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 الرحيم الرحمن هالل بسم

  :القسم رئيس كلمة

 ومن وذريته وصحبه آله وعلى للعالمين رحمة أرسل يالذ محمد يالنب على والسالم الصالة ثم ، ينالعالم رب لله الحمد

 .الدين يوم إلى بإحسان وتبعه وااله

 على االنجليزية اللغة تعليم في رائدا قسما يكون بأن تبوك جامعة - بحقل الجامعية الكلية في  اإلنجليزية اللغة قسم يسعد

 على القسم درج حيث . أخص بصفة بحقل الجامعية والكلية خاصة بصفة تبوك وجامعة عامة ةبصف المملكة مستوى

 العمل سوق ومتطلبـات التعليـم جـاتمخر بيـن الفجـوة  سد على  قادرا ليكون ئهإنشا منذ وتخصصاته مجاالته تطوير

 اإلنجليزية اللغة في المتخصصين من المناسـبة  والمهنية الوظيفية نحوالخيارات الطالب وتوجيه التعليم وتطوير

  .نيوم( )مشروع

 لعديدبا الطالب القسم يزود كما اإلنجليزية للغة العامة المهارات  من الطالب تمكين الى للقسم يالتدريس النشاط يهدف

 الطالبة او الطالب ليكون  واألدب والترجمة األدبي والنقد اإلنجليزية اللغة وآداب اللغويات في المهاراتو ارفالمع من

 كافة في المقررات من عدد البكالوريوس لمرحلة ةيالدراس خطةال تقدم حيث اإلنجليزية اللغة  مساقات  بكافة ملما  

 على ركيزبالت األولى مستوياتها في الدراسة فتبدأ .الطالب عند اللغوية راتالمها إتقان بغرض المذكورة المجاالت

 بدراسة ذلك بعد الطالب يبدأ ثم .اللغة ومفردات قواعد إلى باإلضافة والكتابة والقراءة والتحدث االستماع مهارات

 والبحثية التدريسية  مهامال إنجاز من تمكنه والبشرية المادية الموارد من إمكانات القسم يمتلك .التخصص  مقررات

 . العلمية والدرجات الجنسيات مختلف من التدريس هيئة أعضاء من زةممي  كوكبة يضم فهو .والمجتمعية

 توافقا   المستويات كافة على الريادة لتحقيق وبرامجه أنشطته بكافة والرقي التطور إلى دائما   اإلنجليزية اللغة قسم يتطلع

 طريق وخارطة منهجـا   لتكون المملكة تبنتها  التي ((0232 السـعودية العربيـة المملكـة ؤيـة))ر الطموحة الرؤية  مع

 التنظيمية وهيكلته البحثية وأولوياته الدراسية خططه تقييم بإعادة دوري بشكل يقوم القسم فإن ولذلك .المعرفى لالقتصاد

 على والمنافسة وفروعها الجامعة مستوى على عرفىالم التطور مواكبة بهدف األكاديمى اإلعتماد على الحصول بغية

 واإلقليمى. يالمحل المستويين

 القسم مشرف

 نور الله عبد علي د.
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 :نبذة عن القسم

 .هـ1431 عام الطالب شطر فىو هـ، 1430 عام الطالبات شطر في الجامعية حقل بكلية االنجليزية اللغة قسم أسست

 يمتلكون الذين والطالبات الطالب من أفواج تخريج في ا  متميز ا  دور لعبوي ويةوق ثابتة بخطى   يخطو نشأته منذ ظلو

 العلم. ومدارج العمل ضروب شتى في الفاعل التواصل من يؤهلهم مما ،وكتابة   تحدثا وآدابها االنجليزية اللغة ناصية

 في طالبة (172) هـ1438-3714 الدراسي العام في أجريت حصائيةا ألحدث وفقا   ،القسم في الطالبات عدد بلغ قدو

 علوم كقسم الكلية ألقسام التعليمية الحاجات بسد القسم يقوم كما . الطالب شطر في طالبا   (03و) الطالبات شطر

