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  الجمهورية العربية السورية
  وزارة التعليم العالي

  جامعة دمشق
  

           

  
  الالئحة الداخلية

  لترجمة والترجمة الفوريةلمعهد العالي لل
  

  
  األهداف:  ولالفصل األ

  :فيما يأيت والترمجة الفورية رمجة املعهد العايل للتتتلخص أهداف   -1 املادة
الترمجة التحريرية والفورية من وإىل اللغة  تطوير تأهيل املترمجني يف يف تسهمطرائق تعليمية حديثة اعتماد  -

ملا يف ذلك من أثـر إجيـايب يف عمليـة     والدويل، والنهوض بواقعها على الصعد احمللي والعريب ،العربية
  .التواصل احلضاري 

 .لمعايري الدوليةل اًختريج كوادر مؤهلة وفق -
الفوريـة   و التحريرية  والعربية والدولية من املترمجني املتخصصني بالترمجةحاجة سوق العمل احمللية  تلبية -

  .    من وإىل اللغة العربية 
  .جذب الطالب األجانب الراغبني يف تطوير معرفتهم باللغة العربية وبعديها الثقايف واحلضاري  -
تعليم  الترمجة الفورية بفروعها االرتقاء بالبحث العلمي يف جماالت الترمجة والتعريب واملصطلح وطرائق  -

  .كافة 
   . لقطاع العام واخلاص واملشتركللعاملني يف اوملدد خمتلفة يف الترمجة خاصة دورات تدريب وتأهيل  تنظيم -

  
  البنية العامة:  ينالفصل الثا

در مؤهلة تأهيالً رفيـع  بنية واستراتيجية تعليمية تضمن تطبيق املعايري الدولية وختريج كواعهد عتمد املي  - 2املادة 
  .املستوى

  . النظام الفصلييعتمد املعهد   - 3املادة 
  :األقسام اآلتيةعند إحداثه من يتكون املعهد   - 4املادة 
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ويتألف من شعبة اللغة العربية وشعبة اللغة الفرنسـية وشـعبة اللغـة    : الترمجة التحريرية قسم - أ
   .اإلجنليزية

ويتألف من شعبة اللغة العربية وشعبة اللغة الفرنسـية   صرية باإللكترونية والسمعقسم الترمجة  - ب
  .وشعبة اللغة اإلجنليزية

 .قسم الترمجة الفورية ويتألف من شعبة اللغة العربية وشعبة اللغة الفرنسية وشعبة اللغة اإلجنليزية - ت
ية وذلك بقرار من استجابة ملا يستجد يف املستقبل من حاجات تنمو ميكن إضافة أقسام وشعب جديدة - 5املادة 

  .السيد وزير التعليم العايل بناء على اقتراح جملس املعهد وموافقة جملس اجلامعة وجملس التعليم العايل
الطالب يف الترمجة التحريريـة واملنظـورة ويف    قومييكون قسم الترمجة التحريرية مسؤوالً عن تأهيل وت – 6املادة 

   . مواضيع متنوعة تليب حاجات سوق العملمن وإىل اللغة العربية ويفتدقيق الترمجة 
انات يف استخدام التقتقومي الطالب  مسؤوالً عن تأهيل و سمعبصريةالاإللكترونية ويكون قسم الترمجة  – 7املادة 

ويف الترمجـة السمعبصـرية   ، ونة احلاسوب والترمجة على الشاشةالترمجة مبعواحلديثة يف الترمجة اآللية 
  ). ن بعدالدبلجة والترمجة ع(

التتبعية والفورية من وإىل اللغة الطالب يف الترمجة  قوميمسؤوالً عن تأهيل وت فوريةيكون قسم الترمجة ال – 8املادة  
   . جات سوق العملويف مواضيع متنوعة تليب حا العربية

