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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 :

323 F.  

 (2ترجمة )فاسم المقرر : 

 Traduction 
 الثالثةالفرقة / المستوى : 

اللغة التخصص : 
 الفرنسية

 

 عدد الوحدات الدراسية :    نظري         عملي       

 
 هدف المقرر : -2

 

 المعرفة الدقيقة لبعض المجاالت .1

  .واالستخدامات التكنولوجية العلمية 

 .التمكن من أدوات الترجمة .2

  .اقتناء لغة .3

 

  :          المخرجات التعليمية المستهدفة -3
خصائص كل من اللغة العربية معرفة   .1  : المعرفة والفهم -أ

  .والفرنسية

 الوقوف علي أدوات اللغة الفرنسية  .2

 .كيفية تعلم هذه اللغةو            

  :  المهارات الذهنية -ب
  .الوقوف علي أسرار اللغة .1

  .اكتشاف استعماالت أخري .2

  .كيفية توظيف اللغة للتمكن منها .3

 : والعمليةالمهارات المهنية  -جـ

     

 .التعامل مع اآلخر .1

 .تدريس اللغة .2

 .جذب الطالب لتعلمها .3
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  .األنفتاح علي اآلخر والحوار معه .1     : المهارات العامة  -د 

  ثقافة أخرى.معرفة عالم آخر و .2

 محتوى المقرر: -4
                     

 
 

1- Traduction des différents types 

textuels. 

2- Thème d’actualité : lexicologie et 

enrichissement culturel .  

3-Thème d’actualité : lexicologie, 

enrichissement culturel et 

traduction (suite).   

4-Version d’un thème d’actualité. 

5-  Textes portant sur la politique : 

thème. 

6-  Version d’un texte politique. 

7- Evaluation. 

8- Des bribes de textes économiques. 

9- Version ayant rapport avec 

l’économie. 

10- Textes portant sur le monde social: 

thème  et version. 

11- Version d’un thème social. 

12- Version d’un thème social (suite). 

13-Devoir noté. 

14-Révision générale. 

15-Evaluation. 
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       أساليب التعليم والتعلم  -5

                
 المحاضرة           -

 المناقشة المفتوحة- 

 العصف الذهني- 

 العمل في مجموعات- 

 التدريب والممارسة- 

 تعلم الذاتىال-          

 لتعلم التفاعلىا-          

 ض الفعالالعر-          

 
 

 تقويم الطــالب : -6

االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي - األساليب المستخدمة                      -أ

.للطالب   

البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى  -  

  . الطالب

  التوقيت                    -ب

30أعمال فصلية: توزيع الدرجات    -جـ  

 120تحريرى:                           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 

 

  :ا.د غادة غتورىرئيس مجلس القسم العلمي      د.أميرة الحكيم : منسق المقرر

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