 جميع بتدريس القسم ويقوم . اإلدارية. المعلومات ونظم ،الرياضيات األحياء ، اإلسالمية االدراسات قسم ، الحاسب

 المستوى على الطلبة حاجات تلبي والتي االنجليزية، للغة األكاديمية المهارات على زالتركي خالل من المقررات

 على التركيز إلى باإلضافة والمحادثة، االستماع مهارات والكتابة، القراءة مهارات على التركيز فيكون الجامعي،

 .األصوات وعلم والصرف النحو وعلم القواعدية اللغة تراكيب
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Department's Vision 

A department distinguished in education and research in the field of English language, 

literature, and translation. 

 رؤية القسم

 قسم متميز تعليميا  وبحثيا  في مجال اللغة اإلنجليزية وآدابها والترجمة.

 

 Department's Mission 

ducational and research environment that contributes to the To offer a distinguished e

preparation of cadres who are qualified with knowledge and abilities in the field of English 

language, literature, and translation, and capable of enriching scientific research and 

  ds of the local labour market.meeting the nee 

 رسال  ة القسم

توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة بالمعارف والقدرات في مجال اللغة اإلنجليزية وآدابها 

 .والترجمة، تثري البحث العلمي، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي

Goals: 

● To offer a distinctive program in literature, linguistics, and translation. 

● To conduct quality research in the fields of literature, linguistics, and translation. 

● To participate in community service and continuous education. 

● To develop the program teaching and learning environment. 

● To enhance the program administrative and organizational environment. 

 :األهداف
 تقديم برنامج تعليمي متميز في االدب واللغويات والترجمة. ●

 إجراء بحوث نوعية في مجاالت األدب واللغويات والترجمة. ●

 المساهمة في خدمة المجتمع والتعليم المستمر. ●

 تطوير بيئة التعليم والتعلم بالبرنامج ●

 تعزيز بيئة البرنامج اإلدارية والتنظيمية. ●
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Graduate Attributes  

1. Advanced theoretical and practical knowledge of linguistics, English literature, and 

translation. 

2. The ability to use modern technology ethically, safely, and effectively for scientific, 

practical, research and life purposes. 

3. The ability to communicate clearly and effectively in written and verbal forms for 

different purposes. 

4. Creative, analytical, interpretive, reflective, and problem-solving thinkers. 

5. The acquisition of the required ethics and behaviors that enables him/her to deal with 

others with integrity, empathy, care and respect. 

6. Having a reflective and professional approach, including qualities of time management, 

teamwork, leadership, accountability and self-regulation. 

 

 خصائص الخريج

 ة في مجاالت اللغة اإلنجليزية الرئيسية: اللغويات واألدب والترجمة. . اكتساب المعارف النظرية و التطبيقية المتقدم1

 . القدرة على توظيف التقنيات الحديثة ومهارات تقنيات المعلومات بصورة أخالقية وفعالة واحترافية وامنة. 2

 لشتى األغراض. 3
ً
 وكتابيا

ً
 . القدرة على التواصل بوضوح وفعالية لفظیا

 بداعي والتحليل والتأمل وربط األفكار وحل المشكالت. . القدرة على التفكير اإل 4

 . امتالك أخالقيات وسلوكيات تمكنه من التعايش مع اآلخرين بنزاهة وتعاطف ومراعاة واحترام. 5

. امتالك أسلوب تأملي واحترافي بما في ذلك مهارات إدارة الوقت والعمل الجماعي والقيادة والتنظيم الذاتي وتحمل 6

 المسؤولية. 
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Program Learning Outcomes 

1. To list and describe the terms, practices, and theoretical fundamentals relevant to the 

fields of Literature, literary criticism, Linguistics, and Translation. 

2. To describe the strategies for interacting with academic content and list the conventions 

of academic writing in English. 

3. To recognize a theoretical knowledge in relation to the three main genres (prose, poetry, 

and drama) and use this knowledge correctly when reading and analyzing texts. 

4. To compare and contrast the different theories of the domains of linguistics, literature 

and translation, and use them in analyzing, interpreting, criticizing, and translating texts. 

