 .5ختصص فرع ::الرتمجة يف اللغة االجنليزية
املقدمة:
أصبح تعلم لغة إىل جانب اللغة األم ضرورة من ضرورات هذا العصر ،فمع التقدم التكنولوجي
الذي جعل العال كقرية واحدة ،أصبح االنفتال على ال قافات واحلضارات األخرى ضرورة.
فمن البدهي أن تؤدي العوملة إىل رغبة متنامية يف تعلم لغات جديدة خاصة اللغات األك ر تداوال
يف العال .وستفتح هذه اللغات اجلديدة للفرد األبواب للتعرف على احلضارات وال قافات املختلفة
واالستفادة من التجارب املختلفة للشعوب حول العال .وتعلم أك ر من لغة يعود بالفوائد على
اجملتمعات بعدة جوانب سياسية واقتصادية وثقافية ،تسهم بدورها يف رفع مكانة اجملتمع بني
الدول.
كما أن العال ينظر مبزيد من التعظيم والتقدير جلميع دارسي ختصص الرتمجة يف اللغة
االجنليزية باعتباره من التخصصات الفريدة اليت جنحت يف حتقيق الربط والتواصل امل الي ما
بني مجيع الدول والشعوب يف العال ،ففي عال يتحدث ما يزيد عن سبعة آالف لغة ل يكن من
السهل على اإلتالا أن حيدث التفاهم إال يف وجود الرتمجة ،اليت كانت وال تزال اجلسر األم ل
لتحقيق التواصل وتعريف العال مباليني احلضارات وال قافات ،ومن هنا كان من املنطقي أن
يكون ختصص الرتمجة يف اللغة اإلجنليزية ضمن أبرز التخصصات الفريدة يف سوا العمل
كون اللغة اإلجنليزية من اللغات العاملية املعتمدة للتواصل بني الشعوب والدول.
ويأتي ترل التخصص الفرعي يف الرتمجة للغة االجنليزية ليليب حاجة أساسية يف توفري الفرصة
املالئمة لتعليم الطلبة مهارة جديدة لتعود بالفائدة على اجملتمع الفلسطي

يف العديد من

اجلوانب باستخدام األساليب والتقنيات احلدي ة يف تعليم مهارة الرتمجة .األمر الذي سيسهم
بدوره يف إعداد تلبة متميزين يتقنون هذه املهارة ويكرسونها يف خدمة الوتن ،من النواحي
السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
ويتميز هذا التخصص بأنه يدرس بنظام التعليم الذي تعتمده جامعة القدس املفتوحة ،فيستخدم
الطالب سائر الوسائل التكنولوجية احلدي ة يف تعليم مهارة الرتمجة من واىل االجنليزية .وهذا
الطرل اجلديد يف تعليم الرتمجة من خالل التطبيق العملي وتنوع املقررات ومواكبتها للمتطلبات
احلدي ة للرتمجة لتلبية احتياجات السوا احمللية والدولية إذ إنه طتلف اختالفا كليا عن
األسلوب املتبع يف تعليم الرتمجة يف اجلامعات الفلسطينية اليت تطرل هذا التخصص من خالل
ترل مقررات متخصصة ذات جانب عملي يف جماال الرتمجة املختلفة.
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مسوريات طرح الربنامج وانسجامه مع االسرتاتيجية الوطنية
تتلخص مسوريات الربنامج واليت تنسجم مع االسرتاتيجية الوطنية باآلت::
 إعداد أفراد يف اجملتمع الفلسطي قادرين على التواصل بأك ر من لغة حية. إكساب الدارس عدة مهارات مهمة يف الرتمجة منها القدرة على التواصل ،والتعرف علىثقافات وحضارات متنوعة ،وهو ما يكسبه مزيدا من ال قة يف ذاته.
 زيادة فرصة الطالب يف احلصول على وظيفة يف املستقبل. -إغناء اجملتمع الفلسطي

