جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
جامعة سوهاج
الالئحة الداخلية
لبرنامج الترجمة من الفرنسية وإليها
مقدمـــــة:
في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق عنصر اإلتاحة " في التعليم
الجامعي القائمة على أساس من الجودة " تقدم كلية اآلداب بجامعة بسوهاج برنامجا
للترجمة بين اللغتين العربية و الفرنسية.

الحاجة للبرنامج وسوق العمل :

تشهههد منةقههة جنههوب الصههعيد نهةههة تنمو ههة وتشههجي إلقامههة المشههروعا
اإلنتاجيهههة واليدميهههة والسهههياحية وجهههتب ا سهههت مارا المحليهههة وابجن يهههة فةههه عن
التةههورا السياسههية والمتةل هها ال قافيههة واإلع ميههة والتسههار المسههتمر فههي وتيههرة
ا حتكهها الههدولي مههن له م المن مهها والهيجهها ابجن يههة والمههصتمرا المتيصصههة
والعالميهههة ممههها للهههق حاجهههة حقيقيهههة وملحهههة إلهههى متهههرجمين علهههى أعلهههى مسهههتو
ل ضة

بعمليا التــرجمة التحر ــر ة والشفو ــة ستةيعون القيـام

بالترجمهها المتيصصههة للك يههر مههن المصسسهها المحليههة وابجن يههة ممهها جع ه مههن
ال رنههاما اسههت مارات اسههتراتيجيا ت وقوميها ت د ولههيا أدم علههى اهتمههام الدولههة بالترجمههة مههن
صدور قرار السيد رئيا الجمهور ة بإنشاء الهيجة القومية للترجمةد

نبذة عن البرنامج:
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قدم هتا ال رناما فرصة حقيقية للدارسين للتقدم في مجام الترجمة على
الصعيد ن ابكاد مي والمهني تمكنهم من القيام بدور فعام في حقوم ميتلفة منها
اإلع م واآلداب وا قتصاد والقانون وا حتياجا

العلمية والمصسساتية وال ح يةد

ف رناما الترجمة بجامعة سوهاج ةمح إلى ا ستفادة من التقدم الك ير الحاص في
وتكنولوجيا الترجمة واست مار هتا التقدم لصياغة لةة تعليمية/تدر ية

دراسا

تهدف إلى تمكين الدارسين من إنجاز عمليا

ترجمة ذا

مستو مرموق ابمر

التي تناسق م المشار التةو ر ة ليا فقط على مستو منةقة جنوب الصعيد و
لكن على مستو الوطن بأسره كما سهم ال رناما في إعداد كوادر مصهلة و مدربة
على نق ا لعلوم والمهارا

والفكر وا ستفادة منها بةرق تت ءم م المتةل ا

المحليةد
ولما كان سوق العم

حتاج إلى مترجمين أكفاء على قدر ك ير من ال قافة

اللغو ة في لغتهم ابم واللغة ابجن ية التي درسونها فقد روعي أن تشم اليةة
الدراسية دراسة اللغة العربية دراسة وافية نحوها وصرفها وأدبها وب غتها مما
نعكا على أداء الةالب اللغوي و جعله قادرات على مواجهة الصعاب في عملية
الترجمةد
و قد ركز

اليةة على مادة الترجمة بأنواعها وأنماطها المتعددة باعت ارها

المحور الرئيسي لهتا ال رناما كما ركز
المتعلقة بك مجام من مجا

في جزء ك ير منها على المصةلحا

الترجمة مما عةي الةالب القدرة على اإللمام بها

وتنميتهاد

أسباب ووسائل تقديم البرنامج الجديد:
إ مانا ت بأهمية إتاحة فرص التعليم العالي لراغ ى العلم والساعين لتنمية
أرصدتهم المعرفية والمهار ة

ورغ ةت في تأكيد دور الكلية في توسي قاعدة

-2-

المستفيد ن من لدماتها

والرقى بالمستو

العلمي وال قافي لة بها

تتقدم الكلية

بهتا ال رناما للتعليم المتميز في الترجمةد
و يتلف ن ام التعليم المتميز عن ن ام التعليم التقليدي من حيث كونه قوم
على حر ة الةالب في التيار المقررا

الدراسية وتوقيت هتا ا لتيار وتقد م

اليدمة التعليمية في المكان والزمان الم ئمين للمستفيد ن منها

كتلك ساعد هتا

الن ام علي توفير فرص التنمية التاتية من ل م اعتماد الةالب على الوسائ
التعليمية التي تتناسب م ط يعة وأهداف براما هته النوعية من التعليمد

أهداف البرنامج:
 -1توفير فرص التعليم في مجام ال راما المةروحة للراغ ين في رف مستواهم
العلمي وال قافي واللغويد
 -2تحقيق م دأ لدمة الجامعة للمجتم المحيط ولصوصا ت وأن ال راما المةروحة
تحتاج لها المنةقة الجغرافية
تتيح فرصة للتعلم والتزود بالمعرفة في مجا
جد دة في المعرفة تيتلف نوعيا عن براما التعليم
للجامعة تحد دا وتم مجا
الن امي الجامعيد
 -3تةو ر المعرفة الن ر ة والتة يقية في الترجمة والنق اللغوي في ميتلف فرو
المعرفة ابدبية و العلمية و القانونية و السياسية و اإلع ميةد
 -4تعز ز قدرا الةل ة في تقنيا وأساليب الترجمة من ل م استيدام الحاسوب
وإدارة المصةلحا د
 -5تنمية التتوق اللغوي التي مكن الةل ة من تحد د الفروق بين النصوص
والمعاني وابساليب التع ير ة واللف يةد
 -6تنمية قدرا الةل ة التاتية بناء على مهاراتهم اللغو ة ول راتهم السابقة في
الترجمةد
 -7تنمية التيصصا المتقدمة في التعام
الفرنسيةد
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اللغو ة وفي الترجمة من/إلى اللغة

 -8إعداد كوادر ذا كفاءة عالية في مجام الترجمة التحر ر ة والشفو ة لتغةية
ا حتياجا المحلية والدوليةد

المخرجات التعليمية:
عند االنتهاء من دراسة البرنامج بنجاح سيتمكن الطالب من تحقيق ما يلي:
 -1اسهههتيدام التقنيههها الميتلفهههة بمههها فيهههها اسهههتعمام الحاسهههوب وابدوا المتقدمهههة
ابلر د
 -2ممارسهههة اللغهههة بكفهههاءة ونقههه ابفكهههار والمعلومههها بوضهههوّ ودقهههة وتميهههز فهههي
إطار مهني وباستيدام أساليب متنوعةد
 -3إتقهههان المههههارا ال زمهههة لتحقيهههق أعمهههام ذا مسهههتو مهنهههي رفيههه فهههي مجهههام
الترجمةد
 -4اكتساب قدرا عالية مهن له م التهدر ب فهي تحليه وتقيهيم النصهوص المنشهورة
والمنقولة شفهيا ت وفي تنفيت الترجما للنصوص المكتوبة والمصتمرا والمواد المرئية
و المسموعةد

الدرجة العلمية:
تمنح جامعة سوهاج بنا تءا على طلب كلية اآلداب  -قسم اللغة الفرنسية -درجة
الليسانا في )الترجمة شع ة اللغة الفرنسية) بعد اجتياز الةالب بنجاّ المقررا
الدراسية لهتا ال رناماد

المقومات البشرية للبرنامج:
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توافر لد كلية اآلداب بسوهاج عدد كاف ومتنامي من السادة أعةاء هيجة
التدر ا للتدر ا بهتا ال رناما وذلك على النحو التالي:
 قسم اللغة الفرنسية

( عدد  6عةو هيجة تدر ا )د

ملحوظة :هنا مدرسان مساعدان بصدد ا نتهاء من رسالة الدكتوراه باإلضافة
إلى مدرس مساعد كان في بع ة إشراف مشتر سوف ناقش قر اد

 

قسم اللغة ا نجليز ة ( عدد  12عةو هيجة تدر ا ) .

