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 نموذج وصف المقرر

 

وصف المقرر 

 

 اللغات المؤسسة التعليمية .1

 اللغة األلمانية القسم العلمي  المركز/ القسم الجامعي  .2

 االستيعاب رمز المقرر/ اسم  .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 محاضرات أشكال الحضور المتاحة .5

 2017/2018 السنة/ الفصل  .6

 اربعة ساعات اسبوعيا (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

  2018  \1\4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تعليم الطلبة  طريقة  فهم وإستيعاب النصوص المسموعة والمكتوبة عن طريق اإلستماع للنصوص باألجهزة 

 المختبرية ومن ثم شرح  النص ومفرداته شرحا مفصال

 

 

 ((مراجعة البرنامج األكاديمي))مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج
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 يخزجبد انتعهى وطزائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى .10

انًعزفخ وانفهى  - أ

 تعليم الطلبة  طريقة  المحادثة-1أ

 تطىَز انهغخ نذي انطبنت-2أ

 تثمُف انطبنت وتعزَفه عهً تمبنُذ انجهذ انذٌ َذرص نغته- 3أ

 انتمُُى  يٍ خالل انتحضُز انُىيٍ واأليتحبَبد-4أ

5 - 

6  - 

انًهبراد انخبطخ ثبنًىضىع  -  ة 

  فٍ انتخبطت يٍ خالل أشزان انطهجخ فٍ يحبوراد يختهفخ –1ة

  َجُذ استخذاو انتعبثُز انخبطخ ثبنهغخ - 2ة

 ًَكٍ نهطبنت اٌ َستفُذ يًب تعهًه فٍ انًحبدثخ وتطجُمه فٍ يجبالد انحُبح –3ة

 َستطُع انطبنت استخذاو  كتت خبرجُخ يختهفخ-  4ة

      طزائك انتعهُى وانتعهى 

 انًحبضزح .1

 انًُبلشخ .2

 انعًم انًشتزن ثجٍ انطهجخ   .3

 انىاججبد انجُتُخ .4

 عزع انًىضىع ثشكم يتكبيم ويتزاثظ يع انًىاضُع انسبثمخ وانالحمخ .5
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      طزائك انتمُُى 

 انُشبط  انظفٍ وانحضىر .1

 االيتحبَبد انُىيُخ و انشهزَخ .2

 االختجبراد انًفبجئخ .3

 أيتحبَبد شفهُخ يفبجئخ

 

 

يهبراد انتفكُز - ج

  انعظف انذهٍُ-1ج

  انًُبلشخ وانحىار-2ج

  تشخُض االغالط3ج

 اَجبد انحهىل-  4ج

 

     طزائك انتعهُى وانتعهى 

 األستًبع انً ألزاص يذيجخ واستخذاو جهبس انعزع واجهشح تكجُز انظىد

 

 

    طزائك انتمُُى 

 األيتحبَبد انُىيُخ وانشهزَخ
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. (انًهبراد األخزي انًتعهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىر انشخظٍ  )انًهبراد  انعبيخ وانًُمىنخ - د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -  4د
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 ثُُخ انًمزر .11

 انسبعبد األسجىع
يخزجبد انتعهى 

 انًطهىثخ
انًسبق / اسى انىحذح 

 أو انًىضىع
 طزَمخ انتمُُى طزَمخ انتعهُى

1 4  
تعليم اإلستعاب بشكل 

 سليم ومتطور

اجهشح 

انعزع 

 انحذَثخ
 األيتحبَبد

   النص الوكرىب   2

   الرعريف تالنفس   3

   الرسىق   4

   هىعذ   5

   وصف الطريك   6

   وصف الثيد   7

8   
دعىج الضيىف 

 لوناسثح
  

9   
طلة وجثح طعام في 

 الوطعن
  

   وصف أثاز الونزل   10

   وصف األشخاص   11

   األعياد والوناسثاخ   12

13   
لراءج الساعح 

 والرأريخ
  

14   
شهىر السنح 

 والفصىل
  

   الوحادثح الهاذفيح   15

   الرعريف تالنفس   16

   الطقس   17
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   عبارات التحية   18

