كمية اآلداب

جامعة بنيا
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة االنجميزية
الوقرر يوثل عٌصراً رئيسيا ً أّ ثاًْيا ً بالٌسبت للبراهح  :عٌصراً رئيسيا ً
العام الدراسي1022/1020:
القسـم الذي يتبعه البرنامج :المغة االنجميزية

القسم الذي يتبعه المقررالمغة االنجميزيه

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 1020

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :ترجمة
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
4

الفرقة /المستوي :األولى
عممي و  /أو تمارين

نظري

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أٌ يتؼرف انطانة ػهى تؼريف ػهى انترخًّ
 -1أىداف المقرر
 -2أٌ يكتسة اساسياخ انترخًح
Aims
 -3أٌ يتؼهى كيفيح استخذاو َظرياخ انترخًح انًختهفح فى انتطثيك وترخًح َىػياخ
يختهفّ يٍ انُصىص
-2المخرجات التعممية المستيدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتياء ىذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
أ -المعرفة و الفهم أ .1.يتؼرف ػهى تاريخ ػهى انترخًّ
 Knowledge andأ .2.يهى تانطرق انًختهفّ نترخًح انكهًاخ وانتراكية
 Understandingأ .3.يستذل ػهى يدًىػّ يٍ انمىاػذ انالزيّ نترخًّ انُصىص ترخًح صحيحّ يثم
انكالو انًثاشر وانغير يثاشر واندًم انًركثّ
ب -القدرات الذهنية ب .1.يًيس تيٍ انُىػياخ انًختهفّ يٍ انُصىص ويا يُاسة كم َص يٍ طرق
 Intellectual skillsانترخًّ انًختهفّ
ب .2.يتؼرف ػهى يدًىػّ يٍ انتؼثيراخ االصطالحيّ انتى تساػذِ ػهى اداء ترخًح
َصيّ صحيحّ
ج .1.يثتكر اسانية يختهفّ فى انترخًّ
جـ -المهارات
ج .2.يدًغ تيٍ يا يًهكّ يٍ كهًاخ وتؼاتير ويا يؼرضّ انًُهح يٍ اصطالحاخ فرديّ
المهنية
ويركثّ
 Professional Skillsج .3.يطىر يٍ لذرتّ ػهى تطثيك يا يذرسّ يٍ َظرياخ فى انترخًّ ػهى اَىاع
يختهفّ يٍ انُصىص
د -المهارات العامة  -2يكتسة اساسياخ انترخًح
 -3 General Skillsيتؼهى كيفيح استخذاو َظرياخ انترخًّ انًختهفح فى انتطثيك وترخًح َىػياخ
يختهفّ يٍ انُصىص
 -3يحتىي انًمرر
Syllabus

الوْضْع
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 -4أسانية انتذريس
وانتؼهى
Teaching and
learning methods

1- Introduction to translation: Theory and
application
2- An overview of the history of translation
theories
3- Translations of words and constructions
4- Two word verbs
5- Examples for translating two word verbs
6- sentence construction
7- active / passive
8- complex sentences
9- Idioms
10- Reported speech
11- Selections of different translation passages
12- Selections of different translation passages
13- Selections of different translation passages
14- Exam
.4أ .الوحاضرٍ
.4ب .هٌاقشاث ّتطبيقاث شفْيَ

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

.5أ .يتن تفعيل ًظام االرشاد االكاديوى
.5ب.
.5ج.

 -5أسانية انتذريس
وانتؼهى نهطالب روي
انمذراخ انًحذودج
Teaching and
Learning methods
for disables
.6أ.
 -6أسانية انتذريس
.6ب.
وانتؼهى نهطالب
انًتًيسيٍ
 -7تمييى انطالب

:Students assessment

أ -األساليب
المستخدمة
Tools

تحريرى

لقياس مدى اكتساب الطالب لممصطمحات التى تم عرضيا فى المنيج

واستخداميا فى الترجمو

شفوى لقياس قدرة الطالب عمى الترجمو الفوريو بما يميزه بعد التخرج عن غيره من
دارسى المغات

ب -التوقيت
Time schedule
ج -توزيع الدرجات

الشفوى األسبوع الثانى عشر
التحريرى األسبوع الخامس عشر
نياية الفصل الدراسي

% 77

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

% 37

كليت اآلداب
ّحدة ضواى الدْدة ّاإلعتواد
هشرّع التطْير الوستور ّالتأُيل لإلعتواد CIQAP

خاهعت بٌِا
تليفْى 8133224310

د – نظام تحديد التقديرات
Grading system

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

 6-1ضعيف جدا
 9-7ضعيف
 12-17مقبول
 15-13جد
 17-16جيد جدا

 27-18ممتاز
 -8لائًح انكتة انذراسيح وانًراخغ :List of references
أ -مذكرات
Course notes
ب -كتب ممزمة
Required books
)(Text books

ال يْخد

Selections for translation

ج -كتب مقترحة
Recommended
books

)-Translation, history & culture. By Bassnet (London,1990
ً-ظريت الترخوت الحديثت (هحود هحود عٌاًى)

- International Periodical of Translation Studies.
د -دوريات عممية
- http://runners.ritsumei.ac.jp/cgi-bin/swets/volumeأو نشرات ...الخ
query-e?mode=1&key=&issn=&tr=Target+Periodicals, web
+International+Periodical+of+Translation+Studies sites.. etc.

 -9االمكانيات المطموبة

لمتدريس و التعمم

-

لىاييس يتؼذدج انهغاخ
اياكٍ نهتذرية ػهى انترخًّ انفىريّ
كىرساخ يؼتًذج فى انًستىياخ انًختهفّ نهترخًح

هٌسق الوقرر(أستاذ الوادة) :دُ.شام هحود حسي

رئيس القسن :أ .دً .ازك عبد اللطيف
التاريخ /
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