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 ترجمة : انشعبت اللغات األجىبُة                                  :يذانانم

  اوكلُزٌ–عربٍ :انخخصص 

 2018/2019: انسنت انجبمعيت  الثالث                                          : انسذاسي
 

 

 

 

 

  اوكلُزٌ – ترجمة عربٍ :انعنىان 

 أساسُة أولً: وحذة انخعهيم 

  05:              انمعبمم  02:   عذد األرصذة 

 03: انحجم انسبعي األسبىعي 

 ........................  00......... : (عذد انسبعبث في األسبىع  )انمحبضرة 

  ساعات 03 : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعمبل حىجيهيت 

 ...................00.......... : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعمبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

  أستاذ مساعد ب–فرَد شحماط : االسم، انهقب، انرحبت 

 وُابة رئاسة قسم الترجمة للبُداغىجُا : (مذخم ، مكخب )ححذيذ مىقع انمكخب 

 chahmat.farid@gmail.com: انبريذ االنكخروني

 077035.75.48: رقم انهبحف 

 10القاعة  11.00 – 09.30و الثالثاء  10  فٍ القاعة 12.30 -  09.30 األحد :حىقيج انذرس ومكبنه

  

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعليمية 

 انخعرف عهى انمبدة انخعهيميت

 مسؤول انمبدة انخعهيميت
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 :(Pré requis) المكتسبات 
قانونية، )اإلملام بتقنيات الرتمجة، أساليبها و اسرتاتيجياهتا مع اإلملام مبختلف أنواع الرتمجات خاصة الرتمجة املتخصصة 

. و الرتمجة األدبية (إخل...علمية، طبية، تقنية 
:  الهدف العام للمادة التعليمية 

الوصول إلى ترجمة نصوص من مختلف التخصصات مع التركيز على مختلف النصوص الطبية و العلمية و تسليط 
 .  الضوء على المصطلح و تعليم الطالب طرق البحث عن المكافئات و المصطلحات في المعاجم

  (المهارات المراد الوصول إليها)أهداف التعلم 
 . تعليم الطالب مهارات ترمجة نص مع مراعاة االنسجام و االتساق يف الرتمجات -

 الطرق املثلى للتعامل مع املصطلحات املتخصصة  -
 البحث يف املعاجم املتخصصة -

 
 
 
 

 

 

 حول خمتلف أنواع النصوص العربية املتخصصة و كيفية ترمجتها إىل اللغة و تطبيقاتيتكون هذا املقياس من متارين 
ترمجة نص عام وما   الكتابة و التحرير، يتعلم يف هذا املقياس مؤهالت فبعدما اكتسب الطالب مؤهالت. االجنليزية

الطبية، العلمية، :  التطرق إىل ترمجة خمتلف أنواع النصوص املتخصصةقبلحيتويه ذلك من مراحل و خطوات 
القانونية، التقنية اخل و سوف يتم ذلك بالتفريق بني هذا النوع من النصوص و النصوص األدبية و تبيان الفروق يف 

. الرتمجة سواء على مستوى النص أو على مستوى مؤهالت الطالب املرتجم

 

 

 

 

 

 

 وصف انمبدة انخعهيميت

 محتوى المادة التعليمية



 Université Badji-Mokhtar. Annaba   عنابة–جامعة باجي مختار 
 الترجمة : .القسماآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية                                : الكلية

 

3 
 

 

 

 

 

 طبيعت االمخحبن انخقييم ببننسبت انمئىيت

 امتحان 

%60  امتحان جزئٍ 

%20  أعمال مىجهة 

 أعمال تطبُقُة 

فردٌالمشروع ال   

(ضمه فرَق)األعمال الجماعُة    

 خرجات مُداوُة 

20%  (الغُاب / الحضىر ) المىاظبة 

(َتم تحدَدها  )عىاصر أخري    

 انمجمىع 100%
 

 

 

 
 

 
 

:المرجع األساسي الموصى به   
 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

- القاهرة - دار الفكر العربي
2004 

 فن الترجمة اإلعالمية عبد المجيد شكري 

A Coruña/Madrid: 
Netbiblo/UNED, 
2011. 115 pages.  

TALAVÁN 
ZANÓN NOA  

 

A UNIVERSITY HANDBOOK 
ON TERMINOLOGY AND 
SPECIALIZED TRANSLATION 

Springer 2006  JODY 
BYRNE 

 

TECHNICAL TRANSLATION 
USABILITY STRATEGIES FOR 
TRANSLATING TECHNICAL 
DOCUMENTATION 

2003- بيروت – دار المشرق   أنطوان شكري مطر 
 

 الترجمة العملية 
 

 

 

 طرق انخقييم

 انمصبدر وانمراجع
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 األسبوع محتوى الدرس التاريخ
عامة تمارين في الترجمة ال 21/10/2018  األسبوع األول

 األسبوع الثاني تمارين تطبيقية– مدخل إلى الترجمة المتخصصة  28/10/2018

مسرد مصطلحي+ الترجمة المتخصصة فقرات صغيرة  04/11/2018  األسبوع الثالث 

 األسبوع الرابع . (القانونية)تمارين في ترجمة النصوص المتخصصة – تابع  11/11/2018

 األسبوع الخامس مسرد مصطلحي. + منهجية ترجمة النصوص القانونية 18/11/2018

 األسبوع السادس . تمارين في ترجمة الّنصوص القانونية- تابع  25/11/2018

 األسبوع السابع . تمارين في ترجمة النصوص القانونية- تابع  02/12/2018

09/12/2018 
ترجمة نماذج من وثائق : ترجمة النصوص اإلدارية و الرسمية

 مسرد مصطلحي+ الحالة المدنية الجزائرية 
 األسبوع الثامن

 األسبوع التاسع تمارين تطبيقية – ترجمة النصوص العلمية  16/12/2018

06/01/2019 
مسرد + تمارين تطبيقية – ترجمة النصوص العلمية 

 مصطلحي
 األسبوع العاشر

 األسبوع الحادي عشر .  ترجمة مختارات من نصوص تقنية– الترجمة التقنية  09/01/2019

 األسبوع الثاني عشر . نظريات و تمارين تطبيقية– الترجمة األدبية  13/01/2019

 األسبوع الثالث عشر االمتحان الجزئي 15/01/2019

 األسبوع الرابع عشر مراجعة للمحتوى المقّدم + حوصلة و تقييم للمادة التعليمية  20/01/2019

 انزمني انمرحقبانمخطط 
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