   أيام األسبوع   19

   المعاكسات بالمعنى   20

21   
األلون في عبارات 

 وأمثال
  

22   
أفعال الحال في 

 عبارات
  

23   
اإلستعاب في صيغة 

 الماضي
  

24   
حول المعلومات 

 الشخصية
  

   اعمال يومية معتادة   25

   حوال التغذية والصحة   26

27   
حول التعبير عن 

 المشاعر
  

   وجبات الطعام   28

   التحضير لسفرة   29

30   
التمنيات في أعياد 

 الميالد
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

: انمزاءاد انًطهىثخ 

  انُظىص األسبسُخ 
 كتت انًمزر 
      أخزي 

 الدلفين:  الكتاب المنهجي

Schritte und Basiswortschatz Deutsch im Griff 

 Hören Sie mal. So geht’s 

وتشًم عهً سجُم انًثبل  )يتطهجبد خبطخ 

ورش انعًم وانذورَبد وانجزيجُبد 

 (وانًىالع االنكتزوَُخ 
 استخدام المختبر

وتشًم عهً سجُم  )انخذيبد االجتًبعُخ 

انًثبل يحبضزاد انضُىف وانتذرَت 

  (انًهٍُ وانذراسبد انًُذاَُخ 
 

 

 هالل عبد الحمزة عباس. م.م

 daf.irak1971@yahoo.com: البريد االلكتروني - قسم اللغة االلمانية  

 :البحوث الُمقترحة

 المهارات األربعة في تعلم فهم وإستيعاب النص -1

 طريقة إستيعاب وفهم النصوص المسموعة -2
 تدريب اإلستماع بطرق إلكترونية -3

mailto:daf.irak1971@yahoo.com
mailto:daf.irak1971@yahoo.com


 

 ومىرج وطف انمقرر

  انذراسي وطف انمقرر

 قسم انهغح األنماويح/  انترجمــح انسياسيح نهمرحهح انثانثح 

 انمذرس فاضم طانح مخهف عهي انظميـذعي 

 

 ميٍـح اىيغـــاخ / جاٍعح تغذاد  اىَؤسسح اىرعيٍٍَح .1

 قسٌ اىيغح االىَاٍّح اىَشمض / عيًَ اىقسٌ اه .2

 اىرشجَـح اىسٍـاسٍـح  سٍض اىَقشس/ اسٌ  .3

  ساعاخ فً األسثىع4ٍذاضــــشاخ أسثىعٍــح تىاقع  أشناه اىذضىس اىَرادح .4

  ( 2018 / 2017 )سْــىي   اىسْح/ اىفظو  .5

  ساعح 120 ساعاخ أسثىعٍاً ىنو شعثح فٍظثخ اىعذد اىنيً 4 (اىنيً)عذد اىساعاخ اىذساسٍح  .6

  2018 / 1 / 3 ذاسٌخ إعذاد هزا اىىطف  .7

 : انذراسي أهذاف انمقرر .8

 :  ٌهدف هذا المقرر الدراسً الى جملة من النقاط المهمة التً بإمكاننا تلخٌصها بما ٌلً
 وتجنب سياسية وكيفية ترجمـة النصوص السياسيةتعميم الطمبـة في المرحمة الثالثـة كل ما يتعمق بحقول ومجـاالت الترجمـة ال 

عموم السياسية األخطــاء الشائعة التي من الممكن أن يقع فيها الطمبـة أثناء ترجمتهم لمثل هــذه النصوص في مجاالت ال
 .والمصطمحات الدبموماسية

    اكتساب انطانة مهارج انترجمح مه انهغح االنماويح إنً انعرتيح و تانعكس في انمجال انسياسي 
   تعريف انطالب عهً انخظائض األسهىتيح نهىظىص في انمجاالخ انسياسيح 
 تعريف انطانة تانمجاالخ انسياسيح األساسيح و مظطهحاتها 
 إكتساب انطانة مهارج ترجمح انىظىص انسياسيح انمتىسطح انظعىتح 
 انمتىفرجتاالستعاوح تانمعاجم انسياسيح مهارج انترجمح اتقـان انطهثحل 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



 ٌهدف هذا المقرر الدراسً لتعرٌف الطلبة بعلم الترجمة كمهنة مستقبلٌة لهم والمهارات الالزمة ألداء عملٌة 
 .  الترجمة الصحٌحة والسلٌمة للمترجم الناجح، إذ أصبحت الترجمة السٌاسٌة من متطلبات الحٌاة العصرٌة 
   وٌهدف المقرر أٌضاً الى رفع مستوى وعً الطلبة بأهمٌة التنوع فً معاٌٌر ومفردات الترجمة السٌاسٌة 
   والتركٌز على وجود مفردات متقاربة بٌن اللغتٌن األلمانٌة والعربٌة من حٌث المعنى والتراكٌب وتجنب  

