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 ترجمة : انشعبت اللغات األجىبية                                  :يذانانم

  اوكليزي–عربي -فروسي:انخخصص 

 2018/2019: انضىت انجبمعيت  األول                                         : انضذاصي
 

 

 

 

 

 عربي- اوكليزي– ترجمة عربي :انعىىان 

 أساسية : وحذة انخعهيم 

 :              انمعبمم  :   عذد األرصذة 

 03: انحجم انضبعي األصبىعي 

 ........................  00......... : (عذد انضبعبث في األصبىع  )انمحبضرة 

  ساعات 03 : (عذد انضبعبث في األصبىع  )أعمبل حىجيهيت 

 ...................00.......... : (عذد انضبعبث في األصبىع  )أعمبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

  أستاذ مساعد ب–وجاح عقىن: االصم، انهقب، انرحبت 

 / : (مذخم ، مكخب )ححذيذ مىقع انمكخب 

 njh_bio@yahoo.fr: انبريذ االنكخرووي

 66 63 53 095: رقم انهبحف 

. 17، القاعة 11.00-8.00ثالثاء ال :حىقيج انذرس ومكبوه

 

  

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعليمية 

 انخعرف عهى انمبدة انخعهيميت

 مضؤول انمبدة انخعهيميت
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 :(Pré requis) المكتسبات 
 االملام باللغتني العربية واالجنليزية وقواعدمها

:  الهدف العام للمادة التعليمية 
 .تمكن من ترجمة جمل وفقرات وايجاد مكافئات تتالءم مع السياق اللغوي والثقافيال

  (المهارات المراد الوصول إليها)أهداف التعلم 
 .يتدرب الطالب على مهارات ترمجة مجل وفقرات -
 .يتدرب على ترمجة الكلمة يف سياقات متعددة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 متارين وتطبيقات لرتمجة مجل وفقرات من وإىل اللغة االجنليزية، مع الوقوف على الفروق  هذا املقياستناولي       

.  اللغوية والثقافية اليت تفرضها كل لغة، وكيفية اجياد مكافئات مالئمة حسب السياق الذي يفرضه النص

 

 

 

 وصف انمبدة انخعهيميت

 محتوى المادة التعليمية
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 طبيعت االمخحبن انخقييم ببنىضبت انمئىيت

 امتحان 

%50  امتحان جزئي 

%20  أعمال مىجهة 

 أعمال تطبيقية 

فرديالمشروع ال   

10% (ضمه فريق)األعمال الجماعية    

 خرجات ميداوية 

20%  (الغياب / الحضىر ) المىاظبة 

(يتم تحديدها  )عىاصر أخري    

 انمجمىع 100%
 

 

 

 
 

 
 

:المرجع األساسي الموصى به   
 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة
 فه انخرجمت االعالميت عبد المجيد شكري 2004دار الفكر العربي، القاهرة، 

عز الدين محمدنجيب  2001مكتبة ابن سينا، القاهرة،  أصش انخرجمت مه االوجهيزيت إنى 

 انعربيت وانعكش
John Benjamins 
publishing, 2015 

Paul Vinay, ـJean 
Darbelnet 

Comparative Stylistics 

of French and English 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييم

 انمصبدر وانمراجع
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 األسبوع محتوى الدرس التاريخ
مدخل إلى الترجمة     األسبوع األول

 األسبوع الثاني  أسس وقواعد الترجمة 

 األسبوع الثالث ترجمة الجملة العربية واالنجليزية 

 األسبوع الرابع تمارين ترجمة الجملة-تابع 

 األسبوع الخامس تمارين ترجمة الجملة-تابع 

 األسبوع السادس ترجمة األسماء 

 األسبوع السابع االمتحان الجزئي 

 األسبوع الثامن ترجمة األحوال والصفات والظروف 

 األسبوع التاسع رجمة األفعال والمبني للمجهولت 

 األسبوع العاشر ترجمة الكلمة في سياقات متعددة 

 األسبوع الحادي عشر ترجمة الكلمة في سياقات متعددة 

 األسبوع الثاني عشر تمارين وتطبيقات-ترجمة فقرات قصيرة 

 األسبوع الثالث عشر االمتحان الجزئي 

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

 

 

 انزمىي انمرحقبانمخطط 