5. To assess debates and discussions in the domains of literature, linguistics, and 

translation. 

6. To demonstrate effective teamwork and verbal communication practices. 

7. To consult online resources and use the internet and office applications professionally in 

language study and in researching topics in the fields of literature, linguistics and translate 

 

 مخرجات التعلم للبرنامج

. يسرد ويصف المصطلحات والممارسات والنظريات األساسية في مجال األدب اإلنجليزي والنقد األدبي واللغويات 1

 والترجمة. 

رة . يلم بالمعرفة النظرية المتعلقة باألنواع األدبية الثالثة )النثر والشعر والدراما( ويوظف تلك المعرفة بصو 2

 صحيحة أثناء قراءة وتحليل النصوص. 

. يقارن بين النظريات المختلفة في مجال اللغويات واألدب والترجمة ويوظفها في تحليل وتفسير ونقد وترجمة 3

 النصوص. 

 . يصف استراتيجيات التفاعل مع المحتوى األكاديمي ويسرد أعراف الكتابة األكاديمية باللغة االنجليزية. 4

 ات والمناقشات في مجال األدب واللغويات والترجمة. . يقيم الحوار 5

 . يظهر القدرة على العمل في فريق والتمكن من التواصل اللفظي بفعالية. 6

 .والترجمة

 . يستخدم موارد اإلنترنت والتطبيقات المكتبية باحترافية في دراسة اللغة والبحث في مواضيع األدب واللغويات7
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 البالط شطر في التدريس هيئة أعضاء

 الطالبات شطر في التدريس هيئة أعضاء

 التخصص العلمى المؤهل العلمية جةالدر الجنسية التدريس هيئة أعضاء م

 تطبيقية لغويات هدكتورا أ.مساعد سودانية النور أحمد نعمان  د.نازك 1

 التطبيقية اللغة علم هدكتورا أ.مساعد سودانية أحمد محمد الخير د.أميمة 0

 لغة انجليزية بكالوروس ةمعيد سعودية ، سارة مقبول العمراني 3

 مناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزية ماجستير محاضر ديةسعو فاطمة حسان العمراني 4

 لغويات  ماجستير محاضر اردنية بثينة محمود محمد أبو شعيب 5

 ولغة أدب ماجستير محاضر باكستانية أخطر ياسمينأ. 1

 لغة انجليزية بكالوروس معيدة سعودية دالل عيد نصارالعمراني 7

 لغة انجليزية بكالوروس دةمعي سعودية مرام خالد رزق العمراني 8

 لغة انجليزية بكالوروس معيدة سعودية ريم زايد جمعة العمراني 9

 علم اللغة التطبيقي ماجستير محاضر سودانية صديق دفع الله محمد  مها 12

 عبير سعود احمد الفاخري 11

 
 لغة انجليزية بكالوروس معيدة سعودية

 ارجىخ / المبتعثين التدريس هيئة  أعضاء

 التخصص الجهة العلمى المؤهل  العلمية الدرجة االبتعاث تاريخ التدريس هيئة أعضاء م

 إنجليزى أدب بريطانيا بكالوروس معيد م14/1/0219 الشمري مطير عليان الشمرى بدر 1

 إنجليزى أدب بريطانيا بكالوروس ةمعيد م11/12/0201 العجمى مبارك نائل أ.ريم 2

 

 التخصص العلمى المؤهل  العلمية الدرجة الجنسية التدريس هيئة أعضاء م

 التطبيقية اللغة علم هدكتورا أ.مساعد سودانى محمد نور الله عبد علي د. 1

 التطبيقية اللغة علم هدكتورا أ.مساعد سودانى د. أحمد خضر أحمد عثمان 0

 لغويات تطبيقية هتورادك أ.مساعد سعودي د. ثامر معوض شايع كلفوت 3

 إنجليزى أدب بكالريوس معيد سعودى النومسى عويد سويلم أ.بدر 4

 التطبيقية اللغة علم هدكتورا أ.مساعد سودانى علي محمد علي لد. عاد 5

 اللغويات التطبيقية هدكتورا أ.مساعد اردني ضيف الله حسيم فالح التميمي -د 1

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ماجستير محاضر باكستاني خادم حسين خليل أحمد-ا 7

