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 : ترجمة انشعبتاللغات األجىبية                                  : يذانانم

 فروسي –عربي  1ماسترانخخصص :

 2019/2020انسنت انجبمعيت :                                            الثاويانسذاسي: 
 

 

 

 

 

  عربي -فروسي شفىية ترجمة انعنىان :

 أساسية وحذة انخعهيم : 

  05انمعبمم :               02عذد األرصذة :   

 03انحجم انسبعي األسبىعي : 

 ........................  00.........عذد انسبعبث في األسبىع ( :  انمحبضرة )

 ساعات  03أعمبل حىجيهيت ) عذد انسبعبث في األسبىع ( : 

 ...................00..........أعمبل حطبيقيت ) عذد انسبعبث في األسبىع ( : 

 

 

 

 
 

 

 أأستار مساعذ  عبذي كريمةبه  االسم، انهقب، انرحبت : 

 /ححذيذ مىقع انمكخب ) مذخم ، مكخب( : 

   karima.benabda@gmail.comانبريذ االنكخروني: 

 05 36 77 98 07رقم انهبحف : 

   15القاعة : 14:00 -11:00الخميس:  :حىقيج انذرس ومكبنه

                              

 

   

 SYLLABUSالمادة التعليمية  منهاج

مبدة انخعهيميتانخعرف عهى ان  

انخعهيميت مسؤول انمبدة  

mailto:karima.benabda@gmail.com
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 :(Pré requis) ادلكتسبات 
اطابات اليياسية و اللقااات الحففية اهتا مع اإلملام مبختلف أنواع اخل، أساليبها و اسرتاتيجيالفورية اإلملام بتقنيات الرتمجة
 إىل جانب املؤمترات.

 اذلدف العام للمادة التعليمية : 
ق البفث طر  تقنية تدوين املالحظات و و تعليم الاطالب ترمجة شفوية الوصول إىل ترمجة نحوص من خمتلف التخححات

 .  يف املعاجم عن املكافئات

 أهداف التعلم )ادلهارات ادلراد الوصول إليها( 
 يف الرتمجات.  نيجاممع مراعاة اال نص الشفوية رتمجةالتعليم الاطالب مهارات  -
 الاطرق املثلى للتعامل مع املحاطلفات املتخححة -
  تقنية تدوين املالحظات -
 
 
 
 

 

 

اخلاطابات حول خمتلف  و تاطبيقاتمتارين  خالل التاطرق إىل منأساسا على اجلانب التاطبيقي  هذا املقياس ركزي
 شفويا.ية ترمجتها كيفو  اليياسية و اللقااات الحففية 

 

 

 

 

 

 

 

مبدة انخعهيميتوصف ان  

 حمتوى ادلادة التعليمية

 طرق انخقييم
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 طبيعت االمخحبن انخقييم ببننسبت انمئىيت

 امتحان 

%60  امتحان جزئي 

%20  أعمال مىجهة 

 أعمال تطبيقية 

فرديالمشروع ال   

 األعمال الجماعية )ضمه فريق( 

 خرجات ميذاوية 

20%  )الحضىر / الغياب ( المىاظبة 

 عىاصر أخري ) يتم تحذيذها ( 

 انمجمىع 011%
 

 

 

 
 

 
 

 ادلرجع األساسي ادلوصى به :
 عنوان ادلرجع األول ادلؤلف دار النشر و السنة

 فن الرتمجة   حممد عناين لوجنمان الشركة ادلصرية للنشر 
   www. American 

rhetoric.com 
Springer 2006  JODY 

BYRNE 
 

TECHNICAL TRANSLATION 
USABILITY STRATEGIES FOR 
TRANSLATING TECHNICAL 
DOCUMENTATION 

7002ادلنظمة العربية للرتمجة,   Christine 
Durieux 

 

 أسس تدريس الرتمجة التقنية
 

 

 

 

 

 انمصبدر وانمراجع
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 األسبوع حمتوى الدرس التاريخ
 األسبوع األول متارين تطبيقية -الرتمجة الديبلوماسية  

 األسبوع الثاين  طابات السياسية ترمجة اخل 

 األسبوع الثالث متارين و تطبيقات–طابات السياسية ترمجة اخل –تابع  

 األسبوع الرابع لقاءات و احلوارات الصحفيةترمجة ال 

 اخلامس األسبوع  اتتطبيق و متارين – تابع 

 األسبوع السادس دوات الصحفيةترمجة الن 

 األسبوع السابع اتتطبيق و متارين – تابع 

 األسبوع الثامن تقنية تدوين ادلالحظات  

 األسبوع التاسع . متارين تطبيقية 

 األسبوع العاشر متارين تطبيقية 

 األسبوع احلادي عشر .  متارين تطبيقية 

 األسبوع الثاين عشر . متارين تطبيقية 

 األسبوع الثالث عشر االمتحان اجلزئي 

 األسبوع الرابع عشر حوصلة و تقييم للمادة التعليمية + مراجعة للمحتوى ادلقّدم  

 

 

 

 مرحقبانزمني انانمخطط 


