جامعة باجي مختار – عنابة
الكلية:اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

Université Badji-Mokhtar. Annaba
القسم:الترجمة

منهاج المادة التعليمية SYLLABUS

اللغات األجنبية .الشعبة  :ترمجة

الميدان :
التخصص ترجمة عربي فرنسي عربي

السنة الجامعية 2017-2016 :

السداسي  . :األول

التعرف علي المادة التعليمية

العنوان :الرتمجة املهنية
وحدة التعليم :املنهجية
عدد األرصدة:

المعامل:

الحجم الساعي األسبوعي 30 1 :سا
المحاضرة ( عدد الساعات في األسبوع ) 30 1 :سا
أعمال توجيهية ( عدد الساعات في األسبوع ) ............................. :
أعمال تطبيقية ( عدد الساعات في األسبوع ) 30 1 :سا.............................

مسؤول المادة التعليمية

االسم ،اللقب ،الرتبة  :سعيدة كحيل-أستاذ التعليم العايل
1
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القسم:الترجمة

تحديد موقع المكتب ( مدخل  ،مكتب )  :قسم الرتمجة
البريد االلكتروني kohsaida@yahoo.fr :
رقم الهاتف 0771984730 :
توقيت الدرس ومكانه  :اإلثنني12 30- 11 00
الثالثاء 12 30-11 00
القاعة 12-10

وصف المادة التعليمية

المكتسبات ) : (Pré requisختتلف الرتمجة املهنية عن الرتمجة احلرة من حيث الظروف ،والوسائل،
ونصوص العمل .
حيصل الطالب كفاءة تطبيقية –التعرف على خمتلف أنواع النصوص -التقرب من سوق العمل –
حيصل مهارات التواصل مع الزبون ونصوص العمل -التمكن من ترمجة نصوص العمل.
الهدف العام للمادة التعليمية  :التمكن من إجناز ترمجات تتسم مبعايري تتناسب وسوق العمل .
أهداف التعلم (المهارات المراد الوصول إليها)  ( :من  3إىل  6أهداف مع الرتكيز فقط على األهداف اليت

يتم تقييمها) كفاءة مهنية –كفاءة اللغات –التحليل –االستنتاج – التحرير – التواصل مع سوق العمل –
الرتمجة العملية.
محتوى المادة التعليمية

*+
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مدخل  :مفهوم الرتمجة املهنية وتطبيقاهتا العملية
التفريق بني الرتمجة العامة والرتمجة املهنيةحتديد جمال وأنواع نصوص العملإجناز تقارير ومجع نصوص مكاتب الرتمجة املهنيةمناذج تطبيقيةكيف نعلم الرتمجة املهنيةمناذج تطبيقية وتربصات مهنية .ترمجة نصوص من مكاتب الرتمجة املهنية بوالية عنابة-ترمجة نصوص إدارية من مؤسسات والية عنابة .

3

جامعة باجي مختار – عنابة
الكلية:اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

Université Badji-Mokhtar. Annaba
القسم:الترجمة

طرق التقييم

التقييم بالنسبة المئوية

طبيعة االمتحان
امتحان

60%

امتحان جزئي
أعمال موجهة

20%

أعمال تطبيقية
املشروع الفردي
األعمال اجلماعية (ضمن فريق)
خرجات ميدانية

20%

املواظبة (احلضور  /الغياب )
عناصر أخرى ( يتم حتديدها )
100%

المجموع

المصادر والمراجع

المرجع األساسي الموصى به :
عنوان المرجع

المؤلف

دار النشر و السنة

مراجع الدعم اإلضافية (إن وجدت):
BRUNETTE Louise, Relecture-

Bonhomme, M, et M,
4

BERMAN Antoine,
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الترجمة:القسم

traduction spécialisée et
traduction littéraire, La
traduction littéraire,
scientifique et technique,
Actes du colloque
international organisé par
l’Organisation Européenne
des Linguistes et des
Professeurs de Langues
(AELPL), éd La Tilu, 1991
Durieux, Christine, Pseudo
synonymes en langue de
spécialité, cahier de CIEL,
1996-1997 ;

Rim, La traduction
publicitaire en Suisse,
La magazine de
l’information des
professionnels de la
communication,
publication, 22, 2004

جامعة باجي مختار – عنابة
اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية:الكلية

Révision,
compétences
indispensables
du
traducteur
spécialisé. Traduction spécialisée :
Pratiques, théories, formations,
vol.10, 2007 ;

: حماور املادة مفاهيم الرتمجة املهنية:مدخل
احملور األول
التفريق بني الرتمجة العامة والرتمجة املهنيةاحملور الثاين
حتديد جمال وأنواع نصوص العملاحملور الثالث
إجناز تقارير ومجع نصوص مكاتب الرتمجة املهنيةمناذج تطبيقية5
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كيف نعلم الرتمجة املهنيةاحملور الرابع
مناذج تطبيقية وتربصات مهنية .ترمجة نصوص من مكاتب الرتمجة املهنية بوالية عنابة-ترمجة نصوص إدارية من مؤسسات والية عنابة .

األسبوع
األسبوع األول

محتوى الدرس
مدخل :مفاهيم الرتمجة املهنية

التاريخ
فيفري

التفريق بني الرتمجة العامة والرتمجة املهنيةعروض الرتمجة والتواصل مع الزبون
األسبوع الثاني

األسبوع الثالث
والرابع

ا

فيفري

حتديد جمال وأنواع نصوص العمل
حتليل نصوص العمل :اجلرد املصطلحايت والرتمجة
السياقية

6

فيفري
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إعداد مناذج الرتمجة املهنية
-إجناز تقارير ومجع نصوص مكاتب الرتمجة املهنية

األسبوع الخامس
والسادس
األسبوع السابع
والثامن

 -مناذج تطبيقيةمارس

-كيف نعلم الرتمجة املهنية

ترمجة نصوص من مكاتب الرتمجة املهنية بوالية عنابة-مناذج تطبيقية وتربصات مهنية .

أفريل

ترمجة نصوص إدارية من مؤسسات والية عنابة .األسبوع التاسع العاشر

األسبوع األخير

ماي

تطبيقات موجهة ملراجعة نصوص الرتمجة املهنية

7

ماي
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امتحان السداسي الثاني
االمتحان االستدراكي
مالحظة:
-

8

2016/2015

 عروض التكوين المفتوحة :ماستر " الترجمة و السياحة".السداسي األول:
الحجم الساعي

وحدة التعليم

الحجم الساعي األسبوعي

السداسي

نوع التقييم
المعامل

األول

16 – 14
أسبوع

محاضرة

أعمال

موجهة

أعمال

تطبيقية

األرصدة
متواصل

أعمال
أخرى

امتحان

وحدات التعليم األساسية
ترمجة عريب /إجنليزي /عريب

45

03

02

04

-

نعم

ترمجة عريب /فرنسي  /عريب

45

03

02

04

-

نعم

ترمجة شفهية عريب–إجنليزي-عريب

22.30

03

02

05

نعم

-

ترمجة شفهية عريب-فرنسي-عريب

22.30

03

02

05

نعم

-

وحدات التعليم المنهجية
منهجية الرتمجةيف التاريخ و الثقافة
و الفنون

22.30

1.30

20

20

-

نعم

علم املصطلح و لغة السياحة

22.30

1.30

20

20

-

نعم

وحدات التعليم االستكشافية
السياحة و التواصل

22.30

1.30

01

01

-

نعم

املعامل السياحية يف اجلزائر

22.30

1.30

01

01

-

نعم

تاريخ اجلزائر القدمي

22.30

1.30

01

01

-

نعم

وحدات التعليم األفقية
حضارة عربية إسالمية

22.30

1.30

02

02

-

نعم

احلضارات القدمية (بالفرنسية)

22.30

1.30

02

02

-

نعم

احلضارات القدمية (باإلجنليزية)

22.30

1.30

02

02

-

نعم

20

30

مجموع السداسي

315

21

السداسي الثاني:
وحدة التعليم

الحجم الساعي

نوع التقييم

الحجم الساعي األسبوعي

السداسي الثاني
16 – 14
أسبوع

المعامل
محاضرة

أعمال

أعمال

تطبيقية

موجهة

األرصدة
متواصل

أعمال
أخرى

امتحان

وحدات التعليم األساسية
ترمجة عريب /إجنليزي /عريب

45

03

02

04

-

نعم

ترمجة عريب /فرنسي  /عريب

45

03

02

04

-

نعم

ترمجة شفهية عريب–إجنليزي-عريب

22.30

03

02

05

نعم

-

ترمجة شفهية عريب-فرنسي-عريب

22.30

03

02

05

نعم

-

وحدات التعليم المنهجية
منهجية الرتمجة يف التاريخ و الثقافة
و الفنون

22.30

1.30

02

02

-

نعم

علم املصطلح و لغة السياحة

22.30

1.30

01

01

-

نعم

وحدات التعليم االستكشافية
السياحة و التواصل

22.30

1.30

01

01

-

نعم

املعامل السياحية يف اجلزائر

22.30

1.30

01

01

-

نعم

تاريخ اجلزائر الثقايف

22.30

1.30

01

01

-

نعم

وحدات التعليم األفقية
حضارة عربية إسالمية

22.30

1.30

02

02

-

نعم

احلضارات القدمية (بالفرنسية)

22.30

1.30

02

02

-

نعم

احلضارات القدمية (باالجنليزية)

22.30

1.30

02

02

-

نعم

مجموع السداسي

315

20

30

21

السداسي الثالث:
الحجم الساعي

وحدة التعليم

الحجم الساعي األسبوعي

السداسي األول

 16 – 14أسبوع

نوع التقييم
المعامل

محاضرة

أعمال

أعمال

موجهة

تطبيقية

األرصدة
متواصل

أعمال أخرى

امتحان

وحدات التعليم األساسية
ترمجة عريب /إجنليزي /عريب

45

03

02

04

-

نعم

ترمجة عريب /فرنسي  /عريب

45

03

02

04

-

نعم

ترمجة شفهية عريب–إجنليزي-
عريب

22.30

1.30

02

05

نعم

-

ترمجة شفهية عريب-فرنسي-
عريب

22.30

1.30

02

05

نعم

-

وحدات التعليم المنهجية
ورشات الرتمجة  -منهجية و
تصحيح لغوي

22.30

1.30

02

02

نعم

-

تقنيات البحث العلمي يف

22.30

1.30

01

02

نعم

-

الرتمجة
وحدات التعليم االستكشافية

اإلعالم و الرتويج السياحي

22.30

1.30

01

02

-

نعم

علم اآلثار و املتاحف

22.30

1.30

01

01

-

نعم

الفنون الشعبية اجلزائرية

22.30

1.30

01

01

-

نعم

وحدات التعليم األفقية
تكنولوجيا املعلومات

22.30

احلضارة و اللغات (بالفرنسية)

22.30

1.30

احلضارة و اللغات (باالجنليزية)

22.30

1.30

مجموع السداسي

315

1.30

21

02

02

نعم

-

01

01

-

نعم

01

01

11

30

السداسي الرابع:
الحجم الساعي

األرصدة

المعامل

العمل الشخصي

04

02

06

التربص في المؤسسة

02

01

04

الملتقيات

02

01

05

المذكرة

06

04

15

مجموع السداسي

14

01

30
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منهاج المادة التعليمية SYLLABUS

اللغات األجنبية .الشعبة  :ترمجة

الميدان :
التخصص ترجمة عربي-فرنسي-عربي

السنة الجامعية 2017-2016 :

السداسي  . :األول

التعرف علي المادة التعليمية

العنوان :منهجية الرتمجة
وحدة التعليم :املنهجية
عدد األرصدة:

المعامل:

الحجم الساعي األسبوعي  30-1 :سا
المحاضرة ( عدد الساعات في األسبوع ) 30-1 :سا
أعمال توجيهية ( عدد الساعات في األسبوع ) ............................. :
أعمال تطبيقية ( عدد الساعات في األسبوع ) 30-1 :سا.........................

مسؤول المادة التعليمية

االسم ،اللقب ،الرتبة  :سعيدة كحيل-أستاذ التعليم العايل
1
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القسم:الترجمة

تحديد موقع المكتب ( مدخل  ،مكتب )  :قسم الرتمجة
البريد االلكتروني kohsaida@yahoo.fr :
رقم الهاتف 0771984730 :
توقيت الدرس ومكانه :اإلثنني8 :سا30 9 -00سا الفوج األول  30 9سا 00 11-ساالفوج الثاين
قاعات قسم الرتمجة 10-9:
وصف المادة التعليمية

المكتسبات ): (Pré requis

منهجية الرتمجة –نظريات الرتمجة -تقنيات الرتمجة-ترمجة أنواع النصوص-ثقافة عامة.
الهدف العام للمادة التعليمية  :التمكن من عملييت التحليل والرتكيب:حتديد نوع النص _توظيف تقنيات

الرتمجة-التلخيص – التحرير باللغة األصلية وبلغة الرتمجة.

أهداف التعلم (المهارات المراد الوصول إليها)  ( :من  3إىل  6أهداف مع الرتكيز فقط على األهداف اليت
يتم تقييمها)مهارة التحليل-مهارة الرتكيب-التمكن من التلخيص –النقل الثقايف–إعداد مسارد
مصطلحات –صياغة تراكيب –ترمجة وحدات الرتمجة .
محتوى المادة التعليمية

منهجية الرتكيب يف ترمجة أنواع النصوص
-1مهنجية التح رير :
تطبيقات نصية منوذجية –نص أديب-نص قانوين-نص طيب –نص اقتصادي-2مهنجية الرتكيب :القراءة االستيعابية للنص املستهدف
حترير النص باللغة املستهدفة2

وترمجة
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تطبيقات على أنواع النصوصالنص الطيب –النص القانوين-النص االقتصادي-النص املؤسسايت-النص السمعي البصري
متارين الرتمجة
ترمجة املصطلح الطيبترمجة الرتاكيب القانونيةترمجة األسلوب األديبترمجة العمود الصحفي السمعي البصريترمجة النص البنكيتطبيقات موجهة
طرق التقييم

التقييم بالنسبة المئوية

طبيعة االمتحان
امتحان

60%

امتحان جزئي
أعمال موجهة

40%

أعمال تطبيقية
املشروع الفردي
األعمال اجلماعية (ضمن فريق)
خرجات ميدانية
املواظبة (احلضور  /الغياب )
عناصر أخرى ( يتم حتديدها )
100%

المجموع

3
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المصادر والمراجع

: المرجع األساسي الموصى به
دار النشر و السنة
2010-دار األمان

المؤلف

عنوان المرجع

محمد الديداوي

منهاج المترجم
:)مراجع الدعم اإلضافية (إن وجدت

Manchester 2007

Newmark

1-Textbookof translation

Presse univ Paris

Marianne

Interpréter pour traduire

2012

Lederer

 .:, 2009 (4
vol.)

Mona Baker

 , 2009
 Londres/New

Translation Studies, Londres/New
York, Routledge
Critical
Readings in Translation Studies,
Londres/
In Other Words: A Coursebook on
Translation,

York,
Routledge,
1992

Routledge Encyclopedia of
Translation Studies, Londres/
-;Introduction à la traductologie:
penser la traduction : hier,
aujourd'hui, demain

 New York,
Routledge,
2008

دراسات الترجمة

. Front Cover.

Mathieu Guidère. De
4
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Mathieu Guidère
سعيدة كحيل،

Boeck, 2008
 ،دارجمدالوي  2013األردن
للنشر والرتمجة

حماور املادة :احملور األول :
منهجية الرتكيب اآلليات والتقنياتاحملور الثاين:
منهجية الرتكيب – :تقنيات حترير الرتمجة-توظيف تقنيات الرتمجة من الفرنسية إىل العربية -3احملور الثالث:
استرياجتيات وتقنيات الرتمجة :تطبيق على أنواع النصوص فرنسي عريبتطبيقات منوذجية-تطبيقات موجهة

المخطط الزمني المرتقب

األسبوع
األسبوع األول

محتوى الدرس
تقنيات التحرير

التاريخ
فيفري
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الكلية:اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

األسبوع الثاني

Université Badji-Mokhtar. Annaba
القسم:الترجمة

توظيف تقنيات الرتمجة يف التطبيق

األسبوع الثالث
والرابع

فيفري
فيفري

تطبيقات على ترمجة النص الطيب

األسبوع الخامس
والسادس
األسبوع السابع

األسبوع الثامن

تطبيقات على ترمجة النص القانوين

تطبيقات على النص االقتصادي

مارس

مارس

تطبيقات على السمعي البصري
أفريل
تطبيقات منوذجية من إجناز الطلبة

األسبوع التاسع

نقد الرتمجات

أفريل

األسبوع العاشر

مراجعة الرتمجات

ماي
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Université Badji-Mokhtar. Annaba
القسم:الترجمة

امتحان السداسي الثاني
االمتحان االستدراكي
مالحظة:
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منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انى يذاٌ :انهغبد األجنجيخ ..................................انشعجخ . :انزرجًخ..........................
انزخصص .:انزرجًخ وانسيبحخ....................................................................................
انسذاسي..:األول............

