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 برنايج شعبة انهغة االنكهيسية

 9191-9102 :انعاو انذراضي - ثانيان :انفصم

 انطنة األونى

 

 انقاعة انًذرش انًقرر انطاعة انيىو

 االثنين
 الخاهسح راذة سكر هىضىع أدتي 01-02

 2 وخثرال ًيرهيي الٌفرج لغىيح ههاراخ 02-4

 انثالثاء

 2 ثرخوال رجفالٌ ييرهيً ػولي(+  رجوح ذذريريح )ًظريذ 7-02

 الساتؼح هيادج الوصال ذلخيض ًصىص 02-2

 الساتؼح إتاء اليىًس ذرجوح هٌظىرج 2-4

 األربعاء

 هخثر األًررًد تثيٌح شلهىب أداء وذقىين لفظي 7-00

 الساتؼح يال زيذاىتايس ًظري + ػولي()ذذريريح ذرجوح  00-2

 السادسح إتاء اليىًس ذرجوح هٌظىرج 2-4

 0الوخثر  ثراء كاهل ري + ػولي(صىص )ًظً ذذقيق 0-7 صيانخً

 

         

 نًعهذ انعاني نهترجًة وانترجًة انفىريةذ اعًي                                              رئيص قطى انبرايج         

                                                                            

          

 رب ينصىد. زين                                                                      نىفموصال            
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 انفرنطيةبة انهغة شعنايج رب

 9191-9102 :انعاو انذراضي - ثانيان :انفصم

 نىاألو طنةنا

 

 انقاعة انًذرش انًقرر انطاعة انيىو

 األحذ
 0الوخثر  الهام هذوىد لغىيح ههاراخ 7-0

 الخاهسح لغساى اسواػي ػولي(+  )ًظري حذذريريذرجوح  0-4

 االثنين
 الخاهسح راذة سكر هىضىع أدتي 01-02

 0ر الوخث إلهام هذوىد أداء وذقىين لغظي 02-2

 الخاهسح حشىهح ًاثل جوح هٌظىرجرذ 6-2 انثالثاء

 الخاهسح شالجياىليٌا  ػولي(+  ي)ًظرح ذرجوح ذذريري 02-7 األربعاء

يصخًان  

 الخاهسح خىام ًائلح خيض ًصىصلذ 01-02

 2ثر وخال فؤاد خىري ػولي(+  )ًظريذذقيق ًصىص  02-4

 

                                                                    

 ةيرىفنا ةًوانترج رجًةعًيذ انًعهذ انعاني نهت                                               برايجان قطى صيئر       

 

              

 ىرينص بنزي د.                                                             وصال نىفم                      
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 شعبة انهغة اإلنكهيسية -ية انتحرير رجًةتان ىبرنايج قط

 9191-9102 :يضاانعاو انذر - ثانيان :انفصم

 انثانيةنة انط

 

 

 

 ةفىرينرجًة اانترجًة وعًيذ انًعهذ انعاني نهت                                                   ئيص قطى انبرايجر

 

         

 ىرينص بزين د.                                                                 نىفم          الوص       

 

 

 

 اعةانق انًذرش انًقرر انطاعة ىواني

 سحالخاه سكرراذة  )ًظري( خوصطلال نلػ 2-0 االثنين

 انثالثاء

 الساتؼح هيادج الوصال ذؼثير كراتي 00-02

 هخثر األًررًد السؼذيهروج  – ٌفرجرهيي اليً ةذؼري 02-3

 هخثر األًررًد ًيرهيي الٌفرج هشروع 3-4

 اءربعألا

 2هخثر  إتاء اليىًس ذرجوح ذرثؼيح 01-00

 هخثر االًررًد تثيٌح شلهىب صىصذذليل ً 00-02

 ررًدًهخثر األ ليهيرا ػق حيثلغح أجٌ 02-0

 ًررًدألا رهخث زيذاىايستيال   ذرجوح ذذريريح 2-5



 

 

  ةانطىري ةيربعنا ةانجًهىري         

  عة ديشقجاي                 

 جًة انفىريةوانتر ًةجترنه يانعانانًعهذ 
 

 5426247 : فاكس  5426245ف : هاذ –سح الويكاًيكيح والكهرتائيح الهٌذح وغ كليذج – دهشق

 

 

SYRIAN ARAB REPUBLIC 

DAMASCUS UNIVERSITY 

 The Higher Institute of 

Translation and Interpreting 

(HITI) 

  

 

 ة انهغة انفرنطيةشعب -نتحريرية ا قطى انترجًة ايجبرن

 9191-9102 :يانعاو انذراض -ثاني ان :نفصما

 ةيناثنا ةنطنا

 

 

 

 

 يةجًة انفىرعًيذ انًعهذ انعاني نهترجًة وانتر                                                     جياانبرقطى  ئيصر 

 

     

 ينصىر بزين د.                                                                                م نىف الوص      

 

 

 

                                                                      

 عةقانا انًذرش رانًقر انطاعة ويىان

 االثنين

 الساتؼح ليٌذا شلق ذرجوح ذرثؼيح 7-01

 السادسح إتاء اليىًس لغح أجٌثيح 00-02

 الخاهسح سكر ةذرا )ًظري( خطلصولان ػل 02-0

 ثاءالثنا

 السادسح دهذوى إلهام ذؼثير كراتي 7-01

 تؼحالسا الهام هذوىد هشروع 01-00

 الخاهسح لثاًح هشىح ذؼرية 00-2

 

 األربعاء
 الخاهسح شالجياىليٌا  ذرجوح ذذريريح 02-3

 الخاهسح ًائلح خىام ذذليل ًصىص 0-02 انخًيص
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 شعبة انهغة االنكهيسية -نايج قطى انترجًة انفىرية رب

