
 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

August, 2017  H.S 

 

1997تأسست عام   

 

 

 

 في
 الترجمةتخصص 

 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم {
، وتمت الموافقة على 2017/2018( وتطبق اعتبارًا من مطلع العام الجامعي 33م )الجلسة 30/8/2017تاريخ 

 }(2م )الجلسة رقم )4/10/2017بتاريخ  10/2/2017/2018تعديلها بموجب قرار لجنة الخطة الدراسية رقم 
( 72من ) الترجمة/ تخصص اللغاتتتكون الخطة الدراسية لنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في برنامج 

 ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي: 
 ساعة معتمدة المتطلب الرقم

 12 المهارات العامة .1
 6 مهارات التشغيل .2
 6 لمساندةالعلوم ا .3
 48 المهارات المتخصصة .4

 72 المجموع
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 وصف مخرجات التخصص:
، عّمق هذا التخصص معرفة الطالب باللغة اإلنجليزية ، وينمي قدرة الطالب على التعامل معهاا بععالياةي

 ويركز البرنامج على المحاور التالية:وقدرته على ترجمة النصوص باختالف أنواعها 

 في الترجمة أساليب البحث  .1 
 الترجمة الكتابية في مجاالت االقتصاد والسياسة واإلدارة واإلعالم  .2

 الترجمة القانونية  .3

  الترجمة األدبية4.

  الترجمة التتابعية والفورية ومجاالت العمل المتاحة مستقبالً للتخصص5.

 الترجمة الكتابية في المؤسسات 6.

 اإلعالم والصحافة ، التدريس ، تمرات والندواتالترجمة التتابعية والفورية في المؤ7.

 
 المجاالت المعرفية للمهارات المتخصصة:

 المواد التعليمية للمجال الساعات المعتمدة اسم المجال الرقم
 عملي نظري

الترجمة العامة ،الترجمة العورية، الترجمة باستخدام  10 12 الترجمة العملية .1
والمؤتمرات،الترجمة الحاسوب،الترجمة القانونية 

التقنية،الترجمة االعالمية والسياحة،ترجمة النصوص االدبية 
والقصة القصيرة،ترجمة االفالم والوثائقيات،موضوع خاص 

 بالترجمة
المهارات الشعوية، الكتابة ،مهارات دراسية،القراءة  3 9 مهارات لغوية .2

 المتقدمة
ية ،النحو التطبيقي، قواعد قواعد اللغة االنجليز  0 14 دراسات لغوية .3

 متقدمة،الصوتيات ،اللغويات
  3 - التدريب الميداني .4

 س.م 51 16 35 مجموع الساعات المعتمدة
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 لتخصص "الترجمة"الخطة الدراسية 
===================================================== 

 لنحو اآلتي:( ساعات معتمدة موزعة على ا12أواًل: المهارات العامة، )
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة 020000111
  0 3 3 الثقافة اإلسالمية 020000121
  0 2 2 التربية الوطنية 020000131
  0 1 1 العلوم العسكرية 020000181
  0 3 3 مهارات لغوية/ انجليزي 020000101

  0 12 12 )س.م( المجموع

 
 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:6ثانيًا: مهارات التشغيل ، )

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 2 2 مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 020000122
  0 2 2 ريادة األعمال 020000231
  0 2 2 لبيئة المهنيةالصحة والسالمة وا 020000141

  0 6 6 )س.م( المجموع

 
 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:6المساندة، ) المهاراتثالثًا: 

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 فن الكتابة والتعبير باللغة االنجليزية 021600111
  0 3 3 العربية فن الكتابة والتعبير باللغة 021600112

  0 6 6 )س.م( المجموع
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 " الترجمة لتخصص "الخطة الدراسية 

