
 ليسانس ترجمة تحريرية و شفوية : التخصص: اتبطاقة التنظيم السداسي
 :السداسي األول - 1

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

األرصدة المعامل 
نوع التقييم 

امتحان متواصل أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجهةمحاضرة  أسبوع  14-16
          وحدات التعليم األساسية    
          (إخ/إج) 1و ت أ 

 نعم   05 03   03.00  45.00  ترمجة حتريرية عريب فرنسي عريب 1املادة 
 نعم  05 03   03.00  45.00  ترمجة حتريرية عريب اجنليزي عريب2املادة 

           (إخ/إج) 2و ت أ 
نعم   03 02   03.00  45.00  التحسني اللغوي عريب 1املادة 
نعم   03 02   03.00  45.00  التحسني اللغوي فرنسي 2املادة 
نعم   03 02   03.00  45.00 التحسني اللغوي اجنليزي 3ملادة 

          وحدات التعليم المنهجية
          (إخ/إج) 1و ت م 

نعم    03 02   1.5  22.5  تقنيات الرتمجة 1املادة 
         وحدات التعليم االستكشافية 

 نعم  02 01    1.5 22.5 حضارة و لغة عربية  1املادة 
 نعم  02 01    1.5 22.5 حضارة و لغة فرنسية  2املادة 
 نعم  02 01    1.5 22.5 حضارة و لغة اجنليزية   3املادة 

         وحدة التعليم األفقية 
          (إخ/إج)1و ت أ ف 

 نعم  02 01   1.5  22.5 مدخل إىل اللسانيات  1املادة 
   30 18   18.00 04.50 337.5 1مجموع السداسي 

 



السداسي الثاني - 2

 وحدة التعليم
الحجم الساعي 

 السداسي 
 الحجم الساعي األسبوعي

األرصدة المعامل 
نوع التقييم 

إمتحان متواصل أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجهةمحاضرة  أسبوع  14-16
          وحدات التعليم األساسية    

          (إخ/إج) 1و ت أ 
 نعم   05 03   03.00  45.00  ترمجة حتريرية عريب فرنسي عريب1املادة 
 نعم  05 03   03.00  45.00  ترمجة حتريرية عريب اجنليزي عريب2املادة 

          (إخ/إج) 2و ت أ 
نعم   03 02   03.00  45.00  التحسني اللغوي عريب1املادة 
نعم   03 02   03.00  45.00  التحسني اللغوي فرنسي2املادة 
نعم   03 02   03.00  45.00 التحسني اللغوي اجنليزي 3ملادة 

          وحدات التعليم المنهجية
          (إخ/إج) 1و ت م 

نعم    03 02   1.5  22.5  تقنيات الرتمجة1املادة 
         وحدات التعليم اإلسكتشافية 

 نعم  02 01    1.5 22.5 حضارة و لغة عربية 1املادة 
 نعم  02 01    1.5 22.5 حضارة و لغة فرنسية 2املادة 
 نعم  02 01    1.5 22.5 حضارة و لغة اجنليزية 3املادة 

         وحدة التعليم األفقية 
          (إخ/إج)1و ت أ ف 

 نعم  02 01   1.5  22.5 مدخل إىل اللسانيات 1املادة 
   30 18   18.00 04.50 337.5 2مجموع السداسي 

 
  



 
 :  السداسي الثالث - 3

 وحدة التعليم
الحجم الساعي 

 السداسي 
 الحجم الساعي األسبوعي

األرصدة المعامل 
نوع التقييم 

امتحان متواصل أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجهةمحاضرة  أسبوع  14-16
          وحدات التعليم األساسية    

          (إخ/إج) 1و ت أ 
 نعم   05 04   03.00  45.00  ترمجة حتريرية عريب فرنسي عريب 1املادة 
 نعم  05 04   03.00  45.00  ترمجة حتريرية عريب اجنليزي عريب2املادة 

          (إخ/إج) 2و ت أ 
نعم    04 03   03.00  45.00  تقنيات التعبري الشفوي و الكتايب عريب1املادة 
نعم   04 03   03.00  45.00  تقنيات التعبري الشفوي و الكتايب فرنسي2املادة 
نعم    04 03   03.00  45.00  تقنيات التعبري الشفوي و الكتايب اجنليزي 3املادة 

          وحدات التعليم المنهجية
          (إخ/إج) 1و ت م 

 نعم  02 01   1.5  22.5  مبادئ الرتمجة الشفوية 1املادة 
 نعم  02 01    1.5 22.5  نظريات الرتمجة 2املادة 

         وحدات التعليم االستكشافية 
          (إخ/إج)1و ت إ  

نعم   02 01    1.5 22.5 تكنولوجيات اإلعالم و االتصال  1املادة 
         وحدة التعليم األفقية 

          (إخ/إج)1و ت أ ف 
نعم   02 01   1.5  22.5برجميات الرتمجة  : 2املادة 

   30 21   18.00 03.00 315 3مجموع السداسي
 

  