 .الترجمة الحرفٌة كونها غٌر مقبولة
كما ٌهدف هذا المقرر الدراسً الى تدرٌب الطلبة على الترجمة السٌاسٌة من اللغة األلمانٌـة الى اللغة 

العربٌة وبالعكس كذلك عن اعطاء الطلبة نصوصمواضٌع سٌاسٌة مختلفة ومن ثم مناقشتها شفاهٌاً 

وتكثٌف الواجبات الٌومٌة واالطالع على المصادر مثل الكتب السٌاسٌة و أعمدة الصحف التً تتناول 

 .مواضٌع سٌاسٌة فً اللغة العربٌة واللغة األلمانٌـة

 

 

    ومن أهداف هذا المقرر الدراسً أٌضاً هو جعل طلبة المرحلة الثالثة فً قسم اللغة االلمانٌة ٌدركون 

   أهمٌة الترجمة السٌاسٌة وتأهٌلهم لمعرفة أساسٌات الترجمة فً هذا المجال من خالل تناول نصوص 

   سٌاسٌة مختلفة ومساعدة الطلبة على التعرف على الفرق بٌن الترجمة الحرفٌة والترجمة السٌاسٌة 

 .  المهنٌة 

 األهداف الثانوٌـة للمقرر الدراسً هً تدعٌم مهارة إثـراء معلومات الطلبة بالمواضٌع السٌاسٌة التً - 9 

 .  تتعلق بحٌاتهم العامة فً بلدهم ومستقبلهم مما ٌسهم بإثراء مفرداتهم اللغوٌة

 

 

  وطرائق انتعهيم وانتعهم وانتقييممقررمخرجاخ ال -10

 :هذاف انمعرفيح األ- أ

أُ ٌنىُ هْاك طثغح وٍٍو سٍاسً ىرشجَـح اىْظىص  - 1  

اترعاد اىطيثح قذس االٍناُ عِ اىرشجَح اىذشفٍـح ىيْظىص اىرً ٌنيفىُ ترشجَرها- 2  

ذذسٌة اىطيثح عيى االسرخذاً اىظذٍخ ىيقاٍىط واالطالع عيى اىَظادس اىرً ذغٍْهٌ  - 3

.تاىَظطيذاخ اىسٍاسٍح اىَهَح  

 



 :مقرر انذراسي  انخاطح تاليحانمهاراخاألهذاف -  ب 

ذعيٌ اسرخذاً اىرعاتٍش اىظذٍذح واىجَو اىقظٍشج ٍِ اجو اٌظاه اىَعْى اىَقظىد فً اىرشجَح  –1

ورىل ٍِ خاله اىثذس فً ٍخريف اىنرة اىصقافٍح االىَاٍّح فً ٍجاه اىسٍاسح ٍِ أجو اىىطىه ىرشجَح 

 .فٍْح جٍَيح

 اسرٍعـاب اىْض اىَطيىب ذشجَره تشنو جٍذ ٍع ٍشاعاج اىظٍغ اىْذىٌح اىظذٍذح- 2

 ذذسٌة وذىجٍه اىطيثح عيى ٍعشفح أمصش ٍِ ٍفشدج أو ٍظطيخ اىرً ذذه فً األطو عيى ٍعْى وادذ - 3

ذعيٌٍ اىطيثح ىَهاسج اىرشجَح اىفىسٌح وذشجٍعهٌ عيى رىل ىَا فٍه ٍِ أشش ٍهٌ وجٍذ عيى ٍسرقثيهٌ - 4

 اىَهًْ فً ٍجاه اىرشجَح اىسٍاسٍح 

 

 :     طرائق انتقييم 

 االمتحاواخ انتقهيذيح ، االوشطح انيىميح ، مشاريع انتقارير وتحىث انتي تتعهق تانمىاضيع انسياسيح

 :امتحاواخ انفظم االول وانثاوي 

 :-ٌنىُ ذقٌٍٍ االٍرذاّاخ اىفظيٍح و اىٍىٍٍح واىىجثاخ اىثٍرٍح مَا ٌيً

 % 15االٍرذاُ اىفظيً األوه 

 % 5اىذضىس اىٍىًٍ واىْشطاط اىظفً 

 % 15االٍرذاُ اىفظيً اىصاًّ 

 % 5اىذضىس اىٍىًٍ واىْشطاط اىظفً 

  : طرائق انتعهيم وانتعهم

ذنيٍف اىطيثح تَهاً عيى شنو ٍجاٍٍع ىيعَو فً اىىاجثاخ اىرً ٌرٌ ذنيٍفهٌ تها ٍصو اىثذىز - 1