 تدريس اللغة االنجليزية ماجستير محاضر سودانى أ. نورالدائم حامد نور كرشو 8

 تدريس اللغة االنجليزية ماجستير محاضر سودانى أ.هجو الشيخ الفضل عوض الله 9
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 مجاالت عمل الخريجين

 لبرامج التي يقدمها القسما

( األمريكية، CEAيقدم القسم برنامج بكالوريوس اللغة اإلنجليزية وهو برنامج أكادديمي معتمد دوليا  من هيئة )

ساعة مقسمة إلى ثمانية  108يمنح درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها، وتتكون خطة البرنامج من 

 دراسية.مستويات تمثل خطة البرنامج ال

 يؤهل البرنامج خريجيه للعمل في أحد المجاالت التالية:

 مجال تدريس اللغة االنجليزية )بعد الحصول على مؤهل تربوي( €

 العمل في مجال الترجمة €

 العمل في مجال السياحة €

 العمل في مجال السلك الدبلوماسي €

 العمل في وسائل االعالم والعالقات العامة €

 العمل في البنوك €

 قطاع الخاصالعمل بال €

 العمل في مجال الصحافة و دور النشر المختلفة €

 العمل بالدوائر الحكومية ذات العالقة باللغة اإلنجليزية €

 

 

  الدراسية الخطة

المستوي الثاني                                                                المستوي األول     

 

 المقرر رمز المقرر اسم س لمتطلبا  المقرر رمز المقرر اسم س المتطلب

 ELT001 (1)   والترجمة للغات االنجليزية اللغة   COMM001  - 5  االتصال مهارات   2 -

         

 LTS001 والبحث والتفكير التعلم مهارات   STAT001  - 3  االحصاء في مقدمة   2 -

 MGT001 العامة دارةاإل مبادئ   CSC002  - 2  وتطبيقاته الحاسب مهارات   3 -

ELT001 5   ( 2 )  والترجمة للغات االنجليزية اللغة  ELT002  - 3   الرياضيات مبادئ MATH106 

 ARB 101 لغوية مهارات   ISLS101  - 2 (1)  االسالمية الثقافة   2 -

 المجموع 45   المجموع 41 

 

 

 

المستوي الرابع                                                               المستوي الثالث                               

 

 المقرر رمز المقرر اسم س المتطلب  المقرر رمز المقرر اسم س المتطلب

 ENGL201 2   (2)  مقال  ENGL202  ELT002 2   (1)  مقال  ENGL201 

 ENGL203 2   (2)  صوتيات  ENGL204  ELT002 2   (1)  صوتيات  ENGL203 

 ENGL205 3   (2)  متقدمة قواعد  ENGL206  ELT002 3   (1)  متقدمة قواعد  ENGL205 

ELT002 3   اللغة تاريخ مدخل  ENGL210  ELT002 3   اللغة لعلم مدخل  ENGL207 
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ELT002 3   مبادئ الترجمة  ENGL211  ELT002 3   االنجليزي األدب مدخل  ENGL208 

ELT002 3   األمريكي األدب مدخل  ENGL212  ELT002 3   اللغة اكتساب ENGL209 

ARB 101 2   مهارات الكتابة ARB201  ISLS101 2   (2)  االسالمية الثقافة ISLS201 

 المجموع 41   المجموع 41 

 

المستوي السادس                                                         المستوي الخامس                              

 

