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مقدمة:
تتق د

عمددة كلي د اللغددة بجةمع د نجددنا بإع د ا ه د ا ال د ليذ ال د

يددد

القددةن

الكني بص ن جلي ع كلي اللغة بأقسةمهة المختلف حيد يدت مد خ لدف تد ين
كذ البيةنة المنتبط بةلكلي مد نييد
النايبددة

الطةلبددة الددنايبي

نسدةل

ههد ا

منا د  .يمكد للطد

ددا اتلتحددةل بةلكليدد اتطدد ع علددا هدد ا الددد ليذ

للحص ذ علا المعل مة التدا تخدش ودن ط اتلتحدةل القبد ذ التسدجيذ ببدنام
الكلي المختلف

ا يك ن ا علا ناي بةلمسدتقبذ الد فيفا

دنش العمدذ المتةحد

لخنيجا كذ بننةم .
ناجددي مد ا تعددةلح ه يحقد هد ا ال د ليذ الفةمد المنج د
منس د با ط د

طةلبددة الكلي د الت ي د

منددف متمنددي لجميد

الس د ا لمددة يددف الخيددن ل د يننة همتنددة

طننة الحبي .

عمادة كلية اللغات جبامعة جنران
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نسةل الكلي

نيي

: Vision النيي
الوصول ببرامج الكلية إلي التنافسية علي المستوي المحلي واالقليمي في مجالي اللغات
.والترجمة
Reaching with the College's programs to competitiveness at the local and
regional levels in the fields of languages and translation.

: Mission النسةل
" تقديم تعليم وتدريب متميز في اللغة االنجليزية من أجل تطوير المهارات االكاديمية والبحثية
والفكرية للطالب من خالل مناهج معاصرة مبنية في ضوء معايير عالمية مع تطبيق ألفضل
الممارسات التعليمية الحديثة لسد احتياجات المجتمع من المتخصصين والمترجمين والباحثين في
" .مجال اللغة
Providing distinctive education and training in English language to
develop the academic, research and intellectual skills of students
through contemporary curricula designed in the light of international
standards, accompanied by applying the best modern educational
practices to meet the society needs of specialists, translators and
researchers in the field of language.

:Objectives

األه ا

. اعداد كوادر علمية في مجاالت تعليم اللغة والترجمة واألدب االنجليزي. تقديم استشارات فنية وعلمية في مجال تعليم اللغة االنجليزية والترجمة للمجتمع المحلي-2
. والدراسات األدبية والنقدية، والترجمة، انتاج بحوث علمية متخصصة في المجاالت اللغوية-3
1- Preparing scientific cadres in the fields of English language teaching,
translation and literature.
| الصفحة-4-

2- Providing technical and scientific consultations in the field of English
language teaching and translation to the local community.
3 - Conducting specialized scientific researches in the fields of language,
translation, literary and critical studies.

القي الج هني : Core Values
تحت مظلة اإليمان بتعاليم الدين اإلسالمي ,وفي إطار االنتماء للوطن والتمسك
بالتقاليد السعودية األصيلة تلتزم كلية اللغات بالقيم التالية في جميع معامالتها:
التفسين
تصفية العمل من كل شوب ابتغاء مرضاه هللا.

القيم
اإلخ ش
Loyalty
العمذ بن ح الفني
Team work
اتحتنا
Respect
التميد
Excellence
اإلب اع
Creativity
المسم لي المجتمعي
Social
responsibility
الوفة ي
Transparency

تتأل

العمل الجماعي وتبادل الخبرات والمعارف.
التعامل بتحضر وإنسانية و حفظ للكرامة وفق القيم اإلسالمية.
التفرد واألصالة لتحقيق جميع المخرجات بجودة عالية.
تهيئة بيئة مناسبة لتحفيز التفكير اإلبداعي المنتج وفقا ً لتعاليم
اإلسالم.
التفاعل اإليجابي تجاه الجامعة والمجتمع من واقع اإلحساس
بالمسؤولية.
الوضوح في كافة األنشطة والقرارات والتعامالت.

الكلي حةلية م قسمي نفنيي نميسيي همة:
*قس التنجم .
* قس اللغ اتنجليدي .
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وحدات الكلية
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وحدة
التطوير واجلودة
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وحدة التطوير واجلودة
الرؤية:
السبق والريادة في تطبيق معايير الجودة والتطوير المستمر علي المستوي األكاديمي والمؤسسي

الرسالة:
تفعيل عمليات ضمان الجودة وإرسائها في كل إجراءات التخطيط واإلدارة بالكلية لتحسين األداء
األكاديمي واإلداري وكسب ثقة المستفيدين ورضائهم .

األهداف االسرتاتيجية لوحدة التطوير واجلودة:
 -1إنشاء نظام لتوكيد وضمان الجودة يشمل األفراد والوحدات اإلدارية واألكاديمية في جميع
أقسام الكلية .
 -2نشر ثقافة الجودة وضمان االعتماد بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز
اإلداري والعاملين وطالب الكلية.
 -3تحقيق رسالة الكلية وأهدافها االستراتيجية من خالل ضمان جودة األنشطة التعليمية البحثية
والمجتمعية.
 -4تهيئة الكلية للوفاء بمتطلبات ومعايير الهيئة الوطنية لضمان الجودة واالعتماد .
 -5تقديم التوصيات والمقترحات المناسبة بشأن خطط التطوير للكلية والبرامج األكاديمية من أجل
االعتماد األكاديمي في السنوات المقبلة.
 -6وضع آليات المتابعة الدورية والتقويم لجميع أنشطة الكلية التعليمية واإلدارية والخدمية .
 -7تقديم الدعم الفني والمساعدة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات ومتطلبات التطوير والجودة بالكلية.
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االقسام النظرية
بالكلية
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قسم
الرتمجة
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. بكالوريوس الترجمة:اسم البرنامج
:مقــــدمة ونبذة عن قسم الترجمة
 حيث يمنح القسم درجة،يعد قسم الترجمة بكلية اللغات من ألاقسام الهامه والرئيسية بجامعة نجران
البكالوريوس في تخصص الترجمة بين اللغتين إلانجليزية والعربية ويهدف الي توفير احتياجات سوق العمل من
املتخصصين في مجال الترجمة ودراساتها وذلك باللغة إلانجليزية التي تعد اللغة ألاولى في العالم من حيث
ً
ً
 كما نطمح ان يكون للقسم دورا رائدا في نشر الكتب إلاسالمية.ألاهمية والثانية من حيث عدد املتكلمين
 ويضم قسم الترجمة عدد كبير من ألاساتذة السعوديين وغير.املترجمة للتعريف باإلسالم وثقافته وحضارته
. السعوديين من مختلف الجنسيات

Translation Department in brief :
Translation Department, at the College of Languages, is one of the most
important and major departments at Najran University, where the
Department grants Bachelor degree in translation specialization
between English and Arabic. The Department also aims at providing
labor market needs of translation specialists & translation studies in
English language which is the first language worldwide in terms of

importance, and the second in terms of the number of speakers. The
Department also aspires to have a leading role in publishing translated
Islamic books to spread awareness of Islam, its culture and civilization.

Translation Department has a large number of Saudi and non-Saudi
instructors and professors of various nationalities.

،،،،،،واهلل ويل التوفيق

. بكالوريوس الترجمة:اسم البرنامج
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: أهمية الربنامج
:اوال – أسباب اقتصادية
. مواكبة متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل-1
 حاجة املجتمع املتنامية ألعداد كبيرة من املترجمين في شتي أنواع الترجمة سواء التحريرية او الفورية نتيجة- 2
.للتغيرات الثقافية
:ثانيا – أسباب اجتماعية أو ثقافية
 ضرورة وجود مصدر دعم لجامعة نجران في الترجمة من العربية إلى إلانجليزية والعكس بالعكس في
>املؤسسات التعليمية وألاعمال ألاخرى ذات الصلة
 إن إدخال مثل هذا البرنامج في جامعة نجران يسهل عملية التعليم ألطفال املنطقة والبلدان املجاورة
ً
.بدل من السفر إلى الخارج أو إلى مدن أخرى في اململكة لدراسة هذا التخصص

Importance of the Program:

 Translation Program offers an integrated program that prepares students for
academic, professional and educational work in the field of English language and
Translation.
 Translation program is one of the few programs offered by Saudi universities,
which enables the university to offer a distinguished service towards leadership
and excellence.
 The need for graduates and researchers in the field of translation, interpretation
and translation studies.
 The need for a source of support for the Najran University in translation from
Arabic into English and vice versa in educational institutions and other related
works.
 The introduction of such a program at Najran University facilitates the process of
education for the children of the region and neighboring countries rather than
traveling abroad or to other cities in the Kingdom to study this specialization.
 The study in the Program, to obtain the bachelor's degree for the students of the
program in the College of Languages, took serious training in independent
thinking and self-expression fully in fluent spoken and written language .