انسنخ انجبيعيخ ........................2016-2015........:

انزعرف عهً انًبدح انزعهيًيخ
انعنىاٌ . :انحضبراد انقذيًخ-انجهيزيخ...................................
وحذح انزعهيى .. :األفقيخ........................................
انًعبيم .....02..... :
عذد األرصذح ...02.... :
انحجى انسبعي األسجىعي 1..................... :سا......................30
انًحبضرح ( عذد انسبعبد في األسجىع ) 1...... :سا...........................30
أعًبل رىجيهيخ ( عذد انسبعبد في األسجىع ) ............................. :
أعًبل رطجيقيخ ( عذد انسبعبد في األسجىع ) ............................. :

يسؤول انًبدح انزعهيًيخ
االسى ،انهقت ،انررجخ  :نعيًخ ثىغريرح –أسزبرح يسبعذح –أ..........................-
رحذيذ يىقع انًكزت ( يذخم  ،يكزت ) . :قسم الترجمت-جامعت .باجٍ مختار-عىابت
انجريذ االنكزروني ...ayabough@yahoo..fr ................................... :
رقى انهبرف ....................................07772126577 ............................................ :
رىقيذ انذرس ويكبنه . :األحذ واالثىُه11....سا14..سا.قسم الترجمت.............
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الكلٌة.االداب والعلوم االنسانٌة و االجتماعٌة....................القسم.الترجمة.......................................................

وصف انًبدح انزعهيًيخ
انًكزسجبد ):(Pré requis
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......................................
انهذف انعبو نهًبدح انزعهيًيخ  :االنًبو ثبنحضبراد انقذيًخ و اكزسبة يعرفخ نهزبريخ و انًىروس انثقبفي
االنسبني ثبنهغخ االنجهيزيخ
.................................................................................................................................
......................................................
أهذاف التعلم (انًهبراد انًراد انىصىل إنيهب)  ( :مه  3الً  6أهذاف مع التركُز فقط علً األهذاف التٍ
َتم تقُُمها)
.المعرفة التارٌخٌة-اكتساب اللغة الحضارٌة-المصطلحات

باالنجلٌزٌة…………………

يحزىي انًبدح انزعهيًيخ
-مفهوم الحضارة

العصور التاريخية القديمة
حضارة بالد الرافدين –حضارة األكديين –حضارة البابليين –حضارة االشوريين –حضارة بابل
الجديدةحضارةبالدفارس
الحضارة الفرعونٌة
حضارة كوش
حضارة كنعان
الحضارةالفينيقية
يمكن االضافة في صفحة أخرى ،عند الحاجة
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طرق انزقييى
انزقييى ثبننسجخ انًئىيخ
%100

طجيعخ االيزحبٌ
امتحان
امتحان جزئٍ
أعمال مىجهت
أعمال تطبُقُت
المشروع الفردٌ
األعمال الجماعُت (ضمه فرَق)
خرجاث مُذاوُت
المىاظبت(الحضىر  /الغُاب )
عىاصر أخري ( َتم تحذَذها )
انًجًىع

100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع

المؤلف

Encyclopedia universalis

دار النشر و السنة
Enc.Britannica 2012

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
عنوان المرجع األول

المؤلف

The Ancient Dynasties
عنوان المرجع الثانً

المؤلف

3

دار النشر و السنة
University of Maryland 2008
دار النشر و السنة
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انًخطظانزيني انًررقت

يحزىي انذرس

األسجىع

انزبريخ

األسبوع األول

مفهوم الحضارة

25 /10 /2015

األسبوع الثانً

العصور القدٌمة

02/11/2015

األسبوع الثالث

حضارة بالد الرافدٌن

08/11/2015

األسبوع الرابع

الحضارة األكدٌة

15/11/2015

األسبوع الخامس

الحضارة البابلٌة

22/11/2015

االمتحان الجزئً

األسبوع السادس
األسبوع السابع

الحضارة االشورٌة

29/11/2015

االسبوع الثامن

حضارة بابل الجدٌدة

06/12/2015

االسبوع التاسع

حضارة بالد فارس

13/12/2015

االسبوع العاشر

الحضارة االفرعونٌة

03/01/2016

األسبوع الحادي عشر

حضارة كوش

10/01/2016

األسبوع الثانً عشر

حضارة كنعان وفٌنبقٌا

17/01/2016

االسبوع الثالث عشر

امتحان نهاٌة السداسً

-

االمتحان االستدراكً
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منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انى يذاٌ :اللغاث األجىبُت...................................................انشعجخ . :الترجمت......................
انزخصص ..:الترجمت والسُاحت.....................................................................................
انسذاسي.:األول.................

انسنخ انجبيعيخ .2016-2017..........................:

انزعرف عهً انًبدح انزعهيًيخ
انعنىاٌ . :الحضارة واللغاث................................................................
وحذح انزعهيى . :األفقُت........................................
انًعبيم .....01..... :
عذد األرصذح ....01. :
انحجى انسبعي األسجىعي 1.......................... :سا.................30
انًحبضرح ( عذد انسبعبد في األسجىع ) 1......... :سا........................30
أعًبل رىجيهيخ ( عذد انسبعبد في األسجىع ) ............................. :
أعًبل رطجيقيخ ( عذد انسبعبد في األسجىع ) ............................. :

يسؤول انًبدح انزعهيًيخ
االسى ،انهقت ،انررجخ . :وعُمت بىغرَرة أستارة مساعذة .صىف أ...................
رحذيذ يىقع انًكزت ( يذخم  ،يكزت )  :قسى انزرجًخ.......................
انجريذ االنكزروني .....ayabough@yahoo.fr............................ :
رقى انهبرف 0772126577 ............................................ :
رىقيذ انذرس ويكبنه  :الثالثاء 8سا9-سا..30قسم الترجمت................................
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وصف انًبدح انزعهيًيخ
انًكزسجبد ):(Pré requis
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......................................
انهذف انعبو نهًبدح انزعهيًيخ . :فهم العالقت المهمت بُه الحضارة و اللغاث....
.................................................................................................................................
...........................................................................................................................
أهذاف التعلم (انًهبراد انًراد انىصىل إنيهب)  ( :مه  3الً  6أهذاف مع التركُز فقط علً األهذاف التٍ
َتم تقُُمها)
عالقة اللغة بالحضارة.معرفةتارٌخاللغاتوتطورها -اللغةاالنجلٌزٌةوتطورها-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

يحزىي انًبدح انزعهيًيخ
الحضارة و اللغات و ثقافة الشعوب
تطور اللغات والعائالت اللغوٌة
تارٌخ اللغات من الحضارات القدٌمة الى العصر الحدٌث
اللغة والفكر و األدب عبر العصور
أللغة االنجلٌزٌة وتطوره
األدب االنجلٌزي
االنجلٌزٌة لغة عالمٌة

يمكن االضافة في صفحة أخرى ،عند الحاجة
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طرق انزقييى
انزقييى ثبننسجخ انًئىيخ
100%

طجيعخ االيزحبٌ
امتحان
امتحان جزئٍ
أعمال مىجهت
أعمال تطبُقُت
المشروع الفردٌ
األعمال الجماعُت (ضمه فرَق)
خرجاث مُذاوُت
المىاظبت(الحضىر  /الغُاب )
عىاصر أخري ( َتم تحذَذها )
انًجًىع

100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع

المؤلف

دار النشر و السنة

The Spirit of Language In Civilization

Karl Vossler

Routledge 2014

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
عنوان المرجع األول

المؤلف

دار النشر و السنة

Speech,Language, and Civilization

Deborah Levine

عنوان المرجع الثانً

المؤلف

Oxford University Press
2003
دار النشر و السنة
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انًخطظانزيني انًررقت

يحزىي انذرس

األسجىع

انزبريخ

األسبوع األول

الحضارة و اللغات و ثقافة الشعوب

27/10/2016

األسبوع الثانً

الحضارة و اللغات و ثقافة الشعوب

03/11/2016

األسبوع الثالث

تطور اللغات والعائالت اللغوٌة

10/11/2016

األسبوع الرابع

تارٌخ اللغات من الحضارات القدٌمة الى العصر الحدٌث

17/11/2016

األسبوع الخامس

تارٌخ اللغات من الحضارات القدٌمة الى العصر الحدٌث

24/11/2016

االمتحان الجزئً

األسبوع السادس
األسبوع السابع

اللغة والفكر و األدب عبر العصور

01/12/2016

االسبوع الثامن

اللغة والفكر و األدب عبر العصور

08/12/2016

االسبوع التاسع

أللغة االنجلٌزٌة وتطورها

15/12/2016

االسبوع العاشر

أللغة االنجلٌزٌة وتطورها

05/01/2017

األسبوع الحادي عشر

األدب االنجلٌزي

12/01/2017

األسبوع الثانً عشر

االنجلٌزٌة لغة عالمٌة

19/01/2017

االسبوع الثالث عشر

امتحان نهاٌة السداسً

-

االمتحان االستدراكً
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الكلٌة .................................................................

Université Badji-Mokhtar. Annaba
القسم...................................

منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انى يذاٌ .............lAngues étrangères. .................................................... :انشعبت :
traduction .....................................
انخخصص...................................................................................traduction................:
.............
انسذاسي ..................2....................... :
.........2016 2017 ...................................

انسنت انجبيعيت :

انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت
انعنىاٌ ................Culture et civilisation française ................................................. :
وحذة انخعهيى ............................................................ :
انًعبيم ......1.... :
عذد األرصذة ..1..... :
انحجى انسبعي األسبىعي ......................1heure30..................... :
انًحبضرة ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ................................. :
أعًبل حىجيهيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ............................. :
أعًبل حطبيقيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) .............1heure30................ :

يسؤول انًبدة انخعهيًيت
االسى ،انهقب ،انرحبت nadia toudert maitre assistante A................................ :
ححذيذ يىقع انًكخب ( يذخم  ،يكخب ) ............................................... :
انبريذ االنكخروني rf.liamtoh@treduot.aidan.................................... :
رقى انهبحف ................................................................................ :
حىقيج انذرس ويكبنه ..............Lundi 8heure30 et 9h00 ........................................... :

1
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................................................................. الكلٌة
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...................................القسم

وصف انًبدة انخعهيًيت
: (Pré requis) انًكخسببث
……………………………………………………………………………………
..........................…………………………………………………………
: انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت
...................................................................................................................
Comprendre le rapport langue/ culture
............................................................................................................../civilisation
................................
ٍ أهداف مع التركُز فقط علً األهداف الت6 ً ال3  ( مه: )أهداف التعلم (انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب
)َتم تقُُمها
…………Evolution de la civilisation française
Evolution de la langue française
Place de la civilisation dans l enseignement du français
k
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

يحخىي انًبدة انخعهيًيت
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……Le concept de culture : analyse et définitions
Le concept de civilisation
Distinction culture / civilisation
Langue et cuture
…Principales époques de la civilisation française
…Traits caractéristiques de la culture française
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
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الكلٌة .................................................................
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القسم...................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
يمكن االضافة في صفحة أخرى ،عند الحاجة

طرق انخقييى
انخقييى ببننسبت انًئىيت
60

طبيعت االيخحبٌ
امتحان
امتحان جزئٍ
أعمال مىجهة
أعمال تطبُقُة
المشروع الفردٌ
األعمال الجماعُة (ضمه فرَق)
خرجات مُداوُة
المىاظبة (الحضىر  /الغُاب )
عىاصر أخري ( َتم تحدَدها )
انًجًىع

20

20
100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع
Les grandes étapes de la civilisation
française

المؤلف
Jean Thoraval
J.Le Slleuz
3

دار النشر و السنة
Bordas 1976
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الكلٌة .................................................................
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القسم...................................

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
المؤلف

عنوان المرجع األول
Les dimensions culturelles des
enseignements de langue
عنوان المرجع الثانً

J-CI Beacco

دار النشر و السنة
Hachette
دار النشر و السنة

المؤلف

انًخطط انزيني انًرحقب

األسبىع

انخبريخ

يحخىي انذرس

األسبوع األول

Le concept de couture

06/02/2017

األسبوع الثانً

Suite

13/02/2017

األسبوع الثالث

La notion de civilisation

20/02/2017

األسبوع الرابع

Suite

27/02/2017

Distinction culture/ civilisation

06/03/2017

األسبوع الخامس
األسبوع السادس

االمتحان الجزئً

13/03/2017

األسبوع السابع

Rapport langue/ culture

03/04/2017

االسبوع الثامن

Traits caractéristiques de la culture française

10/04/2017

االسبوع التاسع

Evolution de la civilisation française

17/04/2017

االسبوع العاشر

Suite

24/04/2017
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األسبوع الحادي عشر

Evolution de la langue française

األسبوع الثانً عشر

Suite

االسبوع الثالث عشر

امتحان نهاٌة السداسً

-

االمتحان االستدراكً
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08/05/2017
15/05/2017gfj
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الكلٌة :كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

Université Badji Mokhtar- Annaba
القسم :الترجمة

منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انشعبت :تشجوح.

انى يذاٌ :التشجوح
انخخصص:تشجوح  +تشجوح وسُاحح

انسنت انجبيعيت2017 - 2016:

انسذاسي:األول

انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت
انعنىاٌ:تشجوح شفهُح عشتٍ – اًجلُضٌ  -عشتٍ
وحذة انخعهيى :األساسُح
عذد األرصذة 05 :انًعبيم03 :
انحجى انسبعي األسبىعي 1:ساعح و 30د  6 xأفىاج =  9ساعاخ
انًحبضرة ( عذد انسبعبث في األسبىع ) 00:
أعًبل حىجيهيت ( عذد انسبعبث في األسبىع )  6 x 01 :أفىاج =  6حظض
أعًبل حطبيقيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) 00 :

يسؤول انًبدة انخعهيًيت
االسى ،انهقب ،انرحبت:هاجش تىصًاد ،أستارج هساعذج لسن "ب"
ححذيذ يىقع انًكخب ( يذخم  ،يكخب ) :قسى انخرجًت
انبريذ االنكخرونيbouznad.hadjer@gmail.com :
رقى انهبحف0674623528:
حىقيج انذرس ويكبنه:األحذ ( + )14.00-9:30الثالثاء ( )14.00-9:30تمسن التشجوح
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وصف انًبدة انخعهيًيت
انًكخسببث ):(Pré requis
* أى َكىى الطلثح روٌ هستىي جُذ فٍ اللغح االًجلُضَح ولىاعذها فهوا وكتاتح ولشاءج.
* أى َكىى الطلثح علً دسجح كثُشج هي اإلتماى فٍ اللغح العشتُح فهوا وكتاتح ولشاءج وتعثُشا.
*أى َكىى الطلثح علً دسجح هي الثمافح واالطالع علً لضاَا الساعح والحضاساخ والثمافاخ الوختلفح.
انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت :
تعشَف الطلثح تالتشجوح الشفهُح وأًىاعها وخظائظها وتذسَثهن علً الوهاساخ التٍ َجة علً التشجواى
اهتالكها حتً َظثحىا لادسَي علً تشجوح ًظىص تٌتوٍ إلً هجال تخظظهن تشجوح شفهُح طحُحح.
أهذاف التعلن (انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب) ( :هي  3الً  6أهذاف هع التشكُض فمظ علً األهذاف التٍ
َتن تمُُوها)
* اإللوام توفهىم التشجوح الشفهُح وأًىاعها والفشق تٌُها وتُي التشجوح التحشَشَح وكفاءاخ التشجواى.
* التذسب علً كُفُح أخز سؤوط األلالم وكزا علً ههاساخ التلخُض واالختضال والتشجوح االختضالُح.
* التذسب علً التشجوح الشفهُح لوختلف أًىاع الٌظىص وفك أًىاع التشجوح الشفهُح التٍ سثك التطشق إلُها.
* التعشف علً كُفُح التغلة علً الظعىتاخ التٍ تىاجه التشجواى أثٌاء عولُح التشجوح الشفهُح.