 المقرر رمز المقرر اسم س المتطلب  المقرر رمز المقرر اسم س المتطلب

 ENGL301 3   (2)  رواية  ENGL302  ELT002 3   (1)  رواية  ENGL301 

 ENGL303 3   (2)  دراما  ENGL304  ELT002 3   (1)  دراما  ENGL303 

 ENGL305 3   (2)  شعر  ENGL306  ELT002 3   (1)  شعر  ENGL305 

 ENGL207 
3 

 ENGL308  ENGL207  اساليب( (لغويات  
3 

 (لغويات  
 (وصرف نحو

 ENGL307 

 ENGL309 2   (2)  ترجمة  ENGL310  ENGL211 2   (1)  ترجمة  ENGL309 

 ENGL311 2   (2)  حضارة  ENGL312  ELT002 2   (1)  حضارة  ENGL311 

 
 المجموع 41

 
ISLS201 2 

 االسالمية الثقافة  

 (3) 
ISLS301 

 المجموع 41     

 

المستوي الثامن                 المستوي السابع                                                                       

 

 المقرر رمز المقرر اسم س متطلبال  المقرر رمز المقرر اسم س المتطلب

 ENGL401 3   (4)  رواية  ENGL402   ENGL302 3   (3)  رواية  ENGL401 

 ENGL403 3   (4)  دراما  ENGL404   ENGL304 3   (3)  دراما  ENGL403 

 ENGL405 3   (4)  شعر  ENGL406   ENGL306 3   (3)  شعر  ENGL405 

 ENGL407 3   ل األخطاء()تحلي لغويات  ENGL408  ENGL207 3   علم الداللة( لغويات(  ENGL407 

 ENGL409 2   (4)  ترجمة  ENGL410  ENGL310 2   (3)  ترجمة  ENGL409 

ENGL411 2    نقد تطبيقي  ENGL412  - 2    نقد نظري  ENGL411 

 ISLS401 (4)  االسالمية الثقافة   ISLS301 2  المجموع 41 

 المجموع 41     

 
 

 توصيف مقررات تاللغة اإلنجليزية
 
Essay Writting 

 
This course aims at developing students' mechanical writing and editing skills. The course provides 

students with the basic rules of writing a well-organized paragraph and essay with special reference to 

unity and coherence 
 
Intoduction to Linguistics  

 
Providing students with more advanced and current linguistic notions with emphasis on such issues as 

universal linguistic principles, linguistic principles, and linguistic creativity. In addition, it provides 

students with more syntactic, phonological and morphological features of English with emphasis on 

comparing English to another language regarding such features. It introduces students to the theory of 

transformational syntax, the social and cultural matrix of language and the issue of language variation, 

and the historical matrix of language and the issue of language change. 
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Language Acquisition  
 

This course is to familiarize students with the basic concepts and technical terms of language 

acquisition. In addition, the course content provides students with a solid background knowledge about 

the main theories of first language acquisition as well as the main theories of second language 

acquisition. The course introduces some relevant research findings related to teaching/learning of 

English as a second or foreign language 
 
Advanced Grammar 1 
 
This course is to familiarize students with the different parts of speech, types of phrases and sentences. 

Moreover, it provides students with general knowledge on tense sequence, question formation, and 

negation. 
 
Phonetics 1 

 
This course is to familiarize students with the English vowels, articulatory production of speech sounds, 

phonetic symbols, and characteristics of vowel and consonant sound 
 
Basics of Translation  
 
This course is designed to familiarize students with translation concepts, strategies, and theories. It 

introduces the basic skills of translating simple texts from one into another (English or Arabic). 
 
Essay Writing II 

 
This course aims at developing students' advance academic writing skills. It provides students with the basic rules of 

academic writing (paragraph and essay level 
 

Introduction To American Literature 
 

This course provides students with the basic knowledge and skills needed to reading and analyzing 

American literature; Poetry, Drama and Novel. It also supplies students with historical background of 

the development of American Literature. 
 
History of English Language 

 
This course provides students with the basic information about the development of the English language 

since Geoffrey Chaucer's time till the end of the eighteenth centur 
 
Phonetics II 

 
This course provides students with the basic information and skill of English consonants, vowels, 

diphthongs, syllables, stress, and intonation. In addition, it introduces some aspects of connected speech 

like elision, assimilation and allophonic variations. 
 
