كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة االنجميزية
الوقرر يوثل عٌصراً رئيسيا ً أو ثاًىيا ً تالٌسثح للثراهح  :عٌصراً رئيسيا ً
العام الدراسي1022/1020:
القسـم الذي يتبعه البرنامج :المغة االنجميزية وآدابها

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 :الثالثة
عممي و  /أو تمارين

نظري

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر

Aims

 -1أى يتعرف الطالة علٔ الوٌاُج الوختلفَ للترجوح
 -2أى يفرق الطالة تيي الترجوَ الحرفيَ ّالترجوَ الذالليَ التٔ تعتوذ علٔ
الضياق
-3أى يكتضة الطالة خثرٍ جذيذٍ توعرفح العذيذ هي الظعْتاخ الخاطَ التٔ
تْاجَ الوترجن اثٌاء عوليح الترجوَ

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
أ .2.يترجن ًظْص كاهلَ تظْرج دالليَ ّاالهتٌاع عي ترجوح كلوح تكلوح
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge andأ .1.يتعرف علٔ الظعْتاخ التٔ تْاجَ الطالة فٔ ترجوح االصواء هي لغح
 Understandingللغح تضثة عذم تْاف هعأً هتضاّيح للكلواخ تيي اللغاخ
ب .1.يويز تيي التياراخ اللغْيَ فٔ في الترجوَ
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsب .2.يرتط تيي ها يذرس هي هظطلحاخ ّتعثيراخ ّتيي ها يترجن
ج .1.يتوكي هي هوارصح الترجوح التٔ تعتوذ علٔ الٌض ّليش علٔ
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsالترجوح الحرفيَ للكلواخ الوكًَْ للٌض
ج .2.أى يٌتج ًظْص هترجوَ طحيحَ ّراخ هعٌٔ هفِْم للمارٓء
ج .3.يطثك كل ها يذرس هي طعْتاخ خاطح ّلْاعذ فٔ الترجوَ
 -1يتعرف علٔ الوٌاُج الوختلفَ للترجوح
د -المهارات العامة
 -2 General Skillsيفرق تيي الترجوَ الحرفيَ ّالترجوَ الذالليَ التٔ تعتوذ علٔ الضياق
 -3هحتْٕ الومرر

Syllabus

عذد الساعاخ

الوىضىع
1- Methods of translation
2- Word-for-word translation

كليح اآلداب
وحذج ضواى الدىدج واإلعتواد
هشروع التطىير الوستور والتأهيل لإلعتواد CIQAP
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3- Literal translation
4- Semantic translation
5- Faithful translation
6- Adaptation translation
7- Free translation
8- Communicative translation
9-Special difficulties concerning translation
10- Nouns(difficulties) arising because of lack
of complete equivalent
11- Application on different passages from
scientific, commercial and press types of
translation
12- Application on different passages from
scientific, commercial and press types of
translation
13- Application on different passages from
scientific, commercial and press types of
translation
14- revision
Exam
 أصالية التذريش ّالتعلن-4
 الوحاضرج.أ.4
Teaching
and learning
َ الترجوَ ّالوٌالشاخ الشفْي.ب.4
.ج.4 methods

ٔ يوكي تفعيل دّر االرشاد االكاديو.أ.5
 أصالية التذريش ّالتعلن-5
.ب.5
للطالب رّٕ المذراخ الوحذّدج
.ج.5 Teaching and Learning
methods for disables
 ال يىخذ.أ.6
.ب.6

 أصالية التذريش ّالتعلن-6
للطالب الوتويزيي

:Students assessment
لقياس قدرة الطالب عمى االجابات الشفويه والتعرض لممواجهات

الشفوى

لقياس مدى اكتساب الطالب لما درسه من قواعد وقدرته عمى

التحريرى

االجتماعيه

 تميين الطالب-7

 األساليب المستخدمة-أ
Tools

تطبيقها فى ترجمة النصوص

.............................الشفوى األسبوع الثانى عشر
.............................التحريرى األسبوع الخامس عشر
%77
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نهاية الفصل الدراسي

Time

 التوقيت-ب
schedule
 توزيع الدرجات-ج
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د – نظام تحديد التقديرات
Grading system

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

% 37

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%

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

 27-18ممتاز
 -8لائوح الكتة الذراصيح ّالوراجع :List of references
أ -مذكرات Course
notes

ال يىخذ

ب -كتب ممزمة
Required books (Text
)books

SELECTIONS FOR TRANSLATION

ج -كتب مقترحة
Recommended books
د -دوريات عممية أو نشرات
...الخ
Periodicals, web sites..
etc.

 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس
و التعمم

-In other words by Mona baker
الترخوح االدتيح تيي الٌظريح والتطثيق ( هحوذ هحوذ عٌاًى)-
-

www.questia.com
www.linguistlist.com
The Art of Translation by Steven P. Iverson

-

-

كتة هتخصصه فى الترخوه
اسطىاًاخ تحول هدوىعه هي القىاهيس هتعذدج اللغاخ وتىفيرها
لكل الطالب

هٌسق الوقرر(أستار الوادج) :د.هشام هحوذ حسي

رئيس القسن :أ .دً .ازك عثذ اللطيف
التاريخ /
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وحذج ضواى الدىدج واإلعتواد
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