يحخىي انًبدة انخعهيًيت
ٌعنون المقٌاس بـ "الترجمة الشفهٌة" بٌن اللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة .وهو مقٌاس أساسً وفً صلب
االختصاص ٌتعلم فٌه الطلبة كل ما هو متعلق بمٌدان الترجمة الشفهٌة؛ ماهٌتها وطرائقها ومهاراتها
وغٌرها.
وٌقسم محتوى المادة التعلٌمٌة إلى شقٌن رئٌسٌن؛ نظري وتطبٌقً .فأما النظري فٌمثل قاعدة ضرورٌة
لبناء مكتسبات الطلبة فً هذا المجال ،ونتطرق فٌه أوال إلى مفهوم الترجمة الشفهٌة والفرق بٌنها وبٌن
الترجمة التحرٌرٌة ،ثم أنواعها؛ من فورٌة وتتابعٌة ومرئٌة وهمسٌة ،وخصائص كل نوع ،ثم المهارات
التً ال بد على الترجمان من اكتسابها حتى ٌنجح فً ممارسة الترجمة الشفهٌة.
أما الجانب التطبٌقً فنستهله بالتدرب على كتابة رؤوس األقالم وعلى مهارات التلخٌص واالختزال،
وهً مهارات ال بد للترجمان من اكتسابها خاصة إذا تعلق األمر بالترجمة التتابعٌة.
بعد ذلك ،نشرع فً ترجمة أنواع مختلفة من النصوص فً كل نوع من أنواع الترجمة الشفهٌة ،ونتطرق
إلى الصعوبات التً اكتنفت ترجمة النص وكٌفٌة التعامل معها خاصة إذا ما تعلق األمر بخصوصٌات
الثقافة والتعابٌر االصطالحٌة واألمثال والحكم واالختالف فً مستوٌات اللغة ،وغٌرها من العوامل التً
تشكل مكمن الصعوبة فً الترجمة الشفهٌة.
ٌمكن االضافة فً صفحة أخرى ،عند الحاجة
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طرق انخقييى

انخقييى ببننسبت انًئىيت

طبيعت االيخحبٌ
%50
%20
%10
%00
%10
%00
%00
%10
%00

اهتحاى
اهتحاى جضئٍ
أعوال هىجهح
أعوال تطثُمُح
الوششوع الفشدٌ
األعوال الجواعُح (ضوي فشَك)
خشجاخ هُذاًُح
الوىاظثح(الحضىس  /الغُاب )
عٌاطش أخشي ( َتن تحذَذها )
انًجًىع

100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
المؤلف

عنوان المرجع
دلٌل الترجمان فً مبادئ الترجمة الشفهٌة

علً دروٌش

دار النشر و السنة
منشورات شركة راٌتسكوب المحدودة،
.فكتورٌا ،أسترالٌا2003 ،

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
عنوان المرجع األول
الترجمة الفورٌة
عنوان المرجع الثانً
Crossing Borders in community
interpreting: definitions and
dilemmas

المؤلف
هشام خوجلً
المؤلف
Carmen Valero-Garcés,
Anne Martin
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دار النشر و السنة
دار طٌبة ،الرٌاض ،المملكة العربٌة
السعودٌة2004 ،
دار النشر و السنة
Benjamins Translation Library,
2008
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انًخطط انزيني انًرحقب

يحخىي انذرس

األسبىع

انخبريخ

األسبوع األول

فحص تشخٌصً

 10-2إلى 10-8

األسبوع الثانً

تصحٌح ومناقشة الفحص التشخٌصً  +عرض البرنامج السنوي

 10-9إلى 10-15

األسبوع الثالث

الترجمة الشفهٌة؛ مفهومها ،خصائصها،

 10-16إلى 10-22

األسبوع الرابع

الترجمة الشفهٌة؛ أنواعها ،مهاراتها.

 10-23إلى 10-29

كٌفٌة تدوٌن رؤوس األقالم.

 10-30إلى 11-5

األسبوع الخامس
األسبوع السادس

االمتحان الجزئً

 11-6إلى 11-12

األسبوع السابع

تدرٌب على تدوٌن رؤوس األقالم

 11-13إلى 11-19

االسبوع الثامن

ترجمة األمثال والحكم والمقوالت والتعابٌر االصطالحٌة

 11-20إلى 11-26

تدرٌب على ترجمة األمثال والحكم والمقوالت والتعابٌر
االسبوع التاسع

 11-27إلى 12-3

االصطالحٌة من العربٌة إلى االنجلٌزٌة
تدرٌب على ترجمة األمثال والحكم والمقوالت والتعابٌر
االسبوع العاشر

 12-4إلى 12-10

االصطالحٌة من االنجلٌزٌة إلى العربٌة
األسبوع الحادي عشر

ترجمة النصوص السٌاسٌة (ترجمة فورٌة)

 12-11إلى 12-17

األسبوع الثانً عشر

ترجمة النصوص السٌاسٌة (ترجمة تتابعٌة)

 1-1إلى 1-7

االسبوع الثالث عشر

امتحان نهاٌة السداسً

-

االمتحان االستدراكً
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الرقم

Université Badji Mokhtar- Annaba
القسم :الترجمة

التوقٌع

االسم و اللقب
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جامعة باجً مختار – عنابةUniversité Badji-Mokhtar. Annaba
الكلٌة :.االداب و العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة ................................................................القسم....الترجمة ..........

منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
-

انى يذاٌ.:اللغاخ االجىثُح .. .............................................انشعبت..:التشجمح.....................
انخخصص...:تشجمح.......................
انسذاسي....:االول .....................................انسنت انجبيعيت2017- 2016..:

انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت
انعنىاٌ...:لغح االختصاص.......
وحذة انخعهيى.....:األفقُح .......................................................
عذد األرصذة ....... :انًعبيم....1......:
انحجى انسبعي األسبىعي.............................1:30..............:
انًحبضرة ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ...........................1:30......:
أعًبل حىجيهيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) .............................:
أعًبل حطبيقيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) .............................:

يسؤول انًبدة انخعهيًيت
االسى ،انهقب ،انرحبت.:لعىاششَح َاسمُىح استارج مساعذج صىف ا............
ححذيذ يىقع انًكخب ( يذخم  ،يكخب )...............................................:
انبريذ االنكخرونيlauoachriayasmina@yahoo.fr....
رقى انهبحف..............0557265064...:
حىقيج انذرس ويكبنه.:االثىُه..مه  9:30الً . 12:30القاعح  9و................. ..13
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وصف انًبدة انخعهيًيت
انًكخسببث ) :(Pré requisطالة الماستش هى متلق وخثىٌ َملك مه المعاسف و الحمىلح اللغىَح
ماَؤهالوه الن َكىن طالثافٍ مستىي دساساخ الماستش .
انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت . :التعشَف تلغح االختصاص و عالقتها تالتشجمح و كزا الىقىف عىذ مختلف
اللغاخ فٍ مجاالخ مختلفح لتعىَذ الطالة علً تشجمح وصىص متثاَىح .
أهذاف التعلم(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب) (:مه  3الً  6أهذاف مع التشكُز فقظ علً األهذاف التٍ
َتم تقُُمها .
الغرض من هذه المادة هو تحقٌق نوع من المهارات لدى المتلقً وهً مهارات لغوٌة وأخرى ترجمٌة
من خالل الوقوف على مجموعة من النصوص المتخصصة لسٌما وان الطالب فً هذه المرحلة بحاجة
ماسة إلى هذه المهارات .

يحخىي انًبدة انخعهيًيت

مادة لغة االختصاص عربً تم فٌها اشارة إلى معنى لغة االختصاص وعالقتها باللغة العامة واللغة
العلمٌة وعلم المصطلح ولهذا تم تقسٌم المادة إلى جانبٌن نظري وتطبٌقً أما النظري فوقفنا فٌه على
مختلف المفاهٌم الخاصة للغة االختصاص أما التطبٌقً فتطرقنا فٌه إلى تصنٌف النصوص فً الترجمة
و مختلف الكفاءات المعرفٌة والتنظٌمٌة و النصٌة ثم العمل على تحلٌل نصوص علمٌة متخصصة
وإنجاز بطاقات اصطالحٌة خاصة بكل نص بغرض استخراج كل المصطلحات التً تشكل النواة
األساسٌة لهذه النصوص وسٌتم التركٌز بنسبة كبٌرة على النصوص االعالمٌة و االدارٌة والقانونٌة
واالشهارٌة و العلمٌة المتخصصة باإلضافة إلى التمٌٌز بٌن اللغة العلمٌة اللغة األدبٌة .

ٌمكن االضافة فً صفحة أخرى ،عند الحاجة
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طرق انخقييى
انخقييى ببننسبت انًئىيت
80%

طبيعت االيخحبٌ
امتحان
امتحان جزئٍ
أعمال مىجهح
أعمال تطثُقُح
المششوع الفشدٌ
األعمال الجماعُح (ضمه فشَق)
خشجاخ مُذاوُح
المىاظثح(الحضىس  /الغُاب )
عىاصش أخشي ( َتم تحذَذها )
انًجًىع

20%
100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع
المصطلحٌة النظرٌة و المنهجٌة و التطبٌقات

المؤلف
مارٌا تٌرٌزا كابري

دار النشر و السنة
عالم الكتب الحدٌث األردن 2012

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
عنوان المرجع األول
المصطلح العلمً فً اللغة العربٌة
عنوان المرجع الثانً
دراسات مصطلحٌة

المؤلف

دار النشر و السنة

رجاء وحٌد دوٌدري
المؤلف

دار الفكر دمشق 2010
دار النشر و السنة

مجلة تصدر فً المغرب
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انًخططانزينيبنًرحقب

األسبىع

انخبريخ

يحخىي انذرس
مدخل نظري الى لغة االختصاص –معنى لغة االختصاص –

األسبوع األول

2016-10-17

اللغة العامة و اللغة الخاصة –خصائص لغة االختصاص
تصنٌف النصوص حسب النمط
األسبوع الثانً

–حسب الطبٌعة

–

حسب الترجمة  -الكفاءات النصٌة فً تحلٌل النصوص العلمٌة

2016-10-24

تحلٌل نص علمً واستخراج الكفاءات النصٌة –كوكب األرض
األسبوع الثالث

2016-10-31

–نص فلكً -
تحلٌل نص ثان عن الفرق بٌن السكتة القلبٌة و النوبة القلبٌة –
األسبوع الرابع

2016-10-07-

نص طبً -
األسبوع الخامس
األسبوع السادس

تحلٌل نص عن الظاهرة الجلٌدٌة –نص جٌولوجً -

2016--11-14

االمتحان الجزئً
اللغة العلمٌة و اللغة األدبٌة –المفهوم –الخصائص –المقارنة

األسبوع السابع

2016-11-21

بٌنهما
االسبوع الثامن

نماذج من اللغة العلمٌة

2016-11-28

االسبوع التاسع

نماذج من اللغة األدبٌة

2016-12-05-

االسبوع العاشر

تطبٌق عن اللغتٌن و المقارنة بٌنهما

2016-12-12-

األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثانً عشر
االسبوع الثالث عشر

امتحان نهاٌة السداسً

-

االمتحان االستدراكً

4

جامعة باجً مختار – عنابةUniversité Badji-Mokhtar. Annaba
الكلٌة :.االداب و العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة ................................................................القسم....الترجمة ..........

الرقم

التوقٌع

االسم و اللقب
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منهاج المادة التعليمية SYLLABUS
.انشعجخ:ترجمة

انى يذاٌ:انترجمة و انهغات االجىبُة
انزخصص:ترجمة و سُاحة
انسذاسي:انثانثانسنخ انجبيعيخ2017/2016:

انزعرف عهً انًبدح انزعهيًيخ
انعنىاٌ:ترجمة عربٍ – اوكهُزٌ -عربٍ
وحذح انزعهيى:أساسُة
عذد األرصذح ....... :انًعبيم..........:
انحجى انسبعي األسجىعي03:
انًحبضرح ( عذد انسبعبد في األسجىع ) ................................. :
أعًبل رىجيهيخ ( عذد انسبعبد في األسجىع ) 03 :
أعًبل رطجيقيخ ( عذد انسبعبد في األسجىع ) ............................. :

يسؤول انًبدح انزعهيًيخ
االسى ،انهقت ،انررجخ:قبسٍ مىتهً – أستار مساعذ أ
رحذيذ يىقع انًكزت ( يذخم  ،يكزت )...............................................:
انجريذ االنكزرونيok.mountaha@yahoo.fr
رقى انهبرف0794043937:
رىقيذ انذرس ويكبنه:األربعاء 11إنً 12و 30د انقاعة  -- 09انخمُس 12و 30د إنً  14انقاعة 9
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وصف انًبدح انزعهيًيخ
انًكزسجبد ):(Pré requis
ترجمة انىصىص انسُاحُة بمختهف أوىاعها ـ تشكُم معجم –مراحم و شروط كتابة مقال فٍ ادب انرحهة
انهذف انعبو نهًبدح انزعهيًيخ :
انىصىل انً ررجًخ نص في أدة انرحهخ ،يع اسزخذاو انزرجًخ انزهخيصيخ و انشبرحخ .
أهذاف انتعهم (انًهبراد انًراد انىصىل إنيهب) ( :مه  3انً  6أهذاف مع انتركُز فقظ عهً األهذاف انتٍ
َتم تقُُمها)
 تكوين معجم أدب الرحلة انكليزي  /عربي -االستفادة من النصوص السابقة لالستغناء عن القاموس )(background texts

يحزىي انًبدح انزعهيًيخ
يركز هذا المقياس على أدب الرحلة و النصوص المنوطة بهذا النوع االدبي ـ حيث نبدأ أوال بترجمة نصوص تتحدث عن
هذا النوع االدبي و اهم أنواعه و اعالمه ثم نتدرج حتى نصل إلى ترجمة نصوص في صميم أدب الرحلة و بطبيعة
الحال سيتفاوت طول النص حسب سهولة و صعوبة النص.

يمكن االضافة في صفحة أخرى ،عند الحاجة
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طرق انزقييى
انزقييى ثبننسجخ انًئىيخ

طجيعخ االيزحبٌ
امتحان
امتحان جزئٍ
أعمال مىجهة
أعمال تطبُقُة
انمشروع الفردٌ
األعمال انجماعُة (ضمه فرَق)
خرجات مُذاوُة
انمىاظبة(انحضىر /انغُاب )
عىاصر أخري ( َتمتحذَذها )
انًجًىع

50%
25%

%25
100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسي الموصى به :
عنوان المرجع

المؤلف

Allan Beaver

A Dictionary of Travel and Tourism

دار النشر و السنة

Oxford UniversityPress2012

مراجع الدعم اإلضافية (إن وجدت):
عنوان المرجع األول
RepresentationalTactics in
TravelWriting and Translation

المؤلف

دار النشر و السنة

Paola Daniela Smecca

Carocci, 2005
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انًخططانزيني انًررقت

األسجىع

يحزىي انذرس

ا ألس بوع ا ألول

BreakingintoTravelWriting: The 5 Elements of
WritingTravelArticlesBy: Courtney Carpenter :
طيجة و رحةل ابن بطوطة اىل غرائب الامصار لفادية املليح احللواين

ا ألس بوع الثالث

Women'sTravelWriting -Patricia M.E. Lorcin
Texas Tech University

ا ألس بوع الثاين

ا ألس بوع الرابع
ا ألس بوع اخلامس

أأدب الرحةل ىف الزمان واملاكن..الرحــالـــة الثــالجـــةد .هاةل أأمحد زىك
أأدب الرحةل بني القصة الصحفية و أأدب املاكن -شهادة وجتربة

انزبريخ

2016-10-19
2016-10-26
2016-11-02
2016-11-09
2016-11-16

ا ألس بوع السادس

الامتحان اجلزيئ

2016-11-23

ا ألس بوع السابع

أأدب الرحةل يف خدمة الس ياحة ،

2016-11-30

الاس بوع الثامن

ترمجة اليص :امليتجعات الس ياحية يف قاملة  :بني ما وسمع و ىرى

2016-12-07

الاس بوع التاسع

Translation of a tourism brochure

2016-12-14

الاس بوع العارش

تطبيقات عىل هصوص س ياحية حصفية

2017-01-04

ا ألس بوع احلادي عرش

تطبيقات عىل هصوص س ياحية أأدبية

2017-01-11

ا ألس بوع الثاين عرش

مراجعة

2017-1-18

الاس بوع الثالث عرش

امتحان هناية السدايس

-

الامتحان الاس تدرايك
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القسم :الترجمة

الكلٌة :اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة

منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انشعجخ  :انترجمح

انى َذاٌ  :انهغاخ األجىثُح

انسنخ انجبيعُخ 2017/2016 :

انزخصص  :ترجمح و سُاحح

انزعرف عهً انًبدح انزعهًُُخ
انعنىاٌ :ترجمح شفىَح عرتٍ فروسٍ عرتٍ
وحذح انزعهُى :األساسُح
انًعبيم03 :
عذد األرصذح05 :
انحجى انسبعٍ األسجىعٍ  1,30 :ساعح
انًحبضرح ( عذد انسبعبد فٍ األسجىع ) ..................../......... :
أعًبل رىجُهُخ ( عذد انسبعبد فٍ األسجىع )  1,30 :ساعح
أعًبل رطجُقُخ ( عذد انسبعبد فٍ األسجىع ) ................/......... :

يسؤول انًبدح انزعهًُُخ

االسى ،انهقت ،انررجخ  :يهذٌ ثىنىدانٍ – أسزبر يسبعذ ة
رحذَذ يىقع انًكزت ( يذخم  ،يكزت)  :قسم انترجمح

انجرَذ االنكزرونٍ mehdibouloudani@yahoo.fr :
رقى انهبرف =//=. :
رىقُذ انذرس ويكبنه :األحد 11-08 :سا قسم انترجمح
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وصف انًبدح انزعهًُُخ
انًكزسجبد ): (Pré requis

انتحكم فٍ انهغتُه انعرتُح و انفروسُح – انقدرج عهً انتركُز و انفهم – انىطق انسهُم – انثقافح
انعامح
انهذف انعبو نهًبدح انزعهًُُخ :

تدرَة انطهثح عهً تقىُاخ انترجمح انشفىَح و تطىَر مهاراتهم.
أهذاف انزعهى (انًهبراد انًراد انىصىل إنُهب) :

 إكساب انطهثح انحهىل انكفُهح تجعههم َىصهىن انرسانح تعد إعادج صُاغتها فٍ انهغح انهدف. -تحسُه انمستىي انهغىٌ نهطهثح و إثراء رصُدهم انثقافٍ فٍ شتً انمجاالخ.

