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 قسـم المناهج والتدريس

 كليـة العلـوم التربويـة

 جامعة آل البيت

 

 في المناهج والتدريس/ اللغة اإلنجليزية  لدرجة الماجستير الخطة الدراسية
 )مسار الرسالة(

 
 اسم الدرجة )بالعربيــة(: الماجستير في المناهج والتدريس/ اللغة اإلنجليزية

 M. A. in Curricula and Instruction \ English Languageاسم الدرجة )باإلنجليزية(: 
 مسارين:وتتألف الخطة من 

 (Teaching English as a Foreign Language (TEFL)كلغة أجنبية ) تعليم اللغة اإلنجليزية األول:المسار 
  (Computer-Assisted Language Learning (CALL)) تعليم اللغة اإلنجليزية بالحاسوب المسار الثاني:

 

 أحكام وشروط عامـة:  -أ
 ة الماجستير في جامعة آل البيت.تلتزم هذه الخطة باإلطار العام لتعليمات منح درج -1
 على درجة البكالوريوس جامعة معترف بها في أي فرع من فروع التخصص. ُيقبل في هذا البرنامج الطلبة الحاصلون -2
 

 ب: مكّونات الخطة:
لةى  ( سةاعة معتمةدم موةعةة ع   33تتكون الخطة الدراسية لدرجةة الماجسةتير فةي المنةاهج والتةدريل/ اللنةة اإلن ليزيةة مةن          

 النحو اآلتي:
 

 

 

 متطلبات التخّصص
 

 الساعات المعتمدة نوع المتطلب

 18 المتطلبات اإلجبارية  -أ

 6 المتطلبات االختيارية -ب

 9 رسالة الماجستير  -ج

 33 المجموع

 

 نظام الترقيم: -ج

 رمز الكلّية:-1

 الكليـــة الرمز

 العلوم التربوية 11

 رموة األقسام:-2

 /التخصصالقسم الرمز

 المناهج والتدريل 01

 واألصول اإلدارم التربوية 02

  تربية الطفل 03
 التربية الخاصة 04
 التربية البدنية 08

 

 

 
 :المساقات رموة  -3

 

0-9 0-9 7 01 11 

     

 الكلية القسم المستوى المجال التسلسل



 ساقاتمدلول منزلة العشرات )المجال( في أرقام الم

رمز  عنوان مجال التخصص مجالرمز ال
 المجال

 عنوان مجال التخصص

 - 5 المواد التربوية والنفسية 0

1 - 6 - 

 المناهج وتكنولوجيا التربية 7 تعليم اللنة اإلن ليزية بالحاسوب 2

 التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد 8 اللنة اإلن ليزيةأساليب تدريل  3

 ن الشامل/االمتحارسالة الماجستير 9 - 4

 

 اآلتي:( ساعة موزعة عل النحو 33متطلبات التخصص: )
 

 التالية: ساقات( ساعة معتمدة وتشمل الم18اإلجبارية: ) المساقات -أ
 التالية: ساقاتمعتمدة وتشمل المساعات ( 9) المساراتالمشتركة لجميع االجبارية المساقات  1.أ

 الساعات المعتمدة المساقاسم  المساقرقم  ت

 3 اللنويات التطبيقية 1101733 1

 3 حلقة بحث في مناهج وتدريل اللنة االن ليزية  1101738 2

 3 تعليم اللنة االن ليزية بالحاسوب 1101779 3

 9 المجموع

 
 التالية: ساقاتمعتمدة وتشمل المساعات ( 9) كلغة أجنبية تعليم اللغة اإلنجليزية لمسارالمساقات االجبارية  2أ.

 الساعات المعتمدة المساقاسم  مساقالرقم  ت

 3 نظريات وطرائق تدريل اللنة االن ليزية 1101732 1

 3 االختبارات والتقويم في اللنة االن ليزية 1101736 2

 3 ات اهات حديثة في اللنة اإلن ليزية 1101739 3

 9 المجموع

 

 التالية: ساقاتمعتمدة وتشمل المساعات ( 9) تعليم اللغة اإلنجليزية بالحاسوب لمسارالمساقات االجبارية  3أ.

