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 تزجمح :انشعبتاللغاخ األجىثُح                                   :يذاٌانى

  اوجلُزٌ  –تزجمح شفىَح ػزتٍ :انخخصص

  2019-2018:انسنت انجبيعيتاألول :انسذاسي
 

 

 

 

 

 اوجلُزٌ  –تزجمح  شفىَح ػزتٍ :انعنىاٌ

 أساسُح :وحذة انخعهيى

 ..........:انًعبيم....... :عذد األرصذة

 ساػح و وصف الساػح :انحجى انسبعي األسبىعي

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

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

 ساػح ووصف الساػح  : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

 لثسٍ مىتهً :االسى، انهقب، انرحبت

 لسم التزجمح :(يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

 ok.mountaha@yahoo.fr:انبريذ االنكخروني

  14 39 07 0555:رقى انهبحف

  مكزر16       الماػح 11:00 – 9.30: األرتؼاء :حىقيج انذرس ويكبنه

  10       الماػح 12:30 – 11:00                                          

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعليمية 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت
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 :(Pré requis)انًكخسببث 
 المفاهُم األولُح للتزجمح الفىرَح 

 :انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

تذرَة الطالثح ػلً التزجمح الفىرَح مه خالل تمارَه مختلفح لتحسُه الذاكزج و تذوَه المالحظاخ و مه 

 .ثّم التزجمح الفىرَح 

 أهذاف مغ التزكُز فمط ػلً األهذاف التٍ 6 الً 3مه  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف التؼلم

التزجمح . ممُزاخ المتزجم الفىرٌ . االوتثاي إلً الفزوق تُه التزجمح الفىرَح و التحزَزَح : (َتم تمُُمها

 .الفىرَح تأوىاػها 
 

 

 

من خالل جمموعة من التمارين يبدأ الطالب  باخلوض يف غمار الرتمجة الفورية، حيث نستهل الدروس ببعض 
املفاهيم و التعاريف األساسية مثّ ننتقل لتمارين الرتمجة الفورية اليت تتناسب و مستوى الطالب و بعد املامه 
 باملبادئ األولية للرتمجة الفورية و األدوات الالزمة لذلك نشرع يف متارين ترمجة فورية خلطابات بالدرجة األوىل  

 

 

 

 

 

 

 

 وصف انًبدة انخعهيًيت طبيعت االيخحبٌ نخقييى ببننسبت انًئىيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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:المرجع األساسي الموصىبه     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

Publications de la Sorbonne, 
collection "Traductologie 1", 

1997 

DanicaSELESKOVITCH et 
Marianne LEDERER 

Interpréter pour traduire 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافية     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

   

 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 امتحان 

 امتحان جزئٍ 50%

 أػمال مىجهح 25%

 أػمال تطثُمُح 

فزدٌالمشزوع ال   

(ضمه فزَك)األػمال الجماػُح    

 خزجاخ مُذاوُح 

 (الغُاب /الحضىر )المىاظثح 25%

(َتمتحذَذها  )ػىاصز أخزي    

 انًجًىع 100%

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
 األسبوع األول الفرق بين الترجمة التحريرية و الفورية 

 األسبوع الثاني لمحة حول تاريخ الترجمة الفورية  

 األسبوع الثالث خصائص المترجم الفوري  

 األسبوع الرابع أنواع الترجمة الفورية  

 األسبوع الخامس تمارين في الترجمة التتابعية  

 األسبوع السادس االمتحان الجزئي 

 األسبوع السابع تمارين في الترجمة اآلنية  

 االسبوع الثامن تمارين في الترجمة المرئية  

 االسبوع التاسع تمارين تدريب الذاكرة  

 االسبوع العاشر تمارين تدوين المالحظات  

 األسبوع الحادي عشر ترجمة فورية لخطاب سياسي دولي  

 األسبوع الثاني عشر ترجمة فورية لخطاب اقتصادي  

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزيني انًرحقبانًخطط
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