 | ا ل ص ف ح ة- 12 -

 Students are specialized in English language translation and interpretation to
meet the society and labor market needs of translators and English language
specialists .
 The opportunity is given to distinguished graduates to meet the universities'
needs of instructors who are given the opportunity to study master and Ph.D.
abroad.
The reasons for establishing the Program also include- :
 Coping with the social and cultural progress, and translating and making use of
English literary and artistic works
 The increasing need of the community to professionals in translation and
interpretation.
: الرسالة

 كما يهدف إلى تطوير مهارات. يسعى قسم الترجمة إلى توفير تعليم وتدريب متكامل في الترجمة بين العربية والانجليزية
.الطالب اللغوية والفكرية في الترجمة لتلبية متطلبات سوق العمل
Translation Department Mission Statement:-

Translation Program seeks to provide integrated education and training in translation between Arabic
and English. It also aims to develop students' language and intellectual skills in translation to meet the
requirements of the labor market.
: الغايات و األهداف

. إعداد الكوادر املؤهلة واملهنية في جميع مجالت الترجمة التحريرية والشفهية. 1
. تزويد الطالب باملعرفة الشاملة في مجالت اللغة إلانجليزية والترجمة بين اللغة إلانجليزية والعربية2.
. تلبية احتياجات سوق العمل من املتخصصين في اللغة إلانجليزية واملترجمين تحريريا وشفهيا واملعيدين.3
. ربط الدراسات النظرية والعملية في البرنامج مع احتياجات املجتمع والتطورات الحديثة4.
 إعداد متخصصين ومتخصصات في مجال الترجمة ودراساتها و املؤهلين تأهيال علميا و أكاديميا يسمح لهم.5
.بمواصلة دراساتهم العليا للماجستير والدكتوراه في الداخل و الخارج

Program Objectives-:
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1. Preparing qualified & professional cadres in all fields of translation and
interpretation.
2. Providing students with comprehensive knowledge in the fields of English
language & translation between English and Arabic.
3. Meeting labour market needs of English specialists, translators, interpreters
and instructors .
4. Adjusting both theoretical and practical studies in the Program with the needs
of community & current developments.
5. Preparing male & female specialists in translation and its studies who are
scientifically and academically qualified to pursue their master and PhD's
degrees at home and abroad.
ا
أوال :املعايري األكادميية لربنامج الرتمجة:
تممم الاعتممماد فممي منلجيممة العمممل عوممي إلاطممار المموطكي للمممؤهالت باململكممة العربيممة السممعودية فممي صممياغة املعممايير
ألاكاديمي ممة  ،وق ممد رود ممي ف ممي إع ممدادها طبيع ممة امل ممتعلم والبرن ممامج وأهداف ممه وخص ممائص الخ ممريجين ون ممواتج ال ممتعلم
املتوقعة وكذا أبعادها ممن معرفمة  -مهمارات إدراكيمة  -مهمارات التعاممل ممع يخمرين و تحممل املسمؤولية  -مهمارات
التواصمل والمنفس حركيمه وتقنيممة املعلوممات  ،واملهمارات العدديممة  ،ويمي معمايير وضمعا مممن قبمل املتخصصمين فممي
القسم من خالل جلسات عصف ذهكي بالشتراك مع املستفيدين من الخدمة التعليمية من طالب وأولياء أمور
ً
استرشادا باملعايير إلاقليمية وفي إطار املحافظة عوي الهوية الوطنية  ،وتمثل هذه املعمايير الحمد ألادنممل املطلموب
توافره في البرامج التعليمية .

املواصفات العامة خلريج قسم الرتمجة:

حاملي درجة البكالوريوس من خريجي برنامج الترجمة يتمترون - :

 .1بمعرفممة شمماملة فممي مجممال الترجمممة التحريريممة والفوريممة مممن إلانجليزيممة إلممى العربيممة والعكممس فممي شممتي مجممالت
الترجمة.
 .2يتمتع خريجي البرنامج أيضا بإملامهم بمختلمف مهمارات الترجممة وجميمع املفماهيم والنظريمات ذات الصملة ممن
خالل دراستهم للمقررات املتخصصة .
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 .3لم ممديهم القم ممدرة عوم ممى التخصم ممص فم ممي أنم ممواع مختلفم ممة مم ممن الترجمم ممة متضم مممنة الترجمم ممة القانونيم ممة وإلاسم ممالمية
والتكنولوجية والعلمية والسياسية ،وغيرها ،سواء التحريرية او الفورية.
 .4يكتسب الطالب جميع املعارف ألاساسية املتعلقة باللغويات بشتي مجالتها –علم الصوتيات،و الدللت،
والاسلوبية وغيرها وكيفية توظيفها في مجال الترجمة.
 .5يصبح الخريجين قادرين عوى كل من النقمد والتحليمل وحمل مختلمف املشماكل املتعلقمة بمجمال دراسمتهم ويمتم
تدريبهم عوى حل املشاكل من خالل استراتيجيات مختلفة تطبق في مقررات متعددة.
 .6تم ممم تم ممدريب الطم ممالب عوم ممى أن يكونم مموا قم ممادرين عوم ممى اسم ممتخدام ادوات التحليم ممل سم ممواء بشم ممكل فم ممرد أو أثنم مماء
املشاركة في العمل الجمادي.
 .7جميممع املقممررات التممي تممدرس تشمممل تنميممة مهممارات التواصممل و املهممارات الئخصممية مممن خممالل تحقيممق نتممائج
المتعلم التمي يمتم قياسمها لجميمع الطمالب فمي مختلمف املقمررات .وأيضما ممن خمالل املشماركة فمي مشمارخع التخمرج
والعمل الجمادي يكون لد الطالب القدرة عوى قيادة الفريق واملشاركة في العمل التعاوني.
 .8يمكمن للطممالب ،مممن خممالل تئممجيعهم عومى اسممتخدام قواعممد بيانممات إلانترنمما فمي حممل الواجبممات وألانشممطة فممي
مختل ممف املق ممررات ،وك ممذلك م ممن خ ممالل تعل مميمهم الحاس مموب وأساس مميات اس ممتخدام التكنولوجي مما الحديث ممة،
مواكبة التطورات في مجالهم ألاكاديمي أو املنهي ومواصلة تعزيز معارفهم وفهمهم.
 .9يمك ممن للط ممالب تحقي ممق مس ممتوى ع ممال م ممن الس مملوك ألاخال ممي واملس م ول م ممن خ ممالل دراس ممتهم ألر ع ممة مق ممررات
للثقافة إلاسالمية وتوجيههم أيضا لذلك خالل اللقاءات التوجيهية وألانشطة الالمنلجيمة التمي تسمعي لزيمادة
ال ممودي ب ممالقيم إلاس ممالمية وألاخالقي ممة وتجعله ممم يحظ ممون بدرج ممة عالي ممة م ممن الاس ممتجابة ف ممي بي ممة املجتم ممع .وف ممي
الوقا ذاته ،فإنها تظهر الخريجين بمستوى عال من الولء ،وتحمل املس ولية والالتزام بخدمة املجتمع.

Translation Program graduates' qualifications:Graduates of bachelor degree from Tanslation Program demonstrate-:

& 1. An inclusive & thorough body of knowledge in the field of translation
interpretation from English into Arabic & vice versa.
2. The Program graduates also develop varied skills of translation and all related
concepts and theories through study of the different courses.
3. They have the ability to be specialized in the different types of translation,
legal, Islamic, technological, scientific, political, …etc., both written & spoken
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4. The students also acquire all the basic knowledge related to linguistics with its
varied fields, phonetics, semantics, stylistics etc. & how they can be
manipulated in translation.
5. The graduates become able to both scrutinize and creatively solve various
problems related to their field of study as they are trained on problem-solving
through the different strategies applied in the different courses
6. The students are trained to be able to use analytical techniques whether
individually or while participating in group work.
7. All courses taught include communicative & interpersonal skills development
through the achievement of learning outcomes that are measured for all
students in the different courses. Also through participation in graduation
projects and team work students have the capacity to lead teams and share in
cooperative work.
8. Through encouraging the students to use internet databases in assignments
and activities assigned in the different courses, as well as through teaching
them computer and technology basics in two different courses through their
study, they can keep up to date with developments in their academic or
professional field and continue to enhance their own knowledge and
understanding
9. Students can fully demonstrate a high level of ethical and responsible
behavior through teaching them four Islamic culture courses, orientations,
extracurricular activities depending on Islamic & ethical values awareness
and show a high degree of responsiveness in community environment.
Meanwhile, they demonstrate high level of loyalty, responsibility, and
commitment to service to society
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املستقبل الوظيفي أو فرص العمل للخرجيني -:

