
 :الّسداسي األول - 1

 

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 
السداسي 

 األول

  الحجم الساعي األسبوعي

 المعامل

 

 األرصدة

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة  أسبوع15
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
أخرى 
 سداسي

 امتحان متواصل

         وحدات التعليم األساسية 
         : الوحدة االساسية األولى

  نعم  05 02 55.00 03.00   45.00فرنسي - ترمجة حتريرية عريب
 نعم  05 02 55.00 03.00   45.00عريب – ترمجة حتريرية فرنسي 

         : الوحدة األساسية الثانية
- نعم  05 02 55.00 03.00   45.00فرنسي – ترمجة شفوية عريب

 نعم  05 02 55.00 03.00   45.00عريب - شفوية فرنسي  ترمجة
         وحدات التعليم المنهجية 

نعم -  03 02 55.00   1.30 22.30 منهجية الرتمجة 
نعم -  03 02 55.00   1.30 22.30 منهجية البحث و التوثيق

         وحدات التعليم االستكشافية 
نعم -  01 02 02.30   1.30 22.30املمارسات التواصلية 
نعم -  01 01 02.30 1.30   22.30اللسانيات التطبيقية  

         وحدات التعليم األفقية 
نعم -  01 01 02.30   1.30 22.30لغة الّتخصص عريب 

نعم -  01 01 02.30   1.30 22.30لغة الّتخصص فرنسي  
   30 17 340 21 315مجموع الّسداسي 



 :ثانيالّسداسي ال

 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي الثاني

  الحجم الساعي األسبوعي

 المعامل

 

 األرصدة

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة  أسبوع15
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية
         : الوحدة األساسية األولى

  نعم 05 02 55.00 03.00   45.00 فرنسي- ترمجة حتريرية عريب
  نعم 05 02 55.00 03.00   45.00 ترمجة  حتريرية فرنسي عريب

         : الثانيةالوحدة األساسية 
 - نعم 05 02 55.00 03.00   45.00 فرنسي- ترمجة شفوية عريب

  نعم 05 02 55.00 03.00   45.00 ترمجة شفوية فرنسي عريب
          وحدات التعليم المنهجية

 نعم - 03 02 55.00   1.30 22.30 منهجية الرتمجة 
 نعم - 03 02 55.00   1.30 22.30 الرتمجة املهنية 

          وحدات التعليم االستكشافية
 نعم - 01 02 02.30   1.30 22.30 لغات تطبيقية 

 نعم - 01 01 02.30   1.30 22.30 الفساد و أخالقيات العمل
          وحدات التعليم األفقية

 نعم - 01 01 02.30   1.30 22.30 حضارة و ثقافة عربية
 نعم - 01 01 02.30   1.30 22.30 ثقافة فرنسية  حضارة و

   30 17 340 21 315 مجموع السداسي
 
 

 

 

 

 



: لثالثالّسداسي ا

 

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 
السداسي 

 األول

  الحجم الساعي األسبوعي

 المعامل

 

 األرصدة

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة  أسبوع15
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية
         : الوحدة األساسية األولى

  نعم 05 02 55 03.00   45 فرنسي- ترمجة حتريرية عريب
- ترمجة حتريرية عريب فرنسي

 عريب
  نعم 05 02 55 03.00   45

         : الثانيةالوحدة األساسية 
 - نعم 05 02 55 03.00   45  فرنسي–عريبشفوية ترمجة 
 - نعم 05 02 55 03.00   45 عريب- فرنسيشفوية ترمجة 

          وحدات التعليم المنهجية
ورشات الرتمجة عريب فرنسي 

 عريب 
 - نعم 03 02 55  1.30  22.30

 نعم - 02 02 55  3.30  22.30 تقومي الرتمجة 
          وحدات التعليم االستكشافية

 - نعم  01 01 2.30   1.30 22.30 تكنولوجيات الرتمجة
 نعم - 01 01 2.30   1.30 22.30 اللسانيات التطبيقية

          وحدات التعليم األفقية
 نعم - 02 02 2.30 1.30    22.30 تعليمية الرتمجة

مدخل إىل لغة القانون و 
 اإلدارة

 نعم - 01 01 2.30 1.30   22.30

   30 17 330 24 315 مجموع السداسي
 
 



 : الرابعالسداسي

 األرصدة المعامل الحجم الساعي 

 30 17 751 المذكرة

 30 17 751 مجموع السداسي

 

 

 

 

 

 