كما . درس باللغة العربيةاليت ت يف كافة املواد عن تأهيل وتقومي الطالب ةاللغة العربية مسؤول شعبةكون ت  -9ملادة ا
  .  إىل اللغة العربية من و) بكافة أنواعها(شارك يف مهمة تقومي أداء الطالب يف الترمجة ت

 .اليت تدرس باللغة الفرنسية ة املقرراتعن التأهيل والتقومي يف كاف ةاللغة الفرنسية مسؤولشعبة كون ت  -10املادة 
  .إىل اللغة الفرنسيةمن و) بكافة أنواعها(ترمجة ضطلع مبهمة تقومي أداء الطالب يف التكما 

يت تـدرس باللغـة   عن تأهيل وتقومي الطالب يف كافة املقررات ال ةاللغة اإلجنليزية مسؤول شعبة كونت - 11املادة 
  .إىل اللغة اإلجنليزيةمن و) بكافة أنواعها(ضطلع مبهمة تقومي أداء الطالب يف الترمجة تكما . اإلجنليزية

  
  مينحها املعهدالشهادات اليت :  ثالثلالفصل ا

  :  الشهادات التالية عهدنح املمي -12 ادةامل
  )عريب/فرنسي(يف الترمجة التحريرية ماجستري التأهيل والتخصص 
 )عريب/فرنسي( السمعبصريةيف الترمجة اإللكترونية وماجستري التأهيل والتخصص 
 )عريب/سيفرن( الترمجة الفوريةيف ماجستري التأهيل والتخصص 
  )عريب/إجنليزي(يف الترمجة التحريرية ماجستري التأهيل والتخصص 
 )عريب/إجنليزي( يف الترمجة اإللكترونية والسمعبصريةماجستري التأهيل والتخصص 

  )عريب/إجنليزي( الترمجة الفوريةماجستري التأهيل والتخصص يف 
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  عهداملقررات اليت تدرس يف امل:  لرابعالفصل ا
  :املقررات اإللزامية اآلتية عهدتدرس يف امل  - 13 املادة

 األداء والتقومي اللفظي  -
 تقوية املهارات اللغوية -
  التعبري الكتايب  -
 تدقيق النصوص  -
 تلخيص النصوص  -
 حتليل النصوص -
 التدوين -
 الترمجة التحريرية  -
 الترمجة املنظورة -
 التواصل الشفوي -
 الترمجة اآللية -
 الترمجة السمعبصرية -
 بعيةالترمجة التت -
 الترمجة الفورية -
 تطبيقات لغوية -
 اللغة األجنبية الثانية -
 الشفوي عبريالت -
 التعبري والبالغة -
 اللغويات  -
 التقانات احلديثة -
 علم املصطلح -

  
  :التاليةختيارية االقررات امل املعهدس يف تدرو 

  األدب واحلضارة -
  القانون الدويل والعالقات الدولية -
  القانون التجاري -
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  ياالقتصاد العامل -
  املؤسسات الدولية -
  مبادئ يف اإلعالم -
 التقانات احلديثة -
  موضوع أديب -
  فقه اللغة العربية -
 األدب املقارن -
  علم التراكيب -
  علم املصطلح -
  علم املعاين -
  األسلوبيات -
 النقد األديب -
 الصناعة السياحية -
 مدخل إىل العلوم البيئية -

    
  الدورات التدريبية:  ساماخلالفصل 

د دورات تدريبية خاصة يف مهارات الترمجة واملهارات األخرى ذات الصلة، للعاملني يف ينظم املعه  - 14املادة 
   .خمتلفة ددلقطاع العام واخلاص واملشترك وملمؤسسات ا

جملس  عن يصدر النظام املايل لدورات التدريب والتأهيل والشروط املالية املتعلقة هبا يف قرار الحق  –15املادة 
    .اجلامعة

  
  األحكام العامة: ادس لفصل السا

  :شروط القبول -أوالً
  

من إحدى ن على الشهادة اجلامعية األوىل والطالب احلاصل التأهيل والتخصص ماجسترياتيقبل يف   –16املادة 
وخيضع مجيع املتقدمني المتحان قبول . ومن كافة االختصاصات ،أو ما يعادهلا ،قطرمعات الجا

