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 السنة األولى

 

 

 اليوم

 
 القاعة المدرس المقرر الساعة

 األحد
 الخامسة سناء الريس (عملي+ نظري )تدقيق نصوص  8-22

 مخبر االنترنت نيرمين النفرة (عملي)ترجمة تحريرية  22-2

 االثنين
 الخامسة راتب سكر ص نصوصتلخي 21-22  

 المخبر الثاني نيرمين النفرة مهارات لغوية 22-7

 الثالثاء
 مخبر األنترنت اليونسباء إ ترجمة منظورة 21-22

 الخامسة إباء اليونس موضوع أدبي 22-2

 األربعاء
 السادسة ثراء كامل -نيرمين النفرة  (نظري)ترجمة تحريرية  8-22

 سادسةال رياض العوابدة ظيأداء وتقويم لف 22-2
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 اليوم

 
 القاعة المدرس المقرر الساعة

 األحد
 الخامسة سناء الريس (عملي+ نظري )تدقيق نصوص  8-22

 المخبر الثاني الهام محمود  لغوية مهارات 22-2

 االثنين
 خامسةال راتب سكر تلخيص نصوص 21-22

 الخامسة لهام محمودإ موضوع أدبي 22-2

 الثالثاء

 الخامسة لبانة مشوح ترجمة منظورة 8-21

 المخبر الثاني ميساء السيوفي مهارات لغوية 21-22

 مخبر الثانيال فؤاد خوري (عملي+ نظري )ترجمة تحريرية  22-3

 األربعاء

 الخامسة شالجيانلينا  (عملي+ نظري )ترجمة تحريرية  5-22

 سادسةال رياض العوابدة أداء وتقويم لفظي 22-2

 

                                                                    

 عميد المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية                                                                          

 

 

 زينب منصور. د                                                                             

 

 

 

                            



  العربية السوريةالجمهورية          

  جامعة دمشق                 

 العالي للترجمة والترجمة الفوريةالمعهد 
 

 5726245 : فاكس  5726245: هاتف  –تجمع كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية  –دمشق 

 

 

SYRIAN ARAB REPUBLIC 

DAMASCUS UNIVERSITY 

 The Higher Institute of 

Translation and Interpreting 

(HITI) 

 
 

 

 

 

 

 شعبة اللغة اإلنكليزية -الترجمة التحريرية  برنامج قسم

 9191-9102العام الدراسي  -الفصل األول 

 السنة الثانية

 

 

 عميد المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية                                                                        

 

 

 زينب منصور. د                                                                             

 

 القاعة المدرس المقرر الساعة اليوم

 االحد

 خبر الثانيال ةنيرمين النفر تعريب 8-22

 الخامسة سناء الريس تطبيقات لغوية 22-2

 المخبر األول نيرمين النفرة ترجمة تحريرية 2-7

 االثنين
 الخامسة راتب سكر أدب مقارن 8-21

 السادسة ثراء كامل -نيرمين النفرة  ترجمة تتبعية 21-22

 الثالثاء

 السادسة منيرة فاعور تعبير وبالغة 8-21

 الخامسة نيرمين النفرة روعمش 21-22

 مخبر األنترنت ميرا عقيل لغة أجنبية 22-2

 الخامسة باء اليونسإ ترجمة تحريرية 2-7

 األربعاء
 السابعة إباء اليونس تعريب 21-22

 السابعة باء اليونسإ ترجمة تحريرية 22-2
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 القاعة المدرس المقرر الساعة اليوم

 االحد 

 السادسة لهام محمودإ تعريب 5-22

 الخامسة سناء الريس تطبيقات لغوية 22-2

 السابعة ليندا شلق ترجمة تتبعية 2-7

 االثنين
 الخامسة راتب سكر أدب مقارن 8-21

 السابعة إباء اليونس لغة أجنبية 21-22

 الثالثاء

 السادسة منيرة فاعور تعبير وبالغة 8-21

 دسةالسا لهام محمودإ -زينب منصور  مشروع 21-22

 السابعة لبانة مشوح تعريب 2-7

 

 األربعاء
 الخامسة شالجيانلينا  ترجمة تحريرية 22-6
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 القاعة رسالمد المقرر الساعة اليوم