 الساعات المعتمدة المساقاسم  المساقرقم  ت

 3 الوسائط المتعددة في تعليم اللغة االنجليزية 1101780 1

 3 اللغويات النصية والترجمة اآللية  1101781 2

 3 تصميم وحوسبة دروس اللغة اإلنجليزية 1101782 3

 9 المجموع

 

 التالية:  المساقات( ساعات معتمدة يختارها الطالب من ضمن 6االختيارية: ) ت المساقا -ب

 الساعات المعتمدة المساق اسم  المساقرقم  ت

 3   وتقويمهاتحليل محتوى كتب اللنة االن ليزية  1101722 1

 3 اللنويات التقابلية  متقدم( 1101729 2

 3 اللنويات االجتماعية والنفسية  1101735 3

 3 تطبيقات الصوتيات واالنظمة الصوتية 1101783 4

 3 األدب الرقمي 1101785 5

 3 اللنويات الحاسوبية 1101787 6

 3 اللنه االن ليزية والتعليم االلكتروني 1101788 7

 3 الوصف اللنوي  1101790 8

 3 تحليل الخطاب وتنوع اللنة  1101791 9
 

 اعات معتمدة( س9( رسالة الماجستير:)1101799)  -ج



 قسـم المناهج والتدريس

 كليـة العلـوم التربويـة

 جامعة آل البيت
 

 في المناهج والتدريس/  اللغة اإلنجليزية الخطة الدراسية لدرجة الماجستير
 )مسار الشامل(

 

 اسم الدرجة )بالعربيــة(: الماجستير في المناهج والتدريس/ اللغة اإلنجليزية
 M. A. in Curricula and Instruction \ English Languageية(: اسم الدرجة )باإلنجليز

 
 مسارين:وتتألف هذه الخطة من 

 (Teaching English as a Foreign Language (TEFL)كلغة أجنبية ) تعليم اللغة اإلنجليزيةالمسار األول: 
  (Computer-Assisted Language Learning (CALL)) تعليم اللغة اإلنجليزية بالحاسوبالمسار الثاني: 

 
 أحكام وشروط عامـة: -أ
 تلتزم هذه الخطة باإلطار العام لتعليمات منح درجة الماجستير في جامعة آل البيت.  -1
ُيقبةةل فةةي هةةذا البرنةةامج الطلبةةة الحاصةةلون علةةى درجةةة البكةةالوريوس مةةن جامعةةة معتةةرف بهةةا فةةي أي فةةرع مةةن فةةروع    -2

 التخصص.
 

 مكّونات الخطة: -ب
( ساعة معتمدم موةعة على النحو 33ن الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في المناهج والتدريل/اللنة اإلن ليزية من  تتكو
 اآلتي:

 

 

 

 متطلبات التخّصص
 

 الساعات المعتمدة نوع المتطلب

 24 اإلجبارية  المتطلبات -أ  

 9 االختيارية المتطلبات -ب

 0 االمتحان الشامل  -ج

 33 المجموع

 

 نظام الترقيم: -ج
 رمز الكلّية: -1

 الكليـــة الرمز

 العلوم التربوية 11
 

 رموة األقسام: -2

 القسم الرمز

 المناهج والتدريل 01

 واألصول اإلدارم التربوية 02

  تربية الطفل 03
 التربية الخاصة 04
 التربية البدنية 08

 

 :المساقاترموة  -3
 

0-9 0-9 7 01 11 

     

 الكلية القسم المستوى المجال التسلسل



 المساقاتمدلول منزلة العشرات )المجال( في أرقام 

رمز  عنوان مجال التخصص رمز المجال
 المجال

 عنوان مجال التخصص

 - 5 المواد التربوية والنفسية 0

1 - 6 - 

 المناهج وتكنولوجيا التربية 7 تعليم اللنة اإلن ليزية بالحاسوب 2

 التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد 8 اللنة اإلن ليزيةيب تدريل أسال 3

