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 التشجوح: انشعبت .التشجوح ل م د                            : يذاٌانى

 (صٌح ثاًُح) لُضاًش تشجوح :انخخصص 

 2018 /2019: انسنت انجبيعيت  االول       : انسذاسي
 

 

 

 

 

  ػشتٍ/فشًضٍ/  تشجوح تذشَشَح   ػشتٍ:انعنىاٌ 

 : وحذة انخعهيى 

  05:              انًعبيم  02:   عذد األرصذة 

  صاػاخ03 : انحجى انسبعي األسبىعي 

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

  صاػاخ03 :(عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

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

 

 

 

 
 

  فشاح دفُاى     اصتارج هضاػذج ا: االسى، انهقب، انرحبت 

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

 farah-malek-h@hotmail.com  :انبريذ االنكخروني 

 05.40.92.32.95 : رقى انهبحف 

                                                                   14 -  30 : 12االدذ     :   حىقيج انذرس ويكبنه

  18ق              صا11د الً 30صا و 09                              الثالثاء هي 

 

 

 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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   :(Pré requis) انًكخسببث 
 اتماى اللغح الؼشتُح  كىًها الوظذس و كزا اللغح الفشًضُح و الوفاهُن االصاصُح دىل التشجوح

 : انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 
اكضاتالطالة ههاساخ و كفاءاخ فٍ هجاالخ التخظض الوختلفح 

 أهذاف هغ التشكُز فمظ ػلً األهذاف التٍ 6 الً 3هي  )  :(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف التؼلن 

 (َتن تمُُوها

  هخزوى لغىٌ و هظطلذٍ ثشٌ وتؼىَذ الطالة ػلً هواسصح التشجوح كإتذاع و ػلً التخلض هي جوغ

 لُىد الماهىس 

 تذضُش الطالة  للذُاج الوهٌُح

 

 

 

 

 هي خالل الذسوس الومذهح صٌذاول اى ًجوغ تُي الجاًثُي الٌظشٌ و التطثُمٍ

تاالطالع ػلً ًظىص  هتخظظح توٌخ الطالة فشطح اكتضاب لذساخ ػلً هواسصح التشجوح فٍ 

 .الوُذاى االكادَوٍ و االصهام فٍ تأهُله  للوُذاى الوهٌٍ

الخ  …اػذاد هتشجوُي اكفاء فٍ شتً الوُادَي و التخظظاخ هي اداسٌ و التظادٌ و لاًىًٍ و طثٍ

تاالًفتاح ػلً االخش و اثشاء الثمافح و الوؼاسف فٍ هجاالخ هختلفح 

  

 يمكن االضافة في صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 

 

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 اهتذاى 

 اهتذاى جزئٍ 

 أػوال هىجهح 

 أػوال تطثُمُح 

فشدٌالوششوع ال   

(ضوي فشَك)األػوال الجواػُح    

 خشجاخ هُذاًُح 

 (الغُاب / الذضىس ) الوىاظثح 

(َتن تذذَذها  )ػٌاطش أخشي    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

Didier, Paris 1964  Vinay et Darbelnet Stylistique comparée du français et 
de l’anglais   

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

  عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

Editions de Boek , 2008  Mathieu Guidère Introduction à la tarductologie 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

Presses Université Ottawa, 
2005 

Jean Delisle L’enseignement pratique de la 
traduction 

 
 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
 األسبوع األول لمحة موجزة عن الترجمة 

 األسبوع الثانً تقنيات الترجمة بالنماذج و التطبيق 

 األسبوع الثالث ترجمة نصوص من الثقافة العامة 

 األسبوع الرابع ترجمة نصوص ادبية و تحليلها 

 األسبوع الخامس خصائص النص القانوني و ترجمته 

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

 األسبوع السابع خصائص النص الصحفي و ترجمته 

 االسبوع الثامن ترجمة النص االقتصادي 

 االسبوع التاسع ترجمة النص الطبي  

 االسبوع العاشر ترجمة نصوص ادبية 

 األسبوع الحادي عشر نقذ الترجمات 

 األسبوع الثانً عشر ترجمة نصوص من الثقافة العامة 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

  انزيني انًرحقبانًخطط
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