
 

 

  انجًهىرٌة انعربٍة انسىرٌة         

  جايعة ديشق                 

 انعانً نهترجًة وانترجًة انفىرٌةانًعهذ 
 

 5426265 : فاكص  5426265هاذف :  –ذجًغ كهٍح انهُذضح انًٍكاٍَكٍح وانكهرتائٍح  –ديشك 
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 برنايج شعبة انهغة االنكهٍزٌة

 0201-0202انعاو انذراسً  -انفصم األول 

 انسنة األونى

 انٍىو

 
 انماػح انًذرش انًمرر انطاػح

 5 فؤاد طُذوق ػًهً( –ذرجًح ذذرٌرٌح )َظري  3-5 األدذ

 االثٍٍُ
 5 هٍثى غرج أداء وذمىٌى نفظً 01-02

 5 هٍثى غرج ػًهً( –ذذلٍك َظىص )َظري  02-4

 انثالثاء
 6 ػذَاٌ ػسوز ذرجًح يُظىرج 01- 8

 6 إتاء انٍىَص يىضىع أدتً 01-02

 

 األرتؼاء

 2يخثر  ضًٍذح انظانخ  يهاراخ 8-02

 6 يراد فطىو ذهخٍض َظىص 02-2

 

 
        

 انترجًة انفىرٌةو عًٍذ انًعهذ انعانً نهترجًة                                              رئٍس قسى انبرايج        

                                                                            

          

 . فؤاد سهًٍاٌ انخىريد                                                             وصال نىفم              

                                                                              

 

 

 

 

 

 



 

 

  انجًهىرٌة انعربٍة انسىرٌة         

  جايعة ديشق                 

 انعانً نهترجًة وانترجًة انفىرٌةانًعهذ 
 

 5426265 : فاكص  5426265هاذف :  –ذجًغ كهٍح انهُذضح انًٍكاٍَكٍح وانكهرتائٍح  –ديشك 

 

 

SYRIAN ARAB REPUBLIC 

DAMASCUS UNIVERSITY 

 The Higher Institute of 

Translation and Interpreting 

(HITI) 

  

 

 برنايج شعبة انهغة انفرنسٍة

 0201-0202انعاو انذراسً  -انفصم األول 

 انطُح األونى

 انٍىو

 
 انماػح انًذرش انًمرر انطاػح

 االثٍٍُ

 2يخثر  إنهاو يذًىد نغىٌح يهاراخ 8-01

 5 هٍثى غرج أداء وذمىٌى نفظً 01-02

 5 هٍثى غرج ػًهً( –)َظري  ىصذذلٍك َظ 02-4

 انثالثاء
 2يخثر  يٍطاء انطٍىفً يهاراخ نغىٌح 01-02

 6 إنهاو يذًىد يىضىع أدتً 02-2

 األرتؼاء

 6 زوفٍك جاَطسٌاٌ ػًهً( –ذرجًح ذذرٌرٌح )َظري  5-02

 6 يراد فطىو ذهخٍض َظىص 02-2

 انخًٍص

 5 نثاَح يشىح ذرجًح يُظىرج 8331-01331

 2يخثر  فؤاد خىري ػًهً( –ذرجًح ذذرٌرٌح )َظري  01331-0331

 

                                                                    

 وانترجًة انفىرٌة عًٍذ انًعهذ انعانً نهترجًة                                                 رئٍس قسى انبرايج       

 

  

 فؤاد سهًٍاٌ انخىريد.                                                              وصال نىفم 

 

 

 

                            

 

 



 

 

  انجًهىرٌة انعربٍة انسىرٌة         

  جايعة ديشق                 

 انعانً نهترجًة وانترجًة انفىرٌةانًعهذ 
 

 5426265 : فاكص  5426265هاذف :  –ذجًغ كهٍح انهُذضح انًٍكاٍَكٍح وانكهرتائٍح  –ديشك 
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 شعبة انهغة اإلنكهٍزٌة -انترجًة انتحرٌرٌة  برنايج قسى

 0201-0202انعاو انذراسً  -انفصم األول 

 انسنة انثانٍة

 

 

 انترجًة انفىرٌةو عًٍذ انًعهذ انعانً نهترجًة                                                   رئٍس قسى انبرايج

 

 

 فؤاد سهًٍاٌ انخىريد.                                                             وطال َىفم            

 

 

