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 : ترجمة انشعبت                                 األجىبيةاللغات  : يذانانم

 إوجليزي –عربي انخخصص :

 2019/2020انسنت انجبمعيت:                                            الثاويانسذاسي: 
 

 

 

 

 

 ليزي جاو –ترجمة عربي  انعنىان:

 أساسية وحذة انخعهيم: 

  05: انمعبمم              02:   عذد األرصذة

 03بعي األسبىعي: انحجم انس  

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

 ساعات  03: جيهيت ) عذد انسبعبث في األسبىع(أعمبل حى

 ...................00..........:  بيقيت ) عذد انسبعبث في األسبىع أعمبل حط

 

 

 

 
 

 أأستاذ مساعد  – فريد شحماطاالسم، انهقب، انرحبت : 

 ويابة رئاسة قسم الترجمة للبيداغىجياححذيذ مىقع انمكخب ) مذخم ، مكخب( : 

 chahmat.farid@gmail.comانبريذ االنكخروني: 

 0887192700رقم انهبحف : 

  11.00- 09.30 مه الثالثاءو 13 القاعة في  12.30-  11.00 مه األحد: حىقيج انذرس ومكبنه

 

 SYLLABUSالمادة التعليمية  منهاج

مبدة انخعهيميتانخعرف عهى ان  

انخعهيميت مسؤول انمبدة  
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 :(Pré requis) ادلكتسبات 
خاصة الرتمجة املتخصصة )قانونية،  اإلملام مبختلف أنواع الرتمجات، أساليبها و اسرتاتيجياهتا مع بتقنيات الرتمجة اإلملام

  .علمية، طبية، تقنية ...إخل( و الرتمجة األدبية
 اذلدف العام للمادة التعليمية : 

الرتكيز على خمتلف النصوص الطبية و العلمية و تسليط مع  وص من خمتلف التخصصاتترمجة نص إىلصول الو 
 .  تعليم الطالب طرق البحث عن ادلكافئات و ادلصطلحات يف ادلعاجمالضوء على ادلصطلح و 

 علم )ادلهارات ادلراد الوصول إليها( أهداف الت  
 االنسجام و االتساق يف الرتمجات.  تعليم الطالب مهارات ترمجة نص مع مراعاة -

 الطرق املثلى للتعامل مع املصطلحات املتخصصة  -
 البحث يف املعاجم املتخصصة -
 
 
 
 

 

 

و كيفية ترمجتها إىل اللغة  املتخصصة العربية حول خمتلف أنواع النصوص و تطبيقاتمتارين يتكون هذا املقياس من 
ب على التمييز بني خمتلف أنواع النصوص و استثمار املعارف املكتسبة يركز املقياس على تدريب الطال االجنليزية.
حيتويه ذلك من مراحل و  وما ترمجة نص عام مؤهالت الطالب يف السداسي األول  اكتسبفبعدما  يف الرتمجة.
و سوف اخل التقنية النصوص املتخصصة: الطبية، العلمية، القانونية،  خمتلف أنواع ترمجة يتم التطرق إىلخطوات 

يتم ذلك بالتفريق بني هذا النوع من النصوص و النصوص األدبية و تبيان الفروق يف الرتمجة سواء على مستوى 
 النص أو على مستوى مؤهالت الطالب املرتجم.

 

 

 

 

مبدة انخعهيميتوصف ان  

 حمتوى ادلادة التعليمية
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 طبيعت االمخحبن انخقييم ببننسبت انمئىيت

 امتحان 

%60  امتحان جزئي 

%20  أعمال مىجهة 

 أعمال تطبيقية 

فرديلمشروع الا   

 األعمال الجماعية )ضمه فريق( 

 خرجات ميداوية 

20%  )الحضىر / الغياب ( المىاظبة 

 عىاصر أخري ) يتم تحديدها ( 

 انمجمىع 011%
 

 

 

 
 

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

 -القاهرة  -دار الفكر العريب
2004 

اجمليد شكري عبد   فن الرتمجة اإلعالمية 

A Coruña/Madrid: 
Netbiblo/UNED, 2011. 115 
pages.  

TALAVÁN 
ZANÓN NOA  

 

A UNIVERSITY HANDBOOK 
ON TERMINOLOGY AND 
SPECIALIZED TRANSLATION 

Springer 2006  JODY 
BYRNE 

 

TECHNICAL TRANSLATION 
USABILITY STRATEGIES FOR 
TRANSLATING TECHNICAL 
DOCUMENTATION 

2003 -بريوت  –دار ادلشرق   أنطوان شكري مطر 
 

مجة العملية الرت   

 

 

 

 

 طرق انخقييم

 انمصبدر وانمراجع
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 األسبوع حمتوى الدرس التاريخ
 األسبوع األول  االقتصاديةادلتخصصة: متارين يف الرتمجة ترمجة  2020فيفري  02

 األسبوع الثاين تكملة  -ة ترمجة ادلتخصصة: متارين يف الرتمجة االقتصادي 2020فيفري  09

متارين يف ترمجة النص العلمي – الرتمجة ادلتخصصة 2020فيفري  16  األسبوع الثالث 

تكملة -متارين يف ترمجة النص العلمي  – الرتمجة ادلتخصصة 2020فيفري  23  األسبوع الرابع 

 وع اخلامساألسب  و طرق ترمجته. متارين تطبيقية التقينخصائص الن ص  2020 مارس 01

 األسبوع السادس ترمجة الن ص التقين: خصائص و طرائق. 2020مارس  08

 األسبوع السابع ترمجة الن صوص الصحفية: متارين  2020مارس  15

 األسبوع الثامن . اسرتاتيجياتنظريات و  –مدخل إىل الرتمجة األدبية 2020أفريل  05

 األسبوع التاسع . اتيجيات و تقنيات: اسرت مجة األدبيةالرت  تابع:  2020أفريل  12

 األسبوع العاشر متارين  –ترمجة نصوص أدبية  2020أفريل  19

 األسبوع احلادي عشر متارين + مسرد للمصطلحات األدبية  –ترمجة نصوص أدبية  2020أفريل  25

 األسبوع الثاين عشر هل ميكن ترمجة الشعر؟  2020ماي  03

 2020ماي  10
مراجعة للربنامج ادلقدم خالل  –مناقشات  –حوصلة شاملة 

 كامل السداسي
 األسبوع الثالث عشر

 األسبوع الرابع عشر االمتحان اجلزئي 2020ماي  17

 

 

 الزمين ادلرتقب ادلخطط