 .واألجنبيةحتريري وشفهي يف اللغتني العربية 
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  نظام االمتحانات -ثالثاً 

يتبع النجاح واالنتقال إىل السنة األعلى يف ماجستريات التأهيل والتخصص اليت مينحها املعهد القواعـد   -17املادة 
  .العامة النافذة اليت يضعها جملس التعليم العايل

بتسمية عهد أمام جلنة فاحصة يقوم جملس  امل الترمجة التتبعية والترمجة الفورية جتري امتحانات مقرري  -18ة املاد
  .يف كل دورة إمتحانية رئيسها وأعضائها

  .، ويعد راسباً فيه% 75حيرم الطالب من التقدم إىل امتحان املقرر الذي مل حيقق فيه نسبة دوام قدرها  -19املادة 
  
  اهليئة اإلدارية -رابعاً 
نه العلمية واإلدارية واملالية ووتسيري شؤ عهدبإدارة املوالترمجة الفورية  للترمجة عهد العايليقوم عميد امل - 20ة املاد

   .عهدامل يدعم انائب ويعاونه .عهدويرأس جملس امل ،لبحث العلمين التأهيل واووشؤ
   : من عهديتألف جملس امل -21 املادة

  عهدعميد امل
  للشؤون العلمية نائب العميد

  نائب العميد للشؤون اإلدارية
  األقسام ء اؤسر

  ممثل عن نقابة املعلمني
  ممثل عن الطالب

ويقوم بأمانة سر الس رئيس الدائرة على أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة اجلامعية وأن يتقن لغة 
  .أجنبية

  
  األحكام اخلتامية - خامساً
 نظيم اجلامعات والئحتهيف كل ما مل يرد عليه نص يف هذه الالئحة تطبق األحكام الواردة يف قانون ت -22 املادة

  .لتنفيذية وتعديالا ويف قرارات جملس التعليم العايلا
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  املقررات يف املعهد العايل للترمجة والترمجة الفورية 
  - جامعة دمشق -

  
  .تقسم املقررات إىل إلزامية واختيارية

  :املقررات اإللزامية -أوالً
  
  :حريريةماجستري التأهيل والتخصص يف الترمجة الت  - 1

  :اللغة الفرنسية
  : السنة األوىل
  الثاين الفصل                                            الفصل األول

  عدد الساعات األسبوعية  املقرر  عدد الساعات األسبوعية  املقرر
  اموع عملي نظري    اموع عملي نظري 

  /2/ - /2/ )2) (فرنسي(والتقومي اللفظي األداء /2/ - /2/ )1) (عريب(األداء والتقومي اللفظي 
  /4/ /2/ /2/ )2) (فرنسي(تدقيق النصوص   /4/ /2/ /2/ )1) (عريب(تدقيق النصوص 

  /2/ - /2/ )2) (فرنسي(تلخيص النصوص   /2/ - /2/ )1) (عريب(تلخيص النصوص 
  /6/ /2/ /4/ )2(الترمجة التحريرية /6/ /2/ /4/  )1(الترمجة التحريرية 

  /4/ - /4/ )2(الترمجة املنظورة /2/ - /2/  )1(مجة املنظورةالتر
  /4/ -  /4/  )2() فرنسي(تقوية املهارات اللغوية  /4/ - /4/ )1) (فرنسي(تقوية املهارات اللغوية  

  /2/  -  /2/ مقرر اختياري /2/  /2/  مقرر اختياري
   /24/  / 4/ / 20/  اموع الكلي  /22/  / 4/  / 18/  اموع الكلي

  : السنة الثانية
  الفصل األول                                            الفصل الثاين

  عدد الساعات األسبوعية  املقرر  عدد الساعات األسبوعية  املقرر
  اموع عملينظري    اموع عملي نظري 