بأفراد م قفني مطلعني على ثقافة اآلخرين مما يساعد يف تطور

اجملتمع وانفتاحه.
 -متكني أفراد اجملتمع من نسج عالقات بني اجملتمع الفلسطي

واجملتمعات األخرى

والتواصل مع أشخاص من عرقيات وحضارات طتلفة وبالتالي املساعدة يف نشر القضية
الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطي إىل مجيع بقاع العال.
 يزيد تعلم اللغة األجنبية من القدرات اإلبداعية لدى الفرد وجتعله قادرا على استيعابخربات وتاقات اآلخرين.
 تلبية حاجة اجملتمع من اخلرجيني يف ختصص الرتمجة القادرين على العمل يف طتلفاملؤسسات التعليمية وال قافية واحلكومية ذات الصلة.

مواصفات اخلريج
 .1ملم باملهارات األساسية يف الرتمجة ،وقادر على مواكبة التطورات العلمية يف جماله.
 .2لديه قدرة على التعامل مع اللغة االجنليزية ملادثة وكتابة.
 .3مكتسب ملهارات مهمة منها القدرة على التواصل ،والرتمجة ،والتعرف على ثقافات
وحضارات متنوعة ،وهو ما يكسبه مزيدا من ال قة يف ذاته.
 .4يتميز خريج هذا التخصص بالفكر اإلبداعي واالبتكار وذلك نتيجة لتواصله املستمر مع

ال قافات املختلفة واملتجددة.

 .5ميتلك مرونة كبرية يف التكيف مع احلياة الواقعية ،وتؤهله نفسيًا ملهارة التصرف السريع
يف مجيع املواقف.
 .6متمكن من الرتمجة باستخدام التكنولوجيا احلدي ة يف جماالت الرتمجة املختلفة.
 .7قادر على توظيف مهارات الرتمجة للحصول على عمل سواء على املستوى اخلاص أو العام.
 .8ذو ثقافة عربية وعاملية ،جتعله قادرًا على الدفاع عن جماله ،ومنفتح على اآلخرين.
 .9يتمتع بال قة بالنفس ،وتفكري متعمق.
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 .10قادر على العمل ضمن فريق.
 .11قادر على توظيف التقنيات احلدي ة اليت تعرف عليها من خالل التحاقه بالتخصص يف
جمال عمله.
 .12يزيد تعلم اللغة األجنبية من قدرة الفرد يف حل املشكالت يف العديد من اجملاالت منها
مهارات التفكري اجملرد ،تشكيل املفاهيم ،الصباغة اإلبداعية للفقرات ،فهم املشكالت
وحلها...اخل.

الرسالة واألهداف العامة واخلاصة للربنامج ،وعالقتها مع رسالة الكلية واملؤسسة.
الرسالة:
إعداد تاقة بشرية مؤهله من الطلبة يف الرتمجة من وإىل اإلجنليزية ،قادرين على التعامل مع
متطلبات هذه املهارات والتعامل فيها باحرتافية عالية ومبهارات تواكب حاجات سوا العمل
الفلسطينية والعربية والعاملية.

اهلدف العام:
يسعى الربنامج بصورة عامة إىل إعداد تلبة قادرين على الرتمجة من وإىل اإلجنليزية بكفاءة من

خالل امتالكهم للكفايات املعرفية والعملية.

األهداف اخلاصة:
يسعى برنامج "الفرعي يف الرتمجة" إىل حتقيق جمموعة من األهداف اخلاصة من أهمها ما يلي:
 .1التدريب على استخدام مهارات الرتمجة وتوظيفها يف مواقف طتلفة يف احلياة اليومية
العملية.
 .2متكني الطالب من أحدث الطرا التكنولوجية يف الرتمجة.