برنامج الترجمة يقدم برنامج متكامل يعد الطالب للعمل ألاكاديمي واملنهي والتعليمي في مجال اللغمة إلانجليزيمة
والترجم ممة .ط ممالب البرن ممامج متخصص ممون ف ممي اللغ ممة إلانجليزي ممة والترجم ممة التحريري ممة والفوري ممة ،وه ممم مؤهل ممون لتلبي ممة
احتياجات املجتمع وسوق العمل من:
 .1نظ مرا لعممدم وجممود خممریجين فممي مدینممة نج مران متخصصممين فممي مجممال الترجمممة ،فممإن خریجینمما لممدیھم فرصممة
عظيمه للعمل کمترجمين تحريريين وفوريين في مختلف مجالت وأنواع الترجمة.
 .2ل ت مزال الفرص ممة متاح ممة لخريج ممي برن ممامج الترجم ممة للعم ممل كمعلم ممين ف ممي امل ممدارس العام ممة والخاص ممة بمراحله مما
املختلفة من املراحل الابتدائية إلى املدارس الثانوية.
 .3بممما ان البرنممامج يتبكممج نممواتج تعلممم تهممدف الممي تقممديم تممدريبا جممديا فممي مهممارات التفكيممر املسممتقل ،والتعبيممر عممن
المذات ،والعمممل الجمممادي والقيممادة .يمكمن لخريجممي برنامجنمما العمممل كمممدراء ملمدارس اللغممات فممي القطمماعين العممام و
الخاص.
 4.خريجينمما لممديهم أيضمما فرصممة للعمممل فممي املؤسسممات والشممركات التممي تحتمماج املتخصصممين باللغممة إلانجليزيممة فممي
عملهم.
 .5ل تزال جامعة نجران ،فضال عن املؤسسات ألاخرى ،توفر فرصا لخريجينا بين موظفيها إلاداريين
 .6تعطمل الفرصة للخريجين املتميزين لتلبية احتياجات الجامعات من املعيدين الذين تتاح لهم الفرصة أيضا
لدراسة املاجستير والدكتوراه خارج البالد.

Translation Program Graduates' future career or job opportunities:
Translation Program offers an integrated program that prepares students for academic,
professional and educational work in the field of English language and Translation. Students are
specialized in English language, translation and interpretation and are prepared to fulfill the
society and labor market needs of :

1. As there are no graduates in Najran city specialised in translation field, our
graduates have prime opportunity to work basically as translators as well as
interpreters in the varied fields.
2. Still our graduates can work as teachers in the general public and private
schools with its different phases from the early stages to high schools.
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3. As the Program adopts learning outcomes that offer serious training in
independent thinking, self-expression, teamwork & leadership; our Program
graduates can work as Language schools' managers in some private.
4. Our graduates have also the opportunity to work in institutions & companies
that need English language specialists in their work.
5. Najran University, as well as other institutions, still can offer opportunities for
our graduates among its administrative staff.
6. The opportunity is given to distinguished graduates to meet the universities'
needs of instructors who are given the opportunity to study master and Ph.D.
abroad.

: الهيكذ التنفيما للبننةم
عميد الكلية

جملس القسم

رئيس القسم
سكرتارية
القسم

م سق الربنامج

سكرتارية القسم

م سق اجلودة
لجان الجودة

م سقة الربنامج

م سق الربنامج
سكرتارية القسم

املرشدة األكادميية

م سقة اجلودة

املرشد األكادميي
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Translation Program organizational structure

املعايري األكادميية خلريج برنامج الرتمجة:
ف
يجب ان يكون خريج قسم الترجمة قد اكتسب المغارف والقدرة علي هم :

أ  -املعرفة :
 .1يحدد املعارف واملفاهيم والنظريات ألاساسية في مجالت الترجمة بشقيها التحرير والشفهي.

 2.يعرف اللقواعد املتعلقة بالنحو والصرف وتراكيب ودللت واعراب اللغة إلانجليزية املكتوبة
واملنطوقة.
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 3.يعرف الجوانب املختلفة للعلوم إلانسانية ألاخرى التي تساعد الطالب في مجال تخصص الترجمة.
 .4معرفة أساليب البحث العلمي و كتابة البحوث العلمية في مجال الترجمة ودراساتها.
أ) املهارات اإلدراكية (الذه ية):

 1.تمييز العالقات السياقية لألساليب املختلفة في لغة املصدر ولغة الهدف وتحليل النصوص
املستهدفة في الترجمة.
 .2تحليل ونقد النصوص املترجمة و الدراسات املكتوبة باللغة إلانجليزية في مجال الترجمة.
 3.توظيف املعلومات واملفاهيم التي درسها واستخدام القواعد الصحيحة في ترجمة النصوص باللغة
إلانجليزية والعربية.
 .4يترجم تحريريا وشفهيا أنواع النصوص املختلفة من والي الانجليزية بكفاءة و احترافية.

ج)

مهارات التعامل مع االخرين وحتمل املسؤولية:

.1يشارك في العمل الجمادي بروح الفريق والتواصل بإيجابية مع يخرين.
.2يوجد الحلول املناسبة أل مشكلة قد تواجهه في نقل النصوص املترجمة تحريريا وشفهيا.

د) مهارات التواصل وتق ية املعلومات  ،واملهارات العددية:

 .1يتعامل مع ألاجهزة الحديثة الخاصة بالترجمة التحريرية والشفهية.
 .2يستخدم تكنولوجيا املعلومات الحديثة في البحث عن املعلومات واكتشاف مواقع للغة الانجليزية
تساعد في مجال الترجمة.

ه)

املهارات ال فس حركية (ان وجدت)

 .1يستخدم نبرات الصوت املتنوعة بالرتفاع والانخفاض لتوصيل املعكج عند الترجمة الشفهية وترجمة
املؤتمرات والترجمة التتبعية.

& Academic Standards: Program students should acquire the necessary knowledge
cognitive skills that enables them to:-

A) Knowledge:
1. Identify the basic knowledge, concepts & theories in the fields of translation
and interpretation.
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2. Identify grammatical, morphological, structural, semantic and syntactic rules
of written & spoken English.
3. Recognize the different aspects of other humanities that help the student in
the field of translation.
4. Recognize scientific research methodology while conducting projects &
studies in the field of translation .

B) cognitive skills:
1. Distinguish the contextual relations of the different styles of the SL and TL
besides critically analyzing translated texts and translation related studies.
2. Produce correct English when speaking, reading & writing different topics.
3. Translate and interpret different text types efficiently and professionally.
4. Apply the different concepts & theories of other humanities that help the
student in the field of study.

C) Interpersonal Skills & Responsibility:
1. Participate cooperatively in teamwork to acquire the skills to communicate
positively with others.
2. Find appropriate solutions to any problem encountered in conveying the
translated and interpreted texts.

D) Communication, information technology & numerical skills:
1. Deal with modern techniques & devices used for translation and
interpretation.
2. Use modern information technology to search for information and discover
English language sites that assist in the field of study.

E) psychomotor skills (if any)
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1. Use diverse high and low sound tones to accurately communicate meaning in case
of simultaneous, conference, and consecutive interpreting.
املتطلبات السابقة لاللتحاق بالربنامج :

 - 1اختبار القدرات
 - 2الحصول عوى الثانوية العامة

متطلبات احلصول على الدرجة العلمية :

وتشمل مدة البرنامج  ،وعدد الساعات املطلوبة موزعة عوى النحو التالي:
تكون الدراسة لنيل شهادة البكالوريوس في الترجمة باملقررات الدراسية عوى مدى ثمان مستويات وتمنح شهادة
البكالوريوس في الترجمة بعد إتمام الطالب للمتطلبات التالية :
استيفاء الشروط والبنود الواردة بالال ئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.
1.
دراسة مال يقل عن ( )136وحدة دراسية معتمدة والنجاح فيها.
.2
املقررات الاجبارية :وخصص لها (( 136وحدة دراسية معتمدة ،ويي مواد يدرسها جميع الطلبة امللتحقين
بالبرنامج.

مدة الدراسة و الدرجة املم وحة

تكون الدراسة لنيل شهادة البكالوريوس في الترجمة باملقررات الدراسية عوى مدى ثمانية مستويات
وتمنح شهادة البكالوريوس في الترجمة.

Prerequisites for joining the Program

1.Capabilities Test
2.Obtaining a General Secondary School certificate
Requirements for Obtaining the Degree:

The duration of the program and the number of hours required are distributed as
follows:
The Bachelor's degree in Translation will be taught in eight levels. The bachelor's
degree in Translation will be awarded after the student has completed the following
requirements:
1. Meeting the conditions and items contained in the unified list of postgraduate
studies in Saudi universities.
2. Studying at least (136) credit units approved and succeeding in them.
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Compulsory Courses: (136) credit units, which are taught to all students enrolled in
the program.
Number of levels of study: 8 levels
Total number of credit units: 136 hours
Number of units approved for field experience / field training (if available: Not
Applicable)
Number of units approved for thesis or research project (for postgraduate studies): 6
units
Number and percentage of units of university requirements: Number of units 12\\
percentage 8.23%
Number and percentage of units of college requirements: Number of units 11\\
percentage 8.08%
Number and percentage of units approved for specialization of the total units of the
program: Number of units 113\\ percentage 83.08%
Compulsory Courses: Number of Units = (136)
Elective Courses: Number of Units = (None)
Free Courses: Number of Units = (None)
Duration of the study and the degree obtained:
The Bachelor's degree in translation is a 8-levels. Then, a bachelor degree in
Translation is obtained.

