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 ترجوة : انشعجخ اللغات األجٌبية                                  :يذانانم

  اًكليزي–عربي :انزخظض 

 2018/2019: انسىخ انجبمعيخ  األول                                         : انسذاسي
 

 

 

 

 

  اًكليزي – ترجوة عربي :انعىىان 

 أساسية : وحذح انزعهيم 

  05:              انمعبمم  02:   عذد األرطذح 

 03: انحجم انسبعي األسجىعي 

 ........................  00......... : (عذد انسبعبد في األسجىع  )انمحبضرح 

  ساعات 03 : (عذد انسبعبد في األسجىع  )أعمبل رىجيهيخ 

 ...................00.......... : (عذد انسبعبد في األسجىع  )أعمبل رطجيقيخ 

 

 

 

 
 

  أستاذ هساعد ب–ًجاح عقىى: االسم، انهقت، انررجخ 

 / : (مذخم ، مكزت )رحذيذ مىقع انمكزت 

 njh_bio@yahoo.fr: انجريذ االنكزرووي

 66 63 53 095: رقم انهبرف 

. 10، القاعة 11:00-9:30 األربعاء +11 القاعة 14.00-12.30االثٌيي  : رىقيذ انذرس ومكبوه

                              

 

  

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعليمية 

 انزعرف عهى انمبدح انزعهيميخ

 مسؤول انمبدح انزعهيميخ
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 :(Pré requis) المكتسبات 
 . بقواعد اللغتني العربية واالجنليزية مع القدرة على فهم وحترير نصوص طويلةاإلملام 

:  الهدف العام للمادة التعليمية 
ص عامة مع توظيف استراتيجيات وتقنيات الترجمة وطرق البحث على مكافئات في الوصول إلى ترجمة نصو

  .المعاجم

  (المهارات المراد الوصول إليها)أهداف التعلم 
 .يتدرب الطالب على مهارات ترمجة نص مع مراعاة االتساق واالنسجام يف الرتمجة -
 .يتدرب على ترمجة األلفاظ استنادا إىل السياق النصي والثقايف -
 .يتدرب على منهجية البحث يف املعاجم -
 
 
 

 

 

       يتناول هذا املقياس متارين وتطبيقات لنصوص عامة وكيفية ترمجتها إىل اللغة االجنليزية مع االشارة اىل مراحل 

وخطوات الرتمجة واالسترياتيجيات والتقنيات اليت ميكن االستعانة هبا لتذليل الصعوبات مع تبيان الفروق يف الرتمجة 

.  سواء على مستوى النص أو على مستوى مؤهالت الطالب

    

 

 

 

 وطف انمبدح انزعهيميخ

 محتوى المادة التعليمية

 طرق انزقييم
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 طجيعخ االمزحبن انزقييم ثبنىسجخ انمئىيخ

 اهتحاى 

%50  اهتحاى جزئي 

%10  أعوال هىجهة 

 أعوال تطبيقية 10%

فرديالوشروع ال   

10% (ضوي فريق)األعوال الجواعية    

 خرجات هيداًية 

20%  (الغياب / الحضىر ) الوىاظبة 

(يتن تحديدها  )عٌاصر أخري    

 انمجمىع 100%
 

 

 

 
 

 
 

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

2004 Mohammed Attia Dictionary of Common 

English Proverbs 

John Benjamins publishing, 
2015 

Paul Vinay, ـJean 
Darbelnet 

Comparative Stylistics of 

French and English 

عبد القادر القط  1978دار النهضة، بريوت،  وظىص اوجهيزيخ في األدة 

انعرثي انحذيث نهذراسخ 

وانزرجمخ 

 

 

 

 

 

 انمظبدر وانمراجع
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 األسبوع محتوى الدرس التاريخ
مدخل إلى علم الترجمة    األسبوع األول

 األسبوع الثاني الترجمة والسياق اللغوي 

تطبيقية تماين- اللغوي والسياق الترجمة-تابع   األسبوع الثالث 

 األسبوع الرابع ترجمة جمل وفقرات  

 األسبوع الخامس ترجمة جمل وفقرات -تابع 

 األسبوع السادس تطبيقية تماين- ترجمة الكلمة في سياقات متعددة 

 األسبوع السابع تطبيقية تماين- ترجمة الكلمة في سياقات متعددة- تابع 

 األسبوع الثامن تطبيقية تماين- منهجية ترجمة نص 

 األسبوع التاسع ترجمة نصوص عامة 

 األسبوع العاشر ترجمة نصوص عامة 

 األسبوع الحادي عشر ترجمة نصوص عامة 

 األسبوع الثاني عشر ترجمة نصوص عامة 

 األسبوع الثالث عشر االمتحان الجزئي 

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

 

 

 انزمىي انمررقتانمخطط 


