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 برنامج شعبة اللغة االنكليزية

 2022العام الدراسي  -الفصل األول 

 السنة األولى

 اليوم

 
 القاعة المدرس المقرر الساعة

 5 فؤاد صندوق عملي(–ترجمة تحريرية )نظري  3-9 األحد

 االثنين
 7 أالء عيسى عملي( –تدقيق النصوص )نظري  10-2

 7 أالء عيسى أداء وتقويم لفظي 2-4

 

 ربعاءاأل

 7 مراد فطوم تلخيص النصوص 10-12

 5 فتيحة المرابط مبادئ في االعالم 12-2

 الخميس
 2مخبر  عدنان عزوز ترجمة منظورة 9-11

 مخبراالنترنت سميحة الصالح مهارات لغوية 11-3

 

 
        

 معهد العالي للترجمة والترجمة الفوريةعميد ال                                              رئيس قسم البرامج        

                                                                            

          

 . فؤاد سليمان الخوريد                                                               وصال نوفل              
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 The Higher Institute of 
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 برنامج شعبة اللغة الفرنسية

 2022العام الدراسي  -الفصل األول 

 السنة األولى

 اليوم

 
 القاعة المدرس المقرر الساعة

 االثنين

 5 سماح منصور ترجمة منظورة 8-10

 7 أالء عيسى عملي( –تدقيق النصوص )نظري  10-2

 7 أالء عيسى أداء وتقويم لفظي 2-4

 الثالثاء
 مخبر االنترنت إلهام محمود مهارات لغوية 8-10

 2مخبر زوفيك جانسزيان مهارات لغوية 10-12

 األربعاء
 7 مراد فطوم تلخيص النصوص 10-12

 5 فتيحة المرابط مبادئ في االعالم 12-2

 الخميس
 5 ك جانسزيانزوفي عملي( –ترجمة تحريرية )نظري  10-1

 2مخبر فؤاد الخوري عملي( –ترجمة تحريرية )نظري  1-4

 

                                                                    

 والترجمة الفورية عميد المعهد العالي للترجمة                                               رئيس قسم البرامج        

 

   

 فؤاد سليمان الخوريد.                                                                   صال نوفل و 
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 شعبة اللغة اإلنكليزية -الترجمة التحريرية  برنامج قسم

 2022العام الدراسي  -الفصل األول 

 السنة الثانية

 اليوم

 
 القاعة درسالم المقرر الساعة

 األحد

 6 مريم زينو تعريب 8-12

 6 مريم زينو ترجمة تحريرية 12-2

 6 إباء اليونس ترجمة تحريرية 12-8 االثنين

 الثالثاء

 5 نور جبيل لغة أجنبية 8-10

 مخبر االنترنت نيرمين النفرة تعريب 10-12

 مخبر االنترنت ياسمين الغاوي ترجمة تتبعية 12-2

 5 يرمين النفرةن مشروع 2-4

 

 األربعاء

 5 محمد يوسف قانون تجاري 10-12

 7 مراد فطوم تطبيقات لغوية 12-2

 5 عامر اليوسف تعبير وبالغة 2-4

 

 

 

 عميد المعهد العالي للترجمة والترجمة الفوريةرئيس قسم البرامج                                                     

 

 

 فؤاد سليمان الخوريد.                                                                   وصال نوفل      
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 شعبة اللغة الفرنسية -رنامج قسم الترجمة التحريرية ب

 2022العام الدراسي  -لفصل األول 

 السنة الثانية

 اليوم

 
 القاعة المدرس المقرر الساعة

 السبت
 مكتب الدكتورة شوحلبانة م ترجمة تحريرية 9-12

 مكتب الدكتورة لبانة مشوح تعريب 12-4

 الثالثاء
 7 ياسمين الغاوي لغة أجنبية 10-12

 5 زوفيك جانسزيان ترجمة تتبعية 12-2

 

 األربعاء

 5 محمد يوسف قانون تجاري 10-12

 7 مراد فطوم تطبيقات لغوية 12-2

 5 عامر اليوسف تعبير وبالغة 2-4

 الخميس
 6 إلهام محمود ترجمة تحريرية 8-11

 6 إلهام محمود مشروع 11-1

 

 

 عميد المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية                                           رئيس قسم البرامج       

                                                                            

          

 وصال نوفل                                                                  د. فؤاد سليمان الخوري           
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 شعبة اللغة االنكليزية -برنامج قسم الترجمة الفورية 

 2022العام الدراسي  -ألول الفصل ا

 السنة الثانية

 