يحزىي انًبدح انزعهًُُخ

تطثُقاخ تهدف إنً تدرَة انطهثح عهً انترجمح انشفىَح فٍ شتً انمجاالخ.
تعرَف انطانة عهً أوىاع انترجمح انشفىَح.
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طرق انزقُُى
انزقُُى ثبننسجخ انًئىَخ

طجُعخ االيزحبٌ
امتحان
امتحان جزئٍ
أعمال مىجهح
أعمال تطثُقُح
انمشروع الفردٌ
األعمال انجماعُح (ضمه فرَق)
خرجاخ مُداوُح
انمىاظثح (انحضىر  /انغُاب )
عىاصر أخري ( َتم تحدَدها )
انًجًىع

%60
% 10
%10
%10

%10
%100

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع

دلٌل الترجمان فً مٌدان الترجمة
الشفوٌة
مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
INTERPRETER POUR TRADUIRE

دراسبد فٍ انزرجًخ و نقذهب

المؤلف

دار النشر و السنة

علً الدروٌش

منشورات راتٌسكوب المحدودة

D.SELESKOVITHC
محمد عصفور

EDITION DIDIER 2001
دار الفارس  -األردن

-

-

-
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انًخطط انزينٍ انًررقت

األسجىع
األسبوع األول

األسبوع الثانً

يحزىي انذرس

انترجمح انشفىَح :انمثادئ انعامح

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

انترجمح انمىظىرج

األسبوع الخامس

تمارَه و تطثُقاخ

األسبوع السادس
األسبوع السابع
األسبوع الثامن
األسبوع التاسع

األسبوع العاشر

األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثانً عشر

2016/10/16

مدخم إنً انترجمح

تمارَه و تطثُقاخ

انزبرَخ

2016/10/23
2016/10/30
2016/11/6
2016/11/ 13

االمتحان انجزئٍ

2016/11/ 20

انترجمح انتتاتعُح

2016/11/27

تمارَه و تطثُقاخ

2016/12/4

انترجمح انمتزامىح

2016/12/11

تمارَه و تطثُقاخ

2017/01/03

انترجمح انفىرَح

2017/01/08

مشكالخ انترجمح انمهىُح

2017/01/15

االمتحان االستدراكً
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منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انى يذاٌ  :تشجوح

انشعبت  :تشجوح

انخخصص :تشجوح
انسذاسي  :األول

انسنت انجبيعيت 2017/2016 :

انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت
انعنىاٌ  :تشجوح إًجلُضٌ  -عشتٍ
وحذة انخعهيى  :أساسُح
انًعبيم ..................... .......... :
عذد األرصذة ....... :
انحجى انسبعي األسبىعي  6 :ساعاخ
انًحبضرة ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ................................. :
أعًبل حىجيهيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ........................... :
أعًبل حطبيقيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ............................. :

يسؤول انًبدة انخعهيًيت
االسى ،انهقب ،انرحبت  :عطُــح صٌَة أستارج هساعذج "أ"
ححذيذ يىقع انًكخب ( يذخم  ،يكخب ) ............................................... :
انبريذ االنكخروني zinebatiad@yahoo.fr :
رقى انهبحف 05 59 39 17 16 :
حىقيج انذرس ويكبنه َ :ىم األستعاء هي  9.30سا11 -سا 14 .12سا و َىم الخوُس هي  8سا –  9.30و  14-12.30سا
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وصف انًبدة انخعهيًيت
انًكخسببث ): (Pré requis
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......................................
انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت :
تذسَس الطلثح كُفُح التشجوح و التعاهل هع هختلف الٌصىص فٍ هُادَي هتعذدج و كزا تٌوُح قذساتهن
اللغىَح و الثقافُح فٍ هزا الوجال.
أهذاف التعلن (انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)  ( :هي  3الً  6أهذاف هع التشكُض فقط علً األهذاف التٍ
َتن تقُُوها)
 اكتساب مهارات لغوية و ترجمية . -استعمال المهارات اللغوية في الحياة

المهنية……………………………………………………………………………………

يحخىي انًبدة انخعهيًيت

يتمـــثل محتوى المادة أساسا في اختيار نصوصا للترجمة متعددة في ميادين مختلفة
و مـــا يحتويه من خصوصيات لكي يتسنى للطالب تطبيق المهارات اللغوية المكتسبة
في الميدان العملي و تنمية ثقافته العامة من خالل تنوع النصوص المقدمة ،مما يمكنه من
القيام بمهنته كمترجم على أحسن وجه.
كما يشارك الطلبة في الدروس بتقديم في كل أسبوع بحوثا في الميدان.

…
يمكن االضافة في صفحة أخرى ،عند الحاجة
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طرق انخقييى
انخقييى ببننسبت انًئىيت
% 50

طبيعت االيخحبٌ
اهتحاى
اهتحاى جضئٍ
أعوال هىجهح
أعوال تطثُقُح
الوششوع الفشدٌ
األعوال الجواعُح (ضوي فشَق)
خشجاخ هُذاًُح
الوىاظثح (الحضىس  /الغُاب )
عٌاصش أخشي ( َتن تحذَذها )
انًجًىع

% 25

% 25
100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع

المؤلف

دار النشر و السنة

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
عنوان المرجع األول

المؤلف

دار النشر و السنة

انترنٌت
عنوان المرجع الثانً
مجالت متعددة

المؤلف
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................كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية..الكلٌة
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 الترجمة.القسم

انًخطط انزيني انًرحقب

انخبريخ

يحخىي انذرس
Translation in developing societies.
Donald Trump : Majority of Americans now
disapprove US president and his policies.
Algerian legislative elections 2017
Drop in oil prices accelerating efforts to diversify
Algeria’s economy
The Sahara desert blanketed by snow

األسبىع
األسبوع األول
ًاألسبوع الثان
األسبوع الثالث
األسبوع الرابع
األسبوع الخامس

ًاالمتحان الجزئ

األسبوع السادس

Reasons behind Britain leaving the European Union

األسبوع السابع

Literary translation difficulties
What makes a good literary translator
Algeria education problems

االسبوع الثامن
االسبوع التاسع
االسبوع العاشر

Most important world organizations

األسبوع الحادي عشر

Difference between translators and interpreters

األسبوع الثانً عشر

ًامتحان نهاٌة السداس

االسبوع الثالث عشر

ًاالمتحان االستدراك

-
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الكلٌة.االداب والعلوم االنسانٌة و االجتماعٌة....................القسم.الترجمة.......................................................

منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انى يذاٌ  :اللغاث األجىبُت...................................................انشعبت . :الترجمت......................
انخخصص..:الترجمتعربٍ-اوجلُزٌ عربٍ...............................................................
انسذاسي.:الثاوٍ..انسنت انجبيعيت .2016-2017..........................:

انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت
انعنىاٌ . :الحضارة البرَطاوُت................................................................
وحذة انخعهيى .:االستكشافُت........................................
انًعبيم .....01..... :
عذد األرصذة ....01. :
انحجى انسبعي األسبىعي 1..........................:سا.................30
انًحبضرة ( عذد انسبعبث في األسبىع ) 1......... :سا........................30
أعًبل حىجيهيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) .............................:
أعًبل حطبيقيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) .............................:

يسؤول انًبدة انخعهيًيت
االسى ،انهقب ،انرحبت .:وعُمت بىغرَرة أستاذة مساعدة .صىف أ...................
ححذيذ يىقع انًكخب ( يذخم  ،يكخب )  :قسى انخرجًت.......................
انبريذ االنكخروني .....ayabough@yahoo.fr............................ :
رقى انهبحف 0772126577 ............................................ :
حىقيج انذرس ويكبنه  :االحد 8سا 11سا /االثىُه 8سا  9:30سا..قسم الترجمت................................
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الكلٌة.االداب والعلوم االنسانٌة و االجتماعٌة....................القسم.الترجمة.......................................................

وصف انًبدة انخعهيًيت
انًكخسببث ):(Pré requis
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......................................
انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت :معرفت الحضارة البرَطاوُت المعاصرة
.................................................................................................................................
أهداف التعلم (انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)  ( :مه  3الً  6أهداف مع التركُز فقط علً األهداف التٍ
َتم تقُُمها)
العالقة الوطٌدة بٌن اللغة اإلنجلٌزٌة وحضارتها
معرفةتارٌخبرٌطانٌا المعاصروتطورها-
الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة فً برٌطانٌاالمعاصرة

يحخىي انًبدة انخعهيًيت
الحضارة و اللغة االنجلٌزٌة و ثقافة الشعب البرٌطانً
المناخ السٌاسً و الحالة االجتماعٌة فً برٌطانٌا عقب انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة الى ٌومنا هذا
الحٌاة االجتماعٌة فً برٌطانٌا الٌوم

يمكن االضافة في صفحة أخرى ،عند الحاجة
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طرق انخقييى
انخقييى ببننسبت انًئىيت
100%

طبيعت االيخحبٌ
امتحان
امتحاوجزئٍ
أعمال مىجهت
أعمال تطبُقُت
المشروع الفردٌ
األعمال الجماعُت (ضمه فرَق)
خرجاث مُداوُت
المىاظبت(الحضىر  /الغُاب )
عىاصر أخري ( َتمتحدَدها )
انًجًىع

100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع

المؤلف

دار النشر و السنة

British Civilization

Sarah Pickard

Pocket 2014

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
عنوان المرجع األول

المؤلف

دار النشر و السنة

عنوان المرجع الثانً

المؤلف

دار النشر و السنة
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انًخططانزينيبنًرحقب

يحخىي انذرس

األسبىع

انخبريخ

األسبوع األول

مفهوم الحضارة

05/02/2017

األسبوع الثانً

الحضارة و اللغة االنجلٌزٌة و ثقافة الشعب البرٌطانً

12/02/2017

األسبوع الثالث

المناخ السٌاسً فً برٌطانٌا عقب انتهاء الحرب العالمٌة
الثانٌة الى الٌوم

19/02/2017

األسبوع الرابع

المناخ السٌاسً فً برٌطانٌا عقب انتهاء الحرب العالمٌة
الثانٌة الى الٌوم

26/02/2017

األسبوع الخامس

المناخ السٌاسً فً برٌطانٌا عقب انتهاء الحرب العالمٌة
الثانٌة الى الٌوم

05/03/2017

األسبوع السادس

الحالة االجتماعٌة فً برٌطانٌا عقب انتهاء الحرب العالمٌة
الثانٌة الى الٌوم

12/03/2017

األسبوع السابع

الحٌاة االجتماعٌة ببرٌطانٌا فً القرن الواحد و العشرون

02/04/2017

االسبوع الثامن

الطبقٌة االجتماعٌة فً برٌطانٌا

09/04/2017

االسبوع التاسع

الدٌن واللغات فً برٌطانٌا

16/04/2017

االسبوع العاشر

القٌم االجتماعٌة فً برٌطانٌا

23/04/2017

األسبوع الحادي عشر

انبريطبنيبنًجخًعخحذيبث

30/04/2017

األسبوع الثانً عشر

انبريطبنيبنًجخًعخحذيبث

07/05/2017

االسبوع الثالث عشر

امتحان نهاٌة السداسً

-

االمتحان االستدراكً
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القسم :الترجمة

الكلٌة :اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة

منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انى َذاٌ  :اللغاخ األجىثُح

انشعجخ  :التزجمح

انزخصص  :تزجمح عزتٍ فزوضٍ عزتٍ

انسنخ انجبيعُخ 2017/2016 :

انزعرف عهً انًبدح انزعهًُُخ
انعنىاٌ :تزجمح عزتٍ/فزوضٍ
وحذح انزعهُى :األصاصُح
انًعبيم05 :
عذد األرصذح02 :
انحجى انسبعٍ األسجىعٍ  1,30 :صاعح
انًحبضرح ( عذد انسبعبد فٍ األسجىع ) ..................../......... :
أعًبل رىجُهُخ ( عذد انسبعبد فٍ األسجىع )  1,30 :صاعح
أعًبل رطجُقُخ ( عذد انسبعبد فٍ األسجىع ) ................/......... :

يسؤول انًبدح انزعهًُُخ

االسى ،انهقت ،انررجخ  :يهذٌ ثىنىدانٍ – أسزبر يسبعذح ة
رحذَذ يىقع انًكزت ( يذخم  ،يكزت )  :قضم التزجمح

انجرَذ االنكزرونٍ mehdibouloudani@yahoo.fr :
رقى انهبرف =//=. :
رىقُذ انذرس ويكبنه  :األحد – 12:30-11 :القاعح 10
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وصف انًبدح انزعهًُُخ
انًكزسجبد ): (Pré requis

المقُاس لُش جدَدا علً معظم طلثح الضىح األولً ماصتز ،فقد كان مثزمجا فٍ مزحلح التدرج
( فٍ قضم التزجمح) ،اكتضة الطلثح مه خالله تعض المهاراخ اللغىَح و التزجمُح.
انهذف انعبو نهًبدح انزعهًُُخ :

تدرَة الطلثح علً تقىُاخ التزجمح الصحفُح فٍ مجال الضُاحح.
أهذاف انزعهى (انًهبراد انًراد انىصىل إنُهب) :

 تدرَة الطلثح علً االوتقال تُه اللغاخ و تحضُه مهاراتهم التزجمُح مه خالل الثىائُحاللغىَح :فزوضٍ/عزتٍ؛
 تدرَة الطلثح علً تقىُاخ التحزَز الصحفٍ؛ تدرَة الطلثح علً تقىُاخ التزجمح الصحفُح؛ -تحضُه المضتىي اللغىٌ للطلثح و إثزاء رصُدهم الثقافٍ فٍ مجال الضُاحح.

يحزىي انًبدح انزعهًُُخ

َتم اختُار وصىص محددج لتزجمتها مه الفزوضُح إلً العزتُح .و َجزٌ التزكُز علً
مىضىعاخ الضاعح فٍ مجال الضُاحح فٍ الجزائز و العالم مه خالل تزجمح جملح مه
المقاالخ الصحفُح المضتقاج مه الصحف و المجالخ الىطىُح و الدولُح ،األمز الذٌ َضاهم فٍ
إثزاء الزصُد المعزفٍ و الثقافٍ للطلثح.
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طرق انزقُُى
انزقُُى ثبننسجخ انًئىَخ

طجُعخ االيزحبٌ
امتحان
امتحان جزئٍ
أعمال مىجهح
أعمال تطثُقُح
المشزوع الفزدٌ
األعمال الجماعُح (ضمه فزَق)
خزجاخ مُداوُح
المىاظثح (الحضىر  /الغُاب )
عىاصز أخزي ( َتم تحدَدها )
انًجًىع

%60
% 20

% 20
%100

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
المؤلف

دار النشر و السنة

فن الترجمة اإلعالمٌة
مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):

عبد المجٌد شكري

دار الفكر العربً -القاهرة 2004 -

الترجمة العملٌة
فنىٌ انزحرَر انصحفٍ
الصحف الوطنٌة و الدولٌة ،المجالت
و الدورٌات ،قنوات األخبار و مواقع
االنترنٌت.

أنطوان شكري مطر
نعمات أحمد عتمان

دار المشرق – بٌروت 2003 -
دار المعرفة الجامعٌة – مصر2008 -

-

-

عنوان المرجع
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 اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة:الكلٌة

انًخطط انزينٍ انًررقت

انزبرَخ

يحزىي انذرس

األسجىع
:تزجمح مقال

- De nouvelles mesures pour faciliter
l’investissement touristique en Algérie- Fr/Ar

األسبوع األول

:تزجمح مقال
- L’Algérie importe aujourd’hui des
« qashabias » et des « burnous » de Chine !
Fr/Ar

:تزجمح مقال
- Perspectives du tourisme saharien en Algérie Fr/Ar

ًاألسبوع الثان

األسبوع الثالث

األسبوع الرابع

Quiz
:تزجمح مقال
- Réveillon 2016 : le tourisme reprend ses droits

األسبوع الخامس

dans le « M’zab » - Fr/Ar

ًاالمتحان الجزئ

األسبوع السادس

:تزجمح مقال
- Lancement en 2016 de la réalisation de plus de
2000 projets touristiques - Fr/Ar

:تزجمح مقال
- Tourisme: nécessité d’instaurer une culture
touristique pour la relance du secteur – Fr/Ar

األسبوع السابع

األسبوع الثامن
األسبوع التاسع

Quiz
:ترجمة مقال
- Amar Ghoul à Tiaret : Valoriser le potentiel
touristique – Fr/Ar

:ترجمة مقال

األسبوع العاشر

- Marketing hôtelier :
L’Algérie en quête d’identité touristique – Fr/Ar

األسبوع الحادي عشر

ًامتحان نهاٌة السداس

األسبوع الثانً عشر

ًاالمتحان االستدراك

-
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منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انشعبت :تشجًح.