  قسم اللغة العربية



( عدد  12عةو هيجة التدر ا ) .

أعةاء هيجة تدر ا متيصصون في علوم الحاسب اآللي
لتدر ا المقررا النوعية في هته التيصصا د
أعةاء هيجة تدر ا بقسمي الفلسفة و علم ا جتما لتدر ا
مقرر حقوق اإلنساند

نظام وضوابط الدراسة بالبرنامج:
 --1حتو هتا ال رناما على  126سهاعة معتمهدة مقسهمة مها بهين متةل ها جامعهة
ومتةل هها كليههة ومتةل هها تيصههق كمهها تنقسههم إلههى مههواد إج ار ههة ومههواد التيار ههة
موزعة كالتالي:
 -1مقررات إجبارية
-2مقررات اختيارية

111

ساعةد

 26ساعة

 -2سمح للةالب بالتسجي في  21ساعة لك فص دراسي كحد أقصي من بين
المقهررا اإلج ار هة وا لتيار ههة وتُحهدد بدا ههة الفصه الدراسههي ابوم فهي ابسه و
ال الث من شهر س تم ر لك عام وذلك حسب تحد د بدا ة الفص الدراسهي ابوم سهلفا
والفصه الدراسهي ال هاني هدأ بعهد أجهازة نصهف
من ق المجلا ابعلى للجامعها
العام و دأ الفص الصيفي فهي شههري وليهو وأغسهةا بعهد نههور نتيجهة امتحهان
الفص الدراسي ال انيد
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 -3يتار الةالب في ك مستو دراسي عدد من المقررا ا لتيار ة بما تجاوز
أربعة مقررا فيما عدا المستو ابوم فييتار الةالب مقرر ن دراسيين فقطد
 -4جوز للةالب التسجي في مقررا لها متةلب سابق إ بعد اجتياز هتا
المتةلب السابق بنجاّد
 -5سمح للةالب التي له معدم تراكمي اق من 2بالتسجي في أك ر من  12ساعة
معتمدة في الفص الدراسيد
 -6جوز عقد فص دراسي صيفي ت عا ت لحاجة الة ب وذلك بغرض استكمام
مقررا المستو في العام الدراسي وت دأ الدراسة بهتا الفص الصيفي في شهري
وليو وأغسةا بعد نهور نتيجة امتحان الفص الدراسي ال انيد
 -7ية الةالب للن ام العام للجامعة والكلية وتة ق علية قواعد الفص من الجامعة
وكتلك إعادة القيد وا عتتار المق وم لعدم أداء ا متحهان ووقهف القيهد الدراسهي وكافهة
القواعد والقوانين واللهوائح بشهأن تأد هب الةه ب المنصهوص عليهها فهي المهادة 123
من ال ئحة التنفيت ة من قانون تن يم الجامعا د
 -8تولى أستاذ المقرر تسجي حةور الة ب في بدء ك محاضرة ن ر ة فهي سهج
معد لتلك من ق

شجون الة ب م مراعاة ما لي:

8د  -1الحد المسموّ به لغياب الةالب بدون عهتر مق هوم ههو  %11مهن
مجمو الساعا للمقرر و قهوم أسهتاذ المقهرر بإنهتار الةالهب وإلةهار
إدارة شجون الة ب في حالة تجهاوز ههته النسه ة لتوجيهه اإلنهتار ابوم
للةالههب بمعرفههة إدارة شههجون الةه ب وإذا زاد نسه ة تغيههب الةالههب
عن  %21وجه له اإلنتار ال اني و ابلير و الصادر كتابةتد
8د  -2إذا زاد نسه ة تغيههب الةالههب عهن  %25وكههان غيابههه بههدون عههتر
مق وم تعقد له لجنة من شجون الة ب معتمهدة مهن وكيه الكليهة لشهجون
الة ه ب و سههج للةالههب تقههد ر محههروم وتههدل نتيجههة الرسههوب فههي
حسابا المعدم التراكمي للةالبد
-3.8إذا زاد نس ه ة الغيههاب عههن  %25فههي أك ههر مههن نصههف المقههررا
بههدون عههتر مق ههوم تقههوم لجنههة شههجون التعلههيم والةه ب بفصه الةالههب مههن
الكلية لمدة عام أكاد مي و جوز له التقهدم بعهد ذلهك له م عهامين أكهاد ميين
من تار خ الفص د
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 -9حههق للةالههب فههي ابسهه و ابوم مهههن الفصهه الدراسههي إجههراء عمليههة السهههحب
واإلضافة وذلك بتع جة النموذج الياص بالمواد التي سيتم سح ها أو إضافتها ثهم تسهليم
النموذج إلى اإلدارة الميتصة بعد ا سترشاد برأي المرشد ابكاد ميد
ويستثنى من قواعد السحب واإلضافة كل من الحاالت اآلتية :
 إذا قام الةالب بسحب ماده ما ل م مدة السحب المقررة دون
إضافة ماده بد منها تم ا حتفان برسوم المادة التي انسحب منها
للفص التاليد
 في حالة طرّ مادة جد دة بعد انتهاء تسجي الةالب وانتهاء
عملية السحب واإلضافة ورغب الةالب في إضافة هته المادةد
 إذا ألغيت مادة ما لعدم توافر الحد ابدنى من الةل ة المسجلين
لدراستها و رغب الةالب في إضافة ماده ألري بد عنهاد


إذا قام الةالب بالتسجي في ماده لم درس متةل ها السابقد

 -11ك اليدما التي تصدي للة ب م " التسجي الحهتف اإلضهافة
التأجي ه تجد ههد ال ةاقههة الجامعيههة تسههلم أرقههام الجلههوس و مواعيههد
ا متحانا  111الخ ) تم في كه فصه دراسهي علهى حهده و قهوم بهها
الةالب شيصيا ت د
 -11جمي أصوم المستندا التي قدمها الةالب عند ا لتحاق جوز له
سح ها أو استردادها إ في حالة ا نسحاب من ال رناما أو بعد التيرج والحصوم
على درجة الليسانا د
 -12إذا تكههرر رسههوب الةالههب فههي مقههررا كفههى احتسههاب الرسههوب مههره
واحده فقط في معدلهه التراكمهي ولكهن سهج عهدد المهرا التهي أد بهها
ا متحان في ذا المقرر في سجله ابكاد مي د
تسر أحكام ئحة هتا ال رناما في الفص الدراسي التي تم فيه صدور
القرار الوزاري باعتماد ال رناما د
تة ق أحكام قانون تن يم الجامعا

ب ئحته التنفيت ة فيما لم رد منه نق في

هته ال ئحة د
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قبول الطالب:
ستةي ا لتحاق بال رناما الة ب الت ن التحقوا بكلية ا داب جامعة سوهاج
وتتولي ادارة الكلية توز

الة ب ط قا للشروط والةوابط التي حددها مجلا

ادارة ال راما الجد دة بالجامعةد
-

ُسمح للة ب الراس ين والمحولين من الكليا

ا لري الى كلية اآلداب

با لتحاق بال راما الجد دةد
-

ُسمح للة ب الراس ين باقسام الكلية الميتلفة والت ن لهم حق ا عادة
والتحو

الى ا قسام ألر با لتحاق بال راما الجد دةد

مكن ق وم الير جين الحاصلين على درجة الليسانا في اللغة الفرنسية و آدابها
من لر جي كليا