اإلرشاد األكادميي لربنامج الرتمجة
: الرؤية
. إرشاد أكاديمي متكامل لطالب سعود مطلع قادر عوي القيام بدور فعال في قيادة املجتمع
: الرسالة
 وملبيا،  حامال للواء نهضة اململكة،الاهتمام بطالب اللغة الانجليزية كممثل لبلدة بلغة يي متطلب العصر
ملتطلبات سوق العمل وذلك من خالل البرنامج ألاكاديمي املتكامل الذ يتبعه برنامج الترجمة لتأهيل
. طالبه
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أهداف خطة اإلرشاد األكادميي للربنامج :
أول :أهداف عامة وتتمثل في :
 -1تقديم املعلومات ألاكاديمية وإلارشادية للطالب وزيادة وعيهم بنظام الدراسة في البرنامج وتعريفهم
بأهمية إلارشاد ألاكاديمي .
 -2التعرف عوى املشكالت والعقبات الئخصية التي تحول دون قدرة الطالب عوى التحصيل العلمي .
 - 3توجيه الطالب ومتابعتهم أكاديميا واجتماعيا وصحيا خالل سنوات الدراسة .
 - 4مساعدة الطالب الذين يعانون من مشكالت نفسية واجتماعية عوى اجتياز الصعوبات ؛ وذلك
بتحويل الحالت الطالبية إلى املشرف النفس ي .
أهداف تتعلق بربنامج الرتمجة :

 مساعدة الطالب املتعثرين دراسيا في القسم عوى تحسين أوضاعهم ألاكاديمية .
 مساعدة الطالب عوى إيجاد حلول مباشرة للمشكالت ألاكاديمية التي تواجههم بما يتعلق منها
بصعوبة فهم بعض مقررات البرنامج .
 تهي ة الطالب لستقبال كل عام دراس ي جديد  ،بالستعداد الجيد له ومعرفة ما يتعلق بالختبارات
وكذلك اللوائح الجامعية .
 محاولة تعديل السلوك الطال ي غير املنضبط بتقديم النصح وإلارشاد والتوعية الالزمة وإعالم
الطالب بالعقوبات في ذلك .
 التواصل مع املرشد ألاكاديمي للكلية والرئيس املباشر للقسم لحل املشكالت الطالبية مثل  :فك
القيد  ،الفصل ألاكاديمي .

ثانيا  :املهام العامة للمرشد األكادميي :
هناك مهام عديدة يجب عوى املرشد ألاكاديمي القيام بها من أهمها :
1م الحصول عوى قائمة الطالب من مكتب التسجيل .
2م الاجتماع بالطالب والتعرف عوى مشاكلهم  ،وإخبارهم بأن عملهم هو تقديم العون واملساعدة لهم .
3م توزخع املطويات التعريفية بالنظام إلارشاد .
4م ضرورة توعية الطالب بأهمية املحافظة عوى سرية أوراقه.
5م التشديد عوى أهمية الحضور والانضباط خالل الدراسة .
6م وضع إعالنات دورية مستمرة بما يستجد من الحالت الدراسية مثل  :فترة الحذف وإلاضافة  ،الاعتذار
عن "مقررم فصل"  ،التأجيل  ،التقويم الجامعي الخاص ببدء الاختبارات النهائية "لطالب الانتظام
والانتساب عوى السواء .
7م تفعيل إلارشاد الوقائي.
املهام اإلجرائية للمرشد األكادميي :
1م تجهيز ملف إلارشاد ألاكاديمي .
2م مساعدة الطالب في رسم خطته الدراسية والتعديل فيها بحسب الحاجة .
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م إلاشراف عوى جداول تسجيل بعض الطالب النهائية ومعرفة العب الدراس ي لهم ومساعدتهم متج ما3
. دعا الضرورة
. م إلاشراف عوى عملية الحذف وإلاضافة4
. م إرشاد الطالب املتأخرة دراسيا وتوجيهها5
. م رعاية الطالب املتفوقين6
. م التواصل والتنسيق مع الاخصائي الاجتمادي والنفس ي7
.م الاهتمام باملقترحات والشكاوى التي تصدر من الطالب ورفعها لجهات الاختصاص8

Academic Advising In Translation Program:Vision:
Comprehensive academic advising for a cultures Saudi student that can play a significant
part in leading his/ her community.
Mission
Providing necessary concern for English language student as a representative of his country
speaking a language that is basic requirement of the age, and to meet the requirements of
labor market through the integrated academic program followed by translation department
for qualifying its students.
Objectives of the Academic Advising Program:
First: General objectives
1. Providing academic advising & guidance information to students and increasing their
awareness of the system of study in the program and the definition and importance of
academic advising in Saudi Arabia.
2. Identifying the personal problems and obstacles that reduce the ability of the student to
attain proper education.
3. Guiding students and follow them up academically and socially and if needed knowing
any health problem during his/her years of study.
4. Helping the students facing psychological and social problems to overcome any related
difficulties by turning the student cases to the supervisor.
Objectives related to the Arabic language program:
• Providing assistance to students who have failed in some study courses in the department
to improve their academic situation.
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• Helping students find direct solutions to the academic problems they face, including
difficulty in understanding some of the program's courses.
• Preparing students for each new academic year, and providing needed information related
to exams as well as university regulations.
• Attempting to discipline bad behaviored student by providing advice, guidance and
awareness, and informing the students about the penalties.
• Communicating with the College academic advisor and the department head to solve the
student problems such as: segregation.
Second: The general tasks of the academic advisor:
There are many tasks that the academic advisor must do, the most important of which are:
1. Obtaining a list of all students from the registration office.
2. Holding meetings with the students and know their problems, suggesting helpful tips
help them.
3. Distribution of academic advising related pamphlets.
4. The student should be aware of the importance of preserving the confidentiality of his /
her documents.
5. Emphasizing the importance of attendance and discipline during the study.
6. Putting continuous periodic announcements of new educational notifications as: the
period of deletion and addition, dropping of a "semester- course," postponement, the
university calendar for the beginning of final.
7. Activation of preventive advising.
Procedural tasks of the academic advisor:
1 - Preparing the academic advising file.
2. Assisting the student in deciding modifying his/ her study plan when needed.
3 Supervising the schedules registration of some students of the final tear of study and help
them when necessary.
4 Supervising deletion and addition process.
5. Instructing and guiding academically-weak students.
6. Paying special attention for excellent students.
7 Communicating and coordinating with the social and psychological specialist.
8. Paying special attention for proposals and complaints sent by students and submitting to
the competent authorities.
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خطة البكالوريوس برنامج الترجمة  316ساعة
م

المستوى األول
اسم المقرر

رمز
المقرر

مدخل إلى الثقافة اإلسالمية 1
المهارات اللغوية

 111سلم
1
201
2
عرب
قواعد اللغة اإلنجليزية 1
 111نجل
3
استماع وتحدث 1
 112نجل
4
كتابة 1
 113نجل
5
قراءة 1
 114نجل
6
إجمالي الساعات المعتمدة
م

المستوى الثالث
اسم المقرر

رمز
المقرر

الثقافة اإلسالمية 3
 113سلم
1
قواعد اللغة اإلنجليزية 3
 211نجل
2
استماع وتحدث 3
 212نجل
3
كتابة 3
 213نجل
4
قراءة 3
 214نجل
5
مفردات 1
 215نجل
6
إجمالي الساعات المعتمدة
المستوى الخامس
م

رمز
المقرر

1

301
عرب
 311نجل
 315ترج
 316ترج
 317نجل
 318نجل

2
3
4
5
6

اسم المقرر
مهارات الكتابة
مقدمة في علم اللغة
مقدمة في الترجمة
المعاجم اللغوية
علم الصرف وتركيب الجملة
اللغة والثقافة

إجمالي الساعات المعتمدة
م

1
2

3
3
3
3
16

 121نجل
3
 122نجل
4
 123نجل
5
 124نجل
6
إجمالي الساعات المعتمدة
متطلب سابق

 121نجل
 122نجل
 123نجل
 124نجل

الكتابة المتخصصة

401
1
عرب
الترجمة الفورية و التتابعية
 411ترج
2
ترجمة نصوص سياسية و اقتصادية
 412ترج
3
الترجمة التلخيصية
 413ترج
4
ترجمة نصوص عسكرية وأمنية
 414ترج
5
ترجمة نصوص علمية وتكنولوجية
 415ترج
6
إجمالي الساعات المعتمدة

م

رمز المقرر

الثقافة اإلسالمية 2
التحرير العربي

 112سلم
 202عرب

قواعد اللغة اإلنجليزية 2
استماع وتحدث 2
كتابة 2
قراءة 2
المستوى الرابع
اسم المقرر