 واىرقاسٌش اىرً ذرعيق تاىَىاضٍع اىسٍاسٍح 

اعطاء واجثاخ ذرطية ٍِ اىطيثح االسرقظاء واىثذس واسرشاسج اىرذسٌسٍٍِ اَخشٌِ وذشجٍع - 2

 اىرعاوُ تٍِ اىطيثح وصٌاسج ٍنرثح اىقسٌ االىَاًّ ومزىل شثنح االّرشّد

 

  % 50اىقــاء اىَذـاضشج 

  تاىَائح 30اىذىاس واىَْاقشح 

  تاىَائح20ٍهاً تذصٍح وواجثاخ 



 

 

 

 :بنٌــــة المقرر -11

اسم الوحدة أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم  طرٌقة التعلٌم 

اعطاء الطلبة فكرة عن أهم  4 1
مواضٌع الترجمة السٌاسٌـة 
ومجـــاالتها مع ترجمة 
 المصطلحات السٌـاسٌــة 

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة 
 امتحان ٌومً سرٌع

 بٌان مدى اهمٌة الترجمة  4 2
السٌاسٌة فً دراسة اللغة 
 االلمانٌة و غٌرها من اللغات

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة  الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

توضٌح خصائص المصطلحات  4 3
 السٌـاسٌـة  

القاء محاضرة  الترجمة السٌــاسٌــة
 نظرٌـة

مناقشة وحل الواجبات، 
 امتحان ٌومً سرٌع

اوجه التشابه و االختالف بٌن  4 4
 اللغة االعتٌادٌة ولغة السٌاسة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

خطوات ترجمة نص سٌاسً وما  4 5
 ٌنبغً على الدارسٌن االنتباه الٌه

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة  الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

مختصرات سٌاسٌة مع معانٌها  4 6
 لمساعدة الطلبة عند الترجمة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة  الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

كٌفٌة قٌام الطلبة بترجمة  4 7
 نصوص سٌاسٌة مختلفة 

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

توزٌع الطلبة لمجامٌع  )مراجعة 4 8
 (عند ترجمة نصوص سٌاسٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

9 4 
 الفصل االول/االمتحان االول 

تأدٌـة امتحان  الترجمة السٌــاسٌــة
 تحرٌري 

مناقشة وحل الواجبات، 
 امتحان ٌومً سرٌع

ترجمة نصوص سٌاسٌة من  4 10
 االلمانٌة الى العربٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

ترجمة نصوص سٌاسٌة من  4 11
 العربٌة الى األلمانٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

ترجمة نصوص سٌاسٌة من  4 12
 االلمانٌة الى العربٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

 .ٍهاساخ اسرخذاً اىَشاجع واىَظطيذاخ - 1د

 .ٍهاساخ فً جَع اىثٍاّاخ دىه اىَىضىع وذذيٍيها - 2د

 .ٍهاساخ اسرغاله ٍا ٍراح ٍِ اٍناّاخ - 3د

 ٍهاساخ اجشاء اىَقاساّاخ عِ اىَىضىع -   4د

 .ٍهاساخ اعذاد اىَفاهٌٍ اىخاطح عِ اىَىضىع - 5د

 .(انمهاراخ األخري انمتعهقح تقاتهيح انتىظيف وانتطىر انشخظي  )انمهاراخ انعامح وانتأهيهيح انمىقىنح - د 

 



ترجمة نصوص سٌاسٌة من  4 13
 العربٌة الى األلمانٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

ترجمة نصوص سٌاسٌة من  4 14
 االلمانٌة الى العربٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

ترجمة نصوص سٌاسٌة من  4 15
 العربٌـة الى األلمانٌـة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

ترجمة نصوص - مراجعة  4 16
سٌاسٌة مختلفة 

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

17 4 
 الفصل االول/االمتحان الثانً

تأدٌة امتحان  الترجمة السٌــاسٌــة
 تحرٌري 

مناقشة وحل الواجبات، 
 امتحان ٌومً سرٌع

اعطاء الطلبة نماذج لنصوص  4 18
سٌاسٌة فً االلمانٌة وترجمتها 
 الى العربٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

ترجمة التعابٌر االصطالحٌة  4 19
 السٌاسٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

نماذج لنصوص سٌاسٌة مختلفة  4 20
للتدرٌب على الترجمة من 
 العربٌة الى االلمانٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

