كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي

البرنامج الذي يتبعه المقرر :المغة االنجميزية
الوقرر يوثل عٌصراً رئيسيا ً أو ثاًىيا ً بالٌسبت للبراهح  :عٌصراً رئيسيا ً
العام الدراسي.2011/2010
القسـم الذي يتبعه البرنامج :المغة االنجميزية

القسم الذي يتبعه المقرر :المغه االنجميزية

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 2010

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

الرمز الكودي:
4

الفرقة /المستوي :الرابعة

نظري

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أٌ ٚتؼرف انطانة ػهٗ انًُاْح انًختهفّ نهترخًح
 -1أهداف المقرر Aims
 -2أٌ ٚفرق انطانة ت ٍٛانترخًّ انحرفٔ ّٛانترخًّ انذالن ّٛانتٗ تؼتًذ ػهٗ
انضٛااق
-3أٌ ٚكتضة انطانة خثرِ خذٚذِ تًؼرفح انؼذٚذ يٍ انظؼٕتاخ انخاطّ انتٗ
تٕاخّ انًترخى اثُاء ػًهٛح انترخًّ
 -4اٌ ٚتًكٍ يٍ ترخًح انُظٕص انًختهفح تًُتٓٗ انذلح ٔانحرفٛح
-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بانتهاء هذا المقرر يكون الطالب قاد ار عمى ان:
أًٛٚ .1.ز ت ٍٛإَاع خذٚذج يٍ َظٕص انترخًح يثم انُظٕص انذرايٛح
أ -المعرفة و الفهم
ٔ Knowledge andانشؼرٚح
 Understandingأٚ .2.تؼرف ػهٗ يُاْح خذٚذج فٗ انترخًح يثم انترخًح اندذنٛح ٔانٕطفٛح
أٚ .3.هى تحظٛهح اكثر يٍ انتؼثٛراخ ٔانًظطهحاخ انهغٕٚح انتٗ تؼ ُّٛػهٗ
انترخًح
اٚ .4.كتضة خثرج خذٚذج ػٍ َظرٚاخ فٗ انترخًح يثم انترخًح انٕظٛفٛح
اٚ .5.تؼرف ػهٗ يمذيح نؼهى انهغح انحذٚث
بٚ .1.كتضة يؼهٕياخ خذٚذج ػٍ كم االتداْاخ انحذٚثح فٗ انترخًح
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsبٚ .2.تًكٍ يٍ انتؼايم يغ يظاْر اندًال اثُاء ػًهٛح انترخًح يثم االصتؼارِ
ٔانتشثّٛ
جًٚ .1.ارس انترخًح تظٕرج ػًهٛح
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsجٚ .2.تؼرف ػهٗ كٛفٛح تحهٛم َض انترخًح انٗ اخزاء تًكُّ يٍ انٕطٕل انٗ
ترخًح صٛالٛح طحٛحّ
جٚ .3.تذرب ػهٗ يًارصح انترخًح تاصتخذاو انًُاْح انًختهفّ تًا ُٚفغ
انطانة تؼذ انتخرج
دٚ1-تٕاطم تظٕرج يكتٕتح أٔ شفٓٛح يغ انثمافاخ األخرٖ يٍ
د -المهارات العامة

خهفٛح لٕٚح ثمافٛح ٔٚمرأ انُظٕص انًكتٕتح تهغح انتخظض
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ةٛك ٔاصتخذاو أصانٚتؼهى إدارج انفرٚٔ ٙ إطار خًاػٙؼًم فٚ -2- دGeneral Skills
 انكفاءجٍٙ األفراد أٔ فٗ إطار يؤصضٛحم انًشكالخ صٕاء ت
ثح فٗ خًغ انًؼهٕياخ ٔاالطالعٚح انحذٛ اصتخذاو انتكُٕنٕخ.3.د
ّ يدال تخظظٙٓا فٛػه
عدد
الساعاث
4
4
4
4
4
4
4
4

 يحتٕ٘ انًمرر-3
Syllabus

الوىضىع
1- Theories of functional translation
2- Functional models of translation
3- An introduction to modern language science
4- Discourse analysis and translation
5- Figures of speech
6- Translations of collocations, tenses and
punctuation marks
7- Literary translation passages (poetry, drama
and novel)
8- Descriptive and argumentative passages

16

9-13 Applications on different passages from
different types of translation

4

14- Revision
15- exam
ش ٔانتؼهىٚة انتذرٛ أصان-4
 انًحاضرج.أ.4
حٕٚ يُالشاخ ٔتراخى شف.ب.4 Teaching and learning
.ج.4 methods

ًٗٚم دٔر االرشاد االكادًٛكٍ تفؼٚ .أ.5
ش ٔانتؼهىٚة انتذرٛ أصان-5
.ب.5 نهطالب رٔ٘ انمذراخ انًحذٔدج
.ج.5 Teaching and Learning
methods for disables
 ال يىخد.أ.6
.ب.6

ش ٔانتؼهىٚة انتذرٛ أصان-6
ٍٚزًٛنهطالب انًت

:Students assessment
لقياس قدرة الطالب عمى المواجهه والوقوف فى المواقف

الشفوى

االجتماعيه
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ى انطالبٛٛ تم-7

 األساليب المستخدمة-أ
Tools
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CIQAP هشروع التطىير الوستور والتأهيل لإلعتواد

التحريرى

لقياس مدى اكتساب الطالب لمحتوى المقرر وقدرته عمى تطبيقه

فى الترجمة
ب -التوقيت
schedule

Time

ج -توزيع الدرجات

د – نظام تحديد التقديرات
Grading system

الشفوى األسبوع الثانى عشر
التحريرى األسبوع الخامس عشر
نهاية 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
 -8لائًح انكتة انذراصٛح ٔانًراخغ :List of references
أ -مذكرات Course
notes
ب -كتب ممزمة
Required books (Text
)books

اليىخد

Selections for translation

- The translation studies reader (2000) by Ventu
ج -كتب مقترحة
 في الترخوت  /هحود عٌاًىRecommended
 هرشد الترخوت  /هحود عٌاًىbooks
د -دوريات عممية أو
نشرات ...الخ
Periodicals, web sites..
etc.

http://www.jstor.org/stable/2942278?seq=2
http://www.bible-researcher.com/versbib11.html
www.linguistlist.org -
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 -9االمكانيات المطموبة

-

More specialized dictionaries

لمتدريس و التعمم

هٌسق الوقرر(أستاذ الوادة) :د .هشام حود حسي

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