رمز المقرر

 114سلم
1
 221نجل
2
 222نجل
3
 223نجل
4
 224نجل
5
 225نجل
6
إجمالي الساعات المعتمدة

الثقافة اإلسالمية 4
نطق اإلنجليزية
استماع وتحدث 4
كتابة 4
قراءة 4
مفردات 2

متطلب سابق
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212نجل
213نجل
214نجل
 215نجل

1

 302عرب

قواعد اللغة العربية

3
3
3
3
2

2
3
4
5
6

317ترج
 322ترج
 323ترج
 324ترج
 325ترج

اللغويات التقابلية
علم المعاني
علم لغة النص و الترجمة
علم األسلوبية
نظريات الترجمة

2
3
2
2
3

 315ترج

7

 326ترج

الترجمة اآللية ومساعدة الحاسب

3

 315ترج

3
3
3
3
3
17

رمز المقرر

إجمالي الساعات المعتمدة
متطلب سابق

م

المستوى الثامن
اسم المقرر

رمز المقرر

 301عرب

1

 315ترج
 315ترج
 315ترج
 315ترج
 315ترج

2
3
4
5
6
إجمالي الساعات المعتمدة

 402عرب

تطبيقات أسلوبية

 421ترج
 422ترج
 423ترج
 424ترج

الترجمة القانونية
ترجمة نصوص إسالمية
ترجمة نصوص أدبية
مشروع الترجمة

ONE

عدد
الساعا
ت
3

متطلب سابق

 311نجل
 311نجل
 311ترج

18

The study plan is distributed as follows:
TWO

عدد
الساعا
ت
2
3
3
3
3
3
17

متطلب سابق

عدد
الساعا
ت
3

عدد
الساعا
ت
2

م

اسم المقرر

سلم 8 :
عرب 41 :
نجل 36 :
ترج 14 :
عدد الساعات االجمالي في الخطة 463 :

LEVEL

3
3
3
3
16

 111نجل
 112نجل
 113نجل
 114نجل

المستوى السادس

17
المستوى السابع
اسم المقرر

رمز
المقرر

عدد
الساعا
ت
2
2

عدد
الساعا
ت
2
3
3
3
3
3
17

متطلب سابق

م

المستوى الثاني
اسم المقرر

عدد
الساعا
ت
2
2

متطلب سابق

LEVEL

عدد
الساعا
ت
3

 401عرب

3
3
3
6

 315ترج
 315ترج
 315ترج
 315ترج

31

متطلب سابق

N

Code

Course Name

1
2
3
4
5
6

111سلم
201عرب
Eng111
Eng112
Eng113
Eng114

Intro. to Islamic Culture-1
Language Skills
English Grammar-1
Listening & Speaking-1
Writing-1
Reading-1
Total Credit Hours

N

Code

1
2
3
4
5
6

113سلم
Eng211
Eng212
Eng213
Eng214
Eng215

N

Code

1

Arab30
1
Eng311

2

Hrs
.
2
2
3
3
3
3

PreReq.

N

Code

Course Name

1
2
3
4
5
6

112 سلم
202عرب
Eng121
Eng122
Eng123
Eng124

Islamic Culture-2
Arabic Composition
English Grammar-2
Listening and Speaking-2
Writing-2
Reading-2
Total Credit Hours

THREE
PreReq.

N

Code

Eng 121
Eng 122
Eng 123
Eng 124

1
2
3
4
5
6

114سلم
Eng221
Eng222
Eng223
Eng224
Eng225

N

Code

Course Name

1

Arab30
2
Trans31
7
Trans32
2
Trans32
3
Trans32
4
Trans32
5
Trans32
6

Arabic Grammar

16

LEVEL
Course Name
Hrs
.
Islamic Culture-3
2
English Grammar-3
3
Listening & Speaking-3
3
Writing-3
3
Reading-3
3
Vocabulary 1
3
Total Credit Hours
LEVEL
Course Name
Hrs
.
Writing Skills
3
Introduction to Linguistics

3

2

Introduction to Translation

3

3

Lexicology

3

4

5

Trans31
5
Trans31
6
Eng 317

Morphology & Syntax

3

5

6

Eng318

Translation & Culture

2

6

3
4

7

7
Total Credit Hours

N

Code

1

Arab
401
Trans41
1

2

3
4
5
6

Trans41
2
Trans41
3
Trans41
4
Trans41
5

N

Code

1

Arab40
2
Trans42
1

Simultaneous & Consecutive
Interpreting

3

Trans315

2

Translating Political & Economic
Texts
Summary Translation

3

Trans315

3

3

Trans315

4

Translating Military and Security
Texts
Translating Scientific and
Technological Texts
Total Credit Hours

3

Trans315

5

3

Trans315

FOUR
PreReq.

Eng212
Eng213
Eng214
Eng 215
17

LEVEL
Hrs
.
3

SIX
PreReq.

2

Eng 311

Semantics

3

Eng 311

Text Linguistics and Translation

2

Trans 311

Stylistics

2

Theories of translation

3

Trans315

3

Trans315

LEVEL
Course Name
Hrs
.
Stylistic Application
3

EIGHT
PreReq.
Arab401

Computer-Assisted Translation
Total Credit Hours

SEVEN
PreReq.
Arab 301

Eng 111
Eng 112
Eng 113
Eng 114
16

Contrastive Linguistics

17

LEVEL
Course Name
Hrs
.
Specialized Writing
2

PreReq.

LEVEL
Course Name
Hrs
.
Islamic Culture-4
2
Pronunciation of English
3
Listening & Speaking-4
3
Writing-4
3
Reading 4
3
Vocabulary 2
3
Total Credit Hours

17
FIVE
PreReq.

Hrs
.
2
2
3
3
3
3

Trans42
2
Trans42
3
Trans42
4

17

18

Translating Legal Texts

3

Trans315

Translating Islamic Texts

3

Trans315

Translating Literary Texts

3

Trans315

Translation Project

6

Trans315

Total Credit Hours
Total Hours 136
8 : سلم
14 : عرب
63 : نجل
51 : ترج
136 : عدد الساعات االجمالي في الخطة

المقررات الدراسيّة وترميزها
نظام ترقيم
ّ
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18

ً
رمز املقرر :وهو رمز يوضح فيه قسم الترجمة في جامعة نجران ومستوى املقرر وف ة محتوى املقرر وتسلسله و الرمز مؤلفا
املقررات الدر ّ
من عدد من وألارقام باإلضافة إلى رمز الترجمة(ترج) .ويخضع نظام ترقيم وترميز ّ
اسية لبرنامج الترجمة ) ملرحلة
ُ
البكالوريوس للضوابط وألاسس التالية:

المقررات
أوالا :ترقيم
ّ

ّ
يدل ّ
املقرر من  3خانات ( آحاد  ،عشرات  ،م ات ) ّ
يتكون رقم ّ
كل رقم عوى ما يأتي :
أ  -الرقم امل و  :يمثل املستوى السنو الذ يطرح فيه املقرر فصلين دراسيين (ألاول والثاني) كما يوي:

السنة الدراسيّة

رقم المئات

السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة

3
2
1
4

ب  -الرقم العشر  :يمثل التخصص الفردي في القسم الذ ينتمي له املقرر كالتالي :

الرقم العشري

التخصص الدقيق

0
2-3

يدل على المقررات العامة
يدل علي المقررات في كل فصل دراسي (اول وثاني)

ج  -رقم يحاد  :يمثل رقم املقرر الجزئي ضمن تسلسل مجموعة املقررات التخصصية التي ينتمي إليها املقرر في التخصص
الفردي في القسم يأخذ الرقم من (. )7 – 1

المقررات
ثانيا ا :ترميز
ّ
ٌ
اسية في ( البرنامج ) بما يتطابق مع ّ
املقررات الدر ّ
ّ
ّ
تم اختيار رمز ّ
الترجمة ) عوى ما هو متعارف
مسمج قسم (
عليه ،وبناء عوى ذلك فقد ّ
تم اختيار رمز البرنامج ( ترج ) .
نم د األقسة المسم ل ع ت نيس المقنن:
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نمد القس

اس القس  /التخصش

سل

قس ال ناسة اإلس مي

عن

قس اللغ العنبي

نجذ

تخصش قس اللغ اتنجليدي

تنج

تخصش قس التنجم

متطلبات برنامج الترجمة
لقد تم توزخع الخطة الدراسية لبرنامج الترجمة واملكونة من  136ساعة معتمدة إلى أر عة
متطلبات ھي  :متطلبات الجامعة  12ساعات معتمدة  ،ومتطلبات الكلية  11ساعات معتمدة ،
ومتطلبات القسم  63ساعة معتمدة  ،ومتطلبات التخصص  51ساعة معتمدة .
عـدد الوحدات المعتمـدة

النسبة المئوية

نـوع المتطلب
3

متطلبات اجلامعـة

32

%1.21

2

متطلبات الكلـية

33

%1.01

1

متطلبات القسم

61

46.32%

4

متطلبات التخصص

53

%135.

