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 التزجمح:  انشعجخ  اللغاخ األجىثُح                                                    :َذاٌانى

 2017/2018: انسنخ انجبيعُخ تزجمح ػزتٍ فزوضٍ ػزتٍ                                 : انزخصص 
 

 

 

 

 فزوضٍ ػزتٍ تزجمح :انعنىاٌ

 األصاصُح : وحذح انزعهُى

  05:              انًعبيم02:   عذد األرصذح

  صاػاخ4.5: انحجى انسبعٍ األسجىعٍ 

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

 صاػاخ 4.5 : (عذد انسبعبد فٍ األسجىع  )أعًبل رىجُهُخ 

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

 

 

 

   أسزبر يسبعذ  ة– يهذٌ ثىنىدانٍ: االسى، انهقت، انررجخ 

 قضم التزجمح : (يذخم ، يكزت  )رحذَذ يىقع انًكزت 

 mehdibouloudani@yahoo.fr :انجرَذ االنكزرونٍ 

 .=//=: رقى انهبرف 

  قضم التزجمح 12:30-9:30  :  و الثالثاءاألحد : رىقُذ انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 

 

 

 SYLLABUS  منهاج المادة التعلٌمٌة 

 انزعرف عهً انًبدح انزعهًُُخ

 يسؤول انًبدح انزعهًُُخ
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: (Pré requis) انًكزسجبد 

المقُاس لُش جدَدا ػلً مؼظم طلثح الضىح األولً ماصتز، فقد كان مثزمجا فٍ مزحلح التدرج 

 .    ، اكتضة الطلثح مه خالله تؼض المهاراخ اللغىَح و التزجمُح(فٍ قضم التزجمح )

:  انهذف انعبو نهًبدح انزعهًُُخ 

 . تدرَة الطلثح ػلً تقىُاخ التزجمح الصحفُح فٍ مجال الضُاحح

   :(انًهبراد انًراد انىصىل إنُهب) أهذاف انزعهى

تدرَة الطلثح ػلً االوتقال تُه اللغاخ و تحضُه مهاراتهم التزجمُح مه خالل الثىائُح - 

ػزتٍ؛ /فزوضٍ: اللغىَح  

تدرَة الطلثح ػلً تقىُاخ التحزَز الصحفٍ؛  -   

تدرَة الطلثح ػلً تقىُاخ التزجمح الصحفُح؛  -   

.  تحضُه المضتىي اللغىٌ للطلثح و إثزاء رصُدهم الثقافٍ فٍ مجال الضُاحح-   

  
  

 

 

و َجزٌ التزكُز ػلً .   َتم اختُار وصىص محددج لتزجمتها مه الفزوضُح إلً الؼزتُح

مىضىػاخ الضاػح فٍ مجال الضُاحح فٍ الجزائز و الؼالم مه خالل تزجمح جملح مه 

المقاالخ الصحفُح المضتقاج مه الصحف و المجالخ الىطىُح و الدولُح، األمز الذٌ َضاهم فٍ 

.    إثزاء الزصُد المؼزفٍ و الثقافٍ للطلثح  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 وصف انًبدح انزعهًُُخ

 يحزىي انًبدح انزعهًُُخ
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 طجُعخ االيزحبٌ انزقُُى ثبننسجخ انًئىَخ

         امتحان   

%     60  امتحان جزئٍ 

 أػمال مىجهح    20 %

 أػمال تطثُقُح 

فزدٌالمشزوع ال   

(ضمه فزَق)األػمال الجماػُح    

 خزجاخ مُداوُح 

 (الغُاب / الحضىر ) المىاظثح 20 %

(َتم تحدَدها  )ػىاصز أخزي    

 انًجًىع %100

:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2004-  القاهرة- دار الفكر العربً  فن الترجمة اإلعالمٌة عبد المجٌد شكري  
:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

2003-  بٌروت –دار المشرق   الترجمة العملٌة  أنطوان شكري مطر 
2008-  مصر–دار المعرفة الجامعٌة    فنىٌ انزحرَر انصحفٍ  نعمات أحمد عتمان  

المجالت ، الصحف الوطنٌة و الدولٌة - -
و الدورٌات، قنوات األخبار و مواقع 

. االنترنٌت  

 طرق انزقُُى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسجىع يحزىي انذرس انزبرَخ

حىل التزجمح االقتصادَح  تزجمح مقال 
 

 األسبوع األول

حىل التزجمح القاوىوُح  تزجمح مقال 

 
 األسبوع الثانً

حىل التزجمح فٍ المُدان التجارٌ  تزجمح مقال 
 

 األسبوع الثالث

حىل التزجمح القاوىوُح  تاتغ تزجمح مقال 

 
 األسبوع الرابع

حىل التزجمح الضُاصُح  تزجمح مقال 

 
 األسبوع الخامس

 
االمتحان الجزئً 

 
 األسبوع السادس

حىل التزجمح الضُاحُح  تزجمح مقال 
 

 األسبوع السابع

حىل التزجمح اإلدارَح  تزجمح مقال 
 

 األسبوع الثامن

 
 األسبوع التاسع امتحان جزئٍ

 
 األسبوع العاشر انزرجًخ انرسًُخ فٍ انجزائر

 
الترجمة الرسمية لنصوص مختلفة    عشرالحادياألسبوع 

 
  عشرالثانًاألسبوع  امتحان نهاٌة السداسً

 
 -  االمتحان االستدراكً

  انزينٍ انًررقتانًخطط
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