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 ..........................الترجمة... : انشعبت........................................واللغات اِداب.... : يذاٌانً

 .............................................................ماستر ترجمة   ع/ إ / ع ...: انخخصص

 ...........2012/2020....... : انسنت انجبيعيت        ...................الثاوٍ........ : انسذاسي
 

 

 

 

 

 ................................................الترجمة الشفىَة  إ/ع...... : انعنىاٌ

 .........................................................أساسُة... : وحذة انخعهيى

  ....03...... : انًعبيم             .. 00...:    عذد األرصذة

 .....................................ساعات 3...... : انحجى انسبعي األسبىعي

   ................../...............:  انًحبضرة ) عذد انسبعبث في األسبىع (

 ..........................ساعات 3...:  أعًبل حىجيهيت ) عذد انسبعبث في األسبىع (

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

 

 

 

 
 

 .....................دمحم صالح غرتٍ /  أستاذ مساعد أ ......... : االسى، انهقب، انرحبت

 ....................../......................... : ححذيذ يىقع انًكخب ) يذخم ، يكخب (

 .......msgharbi@yahoo.co.uk......... : انبريذ االنكخروني

 ...........................48 31 99 0550........................ : رقى انهبحف

 ................13القاعة   ...9h30االرتعاء ... 11h00 الثالثاء .. : حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعلٌمٌة  منهاج

ًبدة انخعهيًيتانخعرف عهً ان  

انخعهيًيت يسؤول انًبدة  
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 :(Pré requis) انًكخسببث 

 ..فٍ الترجمة أساسُاتاللغة العرتُة + اللغة االوجلُزَة + ………

 ًبدة انخعهيًيت : انهذف انعبو نه

 ..................................................................تمكُه الطالة مه الترجمة الشفىَة ....

مع التركُز فقط علً األهداف التٍ  هدافأ 6 إلً 3) مه  : )انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب( أهداف التعلم

 َتم تقُُمها(

…………………….. مهارات التحدث باللغتٌن  -  

.فً نفس الوقت……………………………………………… مهارات السماع والتحدث  -  

………………………………………………………………………………. العربٌة إلىالنقل الشفوي من االنجلٌزٌة  -  
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فً نقل اللغة الشفوٌة من اكتساب المرونة  إلى إضافةمهارات السماع و التحدث فً نفس الوقت  اكتسابتدرٌبات لتحسٌن الذاكرة و 

العربٌة  إلىاالنجلٌزٌة 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ٌمكن االضافة فً صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 

 

 

ًبدة انخعهيًيتوصف ان  

ًبدة انخعهيًيتيحخىي ان  
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 امتحان /

جزئٍامتحان  60  

 أعمال مىجهة 10

 أعمال تطثُقُة /

فردٌمشروع الال /  

 األعمال الجماعُة )ضمه فرَق( 10

مُداوُةخرجات  /  

 الغُاب ( /الحضىر ) المىاظثة 20

( هاتحدَدعىاصر أخري ) َتم  /  

 انًجًىع 011%
 

 

 

 

 
 المرجع األساسً الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2007 Al-Zahran The Consecutive Conference 
Interpreter 

:اإلضافٌة )إن وجدت(مراجع الدعم     

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

   

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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خبريخان  األسبىع يحخىي انذرس 
 األسبوع األول مقدمة عامة عن الترجمة الشفوٌة                

 األسبوع الثانً مقدمة عامة عن الترجمة الشفوٌة                

 األسبوع الثالث تدرٌبات على تحسٌن مستوى الذاكرة               

 األسبوع الرابع تدرٌبات على تحسٌن مستوى الذاكرة               

الصٌاغة إعادةعلى تمرٌن  تدرٌبات   األسبوع الخامس 

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

 األسبوع السابع تدرٌبات على تمرٌن الترجمة المنظورة 

 االسبوع الثامن تدرٌبات على تدوٌن المالحظات 

 االسبوع التاسع تدرٌبات على تدوٌن المالحظات 

 االسبوع العاشر محاكاة الترجمان 

 األسبوع الحادي عشر محاكاة الترجمان 

الثانً عشراألسبوع  محاكاة الترجمان   

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 ًرحقبانزيني ان انًخطط