م

مـجموع متطلبات التخرج

316

متطلَّبات الجامعة
متطلبات الجامعة ھي مقررات مطلوبة للحصول عوى الدرجة العلمية ،وتتكون من أر عة
مقررات ومجموع ساعاتها املعتمدة اثكي عشر ساعة كما يي موضحة في الجدول أدناه :
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Course code
2-سلم111
2 –  عرب201
2-سلم112
2 – عرب202
2-سلم111
2 -سلم111

University Requirements
Course title
Number of credit
hours
Intro. to Islamic
2
Culture-1
Language Skills
2
Islamic Culture-2
2
Arabic Composition
2
Islamic Culture-3
2
Islamic Culture-4
2

Level
First
First
The second
The second
The third
The fourth

متطلَّبات الكُليّة

الهدف املرجو من متطلبات الكلية ھو تزويد الطالب باملعرفة واملعلومات الضرورية لنيل

وتتكون متطلبات الكلية من مقررات. درجة البكالوريوس من قسم الترجمة بجامعة نجران
مختلفة وعدد وحداتها املعتمدة اجد عشر ساعة تغطي متطلبات الكلية مواد غير تخصصية
: كما ھو موضح في الجدول أدناه
 متطلبات الكليةCollege Requirements
Course code
Arab301
Arab302
Arab 401
Arab402

Course title
Writing Skills
Arabic Grammar
Specialized Writing
Stylistic Application

Number of credit
hours
3
3
2
3

Level
The fourth
The fifth
The seventh
The eighth

:متطلَّبات القسم و التخصص

ً تتكون متطلبات القسم والتخصص عدة مقرر
ات من أساسیات مقررات اللغة إلانجليزية

: والترجمة وغيرها كما يي موضحة في الجدول أدناه
Eng.111
Eng. 112
Eng. 111
Eng. 111
Eng.121
Eng.122
Eng.121

Specialization requirements
Grammar -1
3
Listening & Speaking 1
3
Writing1
3
Reading1
3
Grammar2
3
Listening & Speaking –
3
2
Writing 2
3

First
First
First
First
The second
The second
The second
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Eng.121
Eng. 211
Eng. 212
Eng. 211
Eng. 211
Eng.212
Eng.221
Eng.222
Eng.221
Eng.221
Eng.222
Eng311
Trans315
Trans316
Eng317
Tans318
Trans317
Trans322
Trans323
Trans324
Trans325
Trans326
Trans411

Trans412
Trans413
Trans414
Trans415

Trans421
Trans422
Trans423
Trans424

Reading 2
Grammar 3
Listening & Speaking 3
Writing 3
Reading 3
Vocabulary Building1
English Pronunciation
Listening & Speaking –
4
Writing 4Reading4 –
Vocabulary Building2
Introduction to
Linguistics
Introduction to
Translation
Lexicology
Morphology & Syntax
Translation & Culture
Contrastive Linguistics
Semantics
Text Linguistics and
Translation
Stylistics
Theories of translation
Computer-Assisted
Translation

3
3
3
3
3
3
3
3

The second
The third
The third
The third
The third
The third
The fourth
The fourth

3
3
3
3

The fourth
The fourth
The fourth
The fifth

3

The fifth

3
3
2
2
3
2

The fifth
The fifth
The fifth
The sixth
The sixth
The sixth

2
3
3

The sixth
The sixth
The sixth

Simultaneous &
Consecutive
Interpreting
Translating Political &
Economic Texts
Summary Translation

3

The seventh

3

The seventh

3

The seventh

Translating Military and
Security Texts
Translating Scientific
and Technological
Texts
Translating Legal Texts
Translating Islamic
Texts
Translating Literary
Texts
Translation Project

3

The seventh

3

The seventh

3
3

The eighth
The eighth

3

The eighth

3

The eighth

:الكتب واملراجع لربانمج الرتمجة
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ُ
يوجد مكتبة مركزية توفر جميع املراجع والكتب الواردة في توصيف املقررات  ،إضافة إلى
القواميس و املوسوعات ،و كتب اللغة واملهارات  ،و كتب التراجم و غيرها عالوة عوي املكتبة
الرقمية.

منوذج ( أ )
أعضاء هيئة التدريس الذين على رأس العمل بقسم  /الرتمجة  -شطر الرجال
م
3
2
1
4
5
6
3
1
9
30
33
32
31
35
36
33
31
39
20
21
22
23
24
25

االسـم الرباعي
سامي ابراهيم عبد هللا القوزي
سعود عبدهللا آل مشيط
دمحم إمداد الحق
سردار دمحم فضل الحق
الخيار عبد السالم عتامنة
عبد الحفيظ علي علي فقيه
حسين علي عبد هللا حبتور
دمحم علي عبد هللا محسن
حواس بوجمعة احمد السيد
دمحم أويس خان
أنور علي حميد األثوري
دمحم سيف هللا ظفر
ذو الفقار حسين
راجيب احمد شمس الدين
سامح محمود دمحممحمود
فهد حمد علي آل مسعد
ياسر دمحم علي جفشر
سلطان علي الذيبي
يحي دمحم القحطاني
دمحم مبخوت عبد هللا الهمامي
ناظم علي دمحم القحطاني
ناجي دمحم مهدي الشرمان
أحمد دمحم محمود دمحم
دمحم جودة دمحم دمحم
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التخصص العام
دكتوراه لغويات
دكتوراه لغويات
دكتوراه أدب انجليزي
دكتوراه لغويات
دكتوراه لغويات
دكتوراه لغويات
دكتوراه لغويات
دكتوراه لغويات
دكتوراه لغويات
دكتوراه لغويات
دكتوراه لغويات
ماجستير
ماجستير
ماجستير
دكتوراة
لغويات تطبيقية
لغويات تطبيقية
لغويات تطبيقية
لغة انجليزية
لغة انجليزية
لغة انجليزية
لغة انجليزية
ماجستير
ماجستير

التخصص الدقيق
لغويات تطبيقية
لغويات تطبيقية
أدب انجليزي
لغويات تطبيقية
لغويات تطبيقية
لغويات تطبيقية
لغويات تطبيقية
لغويات تطبيقية
لغويات تطبيقية
لغويات
لغويات تطبيقية
لغويات
لغويات
لغويات
ترجمة
لغويات تطبيقية
لغويات تطبيقية
لغويات تطبيقية
لغة انجليزية
لغة انجليزية
لغة انجليزية
لغة انجليزية
لغويات
لغويات

منوذج حصر أعضاء هيئة التدريس
منوذج ( أ )

أعضاء هيئة التدريس الذين على رأس العمل بقسم  /الرتمجة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

التخصص العام
االسـم الرباعي
د .أسماء عبده أبو المعاطي دكتوراه أدب انجليزي
االدهم
دكتوراه لغويات
د .مريم عبده يوسف
دكتوراه أدب انجليزي
د .مونيكا جوشي
دكتوراه أدب انجليزي
د .سكينة خان
دكتوراه لغويات
البتول احمد الحازمي
ماجستير
أ /حياة الزهراني
ماجستير
أ/لولو دمحم الريمي
ماجستير
أ/عبير اكرم دمحم
ماجستير
أ/فرح غفور
ماجستير
أ/سعدية سلطانة
ماجستير
أ/مرشدة بارفين
ماجستير
/أسماء احمد
ماجستير
أ /هديل الشريف
ماجستير
أ /سعاد عبود الشهراني
ماجستير
أ /غزيل المطلقة
ماجستير
أ /زينة الدعجم
دكتوراة
أ /مها القحطاني
ماجستير
أ/ابرار القحطاني
بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية
أ /فاطمة السويدان
بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية
أ /فاتن حوكاش
بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية
أ /نوره ال سالم
بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية
أ/امل سالم
بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية
أ /فاطمة السليمان
بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية
أ /ريسة السويدان
بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية
أ /وفقة العنكيص
ماجستير
أ/سارة مداوس
بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية
أ/أنادين الوادعي
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 -شطر النساء

التخصص الدقيق
أدب انجليزي
لغويات تطبيقية
أدب انجليزي
أدب انجليزي
لغويات تطبيقية
لغويات تطبيقية
ELT
ادب
ادب
ادب
ادب
ترجمة
لغويات
لغويات
لغويات
لغويات
لغويات
ترجمة
-------------------------------------------------------------------------

نموذج ( ب )