  /2/ - /2/ )فرنسي(حتليل النصوص /2/ - /2/ ) عريب(تطبيقات لغوية
  /2/ - /2/ )فرنسي(التعبري الكتايب /2/ - /2/ )عريب( والبالغةالتعبري

  /6/ - /6/ )2) (تعريب(الترمجة التحريرية   /2/ - /2/ )1(اللغة األجنبية الثانية 
  /6/ -  /6/  )2) (ترمجة(الترمجة التحريرية /6/ - /6/ )1) (تعريب(الترمجة التحريرية 
  /2/  - /2/ )2(الترمجة التتبعية   /6/  -  /6/  )1( )ترمجة(الترمجة التحريرية 

  /2/ - /2/ )2(اللغة األجنبية الثانية   /2/ - /2/ )1(الترمجة التتبعية 
  /2/  -  /2/ مقرر اختياري /2/ - /2/  مقرر اختياري

  /2/  -  /2/ مشروع /2/ - /2/ مشروع
  /24/  - / 24/ اموع الكلي /24/ - /24/  اموع الكلي
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  :جنليزيةاللغة اإل - ب
  : السنة األوىل

  الفصل األول                                            الفصل الثاين
  عدد الساعات األسبوعية  املقرر  عدد الساعات األسبوعية  املقرر

  اموع عملي نظري    اموع عملي نظري 
  /2/ - /2/ )2) (إجنليزي( األداء والتقومي اللفظي /2/ - /2/ )1) (عريب(األداء والتقومي اللفظي 

  /4/ /2/ /2/ )2) (إجنليزي(تدقيق النصوص /4/ /2/ /2/ )1) (عريب(تدقيق النصوص
  /2/ - /2/ )2) (إجنليزي(تلخيص النصوص   /2/ - /2/ )1) (عريب(تلخيص النصوص 
  /6/ /2/ /4/ )2(الترمجة التحريرية /6/ /2/ /4/  )1(الترمجة التحريرية 
  /4/ - /4/ )2(الترمجة املنظورة /2/ - /2/  )1(الترمجة املنظورة

  /4/ -  /4/ )2() إجنليزي(تقوية املهارات اللغوية  /4/ - /4/ )1) (إجنليزي(تقوية املهارات اللغوية 
  /2/  -  /2/ مقرر اختياري /2/  /2/ مقرر اختياري
  /24/  / 4/  /20/  اموع الكلي  /22/  /4/  / 18/  اموع الكلي

  
  : السنة الثانية

  الفصل األول                                            الفصل الثاين
  عدد الساعات األسبوعية  املقرر  عدد الساعات األسبوعية  املقرر

نظر 
 ي

نظر  اموع عملي
 ي

  اموع عملي

  /2/ - /2/ )إجنليزي(حتليل النصوص /2/ - /2/ ) عريب(تطبيقات لغوية
  /2/ - /2/ )إجنليزي(التعبري الكتايب /2/ - /2/ )عريب(التعبري والبالغة

  /6/ - /6/ )2) (تعريب(الترمجة التحريرية    /2/ - /2/ )1(اللغة األجنبية الثانية 
  /6/ -  /6/  )2) (ترمجة(الترمجة التحريرية   /6/ - /6/ )1) (تعريب(الترمجة التحريرية 
  /2/  - /2/ )2(الترمجة التتبعية /6/ - /6/  )1( )ترمجة(الترمجة التحريرية 
  /2/ - /2/ )2(اللغة األجنبية الثانية /2/ - /2/ )1(الترمجة التتبعية
  /2/  -  /2/ مقرر اختياري /2/ - /2/  مقرر اختياري

  /2/  -  /2/ مشروع /2/ - /2/ مشروع
  /24/  -  / 24/  اموع الكلي  / 24/  -  / 24/  اموع الكلي
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  :التخصص يف الترمجة اإللكترونية والسمعبصريةو تأهيلال ماجستري  - 2
  