 /االمتحان الشاملرسالة الماجستير 9 - 4

 

 اآلتي:( ساعة موزعة عل النحو 33متطلبات التخصص: )
 

 التالية: ساقات( ساعة معتمدة وتشمل الم24اإلجبارية: ) المساقات -أ
 التالية: ساقاتوتشمل الم معتمدةساعة ( 12) مساراتالالمساقات االجبارية المشتركة لجميع  1.أ

 الساعات المعتمدة المساقاسم  المساقرقم  ت

 3 اللنويات التطبيقية 1101733 1

 3 حلقة بحث في مناهج وتدريل اللنة االن ليزية  1101738 2

 3 تعليم اللنة االن ليزية بالحاسوب 1101779 3

 3 ة اآللية اللغويات النصية والترجم 1101781 4

 12 المجموع

 

 التالية: ساقاتمعتمدة وتشمل المساعة ( 12) كلغة أجنبية تعليم اللغة اإلنجليزية لمسارالمساقات االجبارية  2.أ

 الساعات المعتمدة المساقاسم  المساقرقم  ت

 3 اللنويات التقابلية  متقدم( 1101729 1

 3 زيةنظريات وطرائق تدريل اللنة االن لي 1101732 2

 3 االختبارات والتقويم في اللنة االن ليزية 1101736 3

 3 ات اهات حديثة في اللنة اإلن ليزية 1101739 4

 12 المجموع
 

 التالية: ساقاتمعتمدة وتشمل المساعة ( 12) تعليم اللغة اإلنجليزية بالحاسوب لمسارالمساقات االجبارية  3.أ

 معتمدةالساعات ال المساقاسم  المساقرقم  ت

 3 الوسائط المتعددة في تعليم اللغة االنجليزية 1101780 1

 3 تصميم وحوسبة دروس اللغة اإلنجليزية 1101782 2

 3 اللنويات الحاسوبية  1101787 3
 3 اللنه االن ليزية والتعليم االلكتروني 1101788 4

 12 المجموع

 

 التالية:  المساقاتا الطالب من ضمن ( ساعات معتمدة يختاره9االختيارية: ) المساقات  -ب

 الساعات المعتمدة المساق اسم  المساقرقم  ت

 3 تحليل محتوى كتب اللنة االن ليزية وتقويمها   1101722 1

 3 اللنويات االجتماعية والنفسية  1101735 2

 3 تطبيقات الصوتيات واالنظمة الصوتية 1101783 3

 3 األدب الرقمي 1101785 4

 3 الوصف اللنوي  1101790 5

 3 تحليل الخطاب وتنوع اللنة  1101791 6
 

 .اجتياز االمتحان الشامل ()  -ج



 
 

 /  اللغة اإلنجليزية والتدريس المناهج قسم يقدمها التي المساقات
 

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت
 المعتمدة

 3 اتحليل محتوى كتب اللنة االن ليزية وتقويمه 1101722 1

 3 اللنويات التقابلية   متقدم( 1101729 2

 3 نظريات وطرائق تدريل اللنة االن ليزية 1101732 3

 3 اللنويات التطبيقية 1101733 4

 3 اكتساب اللنة  متقدم( 1101734 5

 3 اللنويات االجتماعية والنفسية 1101735 5

 3 االختبارات والتقويم في اللنة االن ليزية  1101736 6

 3 حلقة بحث في مناهج اللنة االن ليزية وتدريسها 1101738 7

 3 ات اهات حديثة في اللنة اإلن ليزية 1101739 8

 3 تعليم اللنة االن ليزية بالحاسوب 1101779 9

 3 الوسائط المتعددم في تعليم اللنة االن ليزية  1101780 10

 3 اللنويات النصية والترجمة االلية 1101781 11

 3 تصميم وحوسبة دروس اللنة االن ليزية  1101782 12

 3 تطبيقات الصوتيات واالنظمة الصوتية 1101783 13

 3 االدب الرقمي  1101785 14

 3 التقويم اللنوي واالختبارات المحوسبة  1101786 15

 3 اللنويات الحاسوبية  1101787 16

 3  اللنة االن ليزية والتعليم االكتروني 1101788 17

 3 حلقة بحث في التعليم اللنة االن ليزية  1101789 18

 3 الوصف اللنوي 1101790 19

 3 تحليل الخطاب وتنوع اللنة 1101791 20

 