================================================== 

 ( ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي:48رابعًا: المهارات المتخصصة، )
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  3 2 3 المهارات الشعوية 021601111
  0 2 2 قواعد اللغة االنجليزية الغراض الترجمة 021601121
  0 2 2 الكتابة 021601131
 021601221 0 3 3 النحو التطبيقي المقارن 021601141
  0 2 2 الترجمة العامة 021601151
 021601121 0 3 3 قواعد متقدمة 021601221
 021601153 6 1 3 ةالترجمة العوري 021601251
  6 0 2 الترجمة باستخدام الحاسوب 021601152
 021601151 0 3 3 الترجمة القانونية والمؤتمرات 021601252
 021601152 6 0 2 الترجمة التقنية 021601153
 021601151 6 0 2 الترجمة االعالمية والسياحة 021601253
 021601151 0 3 3 صيرةترجمة النصوص االدبية والقصة الق 021601254
 021601151 6 0 2 ترجمة االفالم والوثائقيات 021601255
 021601153 0 2 2 .موضوع خاص في الترجمة 021601261
 021601111 0 3 3 مهارات دراسية 021601271
 021601111 6 1 3 القراءة المتقدمة 021601272
 021601282 0 2 2 الصوتيات 021601281
 021601121 0 3 3 للغوياتا 021601282
  * - 3 التدريب الميداني 021601291

  16 32 48 المجموع )س.م(

 ( أسابيع.8تدريب عملي متواصل لمدة ) -*
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 "الترجمةالخطة االسترشادية لتخصص "

========================================== 
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 2 020000122 مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 3 020000111 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة
 2 020000131 تربية وطنية 3 020000121 ثقافة اسالمية

 2 020000141 الصحة والسالمة والبيئة المهنية 3 021601111 المهارات الشعوية
قواعد اللغة االنجليزية الغراض 

 الترجمة
 2 021601152 الترجمة باستخدام الحاسوب 2 021601121

 3 021601221 قواعد متقدمة 2 021601131 الكتابة

 3 021601271 مهارات دراسية 2 021601151 الترجمة العامة

 3 021600112 عربيةفن الكتابة والتعبير باللغة ال 3 020000101 مهارات لغوية/ انجليزي
 1 020000181 علوم عسكرية   

 18 المجموع 18 المجموع
 
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 2 020000231 ريادة األعمال 3 021600111 فن الكتابة والتعبير باللغة اإلنجليزية
 3 021601251 الترجمة العورية 3 021601141 طبيقي المقارنالنحو الت

 2 021601261 .موضوع خاص في الترجمة 3 021601252 الترجمة القانونية والمؤتمرات

 2 021601281 الصوتيات 2 021601153 الترجمة التقنية

ترجمة النصوص االدبية والقصة  3 021601282 اللغويات
 القصيرة

021601254 3 

 3 021601272 القراءة المتقدمة 2 021601253 مة االعالمية والسياحةالترج

 3 021601291 التدريب الميداني 2 021601255 ترجمة االفالم والوثائقيات

 18 المجموع 18 المجموع
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 "الترجمةالوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص "
 

 أواًل: الثقافة العامة
 (0-3: 3) 020000111حياةالمواطنة اإليجابية ومهارات ال

يوضح المساق معهوم المواطنة ومهارات الحياة وأهميتهما في اكتساب مهارات قيمه، والعمل على استخدام 
حيث ان المساق يراعي بناء ذه المهارات في سعيهم للحصول على تعليم افضل ونتائج ايجابيه في العمل، ه

ا ويبني المهارة عند الشباب الستخدامها في تطبيق المعرفه في الموضوعات التي يتضمنها البرنامج كم
ذه المعرفه والمهارة باالضافه الى توفير الدعم المعرفه كما ويبني الثقه في قدرات الشباب على استخدام ه

الشخصي والبيئي لتغيير السلوك من خالل تعزيز قيم المواطنة االيجابية والثقافة المجتمعية البناءة والعمل 
 تطوعي.المجتمعي ال

 (0-3: 3) 020000121الثقافة اإلسالمية 
 .وأهدافها وظائعها – بها المتعلقة والنظم وموضوعاتها معانيها وبيان اإلسالمية الثقافة تعريف . 1
 .عليها تقوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثقافة ومقومات . مصادر2
 .اإلسالمية الثقافة . خصائص3
 واإليمان العلم بين عالقةوال والعلم، . اإلسالم4
 .اإلسالمية الثقافة تواجه التي . التحديات5
 .اإلسالم حول تثار التي الشبهات . رد6
 .اإلسالمية الثقافة إطار في الشرعية واآلداب اإلسالمية . األخالق7
 .اإلسالمية . النظم8

