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  موذج وصف المقررن

 سم اللغة االنكليزيةق-المرحلة الثالثة –ألترجمة األعالمية 

 

 وصف المقرر

 

  كلية شط العرب الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة االنكليزية  / المركز علميالقسم ال .2

 علم اللغة اسم / رمز المقرر .3

  حضوري أشكال الحضور المتاحة .4

 2023-2022 الفصل / السنة .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2022-9-29 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 .النظريات و المدارس اللغوية  مفاهيم  و  بأهم مبادئ وأساسيات بةتزويد الطل .أ

لنصوص ذه النظريات في التحليل العلمي لهو معطيات كيفية تطبيق الخلفية النظرية  بةتعليم الطل -ب .ب

 .اللغوية

ية في لمستقبلوظائفهم ا فيالمناسبة لتطبيقها للمهارات اللغوية ج. تزويد الخريجين بالمعرفة الالزمة 

 .القطاعات المختلفة.

 المهارات اإلدارية في مجال عملهم المحتمل.د. صقل 

 ه. إكساب الخريجين مهارات التعليم والتعلم اإلبداعي.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 و القدرة على التحليل العلمي.من اكتساب المعرفة بة تمكين الطل 1أ.

ختلف ممقارنات بين بكيفية تعزيز معارفهم الشخصية وتعزيز قدراتهم في عمل  بة تعريف الطل 2أ.

 .النظريات اللغوية

 تلخيص المواد العلمية مساعدة الطالب على اكتساب المعرفة في  3أ.

 تمكين الطالب من صقل مهاراتهم في بيئة العمل الديناميكية. 4أ.

 يزية كلغةاالنكل استعمال اللغة تمكين الطالب من استثمار قدراتهم العلمية في مكان عملهم في نطاق  5أ.

 أجنبية

جههم لتي توامساعدة الطالب على اكتساب المعرفة الالزمة لحل المشكالت والتغلب على التحديات ا 6أ.

 فهم وتحليل المادة اللغوية.في 
 بالمقرراالهداف المهاراتية الخاصة   -ب 

 تحليل نصوص لغوية مختلفة: تمكين الطلبة في المهارات العلمية 1ب.

ع المواق وفي الصحف و المجالت  ملخصاتهم :  تحفيزو تشجيع  الطلبة على نشر  مهارات القيادة 2ب.

 االلكترونية.

 

 ى المشكلةلب علللتغ: تمكين الطلبة من اعداد ستراتيجيات  المهارات المتعلقة بتحديات العمل اإلداري 3ب.

    

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .مسبقامحاضرات معدة  استخدام  .أ

 تقديمية  تحوي  بيانات حديثة. استخدام عروض   .ب

 الواجبات الصفية   .ت

 .الواجب المنزلي  .ث

 اعتماد المناقشات الجماعية.  .ج
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 طرائق التقييم      

 

 امتحانات شهرية. .أ

 أمتحانات يومية. .ب

 شفوية.امتحانات  .ت

 الحضور. .ث

 االهداف الوجدانية والقيميةج 
 تحقيق األهداف األخالقية. 1ج.

 االلتزام بتقاليد الجامعة. 2.ج

 االلتزام بتعليمات الجامعة ولوائح الوزارة. 3ج.

 تنمية قدرات الطالب الشخصية في المجاالت التعليمية وكيفية التصرف مع اآلخرين. 4ج.

                       

 .نابعة من االحترام المتبادل بين الطالب ةالدراسي القاعةإنشاء عالقات جيدة في  5.ج

 بث روح التعاون والمساعدة بين الطالب.  6ج.

 تشجيع الطالب على العمل الجماعي وعدم االقتصار على العمل الفردي. 7 ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 أ. محاضرات عن تعليمات الجامعة.

 محاضرات ارشادية تربوية.ب. 

 ج. التوجيه المستمر.

 د. زيارة المؤسسات الحكومية والخاصة.