اآلداب و التربية بالمستو ابوم بال رناما و

عفى الةالب

في هته الحالة من دراسة أي مقرر س ق له دراستهد

التسجيل األكاديمي:
شرف وكي

الكلية لشجون التعليم والة ب على تنفيت قواعد التسجي

وإجراءاته وإعداد القوائم لك المحتو ا

الدراسية

والجداوم الدراسية

وتوز

الة ب على المرشد ن ابكاد ميين وتجهيز بةاقا القرارا للة ب وهى ع ارة
عن ال ةاقا

المنفردة لك مقرر باإلضافة إلى ال ةاقة اإلجمالية لك طالب م أن

تم تسجي ال يانا في سج

لاصة معتمدة د

اإلرشاد األكاديمي:
حدد ال رناما لك  21طالب تقر ا عند ا لتحاق بالدراسة مشرفا أكاد ميا
من أعةاء هيجة التدر ا أو معاونيهم مكن أن ستمر معهم حتى نها ة الدراسة
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وتكون مهمته توجيه الةالب دراسيا ومساعدته على التيار المقررا
الساعا التي سج فيها وفقا ل روفه وقدراته واستعداداته ووفقا ت

و تحد د عدد

التي تعترضه
للقواعد التي تحكم ذلك و ساعد الةالب على ح المشك
أثناء الدراسة و قوم هتا المرشد بتيصيق بةاقة لك طالب سج فيها كافة
ال يانا ال زمة والنتائا التي حص عليها كما قوم بمراجعة المقررا التي سج
فيها الةالب في ك فص دراسي حتى تيرجه من الكليةد

إلغاء القيد:
لغى قيد الةالب في كلية اآلداب جامعة سوهاج في الحا

التالية:

 -1إذا زاد نس ة غياب الةالب عن  %25فأك ر في نصهف المقهررا
المسج بهاد
-2إذا ارتكههههههب ميالفههههههة تيهههههه بههههههاآلداب أو تيههههههالف ن ههههههم الكليههههههة أو
الجامعهة أو ط هق فهي حقهه ئحهة تأد هب الةه ب بمها نصهه قهانون تن ههيم
الجامعا د

الضوابط الخاصة باالمتحانات:
 -1كون ا متحهان تحر هرات فهي جميه المقهررا ومهـدة ا متحهان ثه ا سهاعا لكه
مقههرر فيمهها عههدا مقههررا الترجمههة الشههفو ة فيكههون ا متحههان فيههها شههفو ا وتحر ر هها
والدرجة مقسمة بالتساوي بين ا متحانين ومواعيد ا متحان ط قها ت للتهوار خ والوقهت
التي ُعلن عنه د
ُ -2جر امتحان نصف ترم فى ك مقرر من  21درجة وتُةاف  21درجة ألر
مقاب النشاط والمشاركة والحةور وبالتالى تكون درجا المادة من  61درجة
تحر ري  41 +درجة مقسمة كما ذكر سالفا د
-3النها ة الع مى لك مقرر  111درجة والنها ة الدنيا  61درجة و قدر نجاّ أو
رسوب الةالب وفقا ت للقواعد التالية:
أ .تقديرات النجاح :

ممتاز  199 - 09درجة
جيد جدا  -09أقل من  09درجة
-9-

جيد  - 09أقل من  09درجة
مقبول  - 09أقل من  09درجة

و قدر التقد ر العام وفقا ت لن ام المجمو التراكمي لمقررا ال رناما كلها في سنوا
الدراسة
ب ـ الرسوب أقل من  09درجة .
ج.ضوابط تقدير النجاح والرسوب:

 حدد مجلا الكلية ن ام أعمام ا لت ارا وتحد د أدوار أعةاء
هيجة التدر ا فيهاد
 صد الة ب الت ارات تحر ر ا ت في نها ة الفص الدراسي مدته ث ثة
ساعا

شم موضوعا المقررد

 حص الةه ب علهى الهدرجا الفعليهة التهي تقهرر بواسهةة أعةهاء
و جهوز تة يهق مها سهمى بهدرجا
هيجة التهدر ا فهي ا لت هارا
الرأفة د
 منح الةالب درجة الليسانا عند اجتيازه بنجاّ جمي المقررا .
 تكون النها ة الع مى لدرجا الت ار المقرر  111درجة والنها ة
الصغر  61درجة د
 قدر نجاّ الةالب في المقررا وفى التقد ر العام بأحد التقد را
اآلتية :
 -ممتاز

 %91فأك ر من مجمو الدرجا .

 -جيد جدا

 %81إلى أق من  % 91من مجمو الدرجا د

 -جيد

 %71إلى أق من  %81من مجمو الدرجا د

 -مقبول

 %61إلى أق من  % 71من مجمو الدرجا .

 و تحدد التقد ر العام للةالب وفق ن ام المجمو التراكمي ل م سنوا
الدراسة ابرب د
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 وبالنس ة للسنة النهائية راعى تة يق نق المادة (  ) 85من ال ئحة
التنفيت ة لقانون تن يم الجامعا والمعدلة بالقرار الجمهوري رقم (371
) لسنة 1989م وتكون تقد را النجاّ كما لي (ممتاز -جيد جدا –
جيد -مقبول).
 رسب الةالب في أي مقرر حص فيه علهى أقه مهن  61درجهة
و نق من المستو المقيد به إلى المستو ال اني إ إذا نجح فهي
جميه المقهررا أو كههان راسه ا ت فيمهها ز هد علههى مقهرر ن وفههى
هته الحالة صد الةالب ا متحان فيما رسب فيه م ط ب الفرقهة
التي تدرس هتا المقرر د
 يتم تقييم الطالب في كل مقررر مرن  199مائرة درجرة ويرتم تقيريم الطالرب فري
المقررات النظرية والعملية بناء على العناصر التالية :
 ابعمام الفصلية وتشتم على الت ارا دور ة و كون مجمو
ابعمام الفصلية  % 41من درجة ك مقررد
 امتحههان نهههائي عقههد فههي ابس ه وعين ابليههر ن مههن الفص ه الدراسههي
بموجب جدوم معد من ق إدارة شجون الةه ب و لجنهة شهجون التعلهيم
والة ب بالكلية و علن للة ب م التسجي في بدا ة الفص الدراسهي
وتكون درجا ا متحان  %61من الدرجة الكلية للمقرر د
 إذا اشههتم المقههرر علههى دراسههة ن ر ههة ودراسههة عمليههة تقسههم الدرجههة
بنس ة عدد الساعا المعتمدة الميصصة لك منهما على أن تتم
عملية التقييم وفقا للفقرة( أ) من هته المادةد
 تكههون ا متحانهها الفصههلية للمقههرر لهه م لجنههة متيصصههة و تههولى
منسههههق المقههههرر تن ههههيم ا متحانهههها الفصههههلية وإعههههداد أوراق أسههههجلة
ا متحانا د
 تمههنح مرت ههة الشههرف للةالههب الههتي حص ه علههى معههدم تراكمههي  3أو
أك ر من التيرج و شترط أ كون قد رسب في أي مقرر دراسي
ل م تسجيله في الكلية د


جوز أن تصجه نتيجهة مقهرر مهن المقهررا لعهدم اكتمهام متةل اتهه أو
بس ه اب قهر ههة (عههدم دلههوم ا متحههان النهههائي لمقههرر بعههتر مق ههوم )
ولمدة تتجاوز فص دراسهي واحهد و عةهى الةالهب فهي ههته الحالهة
تقد ر غير محتم ( غ دمد ) وإذ لم سهتكم الةالهب متةل ها المقهرر
الهههتي تعقهههد بهههها ا متحهههان النههههائي للمقهههررا غيهههر المسهههتكملة وههههى
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ابس و ابوم من الفص الدراسي التالي م اشرة عت ر الةالب راسه ا
رصد له التقد ر راسب .
الدالالت الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات التي يحصل عليها الطالب :
 -1تقدر الدرجا التي حص عليها الةالب في ك مقرر دراسي على الوجه
اآلتي:

الدرجة
%199-09
- 09أقل من %09
-09أقل من %09
-09أقل من %09
أقل من%09

عد د النقاط
4
3.0 – 3
2,0 – 2
1,0-1
صفر

الرمز
أ
ب
ج
د
ر

التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
راسب

 -2حسههب المعههدم الفصههلي و هههو متوسههط مهها حصه عليههه الةالههب مههن نقههاط فهي
الفص الدراسي الواحد و قرب إلى رقمين عشر ين فقط كما لي:
المعدل الفصلي = مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر فصلى × عدد ساعاته المعتمدة
حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقررات فى الفصل

 -3حسب المعدم التراكمي في العام ( و هو متوسط ما حص عليه الةالب من
نقاط ل م الفصوم الدراسية و قرب إلى رقمين عشر ين) كما لي:

المعدل التراكمي العام = مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر تم دراسته × عدد ساعاته المعتمدة
حاصل جمع الساعات المعتمدة لهذه المقررات التي تم دراستها

 -4الحد ابدنى للمعدم التراكمي للتيرج هو ( )1د

 -5تمنح التقد را التي حص عليها الةالب عند تيرجه كالتالي:
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الدرجة
%111-91
-81أق من %91
-71أق من %81
-61أق من %71

عد د النقاط
4
3.9 – 3
2.9 – 2
1

الرمز
أ
ب
ج
د

التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد
مق وم

نماذج تكويد المقررات:
تم ترقيم ( تكو د ) المقررا وفقا ت للن ام التالي:
 أقصههى اليسههار  :رقههم المسههتو الدراسههي ( 112 111ددددد ) 419و كههتلك
رمههههز القسههههم القههههائم بتههههدر ا المقههههرر (اللغههههة الفرنسههههية=  FRAاللغههههة
ا نجليز ة=  ENGاللغة العربية=  ARBالحاسب اآللي=) INFد

اإلنذار األكاديمي:
 -1إذا حص الةالب على تقد ر تراكمي اق من مق وم قدم
اإلنتار ابومد
 -2إذا تكرر المعدم المتدني قدم اإلنتار ال اني د
 - 3إذا استمر التدني ل م ال ا فصوم ابولى عت ر الةالب
مفصوم وتعةى له فرصة أليره للتسجي في عدد ساعا معتمدة
تق عن الحد ابدنى فان فش في تحقيق ذلك فص نهائياد

شروط التسجيل بالبرنامج :
تم تقاضى رسوم تسجي بال رناما متةمنا الملف الياص بالشع ة والتي
حتو

على دلي ال رناما واستمارة القيد والنماذج الياصة بالدراسة بم لغ قدره

 125جنيها للةالب الواحد تم دفعها مرة واحدةد
تيفض  %25من الرسوم الدراسية للة ب المتفوقين والحاصلين على
 %95فأك ر في ال انو ة العامة و ستمر التيفيض في حالة استمرار التفوق (
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الحاص على تقد ر جيد جدا على ابق ) اعت ارا من العام الجامعي 2111/2119
(جلسة رقم  9بتار خ ) 2119/9/2
تةمن ملف ك طالب على نموذج  2جند لاص بتأجي اليدمة العسكر ة
وفى حالة عدم وجوده بالملف ستكم و سلم لمسجوم ال رناما لشجون الة ب
الةالب التي بلغ من العمر  19سنة قدم نموذج  6جند من قسم الشرطة التاب له
حتى تم اتياذ إجراءا تأجي تجنيدهد
الةالب التي بلغ  21سنة من عمره جب أن حةر موقفه من التجنيد
بتقد م إحد الشهادا أو النماذج الواردة بالمادة ( ) 45من القانون رقم ( )127لسنة
 1981وهى:







شهههادة اإلعفههاء مههن اليدمههة العسههكر ة الوطنيههة ط قهها بحكههام المههادة
()6د
شهادة اإلعفاء من اليدمة العسكر ة ط قا بحكام المادة ()7د
شهادة تأجي اليدمة العسكر ة اإللزامية ط قا بحكام المادة ()9د
شهادة بان الفهرد لهم صه ه الهدور للتجنيهد ط قها لل نهد أو مهن المهادة
()35د
شهادة تأد ة اليدمة العسكر ةد
شهادة ا نتهاء من اليدمة ا حتياطد

على الةالب التي تجاوز سن  22أن حدد موقفه من التجنيد و
بالكلية إ بعد تحد د موقفه من التجنيدد

رسوم التسجيل للساعات المعتمدة :
سدد الةالب م لغ  111جنيها رسم تسجي للساعة المعتمدة ل م مدة
ال رناماد

رسوم االمتحانات :
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تم قيده

سدد الةالب م لغ  15جنيها عن ك مقرر صد فيه ا متحاند

رسوم األنشطة :
سدد الةالب سنو ا م لغ  211جنيها كرسوم اشترا
اجتماعية ثقافية ر اضية فنية أسر رح

في ابنشةة الميتلفة

د

رسوم إعادة تسجيل ساعات معتمدة:
تع ر الةالب في بعض المقررا

ستلزم إعادة تسجيله فيها للمرة ال انية أو

ال ال ة وتقدر تلك الرسوم بنس ة  %111من رسوم التسجي للمقررا د

أسرة البرنامج و أهدافها:
تم إنشاء أسرة للبرنامج من أهدافها:
1د تحقيههق السههلمية بههين الةهه ب وتوثيههق الههروابط بيههنهم وبههين أعةههاء هيجههة
التدر اد
2د اكتشاف مواهب الة ب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعهاد
3د نشر وتشجي ابنشهةة الر اضهية وا جتماعيهة وال قافيهة والد نيهة وا رتقهاء
بمستواهم وتشجي المتفوقين فيهاد

شروط إنشاء األسرة:
1د
2د
3د
4د
5د

أ ق عدد ابسرة عن  21طالب وطال ة و ز د عن 211د
أ تكون ابسرة قائمة على أسا عص ية أو طائفيةد
أن تكون مجلا إدارة ابسرة من ط ب انت ام فقطد
أن تم عم تسجي ابسرة ل م شهر ن من بدء الدراسةد
أن كون ط ب ابسرة مسدد ن لرسوم ا تحادد

مكونات ملف التسجيل في األسرة:
 -1طلب باسم السيد ابستاذ الدكتور  /عميد الكلية موضحا فيه اسم ابسرةد
 -2تحد د فترة نشاط ابسرة ل م الترم ابوم وال انيد
 -3موافقة رائد ابسرة على ر اد تهاد
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 -4كشف بأسماء الة ب الراغ ين في ا شترا في ابسرة موضحا به اسم
الةالب رباعيا  -المستو الدراسي -العنوان  -التليفون عاد  /محمومد
 -5رفق م الكشف صورة ال ةاقة الشيصية  -صورة الكارنيه – صورة
شيصية لك طالبد
 -6كشف بأسماء مجلا اإلدارة و شم :







رائد األسرة ( عةو هيجة تدر ا )
مشرف األسرة ( معيد -مدرس مساعد )
مقرر األسرة (طالب انت ام)
سكرتير األسرة (طالب انت ام)
أمين صندوق (طالب انت ام)
عضو مسئول لكل نشاط من األنشطة التالية:

(ثقافي – فني – ر اضي– اجتماعي – جوالة )( طالب انت ام)

شروط عامة :
1د
2د
3د
4د

حق لألسرة إقامة أي نشاط إ بعد التسجي د
أي تصرف ميالف للوائح الجامعية عرض ابسرة للعقوبةد
جوز القيام بهأي نشهاط ق ه  3أ هام مهن الموافقهة النهائيهة علهى
إقامة النشاط من إدارة الكلية والجامعةد
ههتم ترشههيح مشههرفة طال هها بمعرفههة رائههد ابسههرة مه الههرح
وأنشةة الةال ا د