 اليوم

 
 القاعة المدرس المقرر الساعة

 االحد

 الكبائن باسم الشيحاوي ترجمة فورية 8-12

 مخبر االنترنت باسم الشيحاوي ترجمة تتبعية 10-12

 مخبر االنترنت باسم الشيحاوي تعبير شفوي 12-2

 الثالثاء

 5 نور جبيل لغة أجنبية 8-10

 5 إباء اليونس تدوين 10-12

 مخبر االنترنت ياسمين الغاوي ترجمة تتبعية 12-4

 

 األربعاء
 5 محمد يوسف قانون تجاري 10-12

 الكبائن عدنان عزوز ترجمة فورية 1-11 الخميس

 
 

 لترجمة والترجمة الفوريةعميد المعهد العالي ل                                                رئيس قسم البرامج          

 

 

 فؤاد سليمان الخوريد.                                                                       وصال نوفل          

 

 

 

                                                                       

 

 

 



 

 

  الجمهورية العربية السورية         

  جامعة دمشق                 

 العالي للترجمة والترجمة الفوريةالمعهد 
 

6 
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DAMASCUS UNIVERSITY 

 The Higher Institute of 
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 لفرنسيةشعبة اللغة ا -برنامج قسم الترجمة الفورية 

 2022العام الدراسي  -الفصل األول 

 السنة الثانية

 اليوم

 
 القاعة المدرس المقرر الساعة

 االثنين
 الكبائن سماح منصور ترجمة فورية 10-1

 الكبائن فؤاد الخوري ترجمة فورية 1-4

 الثالثاء
 2مخبر  زوفيك جانسزيان تعبير شفوي 8-10

 7 ياسمين الغاوي لغة أجنبية 10-12

 

 األربعاء
 5 محمد يوسف قانون تجاري 10-12

 الخميس
 7 غسان اسماعيل تدوين 8-10

 7 غسان اسماعيل ترجمة تتبعية 10-4

 

 

                                                                                 

 عميد المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية                                                   رئيس قسم البرامج   

 

 

 وريفؤاد سليمان الخد.                                                                         وصال نوفل       
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 شعبة اللغة االنكليزية -برنامج قسم الترجمة السمعبصرية 

 2022العام الدراسي  -الفصل األول 

 السنة الثانية

 

 اليوم

 
 القاعة المدرس المقرر الساعة

 6 مريم زينو ترجمة تحريرية 2-12 األحد

 االثنين

 1مخبر  ياسر عودة تقانات حديثة )نظري( 8-10

 6 إباء اليونس ترجمة تحريرية 10-12

 االنترنتمخبر  إباء اليونس تواصل شفوي 12-2

 6 إباء اليونس مشروع 2-4

 الثالثاء

 1مخبر  ياسر عودة تقانات حديثة )عملي( 8-10

 1مخبر  أحمد عمايري –فؤاد الخوري  ترجمة آلية 12-2

 1مخبر  ياسمين سوسو ترجمة سمعبصرية )نظري( 2-4

 

 األربعاء

 1مخبر  زينة معلوف ترجمة سمعبصرية )عملي( 8-10

 5 محمد يوسف قانون تجاري 10-12

 1مخبر  فؤاد الخوري (ترجمة سمعبصرية )نظري 12-2

 

 

 عميد المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية                                                   رئيس قسم البرامج      

 

 

 فؤاد سليمان الخوريد.                                                                  وصال نوفل          
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 شعبة اللغة الفرنسية -برنامج قسم الترجمة السمعبصرية 

 2022العام الدراسي  -الفصل األول 

 السنة الثانية

 اليوم

 
 القاعة المدرس المقرر الساعة

 االثنين

 1مخبر  ياسر عودة تقانات حديثة )نظري( 8-10

 5 كاتبة كاتبة ترجمة تحريرية 10-12

 1مخبر  ةكاتبة كاتب مشروع 12-2

 الثالثاء

 1مخبر  ياسر عودة تقانات حديثة )عملي( 8-10

 1مخبر إلهام محمود تواصل شفوي 10-12

 1مخبر  أحمد عمايري –فؤاد الخوري  ترجمة آلية 12-2

 

 األربعاء

 5 محمد يوسف قانون تجاري 10-12

 1مخبر  فؤاد الخوري ترجمة سمعبصرية )نظري( 12-2

 الخميس
 6 إلهام محمود تحريرية ترجمة 8-10

 1مخبر  كاتبة كاتبة عملي( –ترجمة سمعبصرية )نظري  10-2

                                                                             

 ترجمة الفوريةعميد المعهد العالي للترجمة وال                                                   رئيس قسم البرامج   

 

 

 ن خوريفؤاد سليماد.                                                                    وصال نوفل          


