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 : ذزجمح انشعبت اللغاخ األجىثُح                                    : يذاٌانً

 عزتٍ  -  ماسرُز فزوسٍانخخصص :

  9191-9102 انسنت انجبيعيت :                                             الثاوٍ  : انسذاسي
 

 

 

 

 

 عزتٍ    -ذزجمح ذحزَزَح فزوسٍ انعنىاٌ :

 أساسُح وحذة انخعهيى : 

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

 ساعاخ   3انحجى انسبعي األسبىعي : 

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

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

 ساعاخ    3أعًبل حطبيقيت ) عذد انسبعبث في األسبىع ( : 

 

 

 

 
 

 قثسٍ مىرهً االسى، انهقب، انرحبت : 

 قسم الرزجمح ، يكخب ( :  ححذيذ يىقع انًكخب ) يذخم

 ok.mountaha@yahoo.frانبريذ االنكخروني : 

  14 39 07 0555رقى انهبحف :

 81القاعح      30: 12  - 00: 11: االثىُه :  حىقيج انذرس ويكبنه

  81القاعح        00: 11  -  30: 09الثالثاء:                               

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعلٌمٌة  منهاج

ًبدة انخعهيًيتانخعرف عهً ان  

انخعهيًيت يسؤول انًبدة  
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  :(Pré requis) انًكخسببث 
َكىن الطالة فٍ هذي المزحلح قادرا علً ذزجمح وصىص عامح مه الفزوسُح إلً العزتُح ، قصُزج وسثُا 

 مع االسرعاوح تالقىامُس والمعاجم.

هى ذزجمح الىصىص المرخصصح والىصىص الهذف مه المادج الرعلُمُح انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت: 

 األدتُح مع ذذرَة الطالة علً الرحكم فٍ الىقد. َرذرب الطالة أَضا علً الرزجمح الرلخُصُح والرحلُلُح.

  )انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب( :أهذاف الرعلم 

 ترجمة النصوص المتخصصة بشكل متقن مع تشكيل معجم خاص بكل نص. -
 المناسب لكل نص خالل عملية الترجمة.اعتماد األسلوب  -

 

 

 

يواصل من خالهلا الطالب التمرس واخلوض  حمتوى املادة التعليمية تطبيقي حمض سيكون عبارة عن متارين ترمجية
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. 

 

 

 

 

 

 

 

انخعهيًيتًبدة وصف 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 

 

 
 

وجدت(:مراجع الدعم اإلضافٌة )إن     

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

  Divers sites d’articles de faits 
divers . 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 

 

  

 امرحان 

جزئٍامرحان  50%  

 أعمال مىجهح 25%

 أعمال ذطثُقُح 

فزدٌمشزوع الال   

 األعمال الجماعُح )ضمه فزَق( 

 خزجاخ مُذاوُح 

 الغُاب ( /الحضىر ) المىاظثح 25%

( هاذحذَذعىاصز أخزي ) َرم    

 انًجًىع 011%

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Maurice+Rouleau%22
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
 األسبوع األول ترجمة النصوص الصحفية  

 األسبوع الثانً ترجمة النصوص السياسية  

 األسبوع الثالث ترجمة النصوص القانونية  

 األسبوع الرابع ترجمة النصوص اإلدارية  

 األسبوع الخامس الترجمة العكسية الختبار جودة الترجمة  

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

 األسبوع السابع النصوص الموازية ودورها في تنقيح الترجمة. 

 االسبوع الثامن مستويات اللغة واشكاالت الترجمة. 

 االسبوع التاسع الترجمة الذاتية ...المحاسن والمساوئ 

 االسبوع العاشر ترجمة الكاريكاتير والشريط المصور 

 
 محاوالت في ترجمة الشعر 

 األسبوع الحادي عشر

الثانً عشراألسبوع   -تابع–محاوالت في ترجمة الشعر    

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 

 ًرحقبانزيني ان انًخطط


