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 انهغحواألدتانؼرتٍ:  انشعبتانهغح و األدب انؼرتٍ:يذاٌانى

         انهساَُاخ انتطثُقُح:انخخصص

   2018/2019:انسنت انجبيعيت                             (ياستر)انثانث  . :انسذاسي
 

 

 

 

 

 اِنُّح انترجًح :انعنىاٌ

 االسخكشبفيت: وحذة انخعهيى

  01: انًعبيم.   02:   عذد األرصذة

  (ساػح وَصف1 )       ساػح وَصف:انحجى انسبعي األسبىعي

   ساػح وَصف يُاصفح  تٍُ انًحاضرج و انتطثُق  :(عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

 ............................. :(عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

 ........ساػح وَصف..................... :(عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

  اندكتىرج جًُهح غرَّة :االسى، انهقب، انرحبت

 ...............................................:(يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

 ghriebdjamila.2015@gmail.com: انبريذ االنكخروني

  0553447932:  رقى انهبحف

 1-9انحجرج  (فىجٍُ )14.00إنً 12.30 و 12.30إنً 11.00َىو االثٍُُ يٍ :  حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

  انخرجًت اآلنيّت:انًبدة 

 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت

mailto:ghriebdjamila.2015@gmail.com
mailto:ghriebdjamila.2015@gmail.com
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 (يرحهح انهساَس)  يؤهالخ ويكتسثاخ فٍ انهساَُاخ ، وانهساَُاخ انحاسىتُح:(Pré requis)انًكخسببث 

 : انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت

 .انتؼرف ػهً يشكالخ انترجًح اِنُح انًتؼهقح تانهغح انؼرتُح

 أهداف يغ انتركُز فقط ػهً األهداف انتٍ 6 انً 3يٍ  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهداف انتؼهى

 (َتى تقًُُها

 . أٌ َتؼرف انطانة ػهً أَىاع أَظًح انترجًح اِنُح

. أٌ َحدد أَىاع انهثس فٍ َتائج انترجًح اِنُح يٍ وإنً انهغح انؼرتُح

. أٌ َستُتج يشكالخ انترجًح اِنُح انًتؼهقح تانهغح انؼرتُح

. أٌ َقترح حهىل نساَُح تطثُقُح ، تساهى فٍ حم إشكاالخ انترجًح يٍ وإنً انهغح انؼرتُح

 

 

 

 

 .المفاهيم و األبعاد: الترجمة  -1

 .وقفة تأريخية: الترجمة اآللية -2

 .الترجمةاآللية والترجمة البشرية- 2 -3

 .التفكير اللساني، والترجمة اآللية -4

 .الترجمة اآللية و المبادئ اللسانية -5

 .الترجمة اآللية و الحاسوب -6

 .تحليل عملية الترجمة اآللية -7

 .دور الوسائل الحديثة في النهوض بالترجمة اآللية -8

 .دينامية الترجمة اآللية بين المبنى و المعنى -9

 .أساليب الترجمة اآللية -10

 .مستويات الترجمة اآللية -11

 . اإلسهام اللساني التطبيقي في حقل الترجمة اآللية -12

 .1ممارسات تطبيقية -13

 .2ممارسات تطبيقية  -14

 

 

 

 

 

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت
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 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 ايتحاٌ 40

 ايتحاَجزئٍ 20

 أػًال يىجهح 

 أػًال تطثُقُح 15

فردٌانًشروع ال 15  

(ضًٍ فرَق)األػًال انجًاػُح    

 خرجاخ يُداَُح 

 (انغُاب / انحضىر )انًىاظثح 10

(َتًتحدَدها  )ػُاصر أخري    

 انًجًىع 100%
 

 

 

 

 
 

 أساسا ػهً
:المرجع األساسً الموصى به   

 الٌوجد مرجع مقترح، لكن نعتمد  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

2015عالم الكتب الحدٌث  اللسانٌات الحاسوبٌة والترجمة اآللٌة  سناء منعم 

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

2009دار غرٌب   المعالجة اآللٌة للغة العربٌة سلوى حمادة 

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

 هندسة اللغة العربٌة اصطالحٌا و تكنولوجٌا الندوة العالمٌة الدولٌة  2009

 
 

 

 

 

 

 

 طرق انخقييى

 انًصبدر وانًراجع
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 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
 األسبوع األول .المفاهيمواألبعاد : الترجمة  24/09/2018

 األسبوع الثانً .وقفةتأريخية: الترجمةاآللية  1/10/2018

8/10/2019  
 .الترجمةاآلليةوالترجمةالبشرية

 .ودورالوسائاللحديثةفيالنهوضبالترجمةاآللية
 األسبوع الثالث

 األسبوع الرابع .الترجمةاآلليةوالمبادئاللسانية/التفكيراللساني،والترجمةاآللية  15/10/2018

 األسبوع الخامس .تحليلعمليةالترجمةاآللية.الترجمةاآلليةوالحاسوب 22/10/2018

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 29/10/2018

 األسبوع السابع ديناميةالترجمةاآلليةبينالمبنىوالمعنى  5/11/2018

.مستوياتالترجمةاآللية، وأساليبها 12/11/2018  االسبوع الثامن 

 االسبوع التاسع .اإلسهاماللسانيالتطبيقيفيحقاللترجمةاآللية 26/11/2018

1ممارساتتطبيقية - 3/12/2018  االسبوع العاشر .

 األسبوع الحادي عشر  2ممارساتتطبيقية 10/12/2018

3ممارساتتطبيقية 17/12/2018  األسبوع الثانً عشر 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً 

 - االمتحان االستدراكً 

 

 

 

 

 

 

 

 انزيني انًرحقبانًخطط
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 الرقم االسم و اللقب التوقٌع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


