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خمتصر توصيف املقرر
اسم المقرر:

مصطلحات يف الطفولة باللغة االجنليزية

رقم المقرر:

Kin323

اسم ورقم المتطلب السابق:
مستوى المقرر:
الساعات المعتمدة:

ENG1 ,2
املستوى السادس
 2ساعة
Childhood terminology in English

Module Title:

KIN 323

Module ID:

ENG1 ,2

Prerequisite:

Sixth

Level:

2

Credit Hours:

وصف المقرر :
التمكن من المصطلحات العلمية الخاصة بالطفولة باللغة االنجليزية
وترجمة المصطلحات من اللغة االنجليزية الى اللغة العربية والعكس
اعادة استخدام مصطلحات اللغة االنجليزية في مجال الطفولة في
جمل ونصوص اخرى ،والتدريب على االطالع على المصطلحات
في مجال الطفولة في الموسوعات والمعاجم باللغتين العربية
واالنجليزية

أهداف المقرر :

Module Description
Mastery of the scientific terms in the
specialty of childhood education in
English and translate terms from English
to Arabic and vice versa
To use the English terminology in the area
of childhood education in camel and
other texts, training on the terminology in
the field of children's encyclopedias and
dictionaries in both Arabic and English

Module Aims

1

التمكن من المصطلحات العلمية الخاصة بالطفولة
باللغة االنجليزية من خالل قراءة مصادر مجال
الطفولة باللغة االنجليزية وفهم معناها ،

2

ترجمة المصطلحات من اللغة االنجليزية الى اللغة
العربية والعكس ،

3

اعادة استخذام هصطلحاث اللغت االنجليزيت في Re using the new terms in new
هجال الطفىلت في جول ونصىص اخري
structures

4

Practicing looking up for terms
in both English and Arabic
Dictionaries

التدريب على االطالع على المصطلحات في
مجال الطفولة في الموسوعات والمعاجم باللغتين
العربية واالنجليزية

Mastering childhood
terminology in English through
reading and comprehension
Translating terminology from
English into Arabic and vice
versa

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على:
1

2

3

قراءة هصادر الطفىلت باللغت االنجليزيت

Reading references in of childhood in English

تحذيذ هعاني الوصطلحاث باللغت العربيت

Determine the Arabic meanings of
English terminology

صياغت ترجوت هفهىهت الوعنً للنص باللغت Rephrase understandable Arabic
االنجليزيت الً نص باللغت العربيت
translation of texts
Rephrasing concepts and English
صياغت الوفاهين والوصطلحاث االجنبيت في نصىص
idioms in new Arabic and English
جذيذة باللغتين االنجليزيت والعربيت
sentences
تبحث الطالبت عن هعاني الوصطلحاث في القىاهيس Look up for terminology in
الوتخصصت
specified dictionaries

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

قائمة الموضوعات

)(Weeks

)(Hours

)(Subjects
 -البحث في القواميس المتخصصة ع معاني المصطلحات

1

2

 -قراءات في التخصص

6

22

 -ترجمة

4

8

 -كتابة المقاالت

3

6

-

3

6

) (ٌتم تعبئتها بلغة الكتاب الذي ٌدرس:الكتاب المقرر والمراجع المساندة
Child Development

اسم الكتاب المقرر
Textbook title

Laura E. Berk

)اسم المؤلف (رئيسي
Author's Name

Mariner Books

اسم الناشر
Publisher

2002

سنة النشر
Publishing Year

The Moral Intelligence of Children : How to Raise a Moral
Child

)1( اسم المرجع
Reference (1)
اسم المؤلف

Robert Coles
Author's Name
اسم الناشر
Plume
Publisher
سنة النشر
1991
Publishing Year
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