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 انزرجًخ :  انشعجخ                                                       انهغبد األجنجُخ :َذاٌ    انى

 انجهُزٌ /فرنسٍ/ررجًخ عرثٍ: انزخصص 

 2018/2019: انسنخ انجبيعُخ                                                                    األول :  انسذاسٍ
 

 

 

 

 

  يجبدئ انزرجًخ انشفىَخ :انعنىاٌ

  األسبسُخ: وحذح انزعهُى

  02  :             انًعبيم04:   عذد األرصذح

  ونصفسبعخ: انحجى انسبعٍ األسجىعٍ

       ............/ .............  :(عذد انسبعبد فٍ األسجىع  )انًحبضرح 

  ونصف سبعخ:  (عذد انسبعبد فٍ األسجىع  )أعًبل رىجُهُخ 

 ............/ ............. :  (عذد انسبعبد فٍ األسجىع  )أعًبل رطجُقُخ 

 

 

 

 

  - أ-  أسزبرح يسبعذح –نُهً نعًُش : االسى، انهقت، انررجخ 

 .........................: (يذخم، يكزت  )رحذَذ يىقع انًكزت 

 lila.traduction@yahoo.fr :انجرَذ االنكزرونٍ

 0664065906: رقى انهبرف 

 18انقبعخ    -   12:30  – 11:00:  انثالثبء : رىقُذ انذرس ويكبنه

   

                                            

 

 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 انزعرف عهً انًبدح انزعهًُُخ

 يسؤول انًبدح انزعهًُُخ
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: (Pré requis) انًكزسجبد 

 .    يصطهحاخ ويفهىياخ فٍ يجال انهغاخ وانتزجًح–  يهاراخ تزجًُح شفهُح–ثقافح ػايح 

:  انهذف انعبو نهًبدح انزعهًُُخ 

يٍ يثادئ وأساسُاخ انتزجًح  (اَجهُزٌ/فزَسٍ/ػزتٍ)تًكٍُ طهثح انسُح انثاَُح نُساَس 

.  انشفهُح

 أهذاف يغ انتزكُز فقظ ػهً األهذاف انتٍ 6 إنً 3يٍ  ) :(انًهبراد انًراد انىصىل إنُهب) أهذاف انزعهى

 : (َتى تقًُُها

.  (...أَىاػها، تقُُاتها، تحذَاتها، وسائهها، يجاالتها)تؼهُى انطهثح أساسُاخ انتزجًح انشفهُح - 

. (فزَسٍ/اَجهُزٌ/ػزتٍ)فٍ إطار نغاخ انتخصص تذرَة انطهثح ػهً انُقم انشفهٍ -   

اكتساب انطهثح يهاراخ انتزجًح انشفهُح فٍ انًؤتًزاخ ويختهف انًحافم انذونُح وانًحهُح-   

 

 

   

 
 

 

يادج تجًغ تٍُ انُظزَح وانتطثُق، تسؼً إنً تًكٍُ طهثح " يثادئ انتزجًح انشفىَح"يادج 

يٍ يثادئ وأساسُاخ انتزجًح انشفىَح  (اَجهُزٌ/فزَسٍ/ػزتٍ)انسُح انثاَُح نُساَس 

فٍ إطار ، وكذا تذرَثهى ػهً انُقم انشفهٍ (...أَىاػها، تقُُاتها، تحذَاتها، وسائهها، يجاالتها)

إلػذادهى كتزاجًح يهٍُُُ فٍ شتً انًُادٍَ  (فزَسٍ/اَجهُزٌ/ػزتٍ)نغاخ انتخصص 

.     وانتخصصاخ، فٍ انًؤتًزاخ وانُذواخ ويختهف انتّظاهزاخ وانًحافم انذونُح وانًحهُح

 

 

 

 

 

 

 وصف انًبدح انزعهًُُخ

 يحزىي انًبدح انزعهًُُخ
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 طجُعخ االيزحبٌ انزقُُى ثبننسجخ انًئىَخ

%    60          ايتحاٌ   

  ايتحاٌ جزئٍ 

 أػًال يىجهح 

 أػًال تطثُقُح 

فزدٌانًشزوع ال   

(ضًٍ فزَق)األػًال انجًاػُح    

 خزجاخ يُذاَُح 

%    40  (انغُاب / انحضىر ) انًىاظثح 

(َتى تحذَذها  )ػُاصز أخزي    

 انًجًىع %100

: المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

 ينشىراد راَزشكىة انًحذودح

  أسزرانُب–يهجىرٌ 

2011- انطجعخ انثبنُخ   

 عهٍ يحًذ انذروَش
دنُم انزرجًبٌ فٍ يجبدئ انزرجًخ 

 انشفهُخ

 

École des Interprètes – 

Genève.  

Jean- François 

Rozan 

« La prise de note en 

interprétation 

consécutive » 
 

 

 

: (إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة   

- - 
  انًىاقع االنكزرونُخ-

كل المراجع المتاحة فً مجال  - 
 الترجمة الشفهٌة

 طرق انزقُُى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسجىع يحزىي انذرس انزبرَخ

" يثادئ انتزجًح انشفىَح"تقذَى انًادج انتؼهًُُح -  09/10/2018

 .وشزح يضًىَها وأهذافها
 األسبوع األول

 األسبوع الثانً . نغح ػزتُح–يثادئ انتزجًح انشفىَح -   16/10/2018

 األسبوع الثالث  نغح اَجهُزَح–يثادئ انتزجًح انشفىَح -   23/10/2018

  نغح فزَسُح–يثادئ انتزجًح انشفىَح -   30/10/2018
 األسبوع الرابع

06/11/2018 Quiz األسبوع الخامس 

أَشطح تطثُقُح : ػز/فز/انتزجًح انتتاتؼُح ػز-  13/11/2018

 سُاسح وقاَىٌ
 األسبوع السادس

أَشطح تطثُقُح : ػز/اَج/انتزجًح انتتاتؼُح ػز-  20/11/2018

 سُاسح وقاَىٌ
 األسبوع السابع

27/11/2018 Quiz األسبوع الثامن 

أَشطح تطثُقُح : ػز/فز/انتزجًح انتتاتؼُح ػز-  04/12/2018

 اقتصاد وسُاحح
 األسبوع التاسع

أَشطح تطثُقُح : ػز/اَج/انتزجًح انتتاتؼُح ػز-  11/12/2018

 اقتصاد وسُاحح  
 األسبوع العاشر

أَشطح تطثُقُح : اَج/فز/انتزجًح انتتاتؼُح ػز-  18/12/2018

 ػهىو وتكُىنىجُا
 األسبوع الحادي عشر

 االيزحبٌ انجزئٍ 08/01/2019
 األسبوع الثانً عشر

 األسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً /

 - االمتحان االستدراكً   /

  انزينٍ انًررقتانًخطط