انى يذاٌ :انتشجًح
انخخصص :تشجًح

انسنت انجبيعيت2017 - 2016:

انسذاسي :انثاٍَ

انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت
انعنىاٌ :تشجًح شفهُح عشتٍ اَجهُضٌ  -اَجهُضٌ عشتٍ
وحذة انخعهيى............................................................:
عذد األرصذة ....... :انًعبيم..........:
انحجى انسبعي األسبىعي 1:ساعح و 30د  6 xأفىاج =  9ساعاخ
انًحبضرة ( عذد انسبعبث في األسبىع ) 00:
أعًبل حىجيهيت ( عذد انسبعبث في األسبىع )  6 x 01 :أفىاج =  6حظض
أعًبل حطبيقيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) 00 :

يسؤول انًبدة انخعهيًيت
االسى ،انهقب ،انرحبت:هاجش تىصَاد ،أستارج يساعذج لسى "ب"
ححذيذ يىقع انًكخب ( يذخم  ،يكخب ) :ال يىجذ.
انبريذ االنكخرونيbouznad.hadjer@gmail.com :
رقى انهبحف0674623528:
حىقيج انذرس ويكبنه:األحذ ( + )14.00-9:30انثالثاء ( )14.00-9:30تمسى انتشجًح

1

جامعة باجً مختـــــــــــــــار – عنابة
الكلٌة :كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

Université Badji Mokhtar- Annaba
القسم :الترجمة

وصف انًبدة انخعهيًيت
انًكخسببث ):(Pré requis
* أٌ َكىٌ انطهثح روٌ يستىي جُذ فٍ انهغح االَجهُضَح ولىاعذها فهًا وكتاتح ولشاءج.
* أٌ َكىٌ انطهثح عهً دسجح كثُشج يٍ اإلتماٌ فٍ انهغح انعشتُح فهًا وكتاتح ولشاءج وتعثُشا.
*أٌ َكىٌ انطهثح عهً دسجح يٍ انثمافح واالطالع عهً لضاَا انساعح وانحضاساخ وانثمافاخ انًختهفح.
انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت :
تشجًح َظىص تُتًٍ إنً يجاالخ يختهفح يٍ انعشتُح إنً االَجهُضَح ويٍ االَجهُضَح إنً انعشتُح تشجًح
شفهُح طحُحح.
أهذاف انتعهى (انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)  ( :يٍ  3إنً  6أهذاف يع انتشكُض فمظ عهً األهذاف انتٍ
َتى تمًُُها)
* انتذسب عهً كُفُح أخز سؤوط األلالو وكزا عهً يهاساخ انتهخُض واالختضال وانتشجًح االختضانُح.
* انتذسب عهً انتشجًح انشفهُح نًختهف أَىاع انُظىص وفك أَىاع انتشجًح انشفهُح انتٍ سثك انتطشق إنُها.
* انتعشف عهً كُفُح انتغهة عهً انظعىتاخ انتٍ تىاجه انتشجًاٌ أثُاء عًهُح انتشجًح انشفهُح.

يحخىي انًبدة انخعهيًيت
ٌعنون المقٌاس بـ "الترجمة الشفهٌة" بٌن اللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة .وهو مقٌاس أساسً وفً صلب
االختصاص ٌتعلم فٌه الطلبة كل ما هو متعلق بمٌدان الترجمة الشفهٌة؛ ماهٌتها وطرائقها ومهاراتها
وغٌرها.
وٌقسم محتوى المادة التعلٌمٌة إلى شقٌن رئٌسٌن؛ نظري وتطبٌقً .فأما النظري فٌمثل قاعدة ضرورٌة
لبناء مكتسبات الطلبة فً هذا المجال ،ونتطرق فٌه أوال إلى مفهوم الترجمة الشفهٌة والفرق بٌنها وبٌن
الترجمة التحرٌرٌة ،ثم أنواعها؛ من فورٌة وتتابعٌة ومرئٌة وهمسٌة ،وخصائص كل نوع ،ثم المهارات
التً ال بد على الترجمان من اكتسابها حتى ٌنجح فً ممارسة الترجمة الشفهٌة.
أما الجانب التطبٌقً فنستهله بالتدرب على كتابة رؤوس األقالم وعلى مهارات التلخٌص واالختزال،
وهً مهارات ال بد للترجمان من اكتسابها خاصة إذا تعلق األمر بالترجمة التتابعٌة.
بعد ذلك ،نشرع فً ترجمة أنواع مختلفة من النصوص فً كل نوع من أنواع الترجمة الشفهٌة ،ونتطرق
إلى الصعوبات التً اكتنفت ترجمة النص وكٌفٌة التعامل معها خاصة إذا ما تعلق األمر بخصوصٌات
الثقافة والتعابٌر االصطالحٌة واألمثال والحكم واالختالف فً مستوٌات اللغة ،وغٌرها من العوامل التً
تشكل مكمن الصعوبة فً الترجمة الشفهٌة.
ٌمكن االضافة فً صفحة أخرى ،عند الحاجة
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طرق انخقييى
انخقييى ببننسبت انًئىيت

طبيعت االيخحبٌ
%00
%60
%00
%00
%00
%00
%00
%20
%20

ايتحاٌ
ايتحاٌ جضئٍ
أعًال يىجهح
أعًال تطثُمُح
انًششوع الفشدٌ
األعًال انجًاعُح (ضًٍ فشَك)
خشجاخ يُذاَُح
انًىاظثح(انحضىس  /انغُاب )
عُاطش أخشي :انًشاسكح وانعًم داخم
انمسى
انًجًىع

100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
المؤلف

عنوان المرجع
دلٌل الترجمان فً مبادئ الترجمة الشفهٌة

علً دروٌش

دار النشر و السنة
منشورات شركة راٌتسكوب المحدودة،
.فكتورٌا ،أسترالٌا2003 ،

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
عنوان المرجع األول
الترجمة الفورٌة
عنوان المرجع الثانً
Crossing Borders in community
interpreting: definitions and
dilemmas

المؤلف
هشام خوجلً
المؤلف
Carmen Valero-Garcés,
Anne Martin
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دار النشر و السنة
دار طٌبة ،الرٌاض ،المملكة العربٌة
السعودٌة2004 ،
دار النشر و السنة
Benjamins Translation Library,
2008
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انًخطط انزيني انًرحقب

األسبىع

يحخىي انذرس

انخبريخ

األسبوع األول

تدرٌب على تدوٌن رؤوس األقالم

 2-5إلى 2-11

األسبوع الثانً

ترجمة األمثال والحكم والمقوالت والتعابٌر االصطالحٌة

 2-12إلى2-18

تدرٌب على ترجمة األمثال والحكم والمقوالت والتعابٌر
األسبوع الثالث

 2-19إلى 2-25

االصطالحٌة من العربٌة إلى االنجلٌزٌة
تدرٌب على ترجمة األمثال والحكم والمقوالت والتعابٌر
األسبوع الرابع

 2-26إلى 3-4

االصطالحٌة من االنجلٌزٌة إلى العربٌة
األسبوع الخامس

ترجمة النصوص السٌاسٌة (ترجمة فورٌة)

 3-05إلى 3-11

األسبوع السادس

ترجمة النصوص السٌاسٌة (ترجمة تتابعٌة)

 3-12إلى 3-18

األسبوع السابع

ترجمة النصوص السٌاسٌة (ترجمة مرئٌة)

 4-02إلى 4-08

األسبوع الثامن

ترجمة النصوص الصحفٌة (ترجمة فورٌة)

 4-09إلى4-15

األسبوع التاسع

ترجمة النصوص الصحفٌة (ترجمة تتابعٌة)

 4-16إلى 4-22

األسبوع العاشر

ترجمة النصوص الصحفٌة (ترجمة مرئٌة)

 4-23إلى 4-29

األسبوع الحادي عشر

ترجمة النصوص األدبٌة

 4-30إلى 05-06

األسبوع الثانً عشر

ترجمة النصوص االقتصادٌة

 5-07إلى5-13

األسبوع الثالث عشر

امتحان نهاٌة السداسً

 5-14إلى 5-20

-

االمتحان االستدراكً

 5-21إلى 5-27

4

جامعة باجً مختـــــــــــــــار – عنابة
الكلٌة :كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

الرقم

Université Badji Mokhtar- Annaba
القسم :الترجمة

التوقٌع

االسم و اللقب
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الكلية :اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية

جامعة باجي مختار – عنابةUniversité Badji-Mokhtar. Annaba
القسم :.الترجمة

منهاج المادة التعليمية SYLLABUS
انشعبت :ترجمة

انم يذان  :اللغات األجىبية
انخخصص :عربي – اوكليزي -عربي
انسذاسي :الثاوي انسنت انجبمعيت 2017/2016 :

انخعرف عهى انمبدة انخعهيميت
انعنىان  :ترجمة عربي – اوكليزي
وحذة انخعهيم  :أساسية
انمعبمم 05 :
عذد األرصذة 02 :
انحجم انسبعي األسبىعي 03 :
انمحبضرة ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ................................. :
أعمبل حىجيهيت ( عذد انسبعبث في األسبىع )  03 :ساعات
أعمبل حطبيقيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ............................. :

مسؤول انمبدة انخعهيميت
االسم ،انهقب ،انرحبت  :فريد شحماط – أستاذ مساعد ب
ححذيذ مىقع انمكخب ( مذخم  ،مكخب ) ............................................... :
انبريذ االنكخرونيchahmat.farid@gmail.com :
رقم انهبحف 077035.75.48 :
حىقيج انذرس ومكبنه :اإلثىيه  11.00- 9:30القاعة  09و الثالثاء  11.00 – 09.30القاعة 90
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جامعة باجي مختار – عنابةUniversité Badji-Mokhtar. Annaba
القسم :.الترجمة

الكلية :اآلداب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية

وصف انمبدة انخعهيميت

المكتسبات ): (Pré requis
اإلملام بتقنيات الرتمجة ،أساليبها و اسرتاتيجياهتا مع اإلملام مبختلف أنواع الرتمجات خاصة الرتمجة املتخصصة (قانونية،
علمية ،طبية ،تقنية ...إخل) و الرتمجة األدبية.
الهدف العام للمادة التعليمية :

الوصول إلى ترجمة نصوص من مختلف التخصصات مع التركيز على مختلف النصوص الطبية و العلمية و تسليط
الضوء على المصطلح و تعليم الطالب طرق البحث عن المكافئات و المصطلحات في المعاجم.
أهداف التعلم (المهارات المراد الوصول إليها)
 تعليم الطالب مهارات ترمجة نص مع مراعاة االنسجام و االتساق يف الرتمجات. الطرق املثلى للتعامل مع املصطلحات املتخصصة -البحث يف املعاجم املتخصصة

محتوى المادة التعليمية

يتكون هذا املقياس من متارين و تطبيقات حول خمتلف أنواع النصوص العربية املتخصصة و كيفية ترمجتها إىل اللغة
االجنليزية .فبعدما اكتسب الطالب يف السداسي األول مؤهالت ترمجة نص عام وما حيتويه ذلك من مراحل و
خطوات يتم التطرق إىل ترمجة خمتلف أنواع النصوص املتخصصة :الطبية ،العلمية ،القانونية ،التقنية اخل و سوف
يتم ذلك بالتفريق بني هذا النوع من النصوص و النصوص األدبية و تبيان الفروق يف الرتمجة سواء على مستوى
النص أو على مستوى مؤهالت الطالب املرتجم.
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جامعة باجي مختار – عنابةUniversité Badji-Mokhtar. Annaba
القسم :.الترجمة

طرق انخقييم
انخقييم ببننسبت انمئىيت

طبيعت االمخحبن
امتحان
امتحان جزئي
أعمال مىجهة
أعمال تطبيقية
المشروع الفردي
األعمال الجماعية (ضمه فريق)
خرجات ميداوية
المىاظبة (الحضىر  /الغياب )
عىاصر أخري ( يتم تحديدها )
انمجمىع

60%
20%

%20
100%

انمصبدر وانمراجع

المرجع األساسي الموصى به :
عنوان المرجع األول

المؤلف

دار النشر و السنة

فن الترجمة اإلعالمية

عبد المجيد شكري

دار الفكر العربي -القاهرة -

A UNIVERSITY HANDBOOK
ON TERMINOLOGY AND

SPECIALIZED TRANSLATION

2004

TALAVÁN

A Coruña/Madrid:

ZANÓN NOA

Netbiblo/UNED,

TECHNICAL TRANSLATION

JODY

USABILITY STRATEGIES FOR

2011. 115 pages.

Springer 2006

BYRNE

TRANSLATING TECHNICAL
DOCUMENTATION

الترجمة العملية

أنطوان شكري مطر
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جامعة باجي مختار – عنابةUniversité Badji-Mokhtar. Annaba
القسم :.الترجمة

انمخطط انزمني انمرحقب

األسبوع
األسبوع األول
األسبوع الثاني

محتوى الدرس

التاريخ

تمارين في الترجمة الصحفية :النص المقترح :البندقية تترشح 2017/02/13
لعاصمة الثقافة األوروبية 2019
الترجمة المتخصصة  -تمارين في الترجمة االقتصادية +
مسرد مصطلحات عربي – انجليزي.

2017/02/14

األسبوع الثالث

الترجمة الطبية :منهجية و تمارين  +مسرد مصطلحي

2017/02/21

األسبوع الرابع

تابع – تمارين في ترجمة النصوص الطبية.

2017/02/28

األسبوع الخامس

منهجية ترجمة النصوص القانونية + .مسرد مصطلحي

2017/03/07

األسبوع السادس

تابع  -تمارين في ترجمة النصوص القانونية.

2017/03/14

األسبوع السابع

تابع  -تمارين في ترجمة النصوص القانونية.

2017/04/07

األسبوع الثامن
األسبوع التاسع
األسبوع العاشر

ترجمة النصوص اإلدارية و الرسمية :ترجمة نماذج من وثائق
الحالة المدنية الجزائرية  +مسرد مصطلحي
ترجمة النصوص العلمية – تمارين تطبيقية
ترجمة النصوص العلمية – تمارين تطبيقية  +مسرد
مصطلحي

األسبوع الحادي عشر الترجمة التقنية – ترجمة مختارات من نصوص تقنية.
األسبوع الثاني عشر
األسبوع الثالث عشر
األسبوع الرابع عشر

الترجمة األدبية – نظريات و تمارين تطبيقية.
االمتحان االستدراكي

2017/04/07
2017/04/21
2017/04/22
2017/04/28
2017/04/29
2017/05/07

حوصلة و تقييم للمادة التعليمية  +مراجعة للمحتوى المق ّدم 2017/04/08
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جامعة باجً مختار – عنابة
الكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

Université Badji-Mokhtar. Annaba
القسم :الترجمة

منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انى َذاٌ  :ترجًح انشعجخ  :ترجًح
انزخصص  :ترجًح عرتٍ /فرَضٍ /عرتٍ
انضذاصٍ  :انثاٍَ

انضُخ انجبيعُخ 2017/2016 :

انزعرف عهً انًبدح انزعهًُُخ
انعُىاٌ  :ترجًح فرَضٍ /عرتٍ
وحذح انزعهُى  :األصاصُح
انًعبيم :
عذد األرصذح :
انحجى انضبعٍ األصجىعٍ  03 :صاعاخ
انًحبضرح ( عذد انضبعبد فٍ األصجىع ) :
أعًبل رىجُهُخ ( عذد انضبعبد فٍ األصجىع ) 1 :صب و 30د
أعًبل رطجُمُخ ( عذد انضبعبد فٍ األصجىع )  1 :صب و 30د

يضؤول انًبدح انزعهًُُخ
االصى ،انهمت ،انررجخ  :هاجر رَة  ،أصتارج يضاعذج أ
رحذَذ يىلع انًكزت ( يذخم  ،يكزت )  :لضى انترجًح – يخثر انترجًح وتعهًُُح انهغاخ
انجرَذ االنكزروٍَ h_d2381@yahoo.fr :
رلى انهبرف 0696293893 :
رىلُذ انذرس ويكبَه  :األرتعاء  9ص و 30د –  12ص و 30د .انماعح  /16لضى انترجًح
انخًُش  8ص –  9ص و 30د  9 /ص و 30د –  11ص .انماعتاٌ  9و /16لضى
انترجًح
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Université Badji-Mokhtar. Annaba
القسم :الترجمة

وصف انًبدح انزعهًُُخ
انًكزضجبد ): (Pré requis
إجادج انهغتٍُ انعرتُح وانفرَضُح  +انمذرج عهً انتحهُم وإعادج انتركُة  +انمذرج عهً انثحث انهضاٍَ
وانًظطهحٍ وانًعرفٍ.
انهذف انعبو نهًبدح انزعهًُُخ :
جعم انطانة لادرا عهً ترجًح يختهف انُظىص تًا فُها انتذاونُح واألدتُح.
أهذاف انتعهى (انًهبراد انًراد انىصىل إنُهب)  ( :يٍ  3انً  6أهذاف يع انتركُز فمظ عهً األهذاف انتٍ
َتى تمًُُها)
 .1انمراءج :اكتضاب انًعارف انًىضىعُح
 .2انفهى :انمذرج عهً تحظُم انًعًُ فٍ انهغح األطم
 .3انثحث :انمذرج عهً ضثظ يظطهحاخ انُض داخم انضُاق فٍ انهغح انهذف
 .4انتحهُم :اصترجاع انًعارف انضاتمح (انضهُمح) ورتطها تانًعارف انًكتضثح
 .5انتحىَم :انمذرج عهً انُمم يثاشرج إنً انهغح انهذف
 .6انثُاء :انمذرج عهً إعادج انظُاغح وانتذلُك انهغىٌ فٍ انهغح انهذف

يحزىي انًبدح انزعهًُُخ
َتعهك األير تًادج ترجًُح تطثُمُح (يع انتركُز عهً يُهجُح انترجًح) تتًثم فٍ يا َهٍ:
 انترجًح األدتُح :ترجًح يماطع يٍ َظىص أدتُح يتُىعح كانرواَح وانمظح وانًضرحُح وانحكاَحوانمظح انًظىرج وانشعر وغُرها يٍ األجُاس األدتُح األخري.
 انترجًح انتذاونُح :ترجًح يماطع يٍ َظىص تمُُح يعُُح ويماطع يٍ َظىص يثضطح عهًُا يٍيجاالخ يختهفح كانعهىو وااللتظاد وانطة وااللتظاد وانماَىٌ وانظحافح وغُرها يٍ انًجاالخ
األخري.
 -انترجًح انعًهُح :ترجًح ًَارج يتذاونح تكثرج فٍ صىق انترجًح تانجزائر.
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جامعة باجً مختار – عنابة
الكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة

Université Badji-Mokhtar. Annaba
القسم :الترجمة

طرق انزمُُى
انزمُُى ثبنُضجخ انًئىَخ

طجُعخ االيزحبٌ
ايتحاٌ
ايتحاٌ جزئٍ
أعًال يىجهح
أعًال تطثُمُح
انًشروع الفردٌ
األعًال انجًاعُح (ضًٍ فرَك)
خرجاخ يُذاَُح
انًىاظثح (انحضىر  /انغُاب )
عُاطر أخري ( َتى تحذَذها )
انًجًىع

% 50
% 20

% 30
100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع
Introduction à la traductologie :
Penser la traduction hier,
aujourd’hui et demain.