  :اللغة الفرنسية -آ

  : السنة األوىل
  الفصل األول                                            الفصل الثاين

  عدد الساعات األسبوعية  املقرر  عدد الساعات األسبوعية  املقرر
  موعا عملي نظري   اموع عملي نظري 

  /2/ - /2/ )2) (فرنسي(األداء والتقومي اللفظي  /2/ - /2/ )1) (عريب(األداء والتقومي اللفظي 
  /4/ /2/ /2/ )2) (فرنسي(تدقيق النصوص /4/ /2/ /2/ )1) (عريب(تدقيق النصوص

  /2/ - /2/ )2) (فرنسي(تلخيص النصوص   /2/ - /2/ )1) (عريب(تلخيص النصوص 
  /6/ /2/ /4/ )2(الترمجة التحريرية   /6/ /2/ /4/  )1(رية الترمجة التحري
  /4/ - /4/ )2(الترمجة املنظورة /2/ - /2/  )1(الترمجة املنظورة

  /4/ -  /4/  )2( )فرنسي(تقوية املهارات اللغوية  /4/ - /4/ )1) (فرنسي( تقوية املهارات اللغوية
  /2/  -  /2/ مقرر اختياري /2/  /2/  مقرر اختياري
   /24/  / 4/ / 20/ اموع الكلي /22/ /4/ /18/ اموع الكلي

  
  : السنة الثانية

  الفصل الثاين      الفصل األول                                          
  عدد الساعات األسبوعية  املقرر  عدد الساعات األسبوعية  املقرر

  اموع عملي نظري   اموع عملي نظري 
  /4/ - /4/ يةالتحريرالترمجة /4/ - /4/ التحريريةالترمجة

  /2/ - /2/ لغويات   /2/ - /2/ التواصل الشفوي
  /4/ /2/ /2/ علم املصطلح  /4/ /2/ /2/ *التقانات احلديثة
  /2/  - /2/ )2* (الترمجة اآللية /2/ - /2/ )1* (الترمجة اآللية

  /6/  /2/ /4/ )2*(سمعبصريةالترمجة ال /6/ /2/ /4/ )1* (الترمجة السمعبصرية
  /2/  -  /2/ مقرر اختياري /2/ - /2/  مقرر اختياري

  /2/  -  /2/ مشروع /2/ - /2/ مشروع
  /22/  /4/  / 18/  اموع الكلي  / 22/  /4/  /18/  اموع الكلي

حدى دورة تدريبية يف إ ويتضمن اجلانب العملي .عواقاملنترنت وتصميم إلتعددة وااملوسائط العلوماتية ويتضمن القسم النظري امل: التقانات احلديثة*
  .املؤسسات

  . الترمجة مبعونة احلاسوب): 1(الترمجة اآللية *
  .الترمجة على الشاشة): 1(السمعبصرية *
  ). ترمجة على اإلنترنت(ترمجة آلية، ): 2(الترمجة اآللية *
  .الدبلجة): 2(الترمجة السمعبصرية *
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  :اللغة اإلجنليزية- ب
  : وىلالسنة األ

  الفصل الثاين      الفصل األول                                        
  عدد الساعات األسبوعية  املقرر  عدد الساعات األسبوعية  املقرر

  اموع عملي نظري    اموع عملي نظري 
  /2/ - /2/ )2) (إجنليزي(األداء والتقومي اللفظي  /2/ - /2/ )1) (عريب(األداء والتقومي اللفظي 

  /4/ /2/ /2/ )2)(إجنليزي(تدقيق النصوص /4/ /2/ /2/ )1) (عريب(تدقيق النصوص
  /2/ - /2/ )2)(إجنليزي(تلخيص النصوص   /2/ - /2/ )1) (عريب(تلخيص النصوص 
  /6/ /2/ /4/ )2(الترمجة التحريرية /6/ /2/ /4/  )1(الترمجة التحريرية 
  /4/ - /4/ )2(الترمجة املنظورة /2/ - /2/  )1(الترمجة املنظورة

