعتمدةالساعات ترجمة الفنیة ال٠٤٠٨٢٤٣
الصحفیة ترجمةالدورة تدریبیة تتضمن تدریبات واسعة في یعد ھذا المساق 

من أجل تعریف ،العلمیةوالسیاسیة والنصوص االقتصادیة  واألعمال التجاریةو
. المجاالتتلك مختلف المصطلحات المستخدمة في بالطالب 
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٣: معتمدةالساعات الأ   /ع:تحریریة وشفویة : الترجمة العامة ٠٤٠٨٣٤٠
٠٤٠٨٢٤١: المتطلب السابق 

إلى اللغة یھدف ھذا البرنامج إلى تطویر مھارة الترجمة من اللغة العربیة 
ویشمل . وأدواتھاالترجمة أسالیب وأدواتبالطالب تعریف اإلنجلیزیة ، فضال عن 

) من اللغة العربیة الى االنجلیزیة(ثنائیة اللغة التدریب الطالب على استخدام القوامیس 
، ال سیما ) نجلیزیةمن اللغة العربیة إلى اإل(سلوب األومبادئ ترجمة نصوص مختلفة 

. ، وغیرھا من النصوصیةیاسیة ، والتجارالصحفیة والس

٣:معتمدةالساعات الع   /تحریري وشفوي أالترجمة العامة ٠٤٠٨٣٤١
٠٤٠٨٢٤١:المتطلب السابق

كما العربیة لىإاللغة اإلنجلیزیة الترجمة من یھدف ھذا المساق إلى وضع أسس 
من خالل تدریب الطالب ساق المبدأ یو. وأدواتھاالترجمةأسالیب بف الطالب یعرو

ثم یطلب من . وثنائیة اللغة في وقت الحقأحادیة اللغة لقوامیسعلى استخدام مكثف 
داخل حیث یتم مناقشة األخطاء وتصحیحھا ،الطالب ترجمة نصوص مختلفة

.المحاضرة

٣:المعتمدة ساعات في اللغتین     ال/الخاصةمجاالت الالترجمة في ٠٤٠٨٣٤٢
٠٤٠٨٢٤١:لسابقالمتطلب ا

في ترجمة ،على حد سواء،یھدف ھذا المساق إلى تدریب الطالب شفویا وكتابیا 
ركز كما ي. النصوص الصحافیة واالقتصادیة والتجاریة باللغتین العربیة واالنجلیزیة

مفردات جدیدة وفي في تتحدد المصطلحات الصحافیة والسیاسیة واالقتصادیة التي على 
المصرفیة المصطلحات كذا و،قات واالفتتاحیات ، والمقابالتالعناوین والتعلی

التأمین ، والعقود تلك الخاصة بالدولیة ، ویة، والتجاریةواإلداریةة والتسویقیوالمحاسب
وینبغي أن یؤدي . غیرھااالستیراد والجمارك ، والمراسالت التجاریة ووالتصدیر ، و، 

في مھارات الطالب فعاال لات جزءا جعل ھذه المصطلحلى إھذا التدریب المكثف 
. الترجمة الشفویة والكتابیة
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٣:معتمدةالصحفیة        الساعات الترجمة ال٠٤٠٨٣٤٣
٠٤٠٨٢٤٣: المتطلب السابق

سلوبھا أاللغة الصحفیة ، ببنیةیھدف ھذا المساق إلى تعریف الطالب 
وھذا . ھذا النوع من النصوصمن أجل منحھم التدریب العام في ترجمة ،ھاومصطلحات

یشمل لغة الصحف الیومیة واألسبوعیة والمجالت ، ونشرات األخبار ، وتقاریر 
ال سیما و، صحیحالى العربیة والعكس جلیزیةنواإلذاعة ، والمقابالت من اإلافةالصح

ویتضمن البرنامج زیارات إلى . األخبار المحلیة ، والتقاریر الصحفیة والمقابالت
. ألجنبیة والعربیة ووكاالت األنباءالصحف ا

٣:المعتمدة الساعات ترجمة المصطلحات العلمیة ٠٤٠٨٣٤٧
٠٤٠٢٢٤٣:المتطلب السابق

یھدف ھذا المساق إلى تدریب الطالب على ترجمة المصطلحات العلمیة في 
عامل مع ھذه ة في التیوالكتابویةلتطویر مھاراتھم الشف،مختلف المجاالت العلمیة