 األحد

 الكبائن أالء محيسن -نيرمين النفرة  رجمة فوريةت 8-22

 السادسة أالء محيسن -نيرمين النفرة  تعبير شفوي 22-2

 كبائنال أالء محيسن -نيرمين النفرة  رجمة فوريةت 2-7

 االثنين

 
 الخامسة راتب سكر أدب مقارن 8-21

 السادسة ثراء كامل -نيرمين النفرة  ترجمة تتبعية 21-22

 السابعة باء اليونسإ تدوين 22-2

 الثالثاء
 السابعة الء محيسنأ -نيرمين النفرة  ترجمة تتبعية 8-22

 مخبر األنترنت ميرا عقيل -زينب منصور  لغة أجنبية 22-2

 

 

 عهد العالي للترجمة والترجمة الفوريةعميد الم                                                                          

 

 

 زينب منصور. د                                                                             

 

 

 

 

 

 



  العربية السوريةالجمهورية          

  جامعة دمشق                 

 العالي للترجمة والترجمة الفوريةالمعهد 
 

 5726245 : فاكس  5726245: هاتف  –تجمع كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية  –دمشق 

 

 

SYRIAN ARAB REPUBLIC 

DAMASCUS UNIVERSITY 

 The Higher Institute of 

Translation and Interpreting 

(HITI) 

 
 

 

 

 

 شعبة اللغة الفرنسية -برنامج قسم الترجمة الفورية 

 9191-9102العام الدراسي  -الفصل األول 

 السنة الثانية

 

                                                                                 

 عميد المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية                                                                          

 

 

 زينب منصور. د                                                                             

 

 

 

 

 

 

                    

 القاعة المدرس مقررال الساعة اليوم

 اإلثنين

 الخامسة راتب سكر أدب مقارن 8-21

 السابعة إباء اليونس لغة أجنبية 21-22

 

 الثالثاء

 

 المخبر الثاني ميساء السيوفي تعبير شفوي 8-21

 الكبائن لبانة مشوح ترجمة فورية 21-2

 الكبائن فؤاد خوري ترجمة فورية 3-6

 الخميس
 السابعة اعيلغسان اسم تدوين 8-21

 السابعة غسان اسماعيل ترجمة تتبعية 21-7
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 شعبة اللغة االنكليزية -برنامج قسم الترجمة السمعبصرية                    

 9191-9102العام الدراسي  -الفصل األول 

 انيةالسنة الث

 اليوم

 

 القاعة المدرس المقرر الساعة

 

 

 

 االحد   

 المخبر األول ياسر عودة (نظري)رجمة سمعبصرية ت 8-21

 المخبر األول أحمد عمايري –فؤاد خوري  ترجمة آلية 21-22

 المخبر األول فؤاد خوري (نظري) ترجمة سمعبصرية 22-2

 لالمخبر األو نيرمين النفرة ترجمة تحريرية 2-7

 

 

 اإلثنين   

 الخامسة راتب سكر أدب مقارن 8-21

 المخبر األول ياسر عودة (عملي –نظري )تقانات حديثة  21-2

 الثالثاء

 المخبر األول إباء اليونس (عملي)ترجمة سمعبصرية  8-21

 الخامسة نيرمين النفرة مشروع 21-22

 سادسةال أالء محيسن -نيرمين النفرة  تواصل شفوي 22-2

 الخامسة اباء اليونس ترجمة تحريرية 2-7
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 اليوم

 
 القاعة المدرس المقرر الساعة

 االحد

 المخبر األول ياسر عودة (نظري)ترجمة سمعبصرية  8-21

 المخبر األول أحمد عمايري -فؤاد خوري  ترجمة آلية 21-22

 المخبر األول فؤاد خوري (نظري)سمعبصرية  ترجمة 22-2

 االثنين

 

 الخامسة راتب سكر أدب مقارن 8-21

 المخبر األول ياسر عودة (عملي –نظري )تقانات حديثة  21-2

 الثالثاء

 مخبر االنترنت لهام محمودإ  تواصل شفوي 8-21

 دسةالسا لهام محمودإ -زينب منصور  مشروع 21-22

 المخبر األول مطاف ديوب –فؤاد خوري  (عملي)صرية ترجمة سمعب 22-2

 الخامسة شالجيانلينا  ترجمة تحريرية 7-22 األربعاء