أعضاء هيئة التدريس المبتعثين بقسم  /الرتمجة

 -شطر الرجال

م

االســـم الرباعي

1

دمحم عبدهللا ال عباس

التخصص
العـــام
اللغة االنجليزية

التخصص الدقيق
(إن وجد)
لغويات

دولة
االبتعاث
بريطانيا

2

خالد عبدهللا ال درع

اللغة االنجليزية

3

عبد العزيز الشهراني

اللغويات

اللغة االنجليزية
لالغراض
االكاديمية
اللغويات

بريطانيا
استراليا

4

ماجد دمحم إبراهيم

اللغة االنجليزية

اللغة اإلنجليزية

بريطانيا

5

عيسي علي عيسى
باطل
ناجي عوض ناصر
اليامي

اللغة االنجليزية

اكتساب لغة

امريكا

اللغة االنجليزية

اللغويات التطبيقية

بريطانيا

7

عايض سعد الهاجري

8

عبد الرحمان احمد
الوادعي
عوض عبد هللا سعد
ناجي

دراسات
الترجمة
اللغويات

دراسات الترجمة

بريطانيا

اللغويات

بريطانيا

اللغويات التطبيقية

بريطانيا

6

9

اللغويات
التطبيقية

الجامعة
University
College of
London
Leeds School
of English
University of
Melbourne
DUQUESNE
UNIVERSITY
Arizona
Univesity
University of
central
Lancashire
University of
Leicester
Edinburgh
University
Manchester
University

نموذج حصر أعضاء هيئة التدريس
نموذج ( ب )

أعضاء هيئة التدريس المبتعثين بقسم  /الرتمجة

 -شطر النساء

م

االســـم الرباعي

1

انفال مسفر الوادعي

التخصص
العـــام
اللغة االنجليزية

التخصص الدقيق
(إن وجد)
لغويات

2
3

سحر المنيف
عهود السوار

اللغة االنجليزية
اللغة االنجليزية

-------
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دولة
االبتعاث
ابتعاث
داخلي
بريطانيا
استراليا

قسم
اللغة االجنليزية

اسم البرنامج :برنامج بكالوريوس في اللغة الانجليزية-:
لم يتم تفعيل البرنامج بعد ولم يلتحق به طالب

 | - 36 -ا ل ص ف ح ة

الئحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية
الس ة الدراسية :

فصالن رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
الفصل الدراسي :

ً
أسبوعا ُت َّ
درس على مداها املقررات الدراسية ،وال تدخل من ضمنها فترتا
مدة زمنية ال تقل عن خمسة عشر

التسجيل والاختبارات النهائية.
الفصل الصيفي :

مدة زمنية ال تزيد على ثمانية أسابيع وال تدخل من ضمها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية ،وتضاف خاللها املدة
املخصصة لكل مقرر.
املستوى الدراسي :

ً
هو الدال على املرحلة الدراسية ،وفقا للخطط الدراسية املعتمدة.

اخلطة الدراسية :

هي مجموعة املقررات الدراسية إلاجبارية والاختيارية والحرة ،والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج
التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص املحدد.
املقرر الدراسي :

مادة دراسية ضمن خطة الدراسية املعتمدة في كل تخصص (برنامج) ويكون لكل مقرر رقم ،ورمز ،واسم،
ووصف مفصل ملفرداته ّيميزه من حيث املحتوى واملستوى ّ
عما سواه من مقررات ،وملف خاص يحتفظ به القسم

لغرض املتابعة ،والتقييم والتطوير ،ويجوز أن يكون لبعض املقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.
الوحدة الدراسية :

املحاضرة النظرية ألاسبوعية التي ال تقل مدتها عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري الذي ال تقل مدته عن
خمسين دقيقة ،أو الدرس العملي أو امليداني الذي ال تقل مدته عن مائه دقيقة.
اإلنذار األكادميي :

إلااعشعارالذي يوجه للطالب بس ب انخفاض معدله التراي ي عن الحد ألادنا املو ف في هذه الالئحة.
درجة األعمال الفصلية :

الدرجة املمنوحة لألعمال التي تبين تحصيل الطالب خالل فصل دراس ي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية
تتصل باملقرر الدراس ي
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االختبار ال هائي :

اختبارفي املقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراس ي.

درجة االختبار ال هائي :

الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبارالنهائي للفصل الدراس ي .
الدرجة ال هائية :

ً
مجموع درجات ألاعمال الفصلية مضافا إليها درجة الاختبارالنهائي لكل مقرر ،وتحسب الدرجة من مائة .

التقدير :

وصف للنسبة املئوية أو الرمزألابجدي للدرجة النهائية التي حصل عليه الطالب في أي مقرر .
تقدير غري مكتمل :

ً
تقدير يرصد مؤقتا لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في املوعد املحدد ،ويرمز له في السجل
ألاكادي ي بالحرف (ل) أو (. )IC

تقدير مستمر :

ً
تقديريرصد مؤقتا لكل مقرر تقتض ي طبيعة دراسته أيثرمن فصل دراس ي الستكماله ويرمزله بالرمز(م) أو (.)IP

املعدل الفصلي :

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات املقررة لجميع املقررات التي
درسها في أي فصل دراس ي وتحسب النقاط بضرب الوحدة املقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر
درسه الطالب ،انظرامللحق (ب).
املعدل الرتاكمي :

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع املقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على
مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات ،انظرامللحق (ب).

التقدير العام :

وصف مستوى التحصيل العل ي للطالب خالل ّ
مدة دراسته في الجامعة.

العبء الدراسي:

مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراس ي ،ويحدد الحد ألاعلى وألادنا للعبء
الدراس ي حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

ا
أوال  :االعتذار عن فصل
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نظام االعتذار

-

ً
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراس ي دون أن يعد راسبا إذا تقدم بطلب الاعتذار قبل بداية
الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على ألاقل ( حسب الفترة املعرفة في التقويم الجامعي) .أما طالب الكليات التي
تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز لهم الاعتذار قبل بداية الاختبارات النهائية بثمانية أسابيع على ألاقل ،وبالنسبة
للدورات القصيرة فيجوز لهم الاعتذار قبل بداية الاختبارات بما يعادل ثلث مدة الدورة وفي جميع هذه الحاالت البد
أن يكون تقديم الطلب عبر البوابة إلالكترونية خالل الفترة املحددة ،ويرصد للطالب تقدير (ع) أو ( )Wويحتسب
هذا الفصل من املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

-

يجب أال تتجاوز فصول الاعتذار فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول غير متتالية .أما طالب الكليات التي تطبق
نظام السنة الدراسية فال يجوز الاعتذار لسنتين متتاليتين ويجب أال تتجاوز سنوات الاعتذار سنتين دراسيتين غير
متتاليتين طيلة بقاء الطالب بالجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك .وملديرالجامعة الاستثناء من ذلك.

ثانيا  :االعتذار عن مقرر:
-

يجوز للطالب الاعتذارعن الاستمرارفي دراسة مقرر دراس ي في الفصل الدراس ي وفق الشروط التالية
 -1يجوز للطالب الاعتذارعن مقررات طيلة بقائه في الجامعة خمس مرات يحد أقص ى.

-

 -2يمكن الاعتذارعن مقررين في الفصل الواحد ،ويجوز أن يكون أحدهما من مستوى الطالب.

-

 - 3ال يجوز الاعتذارعن مقرر له متطلب.

-

 - 4ال يجوز الاعتذارعن مقرر إذا كان عبء الطالب  12ساعة فأقل .

-

 - 5أن يتقدم بطلب الاعتذار عن مقرر قبل بداية الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على ألاقل ،أما طالب الكليات
التي تطبق نظام السنة الدراسية فيجوز لهم الاعتذار قبل بداية الاختبارات النهائية بثمانية أسابيع على ألاقل
(حسب مواعيد الاعتذارعن الفصل).

-

 - 6يرصد للطالب تقدير(ع) أو ( )Wفي املقرر.

التأجيل
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية ألاسبوع ألاول من بدء الدراسة عبر البوابة إلالكترونية وفق
الضوابط التالية:
 .1أال تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثالثة فصول دراسية غيرمتتالية.
 .2ال يجوز التأجيل سنتين متتاليتين لطالب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية ،يما ال يجوز أن تتجاوز مدة
التأجيل سنتين غير متتاليتين يحد أقص ى طيلة بقائه في الجامعة ،ثم يطوى قيده بعد ذلك ،ويجوز ملجلس
الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك.
ال تحتسب مدة التأجيل ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

إعادة القيد :

ّ
يمكن للطالب املطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط آلاتية:

-1أن يتقدم بطلب إعادة القيد خالل أربعة فصول دراسية (أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام السنة
الدراسية) من تاريخ طي القيد ،وذلك عبرالبوابة إلالكترونية
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-2أن يوافق مجلس الكلية املعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالب.
إذا مض ى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأيثر ( أو سنتين دراسيتين للكليات التي تطبق نظام السنة
ً
ً
الدراسية ) فبإمكانه التقدم للجامعة طالبا مستجدا دون الرجوع إلى سجله الدراس ي السابق على أن تنطبق عليه
ً
كافة اعشروط القبول املعلنة في حينه  ،وملديرالجامعة الاستثناء من ذلك وفقا للضوابط آلاتية :
أ  -موافقة مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة القيد بعد النظر في أسباب الانقطاع مع إمكانية
ااعشتراط إعادة دراسة بعض املقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل الانقطاع بناء على توصية
القسم املختص
ب  -أال تزيد مدة الانقطاع عن أربعة فصول دراسية إال إذا أحضر الطالب ما يث ت ممارسته لعمل أو دراسة
لها عالقة بطبيعة الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلس الكلية.
ً
ً
ج  -أال يكون الطالب منذرا أكاديميا.
د  -أن يكون قد أنهى ماال يقل عن  % 25من متطلبات التخرج.
ال يجوز إعادة قيد الطالب أيثرمن مرة واحدة ،وملجلس الجامعة ـ في حال الضرورة ـ الاستثناء من ذلك
ً
ال يجوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إذا كان مفصوال ألسباب تأدي ية أو تعليمية.