 انماػح انًذرش انًمرر انطاػح انٍىو

 االدذ

 يخثر األَررَد ثراء كايم ٍحذرجًح ذرثؼ 8-01

 6 يرٌى زٌُى ؼرٌةذ 01-02

 6 يرٌى زٌُى ذرجًح ذذرٌرٌح 02-2

 6 يرٌى زٌُى ذؼرٌة 2-4

 انثالثاء

 5 يٍُرج فاػىر ذؼثٍر وتالغح 8-01

 يخثر االَررَد ٍَريٍٍ انُفرج يشروع 01-02

 يخثر االَررَد ٍَريٍٍ انُفرج ذؼرٌة 02-2

 األرتؼاء
 6 يراد فطىو نغىٌح اخذطثٍم 01-02

 يخثر االَررَد اٌساتٍال زٌذاٌ رجًح ذذرٌرٌحذ 02-4

 انخًٍص
 6 ضهٍر شؼثاٌ نغح اجُثٍح 8-01

 6 يذًذ ٌىضف لاَىٌ ذجاري 01331-02331



 

 

  انجًهىرٌة انعربٍة انسىرٌة         

  جايعة ديشق                 

 انعانً نهترجًة وانترجًة انفىرٌةانًعهذ 
 

 5426265 : فاكص  5426265هاذف :  –ذجًغ كهٍح انهُذضح انًٍكاٍَكٍح وانكهرتائٍح  –ديشك 
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 شعبة انهغة انفرنسٍة -رنايج قسى انترجًة انتحرٌرٌة ب

 0201-0202انعاو انذراسً  -نفصم األول 

 انسنة انثانٍة

 

 

 نترجًة انفىرٌةواعًٍذ انًعهذ انعانً نهترجًة                                                         رئٍس قسى انبرايج 

 

 

 فؤاد سهًٍاٌ انخىريد.                                                           وطال َىفم             

 

 

 

                                                                     

 نماػحا انًذرش انًمرر انطاػح انٍىو

 يكرة انذكرىرج نثاَح يشىح ذؼرٌة 02-5 االدذ 

 انثالثاء

 5 يٍُرج فاػىر ذؼثٍر وتالغح 8-01

 6 إنهاو يذًىد -خىريانفؤاد  يشروع 01-02

 االرتؼاء

 6 يراد فطىو ذطثٍماخ نغىٌح 01-02

 2يخثر  زوفٍك جاَطسٌاٌ ذرجًح ذرثؼٍح 02-2

 2 ثريخ زوفٍك جاَطسٌاٌ ذرجًح ذذرٌرٌح 2-4

 انخًٍص

 يخثر االَررَد زوفٍك جاَطسٌاٌ ذرجًح ذذرٌرٌح 8331-02331

 6 يذًذ ٌىضف لاَىٌ ذجاري 02,31-2331

 يخثر االَررَد إتاء انٍىَص نغح أجُثٍح 2331-4331



 

 

  انجًهىرٌة انعربٍة انسىرٌة         

  جايعة ديشق                 

 انعانً نهترجًة وانترجًة انفىرٌةانًعهذ 
 

 5426265 : فاكص  5426265هاذف :  –ذجًغ كهٍح انهُذضح انًٍكاٍَكٍح وانكهرتائٍح  –ديشك 
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 The Higher Institute of 
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(HITI) 

  

 

 شعبة انهغة االنكهٍزٌة -برنايج قسى انترجًة انفىرٌة 

 0201-0202انعاو انذراسً  -ل انفصم األو

 انسنة انثانٍة

 

 انماػح انًذرش انًمرر انطاػح انٍىو

 يخثر األَررَد ثراء كايم ذرجًح ذرثؼٍح 02-8 األدذ

 انثالثاء
 انكثائٍ ػذَاٌ ػسوز ذرجًح فىرٌح 01-2

 2يخثر  كايمثراء  ذؼثٍر شفىي 2-4

 األرتؼاء
 انكثائٍ أالء يذٍطٍ ذرجًح فىرٌح 8-01

 يخثر االَررَد أالء يذٍطٍ ذرجًح ذرثؼٍح 01-02

 انخًٍص

 6 ضهٍر شؼثاٌ نغح اجُثٍح 8-01

 6 إتاء انٍىَص ذذوٌٍ 01331-02331

 6 يذًذ ٌىضف لاَىٌ ذجاري 02,31-2331

 
 

 نترجًة انفىرٌةً نهترجًة واعًٍذ انًعهذ انعان                                                     رئٍس قسى انبرايج     

 

 

 فؤاد سهًٍاٌ انخىريد.                                                                              وطال َىفم          

 

 

 

                                                                        

 

 



 

 

  انجًهىرٌة انعربٍة انسىرٌة         

  جايعة ديشق                 

 انعانً نهترجًة وانترجًة انفىرٌةانًعهذ 
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 فرنسٍةعبة انهغة انش -برنايج قسى انترجًة انفىرٌة 

 0201-0202انعاو انذراسً  -انفصم األول 

 انسنة انثانٍة

 

                                                                                 

 عًٍذ انًعهذ انعانً نهترجًة وانترجًة انفىرٌة                                                   رئٍس قسى انبرايج   

 

 