المؤلف
Mathieu GUIDERE

دار النشر و السنة
De Boek. Belgique. 2008.

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
عنوان المرجع األول
مصطلحات تعلٌم الترجمة

عنوان المرجع الثانً
Poétique du traduire.

المؤلف
جون دولٌل .ترجمة جٌنا أبو
فاضل – جرجورة حردان –
لٌنا صادر فغالً – هنري
عوٌس
المؤلف
Henri Meschonnic
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دار النشر و السنة
مدٌرٌة الترجمة  ،جامعة القدٌس
ٌوسف .لبنان.2002 .
دار النشر و السنة
Verdier. Paris. 2009.
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القسم :الترجمة

انًخطط انزيٍُ انًررمت

األصجىع
األصجىع األول
األصجىع انثبٍَ
األصجىع انثبنث
األصجىع انراثع
األصجىع انخبيش
األصجىع انضبدس
األصجىع انضبثع
االصجىع انثبيٍ
االصجىع انزبصع
االصجىع انعبشر
األصجىع انحبدٌ عشر
األصجىع انثبٍَ عشر
االصجىع انثبنث عشر
-

يحزىي انذرس
َشرح دواء
وصفخ طجُخ
َص لبَىٍَ
رصبنخ إدارَخ
َص الزصبدٌ
رمرَر إحصبئٍ
َص عهًٍ
َص رمٍُ
خطبة صُبصٍ
َص َمبشٍ (إَذَىنىجٍ)

االيزحبٌ انجزئٍ
خرَطخ جغرافُخ
خرَطخ صُبصُخ
َص ثمبفٍ (راكرح ثمبفُخ نشعت أو أيخ)
َص صُبحٍ
َص صحفٍ
َص إشهبرٌ
َص إرشبدٌ (َشرح اصزعًبل)
َص إلُبعٍ (رطجُك نمىاعذ انزرجًخ
انزهخُصُخ)
رصى رىضُحٍ
كبرَكبرىر
َص دٍَُ
َص ربرَخٍ

ايزحبٌ َهبَخ انضذاصٍ
االيزحبٌ االصزذراكٍ
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انزبرَخ
2017/02/09-08
2017/02/16-15
2017/02/23-22
2017/03/02-01
2017/03/09-08
2017/03/16-15
2017/04/06-05
2017/04/13-12
2017/04/20-19
2017/04/27-26
2017/05/04-03
2017/05/11-10
2017/05/18-17
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منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انشعبت  :ترخًح

انى يذاٌ  :ترخًح

انخخصص  :ترخًح ػرتٍ /إَدهُزٌ /ػرتٍ
انسذاسي . :انثاٍَ.

انسنت انجبيعيت 2017/2016 :

انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت
انعنىاٌ . :يُهدُح انترخًح ػرتٍ /إَدهُزٌ /ػرتٍ
وحذة انخعهيى  :أفقُح
انًعبيم .......... :
عذد األرصذة ....... :
انحجى انسبعي األسبىعي  1 :سا و 30د
انًحبضرة ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ................................. :
أعًبل حىجيهيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ............................. :
أعًبل حطبيقيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ............................. :

يسؤول انًبدة انخعهيًيت
االسى ،انهقب ،انرحبت  :هاخر رَة ،أستارج يساػذج أ
ححذيذ يىقع انًكخب ( يذخم  ،يكخب )  :قسى انترخًح – يخثر انترخًح وتؼهًُُح انهغاخ
انبريذ االنكخروني h_d2381@yahoo.fr :
رقى انهبحف 0696293893 :
حىقيج انذرس ويكبنه َ :ىو األرتؼاء8 :ص – 9ص و 30د  /انًذرج  :11قسى انترخًح
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وصف انًبدة انخعهيًيت
انًكخسببث ): (Pré requis
إخادج انهغتٍُ انؼرتُح واإلَدهُزَح  +انًؼارف انساتقح :يُهدُح انترخًح انؼايح  +أسانُة انترخًح نفٍُُ
ودارتهٍُ.
انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت :
يؼرفح كُفُح اَتحاء وتطثُق يختهف يُاهح واستراتُدُاخ انترخًح  +يؼرفح كُفُح انتفرَق تٍُ يُهدُاخ
ترخًح يختهف انُظىص (انتذاونُح واألدتُح).
أهذاف انتؼهى (انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)  ( :يٍ  3انً  6أهذاف يغ انتركُز فقظ ػهً األهذاف انتٍ
َتى تقًُُها)
 فهى وإخادج تطثُق انًراحم انؼايح انثالث نهترخًح. استظهار وتًتٍُ يختهف انًُهدُاخ انترخًُح تًا فُها األسانُة واالستراتُدُاخ انؼايح نهترخًح. سهىنح انتؼايم يغ ترخًح يختهف انُظىص.يحخىي انًبدة انخعهيًيت
َتؼهق األير تًادج تؼهًُُح تدًغ تٍُ انُظرٌ وانتطثُق كًا َهٍ:
 انشق انُظرٌ :تقذَى درس َظرٌ َقىو ػهً دػايح يكتىتح ( يطثىػح شارحح نهذرس)  .حىانٍ 45د يٍ انشرذ وانتفسُر.
 انشق انتطثُقٍ :هُاك يادتاٌ تطثُقُتاٌ: األونً تتًثم فٍ تًرٍَ ترخًح ػرتٍ  -إَدهُزٌ و /أو إَدهُزٌ – ػرتٍ نه ػالقح تًا َتى تُاونه
فٍ انشق انُظرٌ.
 وانثاَُح ػثارج ػٍ تحج أو تهخُض تانؼرتُح نًطثىػح تتًثم فٍ يقال ػهًٍ أو فظم يٍ كتاب
َظرٌ حىل انترخًح يكتىب تانهغح اإلَدهُزَح (ترخًح تهخُظُح) َقذيه يدًىػح يٍ انطهثح
تتكىٌ يٍ  3إنً  5طالب ػهً األكثر.
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القسم :الترجمة

طرق انخقييى
انخقييى ببننسبت انًئىيت

طبيعت االيخحبٌ
ايتحاٌ
ايتحاٌ خزئٍ
أػًال يىخهح
أػًال تطثُقُح
انًشروع الفردٌ
األػًال اندًاػُح (ضًٍ فرَق)
خرخاخ يُذاَُح
انًىاظثح (انحضىر  /انغُاب )
ػُاطر أخري ( َتى تحذَذها )
انًجًىع

% 50

% 10
% 10
% 30
100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع
Routledge Encyclopedia of
Translation .

المؤلف
Mona BAKER with
SALDANHA

دار النشر و السنة
Routledge. London. 1998.

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
عنوان المرجع األول
Textbook of Translation.
عنوان المرجع الثانً
Text Analysis in Translation :
Theory, Methodology and
Didactic Apllication of a Model of
Translation-Oriented Text
Analysis.

المؤلف

دار النشر و السنة

Peter NEWMARK

Prentice Hall. Newyork.
1988
دار النشر و السنة

Christiane Nord

Rodopi. 2005.

المؤلف
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القسم :الترجمة

انًخطط انزيني انًرحقب

األسبىع

يحخىي انذرس

انخبريخ

األسبوع األول

استراتٌجٌات الترجمة األربع

2017/02/08

األسبوع الثانً

نظرٌة الترجمة

2017/02/15

األسبوع الثالث

الترجماتٌة

2017/02/22

األسبوع الرابع

خدمات الترجمة الحرة

2017/03/01

األسبوع الخامس

خدمات الترجمة المهنٌة

2017/03/08

األسبوع السادس

االمتحان الجزئً

2017/03/15

األسبوع السابع

منهجٌة ترجمة نص قانونً

2017/04/05

االسبوع الثامن

منهجٌة ترجمة نص علمً  +طبً

2017/04/12

االسبوع التاسع

منهجٌة ترجمة نص تقنً

2017/04/19

االسبوع العاشر

منهجٌة ترجمة نص اقتصادي

2017/04/26

األسبوع الحادي عشر

منهجٌة ترجمة نص إشهاري

2017/05/03

األسبوع الثانً عشر

منهجٌة ترجمة نص أدبً

2017/05/10

االسبوع الثالث عشر

امتحان نهاٌة السداسً

2017/05/17

-

االمتحان االستدراكً
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القسم :الترجمة

الكلٌة :اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة

منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انشعجخ  :انتزجًح

انى يذاٌ  :انهغاخ األجُثُح
انزخصص  :تزجًح و طُاحح

انسنخ انجبيعيخ 2017/2016 :

انسذاسي  :األول

انزعرف عهً انًبدح انزعهيًيخ
انعنىاٌ :ورشاخ انتزجًح
وحذح انزعهيى :األطاطُح
انًعبيم02 :
عذد األرصذح02 :
انحجى انسبعي األسجىعي 1,30 :
انًحبضرح ( عذد انسبعبد في األسجىع ) ..................../......... :
أعًبل رىجيهيخ ( عذد انسبعبد في األسجىع ) 1,30 :
أعًبل رطجيقيخ ( عذد انسبعبد في األسجىع ) ................/......... :

يسؤول انًبدح انزعهيًيخ

االسى ،انهقت ،انررجخ  :نيهً نعيًش – أسزبرح يسبعذح ة
رحذيذ يىقع انًكزت ( يذخم  ،يكزت ) ......................... :

انجريذ االنكزروني lila.traduction@yahoo.fr :
رقى انهبرف 0664065906 :
رىقيذ انذرس ويكبنه  :اإلثٍُُ:

 - 12:30 – 11:00انقاعح 09
 - 15:30 – 14:00انقاعح 10

انثالثاء - 11:00 – 09:30 :انقاعح 11
 - 12:30 –11:00انقاعح 12
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القسم :الترجمة

الكلٌة :اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة

وصف انًبدح انزعهيًيخ
انًكزسجبد ): (Pré requis

ثقافح عايح – يهاراخ تزجًُح -يصطهحاخ و يفاهُى فٍ يجال انكتاتح انصحفُح و انظُاحح.
انهذف انعبو نهًبدح انزعهيًيخ :

تذرَة انطهثح عهً تحزَز يىضىعاخ صحفُح حىل واقع انظُاحح و آفاقها فٍ انجشائز
نغزض إعذاد يجهح.
أهذاف انزعهى (انًهبراد انًراد انىصىل إنيهب)  ( :يٍ  3إنً  6أهذاف يع انتزكُش فقظ عهً األهذاف
انتٍ َتى تقًُُها):

 تذرَة انطهثح عهً انثحث فٍ يجال انظُاحح فٍ انجشائز :انىاقع و انتطهعاخ. تذرَة انطهثح عهً ضزورج رتظ انثحث فٍ انظُاحح تانتزجًح. تذرَة انطهثح عهً تحزَز انًىضىعاخ انصحفُح و تزجًتها (يقاالخ ،روتىرتاجاخ،تحقُقاخ ،تقارَز ،حىاراخ )...و كذا إعذاد و تصًُى انًجهح.
يحزىي انًبدح انزعهيًيخ

يقُاص "ورشاخ انتزجًح" يقُاص تطثُقٍ عًهٍ َظعً إنً تذرَة طهثح انظُح انثاَُح ياطتز
عهً انتزجًح انعًهُح إلعذادهى نهحُاج انًهُُح كًتزجًٍُ فٍ يجال انظُاحح يٍ خالل تحزَز
َصىص صحفُح حىل واقع انظُاحح و آفاقها فٍ انجشائز (يقاالخ ،روتىرتاجاخ ،تحقُقاخ،
تقارَز ،حىاراخ ،)...و هٍ َصىص يتزجًح و ُيطعًّح تانصىر و األرقاو و انثُاَاخ ،ثى
ضثطها و تزتُثها نغزض إعذاد يجهح يىطىيح تــ "يجهح انتزجًح و انظُاحح".
نغاخ انتذرَض :انعزتُح – انفزَظُح – االَجهُشَح.
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القسم :الترجمة

الكلٌة :اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة

طرق انزقييى
انزقييى ثبننسجخ انًئىيخ

طجيعخ االيزحبٌ
ايتحاٌ
ايتحاٌ جشئٍ
أعًال يىجهح
أعًال تطثُقُح
انًشزوع الفزدٌ
األعًال انجًاعُح (ضًٍ فزَق)
خزجاخ يُذاَُح
انًىاظثح (انحضىر  /انغُاب )
عُاصز أخزي ( َتى تحذَذها )
انًجًىع

%50
%50
%100

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع

المؤلف

دار النشر و السنة

فن الترجمة اإلعالمٌة

عبد المجٌد شكري

دار الفكر العربً -القاهرة 2004 -

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
الترجمة العملٌة
فنىٌ انزحرير انصحفي
الصحف الوطنٌة و الدولٌة ،المجالت
و الدورٌات و مواقع االنترنٌت.

أنطوان شكري مطر
نعمات أحمد عتمان

دار المشرق – بٌروت 2003 -
دار المعرفة الجامعٌة – مصر2008 -

-

-
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القسم :الترجمة

الكلٌة :اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة

انًخطط انزيني انًررقت

األسجىع

يحزىي انذرس

انزبريخ

األسبوع األول

شزح يضًىٌ انًقُاص و تقذَى يىضىعاخ يجهح:
"انتزجًح و انظُاحح"

2016/10/11 -10

ضثظ يجًىعاخ انثحث و يُاقشح يقتزحاخ
انطهثح قثم تحذَذ انًىضىعاخ انُهائُح.
عزض أتزس تقُُاخ انكتاتح انصحفُح انتٍ َجتاجها
انطهثح نتحزَز يىضىعاتهى
تحهُهُح انتزجًح :يُاقشح يىضىع صحفٍ
يتزجى1
تحهُهُح انتزجًح :يُاقشح يىضىع صحفٍ
يتزجى.2
االمتحان الجزئً

2016/10/18 -17

األسبوع الثانً
األسبوع الثالث
األسبوع الرابع
األسبوع الخامس
األسبوع السادس

2016/10/25 -24
2016/11/08 -07
2016/11/15 -14

األسبوع السابع

تزجًح يىضىع يقتزح رقى1

2016/11/22 -21

األسبوع الثامن

تزجًح يىضىع يقتزح رقى2

2016/11/29 -28

األسبوع التاسع

تقُُى يىضىعاخ انطهثح – جشء1

2016/12/06 -05

األسبوع العاشر

تقُُى يىضىعاخ انطهثح – جشء2

2016/12/13 -12

األسبوع الحادي عشر

تزتُة انًىضىعاخ انًصححح تحظة أَىاعها و
يضايُُها

2017/01/03-02

األسبوع الثانً عشر

حىصهح عًم انىرشاخ و انتخزَخ انُهائٍ نهًجهح.

2017/01/10 -09

األسبوع الثالث عشر

امتحان نهاٌة السداسً

-

االمتحان االستدراكً
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جامعة باجً مختار – عنابة
الكلٌة االداب والعلوم االنسانٌة و االجتماعٌة.................................................................
القسم....الترجمة.....................................................

منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انى َذاٌ  :انخرجًت وانهغبث االجُبُت...............................انشعبت ... :انخرجًت..................................
انخخصص .:انخرجًت عربٍ-اَجهُزٌ-عربٍ.....................................................................
انسذاسٍ  :االول..................

انسُت انجبيعُت .................................2017-2016........... :

انخعرف عهً انًبدة انخعهًُُت
انعُىاٌ  :انخرجًت انسًعُت انبصرَت...le sous-titrage....
وحذة انخعهُى  :انًُهجُت............................................................
انًعبيم ....01...... :
عذد األرصذة ..01.... :
انحجى انسبعٍ األسبىعٍ  1................ :سب...........................30
انًحبضرة ( عذد انسبعبث فٍ األسبىع ) 1. :سب ................................30
أعًبل حىجُهُت ( عذد انسبعبث فٍ األسبىع ) ............................. :
أعًبل حطبُقُت ( عذد انسبعبث فٍ األسبىع ) ............................. :

يسؤول انًبدة انخعهًُُت
االسى ،انهقب ،انرحبت َ. :عًُت بىغرَرة .اسخبرة يسبعذة أ...................................................
ححذَذ يىقع انًكخب ( يذخم  ،يكخب ) . :قسى انخرجًت..............................................
انبرَذ االنكخروٍَ ......ayabough@yahoo.fr..........:
رقى انهبحف .......................0772126577....... :
حىقُج انذرس ويكبَه  :األحذ 8سب11-سب واالثٍُُ 8سب 9سب 30قسى انخرجًت.............................