 ) اللغة اإلنجليزية(/ المناهج والتدريس درجة الماجستير مساقاتوصف 
 

   
 

 ساعات معتمدة( )                          وتقويمهاتحليل محتوى كتب اللغة االنجليزية  

 

 

 المتطلب السابق: ال يوجد    

يهدف المساق إلى تعريف الطالب على تحليل مناهج اللنة االن ليزية للمرحلة األساسية والثانوية في المملكة األردنية 
ركةز  يويضم المحتةوى األسةل التةي تقةوم عليهةا منةاهج اللنةة االن ليزيةة  وخطةوات تصةميمها وتحليلهةا  و            .يةالهاشم
بشكل أساسةي علةى تحليةل وتقةويم كتةب اللنةة االن ليزيةة وأدلةة معلمةي اللنةة اإلن ليزيةة فةي  ةو  عناصةر              المساق 

األسةل التةي يةتم مةن خ لهةا تقةويم وتحليةل        المنهج  األهداف  المحتوى  األساليب واألنشةطة  والتقةويم(. ويةتم إبةراة     
 الكتب والمناهج للمرحلة من خ ل تطبيقات عملية. 

 
 

 ساعات معتمدة( ) اللغويات التقابلية )متقدم(                        

 المتطلب السابق: ال يوجد      

خت ف بين اللنة العربيةة واللنةة اإلن ليزيةةح وتحليةل األخطةا  التةي يقةت فيهةا مةتعلم          على دراسة االالمساق يركز هذا 
اللنةةة اإلن ليزيةةة مةةن العةةرب. يتكةةون المحتةةوى مةةن وجةةوه االخةةت ف بةةين اللنةةة اإلن ليزيةةة واللنةةة العربيةةة  فر ةةية    

مسةةببات أخةةرى للخطةةي  تةةدريبات  التحليةةل التقةةابلي  فائةةدم الفر ةةية التنبسيةةة بالنسةةبة لدارسةةي اإلن ليزيةةة مةةن العةةرب 
 تطبيقية لتحديد وتصحيح أخطا  الدارسين  أهمية التنذية الراجعة التصحيحية  مشكلة استباق األخطا  قبل وقوعها.

 
 

 ساعات معتمدة() ق تدريس اللغة االنجليزيةائنظريات وطر 

 

 

 لسابق: ال يوجد    المتطلب ا

التعريف بنظريات وطةرق اللنةة اإلن ليزيةة   والتيكيةد علةى تعلةيم اللنةة اإلن ليزيةة كلنةة أجنبيةة ولنةة  انيةة  عةر               
تةاريخي ألسةةاليب تةدريل اللنةةة والتركيةز علةةى التطةورات الحديثةةة فةي طةةرق التدريل:األسةلوب االتصةةالي  الطالةةب       

دراسةة  ور المعلم  تعلم اللنة باستخدام الوسائط والتقنيات الحديثة المتنوعةة. كمحور لعملية التدريل  دور الطالب ود
وتحليةةل ميةةزات األسةةاليب الحديثةةة فةةي تةةدريل اللنةةة   مقارنةةة الواقةةت التربةةوي ألسةةاليب تةةدريل اللنةةة فةةي المةةدارس   

 يفية قياسها. واألساليب التقنية الحديثة باإل افة إلى التيكيد على تنمية مهارات اللنة التواصلية وك
 
 

