
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انذساسًيقشس ال
 

 

  صالح مخلف علي فـاضـل:     التدريسي األول اسم

 مـدرس  :    اللقب العلمي      

 مـاجستيـر    :    الشهادة          

  fadhel_saleh@yahoo.com  :   البريد األلكتروني  

 
 :   التدريسي الثاني اسم

 : اللقب العلمي         

 : الشهادة             

 : البريد األلكتروني   

 
 :  التدريسي الثالث  اسم

 : اللقب العلمي          

 : الشهادة               

 : البريد األلكتروني     

 
 
 
 

 
 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 رئاسة جامعة بغداد

 قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي
 
 
 
 
 

 الكليــــة        اللغــــات
 اللغة االلمانيةالقسم           

 المرحلة         الرابعــة
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الترجمة  اســــم المــــــــادة
   سنويX    فصمي  النظــام الــدراسـي

 
 

 اهــــداف المـــــادة
 

تعميم الطمبة مبادئ الترجمة من المغة االلمانية الى المغة العربية وبالعكس وكذلك 
الترجمة الفوريـة، كما تهدف المادة الى تمكين الطمبة من ترجمة النصوص والوثائق 

. والحوارات المكمفين بترجمتها الى احدى المغتين

 
 

 الكتب المنهجية
 

      ليس هنـاك كتاب منهجي لتدريس هذه المادة لطمبة المرحمة الرابعة 

    

    

    

 
 

 المصادر الخارجية
 

  ،مجـالت وصحف ومنشورات المانية مثل مجمة دير شبيغل ، مجمة شتيرن

   صحيفة بيمد  

     

 

 الفصميتقديرات النظام 
(100)% 

 المختبر نظري
 عممي

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

     

 السنويتقديرات النظام 
(100)% 

 الفصل األول

  
 الفصل الثاني نصف السنة

 
 األمتحان النهائ المختبر

20 % 20 % 60 %

 
 معمومات اضافية

 

 لمنشاط اليومي في كل 5  و 20 من 15: تقسـم درجة الفصل الدراسي االول والثاني كاآلتي 
فصل دراسي  



 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

ع
بو

س
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الحظات ـالمادة العلمية ـالمادة النظرية ـالم

كٍفٍح تشجًح َصٕص انًاٍَح انى انعشتٍح  1
َصٕص يختهفح ٔٔثائق ٌتذسب انطهثح عهى 

تشجًتٓا انى انهغح انعشتٍـح 
 

 َصٕص يختهفح ٌتى تشجًتٓا انى انعشتٍح  كٍفٍح تشجًح َصٕص انًاٍَح انى انعشتٍح   2

 تشجًح فٕسٌح نحٕاساخ ٔكالو ألشخاص كٍفٍح انتشجًح انفٕسٌـح فً حٍاتُا    3

كٍفٍح انتشجًح يٍ انعشتٍح انى االنًاٍَح    4
انتذسب عهى تشجًح َصٕص يٍ انهغح 

انعشتٍح انى االنًاٍَح  
 

كٍفٍح انتشجًح يٍ انعشتٍح انى االنًاٍَح  5
انتذسب عهى تشجًح َصٕص يٍ انعشتٍح انى 

االنًاٍَح 
 

 تشجًح فٕسٌح نحٕاساخ ٔكالو ألشخاص  كٍفٍح انتشجًح انفٕسٌـح فً حٍاتُا  6

7 
كٍفٍح انتشجًح ٔياًْ االيٕس انتً ٌُثغً 

ايتحـــــاٌ + نهذاسسٍٍ االَتثاِ انٍٓا 

 

 

 

 تحشٌشي تحشٌــشي 

 ايتحاٌ تحشٌشي   + تًاسٌٍ فً انتشجًح 

8 
كٍفٍح تشجًح َصٕص قإٍََح يٍ االنًاٍَح 

انى انعشتٍح  

انتذسب عهى تشجًح يثم ْزِ انُصٕص يٍ 

االنًاٍَح انى انعشتٍح 
 

9 
كٍفٍح تشجًح َصٕص اجتًاعٍح ٔثقافٍح 

يٍ االنًاٍَح انى انعشتٍح  

تًاسٌٍ يكثفح عهى تشجًح يثم ْزِ 

انُصٕص يٍ االنًاٍَح انعشتٍح 
 

10 
كٍفٍح تشجًح َصٕص اقتصادٌح ٔسٍاسٍح 

ٔسٌاضٍح يٍ االنًاٍَح نهعشتٍح 

انتذسب عهى تشجًح يثم ْزِ انُصٕص يٍ 

االنًاٍَح انى انعشتٍح 
 

كٍفٍح انتشجًح انفٕسٌح فً حٍاتُا انًٍُٓح  11
ٌقٕو انطهثح تانتشجًح انفٕسٌح نحٕاساخ تٍٍ 