 
: السداسي الرابع - 4

 وحدة التعليم
الحجم الساعي 

 السداسي 
 الحجم الساعي األسبوعي

األرصدة المعامل 
نوع التقييم 

إمتحان متواصل أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجهةمحاضرة  أسبوع  14-16
          وحدات التعليم األساسية    

          (إخ/إج) 1و ت أ 
 نعم   05 04   03.00  45.00  ترمجة حتريرية عريب فرنسي عريب 1املادة 
 نعم  05 04   03.00  45.00  ترمجة حتريرية عريب اجنليزي عريب2املادة 

          (إخ/إج) 2و ت أ 
نعم    04 03   03.00  45.00  تقنيات التعبري الشفوي و الكتايب عريب1املادة 
نعم   04 03   03.00  45.00  تقنيات التعبري الشفوي و الكتايب فرنسي2املادة 
نعم    04 03   03.00  45.00  تقنيات التعبري الشفوي و الكتايب اجنليزي 3املادة 

          وحدات التعليم المنهجية
          (إخ/إج) 1و ت م 

 نعم  02 01   1.5  22.5  مبادئ الرتمجة الشفوية 1املادة 
 نعم  02 01    1.5 22.5  نظريات الرتمجة 2املادة 

         وحدات التعليم اإلسكتشافية 
          (إخ/إج)1و ت إ  

نعم   02 01    1.5 22.5 تكنولوجيات اإلعالم و االتصال  1املادة 
         وحدة التعليم األفقية 

          (إخ/إج)1و ت أ ف 
نعم   02 01   1.5  22.5برجميات الرتمجة : 2املادة 

   30 21   18.00 03.00 315 4مجموع السداسي
 



 :السداسي الخامس- 5

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي 

األرصدة المعامل 
نوع التقييم 

امتحان متواصل أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجهةمحاضرة  أسبوع  14-16
          وحدات التعليم األساسية    

          (إخ/إج) 1و ت أ 
نعم    05 04   03.00  45.00  ترمجة حتريرية عريب فرنسي عريب 1املادة 
نعم   05 04   03.00  45.00  ترمجة حتريرية عريب اجنليزي عريب2املادة 

          (إخ/إج) 2و ت أ 
 نعم   04 03   03.00  45.00  ترمجة شفوية عريب فرنسي عريب 1املادة 
 نعم  04 03   03.00  45.00  ترمجة شفوية عريب اجنليزي عريب2املادة 

          وحدات التعليم المنهجية
          (إخ/ إج) 1و ت م 

نعم    02 01    1.5 22.5  تقنيات البحث و التوثيق 1املادة 
نعم   02 01    1.5 22.5  منهجية الرتمجة 2املادة 

         وحدات التعليم االستكشافية 
          (إخ/ إج)1و ت إ  

نعم    02 01   1.5  22.5 لغة االختصاص عريب  1املادة 
نعم   02 01   1.5  22.5 لغة االختصاص فرنسي  2املادة 
نعم    02 01   1.5  22.5 لغة االختصاص اجنليزي  3املادة 

         وحدة التعليم األفقية 
          (إخ/إج)1و ت أ ف 

نعم    02 01   1.5  22.5 مدخل إىل الرتمجة املهنية  1املادة 
   30 20   18.00 03.00 315 5مجموع السداسي 

 
  



 :السداسي السادس - 6

 وحدة التعليم
الحجم الساعي 

 السداسي 
 الحجم الساعي األسبوعي

األرصدة المعامل 
نوع التقييم 

إمتحان متواصل أعمال أخرى  أعمال تطبيقية أعمال موجهةمحاضرة  أسبوع  14-16
          وحدات التعليم األساسية    
          (إخ/إج) 1و ت أ 

نعم    05 04   03.00  45.00  ترمجة حتريرية عريب فرنسي عريب 1املادة 
نعم   05 04   03.00  45.00  ترمجة حتريرية عريب اجنليزي عريب2املادة 

          (إخ/إج) 2و ت أ 
 نعم   04 03   03.00  45.00  ترمجة شفوية عريب فرنسي عريب 1املادة 
 نعم  04 03   03.00  45.00  ترمجة شفوية عريب اجنليزي عريب2املادة 

          وحدات التعليم المنهجية
          (إخ/ إج) 1و ت م 

نعم    02 01    1.5 22.5  تقنيات البحث و التوثيق 1املادة 
نعم   02 01    1.5 22.5  منهجية الرتمجة 2املادة 

         وحدات التعليم االستكشافية 
          (إخ/ إج)1و ت إ  

نعم    02 01   1.5  22.5 لغة االختصاص عريب  1املادة 
نعم   02 01   1.5  22.5 لغة االختصاص فرنسي  2املادة 
نعم    02 01   1.5  22.5 لغة االختصاص اجنليزي  3املادة 

         وحدة التعليم األفقية 
          (إخ/إج)1و ت أ ف 

 نعم  02 01   1.5  22.5 تربص ميداين  1املادة 
   30 20   18.00 03.00 315 6مجموع السداسي 



 


