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 : .انترجمح......................انشعبت ..............................انهغاخ األجىثُح..................... : يذاٌانً

 عرتٍ............................................................... -اوجهُزٌ-عرتٍ ..انترجمح:انخخصص

 .2020-2019......................... انسنت انجبيعيت :.انثاوٍ..         : انسذاسي
 

 

 

 

 

 ................................................................-انسترجح–.انترجمح انسمعُح انثصرَح  انعنىاٌ :

 ........................................االستكشافُح.وحذة انخعهيى : 

 ..... 01.....انًعبيم :              .... 01.عذد األرصذة : 

 .................00سا1..........................انحجى انسبعي األسبىعي : 

 ........................  00سا1.........انًحبضرة ) عذد انسبعبث في األسبىع ( : 

 .............................أعًبل حىجيهيت ) عذد انسبعبث في األسبىع ( : 

 .............................أعًبل حطبيقيت ) عذد انسبعبث في األسبىع ( : 

 

 

 

 
 

 ...................-صىف ب-حاضرجوعُمح تىغرَرج أستاذج م.االسى، انهقب، انرحبت : 

 .......................قسى انخرجًتححذيذ يىقع انًكخب ) يذخم ، يكخب ( : 

 .....ayabough@yahoo.fr............................انبريذ االنكخروني : 

 0772126577............................................رقى انهبحف : 

 قسم انترجمح -سا11-سا0:00 -سا8: انثالثاء  حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعلٌمٌة  منهاج

ًبدة انخعهيًيتانخعرف عهً ان  

انخعهيًيت ًبدةيسؤول ان  



 Université Badji-Mokhtar. Annaba                                                                                عنابة –جامعة باجً مختار             
 .......................................................الترجمةالقسم.    ....................االداب والعلوم االنسانٌة و االجتماعٌة.الكلٌة

 

2 
 

 

 

 

 

 :(Pré requis) انًكخسببث 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………....................................... 

 رفح  اسانُة و أوىاع و مراحم انسترجحمعانهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت : 

................................................................................................................................. 

أهداف مع انتركُز فقط عهً األهداف انتٍ  6انً  0) مه  )انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب( :أهداف انتعهم 

 َتم تقُُمها(

التطبٌق فً مقٌاس السترجة مع تعلم األسالٌب و المراحل     

 تعلم كٌفٌة التعامل مع ترجمة و سترجة الفٌلم و الشرٌط الوثائقً مع احترام المعاٌٌر العالمٌة 
رجمات فً الحاسوب باالعتماد على برمجٌات السترجةتعلم إدخال الت  

 

 

  مفهوم السترجة و أسالٌبها: الترجمة الحرفٌة فً السترجة مع التطبٌق
  مفهوم السترجة و أسالٌبها: التكثٌف فً السترجة مع التطبٌق

مع التطبٌق مفهوم السترجة و أسالٌبها: اإلسقاط/الحذف فً السترجة   
السترجة ضمن اللغة الواحدة:  أنواع السترجة:   

Intralingual Subtitling  

السترجة البٌنلغوٌة:  أنواع السترجة:   
Interlingual Subtitling  

السترجة المزدوجة اللغات:  أنواع السترجة:   
Bilingual Subtitling  

سترجة الهواة:  أنواع السترجة:   
Fansub/ Subtitling  

 مراحل السترجة: التفرٌغ النصً  
 Transcription مع التطبٌق

 مراحل السترجة: التقطٌع  
 Time Code/Spotting مع التطبٌق

 مراحل السترجة: الترجمة  
 The Translation مع التطبٌق

 مراحل السترجة: اإلدخال و التزامن 
 Adaptation and synchronisation مع التطبٌق

 يخخهف بريجيبث انسخرجت يع أيثهت 

 

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 

ًبدة انخعهيًيتوصف ان  

ًبدة انخعهيًيتيحخىي ان  
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 امتحان 60%

جزئٍامتحان  20%  

 أعمال مىجهح 00%

 أعمال تطثُقُح 

فردٌمشروع انان   

 األعمال انجماعُح )ضمه فرَق( 

مُداوُحخرجاخ    

 انغُاب ( /انحضىر ) انمىاظثح 00%

( هاتحدَدعىاصر أخري ) َتم    

 انًجًىع 000%
 

 

 

 

 
 المرجع األساسً الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

University College London 
2012 

Jorge Diaz-Cintas Subtitling: Theory, Practice and 
Research 

 مراجع الدعم اإلضافٌة )إن وجدت(:  

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

   

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
: الترجمة الحرفٌة فً السترجة مع و أسالٌبها سترجةمفهوم ال 04/02/2020

  التطبٌق
 األسبوع األول

11/02/2020 
  مفهوم السترجة و أسالٌبها: التكثٌف فً السترجة مع التطبٌق

 األسبوع الثانً

مفهوم السترجة و أسالٌبها: اإلسقاط/الحذف فً السترجة مع  18/00/2020
  التطبٌق

 األسبوع الثالث

السترجة ضمن اللغة الواحدة:  أنواع السترجة:  25/00/2020  
Intralingual Subtitling  

 األسبوع الرابع

السترجة البٌنلغوٌة:  أنواع السترجة:  03/03/2020  
Interlingual Subtitling  

 األسبوع الخامس

السترجة المزدوجة اللغات:  أنواع السترجة:  10/03/2020  
Bilingual Subtitling  

 السادس األسبوع

سترجة الهواة:  أنواع السترجة:  17/03/2020  
Fansub/ Subtitling  

 األسبوع السابع

 مراحل السترجة: التفرٌغ النصً   07/04/2020
 Transcription مع التطبٌق

 االسبوع الثامن

   التقطٌع مراحل السترجة: 14/00/2020
 Time Code/Spotting مع التطبٌق

 االسبوع التاسع

 مراحل السترجة: الترجمة   21/00/2020
 The Translation مع التطبٌق

 االسبوع العاشر

 مراحل السترجة: اإلدخال و التزامن  28/04/2020
 Adaptation and synchronisation مع التطبٌق

 األسبوع الحادي عشر

يع أيثهت  بريجيبث انسخرجتيخخهف  05/05/2020  األسبوع الثانً عشر 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 

 

 

 

 ًرحقبانزيني ان انًخطط