استار انًادج ٔانطثح 
 

12 
كٍفٍح تشجًح َصٕص اجتًاعٍح ٔثقافٍح 

يٍ انعشتٍح انى االنًاٍَح 

انتذسب عهى تشجًح يثم ْزِ انُصٕص يٍ 

انعشتٍح انى االنًاٍَح  
 

13 
كٍفٍح تشجًح َصٕص اقتصادٌح، سٍاسٍح، 

سٌاضٍح ٔقإٍََح يٍ انعشتٍح نالنًاٍَح 

انتذسب عهى تشجًح يثم ْزِ انُصٕص يٍ 

خالل تًاسٌٍ يكثفح 
 

14 
كٍفٍح تجُة االخطاء انشائعح فً انتشجًح 

ايتحاٌ تحشٌشي + 
 ايتحاٌ تحشٌشي + تًاسٌٍ فً انتشجًح 

كٍفٍح تشجًح َصٕص انًاٍَح انى انعشتٍح  15
َصٕص يختهفح ٔٔثائق ٌتذسب انطهثح عهى 

تشجًتٓا انى انهغح انعشتٍـح 
 

 َصٕص يختهفح ٌتى تشجًتٓا انى انعشتٍح  كٍفٍح تشجًح َصٕص انًاٍَح انى انعشتٍح   16

 تشجًح فٕسٌح نحٕاساخ ٔكالو ألشخاص كٍفٍح انتشجًح انفٕسٌـح فً حٍاتُا    17

كٍفٍح انتشجًح يٍ انعشتٍح انى االنًاٍَح    18
انتذسب عهى تشجًح َصٕص يٍ انهغح 

انعشتٍح انى االنًاٍَح  
 

كٍفٍح انتشجًح يٍ انعشتٍح انى االنًاٍَح  19
انتذسب عهى تشجًح َصٕص يٍ انعشتٍح انى 

االنًاٍَح 
 

 تشجًح فٕسٌح نحٕاساخ ٔكالو ألشخاص  كٍفٍح انتشجًح انفٕسٌـح فً حٍاتُا  20



 

21 
كٍفٍح انتشجًح ٔياًْ االيٕس انتً ٌُثغً 

ايتحـــــاٌ + نهذاسسٍٍ االَتثاِ انٍٓا 

 

 

 

 تحشٌشي تحشٌــشي 

 ايتحاٌ تحشٌشي   + تًاسٌٍ فً انتشجًح 

22 
كٍفٍح تشجًح َصٕص قإٍََح يٍ االنًاٍَح 

انى انعشتٍح  

انتذسب عهى تشجًح يثم ْزِ انُصٕص يٍ 

االنًاٍَح انى انعشتٍح 
 

23 
كٍفٍح تشجًح َصٕص اجتًاعٍح ٔثقافٍح 

يٍ االنًاٍَح انى انعشتٍح  

تًاسٌٍ يكثفح عهى تشجًح يثم ْزِ 

انُصٕص يٍ االنًاٍَح انعشتٍح 
 

24 
كٍفٍح تشجًح َصٕص اقتصادٌح ٔسٍاسٍح 

ٔسٌاضٍح يٍ االنًاٍَح نهعشتٍح 

انتذسب عهى تشجًح يثم ْزِ انُصٕص يٍ 

االنًاٍَح انى انعشتٍح 
 

كٍفٍح انتشجًح انفٕسٌح فً حٍاتُا انًٍُٓح  25
ٌقٕو انطهثح تانتشجًح انفٕسٌح نحٕاساخ تٍٍ 

استار انًادج ٔانطثح 
 

26 
كٍفٍح تشجًح َصٕص اجتًاعٍح ٔثقافٍح 

يٍ انعشتٍح انى االنًاٍَح 

انتذسب عهى تشجًح يثم ْزِ انُصٕص يٍ 

انعشتٍح انى االنًاٍَح  
 

27 
كٍفٍح تشجًح َصٕص اقتصادٌح، سٍاسٍح، 

سٌاضٍح ٔقإٍََح يٍ انعشتٍح نالنًاٍَح 

انتذسب عهى تشجًح يثم ْزِ انُصٕص يٍ 

خالل تًاسٌٍ يكثفح 
 

28 
كٍفٍح تجُة االخطاء انشائعح فً انتشجًح 

ايتحاٌ تحشٌشي + 
 ايتحاٌ تحشٌشي + تًاسٌٍ فً انتشجًح 

29 
اعــادج ألْى يا تعهًّ انطهثح يٍ 

يصطهحاخ ٔيفشداخ تغًُ خزٌُّ انهغٕي 

تًاسٌٍ فً انتشجًح تعٍذ انى رٍْ انطانة يا 

تعهًّ يٍ يصطهحاخ ٔيفشداخ 
 

30 
كٍفٍح تشجًح اقٕال ٔحكى يٍ االنًاٍَح انى 

انعشتٍح  

تذسٌة انطهثح عهى تشجًح اقٕال ٔحكى يٍ 

االنًاٍَح انى انعشتٍح 
 

31 
ايتحاَاخ ًَٕرجٍح شايهح نهطثح فً 

انتشجًح  

ٌؤدي انطهثح ايتحاَاخ شايهح فً انتشجًح 

كًشحهح إعذاد ناليتحاٌ انُٓائً 
 

 ٌؤدي انطهثح ايتحاَاخ فً انتشجًح انفٕسٌح ايتحاَاخ فً انتشجًح انفٕسٌح  32

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