 ساعات معتمدة( ) اللغويات التطبيقية 

 المتطلب السابق: ال يوجد      

يهدف هذا المساق إلى تقديم الموا يت األساسية في علم اللنة التطبيقي وتطبيقاتها علةى تعلةم اللنةة الثانيةة وتدريسةها.      
األخةرىح دراسةة مختصةرم عةن نظريةات      لمصةطلح وع قتةه بفةروع المعرفةة     الموا يت التي يناقشةها: تعريةف ا  ومن 

اكتسةةاب اللنةةةح التحليةةل المقةةارن وتحليةةل األخطةةا  واسةةتراتي يات الةةتعلمح العوامةةل المةةس رم فةةي تعلةةيم اللنةةة األجنبيةةة     
وتدريسها  عوامل السن بمعنى تعليم الكبار وتعليم األطفال اللنة اإلن ليزية كلنة  انية  العوامةل الشخصةية والعوامةل    

تقةديم عةر  تقةديمي عةن إحةدى نظريةات       ب يقةوم الطلبةة  الثقافيةة فةي تعلةيم اللنةة اإلن ليزيةة كلنةة  انيةة.        – االجتماعية
 اكتساب وتعلم اللنة وكتابة تقرير فردي أو جماعي عن ع قة اللنويات التطبيقية مت فروع المعرفة األخرى. 

 
 



 

 ساعات معتمدة( ) ة والنفسية   االجتماعيويات اللغ 

 المتطلب السابق: ال يوجد      

وربةط ذة ا الفةرع بعلةول اللغةة ا كةر ي عمةا يتعةرف          والنفسةي  إلى تعريف الطالب بعلم اللغةة االجتمةا ي   ساقيهدف الم

يتطةرق المتتةو    و اللغوية الشكل اللغوي المستخدل.الطالب  لى بعض الظواذر اللغوية ذات العالقة بالمجتمع عالتعددية 

إلى العوامل المؤثرة في تعلم وتعليم اللغة لد  ا طفال. ويرعز أيضا  لى دراسة الخصةائ  النمائيةة لفطفةال والبةالغي      

م  اجل تطوير حس  ند الطالب    العوامل المؤثرة في  ملية التعلم لديهم. ويةتم دراسةة المواعةيع التاليةةي  ليةة إدرا       

ه والعوامل العقلية المؤثرة في ذلك, و مليات تمثيةل وإكةراا الكلمةات, واالتجاذةات التديثةة فةي       الكالل وتخزينه واستيعاب

 العقلية في استيعاب الكلمات والجمل والنصوص اللغوية. النفسية وتفسير العمليات 

 
 

 ساعات معتمدة() االختبارات والتقويم في اللغة االنجليزية 

 

 

 المتطلب السابق: ال يوجد    

يتناول هذا المساق أنواع التقييم التقليدية والبديلةة الحديثةة  ح مفهةوم التقةويم وأهرا ةه وأنواعةه   أدوات ووسةائل تقةويم         
خيص وعة ج  تعلم وتعلةيم اللنةة االن ليزيةة   بنةا  االختبةاراتف الكفةا مح التحصةيلح المسةتوى ... وتحليةل نتائ هةا   تشة           

أخطةا  تعلةم الطلبةة فةي اللنةة االن ليزيةةةح اسةتخدام تقيةيم محفظةة  و يقةة لت ةةارب المةتعلم   المعةاييرح تقيةيم النتةائج وفقةةا               
 للمعايير.

 

 ساعات معتمدة( ) حلقة بحث في مناهج وتدريس اللغة االنجليزية  

 

 

 المتطلب السابق: ال يوجد    

يتناول هذا المساق دراسة مناهج اللنة االن ليزية  أهدافها  التوجهات األساسية في نظرية المنهاج في  و   الع قةة  
بين الم تمت والثقافة والعولمة والمنهاج والمدرسةة    والواةائف التربويةة للمةدرس   مةا تعلمةه المةدارس   محةددات         

هةداف التربويةة   نمةايج فةي تصةميم منهةاج  اللنةة االن ليزيةة  تنظةيم منهةاج اللنةة االن ليزيةة   تحسةين              المنهاج   األ
منهاج اللنة االن ليزيةة وأسةل تطوريةه   تقةويم منهةاج اللنةة االن ليزيةة ومةدى م ئمةة محتوياتةه  للت ميةذ   تصةميم             

 وحدم منهاج اللنة االن ليزية   تطبيق (. 
 
