كمية اآلداب

جامعة بنيا
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة االنجميزية
انًقرر يًثم عُصراً رئيسيا ً أٔ ثإَيا ً تانُسثح نهثرايح  :عُصراً رئيسيا ً
العام الدراسي1022/1020
القسـم الذي يتبعه البرنامج المغة االنجميزية

القسم الذي يتبعه المقرر المغة االنجميزية

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 1020

أ -معمومات أساسية:
الرمز الكودي:

اسم المقرر :ترجمة
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

4

الفرقة /المستوي :الثانية

نظري

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أىداف المقرر

Aims

-1أٌ يتؼشف انطانة ػهٗ انخظائض االصاصيح نهًتشخى انُاخح
 -2أٌ يكتضة انطانة أكثش ػذد يٍ انًظطهحاخ انظحفيح ٔانضياصيح
ٔانتداسيح انتٗ تًكُّ يٍ انؼًم فٗ شتٗ انًداالخ تؼذ انتخشج
 -3أٌ يتًكٍ انطانة يٍ انشتط تيٍ يا يذسصّ يٍ يذاسس َٔظشياخ يختهفّ
فٗ انتشخًّ ٔتيٍ يا يتشخًّ يٍ انُظٕص

-2المخرجات التعممية المستيدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتياء ىذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
أ -المعرفة و الفهم
Knowledge and
Understanding
ب -القدرات الذهنية
Intellectual skills
جـ -المهارات المهنية
Professional Skills

د -المهارات العامة

أ .1.يكتضة يدًٕػّ كثيشِ يٍ انًظطهحاخ فٗ انتخظظاخ انًختهفّ
أ .2.يشكز ػهٗ انتؼثيشاخ انظحفيح ٔانتداسيّ ٔانضياصيّ نًا نٓا يٍ اًْيّ
فٗ تشخًح انؼذيذ يٍ إَاع انُظٕص
أ .3.يضتشخغ يا دسصّ يٍ يظطهحاخ فٗ انًُٓح انضاتق ٔيشتطٓا
تانًظطهحاخ اندذيذِ نتكٕيٍ يظطهحاخ اكثش اصتخذايا فٗ تشخًح انُظٕص
ب .1.يؼذد انخظائض انًختهفح نهًتشخى انديذ فٗ كافح انتخظظاخ
ب .2.يحذد ايكاَيح اصتخذاو كم يظطهح فٗ انُض انزٖ يُتًٗ انيّ
ب .3.يفاضم تيٍ انتؼاتيش انًختهفّ ٔاختياس انتؼثيش انًُاصة نكم خًهّ أ
َض نهٕطٕل انٗ تشخًّ طحيحّ
ج .1.يًاسس انتشخًح ػًهيا ٔرنك يٍ خالل يؼشفتّ تخظائض انتشخًح
ٔانًتشخى انُاخح
ج .2.يتًكٍ يٍ اخشاء تشخًح َظيّ راخ يؼُٗ تًفشدِ دٌٔ انشخٕع
نهقايٕس
ج .3.يظثح قادسا ػهٗ انذخٕل فٗ اٖ يُاقشّ شفٕيّ نتشخًح تؼثيشاخ يشكثّ
تظم انٗ حذ انُظٕص
ج .4.يثذا فٗ تطثيق كم يا يذسصّ ػهٗ إَاع يختهفّ يٍ انُظٕص
 -1يطثق فؼهيا انخظائض االصاصيح نهًتشخى انُاخح
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ٔحذج ضًاٌ اندٕدج ٔاإلعتًاد
يشرٔع انتطٕير انًستًر ٔانتأْيم نإلعتًاد CIQAP
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ٗ يكتضة أكثش ػذد يٍ انًظطهحاخ انظحفيح ٔانضياصيح ٔانتداسيح انت-2 General Skills
تًكُّ يٍ انؼًم فٗ شتٗ انًداالخ تؼذ انتخشج
عذد
انساعاخ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Syllabus

انًٕضٕع

 يحتٕ٘ انًقشس-3

1- The task of the translator
2- Requirements of efficient translators
3- requirements for press translators
4- Political and diplomatic terms used in
journalism
5- Terms and idioms(1)
6- Terms and idioms(2)
7- Theories of functional translation
8- An overview of the different types of
translation
9- Literary and scientific translation
10- Commercial and press translation
11- Application on different passages from
different types of translation
12- Application on different passages from
different types of translation
13- Application on different passages from
different types of translation
14- revision
15- Exam
ِ انًحاضر.أ.4
 أصانية انتذسيش ٔانتؼهى-4
ّ انًُاقشاخ انشفٕي.ب.4 Teaching and learning
methods
 يتى تفعيم َظاو االرشاد االكاديًى.أ.5
 أصانية انتذسيش ٔانتؼهى-5
.ب.5
نهطالب رٔ٘ انقذساخ انًحذٔدج
.ج.5 Teaching and Learning
methods for disables
 ال يٕخذ.أ.6
.ب.6

 أصانية انتذسيش ٔانتؼهى-6
ٍنهطالب انًتًيزي

:Students assessment
لقياس مدى اكتساب الطالب من كممات وتعبيرات اصطالحيو

التحريرى

تمكنو من ترجمة نص كامل بمفرده

لقياس قدرة الطالب عمى المواجيو والترجمو الفوريو واكتسابو

 تقييى انطالب-7

 األساليب المستخدمة-أ
Tools

الشفوى

لمعمومات كافيو عن الطرق المختمفو لمترجمو
الشفوى األسبوع الثانى عشر
خايعح تُٓا
8133224310 ٌٕتهيف

Time

 التوقيت-ب

كهيح اآلداب
ٔحذج ضًاٌ اندٕدج ٔاإلعتًاد
CIQAP يشرٔع انتطٕير انًستًر ٔانتأْيم نإلعتًاد

schedule
ج -توزيع الدرجات

د – نظام تحديد التقديرات
Grading system

التحريرى األسبوع الخامس عشر
نياية الفصل الدراسي

% 77

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

% 37

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

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

 27-18ممتاز
 -8قائًح انكتة انذساصيح ٔانًشاخغ :List of references
أ -مذكرات Course
notes
ب -كتب ممزمة
Required books (Text
)books
ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو

ال يٕخذ

Selections for translation

-

يرشذ انًترخى (يحًذ يحًذ عُاَى)
Scandals of translation by Venuti

http://en.wikipedia.org/wiki/Translation

نشرات ...الخ
Periodicals, web sites..
etc.

 -9االمكانيات المطموبة
لمتدريس و التعمم

-

يترخًيٍ يتخصصيٍ نعرض خثراتٓى ٔايكاَياتٓى عهى انطهثح
 تعثاخ تثادل خثراخ تيٍ انطهثّ انًصرييٍ ٔاالخاَة نتثادلانخثراخ انهغٕيح

يُسق انًقرر(أستار انًادج) :أ.د.وْ .شاو يحًذ

رئيس انقسى :أ .دَ .ازك عثذ انهطيف
التاريخ /

كهيح اآلداب
ٔحذج ضًاٌ اندٕدج ٔاإلعتًاد
يشرٔع انتطٕير انًستًر ٔانتأْيم نإلعتًاد CIQAP

/

خايعح تُٓا
تهيفٌٕ 8133224310