 .3تطوير الكفاءات واالرتقاء باملستوى الوظيفي للملتحقني بالتخصص.
 .4متكني الطالب من املهارات واملزايا اليت ينبغي على املرتجم التحلي بها لينافس يف سوا
العمل يف هذا اجملال.
 .5اكتساب املهارات واملواصفات املطلوبة للعمل بالشركات أو املؤسسات األجنبية اليت يعد
اتقان مهارات الرتمجة عنصرا أساسيا ملوظفيها.
 .6إتاحة الفرصة للطلبة إلكمال دراساتهم العليا يف جمال الرتمجة.
 .7تعزيز التواصل ال قايف مع احلضارات األخرى ونقل ما يتالءم مع ثقافة اجملتمع الفلسطي .
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 .8تعزيز مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة.

أوالً :خمرجات التعلم املقصودة.
يسعى برنامج الفرعي يف الرتمجة إىل:
 .1متكني الطالب من مهارات الرتمجة املتعارف عليها يف سوا العمل احمللي والعربي
والعاملي.
 .2متكني الطالب من استخدام املهارات اإللكرتونية احلدي ة املستخدمة يف جمال
الرتمجة.
 .3تعزيز مهارات االتصال والتواصل والقيادة لدى الطالب.
 .4تعزيز التواصل ال قايف مع احلضارات األخرى ونقل ما يتالءم مع ال قافة احمللية.
 .5تعزيز االستيعاب والتذوا األدبي.
 .6اكتساب مهارات الفهم والتحليل والتقويم واالستقبال واالستجابة والتنظيم والرتكيب
وإظهار املواقف جتاه األشياء.

خمرجات املعرفة العامة.
 .1التعرف على مزايا املرتجم واملهارات املطلوبة منه.
 .2مييز بني االختالفات الرتاكيبية بني اللغتني العربية واإلجنليزية.
 .3التعرف على أساسيات الرتمجة اإلعالمية والسياسية.
 .4التعرف على أساسيات الرتمجة القانونية.
 .5التعرف على أساسيات الرتمجة العلمية والتقنية.

 .6التعرف على أساسيات الرتمجة االقتصادية والتجارية.
 .7التعرف على أساسيات الرتمجة األدبية والدينية.
 .8التعرف على أساسيات الرتمجة الفورية.

 .9التعرف على أساسيات الكتابة النقدية يف الرتمجة.
.10التعرف على أساسيات التحرير والتدقيق اللغوي.
.11التعرف على أساسيات الرتمجة السمعية والبصرية.
 .12التعرف على التقنيات احلدي ة يف الرتمجة.

املهارات الذهنية اإلدراكية).
 .1تنمية املهارات العقلية املختلفة (التفكري الناقد واإلبداعي).
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 .2اكتساب القدرات والعمليات العقلية الالزمة لتطبيق ترا التعلم وتكاملها والتفكري
العلمي واملنطقي الصحيح للوصول إىل استنتاجات وأحكام بصورة منطقية.

 .3يقدم أفكارا جديدة للقضايا املتضمنة باحملتوى الدراسي.
 .4تنمية قدرة الطالب يف التفاعل مع املعلومات اليت يسمعها.
 .5يقوتم الطالب أداءه وأداء اآلخر.

 .6يتفهم السياسات والنظم التعليمية.
 .7طتار املناسب من بني البدائل يف مواقف احلياة املختلفة.
 .8حيلل النصوص املختلفة ويتذوقها.
 .9يوضح غرض الكاتب.
 .10يستنتج معاني املفردات من السياا.
 .11يستنبط املعنى الضم .

 .12يفسر العالقات بني املفاهيم واملعارف اللغوية.
 .13يعرب عن املضمون الوجداني يف النص.
 .14مييز استخدام القواعد النحوية يف املواقف التواصلية املختلفة.
 .15يكتشف أوجه االختالف وأوجه التشابه بني ال قافة األم وال قافة األجنبية.

املهارات العملية أو املهنية.
 .1ططط لعملية الرتمجة بصورة علمية حسب املوضوع وجمال الرتمجة.

