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 انخرجًت :  انشؼبت                                                       انهغبث األجُبُت :َذاٌ    انى

 ػربٍ/اَجهُسٌ/حرجًت ػربٍ: انخخصص 

 2018/2019: انسُت انجبيؼُت                                                                    األول :  انسذاسٍ
 

 

 

 

  ورشبث انخرجًت :انؼُىاٌ

  انًُهجُت: وحذة انخؼهُى

  02  :             انًؼبيم04:   ػذد األرصذة

  وَصفسبػت: انحجى انسبػٍ األسبىػٍ

       ............/ .............  :(ػذد انسبػبث فٍ األسبىع  )انًحبضرة 

  وَصف سبػت:  (ػذد انسبػبث فٍ األسبىع  )أػًبل حىجُهُت 

 ............/ ............. :  (ػذد انسبػبث فٍ األسبىع  )أػًبل حطبُقُت 

 

 

 

  - أ-  أسخبرة يسبػذة –نُهً نؼًُش : االسى، انهقب، انرحبت 

 .........................: (يذخم، يكخب  )ححذَذ يىقغ انًكخب 

 lila.traduction@yahoo.fr :انبرَذ االنكخروٍَ

 0664065906: رقى انهبحف 

  09انقبػت     -  15:30  – 14:00      :االثٍُُ: حىقُج انذرش ويكبَه

 12انقبػت    -   11:00  – 09:30   :انثالثبء 

 13انقبػت   -    09:30  – 08:00     :األربؼبء  

                                            

 

 

 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 

 انخؼرف ػهً انًبدة انخؼهًُُت

 يسؤول انًبدة انخؼهًُُت
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: (Pré requis)انًكخسببث 

 .   مصطهحاخ ومفهىماخ فٍ مجال انهغاخ وانررجمح–  مهاراخ ذرجمُح –ثقافح ػامح 

:  انهذف انؼبو نهًبدة انخؼهًُُت 

 ألهم انمىظرَه نهررجمح ػىذ انؼرب وفٍ قراءج األدتُاخ انررجمُحذذرَة انطهثح ػهً 

مغ انرركُز ػهً فكرهم انررجمٍ مه خالل االسرراذُجُاخ وانىظرَاخ  انغرب، قذَما وحذَثا،

.   وانمقارتاخ انرٍ ػرفىا تها فٍ مجال انررجمُح

 أهذاف مغ انرركُز فقظ ػهً األهذاف انرٍ 6 إنً 3مه  ) :(انًهبراث انًراد انىصىل إنُهب) أهذاف انخؼهى

 : (َرم ذقُُمها

.  قراءج األدتُاخ انررجمُحذذرَة انطهثح ػهً - 

.   نهمىظّرَه نهررجمح وانثاحثُه فُها ذحهُم ودراسح انفكر انررجمٍ  ذذرَة انطهثح ػهً-

.  ذذرَة انطهثح ػهً ذهخُص مضامُه األدتُاخ انررجمُح وػرضها- 

.  إثراء انثقافح انىظرَح انررجمُح نهطهثح وذىمُح انحس انرحهُهٍ نذَهم- 

 .  ذذرَة انطهثح ػهً انؼمم انجماػٍ ضمه ورشاخ ذرجمح- 

 

   
 

 

مادج ذجمغ تُه انىظرَح وانرطثُق، ذسؼً إنً ذذرَة طهثح انسىح " ورشاخ انررجمح"مادج 

ػهً انررجمح إلػذادهم مهىُا وأكادَمُا مه خالل  (ػرتٍ/اوجهُزٌ/ػرتٍ)انثاوُح ماسرر 

 ألهم انمىظرَه نهررجمح ػىذ انؼرب وفٍ انغرب، األدتُاخ انررجمُحورش خاصح تقراءج 

قذَما وحذَثا، مغ انرركُز ػهً فكرهم انررجمٍ مه خالل ػرض االسرراذُجُاخ وانىظرَاخ 

.  وانمقارتاخ انرٍ ػرفىا تها وانرٍ ساهمد فٍ وضغ األسس انىظرَح نؼهم انررجمح

.   ذخضغ أػمال انىرشاخ نهرقُُم وانرقىَم انهغىٌ وانررجمٍ: يالحظت

 