المكتبة:
تم افتتاّ المكت ة سنة  1975مد و هي تةم:





أرب قاعا رئيسة ل ط د
قاعة فرعية للرسائ العلميةد
قاعة فرعية للدور ا د
قاعههة فرعيههة للسههمعيا وال صههر ا ولدمههة الةهه ب
المكفوفيند

شروط الدخول للمكتبة واالستعارة:
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حق للةالب الدلوم للمكت ة بكارنيه الكلية د
تم استيراج كارنيهه ا سهتعارة بتقهد م كارنيهه الكليهة  +صهورة
شيصيةد
حق للةالب استعارة كتاب واحد فقط لمدة  3أ امد
علههى الةه ب مراعههاة ا لتههزام بالن ههام والهههدوء والحفههان علههى
كتب المكت ة أثناء ا ط د
عدم الدلوم إلى قاعا ا ط با متعلقا

الباب الثاني
بيان بالمقررات الدراسية للبرنامج

المستوى األول
الفصل الدراسي األول
امس املقرر

املتطلب السابق
+

متطلب
جامعة
/لكية
/ختصص

عدد
الساعات
املعمتدة

نظري

تدريبات

م

الكود والرمز

-

ختصص

2

2

-

1

TRA 111

مدخل إىل الرتمجة

ختصص

3

2

2

2

TRA 112

قواعد اللغة الفرنس ية ()1

-

3

2

2

3

TRA 113

الصوتيات ()1

-

ختصص

2

2

4

ARB 114

اللغة العربية (قواعد النحو العريب) ()1

-

لكية

3

2

2

5

INF 115

احلاسب اآليل

-

جامعة

3

مقررات اختيارية
0

ENG 116

لغة أوربية حديثة (اللغة الاجنلزيية)

-

لكية

3

2

2

0

GER 117

لغة أوربية حديثة (اللغة األملانية)

-

لكية

3

2

2

11

12

5

عدد
الساعات
املعمتدة

نظري

تدريبات

2

2
-

اجامىل( مالحظة:يتم احتساب ساعيت التدريبات بساعة واحدة)

الفصل الدراسي الثاني
امس املقرر

م

الكود والرمز

1

TRA 121

ترمجة أدبية من الفرنس ية وإلهيا

2

TRA 122

مدخل إىل عمل اللغة

-

3

TRA 123

مدخل إىل الثقافة الفرنس ية املعاصة

-

ختصص

4

TRA 124

عمل األسلوبيات

-

ختصص

2

5

DRO 125

حقوق اإلنسان

-

جامعة

1

مقررات اختيارية
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املتطلب السابق
+

-

متطلب
جامعة
/لكية
/ختصص
ختصص

3

ختصص

2

2

2

2

-

2

-

1

-

0

TRA 126

تعبـري مقايل و إمـالء وحتليـل أخطـاء ()1

-

ختصص

2

1

2

0

TRA 127

قراءة وحمادثة ()1

-

ختصص

3

2

2

15

12

3

اجامىل

 +يشترط نجاح الطالب سابقا في مقرر المتطلب .

المستوى الثاني
الفصل الدراسي األول
امس املقرر

املتطلب السابق
+

متطلب
جامعة
/لكية
/ختصص
ختصص

م

الكود والرمز

2

1

TRA 211

ترمجة نصوص ومصطلحات قانونية

ختصص

3

2

2

TRA 212

قواعد اللغة الفرنس ية ()2

TRA 112

3

2

2

3

TRA 213

صوتيات ()2

TRA 113

ختصص

2

-

4

TRA 214

مدخل إىل األدب الفرنيس

-

ختصص

2

2

-

5

ARB 215

اللغة العربية (قواعد النحو العريب) ()2

TRA 114

لكية

2

-

عدد
الساعات
املعمتدة

نظري

تدريبات

2

2

مقررات اختيارية
0

TRA 216

تعبـري مقايل و إمـالء وحتليـل أخطـاء ()2

TRA 126

ختصص

3

2

2

0

TRA 217

قراءة وحمادثة ()2

TRA 127

ختصص

3

2

2

15

12

3

عدد
الساعات
املعمتدة

نظري

تدريبات

2

2

اجامىل

الفصل الدراسي الثاني
امس املقرر

املتطلب السابق
+

-

متطلب
جامعة
/لكية
/ختصص
ختصص

م

الكود والرمز

2

1

TRA 221

ترمجة نصوص ومصطلحات علمية من الفرنس ية وإلهيا

ختصص

3

2

2

TRA 222

تراكيب امجلةل الفرنس ية

-

2

2

-

3

TRA 223

املقال (لغة فرنس ية)

-

ختصص

2

2

4

TRA 224

حمادثة ومواقف (لغة فرنس ية) ()1

-

ختصص

3

2

2

5

TRA 225

عمل األصوات

ختصص

3

مقررات اختيارية
0

TRA 226

اترخي اللغة الفرنس ية

-

ختصص

3

2

2

0

TRA 227

األدب الفرنيس عرب العصور

-

ختصص

3

2

2

11

12

4

اجامىل

 +يشترط نجاح الطالب سابقا في مقرر المتطلب
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المستوى الثالث
الفصل الدراسي األول
م

امس املقرر

الكود والرمز

املتطلب السابق
+

متطلب
جامعة
/لكية
/ختصص
ختصص

2

TRA 212

ختصص

3

2

ختصص

3

2

2

2

2

-

3

2

2

-

1

TRA 311

نظرايت الرتمجة

2

TRA 312

قواعد اللغة الفرنس ية ()3

3

TRA 313

ترمجة فورية من الفرنس ية وإلهيا (تدريب شفوى)

-

4

TRA 314

عمل املعامج (فرنيس – عريب) ()1

-

ختصص

5

TRA 315

نقد أديب

-

ختصص

عدد
الساعات
املعمتدة

نظري

تدريبات

2

2

مقررات اختيارية
0

TRA 316

حضارة عرص التنوير

-

ختصص

3

2

2

0

TRA 317

نصوص من األدب الفرنيس

-

ختصص

3

2

2

11

12

4

متطلب
جامعة
/لكية
/ختصص
ختصص

عدد
الساعات
املعمتدة

نظري

تدريبات

3

2

2

ختصص

3

2

2

-

ختصص

2

2

-

TRA 224

ختصص

3

2

2

-

ختصص

2

2

-

اجامىل

الفصل الدراسي الثاني
املتطلب السابق
+

امس املقرر

م

الكود والرمز

1

TRA 321

ترمجة واثئق ومستندات من الفرنس ية وإلهيا

2

TRA 322

عمل ادلالةل

3

TRA 323

نصوص ومصطلحات بنكيـة وجتاريـة (ابللغة الفرنس ية)

4

TRA 324

حمادثة ومواقف (لغة فرنس ية) ()2

5

TRA 325

البناء املرسيح

-

مقررات اختيارية
0

GEO 326

جغرافية غرب أوراب

-

لكية

3

2

2

0

HIS 327

اترخي أوراب احلديث واملعاص

-

لكية

3

2

2

11

12

4

اجامىل

 +يشترط نجاح الطالب سابقا في مقرر المتطلب

المستوى الرابع
الفصل الدراسي األول
- 19 -

م

امس املقرر

الكود والرمز

1

TRA 411

ترمجة نصوص ومصطلحات س ياحية و أثرية اترخيية

2

TRA 412

قواعد اللغة الفرنس ية ()4

3

TRA 413

ترمجة فورية من الفرنس ية وإلهيا (تدريب شفوي)

4

TRA 414

عمل املعامج (فرنيس – عريب) ()2

5

TRA 415

أدب املراسالت

املتطلب السابق
+

متطلب
جامعة
/لكية
/ختصص
ختصص

عدد
الساعا
ت
املعمتدة
2

2

TRA 312

ختصص

3

2

2

-

ختصص

3

2

2

TRA 314

ختصص

2

2

-

-

ختصص

2

2

-

-

نظري

تدريبات

-

مقررات اختيارية
0

TRA 416

حمادثة فورية وتلقائية (تدريب معيل)

