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 : .الترجمت......................انشعبت ..............................اللغاث األجىبُت..................... : يذاٌانً

 عربٍ............................................................... -اوجلُزٌ-عربٍ ..الترجمت:انخخصص

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

 

 

 

 

 البرَطاوُت................................................................و الثقافت .الحضارة  انعنىاٌ :

 ........................................االستكشافُت.وحذة انخعهيى : 

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

 .................30سا1..........................انحجى انسبعي األسبىعي : 

 ........................  30سا1.........انًحبضرة ) عذد انسبعبث في األسبىع ( : 

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

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

 

 

 

 
 

 ...................-صىف ب-حاضرةوعُمت بىغرَرة أستارة م.االسى، انهقب، انرحبت : 

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

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

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

 قسم الترجمت 30سا12-سا11-0:30: الخمُس  حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعلٌمٌة  منهاج

ًبدة انخعهيًيتانخعرف عهً ان  

انخعهيًيت ول انًبدةيسؤ  
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 :(Pré requis) انًكخسببث 
……………………………………………………………………………………

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

 معرفت  الحضارة البرَطاوُت المعاصرةانهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت : 

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

أهذاف مع التركُز فقط علً األهذاف التٍ  6الً  3) مه  )انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب( :أهذاف التعلم 

 َتم تقُُمها(

تها حضارجلٌزٌة ونعالقة الوطٌدة بٌن اللغة اإلال   

  -تطورها و برٌطانٌا المعاصر تارٌخ معرفة

   الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة فً برٌطانٌا المعاصرة
 

 

 

 الحضارة و اللغة االنجلٌزٌة و ثقافة الشعب البرٌطانً

 المناخ السٌاسً و الحالة االجتماعٌة فً برٌطانٌا عقب انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة  الى ٌومنا هذا

 الحٌاة االجتماعٌة فً برٌطانٌا الٌوم  

 

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًبدة انخعهيًيتوصف ان  

انخعهيًيتًبدة يحخىي ان  
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 امتحان 011%

جزئٍامتحان    

 أعمال مىجهت 

 أعمال تطبُقُت 

فردٌمشروع الال   

 األعمال الجماعُت )ضمه فرَق( 

 خرجاث مُذاوُت 

 الغُاب ( /الحضىر ) المىاظبت 

( هاتحذَذعىاصر أخري ) َتم    

 انًجًىع 011%
 

 

 

 

 
 المرجع األساسً الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

Pocket 2014 Sarah Pickard British Civilization 

 مراجع الدعم اإلضافٌة )إن وجدت(:  

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

   

المرجع الثانً عنوان المؤلف دار النشر و السنة  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

انخقييىطرق   

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
 األسبوع األول مفهوم الحضارة 06/02/2020

 األسبوع الثانً الحضارة و اللغة االنجلٌزٌة و ثقافة الشعب البرٌطانً 13/02/2020

20/00/2020 
المناخ السٌاسً  فً برٌطانٌا عقب انتهاء الحرب العالمٌة 

 الثانٌة الى الٌوم 
 األسبوع الثالث

27/00/2020 
المناخ السٌاسً  فً برٌطانٌا عقب انتهاء الحرب العالمٌة 

 الثانٌة الى الٌوم 
 األسبوع الرابع

05/03/2020 
المناخ السٌاسً  فً برٌطانٌا عقب انتهاء الحرب العالمٌة 

 الثانٌة الى الٌوم 
 األسبوع الخامس

12/03/2020 
الحالة االجتماعٌة فً برٌطانٌا عقب انتهاء الحرب العالمٌة  

 الثانٌة الى الٌوم 
 األسبوع السادس

 األسبوع السابع الحٌاة االجتماعٌة ببرٌطانٌا فً القرن الواحد و العشرون 09/04/2020

 االسبوع الثامن الطبقٌة االجتماعٌة فً برٌطانٌا 16/04/2020

 االسبوع التاسع الدٌن واللغات فً برٌطانٌا 23/00/2020

 االسبوع العاشر القٌم االجتماعٌة فً برٌطانٌا 30/00/2020

ححذيبث انًجخًع انبريطبني   07/04/2020  األسبوع الحادي عشر  

 األسبوع الثانً عشر ححذيبث انًجخًع انبريطبني 14/05/2020

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 

 

 

 ًرحقبانزيني ان انًخطط