االنقطاع عن الدراسة

إذا انقطع الطالب املنتظم عن الدراسة مدة فصل دراس ي دون طلب تأجيل يطوى قيده من الجامعة ،وملجلس

الجامعة طي قيد الطالب إذا أنقطع عن الدراسة ملدة أقل ،وبالنسبة للطالب املنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن
جميع الاختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.

احلرمان

على الطالب املنتظم حضور املحاضرات والدروس العملية ،ويحرم من دخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة
حضوره عن ( )% 55من املحاضرات والدروس العملية املحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراس يّ ،
ويعد الطالب
ً
الذي حرم من دخول الاختبار بس ب الغياب راسبا في املقرر ويرصد له تقدير محروم (ح) أو ( (DNويتم إقرار قوائم
املحرومين في املقررات الكلية من قبل مجلس الكلية.

رفع احلرمان

ً
استثناء – رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار
يجوز ملجلس الكلية (التي تقدم املقرر) أو من يفوضه –
ً
اعشريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله املجلس على أال تقل نسبة الحضور عن ( )% 55من املحاضرات والدروس
العملية املحددة للمقرر.
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الفصل األكادميي :

-

يفصذ الطةل م الجةمع ا الحةت اآلتي :
اذا حصل الطالب على ثالثة إنذارات على ألايثر النخفاض معدله التراي ي عن الحد ألادنا ( )2.55ويعطا فرصة
رابعة من يمكنه رفع معدله التراي ي بافتراض حصوله على ( 45نقطة من دراسة  15وحدة دراسية) على أن يتم
ً
احتساب ذلك آليا ،ويجوز ملديرالجامعة الاستثناء من ذلك .

-

إذا لم ينه متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها نصف املدة املقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج ،وملجلس الكلية
إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقص ى ال يتجاوز ضعف املدة ألاصلية املحددة للتخرج
وفق الشروط آلاتية :
ً
أ  -أن يكون س ب التعثرمقبوال ملجلس الكلية.
ب  -أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين ألاخيرين ويقاس ذلك بأن يكون حاصل قسمة مجموع نقاط
الفصلين على عدد الوحدات املسجلة فيهما ال يقل عن ( )2.55من ( ،)5.55وال يدخل في ذلك الفصل الصيفي ،
ويجوز ملديرالجامعة الاستثناء من ذلك.

نظام التحويل

ا
أوال  :التحويل من خارج اجلامعة

يجوز بموافقة صاحب الصالحية قبول التحويل من خارج الجامعة حسب القواعد املعتمدة من لجنة الشئون
الطالبية ووفق الضوابط التالية:
ً
أن يكون الطالب مقيدا في كلية أو جامعة معترف بها
ً
أال يكون مفصوال من الجامعة املحول منها ألسباب تأدي ية أو تعليمية
أن تنطبق عليه اعشروط التحويل املعتمدة
أن يدرس الطالب املحول ما ال يقل عن ( )% 65من املقررات في جامعة نجران حيث يقوم مجلس الكلية بمعادلة
بناء على توصية ألاقسام التي تقدم هذه املقررات ،وتث ت في السجل
املقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة ٍ
ألاكادي ي للطالب املقررات التي عودلت له ،وال تدخل في احتساب معدله التراي ي
أن تنتهي إجراءات التحويل خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل ،على أن أال تتجاوز نهاية ألاسبوع
الثاني من بدء الدراسة وبعد استكمال إلاجراءات النظامية يحصل الطالب على إاعشعار تحويل يمكنه من الدراسة
حتى صدور البطاقة الجامعية
إذا اتـضـح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأدي ية أو تعليمية ،فيعتبر قيده ملغي من تاريخ قبول تحويله
للجامعة
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ا
ثانيا  :التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة :

يجوز بموافقة صاحب الصالحية التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة حسب القواعد املعتمدة من
لجنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:
يجب أال يقل معدل الطالب التراي ي في كليته عن ( 2من(5

أال يكون سبق له التحويل خالل دراسته الجامعية
أن تكون املدة النظامية املتبقية له في الجامعة كافية إليمال متطلبات التخرج
أن يتقدم الطالب لعمادة القبول والتسجيل بطلب التحويل من كلية إلى كلية أخرى ويقوم بتعبئة النموذج الخاص
بذلك وبعد انتهاء إجراءات التحويل يحصل الطالب على إاعشعاريمكنه من الدراسة في الكلية املحول إليها
ستكمل جميع إجراءات التحويل خالل الفترة التي تحددها عمادة القبول والتسجيل على أال تتجاوز ألاسبوع ألاول
من الدراسة
تث ت في السجل ألاكادي ي للطالب املحول من كلية إلى أخرى جميع املواد التي سبق له دارستها ويشمل ذلك
التقديرات واملعدالت ألفصلية والترايمية طوال دراسته في الجامعة

ا
ثالثا  :التحويل من ختصص إىل ختصص أخر داخل الكلية:
يجوز بموافقة صاحب الصالحية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية حسب القواعد املعتمدة
من لجنة الشئون الطالبية ووفق الضوابط التالية:
ً
ً
 أن يكون قد أمض ى الطالب فصال دراسيا في تخصصه على ألاقل ال يحق للطالب التحويل داخل الكلية من تخصص ألخرأيثرمن مرتين خالل دراسته الجامعية بالكلية. أن تكون املدة النظامية املتبقية له في الجامعة كافية إليمال متطلبات التخرج. تث ت في السجل ألاكادي ي للطالب املحول من تخصص آلخر جميع املواد التي سبق له دراستها ،ويشملذلك التقديرات ،واملعدالت الفصلية ،والترايمية طوال دراسة في الجامعة ،وإلانذارات إن وجدت.
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طريقة حساب املعدل الفصلي والرتاكمي
ال نج المم ي

التق ين

نمد التق ين

د التق ين م 5

011-55

ممتةد منتف

ه+

5011

51الا اقذ م 55

ممتةد

ه

50.5

55الا اقذ م 51

جي ج ا منتف

+

5051

51الا اقذ م 55

جي ج ا

5011

.5الا اقذ م 51

جي منتف

ج+

0051

.1الا اقذ م .5

جي

ج

0011

55الا اقذ م .1

مقب ذ منتف

+

5055

51الا اقذ م 55

مقب ذ

5011

ناس

اقذ م 51

ه

0011

وتحسب النقاط بضرب عدد الوحدات املقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب ،وفقا للجدول
آلاتي :

( الفصل االول )
المقنن
010سل
555ك
505نيض
 005يد
المجم ع

ع ال ح ا

5
0
0
5
05

ال نج المم ي

نمد التق ين

د التق ين

النقةط

55
.1
55
51

+
ج
ه

505
0011
50.5
5011

5
5
05055
05
55055

معدل الفصل الاول
مجموع الوحدات ()12
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= مجموع النقاط (4.52 = )42.25

( املعدل الرتاكمي )  :هو حاصل قسمة النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع املقررات التي درسها منذ
التحاقه بالكلية على مجموع الوحدات ،وفقا للمثال آلاتي :

( الفصل الثاني )
المقنن
010سل
555ك
505نيض
 005يد
المجم ع

ع ال ح ا
5
0
5
5
05

معدل الفصل الثاني =

ال نج المم ي
55
50
.0
50

مجموع النقاط ()46

نمد التق ين
ه+
ج

النقةط
01
05
05
05
55

د التق ين
501
501
001
501

= 4.52

مجموع الوحدات ()12

املعدل الرتاكمي =

مجموع النقاط ()46+42.25

= 3.23

مجموع الوحدات ()12+12

يبني علي المعدل
التراكمي قياس التقدير
العام للطالب في المرحلة
الجامعية.

مراتب الشرف
تمنح مرتبة الشرف ألاولى للطالب الحاصل على معدل تراي ي من ( )4.55إلى ( )5.55عند التخرج ،وتمنح مرتبة
الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراي ي من ( )4.25إلى أقل من ( )4.55عند التخرج.
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف ألاولى والثانية ما يلي:
أال يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
أن يكون الطالب قد أيمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط املدة بين الحد ألادنا والحد ألاقص ى للبقاء
في كليته.
أن يكون الطالب قد درس في جامعة نجران ما ال يقل عن ( )% 65من متطلبات التخرج.
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مت حبمد اهلل
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