 

 

 وصف انًبدة انخؼهًُُت

 يحخىي انًبدة انخؼهًُُت
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 طبُؼت االيخحبٌ انخقُُى ببنُسبت انًئىَت

         امرحان   

 امرحان جزئٍ 

 أػمال مىجهح 

 أػمال ذطثُقُح 

فردٌانمشروع ال   

%    60 (ضمه فرَق)األػمال انجماػُح    

 خرجاخ مُذاوُح 

%    40  (انغُاب / انحضىر ) انمىاظثح 

(َرم ذحذَذها  )ػىاصر أخري    

 انًجًىع %100

: المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

« Routledge » 

London – New York 

2000 

 

Lawrence Venuti 
« The Translation Studies 

Reader » 

انذوٌ كُشىث نهُشر "

"وانخىزَغ  

سىرَب – ديشق   

2003 

"ػهى انخرجًت" حبفظ انبرٍَُ  

 يٍ انخجرَب إنً انًًبرست وانخُظُر

 

 

 

:  (إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة   

- - 
  انًىاقغ االنكخروَُت-

كل المراجع المتاحة فً مجال  - 
 األدبٌات الترجمٌة 

 طرق انخقُُى

 انًصبدر وانًراجغ
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 األسبىع يحخىي انذرش انخبرَخ

وشرح " ورشاخ انررجمح"ذقذَم انمادج انرؼهُمُح -  8-9-10/10/2018

 .مضمىوها وأهذافها
 األسبوع األول

15 -16-17/10/2018 
ضثظ مجمىػاخ انثحث و مىاقشح مقررحاخ - 

 .انطهثح قثم ذحذَذ انمىضىػاخ انىهائُح نهىرشاخ
 األسبوع الثانً

قراءج فٍ األدتُاخ انررجمُح : انىرشح األونً 22-23-24/10/2018

 .01انجزء -  ػرض ووقاش –انقذَمح 
 األسبوع الثالث

قراءج فٍ األدتُاخ انررجمُح  :  انىرشح األونً 29-30-31/10/2018

 . 02انجزء -  ػرض ووقاش –انقذَمح 

 األسبوع الرابع

قراءج فٍ األدتُاخ انررجمُح  :  انىرشح األونً 05-06-07/11/2018

 .  03انجزء -  ػرض ووقاش–انقذَمح 
 األسبوع الخامس

 األسبوع السادس االيخحبٌ انجسئٍ /

قراءج فٍ األدتُاخ انررجمُح  : انىرشح انثاوُح 19-20-21/11/2018

  01 انجزء  – ػرض ووقاش–انحذَثح
 األسبوع السابع

قراءج فٍ األدتُاخ انررجمُح  : انىرشح انثاوُح 26-27-28/11/2018

   02 انجزء  – ػرض ووقاش–انحذَثح 
 األسبوع الثامن

قراءج فٍ األدتُاخ انررجمُح  : انىرشح انثاوُح 03-04-05/12/2018

  03 انجزء  – ػرض ووقاش–انحذَثح 
 األسبوع التاسع

 –انرقُُم انىهائٍ نألػمال وحىصهح ػمم انىرشاخ  10-11-12/12/2018

 01انجزء 
 األسبوع العاشر

 –انرقُُم انىهائٍ نألػمال وحىصهح ػمم انىرشاخ  17-18-19/12/2018

 02انجزء 
 األسبوع الحادي عشر

 –ػرض أػمال انىرشاخ انمؤجهح إن وجذخ  09/01/2019- 08- 07

 . مراجؼح ػامح
 األسبوع الثانً عشر

 األسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً /

 - االمتحان االستدراكً   /

  انسيٍُ انًرحقبانًخطط