-

ختصص

3

2

2

0

TRA 417

قـراءة وفهم النصوص الفرنس ية

-

ختصص

3

2

2

15

12

3

اجامىل

الفصل الدراسي الثاني
م

امس املقرر

الكود والرمز

عدد
الساعات
املعمتدة

نظري

تدريبات

املتطلب السابق
+

1

TRA 421

ترمجة نصوص ومصطلحات جغرافية واترخييـة

-

متطلب
جامعة
/لكية
/ختصص
ختصص

2

-

2

2

2

TRA 422

ترمجة تتبعيه ومنظورة

-

ختصص

3

2

3

TRA 423

لغة اإلقناع

-

ختصص

3

2

2

4

TRA 424

مناجه البحث (اللغة الفرنس ية)

-

ختصص

3

2

2

5

TRA 425

دعاية وتسويق

ختصص

2

2

-

مقررات اختيارية
0

TRA 426

حضارة القرنني ال 11و22

-

ختصص

3

2

2

0

TRA 427

األدب املقارن (اللغة الفرنس ية)

-

ختصص

3

2

2

11

12

4

اجامىل

 +يشترط نجاح الطالب سابقا في مقرر المتطلب

توصيف مقـررات برنامج "الترجمة من الفرنسية وإليها"
توصيف مقررات المستوى األول – الفصل الدراسي األول:
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توصيف المقررات اإلجبارية الخاصة بالمستوى األول:
كود المقررTRA 111:
اسم المقرر مدخل إلى الترجمة
المحتوى :درس الةالب من ل م هتا المقرر تة يقا على الترجمة من الفرنسية
إلى العربية والعكا على مستو ابم ام والفقرا والنصوص ابدبية والصحفية
كود المقررTRA 112 :
اسم المقرر :قواعد اللغة الفرنسية ((1
المحتوي :درس الةالب من ل م هتا المقرر القواعد ابساسية في نحو اللغة
الفرنسية على مستو الجملةد
كود المقررTRA 113 :
اسم المقرر :الصوتيات ()1
المحتوي :درس الةالب من ل م هتا المقرر المدل إلى صوتيا اللغة الفرنسية
وكيفية القراءة الصحيحة
كود المقررARB 114 :
اسم المقرر :اللغة العربية (قواعد النحو العربي) ()1
المحتوى :درس الةالب من ل م هتا المقرر مكونا الجملة ا سمية و
مكونا الجملة الفعليةد
كود المقررINF 115 :
اسم المقرر :الحاسب اآللي
المحتوى : :درس الةالب من ل م هتا المقرر بالمهارا ابساسية والمتقدمة
للتعام م الحاسب اآللي .
توصيف المقررات االختيارية الخاصة بالمستوى األول:
كود المقررENG 116 :
اسم المقرر :لغة أوربية حديثة (اللغة االنجليزية)
المحتوى :يدرس الةالب من ل م هتا المقرر لغة أوربية ثانية غير اللغة الفرنسيةد
كود المقررGER 117 :
اسم المقرر :لغة أوربية حديثة (اللغة األلمانية)
المحتوى :درس الةالب من ل م هتا المقرر لغة أوربية ثانية غير اللغة الفرنسيةد
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توصيف مقررات المستوى األول – الفصل الدراسي الثاني
توصيف المقررات اإلجبارية الخاصة بالمستوى األول – الفصل الدراسي الثاني:
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كود المقررTRA 121:
اسم المقرر :ترجمة أدبية من الفرنسية وإليها
المحتوى :درس الةالب في هتا المقرر أساسيا الترجمة من الفرنسية إلى العربية
والعكا على مستو النصوص ابدبية المتنوعة.
كود المقررTRA 122 :
اسم المقرر :مدخل إلي علم اللغة
المحتوى :درس الةالب في هتا المقرر مدل ت في علم اللغة العام تةمن تعر فا ت
باللغة ومناها ال حث في اللغة ودراسة لتصاص فرو علم اللغةد
كود المقررTRA 123:
اسم المقرر :مدخل إلي الثقافة الفرنسية المعاصرة
المحتوى :عرض لمفهوم ال قافة وع قتها بالتار خ والحةارة و تعرف الةالب
على سما ال قافة الفرنسية عامة والمعاصرة لاصة
كود المقررTRA 124 :
اسم المقرر :علم األسلوبيات
المحتوى : :عرف الةالب من ل م هتا المقرر مفهوم مصةلح ابسلوب وتةوره
وأهم العلماء الرائد ن في هتا العلم ومساهماتهمد
كود المقررDRO 125 :
اسم المقرر :حقوق اإلنسان
المحتوى :درس الةالب من ل م هتا المقرر التشر عا والقوانين والتعر ف بما
رت ط بمجام التيصق من قوانين تتعلق بحقوق اإلنساند
توصيف المقررات االختيارية الخاصة بالمستوى األول-الفصل الدراسي الثاني:
كود المقررTRA 126 :
تعبير مقالي وإمالء وتحليل أخطاء ()1
المحتوى :الةالب في مقرر كيفية تناوم موضو معين بالتحر ر بشك لُغوي سليم
كما درس الةالب كيفية كتابة جملة صحيحة م معرفة ابلةاء التي ارتك ها وكيفية
تصحيحهاد
كود المقررTRA 127:
اسم المقرر :قراءة ومحادثة ()1
المحتوى :درس الةالب من ل م هتا المقرر المدل إلى القراءة الصحيحة للجملة
الفرنسية ومد الع قة الوثيقة بين إتقان القراءة وحسن الفهم كما درس نصوص
حوار ة تع ر عن مواقف متنوعة من مفردا الحياة اليوميةد
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توصيف مقررات المستوى الثاني – الفصل الدراسي األول
توصيف المقررات اإلجبارية الخاصة بالمستوى الثاني-الفصل الدراسي األول:

كود المقررTRA 211 :
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اسم المقرر :ترجمة نصوص ومصطلحات قانونية
المحتوي :درس الةالب من ل م هتا المقرر نصوص ومصةلحا متنوعة سيما
النصوص القانونية وترجمتها من الفرنسية واليهاد
كود المقررTRA 212:
اسم المقرر :قواعد اللغة الفرنسية ()2
المحتوي :درس الةالب من ل م هتا المقرر القواعد ابساسية في نحو اللغة
الفرنسية على مستو الجملة بشك هدف إلى التوس في أنوا الع قا بين
الكلما والجم د
كود المقررTRA 213:
اسم المقرر :صوتيات ()2
المحتوي :درس الةالب من ل م هتا المقرر الوحدا الصوتية في اللغة الفرنسية
ولاصة جزء الوحدا الصوتية المتحركة إلى جانب كيفية تقسيم الكلمة والجملة إلى
مقاط للوصوم إلى القراءة الصحيحةد
كود المقررTRA 214:
اسم المقرر :مدخل إلى األدب الفرنسي
المحتوي :هدف هتا المقرر إلي التعرف علي نشأة ابدب الفرنسي وأشهر ابدباء
والمفكر ن وفهم أهم نتاجهم ابدبي والفكري التعرف علي المصةلحا ابولية
:الدراما القصة
لألدب لاصة التعر فا المتعلقة بالتيارا ابدبية م
المسرحية الروا ةددددددالخ د دراسة مقدمة عن بدا ة ابدب الفرنسي وابنماط ابدبية
المتنوعة د
كود المقررARB 215 :
اسم المقرر :اللغة العربية (قواعد النحو العربي) ()2
المحتوي :هدرس الةالهب القواعهد اللغو هة والنحو هة التهي تعةهي الكه م إفهادة حسهن
السهكو عليهههاد سههتيدم الةالههب المعههرب والم نههي وأنههوا اإلعههراب وال نههاءد ونههف
الةالب المعلوما والمفاهيم النحو ة م

