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 ترجمة : انشعبت اللغات األجىبية                                  :يذانانم

  اوكليزي–عربي :انخخصص 

 2018/2019: انسنت انجبمعيت  الثالث                                          : انسذاسي
 

 

 

 

 

  اوكليزي – ترجمة عربي :انعنىان 

 أساسية : وحذة انخعهيم 

  05:              انمعبمم  02:   عذد األرصذة 

 03: انحجم انسبعي األسبىعي 

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

  ساعات 03 : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعمبل حىجيهيت 

 ...................00.......... : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعمبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

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

 / : (مذخم ، مكخب )ححذيذ مىقع انمكخب 

 njh_bio@yahoo.fr: انبريذ االنكخروني

 66 63 53 095: رقم انهبحف 

. 11، القاعة 3، فىج 14:00 – 11:00ثىيه اال :حىقيج انذرس ومكبنه

 

  

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعليمية 

 انخعرف عهى انمبدة انخعهيميت

 مسؤول انمبدة انخعهيميت
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 :(Pré requis) المكتسبات 
 .بأنواع الرتمجة الشفوية وتقنياهتااإلملام 

:  الهدف العام للمادة التعليمية 
  .ترجمة خطابات شفويةالوصول إلى ترجمة نصوص 

  (المهارات المراد الوصول إليها)أهداف التعلم 
شريط، فيلم )يتمكن من تقدمي عرض شفوي ملوضوع انطالقا وثائق مكتوبة أو مسعية بصرية  -

 (...قصري،

  .يتمكن من التعبري والرتمجة شفويا بسهولة أمام مجهور واالدالء برأيه -
  .يتحكم يف تقنيات التحدث لنقل خطاب -
 . يتكسب منهجية ترمجة النصوص شفويا -

 
 

 

 

 

 أهم أنواع الرتمجة الشفوية وتقنياهتا وأهم األساليب املعتمدة للوصول إىل ترمجة شفويه  هذا املقياسعرضي       

متارين تنمية )سليمة، كما يتناول متارين لتوظيف مكتسبات الطالب وتنمية قدرته على الفهم واالستيعاب أوال 

ترمجة منظورة، تتابعية، )فالتدرب على الرتمجة الشفوية بأنواعها ثانيا  (...الذاكرة، منهجية تدوين املالحظات،

.  (...فورية،

 

 

 

 

 وصف انمبدة انخعهيميت

 محتوى المادة التعليمية
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 طبيعت االمخحبن انخقييم ببننسبت 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

Multilingual Matters 
LTD, Toronto, 2005 

James Nolan Interpretation : Techniques and 

Exercises. 

Meta, XLV, 2, 2000 Peter kornakov Five Principles and Five Skills 

for Training Interpreters 

 

 

 

 

 طرق انخقييم

 انمصبدر وانمراجع
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 األسبوع محتوى الدرس التاريخ
مدخل إلى الترجمة الشفوية    األسبوع األول

 األسبوع الثاني أنواع الترجمة الشفوية  

تماين تطبيقية/ التلخيص: الترجمة الشفوية تقنيات   األسبوع الثالث 

 األسبوع الرابع تطبيقية تماين/ التركيز والذاكرة: الشفوية الترجمة تقنيات 

 األسبوع الخامس تطبيقية تماين- الترجمة المنظورة 

 األسبوع السادس تطبيقية تماين- الترجمة المنظورة- تابع  

 األسبوع السابع  تطبيقية تماين- الترجمة التتابعية 

 األسبوع الثامن تقنية تدوين المالحظات في الترجمة التتابعية 

 
 تماين- تقنية تدوين المالحظات في الترجمة التتابعية- تابع

 تطبيقية
 األسبوع التاسع

 األسبوع العاشر تطبيقية تماين- التتابعية الترجمة- تابع 

 األسبوع الحادي عشر  تطبيقية تماين- فوريةالترجمة ال 

 األسبوع الثاني عشر تطبيقية تماين- فوريةالترجمة ال- تابع 

 األسبوع الثالث عشر االمتحان الجزئي 

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

 

 

 انزمني انمرحقبانمخطط 


