
 Université Badji-Mokhtar. Annaba   عنابة–جامعة باجً مختار 
االداب والعلوم االنسانٌة و الكلٌة

...................................................الترجمة....القسم.................................................................االجتماعٌة
.. 

 

1 
 

 

 

 

 

 ..................................انخرجًت: ...انشعبت ...............................انخرجًت وانهغبث االجُبُت :َذاٌانى

 .....................................................................عربٍ-اَجهُزٌ-انخرجًت عربٍ.:انخخظض 

 .................................2019-2018........... :انسُت انجبيعُت ..................     االول:انسذاسٍ
 

 

 

 

 

 ...le sous-titrage....انخرجًت انسًعُت انبظرَت:انعُىاٌ 

 ............................................................انًُهجُت:وحذة انخعهُى 

 .... 01......:              انًعبيم .. 01....:   عذد األرطذة 

 ...........................30 سب1................:انحجى انسبعٍ األسبىعٍ 

 ................................  30سب 1. :(عذد انسبعبث فٍ األسبىع  )انًحبضرة 

 ............................. :(عذد انسبعبث فٍ األسبىع  )أعًبل حىجُهُت 

 ............................. :(عذد انسبعبث فٍ األسبىع  )أعًبل حطبُقُت 

 

 

 

 
 

 ..................................................-ب-.يحبضرةاسخبرة .َعًُت بىغرَرة.:االسى، انهقب، انرحبت 

 ..............................................قسى انخرجًت. : (يذخم ، يكخب  )ححذَذ يىقع انًكخب 

 ......fr.ayabough@yahoo..........:انبرَذ االنكخروٍَ 

 .......................0772126577.......: رقى انهبحف 

 ............................. قسى انخرجًت-حذسباأل 30: 12-سب 8 :حىقُج انذرس ويكبَه

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهًُُت

 يسؤول انًبدة انخعهًُُت
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 :(Pré requis)انًكخسببث 
……………………………………………………………………………………

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

 انًخخظظتحهقٍُ انطهبت يببدئ انخرجًت.:انهذف انعبو نهًبدة انخعهًُُت 

 

-انسخرجت-و دراست َظىص يخخظظت فٍ انخرجًت انسًعُت انبظرَت

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

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

 أهداف مع التركُز فقط علً األهداف التٍ 6 الً 3مه  )  :(انًهبراث انًراد انىطىل إنُهب)أهداف التعلم 

 (َتم تقُُمها

-ترجمة المصطلحات- تعلم الترجمة السمعٌة البصرٌة  متخصصةنصوصدراسة   -    

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

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

 

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

(ESP)المتخصصةللترجمةمدخل 

نصوصدراسة فًالبصرٌةالسمعٌةالترجمةمتخصصة -السترجة-  

 المصطلحاتترجمة

 

 

 

 

 

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 وطف انًبدة انخعهًُُت

 يحخىي انًبدة انخعهًُُت
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 طبُعت االيخحبٌ انخقُُى ببنُسبت انًئىَت

 امتحان %                              100  

 امتحاوجزئٍ 

 أعمال مىجهة 

 أعمال تطبُقُة 

فردٌالمشروع ال   

(ضمه فرَق)األعمال الجماعُة    

 خرجات مُداوُة 

 (الغُاب / الحضىر )المىاظبة 

(َتمتحدَدها  )عىاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

Cambridge UniversityPress 
1998                   

Dudley-Evans, Tony 
 

Developments in English for Specific 
Purposes: A Multi-disciplinary 
Approach 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 دار النشر و السنة

 
 المؤلف

 
 عنوان المرجع األول

Okayama University of 
Science , Japan, 2000       

Laurence Anthony English for Specific Purposes : What 
does it mean ? WhyisitDifferent ?  

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

   

 

 طرق انخقُُى

 انًظبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبرَخ
 األسبوع األول المتخصصةللترجمةمدخل 30/09/2018

07/10/2018 
خصائصالنصالعلمً  الترجمة المتخصصة :

 التقنً
 األسبوع الثانً

 األسبوع الثالث الترجمة المتخصصة :النصوصتحلٌلتقنٌات 14/10/2018

 األسبوع الرابع الترجمة المتخصصة :النصوصتحلٌلتقنٌات 21/10/2018

28/10/2018 
 الترجمة السمعٌة البصرٌة

نصوصدراسةو تحلٌلها و ترجمتها  
 األسبوع الخامس

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

-نصدراسة- 04/11/2018 البصرٌالمجالالسمعً   األسبوع السابع 

 االسبوع الثامن االتصالوسائل- نصدراسة- 11/11/2018

 االسبوع التاسع الحدٌثةالتكنولوجٌات - نصدراسة- 18/11/2018

رجة و ترجمتهاتمصطلحات الس 25/11/2018  االسبوع العاشر 

تحلٌلو ترجمتها (أمثلة تطبٌقٌة)نصوص 02/12/2018  األسبوع الحادي عشر 

تحلٌلو ترجمتها (أمثلة تطبٌقٌة)نصوص 09/12/2018  األسبوع الثانً عشر 

تحلٌلو ترجمتها (أمثلة تطبٌقٌة)نصوص 06/01/2019  االسبوع الثالث عشر 

تحلٌلو ترجمتها (أمثلة تطبٌقٌة)نصوص 13/01/2019  االسبوع الرابع عشر 

تحلٌلو ترجمتها (أمثلة تطبٌقٌة)نصوص 20/01/2019  االسبوع الخامس عشر 

  امتحان نهاٌة السداسً 

 

 

 االمتحان االستدراكً
 

 انزيُُبنًرحقبانًخطط
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