 (0-2: 2) 020000131التربية الوطنية 
طلبااات اإلجباريااة لجمياا  طلبااة كليااات المجتماا  األردنيااة وامتاادادا عضااويا يعااد مساااق التربيااة الوطنيااة ماان المت

لعلسعة التربية الوطنية والتعليم باعتبارهاا بعادا مان أبعااد اإلساتراتيجية الوطنياة للتعلايم العاالي، وينطلاق مسااق 
دئ الثورة العربياة "التربية الوطنية" من مجموعة الثوابت األردنية وعلى رأسها العقيدة اإلسالمية السمحة، ومبا

 الكبرى، والدستور األردني والتجربة الوطنية.
 (0-1: 1) 020000181علوم عسكرية 
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 المحور األول: نشأة وتطور القوات المسلحة/ الجيش العربي، أسلحة المناورة، أسلحة اإلسناد، أسلحة الخدمات
، حرب 1968، معركة الكرامه 1967، 1948ة )حروب المحور الثاني: الثورة العربية الكبرى، الحروب العربية اإلسرائيلي

 الجيش العربي في التنمية الوطنية الشامله -(، دور القوات المسلحة األردنية1973تشرين 
 المحور الثالث: األمن العام، المخابرات العامة، قوات الدرك، الدفاع المدني

 (0-3: 3) 020000101مهارات لغوية/ انجليزي 
The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
 ثانيًا: مهارات التشغيل واالستخدام 

 (0-2: 2) 020000122مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

 (0-2: 2) 020000231ريادة األعمال 
يوضح املساق مفهوم ريادة األعمال، تأثيرها في اإلقتصاد الوطني ودورها في القضاء على البطالة، وكيفية استحداث 

كرة لتوائم احتياجات املجتمع و مواجهة املخاطر والتحديات التي تعترضها، وتقييم فرص نجاحها من أفكار ريادية ومبت

خالل دراسة الجدوى، وكيفية حساب كلفتها وتمويلها وإدارة شؤؤونها املالية، وكيفية عمل تسويق لها، والطبيعة 

 ة األردنية في هذا املجال.القانونية لها وخطة العمل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجرب

 (0-2: 2) 020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 
دراسددة أهدددم ا خطدددار وأكشرهدددا إن  دددارا فدددي  اهددداا الةدددلة والسدددالمة فدددي وطردددة العمددل وطدددرق حمايدددة املتواجددددين واملتدددأثرين.

فعددددات واملخدددداطر الفيزيائيددددة فددددي وطرددددة مختلددددا مجددددا ت العمددددل ، تمييددددز املخدددداطر الكيماويددددة والبيولوجيددددة والسددددقو  مددددن املرت

العمل و اللريق والكهرباء واملخاطر الناتجة من املالئمة، تمييز مصادر املخاطر وتأثيرتها على الةلة وسالمة العمل وطرق 

مناق ددة ال سلسددل الهرمددط للسدديطرة  ضددبا املخدداطر لتخفيددا إحتماليددة حدددويها والتخفيددا مددن نتائجهددا فددي حالددة حدددويها.

 وتطبيق ا سعافات ا ولية في حا ت ا صاوات الب رية.ق إختيار معدات اللماية الشخصية طر وطر على املخا

 التعرا على املتطلبات القانونية ا ردنية  الرئطسية للماية العاملين.
 ثالثًا: العلوم المساندة

 3(3-0)   021600111لعربية :اللغة با لتعبيروا لكتابةا فن
 الكتابااااة معهوم معرفة طريق عن ذلااااكو،  لمثلااااىا وأركانهاالكتابااااة العربيااااة  عن سليم تصور تقديم المساااااق الااااى  هذا يهدف
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العام ثم التعرف على  وإطارها وشروطها  للكتابة األساسية المباديءعلى عرفالت ثم،    سواء وظيعه أو ابداعية  وأنواعها
ت الااربط والجسااور اللغويااة وعالماات التاارقيم واألخطاااء اللغويااة المبااديء االساساايه للكتابااة مان حيااث قواعااد الرساام الكتاابي وأدوا