1

Université Badji-Mokhtar. Annaba
جامعة باجً مختار – عنابة
الكلٌة االداب والعلوم االنسانٌة و االجتماعٌة.................................................................
القسم....الترجمة.....................................................

وصف انًبدة انخعهًُُت
انًكخسببث ): (Pré requis
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......................................
انهذف انعبو نهًبدة انخعهًُُت . :حهقٍُ انطهبت يببدئ انخرجًت انسًعُت انبصرَت و حقُُبحهب يع انخركُز عهً
انًصطهحبث انخبصت ببنسطرجت و انُبحهب يع حرجًخهب يٍ انهعت اإلَجهُزَت انً انعربُت

.................................................................................................................................
..............................
أهداف التعلم (انًهبراث انًراد انىصىل إنُهب)  ( :مه  3الً  6أهداف مع التركُز فقط علً األهداف التٍ
َتم تقُُمها)
تعلم نظرٌات الترجمة السمعٌة الٌصرٌة -ترجمة المصطلحات-تقنٌات السطرجة…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

يحخىي انًبدة انخعهًُُت
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مدخل للترجمة السمعٌة البصرٌة
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

النظرٌات والتقنٌات
السطرجة
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مفهومها ودورها فً الترجمة
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
يمكن االضافة في صفحة أخرى ،عند الحاجة
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جامعة باجً مختار – عنابة
الكلٌة االداب والعلوم االنسانٌة و االجتماعٌة.................................................................
القسم....الترجمة.....................................................

طرق انخقُُى
انخقُُى ببنُسبت انًئىَت
100 %

طبُعت االيخحبٌ
امتحان
امتحان جزئٍ
أعمال مىجهة
أعمال تطبُقُة
المشروع الفردٌ
األعمال الجماعُة (ضمه فرَق)
خرجات مُداوُة
المىاظبة (الحضىر  /الغُاب )
عىاصر أخري ( َتم تحدَدها )
انًجًىع

100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع
Basic Concepts in the Theory of
*Audiovisual Translation

المؤلف
Cho, Sung-Eun

دار النشر و السنة
2014

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
عنوان المرجع األول
Media Translation.
Concepts, Practices and
Research.

المؤلف
Gambier, Yves. and
Hentik Gottlieb
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دار النشر و السنة
Benjamins, 2001.
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الكلٌة االداب والعلوم االنسانٌة و االجتماعٌة.................................................................
القسم....الترجمة.....................................................

عنوان المرجع الثانً

دار النشر و السنة

المؤلف

انًخطط انزيٍُ انًرحقب

األسبىع

انخبرَخ

يحخىي انذرس

األسبوع األول

مدخل للترجمة السمعٌة البصرٌة

األسبوع الثانً

مدخل للترجمة السمعٌة البصرٌة

األسبوع الثالث

النظرٌات و المفاهٌم

األسبوع الرابع

النظرٌات و المفاهٌم

األسبوع الخامس

انواع الوسائل و التقنٌات فً الترجمة السمعٌة البصرٌة

األسبوع السادس

االمتحان الجزئً

األسبوع السابع

السطرجة و الترجمة

االسبوع الثامن

المفاهٌم و ترجمتها

االسبوع التاسع

التقنٌات و ترجمتها

االسبوع العاشر

مصطلحات السطرجة و ترجمتها

األسبوع الحادي عشر

ترجمة نصوص(أمثلة تطبٌقٌة)

األسبوع الثانً عشر

ترجمة نصوص(أمثلة تطبٌقٌة)

االسبوع الثالث عشر

امتحان نهاٌة السداسً

-

االمتحان االستدراكً
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القسم .الترجمة

منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انى يذاٌ  :ذرجوح

انشعبت  :ذرجوح

انخخصص :ذرجوح
انسذاسي  :األول

انسنت انجبيعيت 2017/2016 :

انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت
انعنىاٌ  :ذرجوح إًجلُسٌ  -عرتٍ
وحذة انخعهيى  :أضاضُح
انًعبيم .......... :
عذد األرصذة ....... :
انحجى انسبعي األسبىعي  3 :ضاعاخ
انًحبضرة ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ................................. :
أعًبل حىجيهيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ............................. :
أعًبل حطبيقيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ............................. :

يسؤول انًبدة انخعهيًيت
االسى ،انهقب ،انرحبت  :عطُــح زٌَة أضرارج هطاعذج "أ"
ححذيذ يىقع انًكخب ( يذخم  ،يكخب ) ............................................... :
انبريذ االنكخروني zinebatiad@yahoo.fr :
رقى انهبحف 05 59 39 17 16 :
حىقيج انذرس ويكبنه َ :ىم األرتعاء هي  9.30ضا إلً  11ضا  13و الخوُص هي 9ضا إلً 11
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القسم .الترجمة

وصف انًبدة انخعهيًيت
انًكخسببث ): (Pré requis
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......................................
انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت :
ذقرصر الذروش عاهح علً ذقذَن الطلثح ًصىصا للررجوح لها عالقح هثاشرج تالطُاحح و الثقافح ،لكٍ ذوٌح
لهن الفرصح لرطثُق ها اكرطثىٍ فٍ الطٌح الفارطح الرٍ كاًد توثاتح أضاش للطٌح الثاًُح.
أهذاف الرعلن (انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)  ( :هي  3الً  6أهذاف هع الرركُس فقظ علً األهذاف الرٍ
َرن ذقُُوها)
 تطبيق المهارات المكتسبة و خاصة اللغوية منها في الميدان العملي.. -التجنيد للحياة المهنية المستقبلية

……………………………………………………………………………………

يحخىي انًبدة انخعهيًيت

يتمثل محتوى المادة أساسا في اختيار نصوصا للترجمة متعددة لها صلة بميدان السياحة
و مـــا يحتويه من خصوصيات لكي يتسنى للطالب تطبيق المهارات اللغوية المكتسبة في
الميدان العملي و تنمية ثقافته العامة من خالل تنوع النصوص المقدمة ،مما يمكنه من القيام
بمهنته كمترجم أو كدليل سياحي على أحسن وجه.
كما يشارك الطلبة في الدروس بتقديم في كل أسبوع بحوثا في الميدان.

…
يمكن االضافة في صفحة أخرى ،عند الحاجة
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طرق انخقييى
انخقييى ببننسبت انًئىيت
% 50

طبيعت االيخحبٌ
اهرحاى
اهرحاى جسئٍ
أعوال هىجهح
أعوال ذطثُقُح
الوشروع الفردٌ
األعوال الجواعُح (ضوي فرَق)
خرجاخ هُذاًُح
الوىاظثح (الحضىر  /الغُاب )
عٌاصر أخري ( َرن ذحذَذها )
انًجًىع

% 40

% 10
100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع

Principles of tourism

المؤلف
Zenaida lansangancruz

دار النشر و السنة
Rex book store

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
عنوان المرجع األول

المؤلف

دار النشر و السنة

انترنٌت
عنوان المرجع الثانً
مجالت متعددة

المؤلف
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انًخطط انزيني انًرحقب

األسبىع

يحخىي انذرس

األسبوع األول

» Destination « Algeria

األسبوع الثانً

Tourism and employment

األسبوع الثالث

Environmental impacts of tourism

Tourism- the importance of translation
األسبوع الخامس
األسبوع السادس

Museum collections

االمتحان الجزئً

األسبوع السابع

Advantages and disadvantages of tourism

االسبوع الثامن

Types of tourism

االسبوع التاسع

Tourism and hospitality management

االسبوع العاشر

Tourism and development

األسبوع الحادي عشر

The impact of culture on tourism

األسبوع الثانً عشر

Tourism in the world

االسبوع الثالث عشر

امتحان نهاٌة السداسً

-

االمتحان االستدراكً
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القسم :.الترجمة

منهاج المادة التعليمية SYLLABUS
انم يذان  :الترجمة و اللغات االجىبُة

.انشعبت  :ترجمة

انخخصص :عربٍ – اوكلُزٌ -عربٍ
انسذاسي :الثاوٍ انسنت انجبمعيت 2017/2016 :

انخعرف عهً انمبدة انخعهيميت
انعنىان  :ترجمة عربٍ – اوكلُزٌ
وحذة انخعهيم  :أساسُة
انمعبمم 05 :
عذد األرصذة 02 :
انحجم انسبعي األسبىعي 03 :
انمحبضرة ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ................................. :
أعمبل حىجيهيت ( عذد انسبعبث في األسبىع )  03 :ساعات
أعمبل حطبيقيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ............................. :

مسؤول انمبدة انخعهيميت
االسم ،انهقب ،انرحبت  :قبسٍ مىتهً – أستار مساعذ أ
ححذيذ مىقع انمكخب ( مذخم  ،مكخب ) ............................................... :
انبريذ االنكخروني ok.mountaha@yahoo.fr
رقم انهبحف 079404393 :
حىقيج انذرس ومكبنه :األربعاء 11- 9:30القاعة  16 bisو : 14-12:30القاعة 16 bis
الخمُس  9:30-8 :القاعة  16 bisو  11- 9:30القاعة 13
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وصف انمبدة انخعهيميت

املكتس بات ): (Pré requis
الاملام بتقنيات امرتمجة  ،أساميهبا و اسرتاتيجياهتا مع الإحاظة امتامة بأهواع امرتمجة امثالث :الدبية ،املتخططة و امتقنية.
امهدف امعام نوامدة امتعوميية :
اموضول اىل ترمجة هص متخطص  ،مع امرتكزي عىل خمتوف امنطوص امعبية و امعومية و تسويط امضوء عىل املطعوح و ظريقة امبحث
يف املعامج املتخططة .
أهداف امتعمل (املهارات املراد اموضول اإههيا)  ( :من  3اىل  6أهداف مع امرتكزي فقط عىل الهداف اميت يمت تقيميها)
 امتفريق بني امنص امعام و امنص املتخطص. امتعامل مع املطعوح بشلك حصيح امبحث يف املعامج املتخططةمحخىي انمبدة انخعهيميت
هذا المقياس هو عبارة عن تمارين مكثفة في ترجمة النصوص المتخصصة ،فبعدما تحصل الطالب في السداسي األول
على المعلومات التي تؤهله لترجمة نص عام وما يحتويه ذلك من مراحل و خطوات سوف نعرج على ترجمة اللنصوص
المتخصصة :الطبية ،العلمية ،القانونية ،الخ و سوف يتم ذلك بالتفريق بين هذا النوع من النصوص و النصوص األدبية و
تبيان الفروق في الترجمة سواء على مستوى النص أو على مستوى مؤهالت الطالب المترجم.

يمكن االضافة في صفحة أخرى ،عند الحاجة
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طرق انخقييم
انخقييم ببننسبت انمئىيت

طبيعت االمخحبن
امتحان
امتحان جزئٍ
أعمال مىجهة
أعمال تطبُقُة
المشروع الفردٌ
األعمال الجماعُة (ضمه فرَق)
خرجات مُذاوُة
المىاظبة (الحضىر  /الغُاب )
عىاصر أخري ( َتم تحذَذها )
انمجمىع

50%
25%

%25
100%

انمصبدر وانمراجع
المرجع األساسي الموصى به :
عنوان المرجع

المؤلف

TECHNICAL TRANSLATION

دار النشر و السنة

JODY BYRNE

Springer 2006

USABILITY STRATEGIES FOR
TRANSLATING TECHNICAL
DOCUMENTATION

مراجع الدعم اإلضافية (إن وجدت):
عنوان المرجع األول
A UNIVERSITY HANDBOOK ON
TERMINOLOGY AND

دار النشر و السنة

المؤلف
TALAVÁN ZANÓN
NOA

SPECIALIZED TRANSLATION

A Coruña/Madrid:

Netbiblo/UNED, 2011. 115
pages.
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انمخططانزمني انمرحقب

األسبىع

الس بوع الول
الس بوع امثاين
الس بوع امثامث
الس بوع امرابع
الس بوع اخلامس

محخىي انذرس

Terminology and translation
Terminology and specialized translation

انخبريخ

2017/02/08
2017/02/15
2017/2/22

Parallel texts
Domestication and foreignization
The process of documentation

2017/03/01
2017/03/08

الس بوع امسادس

الامتحان اجلزيئ

2017/03/15

الس بوع امسابع

)Computer assisted translation (CAT

2017/04/05

الاس بوع امثامن

Scientific and technical tets

2017/04/12

الاس بوع امتاسع

The language of law and administration

2017/04/19

الاس بوع امعارش

The language of finance

2017/04/26

الس بوع احلادي عرش

Terminology management

2017/05/03

الس بوع امثاين عرش

Principles of terminological management

2017/05/10

الاس بوع امثامث عرش

امتحان هناية امسدايس

-

الامتحان الاس تدرايك
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منهاج المادة التعليمية SYLLABUS
انم يذان  :انهغات األجُثُة

.انشعجخ  :جشجًة

انزخصص :عشتٍ – فشَغٍ -عشتٍ
انضذاصي :انثاٍَ انضىخ انجبمعيخ 2017/2016 :

انزعرف عهً انمبدح انزعهيميخ
انعىىان  :انعُىاٌ :جشجًة شفىَة عشتٍ/فشَغٍ /عشتٍ
وحذح انزعهيم  :أعاعُة
انمعبمم 05 :
عذد األرصذح 02 :
انحجم انضبعي األصجىعي 03 :
انمحبضرح ( عذد انضبعبد في األصجىع ) ................................. :
أعمبل رىجيهيخ ( عذد انضبعبد في األصجىع )  03 :عاعات
أعمبل رطجيقيخ ( عذد انضبعبد في األصجىع ) ............................. :

مضؤول انمبدح انزعهيميخ

االصم ،انهقت ،انررجخ  :وىر انهذي نخضر – أصزبر مضبعذح أ
رحذيذ مىقع انمكزت ( مذخم  ،مكزت )  :قغى انحشجًة
انجريذ االنكزرووي houda_amani2002@yahoo.fr :

رقم انهبرف =//=. :
رىقيذ انذرس ومكبوه َ : :ىو انثالثاء يٍ  11إنً  12و30د و يٍ 12و 30د إنً  2صواال انقاعة10 :

الكلية :اآلداب و العلوم االنسانية و االجتماعية

جامعة باجي مختار – عنابةUniversité Badji-Mokhtar. Annaba
القسم :.الترجمة

وصف انمبدح انزعهيميخ
انمكزشةاد )(Pré requis
إجقاٌ انهغة انعشتُة و انهغة انفشَغُة.
انًشوَة يٍ أجم االَحقال يٍ نغة إنً أخشي و يٍ يجال إنً آخش.
أهذاف انزعهم (انمهبراد انمراد انىصىل إنيهب)( :مه  3إنً  6أهذاف مع انزركيز فقظ عهً األهذاف انزي
يزم رقييمهب)
 جكىٍَ يحشجى جشجًاٌ يحخصص فٍ نغحٍُ (عشتٍ و فشَغٍ) . جذسَة انطانة عهً انحعايم يع يخحهف جقُُات انحشجًة انشفىَة . -جشجُع انطانة عهً االهحًاو تهزا انًجال ألهًُحه .

محزىي انمبدح انزعهيميخ
َُفشد انغذاعٍ انثاٍَ تانجاَة انحطثُقٍ ،يقاسَة تانغذاعٍ األول.
إر َعحًذ أعاعا عهً انحطثُق ،و انزٌ َحًثم فٍ جًاسٍَ يحعهقة تانحشجًة انشفىَة و يخحهف انحقُُات
انًغحعًهة فٍ هزا انًُذاٌ.
يع جغهُظ انضىء عهً انحشجًة انقاَىَُة و انحشجًة فٍ انًحاكى انحٍ أصثحث انُىو األكثش اَحشاسا و
األكثش طهثا.