،والكمبیوتر،والصیدلة،الطب :مجاالت منھاالنصوص عدیدةوتشمل . النصوص
فس ، الفلك والعلوم اإلنسانیة مثل علم االجتماع ، علم النعلم والفیزیاء و،والریاضیات

.البیئة ، الخعلم و، واألنثروبولوجیا،ربیةوالت

٣:المعتمدةالساعات الترجمة االقتصادیة واالداریة ٠٤٠٨٣٤٨
٠٤٠٢٢٤٣: المتطلب السابق

اً عمليقمساالھذا یعد  ّ ھدف إلى تدریب الطالب على ترجمة وی،بعض الشيء ◌
منوعة في مجاالت األعمال والمحاسبة ، والخدمات المصرفیة ، واالقتصاد من نصوص 

یتم تعریف و. جلیزیةاللغة اإلنالعربیة إلىاللغة ثم من ،العربیةاللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة 
في المجاالت وصالنصوص الخاصة ، وأنواع نصخصائص الطالب المصطلحات ، و

مكالمة الومقابلة ، والتطبیق الالتقاریر والقصص اإلخباریة ، واإلعالن ، و(:اآلتیة
). ھاتفیة ، والمراسالتال
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٣:معتمدة العات ساالتابعیة في اللغتین     ترجمة التال٠٤٠٨٤٤٠
) ٠٤٠٨٣٤١- ٠٤٠٨٣٤٠(: المتطلب السابق

على العمل لطالبویھدف إلى تدریب ا،طابع عملياھذا البرنامج ذدیع
ھذه ةمارستتم م،االجتماعات والمقابالت والخطاباتوالمؤتمرات في مترجمین فوریین 

حین یتكلم بھالكالمي،نص الیتعلم الطالب ترجمة كيالمھارة في مختبر أعد خصیصا 
مختارة یتم وكلمات المؤتمر ترجمة مصطلحات بتدریب یبدأ ال. سرعة عادیةالمتحدث ب

یتم توسیع الكلمات إلى عبارات من أطوال ثم . تخاطبمختلف مجاالت الاستخدامھا ب
. التعقیدثم الى جمل متزایدة مختلفة ، 

٣:معتمدةالساعات الالتزامنیة        ترجمة ال٠٤٠٨٤١١
) ٠٤٠٨٣٤١-- ٠٤٠٨٣٤٠(:المتطلب السابق

تجري عملیة الترجمة في . الحیاة فيمطالب بھ عملي المساق لھ طابع ھذا 
لترجمة النصوص،طوة بخطوة خالطالب لغویا یتدرب فیھ مختبر مصمم خصیصا 

عبارات مفردة ثم كلماتعملیة التدریب بتبدأ . بسرعات مختلفةوعلى الفور الكالمیة
المساق ، وفي مرحلة الحقة في إلیھاسبق التعرف نصاً الطالب یتناولو. كالمووجمل

انھا ولكن من المتوقع نصوص لم یتم التعرف علیھا مسبقا ترجمة على یتم تدریبھم 
. تیناللغتافي كلب علیھاقیلت مسبقا وتم التدر

٣:ة معتمدالاتساعفي اللغتین       الالترجمة األدبیة ٠٤٠٨٤٤٢
٠٤٠٨٢٤١: المتطلب السابق

على ترجمة النصوص األدبیة المختارة من الشعر والنثر من ھذا المساق ركز ی
ویتم . اثنین من الجوانب التقنیة للقافیة واإلیقاعتجاھل ، مع وإلیھمااإلنجلیزیة والعربیة 

عصر اختیار النصوص األدبیة من الفترات المختلفة مع التركیز بشكل خاص على ال
ستفادة منھا في ھذا الصدد لالترجمتھا تمت بعض األعمال التي نشر م وقد ت. الحدیث

طھ حسین ، وترجمة مسرحیات شكسبیر ، وغیرھا من مختلف االعمال لمثل األیام 
قیم التجربة اإلنسانیة في األعمال كما یتم تسلیط الضوء على . المعاصرةالمترجمة 

. األدبیة
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٣: المعتمدةساعات الترجمة       الحث في بالحلقة٠٤٠٨٤٩٤
٠٤٠٨٢٤٢: المتطلب السابق

یتكون من أعمال الترجمة أو نقد و،القسمإلى مشروع م یقدتكل طالب یطلب من 
.القسممن قبلھاتقییمویتم ، ةكلم) ١٠٠٠٠- ٥٠٠٠(الترجمة ضمن نطاق 