 

 ساعات معتمدة( ) ت حديثة في اللغة اإلنجليزيةاتجاها 

 

 

 المتطلب السابق: ال يوجد    

   التةدريل  منه يةة  على لآل ار دقيق وتقييم دراية على يصبحوا أن على الط ب مساعدميهدف هذا المساق الى 

. اللنةة  لتعلةيم  والتكنولوجيةا  التطبيقيةة  اللنويةات  أجنبيةة   كلنةة  اإلن ليزية لتدري في األخيرم التطورات من عددبسبب 
 باعتبارهةا ' حالةة  أسلوب بعد ما" اهور مثل الموجودم  األفكار تصورات إعادم شكل هذه اتخذت الحاالت  بعض في

 فهمنا في لتطوراتل نتي ة حد ت التي التدريل وطرق اإلجرائي  البحث و" أفضل" واحدم طريقة وجود لفكرم تحديا
 تعلةيم ل األفكةار  فةي  التنير معدل تزايد وبسبب. أوست نطاق على التعليمية البيئات من كل تصور أن يمكن التي للكيفية
" النقديةة  النظريةة " بةدأت  وقةد . متزايةدم  أهميةة  يات قضةية  أصةبحت  اللنة تدريل منه ية في االبتكار يتم وكيف اللنة 

 هةذه  ساأسة  هةو  المسةاق  هذا فإن ولذا. األخيرم السنوات في  منه ية من لساحةا على قوي تي ير لممارسة أيضا

 المهنيةة  القضةايا  بعةض  وينةاق   التنفيةذ   مو ةت  األساسةية  المفةاهيم  ترجمةت  التةي  اإلجةرا ات  يتنةاول  كمةا  التطورات 
 .الناشئة

 
 
    



 
 

ساعات معتمدة( )تعليم اللغة االنجليزية بالحاسوب

المتطلب السابق: ال يوجد    

تقةةديم الحاسةةوب كيحةةد أهةةم الوسةةائل لةةتعلم وتعلةةيم اللنةةة اإلن ليزيةةة. يقةةدم المحتةةوى األسةةل النظريةةة لةةدمج الحاسةةوب    
دريل كوسةةيلة فعالةةة فةةي منةةاهج اللنةةة اإلن ليزيةةة. ويةةدرس الطةة ب نظةةام المعامةةل اللنويةةة االلكترونيةةة ونظةةام التةة         

االفترا ي وتطبيقاته اللنوية ويتم تدريبهم عليه.   
 
 

 ساعات معتمدة(     3)  الوسائط المتعددة في تعليم اللغة االنجليزية    1101780
Multimedia in Teaching English    المتطلب السابق: ال يوجد 

يديو ي والتي تهدف إلى تتقيق الفا لية فى  ملية التعرف  لى وسائط االتصال المختلفة مثل الصوت و الصورة و الف

والتى تعتمد فقط  Non-liner Media الوسائط المتعددة التفا ليةذى  روض الوسائط غير الخطية التدريس و التعليم

 لى الكمبيوتر وذى  روض تستخدل جميع وسائط االتصاالت المستخدمة فى الوسائط المتعددة م  ن  مكتوب ي 

رق بي  مصطلتات الوسائط والتعرف  لى الف ي وجداول وفيديووصورة ثابتة أو متترعةي ورسولت مسموعي وصو

 , Multimedia ي و الوسائط الفائقةرق بي  مصطلتات الوسائط المتعددةي و الوسائط المتعددة التفا ليةي والفالمتعددة

Interactive Multimedia, Hypermedia.  ط المتعددة ال ي ارتبط بالتتول م  ومتابعة التطور فى مجال الوسائ