ترجمة التعابٌر االصطالحٌة  4 21
 السٌاسٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

اجراء امتحان ٌومً (مراجعة 4 22

للطلبة مع مراعاة الخبرة لدى 
 (الطلبة

تأدٌة امتحان  الترجمة السٌــاسٌــة
 تحرٌري

مناقشة وحل الواجبات، 
 امتحان ٌومً سرٌع

23 4 
 الفصل الثانً/ االمتحان األول 

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

ترجمة نصوص سٌاسٌة من  4 24
 العربٌة الى االلمانٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

ترجمة نصوص سٌاسٌة من  4 25
 العربٌة الى االلمانٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

ترجمة نصوص سٌاسٌة من  4 26
 العربٌة الى االلمانٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

ترجمة نصوص سٌاسٌة من  4 27
 العربٌة الى االلمانٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

اجراء مراجعة للترجمة (مراجعة  4 28

السٌاسٌة من خالل نماذج 
 (مترجمة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

29 4 
 االمتحان الثانً فً القصل الثانً

تأدٌة امتحان  الترجمة السٌــاسٌــة
 تحرٌري 

مناقشة وحل الواجبات، 
 امتحان ٌومً سرٌع

 التً تواجه الطلبة عند لمشاكلا 4 30
 ترجمة نص سٌاسً

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

توضٌح اهم المشاكل  4 31
والصعوبات عند ترجمة نص 
 سٌاسً

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

تدرٌب الطلبة على ترجمة  4 32
نصوص سٌاسٌة من لغتهم األم 
 الى االلمانٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

نماذج لنصوص سٌاسٌة فً  4 33
 االلمانٌة وترجمتها الى العربٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

اعـادة شاملة ألهم ما تعلمه  4 34
الطلبة من نقاط مهمة فً 
 الترجمة السٌاسٌة

مناقشة وحل الواجبات،  القاء محاضرة الترجمة السٌــاسٌــة
 امتحان ٌومً سرٌع

 

 انثىيح انتحتيح -12



 ال ٌوجد كتاب مقرر محدد فً مادة الترجمة السٌاسٌة  ـ اىنرة اىَقشسج اىَطيىتح 1

 Das junge Politik-Lexikon (Gerd Schneider -1   (اىَظادس)ـ اىَشاجع اىشئٍسٍح 2

/ Christiane Toyka-Seid) 
2- Der edle Koran und die Übersetzung seiner 

Bedeutungen in die deutsche Sprache 
  الواقع والطموح–الترجمة فً كلٌة اللغات  -3
4- Medien ohne Grenzen?  وسائل االعالم بال

 حدود ؟

 اـ اىنرة واىَشاجع اىرً ٌىطى تها                

  (.... ,اىرقاسٌش , اىَجالخ اىعيٍَح ) 

االطالع على المصادر التً تخص عالم السٌاسة وعالقة ذلك 

 باللغتٌن العربٌة وااللمانٌة 

1- Das junge Politik-Lexikon (Gerd Schneider 

/ Christiane Toyka-Seid) 
  الواقع والطموح–الترجمة فً كلٌة اللغات  -2

Medien ohne Grenzen? وسائل االعالم بال حدود ؟ 

ٍىاقع االّرشّد , ب ـ اىَشاجع االىنرشوٍّح

.... 

1- sites.google.com/site/electroniclibrary 
2- http: www.politische-bildung 
3- http: www.Politische-bildung-schweiz 
4- http: www.Politische-bildung-schweiz-tourismus- 

media 
5- http: www.politische-bildung.de/irak-html 
6- http: www.europa.politische-   

bildung.de/irak_krise_isisxx.html 
7- http: www. Europa.poltische-bildung.  
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  اشاعة ثقافة الثقة بالنفس لدى الطلبة لكً تكون االساس الذي ٌبنى علٌه اتقان اللغة

 (الترجمـة السٌاسٌـة  )ومجاالتها الترجمٌة 

  تحدٌث مصادر التعلم عند الطلبة 

  ًتشجٌع استخدام التقنٌـات الحدٌثـة فً تقدٌم المقرر الدراس 

 عند اعداد المنهج العلمً االكادٌمً ٌوصى األخذ بنظر االعتبار مستوى الطلبة اللغوي. 