 فؤاد سهًٍاٌ انخىريد.                                                                         وطال َىفم       

 

 

 

 

 

 

 

                

 انماػح انًذرش انًمرر انطاػح انٍىو

 انكثائٍ خىريانفؤاد  ذرجًح فىرٌح 2-00 اإلثٍٍُ

 

 انثالثاء

 

 2يخثر  يٍطاء انطٍىفً ذؼثٍر شفىي 8-01

 5 غطاٌ اضًاػٍم ذذوٌٍ 01-02

 5 ضًاػٍمغطاٌ ا ذرجًح ذرثؼٍح 02-4

 خًٍصان

 انكثائٍ نثاَح يشىح ذرجًح فىرٌح 01331-02331

 6 يذًذ ٌىضف لاَىٌ ذجاري 02,31-2331

 يخثر االَررَد إتاء انٍىَص نغح أجُثٍح 2331-4331



 

 

  انجًهىرٌة انعربٍة انسىرٌة         

  جايعة ديشق                 

 انعانً نهترجًة وانترجًة انفىرٌةانًعهذ 
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 نكهٍزٌةعبة انهغة االش -برنايج قسى انترجًة انسًعبصرٌة 

 0201-0202انعاو انذراسً  -انفصم األول 

 انسنة انثانٍة

 

 انٍىو

 

 انماػح انًذرش انًمرر انطاػح

 

 

 

 االدذ   

 0يخثر  ٌاضر ػىدج ػًهً( –ذماَاخ دذٌثح )َظري  8-02

 6 يرٌى زٌُى ذرجًح ذذرٌرٌح 02-2

 انثالثاء

 0 يخثر ٌاضر ػىدج )َظري( ذرجًح ضًؼثظرٌح 8-01

 يخثر االَررَد ٍَريٍٍ انُفرج روعيش 01-02

 0يخثر  أدًذ ػًاٌري –خىري انفؤاد  ذرجًح آنٍح 02-2

 األرتؼاء

 0يخثر  إتاء انٍىَص ذىاطم شفىي 8-01

 0يخثر  إتاء انٍىَص ذرجًح ضًؼثظرٌح )ػًهً( 01-02

 0يخثر  إتاء انٍىَص يشروع 02-2

 در االَررَيخث اٌساتٍال زٌذاٌ ذرجًح ذذرٌرٌح 2-4

 انخًٍص
 6 يذًذ ٌىضف لاَىٌ ذجاري 02,31-2331

 0يخثر فؤاد خىري ذرجًح ضًؼثظرٌح )َظري( 2331-4331

 

 

 عًٍذ انًعهذ انعانً نهترجًة وانترجًة انفىرٌة                                                   رئٍس قسى انبرايج      

 

 

 فؤاد سهًٍاٌ انخىريد.                                                                  وطال َىفم          

 

 



 

 

  انجًهىرٌة انعربٍة انسىرٌة         

  جايعة ديشق                 

 انعانً نهترجًة وانترجًة انفىرٌةانًعهذ 
 

 5426265 : فاكص  5426265هاذف :  –ذجًغ كهٍح انهُذضح انًٍكاٍَكٍح وانكهرتائٍح  –ديشك 
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 شعبة انهغة انفرنسٍة -برنايج قسى انترجًة انسًعبصرٌة 

 0201-0202انعاو انذراسً  -انفصم األول 

 انسنة انثانٍة

                                                                             

                                                                             

 عًٍذ انًعهذ انعانً نهترجًة وانترجًة انفىرٌة                                                   رئٍس قسى انبرايج   

 

 

 ٌ خىريفؤاد سهًٍاد.                                                                    وطال َىفم          

 انٍىو

 
 انماػح انًذرش انًمرر انطاػح

 االدذ
8-02 

 –َظري )دذٌثح    ذماَاخ 

 (ػًهً
 0يخثر  ٌاضر ػىدج

 2يخثر  إنهاو يذًىد ذرجًح ذذرٌرٌح 02-2

 انثالثاء

 يخثر االَررَد إنهاو يذًىد ذىاطم شفىي 8-01

 6 إنهاو يذًىد –خىري انفؤاد  يشروع 01-02

 0يخثر  أدًذ ػًاٌري –خىري انفؤاد  ذرجًح آنٍح 02-2

 0يخثر  يطاف دٌىب ذرجًح ضًؼثظرٌح)ػًهً( 2-4

 انخًٍص

 االَررَديخثر  زوفٍك جاَطسٌاٌ ذرجًح ذذرٌرٌح  8331-01331

 0يخثر  كاذثح كاذثح ذرجًح ضًؼثظرٌح )َظري( 01331-02331

 6 يذًذ ٌىضف لاَىٌ ذجاري 02,31-2331

 0يخثر فؤاد خىري ذرجًح ضًؼثظرٌح )َظري( 2331-4331