الشاااااااااائعه ثااااااااام إتقاااااااااان كتاباااااااااة العقااااااااارة الواحااااااااادة مااااااااان خاااااااااالل التعااااااااارف علاااااااااى ) معهومهاااااااااا، اناااااااااواع جملها،هااااااااادفها، جمااااااااا  
معلوماتها،تطويرها،شاااااكلها،طولها،تذوقها( يللاااااي ذلاااااك التااااادرب علاااااى كتاباااااة الااااانص الكامل)الرساااااالة ،كلماااااة المناسااااابات،بطاقة 

 دعوة،المذكرات الشخصية،التقرير،التلخيص(ال
 3( 3-0)   021600112إلنجليزية :اللغة با لتعبيروا لكتابةا فن

 معهوم معرفة طريق عن ذلااكو،  لمثلااىا وأركانهاالكتابااة باللغااة االنجليزيااة   عن سليم تصور تقديم المساااق الااى  هذا يهدف
 وإطارها وشروطها  للكتاباااة االنجليزياااة األساسية المبااااديءعلى عرفالااات ثم،    ساااواء وظيعاااه أو ابداعياااة  وأنواعها الكتاباااة

العام ثم التعرف على المباديء االساسيه للكتابة من تدريب تالطالب على التراكياب المختلعاة للجملاة وعلاى تركياب وبنااء العقارة 
 واالنتقال تدريجيا نحو المقال.

 
 
 
 
 
 

 رابعًا: المهارات المتخصصة
  3(2-3)    021601111  شفوية:المهارات ال -1

يتضاامن هااذا المساااق علااى تاادريبات متعااددة فااي اسااتعياب نصااوص انجليزيااة مسااموعة ومقااروءة ماان مختلااف الميااادين ليساااعد 
 الطلبة على ترجمة نصوص إنجليزية مسموعة ومقروءة.

 2(2-0) 021601121 -:قواعد اللغة االنجليزية ألغراض الترجمة -2
راجعة سريعة للتراكيب األساسية للغة االنجليزية وتشمل )صيغ األفعال، تميز العدد، األفعال المساعدة، يتضمن هذا المساق م
 الجمل وأشباه الجمل(

           2(2-0) 021601131الكتابة:  -3
اباة فقارة التادريب علاى أساس فان الكتاباة واساتخدام جمال مترابطاة وساليمة التركياب والمعناي لياتمكن مان كت يتضمن هذا المسااق
 وينتهي بكتابة المقال.
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 2(2-0) 021601281  الصوتيات: -4
)              التعرياف بأصاوات اللغاة االنجليزياة بواساطة معرفاة مكاان ونطاق هاذه األصاوات ودراساة العملياات الصاوتية مثال

قحامهااا واسااتبدالها بااأخرى داخاال وخااارإل أطااار الكلمة(باإلضااافة إلااى مو  اضااي  تتعلااق بالقواعااد التااي تغياار األصااوات وحااذفها واا
 تضبط مستويات أعلى من الكلمة مثل نبرة الصوت والتشديد واإليقاع.

 3(3-0)  021601141النحو المقارن: -5
لى  تعريف الطلبة بعناصر الشبه واإلختالف بين القواعد النحوية للغة االنجليزية واللغة العربية وأثر ذلك على الترجمة من واا

 اللغتين.
 3(1-6)  021601272-اءة المتقدمة:القر  -6

يتضمن تحلياًل معصاًل  لنصوص مقروءة من مختلف الحقول من حيث األفكار واألسلوب ونوع النص واألفكار الثقافية 
 والتراثية التي يجب أن توخذ بعين األعتبار في نقل هذه القراءات إلى اللغة العربية

 2(2-0)  021601151 الترجمة العامة:-7
يب علااى ترجمااة مواضااي  عامااة ماان مختلااف الميااادين وكيعيااة اختيااار الكلمااة المناساابة لنقاال المعنااي المقصااود فااي الاانص التاادر 

 مستخدمًا تراكيب سليمة.
 3(3-0) 021601254 ترجمة النصوص األدبية والقصة القصيرة: -8

لى اللغتين وأيضا التعرف على عناصر القصة القصيرة وكيعية ترجمتها وتحليل  التدريب على ترجمة مختلف اإلنماط األ من واا
عادة صياغتها.  قصص مترجمة والعرق بين ترجمة القصة واا