جامعة باجي مختار – عنابةUniversité Badji-Mokhtar. Annaba
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طرق انزقييم
انزقييم ثبنىضجخ انمئىيخ
/
70%
10%

طجيعخ االمزحبن
ايححاٌ
ايححاٌ جضئٍ
أعًال يىجهة
أعًال جطثُقُة
انًششوع انفشدٌ
األعًال انجًاعُة (ضًٍ فشَق)
خشجات يُذاَُة
انًىاظثة (انحضىس /انغُاب)
عُاصش أخشي (َحى جحذَذها)
طجيعخ االمزحبن

10%

10%
انزقييم ثبنىضجخ انمئىيخ

طرق انزقييم
انمرجع األصبصي انمىصً ثه:
عىىان انمرجع
أصىل انحشجًة

انمؤنف
د .حغُة إنُاط حذَذ

مراجع انذعم اإلضبفيخ (إن وجذد):
انمؤنف
عىىان انمرجع األول
SELESKOVITCH
L’interprète dans les
Danica
conférences
internationales
انمؤنف
عىىان انمرجع انثبوي
La traduction
LEDERERE Mariane
aujourd’hui. Le modèle
interprétatif

دار انىشر و انضىخ
داس انكحة انعهًُة 2013
دار انىشر و انضىخ
Paris. Lettres modernes
1995
دار انىشر و انضىخ
Paris. Hachette 1995
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انمخطظ انزمىي انمررقت
األصجىع

انزبريخ

محزىي انذرس

األعثىع األول

L’interprétation diplomatique

07/02/2017

األعثىع انثاٍَ

//

14/02/2017

األعثىع انثانث

Exercices pratiques de l’int- Dipl

21/02/2017

األعثىع انشاتع

//

28/02/2017

األعثىع انخايظ

L’interprétation dans les conférences

07/03/2017

األعثىع انغادط

االمزحبن انجزئي

14/03/2017

األعثىع انغاتع

Spécificités de l’int ds conférences

04/04/2017

األعثىع انثايٍ

Difficultés de l’int ds conf

11/04/2017

األعثىع انحاعع

L’interprétation dans les cours et tribunaux

18/04/2017

األعثىع انعاشش

//

25/04/2017

األعثىع انحادٌ
عشش

Ses Caractéristiques et difficultés

03/05/2017

األعثىع انثاٍَ عشش

Exercices d’int ds les cours

10/05/2017

األعثىع انثانث
عشش

امزحبن وهبيخ انضذاصي

17/05/2017

جامعة باجً مختار – عنابة

Université Badji-Mokhtar- Annaba
القسم :الترجمة

الكلٌة :اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة

منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انشعجخ  :التزجمح

انى َذاٌ  :اللغاخ األجىثُح

انسنخ انجبيعُخ 2017/2016 :

انزخصص  :تزجمح عزتٍ فزوضٍ

انزعرف عهً انًبدح انزعهًُُخ
انعنىاٌ :تزجمح عزتٍ/فزوضٍ
وحذح انزعهُى :األصاصُح
انًعبيم02 :
عذد األرصذح05 :
انحجى انسبعٍ األسجىعٍ  3 :صاعح
انًحبضرح ( عذد انسبعبد فٍ األسجىع )  1,30 :صاعح
أعًبل رىجُهُخ ( عذد انسبعبد فٍ األسجىع )  1,30 :صاعح
أعًبل رطجُقُخ ( عذد انسبعبد فٍ األسجىع ) ................/......... :

يسؤول انًبدح انزعهًُُخ

االسى ،انهقت ،انررجخ  :يهذٌ ثىنىدانٍ – أسزبر يسبعذ ة
رحذَذ يىقع انًكزت ( يذخم  ،يكزت)  :قضم التزجمح

انجرَذ االنكزرونٍ mehdibouloudani@yahoo.fr :
رقى انهبرف =//=. :
رىقُذ انذرس ويكبنه :األحد – 12:30-11 :القاعح  / 10الثالثاء  – 11 – 09:30القاعح 9
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جامعة باجً مختار – عنابة

Université Badji-Mokhtar- Annaba
القسم :الترجمة

الكلٌة :اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة

وصف انًبدح انزعهًُُخ
انًكزسجبد ): (Pré requis

المقُاس لُش جدَدا علً معظم طلثح الضىح األولً ماصتز ،فقد كان مثزمجا فٍ مزحلح التدرج
( فٍ قضم التزجمح) ،اكتضة الطلثح مه خالله تعض المهاراخ اللغىَح و التزجمُح.
انهذف انعبو نهًبدح انزعهًُُخ :

تدرَة الطلثح علً تقىُاخ التزجمح الصحفُح فٍ مجال الضُاحح.
أهذاف انزعهى (انًهبراد انًراد انىصىل إنُهب) :

 تدرَة الطلثح علً االوتقال تُه اللغاخ و تحضُه مهاراتهم التزجمُح مه خالل الثىائُحاللغىَح :فزوضٍ/عزتٍ؛
 تدرَة الطلثح علً تقىُاخ التحزَز ؛ تدرَة الطلثح علً تقىُاخ التزجمح ؛ -تحضُه المضتىي اللغىٌ للطلثح و إثزاء رصُدهم الثقافٍ فٍ شتً المجاالخ.

يحزىي انًبدح انزعهًُُخ

َتم اختُار وصىص محددج لتزجمتها مه الفزوضُح إلً العزتُح .و َجزٌ التزكُز علً
مىضىعاخ الضاعح فٍ مجال الضُاحح فٍ الجزائز و العالم مه خالل تزجمح جملح مه
المقاالخ الصحفُح المضتقاج مه الصحف و المجالخ الىطىُح و الدولُح ،األمز الذٌ َضاهم فٍ
إثزاء الزصُد المعزفٍ و الثقافٍ للطلثح.
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جامعة باجً مختار – عنابة

Université Badji-Mokhtar- Annaba
القسم :الترجمة

الكلٌة :اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة

طرق انزقُُى
انزقُُى ثبننسجخ انًئىَخ

طجُعخ االيزحبٌ
امتحان
امتحان جزئٍ
أعمال مىجهح
أعمال تطثُقُح
المشزوع الفزدٌ
األعمال الجماعُح (ضمه فزَق)
خزجاخ مُداوُح
المىاظثح (الحضىر  /الغُاب )
عىاصز أخزي ( َتم تحدَدها )
انًجًىع

%60
% 10
%10
%10

%10
%100

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
المؤلف

دار النشر و السنة

فن الترجمة اإلعالمٌة
مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):

عبد المجٌد شكري

دار الفكر العربً -القاهرة 2004 -

الترجمة العملٌة
فنىٌ انزحرَر انصحفٍ
الصحف الوطنٌة و الدولٌة ،المجالت
و الدورٌات ،قنوات األخبار و مواقع
االنترنٌت.

أنطوان شكري مطر
نعمات أحمد عتمان

دار المشرق – بٌروت 2003 -
دار المعرفة الجامعٌة – مصر2008 -

-

-

عنوان المرجع
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جامعة باجً مختار – عنابة

Université Badji-Mokhtar- Annaba
القسم :الترجمة

الكلٌة :اآلداب و العلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة

انًخطط انزينٍ انًررقت

األسجىع
األسبوع األول

األسبوع الثانً

يحزىي انذرس

 16و 2016/10/18

مدخل إلً علم التزجمح

 23و 2016/10/25

التزجمح الصحفُح

2016/10/ 30

األسبوع الثالث

تمارَه

األسبوع الرابع

تزجمح وصىص المؤتمزاخ

األسبوع الخامس
األسبوع السادس
األسبوع السابع
األسبوع الثامن
األسبوع التاسع

األسبوع العاشر

األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثانً عشر

انزبرَخ

 6و 2016/11/8
 13و 2016/11/15

تمارَه
االمتحان الجزئٍ

 20و 2016/11/22

المتزجم و التزجمح اِلُح

 27و 2016/11/29

مدخل الً التزجمح القاوىوُح و الزصمُح
تطثُقاخ حىل التزجمح الزصمُح
تزجمح الىصىص التقىُح

 4و 2016/12/6
 11و 2016/12/13
2017/01/ 03

تزجمح الىصىص األدتُح

 08و 2017/01/10

مزاجعح

 15و 2017/01/17

االمتحان االستدراكً
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جامعة باجي مختار – عنابةUniversité Badji-Mokhtar. Annaba
الكلية :اآلداب و العلوم االنسانية و االجتماعية القسم :.الترجمة

منهاج المادة التعليمية SYLLABUS
.انشعبت  :ترجمة

انم يذان  :الترجمة و اللغات االجىبُة
انخخصص :عربٍ – اوكلُزٌ -عربٍ
انسذاسي:االولانسنت انجبمعيت 2017/2016 :

انخعرف عهً انمبدة انخعهيميت
انعنىان  :ترجمة عربٍ – اوكلُزٌ
وحذة انخعهيم :أساسُة
عذد األرصذة  .......:انمعبمم ..........:
انحجم انسبعي األسبىعي 03:
انمحبضرة ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ................................. :
أعمبل حىجيهيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) 03 :
أعمبل حطبيقيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ............................. :

مسؤول انمبدة انخعهيميت
االسم ،انهقب ،انرحبت :قبسٍ مىتهً – أستار مساعذ أ
ححذيذ مىقع انمكخب ( مذخم  ،مكخب ) ............................................... :
انبريذ االنكخروني ok.mountaha@yahoo.fr
رقم انهبحف 079404393:
حىقيج انذرس ومكبنه :األربعاء 11- 9:30القاعة  16 bisو : 14-12:30القاعة 16 bis
الخمُس  9:30-8 :القاعة  16 bisو  11- 9:30القاعة 13
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جامعة باجي مختار – عنابةUniversité Badji-Mokhtar. Annaba
الكلية :اآلداب و العلوم االنسانية و االجتماعية القسم :.الترجمة

وصف انمبدة انخعهيميت

املكتس بات ): (Pré requis
اهمتكن من امرتمجة احلرفية نوجمل و امنصوص املصريةـ املدرة ػىل امبحث يف املاموس مع امتفريق بني املتالزمات انوفظية وامتؼابري
امكنائية امؼامة و الامثال و احلمك.
امهدف امؼام نوامدة امتؼوميية :
اموصول اىل ترمجة هص يف ػام  ،مع اس تخدام تلنيات امرتمجة اخملتوفة و امتفريق بني امرتمجة احلرفية و امرتمجة بترصف .
أهداف امتؼمل (املهارات املراد اموصول اههيا)  ( :من  3اىل  6أهداف مع امرتكزي فلط ػىل الهداف اميت يمت تليميها)
 امتؼامل مع امنص املراد ترمجته مع امتليد ابالماهة دون اموكوع يف خف امرتمجة لكمة بلكمة.)

محخىي انمبدة انخعهيميت
يركز هذا المقياس على ترجمة أنماط مختلفة من النصوص حيث نقسم النصوص الى :تقنية ـ متخصصة و أدبية  ،فكل
نوع من هذه النصوص تتم معالجته بطريقة خاصة .التدرب على تقسيم النص الى وحدات ترجمة ثم ترجمة الكلمات
الصعبة و من ثم إعادة تركيب النص في اللغة المترجم اليها.

يمكن االضافة في صفحة أخرى ،عند الحاجة
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جامعة باجي مختار – عنابةUniversité Badji-Mokhtar. Annaba
الكلية :اآلداب و العلوم االنسانية و االجتماعية القسم :.الترجمة

طرق انخقييم
انخقييم ببننسبت انمئىيت

طبيعت االمخحبن
امتحان
امتحان جزئٍ
أعمال مىجهة
أعمال تطبُقُة
المشروع الفردٌ
األعمال الجماعُة (ضمه فرَق)
خرجات مُذاوُة
المىاظبة (الحضىر  /الغُاب )
عىاصر أخري ( َتم تحذَذها )
انمجمىع

50%
25%

%25
100%

انمصبدر وانمراجع
المرجع األساسي الموصىبه :
عنوان المرجع

اخلطاب واملرتمج

المؤلف

حامت ابسل

دار النشر و السنة

جامؼة الامام محمدبن سؼود االسالمية1998

مراجع الدعم اإلضافية (إن وجدت):
عنوان المرجع األول

المؤلف
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دار النشر و السنة

جامعة باجي مختار – عنابةUniversité Badji-Mokhtar. Annaba
الكلية :اآلداب و العلوم االنسانية و االجتماعية القسم :.الترجمة

انمخططانزمني انمرحقب

األسبىع

الس بوع الول
الس بوع امثاين
الس بوع امثامث
الس بوع امرابع
الس بوع اخلامس

محخىي انذرس

امرتمجة امس ياس ية امصحفية :احلرب يف سوراي
امرتمجة امطبية :مرض امفصام

انخبريخ

2016-10-19
2016-10-26

امرتمجة امتوخيصيةو امتفسريية = متارين-

2016-11-02
2016-11-09

امرػاية ابلس نان و درء املرض

2016-11-16

بربطاهياو كاتون امهجرة

الس بوع امسادس

الامتحان اجلزيئ

2016-11-23

الس بوع امسابع

املرتمج و امرتمجة الامية

2016-11-30

الاس بوع امثامن

مدخل اىل امرتمجة املاهوهية و امرمسية

2016-12-07

الاس بوع امتاسع

تطبيلات حول اىل امرتمجة امرمسية

2016-12-14

الاس بوع امؼارش

تطبيلات ػىل هصوص تلنية كصرية

2017-01-04

الس بوع احلادي غرش

تطبيلات ػىل هصوص أدبية كصرية

2017-01-11

الس بوع امثاين غرش

مراجؼة

2017-1-18

الاس بوع امثامث غرش

امتحان هناية امسدايس

-

الامتحان الاس تدرايك
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جامعة باجً مختار – عنابة
الكلٌة..كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية................

Université Badji-Mokhtar. Annaba
القسم .الترجمة

منهاج المادة التعلٌمٌة SYLLABUS
انى يذاٌ  :تشجوح

انشعبت  :تشجوح

انخخصص :تشجوح
انسذاسي  :األول

انسنت انجبيعيت 2017/2016 :

انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت
انعنىاٌ  :تشجوح إًجلُضٌ  -عشتٍ
وحذة انخعهيى  :أساسُح
انًعبيم ..................... .......... :
عذد األرصذة ....... :
انحجى انسبعي األسبىعي  3 :ساعاخ
انًحبضرة ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ................................. :
أعًبل حىجيهيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ........................... :
أعًبل حطبيقيت ( عذد انسبعبث في األسبىع ) ............................. :

يسؤول انًبدة انخعهيًيت
االسى ،انهقب ،انرحبت  :عطُــح صٌَة أستارج هساعذج "أ"
ححذيذ يىقع انًكخب ( يذخم  ،يكخب ) ............................................... :
انبريذ االنكخروني zinebatiad@yahoo.fr :
رقى انهبحف 05 59 39 17 16 :
حىقيج انذرس ويكبنه َ :ىم األستعاء هي  9.30سا11 -سا 14 – 12.30سا و َىم الخوُس هي  8سا –  9.30و  14-12.30سا
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جامعة باجً مختار – عنابة
الكلٌة..كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية................

Université Badji-Mokhtar. Annaba
القسم .الترجمة

وصف انًبدة انخعهيًيت
انًكخسببث ): (Pré requis
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......................................
انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت :
تذسَس الطلثح كُفُح التشجوح و التعاهل هع هختلف الٌصىص فٍ هُادَي هتعذدج و كزا تٌوُح قذساتهن
اللغىَح و الثقافُح فٍ هزا الوجال.
أهذاف التعلن (انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)  ( :هي  3الً  6أهذاف هع التشكُض فقط علً األهذاف التٍ
َتن تقُُوها)
 اكتساب مهارات لغوية و ترجمية . -استعمال المهارات اللغوية في الحياة

المهنية……………………………………………………………………………………

يحخىي انًبدة انخعهيًيت

يتمـــثل محتوى المادة أساسا في اختيار نصوصا للترجمة متعددة في ميادين مختلفة
و مـــا يحتويه من خصوصيات لكي يتسنى للطالب تطبيق المهارات اللغوية المكتسبة
في الميدان العملي و تنمية ثقافته العامة من خالل تنوع النصوص المقدمة ،مما يمكنه من
القيام بمهنته كمترجم على أحسن وجه.
كما يشارك الطلبة في الدروس بتقديم في كل أسبوع بحوثا في الميدان.

…
يمكن االضافة في صفحة أخرى ،عند الحاجة
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جامعة باجً مختار – عنابة
الكلٌة..كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية................

Université Badji-Mokhtar. Annaba
القسم .الترجمة

طرق انخقييى
انخقييى ببننسبت انًئىيت
% 50

طبيعت االيخحبٌ
اهتحاى
اهتحاى جضئٍ
أعوال هىجهح
أعوال تطثُقُح
الوششوع الفشدٌ
األعوال الجواعُح (ضوي فشَق)
خشجاخ هُذاًُح
الوىاظثح (الحضىس  /الغُاب )
عٌاصش أخشي ( َتن تحذَذها )
انًجًىع

% 40

% 10
100%

انًصبدر وانًراجع
المرجع األساسً الموصى به :
عنوان المرجع

المؤلف

دار النشر و السنة

مراجع الدعم اإلضافٌة (إن وجدت):
عنوان المرجع األول

المؤلف

دار النشر و السنة

انترنٌت
عنوان المرجع الثانً
مجالت متعددة

المؤلف
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دار النشر و السنة

جامعة باجً مختار – عنابة
................كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية..الكلٌة

Université Badji-Mokhtar. Annaba
 الترجمة.القسم

انًخطط انزيني انًرحقب

انخبريخ

يحخىي انذرس

األسبىع

The Importance of Translation Studies for
Development Education.

األسبوع األول

The Importance of reading
Translation in the service of communication

Communication in changing world
The role of language in culture

ًاالمتحان الجزئ

ًاألسبوع الثان
األسبوع الثالث
األسبوع الرابع
األسبوع الخامس
األسبوع السادس

Most spoken languages in the world

األسبوع السابع

The Employment Problem in Less Developed
Countries

االسبوع الثامن

The economic causes of Algeria’s political
violence

االسبوع التاسع

Europe’s melting pot

االسبوع العاشر

Peace in the World

األسبوع الحادي عشر

Freedom of expression

األسبوع الثانً عشر

ًامتحان نهاٌة السداس

االسبوع الثالث عشر

ًاالمتحان االستدراك

-
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