
 ( 21نموذج رقم ) 

 : دمنهور جامعة /أكاديمية

 : التربية كلية / معهد

 : اللغة الفرنسية قسم

 

  2020-2019 توصيف مقرر دراسى

 بيانات المقرر:  -2

 

 هدف المقرر: -1

 

 

 

 ( األهداف العامة للمقرر2)

  مواجهة مجاالت العمل المختلفة 

  التمكين من ادوات الترجمة 

القدرة علي ترجمة النصوص في كافة مجال 

 التخصص العام

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 المعلومات والمفاهيم : -أ

 

 

 

 

 )أ( المعرفة والفهم:          

  معرفة مكونات النص 

  فهم طبيعة كل من اللغتين 

  معرفة اخالقيات مهنة التعليم 

 

 المهارات الذهنية:  -ب 

 

 

 

 

  الوقوف علي اسرار اللغتين. 

  المقدرة علي تحليل النص 

  اكتشاف اختالف والتقاء اللغتين 

 

 المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:  -ج

 

 

 

 

  اكتساب مهارات المهنة 

  الوقوف علي التكيفات الحديثة 

 تطوير الرسالة التعليمية 

 

 المهارات العامة:  -د

 
  الحوار مع اآلخر 

ترجمة ادبية   :اسم المقرر F.422: الرمز الكودى

  2 ))فمتخصصة             

 : الرابعة الفرقة / المستوى

  : اللغة الفرنسية التخصص

 عملى: ساعات  عدد الوحدات الدراسية  نظرى 

 
3 



 

 

 

  اعداد معلم لغة 

 

 

  

 محتوى المقرر: -4

 

 

 

 

 

 

1. Donner des modèles de textes littéraires arabes, comment les traduire en 

attirant l'attention sur le style. 

 

2. Application  

3. Donner des  modèles de textes littéraires français à travers les différents 

siècles et les faire relèver à travers la traduction. 

 

4. Application 

5. Thème   un article de journal français 

6. Version : un  un article de journal 

7. Evaluation 

8. Thème :Extrait d’une nouvelle   

9. Version : Extrait d’une nouvelle 

10. Thème : extrait d’un essai littéraire 

11. Version : critique littéraire  

12. Thème :poème 

13. Version : poème. 

14. Révision générale  

15. Evaluation 

أساليب التعليم -5

 والتعلم :

 

 

 

 المحاضرة .1

 المفتوحةالمناقشة  .2

 العصف الذهني .3

 العمل في مجموعات .4

 التدريب والممارسة .5

 التعلم الذاتي

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب 

ذوى القدرات 

  المحدودة:

 

 

   Weekly / 15 wk 

 ؛ لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالب.االختبارات التحريرية تقويم الطالب : .1

 البحث والدراسة لدى الطالب؛ لتقييم مهارات البحوث والتقارير .2

Assessment 2 Group 

Discussion  

Weekly / 15 wk 



 

التقييم 

                               األول

 عمال فصلية 30 أعمال السنة

  

    

ئى        120 نهاية الفصل الدراسي       التقييم الثاني ََ  امتحان النهاَ

 

 

 

األساليب  –أ

 المستخدمة :

 

 

 ؛ لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالب.االختبارات التحريرية .1

 ؛ لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالبالبحوث والتقارير .2

 

On rotation 

 التوقيت: -ب

 

 

 Week 16th  

توزيع  -ج

 الدرجات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة التقييم

 120 امتحان نهاية الفصل الدراسي .2

 30 أعمال السنة .1

 150 المجموع .3
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -8
  

 كتب:-أ

 

 GUIDERE , M . La traduction arabe : Méthodes et applications, De la traduction à 
la traductique , ellipses2005  

Les quotidiens égyptiens et français, les labels 

 

 

دوريات علمية  -ب

 ....إلخأو نشرات 

 

GUIDERE, M . Manuel de traduction Français-arabe / Arabe-français : Thème, 
version et rédaction, Exemples, exercices, textes corrigés , ellipses 2005  

Les quotidiens égyptiens et français, les labels  

 مجالت علمية، ومواقع اإلنترنت (2)

.htmarabe-francais-traduction/traduction-www.atenao.com/ref 

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


 

 : د. زهرة نوار د. أمانى ونس أستاذ المادة  

 أ.د غادة غتورى                               رئيس مجلس القسم العلمى : 

                      

                                                                        

                                                                                         

 

 

                    
 