 

 

 

 

 

http://www.politische-bildung/
http://www.politische-bildung.de/irak-html


 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامؼح تغذاد انمؤسسح انرؼهُمُح .1

 انهغح االنمانُح انمزكز / ػهمٍ انقسم ال .2

 انشؼز االنمانٍ رمز انمقزر/ اسم  .3

 انمحاظزاخ أشكال انحضىر انمراحح .4

 2018-2017 انسنح/ انفصم  .5

 60 (انكهٍ)ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

 2018 \1\6 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انمقزر .8

تعريف الطالب بكل مايتعلق بالشعر االملاين مثل تعريف الشعر واىم اساليبو واشكالو واىم حبوره والقافية وانواعها وحفظ  .1
 النصوص الشعري وحتليلها

 استخدام الشعر كوسيلة لتطوير مهارات تعلم اللغة االملانية من خالل حفظ النصوص الشعرية ومناقشتها من خالل التحليل  .2

 
 

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



 
 

 

  وطزائق انرؼهُم وانرؼهم وانرقُُممقزرمخزجاخ ال .10

 هذاف انمؼزفُح األ- أ
انرؼزف ػهً انشؼز االنمانٍ واهم تحىره واهم انشؼزاء انكثارواالطالع ػهً اننصىص انشؼزَح انمخرهفح 

 . من مخرهف انؼصىر االدتُح

 
 

 .مقزر انخاصح تالَحانمهاراخاألهذاف -  ب 

ذصىَز انمهاراخ االرتؼح فٍ ذؼهم انهغح من خالل انشؼز وامكانُح حفع اننصىص انشؼزَح  ومناقشرها 

 وػزض انمادج من قثم انطهثح 

 
 

      طزائق انرؼهُم وانرؼهم 

 

 انمحاضزاخ

 ورش انؼمم

 

 
      طزائق انرقُُم 

 

 

 االمرحاناخ وانىاجثاخ انثُرُح

 
 األهذاف انىجذانُح وانقُمُح - ج

- 1ج

- 2ج

- 3ج

-   4ج

 
     طزائق انرؼهُم وانرؼهم 

 

 ػمالنرقارَز وانمحاضزاخ حىل انشؼز االنمانٍ

 
    طزائق انرقُُم 



 

 انثنُح انرحرُح  .12

  ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح 1

    (انمصادر)ـ انمزاجغ انزئُسُح 2
1. Gedichtinterpretation von  Jutta von 

der Lühe 
2. Lyrikanalyse von Oliver Jahraus 

3. Literarische Texte und Erläuterungen 
zu  Literaturwissenschaft von Dr. Imad 
Al-din Musa 

 
 

 

 االمرحاناخ انفصهُح وانُىمُح وانىجثاخ انثُرُح

 

 

 
. (انمهاراخ األخزي انمرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ  )انمنقىنح انرأهُهُح انمهاراخ انؼامح و- د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -   4د

 تنُح انمقزر .11

مخزجاخ انرؼهم  انساػاخ األسثىع

 انمطهىتح
أو / اسم انىحذج 

 انمىضىع
 طزَقح انرقُُم طزَقح انرؼهُم

مناقشح مىاضُغ  6 

 مخرهفح شفاهُا
االمرحاناخ  انمحاضزاخ انشؼز

وانىاجثاخ 

 انثُرُح
      
      
      
      
      
      



 اـ انكرة وانمزاجغ انرٍ َىصً تها                

  (.... ,انرقارَز , انمجالخ انؼهمُح ) 
außer.dem-BELLA triste-LICHTUNGEN جمالت علمية 

 متخصصة بالسعر

مىاقغ االنرزنُد , ب ـ انمزاجغ االنكرزونُح

.... 
https://e-hausaufgaben.de/Deutsch/T3671-

Gedichte-und-Lyrik.php 
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 . َىصً ػنذ اػذاد انمنهج االخذ تنظز االػرثار مسرىي انطهثح انهغىٌ 

 

 
 

 



 ومىرج وصف انمقرر

 

 وصف انمقرر

 

 

 خايؼح تغذاد انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 انهغح االنًانُح انًزكز / ػهًٍ انقسى ال .2

 اننحى نهًزحهح انثانثح ريز انًقزر/ اسى  .3

 انًحاظزاخ أشكال انحضىر انًراحح .4

 فصهٍ انسنح/ انفصم  .5

 120 (انكهٍ)ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

 4/1/2018 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًقزر .8

تعميم الطالب القواعد المهمة التي تناسب مرحمته الدراسية لتكوين الجمل بصورة صحيحة  .1
 .ليتمكن من التحدث بدون اخطاء قواعدية

 تطبيق معظم القواعد اليت تعلمها بشكل نصوص لترتسخ القواعد يف ذاكرته .2

 . يطلب من الطالب اعداد تقارير وحماضرات عن مواظيع معينة يلقيها امام الطلبة ومن مث يفتح باب النقاش .3