حيث يتم تتويل  Digital Technology إلى التكنولوجيا الرقمية Analog Technology التكنولوجيا التناظرية

 .عافة  ناصر الوسائط المتعددة التفا لية إلى الصيغة الرقمية التى يتعامل الكمبيوتر معها

 
 

 ساعات معتمدة( )

 المتطلب السابق: ال يوجد    

 دقة ومدى  مثل األنظمة هذه مخرجات دقة ومدى الترجمة عملية  في المستخدمة األنظمة على الطالب تعريف

 استفادم ومدى وبحو ها  مثل األنظمة هذه مخرجات

 المعلومات إدخال وأساليب اآللية الترجمة وبرامج اإللكترونية اللنوية والمصادر اإللكترونية المعاجم من المترجم
. اإللكتروني التعليم مثل االن ليزية اللنة تدريل في الحديثة الحاسوب تطبيقات يركزعلى كما. عليها والتدريب
 الكترونيا  المختلفة اللنة مهارات تدريل في المستخدمة والتطبيقات األنظمة من عدد ىعل الط ب ويتعرف
 .العربية الى ال ن ليزية ومن اإلن ليزية الى العربية من مقبولة ترجمة على الحصول صعوبة أسباب على والوقوف

 
 

 ساعات معتمدة( 3)تصميم وحوسبة دروس اللغة االنجليزية1101782
 المتطلب السابق: ال يوجد    

استخدال تقنيات التاسوب في اللغة اإلنجليزية م  كالل تقديم مجمو ة م  التطبيقات العملية  لى برامج متوسبة 

اإلنجليزية الجاذزة وتدريب  تشمل عافة مهارات ومجاالت اللغة اإلنجليزية. يتم اكتيار مجمو ة م  برمجيات اللغة

الطالب  لى استخدامها وتكليف الطالب بإ داد تقارير    عل برنامج. يكلف الطالب بتقديم  رض    احد أساليب 

 وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية باستخدال التاسوب وعتابة تقرير    تقنيات اللغة اإلنجليزية باستخدال التاسوب. 

     

 

 

 

 

 



 

 

 ساعات معتمدة(     3)قات الصوتيات واألنظمة الصوتيةطبيت1101783
 المتطلب السابق: ال يوجد    

لنطق الكلمات. واجراء مقارنة بي  برامج اللغة العربية  Office Speech Recognitionالتعرف  لى برنامج 

م  شرعة  MS WORD XPالمرفق مع  Office Speech Recognitionلكالل واللغة اإلنجليزية في تقنية توليد ا

Microsoft  وذلك بناءًا  لى المعايير التاليةي تناغم الصوت ودقة نطق الكلمات وتعدد ا صوات. والترعيز  لى

بًا في مجال التدريبات اللفظية المتعلقة بالكلمات المفردةي أشباه الجمل والجمل القصيرة. ذ ا ويعطى الطلبة تدري

النصوص المتصلة. و ادة ما يكون التدريب م  كالل االستماعي التقديم الشفوي والقراءة. عما يتم اكتيار المواد 

  .التدريبية م  مصادر مختلفة بما في ذلك اإل الل والنصوص ا عاديمية ا كر 

 

 

 ساعات معتمدة(     3)األدب الرقمي                        1101785
Digital Literature    المتطلب السابق: ال يوجد 

يبتث ذ ا المساق في نوع جديد م  ا دب ذو ا دب الرقمي ويرعز  لى االستفادة م  استخدال التكنولوجيات الرقمية 

واع و اإللكترونية في دراسة وتتليل ا دب. ويرعز ع لك  لى القراءة التكنولوجيا الرقمية و الويكي واستكشاف أن

ا دب الرقمي. أيضا يرعز المساق  لى بتث القضايا النظرية السياقية في ا دب الرقمي ووظائف ا دبي وتتليل 

المصنفات الرقمية. يقول الطالب بتصميم نموذا رقمي لعمل أدبي باستخدال تقنية االرتباط التشعبي للنصوص 

