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 وحده ضمان الجودة  

 (2020-2019)للعام األكاديمي دراسيتوصيف مقرر استرشادي ل (7) نموذج

 دمنهورجامعة / أكاديمية : 
 التربيةكلية / معهد : 

 اللغة الفرنسيةقسم  : 
  بيانات المقرر -1

الرمز الكودي :  
F.313 

  (1ترجمة )فاسم المقرر : 
Traduction 

  الثالثة الفرقة / المستوى :

اللغة التخصص : 
 الفرنسية

 

 عدد الوحدات الدراسية :    نظري         عملي       

 
 هدف المقرر : -2

 

 التمكين من أدوات الترجمة . -

 الوقوف علي اسرار كل من اللغتين .-

القدرة علي توظيف لغة كل -

 المعنيمن النصين إلبراز 

  :          المخرجات التعليمية المستهدفة -3
   : المعرفة والفهم -أ

 التعرف على كافة الموضوعات.  .1

 المقدرة علي اختيار العبارات . .2

 كيفية الصياغة إلعطاء المعني . .3

 

  :  المهارات الذهنية -ب
 تشجيع الطالب علي التوغل في النص.  .1

 اكتشاف اسرار استعماالت اللغتين.  .2

معرفة كل من 3.

 اللغتين.
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 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

مساعدة الطالب للوقوف علي خصائص  .1

 كل من اللغتين. 

 اقتناء ثقافة واسعة.  .2

 التمكن من اللغة . .3

 

 كيفية الصياغة . .1     : المهارات العامة  -د 

 التعرف علي شتي المجاالت.  .2

 
 

 محتوى المقرر: -4
                     

 
 

1- Traduction des différentes typologies 

phrastiques dans les différents 

temps et modes: textes courts et 

longs. 

2- Thème général abordant  le FOS.  

3- Version générale abordant le FOS. 

4-  Textes portant sur le tourisme : 

thème et version. 

5-  L'hôtellerie, point de démarrage. 

6- Version concernant l'hôtellerie. 

7- Evaluation. 

8-Un échantillon d’un texte 

commercial. 

9- Version ayant rapport avec le 

commerce. 

10- Textes portant sur le commerce : 

thème et version. 

11- Thème traitant le FOS juridique. 

12-Version ayant affaire au FOS 

juridique. 

13-Thème et version se reposant sur la 

médecine comme fondement. 

14-Révision générale. 

15-Evaluation. 
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       أساليب التعليم والتعلم  -5

                
المحاضرة-                                                                                                           

المناقشة المفتوحة      -          

العصف الذهني          -         

العمل في مجموعات -         

التدريب والممارسة    -         

التعلم الذاتى-                       

التعلم التفاعلى   -        

 العرض الفعال-      

 تقويم الطــالب : -6

االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي - األساليب المستخدمة                      -أ

 .للطالب

مهارات البحث والدراسة لدى البحوث والتقارير لتقييم  -

 ب.الطال
  التوقيت                    -ب

    توزيع الدرجات    -جـ
30أعمال فصلية:   

120تحريرى:  

 
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -7
-GUIDERE , (M) : La traduction arabe : Méthodes et applications, De la 

traduction à la traductique , Paris, ellipses, 2005 

 -GUIDERE, (M) : Manuel de traduction Français-arabe / Arabe-

français : Thème, version et rédaction, Exemples, exercices, textes 

corrigés , Paris, ellipses, 2005   

arabe.htm-francais-traduction/traduction-www.atenao.com/ref 

 

http://www.atenao.com/ref-traduction/traduction-francais-arabe.htm
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 :ا.د غادة غتورىرئيس مجلس القسم العلمي        د.أميرة الحكيم د.أسماء عبد السميع: منسق المقرر
 

 
 