 .2يستخدم تكنولوجيا الرتمجة العملية من اإلجنليزية إىل العربية.
 .3يستخدم اسرتاتيجيات طتلفة للرتمجة من اإلجنليزية إىل العربية.

 .4جيد الفكرة الرئيسية واألفكار التفصيلية.
 .5يوظف قواعد النحو والصرف يف فهم النص وكتابته والرتمجة من العربية وإليها.

 .6يستخدم قواعد اللغة يف حتليل النص وتفسريه وتذوقه.
 .7يعرب عن مضامني النصوص املختلفة ومعانيها بطريقة تناسب قصد الكاتب وتالئم
ثقافة اللغة ا.دف.

 .8يوظف املعلومات وال روة اللغوية املكتسبة يف مواقف تواصلية.
 .9يكتب بلغة سليمة يف املواقف املختلفة واألغراض.
 .10يعرب عن آرائه مع قبول التعدد واالختالف بني احلضارتني.
 .11حيدث معارفه اللغوية باستمرار.
 .12تطوير املهارات اخلاصة بالكتابة ،ككتابة الفقرات وامللخصات والتقارير...وغريها.
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 .13تنظيم الكالم املكتوب بشكل منطقي ومتماسك ومرتابط.
 .14يتعرف على عملية التواصل الشفوي :أساسها ومهاراتها .يدرك عملية الكتابة
وخصائصها وإجراءاتها ومنتجاتها.

املهارات املنقولة /العامة
 .1إدارة الوقت.

 .2التعلم الذاتي.
 .3االتصال والتواصل.
 .4التعلم ضمن جمموعات.
 .5البحث واالستنتاج.
 .6إدارة الفريق.
 .7حل املشكالت.

مهارات االتصاا وتقنية املعلومات
 .1تطوير مهارات االتصال والتواصل لدى الطالب.
 .2اكتساب مهارات االتصال باستخدام املوارد التكنولوجية م ل احلاسوب واالنرتنت مبا
يتوافق مع متطلبات العصر لتسهيل عملييت االتصال والتواصل مع اجلامعة والبيئة

احمليطة والدراسات واألحباث يف جمال التخصص.
 .3استخدام ترا االتصال اللفظي وغري اللفظي ،املباشر وغري املباشر ،وغريها .وامتالك
مهارات توظيف ترا الرتمجة لتشجيع التفاعل واحلوار واملناقشة فيما بني الطلبة وذلك
بهدف غرس قيم احرتام الرأي والرأي اآلخر والتعاون والتسامح والعمل برول الفريق
واجلماعة واملبادرة واإلبداع.
 .4التفاعل مع اجملتمع احمللي والدولي.
 .5استخدام تقنيات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف التواصل اإللكرتوني مع
مكونات التعليم والتعلم.
 .6ضمان تواصل الطلبة مع آخر تطورات العصر يف جماالت الرتمجة.

االجتاهات والقيم والبعد األخالق.:
تقبل ثقافة اآلخرين والتعاون واالحرتام واالستماع ل خرين وتعزيز االستيعاب والتذوا األدبي.
سيصبح قادرا على التأمل واالستفادة من التغذية الراجعة والنقد البناء من الزمالء واملعلمني.
ويتعزز لديه مفهوم العمل التعاوني وااللتزام واملشاركة الفاعلة يف مجيع األنشطة العلمية والعمل
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بكفاءة ضمن الفريق .ويستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث
عن املعلومات ،ويتعامل بإجيابية مع الضغوتات .ويشارك يف احلياة السياسية وال قافية العاملية
ومقارنتها مبا هو موجود يف فلسطني واملشاركة يف اآلراء حول القضايا املختلفة.

ثانياً :سوق العمل
ويهدف هذا التخصص أيضا إىل ختريج تلبة أكفاء يتمتعون مبستوى جيد جدا يف الرتمجة
لتلبية احتياجات سوا العمل الفلسطي يف جماالت عدة منها:
 .1العمل يف الصحافة.