 3(1-6)   021601251الترجمة الفورية:-9
التدريب على الترجمة العورية والتتابعية لنصوص محكية مختارة من مختلف الميادين والتدريب على آخذ المالحظات المهمة 

 اغة المادة الى اللغتين.ومتابعة المتحدث ثم صي
 2(0-6)  021601152 الترجمة باستخدام الحاسوب: -10

التدريب على ترجمة نصوص مختلعة من والى اللغتين باالستعانة بالحاسوب ويهدف الى تعريف الطالب لبرامج الترجمة 
ويب المشكالت الناجمة عن واالستعادة من القواميس االلكتروانية ويدرب الطالب على معالجة النصوص المترجمة وتص

 الترجمة اآللية.
 3(0-3) 021601252الترجمة القانونية والمؤتمرات: -11

تدريبات على ترجمة نصوص قانونية من والى اللغتين تشمل على نصوص المحاكم الشرعية والنظامية والعقود والمواثيق 
 واالتعاقيات والقرارات المحلية والدولية.

 2(0-6) 021601253ية والسياحية:الترجمة االعالم -12
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تدريبات على ترجمة نصوص من مختلف وسائل اإلعالم من اللغة االنجليزية الى اللغة العربية وبالعكس ويعطى اهتمامًا 
 خاصًا ألسلوب اللغة اإلعالمية ومراعاته في الترجمة ومقارنة نصوص إعالمية م  نصوص أخرى.

ث عن األماكن السياحية في األردن وعبارات خاصة تعيد كاًل من المترجم والدليل باإلضافة الى ترجمة نصوص سياحية تتحد
 السياحي ومن يتعامل في مجال السياحة.

                                                      2(0-6) 021601153 الترجمة التقنية: -13
لحات الخاصة في الحقول المختلعة ويعطي اهتمامًا خاصًا تدريبات عملية في ترجمة نصوص تقنية م  التركيز على المصط

 لسبل معالجة المعاهيم التي ليس لها مقابالت في اللغة االنجليزية بأحدى أساليب اإلقتراض.
                                          2(0-6)  021601255 ترجمة األفالم والوثائقيات: -14

مختلف أنواع األفالم والوثايقيات في مخبر مزود باألجهزة الخاصة بهذا النوع من الترجمة  يتضمن تدريبات عملية في ترجمة
 كما يتدرب طباعة الترجمة على اإلفالم.

                                   2(2-0)  021601261 موضوع خاص في الترجمة: -15
موضوع لهم يتعلمه الطالب في مواد الترجمة األخرى مثل أختيار موضوع هذه المادة من قبل المدرس ولكن ينصح بإختيار 

ترجمة المصطلحات العسكرية أو مصطلحات النعط والغاز وغيرها من المسايات التي تكون مطلوبة بسوق العمل األردني 
 والخليجي

 3(3-0) 21601271 مهارات دراسية:-16
استمرارية مثل استخدام القاموس، وتعلم معردات اللغة تدريب الطالب على المهارات األساسية التي تعين على التعلم و 

 والتحضير للكتابة، والتدريب على السرعة في القراءة والقراءة الععالة، واستخدام المكتبة وأخذ المالحظات أثناء المحاضرات.
                                              3(3-0) 021601282 اللغويات: -17

بطبيعة اللغة والنظريات المتعلقة باصلها وخصائصها وجوانبها المختلعة المتعلقة بالنظام الصوتي والصرفي تعريف الطالب 
والنحوي وعلم المعنية والوظيعية االجتماعية للغة وتوظيف المتحدث للغة لتوصيل مقاصد مختلعة واثر السياق االجتماعي 

 لمتداخلة ما بين اللغة والثقافة والتعكير.والحضاري على اللغة والتنوعات اللغويات والعالقات ا
 3(0-3)  021601221  :قواعد متقدمة -17

تعريف الطالب بقواعد اللغة اإلنجليزية المتعلقة باألفعال والصعات والظروف واألحوال واألسماء ومحدداتها والمبني للمجهول 
 .والكالم المنقول وأدوات الربط وأسماء األشارة والضمائر 

 
 3(0-3)  021601291  :يب الميدانيالتدر 
 .العمل خبرة على التأكيدو والعمل الخارجي الدراسة االكاديمية  بين ماالربط  عن فكرة المادة للطالب تقدم
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