 9191-9102 :ياضانعاو انذر - ثانيان :انفصم

 ثانيةة اننانط

 

 انقاعة ذرشانً ررًقنا ةعاانط وانيى

ذحاأل  

 الكثائي أالء هذيسي ذرجوح فىريح  7-01,31

 الًررًدر اثهخ سييأالء هذ يىشف رذؼثي 01,31-00,31

 ائيكثال أالء هذيسي ذذريثيحدورج  00,31-02,31

 هخثر االًررًد أالء هذيسي ذرجوح ذرثؼيح 02,31-0,31

 االثنين

 
 الكثائي إتاء اليىًس ذرجوح فىريح 7331-00

 الخاهسح سكر راذة )ًظري( وصطلخالػلن  02-0

 األربعاء

 2هخثر  سىًإتاء الي رجوح ذرثؼيحذ 7,31-00

 0هخثر  ليىًسا ءاإت ذذويي 00-02

 هخثر األًررًد هيرا ػقيل لغح أجٌثيح 02-0

 
 

 يةنترجًة انفىراني نهترجًة واعًيذ انًعهذ انع                                                 ئيص قطى انبرايجر     

 

 

 ينصىر بزين د.                                                                             ىفموصال ن          
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 انهغة انفرنطيةشعبة  -انترجًة انفىرية ايج قطى برن

 9191-9102 :انعاو انذراضي - يننثاا :انفصم

 ةيناثنا ةنطنا

 

 

                                                                                 

 وانترجًة انفىرية عًيذ انًعهذ انعاني نهترجًة                                                   نبرايجقطى ائيص ر   

 

 

 ينصىر بزين د.                                                                        وصال نىفم         

 

                    

 انقاعة رشذانً ررًقنا ةانطاع يىوان

ذحألا  

 حالخاهس يلاى اسواػسغ ذذويي 01-00

 الخاهسح لغساى اسواػي ذرجوح ذرثؼيح 00-0

 اإلثنين

 تؼحاالس ا الشلقٌذلي حرجوح ذرثؼيذ 7-01

 2الوخثر  ذوىدالهام ه ذؼثير شفىي 01-00

 دسحالسا اتاء اليىًس لغح اجٌثيح 00-02

 حسالخاه كرس ذةرا )ًظري( خوصطلال ػلن 02-0

 

 ءانثالثا

 

 كثائيال لثاًح هشىح يحرىذرجوح ف 7-01,31

 الكثائي فؤاد خىري ذرجوح فىريح 01,31-02

 الكثائي ريفؤاد خى رج ذذريثيحدو 02-0
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 يةسنكهيالا غةانهشعبة  - ةيبصرانطًع رجًةانت ىنايج قطبر

 9191-9102 :ضيذراان انعاو - يثانان :انفصم

 انطنة انثانية

 

 انيىو

 

 انقاعة انًذرش نًقررا انطاعة

 

 

 األحذ

 2الوخثر خىري فؤاد ذرجوح آليح 00-02

 2الوخثر  خىري فؤاد (يًظر)ح سوؼثصريح وذرج 02-0

 

 

 نينثاإل   

 0الوخثر   يرهيي الٌفرجً يريحذذرح رجوذ 7-00

 0 خثرالو جياسر ػىد خذقاًا 00-02

 لخاهسحا راذة سكر وصطلخ )ًظري + ػولي(الػلن  0-3

 انثالثاء

 0لوخثر ا هيادج الوصال لغىياخ 01-00

 0الوخثر  سر ػىدجيا ًظري(ذرجوح سوؼثصريح ) 00-02

 0 وخثرلا يريػواوذ أد ذرجوح آليح 02-0

 0ثرالوخ تاء اليىًسإ ()ػوليذرجوح سوؼثصريح  0-2

 هخثر األًررًد اليىًسإتاء  – رجلٌفيي اهًير هشروع 3-4

 

 

 ىريةرجًة انفانتة وًنهترجني عًيذ انًعهذ انعا                                                يجى انبرائيص قطر      

 

 

 رىنصي بزين .د                                                                 ىفم وصال ن            
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 نطيةعبة انهغة انفرش - يةانترجًة انطًعبصرج قطى ايبرن

 9191-9102 :يضارذنا واعنا - ثانينا :صمانف

 ةانطنة انثاني

                                                                             

                                                                             

    

 ةيرىفنا انعاني نهترجًة وانترجًة ذانًعه ًيذع                                                   جبرايان ئيص قطىر

 

 

 رصىين بزين د.                                                                   ىفموصال ن          

 

 انقاعة انًذرش انًقرر انطاعة ىواني

 ذاألح
 2الوخثر  خىري فؤاد ذرجوح آليح 00-02

 2الوخثر  فؤاد خىري (يًظر) ثصريحح سوؼوذرج 02-0

ناالثني  
 0 خثرالو جػىدياسر  خذقاًا 00-02

 الخاهسح راذة سكر لي(ػووصطلخ )ًظري + الػلن  0-3

 انثالثاء

 تؼحالسا الهام هذوىد هشروع 01-00

 0الوخثر  ػىدج اسري سوؼثصريح )ًظري(ذرجوح  00-02

 0وخثر ال رييأدوذ ػوا آليحذرجوح  02-0

ربعاءاأل  

 0ثر الوخ ىبيدف هطا لي(جوح سوؼثصريح )ػوذر 01-00

 2الوخثر  ىباف ديهط ياخىغل 00-02

 الخاهسح شالجياىليٌا  يحرذريذ حذرجو 02-2