 .2العمل يف جمال الرتمجة سواء يف العمل احلر أو مكاتب الرتمجة.
 .3العمل يف التدريس يف املدارس احلكومية واخلاصة.
 .4العمل يف املؤسسات األجنبية.
 .5العمل يف جمال اإلرشاد السياحي والشركات السياحية.
 .6العمل يف اإلذاعة والتلفزيون.

 .7العمل يف مراكز البحوث والدراسات.

ثالثاً :متطلبات ختصص فرع :الرتمجة يف اللغة االجنليزية
ختصص فرعي الرتمجة يف اللغة االجنليزية يضم ( )33ساعة معتمدة موزعة كما يأتي-:

Credit Hours
Prerequisite

Credit
Hours

Course

Prac.

Theo.

-

0

3

3

8260

1

2

3

8260

1

2

3

Legal Translation

8260

1

2

3

8262

1

2

3

Scientific and
Technical Translation
Business and
Economic Translation

8260

1

2

3

Literary and Religious
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Introduction to
Translation
Media and Political
Translation

No.

8260
8261
8262
8263
8363
8364

No.

Course

Credit
Hours

Credit Hours
Prerequisite
Theo.

Prac.

2

1

Translation
8365

8366

8463
8464
8465

Critical Writing &
Criticism in
Translation
Interpreting
(simultaneous,
whispering,
consecutive)
Editing and
Proofreading
Audiovisual
Translation
Modern Translation
Technologies
Total

