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 تجاريةالقانونية والترجمة في ال الشهادة االحترافية

 فرنسي/عربي/فرنسي

Cours de préparation d'un traducteur professionnel  

(traduction juridique et commerciale) 

 (Traduction écrite - Consécutive - Simultanée) (فورية –تتابعية  –ترجمة تحريرية )

 jours de formation  04 يوم تدريبي  40

 مساًء بتوقيت القاهرة 2:5

 يونيو  

 (B1/B2مستوى متوسط ) ةالترجمة التحريري( 1)البرنامج 

Traduction écrite (Niveau intermédiaire B1/B2) 

المشكالت العملية في الترجمة التحريرية  11/6 الجمعة  1

 وفي القانونية بشكل خاص بشكل عام
Problèmes pratiques en traduction en général et en 

matière juridique en particulier. 

المشكالت العملية في الترجمة التحريرية  12/6 السبت  2

 وفي القانونية بشكل خاص بشكل عام
Problèmes pratiques en traduction en général et en 

matière juridique en particulier. 

قانونية والمراسالت ترجمة العقود ال 11/6 الجمعة  3

 التجارية

Traduction des contrats juridiques et de la 

correspondance commerciale. 

ترجمة العقود القانونية والمراسالت  11/6 السبت  4

 التجارية

Traduction des contrats juridiques et de la 

correspondance commerciale. 

ونية والمراسالت ترجمة العقود القان 25/6 الجمعة  5

 التجارية

Traduction des contrats juridiques et de la 

correspondance commerciale. 

 Traduction des lois et des décisions ministérielles ترجمة القوانين والقرارات الوزارية 26/6 السبت  6

 يوليو
  Traduction des lois et des décisions ministérielles ترجمة القوانين والقرارات الوزارية 2/7 الجمعة  7

  Traduction des lois et des décisions ministérielles ترجمة القوانين والقرارات الوزارية 3/7 السبت  1

  Traduction des certificats et des documents officiels الشهادات واألوراق الرسمية ترجمة 1/7 الجمعة  1

  Traduction des certificats et des documents officiels لشهادات واألوراق الرسميةا ترجمة 11/7 السبت  11

 إجازة عيد األضحى

 (C1/C2 قدممستوى مت) عيةبالتتالترجمة ( 2)البرنامج 

Traduction consécutive (Niveau avancé C1/C2) 

 Introduction à la traduction consécutive عيةبمدخل إلى الترجمة التت 31/7 الجمعة  11

 Traduction consécutive sans prise de notes الترجمة التتبعية بدون تدوين مالحظات 31/7 السبت  12

 أغسطس
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 Traduction consécutive sans prise de notes عيةباألدوات الرقمية المساعدة للترجمة التت 6/1 الجمعة  13

 Comment analyser le discours كيفية تحليل الخطاب 7/1 السبت  14

 Comment analyser le discours كيفية تحليل الخطاب 13/1 الجمعة  15

 Comment se préparer à la traduction consécutive كيفية االستعداد للترجمة التتبعية 14/1 السبت  16

 Comment se préparer à la traduction consécutive كيفية االستعداد للترجمة التتبعية 21/1 الجمعة  17

  Prise de notes تدوين المالحظات 21/1 السبت  11

  Prise de notes تدوين المالحظات 27/1 الجمعة  11

 Outils d'assistance numérique pour la traduction عيةباألدوات الرقمية المساعدة للترجمة التت 21/1 السبت  21

consécutive 

 سبتمبر

 (C1/C2 قدممستوى مت)الفورية الترجمة ( 3)البرنامج 

Traduction simultanée (Niveau avancé C1/C2) 

 Introduction à la traduction simultanée مدخل إلى الترجمة الفورية 3/1 الجمعة  21

 Introduction à la traduction simultanée مدخل إلى الترجمة الفورية 4/1 السبت  22

 Comment analyser le discours : كيفية تحليل الخطاب 11/1 الجمعة  23

 Comment analyser le discours : كيفية تحليل الخطاب 11/1 السبت  24

 Comment se préparer à la traduction simultanée كيفية االستعداد للترجمة الفورية 17/1 الجمعة  25

 Comment se préparer à la traduction simultanée كيفية االستعداد للترجمة الفورية 11/1 السبت  26