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



 

  وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُىيقزريخزخاخ ال .10

 هذاف انًؼزفُح األ- أ
 .انقاػذج انًحذدج وكُفُح تنائها ثى كُفُح اسرخذايها تاٌ يىضىع انرؼزف ػهً -1أ

 . انراكُذ ػهً دور انطانة فٍ ػًهُح انرحذز تاسرخذاو خًم صحُحح انًثنً وانًؼنً-2أ

 
 

 .يقزر انخاصح تالَحانًهاراخاألهذاف -  ب 

 ذؼهى اسرخذاو انقاػذج انصحُحح وكُفُح صُاغرها –1ب

 انرؼزف ػهً كُفُح كراتحنصُخص انقاػذج وادخال انقىاػذ االخزي تًىضىع واحذ –2ب

 
 

      طزائق انرؼهُى وانرؼهى 

 

 انًحاضزاخ

 ورش انؼًم

 انؼًم انًشرزك

 انؼًم انًنفزد

 

 
      طزائق انرقُُى 

 

 

 االيرحاناخ وانىاخثاخ انثُرُح

 
 األهذاف انىخذانُح وانقًُُح - ج

- 1ج

- 2ج

- 3ج

-   4ج

 
     طزائق انرؼهُى وانرؼهى 

 

 

 
    طزائق انرقُُى 



 

 

 االيرحاناخ انفصهُح وانُىيُح وانىاخثاخ انثُرُح

 

 

 
. (انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ  )انًنقىنح انرأهُهُح انًهاراخ انؼايح و- د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -   4د



 تنُح انًقزر .11

يخزخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
أو / اسى انىحذج 

 انًىضىع
 طزَقح انرقُُى طزَقح انرؼهُى

1.  

معرفخ  انطبنت انحبنخ  4

انقىاعذيخ انمحذدح وكيفيخ 

انجىس  صيبغتهب واستخذامهب

اسرخذاو 

انسثىرج 

ووسائم 

 ذىضُح

االيرحاناخ 

وانىاخثاخ 

 انثُرُح

    حم انتمبريه    .2

حبنخ انرفع وانىصت     .3

 وانجر
  

   حم انتمبريه    .4
  انمضبف انيه     .5
  حم انتمبريه      .6
  (  1)امتحبن انفصم االول     .7
   تحىيم انصفخ انى اسم    .8
   حم انتمبريه    .9

  اداح انتعريف وانتىكير     .10
  حم انتمبريه      .11
  ضمبئر انتمهك     .12
  حم انتمبريه     .13
  ( 2)امتحبن انفصم االول     .14
  تصريف انصفبد     .15
  حم انتمبريه     .16

  انفصم انثبوي    
  صيغخ انمجبنغخ     .17
  حم انتمبريه     .18

ظرف انسمبن و ظرف     .19

 انمكبن
  

   حم انتمبريه    .20
  ( 1)امتحبن انفصم انثبوي     .21

احرف انجر واحرف     .22

 انىصت وانفرق ثيىهم
  

   حم انتمبريه    .23
   احرف انسمبن وانمكبن    .24
   حم انتمبريه    .25
   زمه انفعم انمضبرع    .26
  حم انتمبريه     .27
  انسمه انمبضي ثبوىاعه     .28
  حم انتمبريه     .29
  ( 2)امتحبن انفصم انثبوي     .30

تهيئخ انطالة نالمتحبن     .31

 انىهبئي
  



 انثنُح انرحرُح  .12

  ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

  التعميميemكتاب    (انًصادر)ـ انًزاخغ انزئُسُح 2

Max Heuber Verlag 2002 
 اـ انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصً تها                

  (.... ,انرقارَز , انًدالخ انؼهًُح ) 
Delfin/ Schulz-Griesbach 

 حبث بعنوان الصفات والظروف يف اللغة االملانية والعربية
 حبث بعنوان موقع الفعل يف اجلمل الثانوية
 حبث بعنوان انواع اجلمل يف اللغة االملانية

يىاقغ االنرزنُد , ب ـ انًزاخغ االنكرزونُح

.... 
 مواقع متخصصة بالقواعد االملانية مثل 

www.lingo.de 
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 . َىصً ػنذ اػذاد انًنهح االخذ تنظز االػرثار يسرىي انطهثح انهغىٌ 

 
 

 



 نموذج وصف المقررث

 

 وصف المقرر

 