8260
3

8260
3

1

2

3

2

1

8260

3

1

2

8260

3

1

2

33

20

13
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8260

:توصيف املقررات
Introduction to Translation (8260) (3 Credit hours – 3 theoretical /
0 practical)
This course aims at introducing different translation types, and
strategies as well as the different methods and techniques of translation.
In addition, this course introduces the term equivalence and the various
difficulties in reaching the meaning equivalence between languages.
The term presents also the major and minor types of translation
focusing on their strong and weak features. The learner will be
acquainted with the different types of text and the methods to deal with
each one of them while translating. Furthermore, the learner will be
introduced to the term of untranslatability and the suitable ways of
dealing with such problems. The learner will practice translating the
various types of texts from English to Arabic and vice versa through
several types of activities whether face to face or virtually.
Media and Political Translation (8261) (3 Credit hours – 2
theoretical / 1 practical)
Previous course: Introduction to Translation
On completing this course, the translator will be able to translate media
texts from the various, local and international magazines and
newspapers, in addition to the various electronic websites. Such media
texts will include political, economic, social and advertisement texts in
English and Arabic. The course will introduce the learner to the various
structures of media titles and the differences between the written forms
in both languages concerning the cultural media translation.
Legal Translation (8262) (3 Credit hours – 2 theoretical / 1
practical)
Previous course: Introduction to Translation
This course aims at equipping the learner with the necessary skills to
master the legal translation though introducing the linguistic features of
the legal texts. The importance of the word and analyzing/ dealing with
the various explanations of the chosen texts in the different countries of
the same/different language/s. The course will focus on the aims of
these texts and the various legal vocabulary by introducing several
types of legal documents such as contracts, agreements, bonds and
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legal court language as well as the United Nations Security Council
resolutions as well as the human rights texts.
Scientific and Technical Translation (8263) (3 Credit hours – 2
theoretical / 1 practical)
Previous course: Introduction to Translation
This course aims at enabling the student of translating scientific,
medical and technical documents. Such texts will be introduced to the
learner, focusing on its features and techniques and objectives. The
different structure and linguistic features related to this type of
language will be presented. The learner will practice translating such
texts from English to Arabic and vice versa; these texts will include
medical, engineering and technical texts as well as the other natural and
social sciences.
Business and Economic Translation (8363) (3 Credit hours – 2
theoretical / 1 practical)
Previous course: Legal Translation
This course aims at enabling the student to translate business and
economic texts. The course will focus on the field terminologies and
the structures and writing styles used in such texts. The learner will
attend several sessions that will focus on translating various texts from
English to Arabic and vice versa. Such texts will include; Commercial
letters, feasibility studies, economic and commercial projects, statistical
analysis, contracts, agreements, tenders, economic reports and the like.
Literary and Religious Translation (8364) (3 Credit hours – 2
theoretical / 1 practical)
Previous course: Introduction to Translation
This course will include the various literary and religious texts. The
course will introduce the literary features and structures of these texts,
which will include prose, verse poetry and novels. This student will
practice translating chosen literary and religious texts that will provide
him with the necessary skills to translate such texts from English to
Arabic and vice versa.
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Critical Writing & Criticism in Translation, (8365) (3 Credit hours
–2 theoretical / 1 practical)
Previous course: Introduction to Translation
Through readings, discussion, and, above all, practice, students will
encounter some of the key linguistic differences between English and
Arabic (particularly around questions of tense, the use of prepositions,
syntax, punctuation and register); and they will be asked to find ways to
resolve and/or exploit these differences in their translations and in other
creative work. In this way, they will improve their writing skills and
gain insight into the challenges and creative possibilities of translation.
Students will be introduced to SEO (search engine optimization)
techniques and content writing skills. This course also involves a broad
analysis and interpretation of both ST and TT. It takes into account all
factors and elements in the process of translation such as text type,
intention, function, register, field, ideologies, etc.
Interpreting (simultaneous, whispering, consecutive) (8366) (3
Credit hours – 1 theoretical / 2 practical)
Previous course: Introduction to Translation
Designed to provide students with a working knowledge of the
profession of interpreting and its main variants simultaneous,
whispering, and consecutive. It also introduces students to the Code of
Professional Conduct, certification criteria, the roles and
responsibilities of an interpreter, and compensation. Discussions of the
role of the interpreter in a variety of professional settings including
educational, medical, legal, the performing arts, counseling, and
rehabilitation, etc. The course will also examine numerous interpreting
settings, protocols, and techniques, rate of speech, pronunciation, and
professional demeanor interpreter protocols such as attentive listening,
dual tasking, memory development exercises, note-taking, role-playing,
presentation and delivery.
Editing and Proofreading, (8463) (3 Credit hours – 3 theoretical / 0
practical)
Previous course: Introduction to Translation
This editing and proofreading course teaches students the three-parts
editing process needed to turn early drafts into perfect finished
products. 1) Structural Editing: focusing on the big picture and key
messages, avoiding waffle and getting to the point, assessing the
content to make sure it flows logically, cutting out irrelevant material
and filling content gaps, ensuring the tone is right for the audience,
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using transitional words and phrases to link paragraphs, using headings
and sub-heads for maximum effect. 2) Copy Editing: Making sure all
sentences have maximum readability and impact, correcting grammar,
punctuation and spelling, picking the right words to do the job, cutting
out clichés and pompous, overly formal wording, getting rid of
redundant words and phrases, avoiding business buzzwords. 3)
Proofreading: Eradicating stubborn errors and inconsistencies,
mastering proofreading techniques, adapting the proofreader reading
style for effective proofreading, checking all wording against a relevant
style guide.
Audiovisual Translation, (8464) (3 Credit hours – 1 theoretical / 2
practical)
Previous course: Introduction to Translation
This course aims to provide an introduction of theoretical concepts and
professional practice of audiovisual translation (AVT); practical
experience of screen translation between Arabic and English; an
awareness of pragmatics in cross-cultural communication; and
guidance in developing knowledge of cross-cultural communication
through analyzing audiovisual materials, identifying problems facing
audiovisual translators, and discussing potential solutions.
Modern Translation Technologies, (8465) (3 Credit hours – 1
theoretical / 2 practical)
Previous course: Introduction to Translation
This course at enabling the student to use the different technologies and
CAT Tools used in translation. The learner will be introduced to the
translation bases and translation memories and will be able to use them
while translating the various types of texts whether they are legal,
media, technical, religious …etc.
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