 Reformulation إعادة الصياغة 24/1 الجمعة  27

 Reformulation إعادة الصياغة 25/1 السبت  21

 أكتوبر
 Reformulation إعادة الصياغة 1/11 الجمعة  21

 Reformulation إعادة الصياغة 2/11 السبت  31

األدوات الرقمية المساعدة في الترجمة  1/11 الجمعة  31

  RSIالفورية عن بعد 

Outils d'assistance numérique pour la traduction 

simultanée à distance RSI  

األدوات الرقمية المساعدة في الترجمة  1/11 السبت  32

  RSIالفورية عن بعد 

Outils d'assistance numérique pour la traduction 

simultanée à distance RSI  

ودور  الترجمة الفورية في المحكمة 15/11 الجمعة  33

 المترجم الفوري في المحكمة

Traduction simultanée au tribunal et le rôle de 

l'interprète au tribunal 

 استجواب قاعة المحكمة والمترجم 16/11 السبت  34

 العامالغرض من االستجواب و

Interrogatoire de la salle d'audience,et l’interprète et 

le but de l'interrogatoire public 

الوظيفة البراغماتية و شكل السؤال ونوعه 22/11 الجمعة  35

 لألسئلة

Forme et type de la question et fonction 

pragmatique des questions 

عدد األسئلة و المحكمةتفسير أسئلة قاعة  23/11 السبت  36

 المطلوبة للحصول على اإلجابة المطلوبة

Interprétation des questions de la salle d'audience et 

nombre de questions nécessaires pour obtenir la 

réponse requise 

عدد األسئلة المطلوبة للحصول على  21/11 الجمعة  37

 اإلجابة المطلوبة

Nombre de questions pour obtenir la réponse 

requise 

 Questions posées par les témoins أسئلة طرحها الشهود 31/11 السبت  31

 نوفمبر
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طلب تت أسئلة -ا طلب توضيح  تأسئلة ت 5/11 الجمعة  31

الصعبة  األسئلة -" ال أفهم"أسئلة -التكرار 

 األسئلة البالغية -

Questions à clarifier - questions devant être répétées 

- questions incompréhensibles parfois" - questions 

difficiles - questions rhétoriques 

 Réponse de l’interprète à la question du témoin دالشاهالمترجم يجيب على سؤال  6/11 السبت  41

مقاطعة الشاهد أو المترجم الفوري ألسئلة  12/11 الجمعة  41

 المحامي

Interruption des questions de l’avocat par le témoin 

ou l’interprète  

مقاطعة الشاهد أو المترجم الفوري ألسئلة  13/11 السبت  42

 المحامي

Interruption des questions de l’avocat par le témoin 

ou l’interprète  

 (2121ديسمبر حتى نهاية ) مراجعة عامة والتسجيل على الموقع اإللكتروني للجامعة استعداداً لالختبارات ديسمبر

 2122 سراميستمر عرض المحاضرات التفاعلية المسجلة حتى نهاية 

 :الرسوم

 (محاضرات11) (B1/B2مستوى متوسط )ة الترجمة التحريري( 1)البرنامج 

 4111  ًشهادة من المنظمين تتضمن$ 251جنيها. 

 (محاضرات11) (C1/C2 قدممستوى مت) عيةبالتتالترجمة ( 2)البرنامج 

 4111  ًتتضمن شهادة من المنظمين$ 251جنيها. 

 (ةمحاضر 22) (C1/C2 قدممستوى مت)الفورية الترجمة ( 3)البرنامج 

 1111  ًتتضمن شهادة من المنظمين$ 511جنيها. 

 :يتضمن $771جنيهاً،  12111 :حضور البرنامج المتكامل

  شهادة باجتياز الفترة التدريبية المهنية في الترجمة القانونية والتجارية، صادرة من جامعة مصرية

 .حكومية ومصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية

 (.صبرة جروب)وعة الدولية للتدريب شهادة من أكاديمية العدالة بالتعاون مع المجم 

 عضوية مركز الترجمة والتعليم المستمر بالجمعية العربية للعلوم القانونية. 

 :دفعات 3يمكن سداد الرسوم على 

 4111  ًعند التسجيل$ 251جنيها. 

 4111  ًم2121منتصف شهر يوليو$ 251جنيها. 

 4111  ًم2121 قبل أول أكتوبر$ 251جنيها. 

 (إضغط هنا) امجللتسجيل بالبرن

https://justice-academy.com/traduction/