 ي تعليم وتعلم اللغة االنجليزية علغة أجنبية. والصور الساعنة والمتترعة والفيديوي واالستفادة م  ذلك ف

 
 

 ساعات معتمدة(     3)اللغويات الحاسوبية1101787
Computational Linguistics    المتطلب السابق: ال يوجد 

ةي امكانية فهم أجهزة الكمبيوتر للغات اإلنسانية و امكانيات وحدود الستخدال التكنولوجيات التالية لمعالجة اللغ

وا دوات والتقنيات لمعالجة اللغات الطبيعية. يتم الترعيز  لى الجانب العملي بتيث يتم القيال بمعالجة اللغة الطبيعية 

بالتاسوب ووصف مختلف الوظائف المعجمية و النتوية والصرفية والصوتية والقوا دية وترعيباتها المختلفة 

 نتائج جديدة.واالستفادة م  التاسوب في تتليلها للوصول الى 

 
 

ساعات معتمدة(     )اللغة االنجليزية والتعليم االلكتروني

المتطلب السابق: ال يوجد    

لتدريل وتطوير المقررات االلكترونية وممارسة التعليم عن بعد. يقوم الط ب بمناقشة الفروق بين  الطلبةإعداد 
التقليدي والتعليم عن بعد. كما يقوم الط ب بدراسة الوحدات المختلفة التي يتكون منها نظام التعليم االلكتروني التعليم 

  ووايفتها  م يقومون بعمل تطبيقات عليها والتدريل من خ لها. دراسة أساليب التعليم عن بعد

 في عملية التعليم من خ ل باستخدام تكنولوجيا االتصال وتقنيات الكمبيوتر  

  

  

 

 
 
 
 
 
 



 
 ساعات معتمدة(     )الوصف اللغوي   

المتطلب السابق: ال يوجد

هوم الوصف اللنوي وفهم أفضل لطبيعتها. الدراية وصف ودراسة المنظومة اللنوية. وتو يح األفكار حول  مف
بالمصطلحات وتقنيات التحليل اللنوي و تطبيق هذه المعرفة لوصف اللنة. ودراسة التباين في علم اللنة االجتماعي 
ة . اللنة والثقافة. التنوع في اللنة واالط ع على التنوع اللنوي في الواليات المتحدم وأماكن أخرى  وتحليل ومناقش

القرا ات المرتبطة بالوصف اللنوي  األمر الذي يمهد الطريق للقيام بمهام االستكشاف  مما يسمح للط ب إلجرا  
البحوث الخاصة بها على التنوع اللنوي.

 
 

 ساعات معتمدة(     ) تحليل الخطاب وتنوع اللغة 

سابق: ال يوجدالمتطلب ال

تعريف الطالب بمفهوم مصطلح الخطاب الذي يشير إلى نقلة نوعية في توجهات علم األلسنية باعتماد الخطاب 
كوحدم في التحليل بدال  من ال ملة   استيعاب اللنة من خ ل ربطها بعناصر السياق التي تشمل المتكلم/الكاتب 

النص وتقسيمها إلى المسند  األدوات اللنوية الخاصة بالتباعد  ترتيب المعلومة في والمستمت/القارئ والمو وع

العبارات الخاصة بسمات  االجتماعي بين المتكلم والمستمت مثل األلفاظ التي تعكل الرسمية وال رسمية في اللنة

ثل النصية الخطاب الشفوي  والخطاب المكتوب كما يقدم هذا المساق األفكار الرئيسية المتعلقة بمعال ة الخطاب م
التسلسل وتماسك النص وت حمه والقص والسياق والموقف الب هي والله ات الخاصة ونوع النص وتوايف هذه 
األفكار األساسية لتهذيب وتحسين مستوى إدراك المتدربين في مساقات التخصص لمفاهيم النصوص بشكل عام.  

خ ل تدريبات صفية مكثفة في تحليل ووصف عدد  وي مت هذا المساق ما بين الم ال النظري والم ال العملي من
من النصوص الو ائقية.

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