 ه. عرض الحاالت العملية.

 طرائق التقييم    

 

 . اءاألد اد المجموعة وذلك من خالل اختبارات تقييميكون التقييم جماعي وال يقتصر على احد من افر

 

 
 ي (.طور الشخصلة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتالمنقوالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 خريج  ملم بالمهارات اللغوية.اعداد  -1د

  ج.القيام بترجمة مختلف النصوص حيث يؤدي ذلك في موقعه الوظيفي بعد التخرتمكينه  -2د

 االلتزام واحترام مواعيد الدوام الرسمي.  -3د

   هارات الفردية. الحث على تطوير الم -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .10

األسب

 وع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 3 
فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية
التداولية: التعريف ، المعني 

 غير الظاهر ، السياق

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

2 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 األشاريةالتداولية: 

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

3 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 التداولية: أفعال الكالم

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

4 

الطلبة  فهم و ادراك 3

 للمادة العلمية
 التداولية: نظرية التأدب

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

5 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
امتحان قصير ، مراجعة 

 عامة

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

6 

فهم و ادراك الطلبة  3

تحليل الحديث: التعريف ،  للمادة العلمية

الترابط و التماسك، أحداث 

 الكالم

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

7 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
تحليل الحديث: ستراتيجيات 

 المحادثة ، مبدأ جرايس

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

8 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 مراجعة

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

Commented [DS21] : 
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9 

فهم و ادراك الطلبة  3

 العلميةللمادة 
 اللغة و الدماغ

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

10 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
اكتساب اللغة: مراحل 

 اكتساب اللغة

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

11 

فهم و ادراك الطلبة  3

اكتساب اللغة: عملية  للمادة العلمية

اكتساب اللغة ،  عملية 

 تطور لغة الطفل

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

12 

فهم و ادراك الطلبة  3

اكتساب و تعلم اللغة: تعلم  للمادة العلمية

اللغة الثانية، طرائق تعلم 

 اللغة الثانية

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

13 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
التحول في تعلم اللغة الثانة 

 و اللغة األجنبية

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

14 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 بين اللغات

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

15 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 مراجعة عامة

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

16 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 1-االيمائة ولغة االشارة  

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

17 
فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 2-االيمائة ولغة االشارة 

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 
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عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

 االنشطة الصفية. 

18 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 مراجعة

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

19 

فهم و ادراك الطلبة  3

 العلميةللمادة 
 1-تاريخ و تغيراللغة 

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

20 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 2-تاريخ و تغيراللغة 

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

21 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 مناقشة ، امتحان قصير

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

22 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 1-اللغة و التنوع األقليمي 

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

23 

ادراك الطلبة فهم و  3

 للمادة العلمية
 2-اللغة و التنوع األقليمي 

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

24 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 مناقشة و امتحان قصير

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

25 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
-اللغة و التنوع األجتماعي 

1 

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 
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 البنية التحتية  .11

 المقررة المطلوبةالكتب  -1
The Study of Language (by George 

Yule) 
 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

An Introduction to Language and 

Linguistics (Ralph Fasold and Jeff 

Connor-Linton 

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

،مواقع االنترنيت المراجع االلكترونية  (ب

.....، 

www.sparknotes.com 
 

 

26 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
-اللغة و التنوع األجتماعي 

2 

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

27 

ادراك الطلبة  فهم و 3

 للمادة العلمية
 مناقشة و مراجعة

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

28 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 1-اللغة و الثقافة 

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

29 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 2-اللغة و الثقافة 

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

30 

فهم و ادراك الطلبة  3

 للمادة العلمية
 مراجعة عامة

محاضرات معدة 

مناقشات.  مسبقا.

عرض أمثلة و حاالت 

 لغوية عملية . 
 

امتحانات قصيرة. مناقشات 

صفية. درجات على 

 االنشطة الصفية. 

http://www.sparknotes.com/
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

 


