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BSAR 409 

One of the following options: 
 

BSAR 409 (a) Translation                                   الترجمة بين اللّغتين 
 

Course Description       توصيف المقرر 

 

. ویتعرف واألوردیة جنلیزیةاإل تني:لی اللغإالغرض من هذا املقرر ٔان یتأهل الطالب لعملیة الرتمجة من اللغة العربیة  
 واألوردیة. جنلیزیةلی اإلإالطالب علی بناء الكلمة و تركیب اجلملة  العربیة  وطریقة الرتمجة من العربیة 

 املدخل ٕاىل دراسات الرتمجة .1

 اتریخ الرتمجة .2

 البحث ومناهجه يف دراسات الرتمجةطرق  .3

 االجتاهات املعاصرة يف دراسات الرتمجة .4

 االجتاهات املعاصرة يف الرتمجة السمعیة البصریة .5

 الرتمجة والتكنولوجیا .6

 التدریب العملي:ترمجة النصوص األدبیة املتخصصة .7

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 .ردیة واإلجنلیزیةو األىل إترمجة املفردات من اللغة العربیة  -1
 .ردیة واإلجنلیزیةو ىل األإترمجة اجلمل البسیطة من اللغة العربیة  -2
 .ردیة واإلجنلیزیةو ىل األإترمجة اجلمل الطویلة من اللغة العربیة  -3
 .ردیة واإلجنلیزیةو ىل األإترمجة اجلرائد الیومیة من اللغة العربیة  -4
 .ردیة واإلجنلیزیةو األ( العربیة إىل Idioms( والرتاكیب )Proverbsترمجة األمثال ) -5

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعیة 
 احملاكاة 

 (Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 تتشّكل يف صور آتیة: األنشطة والواجبات

 التكلیف أبحباث مجاعیة وحتدید مسؤولیة كل عضو يف اجملموعة -
 تشكیل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمیة بینها -
 التكلیف ابحباث فردیّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 ابسنت، سوزان، دراسات الرتمجة )ترمجة: فؤاد عبد املطلب(، اهلیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، سوراي. -



2 
 

 م.2008توفیق، خالد، قواعد الرتمجة األساسیة، دار هال للنشر والتوزیع، مصر،  -
سعدة، عبد الرمحان حمسن )الدكتور(، األساس يف الرتمجة، مركز الشرق األوسط الشاهد، سامي خلیل )الدكتور(، وأبو  -

 م.2009للخدمات التعلیمیة، القاهرة، مصر، 
 م.2004عطیة، دمحم،قاموس األمثال اإلجنلیزیة، مركز الشرق األوسط للخدمات التعلیمیة، القاهرة، مصر،  -
یة والتطبیق، الشركة املصریة العاملیة للنشر، لوجنمان، القاهرة، مصر، العناين، دمحم )الدكتور(، الرتمجة األدبیة بني النظر  -

 م.2003
 م.2000العناين، دمحم )الدكتور(، فن الرتمجة، الشركة املصریة العاملیة للنشر، لوجنمان، القاهرة، مصر،  -
الشركة املصریة العاملیة للنشر، العناين، دمحم )الدكتور(، مرشد املرتجم إىل أصعب الكلمات الشائعة يف اللغة اإلجنلیزیة،  -

 م.2005لوجنمان، القاهرة، ةصر، 
دمحم جنیب، عّز الدین )الدكتور(، أسس الرتمجة من اإلجنلیزیة إىل العربیة وابلعكس، مكتبة ابن سینا، القاهرة، مصر،  -

 م.2005
 م2009مؤمن أكرم، أصول الرتمجة للمحرتفني، الدار املصریة للعلوم، القاهرة، مصر،  -

- Lahlali, El Mutapha & Abu Hatab Wafa, Advanced English-Arabic Translation: A 
Practical Guide, Edinburgh University Press, UK,2014. 

 