  /4/ -  /4/ )2() إجنليزي(تقوية املهارات اللغوية  /4/ - /4/ )1) (إجنليزي(تقوية املهارات اللغوية 
  /2/  -  /2/ مقرر اختياري /2/  /2/ مقرر اختياري
   /24/  / 4/ / 20/  اموع الكلي  /22/  / 4/  / 18/  اموع الكلي

  
  : السنة الثانية

  الفصل الثاين      صل األول                                          الف
  عدد الساعات األسبوعية  املقرر  عدد الساعات األسبوعية  املقرر

  اموع عملي نظري  اموع عملي نظري 
  /4/ - /4/ يةالتحريرالترمجة /4/ - /4/ الترمجة التحريرية
  /2/ - /2/ لغويات /2/ - /2/ التواصل الشفوي
  /4/ /2/ /2/ علم املصطلح /4/ /2/ /2/ *التقانات احلديثة
  /2/  - /2/ )2* (الترمجة اآللية  /2/  - /2/ )1* (الترمجة اآللية

  /6/  /2/ /4/ )2*(الترمجة السمعبصرية  /6/  /2/ /4/ )1* (الترمجة السمعبصرية
  /2/  -  /2/ مقرر اختياري /2/ - /2/  مقرر اختياري

  /2/  -  /2/ مشروع /2/ - /2/ مشروع
  /22/  /4/  / 18/ اموع الكلي /22/ /4/ /18/  اموع الكلي

ويتضمن اجلانب العملي دورة تدريبية يف إحدى  .واقعاملنترنت وتصميم إلتعددة وااملوسائط العلوماتية ويتضمن القسم النظري امل: التقانات احلديثة*
  .املؤسسات

  . ة مبعونة احلاسوبالترمج): 1(الترمجة اآللية *
  .الترمجة على الشاشة): 1(السمعبصرية *
  ). ترمجة على اإلنترنت(ترمجة آلية، ): 2(الترمجة اآللية *
  .الدبلجة): 2(الترمجة السمعبصرية *
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  :التخصص يف الترمجة الفوريةو ماجستري التأهيل - 3
 :اللغة الفرنسية -  أ

  الثاين الفصل                                            الفصل األول
  عدد الساعات األسبوعية  املقرر  عدد الساعات األسبوعية  املقرر

  اموع عملي نظري    اموع عملي نظري 
  /2/ - /2/ )2) (فرنسي(األداء والتقومي اللفظي  /2/ - /2/ )1) (عريب(األداء والتقومي اللفظي 

  /4/ /2/ /2/ )2) (فرنسي(نصوصتدقيق ال /4/ /2/ /2/ )1) (عريب(تدقيق النصوص
  /2/ - /2/ )2) (فرنسي(تلخيص النصوص   /2/ - /2/ )1) (عريب(تلخيص النصوص 
  /6/ /2/ /4/ )2(الترمجة التحريرية /6/ /2/ /4/  )1(الترمجة التحريرية 
  /4/ - /4/ )2(الترمجة املنظورة /2/ - /2/  )1(الترمجة املنظورة

  /4/ -  /4/  )2() فرنسي(تقوية املهارات اللغوية  /4/ - /4/ )1) (فرنسي(تقوية املهارات اللغوية 
  /2/  -  /2/ مقرر اختياري /2/  /2/ مقرر اختياري
   /24/  / 4/ / 20/  اموع الكلي  /22/  / 4/  / 18/  اموع الكلي

  
  : السنة الثانية

  اينالفصل األول                                            الفصل الث
  عدد الساعات األسبوعية  املقرر  عدد الساعات األسبوعية  املقرر

  اموع عملي نظري  اموع عملي نظري 
  /2/ - /2/ )2(التدوين /2/ - /2/ )1(التدوين

  /2/ - /2/ )2(التعبري الشفوي /2/ - /2/ )1(التعبري الشفوي 
  /6/ - /6/ )2(الترمجة التتبعية /6/ - /6/ )1(الترمجة التتبعية

