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 ..................................الترجمة... : انشعبت.............................اِداب واللغات... : يذاٌانً

 ............................................................................لُساوس ترجمة ....: انخخصص

 ......................2012/2020..... : انسنت انجبيعيت        ............4...... : انسذاسي
 

 

 

 

 

 .......................................................ترمجُات الترجمة.......... : انعنىاٌ

 ................................................أفقُة............ : وحذة انخعهيى

  ..01........ : انًعبيم             . 02...:    عذد األرصذة

 .......................ساعة ووصف............. : انحجى انسبعي األسبىعي

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

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

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

 

 

 

 
 

 ......................................دمحم صالح غرتٍ /  أستاذ مساعد أ.. : االسى، انهقب، انرحبت

 ............................/................... : ححذيذ يىقع انًكخب ) يذخم ، يكخب (

 .............msgharbi@yahoo.co.uk............... : انبريذ االنكخروني

 .......................48 31 99 0550...................................... : رقى انهبحف

 ..................................... 12القاعة ....11h00.........األحد........ : حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعلٌمٌة  منهاج

ًبدة انخعهيًيتانخعرف عهً ان  

انخعهيًيت يسؤول انًبدة  
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 :(Pré requis) انًكخسببث 

 

 الترجمةأساسُات فٍ المعلىماتُة + مثادئ فٍ 

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

 ًبدة انخعهيًيت : انهذف انعبو نه

تمكُه الطالة مه استعمال الحاسىب فٍ الترجمة ...

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

مع التركُز فقط علً األهداف التٍ  هدافأ 6الً  3) مه  : )انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب( أهداف التعلم

 َتم تقُُمها(

………………………………………………………………………………. الترجمةكيفية استخدام برمجيات  -  

        ترجمة ملفات و نصوص من صيغ مختلفة.                                                                                            

              تسيير مشاريع الترجمة باستعمال برمجية  الترادوس 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

خيارات ومفاهيم البرمجية  ألهمتقديم مفصل 

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

ة تطبيق أهم العناصر والخيارات في البرمجي

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

استئناف العملية الترجمية باستعمال برمجية " ترادوس" 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة يمكن  

 

 

ًبدة انخعهيًيتوصف ان  

ًبدة انخعهيًيتيحخىي ان  
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 امتحان 50

جزئٍامتحان  20  

 أعمال مىجهة /

 أعمال تطثُقُة /

فردٌمشروع الال /  

 األعمال الجماعُة )ضمه فرَق( 10

 خرجات مُداوُة /

 الغُاب ( /الحضىر ) المىاظثة 20

( هاتحدَدعىاصر أخري ) َتم  /  

 انًجًىع 011%
 

 

 

 

 
 المرجع األساسً الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2017 Thierry Poibeau Machine Translation 

:مراجع الدعم اإلضافٌة )إن وجدت(    

األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة   

2006 Zafra Adoption of CAT Tools 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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خبريخان  األسبىع يحخىي انذرس 
"ترادوس "  مقدمة عامة عن برمجية   األسبوع األول 

 األسبوع الثانً تقديم واجهة ترادوس 

ترادوستقديم واجهة    األسبوع الثالث 

 األسبوع الرابع كيفية استعمال ذاكرة الترجمة 

 األسبوع الخامس كيفية استعمال ذاكرة الترجمة 

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

 األسبوع السابع كيفية استعمال مخزون المصطلحات 

 االسبوع الثامن كيفية استعمال مخزون المصطلحات 

القواميس المدمجةكيفية استعمال    االسبوع التاسع 

 االسبوع العاشر استئناف العملية الترجمية 

 األسبوع الحادي عشر //          // 

 األسبوع الثانً عشر //            // 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 ًرحقبانزيني ان انًخطط


