
 2015/2016                                                      ماستر " الترجمة و السياحة". عروض التكوين المفتوحة: -

 السداسي األول:

 

 

 

 
 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
السداسي 

 األول

  الحجم الساعي األسبوعي
 المعامل

 
 األرصدة

 نوع التقييم

14 – 16 
 أسبوع

أعمال  محاضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية

 نعم - 04 02  03   45 ترمجة عريب/ إجنليزي/ عريب

 نعم - 04 02  03   45 ترمجة عريب/ فرنسي / عريب

 - نعم 05 02  03   22.30 عريب-إجنليزي–ترمجة شفهية عريب

 - نعم 05 02  03   22.30 عريب-فرنسي-ترمجة شفهية عريب

          وحدات التعليم المنهجية

 التاريخ و الثقافة   منهجية الرتمجةيف
 و الفنون 

 نعم - 20 20    1.30 22.30

 نعم - 20 20    1.30 22.30 علم املصطلح و لغة السياحة

          وحدات التعليم االستكشافية

 نعم - 01 01    1.30 22.30 السياحة و التواصل

 نعم - 01 01    1.30 22.30 املعامل السياحية يف اجلزائر

 نعم - 01 01    1.30 22.30 تاريخ اجلزائر القدمي

          وحدات التعليم األفقية

 نعم - 02 02    1.30 22.30 حضارة عربية إسالمية

 نعم - 02 02    1.30 22.30 احلضارات القدمية )بالفرنسية(

 نعم - 02 02    1.30 22.30 احلضارات القدمية )باإلجنليزية(

   30 20  21 315 مجموع السداسي



 :ثانيالسداسي ال

 
 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي الثاني

  الحجم الساعي األسبوعي
 المعامل

 
 األرصدة

 نوع التقييم

14 – 16 
 أسبوع

أعمال  محاضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 امتحان متواصل

          وحدات التعليم األساسية

 نعم - 04 02  03   45 ترمجة عريب/ إجنليزي/ عريب

 نعم - 04 02  03   45 ترمجة عريب/ فرنسي / عريب

 - نعم 05 02  03   22.30 عريب-إجنليزي–ترمجة شفهية عريب

 - نعم 05 02  03   22.30 عريب-فرنسي-ترمجة شفهية عريب

          وحدات التعليم المنهجية

منهجية الرتمجة يف التاريخ   و الثقافة    
 و الفنون

 نعم - 02 02    1.30 22.30

 نعم - 01 01    1.30 22.30 علم املصطلح و لغة السياحة

          وحدات التعليم االستكشافية

 نعم - 01 01    1.30 22.30 السياحة و التواصل

 نعم - 01 01    1.30 22.30 املعامل السياحية يف اجلزائر

 نعم - 01 01    1.30 22.30 تاريخ اجلزائر الثقايف

          وحدات التعليم األفقية

 نعم - 02 02    1.30 22.30 حضارة عربية إسالمية

 نعم - 02 02    1.30 22.30 (بالفرنسية) احلضارات القدمية

 نعم - 02 02    1.30 22.30 احلضارات القدمية )باالجنليزية(

   30 20 21 315 مجموع السداسي

 

 

 



 :لثالثالسداسي ا

 
 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي األول

  الحجم الساعي األسبوعي
 المعامل

 
 األرصدة

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة أسبوع 16 – 14
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 امتحان متواصل أعمال أخرى

          وحدات التعليم األساسية

 نعم - 04 02  03   45 ترمجة عريب/ إجنليزي/ عريب

 نعم - 04 02  03   45 ترمجة عريب/ فرنسي / عريب

-إجنليزي–ترمجة شفهية عريب
 عريب

 - نعم 05 02  1.30   22.30

-فرنسي-ترمجة شفهية عريب
 عريب

 - نعم 05 02  1.30   22.30

          وحدات التعليم المنهجية

منهجية و  -ورشات الرتمجة 
 تصحيح لغوي

 - نعم 02 02   1.30  22.30

تقنيات البحث العلمي يف 
 الرتمجة

 - نعم 02 01   1.30  22.30

          وحدات التعليم االستكشافية
 نعم - 02 01    1.30 22.30 اإلعالم و الرتويج السياحي

 01    1.30 22.30 علم اآلثار و املتاحف 
 

01 
 

 نعم -

 نعم - 01 01    1.30 22.30 الشعبية اجلزائريةالفنون 
          وحدات التعليم األفقية

 - نعم 02 02  1.30   22.30 تكنولوجيا املعلومات
 نعم - 01 01    1.30 22.30 احلضارة و اللغات )بالفرنسية(
   01 01    1.30 22.30 احلضارة و اللغات )باالجنليزية(

   30 11  21 315 مجموع السداسي

 

 

 

 



 

 الرابع: السداسي

 

 

 

 

 

 

 

 األرصدة المعامل الحجم الساعي 

 06 02 04 العمل الشخصي

 04 01 02 التربص في المؤسسة

 05 01 02 الملتقيات

 15 04 06 المذكرة

 30 01 14 مجموع السداسي


