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 تزجمح  : انشعبتانهغاخ األجىثٕح                                    : يذاٌانً

   اوجهٕشْ -فزوظٓ –نٕظاوض تزجمح ػزتٓ : انخخصص

  9191-9102 : انسنت انجبيعيت                               انظادص : انسذاسي
 

 

 

 

 

   ػزتٓ  -فزوظٓ–ػزتٓ تحزٔزٔح تزجمح  : انعنىاٌ

 أطاطٕح  : وحذة انخعهيى

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

  طاػاخ  3 : انحجى انسبعي األسبىعي

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

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

   طاػاخ  3:  أعًبل حطبيقيت ) عذد انسبعبث في األسبىع (

 

 

 

 
 

 قثظٓ مىتٍّ  : االسى، انهقب، انرحبت

 قظم انتزجمح  : ححذيذ يىقع انًكخب ) يذخم ، يكخب (

 ok.mountaha@yahoo.fr : انبريذ االنكخروني

  14 39 07 0555: رقى انهبحف

 11انقاػح        14:00 – 12.30: االثىٕه  : حىقيج انذرس ويكبنه

  11انقاػح        12:30  -  11.00انثالثاء:                               

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعلٌمٌة  منهاج

ًبدة انخعهيًيتانخعرف عهً ان  

انخعهيًيت يسؤول انًبدة  
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  :(Pré requis) انًكخسببث 
تحذٔذ ومط انقذرج ػهّ  ٔكُن انطانة فٓ ٌذي انمزحهح قادرا ػهّ تزجمح وظُص متفاَتح انطُل مغ 

حهُل ألٌم انىض َوُع انتزجمح انالسمح نكم وُع مه أوُاع انىظُص. كما ٔكُن قادرا ػهّ أجاد 

 طؼُتاخ انتزجمح َالطٕما اختالف أطهُب انكتاتح مه وض إنّ آخز.

تطثٕق ما درطً انطانة فٓ انمُاد انىظزٔح  انٍذف مه انمادج انتؼهٕمٕح ٌُ انخعهيًيت:ًبدة انهذف انعبو نه

 ػهّ وظُص متخظظح َأدتٕح َانحزص ػهّ جُدج انتزجمح.تشكم ػمهٓ 

مغ انتزكٕش فقط ػهّ األٌذاف انتٓ  ٌذافأ 6انّ  3) مه  : انىصىل إنيهب()انًهبراث انًراد  أٌذاف انتؼهم

 :  ٔتم تقٕٕمٍا(

 التفريق بين أنواع ترجمة النصوص المختلفة. -
 التعامل مع صعوبات الترجمة بشكل فعلي -
 اختبار جودة الترجمة عن طريق الترجمة العكسية -

 

 
 

حمتوى املادة التعليمية تطبيقي حمض سيكون عبارة عن متارين ترمجية يواصل من خالهلا الطالب التمرس واخلوض 
يف جتارب يف ترمجة نصوص خمتلفة تتفاوت يف منطها وموضوعها، ومن خالل النص يتم استخراج خمتلف 

 الصعوبات اليت يذللها الطالب بالرجوع إىل القواعد النظرية املختلفة. 

 

 

 

 

 

 

 

ًبدة انخعهيًيتوصف ان طبيعت االيخحبٌ نخقييى ببننسبت انًئىيت  

ًبدة انخعهيًيتيحخىي ان  
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 المرجع األساسً الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

Linguatech, 2001 Maurice Rouleau Initiation à la traduction générale: 

du mot au texte 

 

 
 

:مراجع الدعم اإلضافٌة )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

  Divers sites d’articles de faits 
divers . 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 

 

  

 امتحان 

جشئٓامتحان  50%  

 أػمال مُجٍح 25%

 أػمال تطثٕقٕح 

فزدْمشزَع انان   

 األػمال انجماػٕح )ضمه فزٔق( 

 خزجاخ مٕذاوٕح 

 انغٕاب ( /انحضُر ) انمُاظثح 25%

( ٌاتحذٔذػىاطز أخزِ ) ٔتم    

 انًجًىع 011%

انخقييىطرق   

 انًصبدر وانًراجع

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maurice+Rouleau%22
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خبريخان  األسبىع يحخىي انذرس 
نص صحفي حول عدوى كورونا         sujet d’actualité  األسبوع األول 

 األسبوع الثانً  Schizophrénieنص حول فصام الشخصية 

 األسبوع الثالث  Le deal du siècleنص حول صفقة القرن  

 األسبوع الرابع  Brexitنص حول البريكست  

 األسبوع الخامس  Violence domestiquesنص حول العنف األسري  

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

 األسبوع السابع ترجمة النص المسرحي  

 االسبوع الثامن  ترجمة الرواية والقصة القصيرة  

 االسبوع التاسع ترجمة المطوية السياحية 

 االسبوع العاشر ترجمة النص االشهاري 

 
 ترجمة النص السياسي والشعارات السياسية 

 األسبوع الحادي عشر

 األسبوع الثانً عشر ترجمة قصص األطفال  

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 ًرحقبانزيني ان انًخطط