  /6/  - /6/ )2(الترمجة الفورية   /6/   /6/ )1(الترمجة الفورية 
  /2/  - /2/  )2(اللغة األجنبية الثانية   /2/  - /2/  )1(اللغة األجنبية الثانية 

  /2/  -  /2/ مقرر اختياري /2/ - /2/  مقرر اختياري
  /2/  -  /2/ دورة تدريبية    

   /22/  -   /22/ ع الكليامو /20/ - /20/  اموع الكلي
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  :اللغة اإلجنليزية - ب
  : السنة األوىل

  الفصل األول                                            الفصل الثاين
  عدد الساعات األسبوعية  املقرر  عدد الساعات األسبوعية  املقرر

  اموع عملي نظري    اموع عملي نظري 
  /2/ - /2/ )2) (إجنليزي(األداء والتقومي اللفظي  /2/ - /2/ )1) (عريب(األداء والتقومي اللفظي 

  /4/ /2/ /2/ )2) (إجنليزي(تدقيق النصوص /4/ /2/ /2/ )1) (عريب(تدقيق النصوص
  /2/ - /2/ )2) (إجنليزي(تلخيص النصوص   /2/ - /2/ )1) (عريب(تلخيص النصوص 
  /6/ /2/ /4/ )2(ة التحريريةالترمج /6/ /2/ /4/  )1(الترمجة التحريرية 
  /4/ - /4/ )2(الترمجة املنظورة /2/ - /2/  )1(الترمجة املنظورة

  /4/ -  /4/ )2() إجنليزي(تقوية املهارات اللغوية  /4/ - /4/ )1) (إجنليزي(تقوية املهارات اللغوية 
  /2/  -  /2/ مقرر اختياري /2/  /2/ مقرر اختياري
   /24/  / 4/  / 20/  اموع الكلي  /22/   /4/  / 18/  اموع الكلي

  
  : السنة الثانية

  الفصل األول                                            الفصل الثاين
  عدد الساعات األسبوعية  املقرر  عدد الساعات األسبوعية  املقرر

  اموع عملي نظري  اموع عملي نظري 
  /2/ - /2/ )2(التدوين /2/ - /2/ )1(التدوين

  /2/ - /2/ )2(التعبري الشفوي /2/ - /2/ )1(التعبري الشفوي 
  /6/ - /6/ )2(الترمجة التتبعية /6/ - /6/ )1(الترمجة التتبعية

  /6/  - /6/ )2(الترمجة الفورية   /6/   /6/ )1(الترمجة الفورية 
  /2/  - /2/  )2(اللغة األجنبية الثانية   /2/  - /2/  )1(اللغة األجنبية الثانية 

  /2/  -  /2/ مقرر اختياري /2/ - /2/  مقرر اختياري
  /2/  -  /2/ دورة تدريبية    

   /22/  -   /22/ اموع الكلي /20/ - /20/  اموع الكلي
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  :املقررات االختيارية - ثانياً
  

 عدد الساعات العملية عدد الساعات النظرية املقرر
 - ساعتان موضوع أديب

 - ساعتان غة العربيةفقه الل
 - ساعتان األدب املقارن
  - ساعتان علم التراكيب
  - ساعتان علم املصطلح
  - ساعتان علم املعاين
  - ساعتان  اتياألسلوب

  - ساعتان  النقد األديب
  - ساعتان والعالقات الدولية القانون الدويل
  - ساعتان  القانون التجاري
  - ساعتان  االقتصاد العاملي

  - ساعتان  سسات الدوليةاملؤ
  - ساعتان  مبادئ  يف اإلعالم
  - ساعتان  األدب واحلضارة

  - ساعتان مدخل إىل العلوم البيئية
  - ساعتان  السياحية الصناعة

  - ساعتان  التقانات احلديثة
  