 :النكرة والمعرفةد

توصيف المقررات االختيارية الخاصة بالمستوى الثاني-الفصل الدراسي الثاني:

كود المقررTRA 216:
اسم المقرر :تعبـير مقالي و إمـالء وتحليـل أخطـاء ()2
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المحتوي :درس الةالب كيفية تناوم موضو معين بالتحر ر بشك لُغوي سليم
كما درس الةالب كيفية كتابة جملة صحيحة م معرفة ابلةاء التي ارتك ها وكيفية
تصحيحهاد
كود المقررTRA 217:
اسم المقرر :قراءة ومحادثة ()2
المحتوي :ستكم الةالب من ل م هتا المقرر دراسة أسا القراءة الصحيحة
للجملة الفرنسية والفقرا والنصوص ومد الع قة الوثيقة بين إتقان القراءة وحسن
الفهم والقدرة على التع ير بلغة بسيةة د
توصيف المقررات اإلجبارية الخاصة بالمستوى الثاني-الفصل الدراسي الثاني:

كود المقررTRA 221:
اسم المقرر :ترجمة نصوص ومصطلحات علمية من الفرنسية وإليها
المحتوي :درس الةالب من ل م هتا المقرر النصوص المصةلحا العلمية
العلمية الميتلفة وترجمتها من الفرنسية واليهاد
والتقنية في المجا
كود المقررTRA 222:
اسم المقرر :تراكيب الجملة الفرنسية
المحتوي :درس الةالب من ل م هتا المقرر ك المصةلحا العلمية الياصة بهتا
الفر المهم من علوم اللغة وك الةرق التة يقية للتمييز بين أركان الجملة والع قة
بينهاد
كود المقررTRA 223:
اسم المقرر :المقال (لغة فرنسية)
المحتوي :درس الةالب من ل م هتا المقرر مقدمة فى أنوا الكت ا بين اإلنشاء
واليةاب والمقامد وكيفية إدرا فنيا وأجزاء المقام بين مقدمة وجسم ولاتمةد
ودراسة ع ما الترقيم وإدرا مد أهميتهاد
كود المقررTRA 224:
اسم المقرر :محادثة ومواقف (لغة فرنسية) ()1
المحتوي :درس الةالب من ل م هتا المقرر نصوص حوار ة تع ر عن مواقف
متنوعة من مفردا الحياة اليومية حيث تمكن الةالب من إجراء حوار م المتحدثين
باللغة الفرنسية.
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كود المقررTRA 225:
اسم المقرر :علم األصوات
المحتوي :درس الةالب من ل م هتا المقرر ك المصةلحا العلمية الياصة بهتا
الفر المهم من علوم اللغة وك الةرق التة يقية لكتابة الوحدا الصوتية
والمقاط د
توصيف المقررات االختيارية الخاصة بالمستوى الثاني-الفصل الدراسي الثاني:

كود المقررTRA 226:
اسم المقرر :تاريخ اللغة الفرنسية
المحترروي :ههدرس الةالههب فههي هههتا المقههرر إلههي معرفههة نشههأة اللغههة الفرنسههية وآدابهههاد
معرفة وفهم أساليب التع ير اللغوي وابدبي الشائعة في اللغهة الفرنسهيةد معرفهة أشههر
ابدباء والمفكر ن القدماء في تراا اللغة الفرنسية وفهم أهم نتاجهم ابدبي والفكريد
كود المقررTRA 227:
اسم المقرر :األدب الفرنسي عبر العصور
المحتوي :هتم المقرر بإعةاء ن تة عن ابدب الفرنسي من القرن السادس عشر حتى
القرن العشر ن د

توصيف مقررات المستوى الثالث– الفصل الدراسي األول:
توصيف المقررات اإلجبارية الخاصة بالمستوى الثالث -الفصل الدراسي األول:
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كود المقررTRA 311 :
اسم المقرر :نظريات الترجمة
المحتوى :هدف إلى إعداد الةالب في عالم الترجمة ا كاد مى من ل م تعر فهم
التكافص
الرئيسية للترجمة وأنوا الترجمة وتار خ الترجمة ومشك
على المشك
في الترجمة والن ر ة ا تصالية في الترجمة والن ر ة اللغو ة في الترجمة وأنواعهاد
كود المقررTRA 312 :
اسم المقرر :قواعد اللغة الفرنسية ((3
المحتوي :تعرف الةالب فيها على قواعد اللغة الفرنسية المتقدمة كما قوم على
دراسة ابزمنة الفرنسية المتعددة والتي تساعده على التع ير واإلدرا فى الفرنسية
وعلى الكتابة واليةاب الشفوي المتةور ند
كود المقررTRA 313 :
اسم المقرر :ترجمة فورية من الفرنسية وإليها (تدريب عملي)
المحتوي :تدر ب الةالب على أساليب الترجمة الميتلفة بتقد م ترجما لنصوص
أدبية وسياسية وتيصصية م تمر ن الةالب على ابساليب اإلنشائية السليمة في
لغتين ميتلفتين.
كود المقررTRA 314 :
اسم المقرر :علم المعاجم (فرنسي – عربي) ()1
المحتوى :درس الةالب من ل م هتا المقرر دراسة عملية تة يقية بنوا المعاجم
الفرنسية المتوفرة في المكت ا وكيفية التعام معها مما ز د من قدرة الةالب على
ال حث بشك عملي و سير في جمي أنوا المعاجم الفرنسية المتوفرة في المكت ا
لسد ال غرا اللغو ة المفاججة د
كود المقررTRA 315 :
اسم المقرر :نقد ادبى
المحتوى :تناوم هتا المقرر المدارس النقد ة المعاصرة والحد ة في فرنساد

توصيف المقررات االختيارية الخاصة بالمستوى الثالث  -الفصل الدراسي األول:
كود المقررTRA 316 :
اسم المقرر :حضارة عصر التنوير
المحتوى :تناوم هتا المقرر دراسة عصر التنو ر في القرن ال امن عشر أثناء قيام
ال ورة الفرنسية ودور الكتاب والة قة ال ورجواز ة في قيام ال ورةد
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كود المقررTRA 317 :
اسم المقرر :نصوص من األدب الفرنسي
المحتوى :التعرف على النصوص ابدبية الفرنسية في تلك الفترة من ل م أنواعها
المتميزة ولصائصها م التدر ب على تحلي النصوص من الناحية اللغو ة وابدبية
والفكر ةد

توصيف مقررات المستوى الثالث – الفصل الدراسي الثاني:
توصيف المقررات اإلجبارية الخاصة بالمستوى الثالث – الفصل الدراسي الثاني:
كود المقررTRA 321:
اسم المقرر :ترجمة وثائق ومستندات من الفرنسية وإليها
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المحتوى :درس الةالب من ل م هتا المقرر تة يقا على الترجمة من الفرنسية
إلى العربية والعكا ل عض الوثائق والمستندا مما تيح للةالب الفرصة للتعام م
المصةلحا اإلدار ةد
كود المقررTRA 322 :
اسم المقرر :علم الداللة
المحتوى :درس الةالب في هتا المقرر المفاهيم الرئيسية لعلم المفردا م
والمعنى والع قة بينهما ومعنى الجملة ولف ها وحروف الجرد

