
 ( 21نموذج رقم ) 

 دمنهور:  جامعة /أكاديمية

 لتربيةا: كلية / معهد 

 اللغة الفرنسية:  قسم

 

 1111-1122 توصيف مقرر دراسى

  :بيانات المقرر -2

 

 :هدف المقرر -1

 

 

 

  .مواجهة مجاالت العمل المختلفة -1

  .دوات الترجمةأالتمكن من  -2

القدرة علي ترجمة النصوص في كافة  -3

 .مجال التخصص العام

 المستهدف من تدريس المقرر :  -3

 

 :المعلومات والمفاهيم  -أ

 

 

 

 

 .يتعرف على  مكونات النص -1

 .يستنتج طبيعة كل من اللغتين  -2

 .القيات مهنة التعليمخأيميز   -3

  :المهارات الذهنية -ب 

 

 

 

 

 .سرار اللغتينأيوضح  -1

 .يدعم المقدرة علي تحليل النص -2

 .يحدد اختالف والتقاء اللغتين -3

  :المهارات المهنية الخاصة بالمقرر -ج

 

 

 

 

 .يجمع  مهارات المهنة -1

 .يوضح  التكيفات الحديثة  -2

 .يعرض تطوير الرسالة التعليمية   -3

  :المهارات العامة -د

 

 

 

 .يدعو الى الحوار مع اآلخر -1

 .عداد معلم لغةإيساعد على   -2

 

 2ف ترجمة :المقرراسم  F.225 :الرمز الكودى

 

 Traduction 

 الثانية:  الفرقة / المستوى

  اللغة الفرنسية:  التخصص

  : ساعاتملىع عدد الوحدات الدراسية  نظرى 
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  محتوى المقرر:-4

 

 

 

 

 

 

1- Maîtrise de la phrase complexe et la comparer avec la phrase simple et 

composée à travers de petits paragraphes de style moderne ayant pour 

thème la science. 

2- L'interrogation : thème et version. 

3- Ordre et exclamation : thème et version. 

4- La phrase emphatique et la phrase elliptique : thème. 

5- La phrase emphatique et la phrase elliptique : version. 

6- La phrase négative : thème et version. 

7-Évaluation.  

8- Le mode passif : thème. 

9- Le mode passif: version. 

10- La concordance des temps: thème. 

11- La concordance des temps : version. 

12- Le subjonctif : thème et version. 

13- Le conditionnel : thème et version. 

14-Révision générale. 

15-Évaluation. 

أساليب التعليم -5

 :والتعلم 

 

 

 

 المحاضرة           -

 المناقشة المفتوحة-  

 العصف الذهني-   

 العمل في مجموعات-   

 التدريب والممارسة-   

          التعلم الذاتى -          

 العرض الفعال-          

  التعلم التفاعلى-          

  

                                                                                           

أساليب التعليم -6

والتعلم للطالب ذوى 

  :القدرات المحدودة

 

 

         Weekly / 15 wk 

 Assessment 2 Group  تقويم الطالب : -7

Discussion  

Weekly / 15 wk 

األساليب  –أ

 :المستخدمة 

 

 

 

 -االختبارات التحريرية لتقييم التحصيل واألداء الكتابي للطالب. 

.   البحوث والتقارير لتقييم مهارات البحث والدراسة لدى الطالب -

On rotation 

  :التوقيت-ب

 

 Week 16th  



 

  :توزيع الدرجات -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

33أعمال فصلية:   

123تحريرى:  

153المجموع :   
  

  

  
 

  :الدراسية والمراجعقائمة الكتب  -8
  

 :كتب-أ

 

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

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

textes corrigés  ,  Paris, ellipses, 2005. 

GUIDERE , (M) : La traduction arabe : Méthodes et applications , 

De la traduction à la traductique  , Paris, ellipses, 2005. 

SAAD,Yehia, GAMIL, Farag  et MORCOS,Fouad, Comment 

traduire? , Le Caire, Librairie Franco-Egptienne, 1986.  

 

دوريات علمية أو  -ب

 نشرات ....إلخ

 

- Les quotidiens égyptiens et français, les labels. 

 

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

 

 د. اميرة الحكيم :  أستاذ المادة

 أ.د غادة غتورى                               رئيس مجلس القسم العلمى : 

                      

                                                                        

                                                                                         

 

 

                    