 

 خايؼح تغذادخايؼح تغذاد انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 انهغح االنًانُح انًزكز / ػهًٍ انمسى ال .2

 نظزَح ػهى انهغح نهًززهح انثانثح ريز انًمزر/ اسى  .3

 انًساظزاخ أشكال انسضىر انًرازح .4

 2017/2018 انسنح/ انفصم  .5

 ساػح60 (انكهٍ)ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

  ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 .تعريف الطلبة بنظرية اللغة وامهيتها بالنسبة لنشوء وتطور اللغات .1
 تعريف الطلبة بعلم اللغة وجماالته املتعددة.  .2

 . يطلب من الطالب اعداد تقارير وحماضرات عن مواظيع معينة يلقيها امام الطلبة ومن مث يفتح باب النقاش .3

 
 

 
 

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



 

  وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُىيمزريخزخاخ ال .10

 هذاف انًؼزفُح األ- أ
 اهى نظزَاذنشىء انهغاخ وذطىرهاانرؼزف ػهً-1أ

 . يذخم الهًُح ػهى انهغح ويداالذه انًخرهفح-2أ

 
 

 .يمزر انخاصح تالَحانًهاراخاألهذاف -  ب 

 ذؼهى انًداالخ انًخرهفح ننظزَح انهغح واهى انفزضُاخ انرٍ اسرنردد –1ب

 انرؼزف ػهً انؼهىو انًخرهفح انًرؼهمح تانهغح واػذاد تسىز فٍ يدال اننسى –2ب

 
 

      طزائك انرؼهُى وانرؼهى 

 

 انًساضزاخ

 ورش انؼًم

 

 
      طزائك انرمُُى 

 

 

 االيرساناخ وانىاخثاخ انثُرُح

 
 األهذاف انىخذانُح وانمًُُح - ج

- 1ج

- 2ج

- 3ج

-   4ج

 
     طزائك انرؼهُى وانرؼهى 

 

 انماء ذمزَز ويساضزاخ فٍ يخرهف انًىضىػاخ انرٍ ذطزذ

 
    طزائك انرمُُى 

 

 االيرساناخ انفصهُح وانُىيُح وانىاخثاخ انثُرُح



 

 

 

 
. (انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ  )انًنمىنح انرأهُهُح انًهاراخ انؼايح و- د 

- 1د

- 2د

- 3د

 -   4د



 تنُح انًمزر .11

يخزخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
أو / اسى انىزذج 

 انًىضىع
 طزَمح انرمُُى طزَمح انرؼهُى

ينالشح  نظزَح انهغح شزذ وذىضُر 3 

يىاضُغ 

فزضُاخ 

نشىء وذطىر 

 انهغح

االيرساناخ 

وانىاخثاخ 

 انثُرُح

   يالزظاخ اونُح   1
   ذؼزَف اننظزَح   2
   خصائص اننضزَح   3
   انفزضُاخ   4
   انفزضُاخ   5
   انخصائص اننىػُح   6
   انخصائص اننىػُح   7
   فهى اننظزَح   8
   ايرساٌ   9

نظزَح انهغح كًصطهر    10

 اساسٍ
  

   لىج االَضاذ   11
انًكىناخ االساسُح    12

 ننظزَح انهغح
  

   انًثادٌء انًشرزكح   13
   انًثادٌء انًشرزكح   14
   ايرساٌ   15
   ػهى انهغح   16
   يداالخ ػهى انهغح   17
اسثاب انثسس فٍ ػهى    18

 انهغح
  

   ايرساٌ   19
   انراج انكالو   20
   صنغ وخهك انكالو   21
   يداالخ ػهى انهغح   22
   اشرماق انكهًاخ   23
   ايرساٌ   24
   اندًهح   25
   انىاع اندًم   26
   يدايُغ انكهًاخ   27
اندًم انثسُطح    28

 وانًزكثح
  

   ػهىو    29



 انثنُح انرسرُح  .12

 نظرية اللغة للمرحلة الثالثة ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

     (انًصادر)ـ انًزاخغ انزئُسُح 2
1.Schulz, Griesbach 
2. Duden  

 
 اـ انكرة وانًزاخغ انرٍ َىصً تها                

  (.... ,انرمارَز , انًدالخ انؼهًُح ) 
 

يىالغ االنرزنُد , ب ـ انًزاخغ االنكرزونُح
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 . َىصً ػنذ اػذاد انًنهح االخذ تنظز االػرثار يسرىي انطهثح انهغىٌ 
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