اللفظد

كود المقررTRA 323 :
اسم المقرر :نصوص ومصطلحات بنكيـة وتجاريـة (باللغة الفرنسية)
المحتوى :درس الةالب من ل م هتا المقرر نصوص متنوعة ذا طاب بنكي
وتجار من اج اإللمام بميتلف أنوا المصةلحا مما صد إلى تنو ثروته
اللغو ةد
كود المقررTRA 324:
اسم المقرر :محادثة ومواقف (لغة فرنسية) ()2
المحتوى :تةمن هتا المقرر قراءة نصوص متنوعة باللغة الفرنسية ومناقشة
اآلراء التي تتةمنها ل ستمرار في تدر ب الةالب على مهارا التع ير اللغويد
كود المقررTRA 325 :
اسم المقرر :البناء المسرحي
المحتوى :هدف هتا المقرر إلى تعر ف الةالب بالمسرحية وذلك عن طر ق
تحلي نصوص ميتارة من ابدب المسرحي وعن طر ق شرّ المصةلحا
ابساسية فيه وتقد م تحلي ل عض النماذج والمفاهيم المسرحية كالتراجيد ا والكوميد ا
والح كة والشيصية المسرحيةد
توصيف المقررات االختيارية الخاصة بالمستوى الثالث – الفصل الدراسي الثاني:
كود المقررGEO 326 :
اسم المقرر :جغرافية غرب أوروبا
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المحتوى :تةمن هتا المقرر دراسة المعالم الجغرافية لغرب أوروبا والمم لة في
م مح الةقا والمناخ والمعالم ال شر ة لغرب أوروبا والمم لة في السكان
ال شر ةد
السياسية والعمران والس
والمشك
كود المقررHIS 327 :
اسم المقرر :تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر
المحتوى :تةمن هتا المقرر دراسة تار خ فرنسا بدا ة من ال ورة الفرنسية حتى
الحرب العالمية ال انيةد

توصيف مقررات المستوى الرابع– الفصل الدراسي األول:
توصيف المقررات اإلجبارية الخاصة بالمستوى الرابع – الفصل الدراسي األول:

كود المقررTRA 411:
اسم المقرر :ترجمة نصوص ومصطلحات سياحية و أثرية تاريخية
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المحتوي :درس الةالب من ل م هتا المقرر نصوصا سياحية وأثر ة متنوعة
ومصةلحا سياحية لترجمتها من العربية إلى الفرنسية والعكاد
كود المقررTRA 412:
اسم المقرر :قواعد اللغة الفرنسية ()4
المحتوي :يدرس الطالب من خالل هذا المقرر القواعد األساسية في نحو اللغة الفرنسية على
مستوى الجملة ،بشكل يهدف إلى التوسع في أنواع العالقات بين الكلمات والجمل.

كود المقررTRA 413:
اسم المقرر :ترجمة فورية من الفرنسية وإليها (تدريب عملي)
المحتوي:يقوم الطالب من خالل هذا المقرر بترجمة نصوص فورية تعبر عن مواقف متنوعة
من مفردات الحياة اليومية فى شتى المجاالت .

كود المقررTRA 414:
اسم المقرر :علم المعاجم (فرنسي – عربي) ()2
المحتوي :يدرس الطالب من خالل هذا المقرر دراسة عملية تطبيقية انواع المعاجم الفرنسية
المتوفرة فى المكتبات وكيفية التعامل معها .

كود المقررTRA 415:
اسم المقرر :أدب المراسالت
المحترروي :يدددرس الطالددب مددن خددالل هددذا المقددرر بعدض النصددوص األدبيددة الفرنسددية مددن أدب
المراسالت مثل رسائل فارسية ل  Montesquieuو رسائل ل . Voltaire

توصيف المقررات االختيارية الخاصة بالمستوى الرابع – الفصل الدراسي األول:

كود المقررTRA 416:
اسم المقرر :محادثة فورية وتلقائية (تدريب عملي)
المحتوي :يدرس الطالب من خالل هذا المقرر نصوص حوارية فورية تعبر عن مواقف
متنوعة من مفردات الحياة اليومية في شتى المجاالت إلى جانب نصوص حوارية متنوعة في
مختلف المناسبات االجتماعية وغيرها .

كود المقررTRA 417:
اسم المقرر :قـراءة وفهم النصوص الفرنسية
المحتوي:يدرس الطالب من خالل هذا المقرر نصوصا متنوعة من األدب الفرنسي.
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توصيف المقررات اإلجبارية الخاصة بالمستوى الرابع – الفصل الدراسي الثانى:

كود المقررTRA 421:
اسم المقرر :ترجمة نصوص ومصطلحات جغرافية وتاريخيـة
المحتوي :يدرس الطالب من خالل هذا المقرر النصوص و المصطلحات الجغرافية
والتاريخية في المجاالت العلمية المختلفة وترجمتها من الفرنسية واليهاد
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كود المقررTRA 422:
اسم المقرر :ترجمة تتبعيه ومنظورة
المحتوي :يقوم الطالب من خالل هذا المقرر بترجمة لفظية بين فردين أو مجموعتين .

كود المقررTRA 423:
اسم المقرر :لغة اإلقناع
المحترروي .:يدددرس الطالددب مددن خددالل هددذا المقددرر لمحددة سددريعة عددن نش د ة اإلقندداع وعالقت د
بالخطابددة كسددلوس إنسدداني يهدددف إلددى الت د ثير فددي ا خددرين .كمددا يدددرس الطالددب مجموعددة مددن
نظريات اإلقنداع وعالقتهدا باالتصدال  ،باإلضدافة إلدى دراسدة نمداذ تطبيقيدة لنقنداع مدن خدالل
استخدام الوسائل الممكنة للت ثير في اختيارات ا خرين مثل المصداقية والعواطف والمنطقد

كود المقررTRA 424:
اسم المقرر :مناهج البحث (اللغة الفرنسية)
المحتوي :هدف ههتا المقهرر إلهي دراسهة أسهلوب ومهنها جمه المعلومها فهي مجتمعنهاد ماهيهة
وأسههاليب وأنههوا القههراءة العامههة والمتيصصههةدالقههراءة العلميههة المتيصصههة وكيفيههة فههك شههفرة
النقدالقهراءة العلميهة المتيصصهة وكيفيهة تحليه وتراكيهب الهنقدالةهرق ال سهيةة لجمه المهادة
العلميهة م اشههـرة وغيههر م اشههردأنوا المكت ههـا العامههـة والياصههـةدكيفيههة تكههو ن المكت ههة الياصههة
وال حث بالمكت ا الجامعيةدكيفية ممارسة القـراءة الناقـدة للعم ابدبيدكيفية حةور المحاضهرة
وفن تحصي المعلوما دكيفية إعداد ال ةاقـا ال ح ية وكيفية تدو نهادكيفية توثيق المعلومة دال
مههتن نههق ال حههثدكيفيههة إعههداد لةههة الموضههو وعههرض تلييصههه علههى المههألد إعههداد وعههرض
المصههادر وأنههوا المراجهه فههي نها ههة ال حههثد كيفيههة إعههـداد بحههث تة يقههيد تصههنيف المصههادر
والمراج ابجن ية المتوفرة بالمكت ا

كود المقررTRA 425:
اسم المقرر :دعاية وتسويق
المحتوي :هذان المفهومان مهمان جدا فيما يتعلق باالتصال ألغراض مهنية بحيث يتعرف
الطالب على األسس النظرية والعلمية لهما بغرض تطبيق ما تم دراست في مجال عمل .

توصيف المقررات االختيارية الخاصة بالمستوى الرابع – الفصل الدراسي الثانى:

كود المقررTRA 426:
اسم المقرر :حضارة القرنين ال 10و29
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المحتوي :يهتم المقرر بإعطاء نبذة عن الحضارة الفرنسية من القدرن التاسدع عشدر حتدى القدرن
العشرين.

كود المقررTRA 427:
اسم المقرر :األدب المقارن (اللغة الفرنسية)
المحتوي :يهدف هذا المقرر إلى تعريف األدب المقارن و مدارس  ،ودراسة العالقات بين
األدب العربي و األدب الفرنسي مع دراسة نش ة الرواية العربية والت ثير الفرنسي.
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