Civilization II 
This course provides students with a sold background on the main historical events and characters that 

left a great impact on the English history 
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Drama I 
 

This course familiarizes students with the basic concepts and literary terms of drama. It provides 

students with the basic skills of analyzing play 
 
Syntax and Morphology 

 
This course familiarizes students with the basic syntactic, phonological, morphological, and semantic 

features of English. It introduces the theory of transformational synta 
 

Novel I 
 

This course is to familiarize students with a best selection of English novels. It helps students to read and 

recognize the aesthetic qualities and processes that characterize works of human intellect and 

imagination during early ages of English novels. Reading novels by distinguished writes: charlotte 

Bronte, Henry fielding, and Jane Austen. 
 
Poetry I 

 
This course is to familiarize students with a best selection of English poetry and poetic terminology. It 

helps students to read and recognize the aesthetic qualities and English poetry and the various poetic 

schools in English Literature.  
 
Translation I 

 
This course is to familiarize students with translating simple texts (English & Arabic) using proper 

translation strategies. It presents and explains some common mistakes of translation 
 
Civilization II 

 
The course aims at getting students acquainted with the political, social, and economic history of the 

16th and 17th centuries England. It also aims at introducing students to some literary figures that 

influenced and got influenced by the conditions of their time. 
 
Drama II 

 
This course is to familiarize students with different concepts and conventions of theatre and drama 

during the Restoration age. It also aims at introducing students to longer tragedies by William 

Shakespeare, in addition to some other plays by representative dramatists of the Restoration and 18th 

century periods.  
 
Novel II 
 
This course aims mainly at introducing students to the early British novel till the end of the 19th century. 

It is intended to help students understand and appreciate the literary product of the founders of the 

novel.  
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Poetry II 
 
This course focuses on 18th century English poetry to give students the opportunity to examine 

significant works of the human intellect and imagination; and understand the historical and cultural 

contexts in which such specific texts were created and recognize the accomplishments of and issues 

related to the diverse cultures reflected in such works of art. 
 

Drama III 
This course is to familiarize students with different concepts and conventions of theatre and drama 

during the modern age, including Shakespearean traged 
 
Novel III 
 
This course is to familiarize students with concepts and conventions of 19th century novel. It also aims 

at introducing students to representative novels by prominent writers of the age. Further, the course aims 

at giving students a brief outline of the development of the novel in the 19th century. 
 
Poetry III 

 
This course is to familiarize students with 19th century English poetry. It gives students the opportunity 

to examine significant works of the human intellect and imagination; and understand the historical and 

cultural contexts in which such specific texts were created and recognize the accomplishments of and 

issues related to the diverse cultures reflected in such works of art. 
 
Semantics 

 
The course aims at introducing some basic approaches to the study of meaning in Linguistics and related fields (primarily 

Cognitive Science and Psychology). The primary focus will be on word meaning (lexical semantics 
 

Theoretical Criticism  
 

The course is to familiarize students with the literary theory and the main schools of literary criticism. 
 

Transiation III 
 

This course is to familiarize students with translating technical texts (English & Arabic) using proper 

translation strategies. It presents and explains some common mistakes of translating technical texts. 
 

Error Analysis 
 

This course is to familiarize students with identifying types, causes, remedies of common errors in oral 

and written English.  
 

Novel IV 
 

This course is to familiarize students with concepts and conventions of the English novel from 1914 to 

the present. It also aims at introducing students to representative novels by prominent writers of the age. 

Further, the course aims at giving students a brief outline of the development of the contemporary novel. 
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Poetry IV 
 

This course is to familiarize students with the Victorian and Modern poetry. It gives students the 

opportunity to examine significant works of the human intellect and imagination; and understand the 

historical and cultural contexts in which such specific texts were created. 
 

Applied Criticism  
 
The course is to familiarize students with neo-classical and romantic criticism. It gives students the 

opportunity to examine significant works of the human intellect and imagination and understand the 

historical and cultural contexts in which such works were created. 
 

Translation IV 
 
This course is to familiarize students with translating literary and culturally loaded texts (English & 

Arabic) using proper translation strategies. It presents and explains some common mistakes of 

translating cultural texts. 
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