
السنة الثالثة

نظام التعليم المفتوح

م والتارٌخ
الٌو

2021/2020للعام  ((الفصل االول  ))البرنامج االمتحاني لقسم الترجمة  
السنة الرابعةالسنة الثانيةالسنة االولى

التوقٌتنوعٌة األسئلةالفصلاسم المقررالتوقٌتنوعٌة األسئلةالفصلاسم المقرر التوقٌتنوعٌة األسئلةالفصلاسم المقررالتوقٌتنوعٌة األسئلةالفصلاسم المقرر 

11.30--9.30مؤتمتاالولنصوص ومصطلحات علمٌة باللغة االنكلٌزٌة 1.30--12.00مؤتمتالثانًENG (2)القراءة والفهم 2021 آذار 14االحد

11.30--9.30تقلٌديالثانً(2) (ENG)المقال 1.30--12.00مؤتمتاالول(1)الترجمة من والى العربٌة 2021 آذار 15اإلثنٌن

(لغة عربٌة  )النحو على مستوى النص 11.30--9.30مؤتمتالثانً(2)ترجمة تتبعٌة ومنظورة 1.30--12.00مؤتمتاالول(1)الترجمة الى العربٌة 2021 آذار 16الثالثاء

11.30--9.30تقلٌدياالول(1)الترجمة الفورٌة 1.30--12.00مؤتمتالثانًالمعاجم2021 آذار 17األربعاء

11.30--9.30تقلٌدياالولتدرٌبات فً االستماع والمناقشة باللغة العربٌة1.30--12.00مؤتمتالثانً(لغة عربٌة  )النحو على مستوى النص 2021 آذار 22اإلثنٌن

1.30--12.00مؤتمتالثانًمقدمة فً تحلٌل النصوص 11.30--9.30تقلٌدياالول(1) (لغة عربٌة)القراءة والتعبٌر 2021 آذار 23الثالثاء

11.30--9.30مؤتمتالثانًنصوص ومصطلحات سٌاسٌة باللغة االنكلٌزٌة 1.30--12.00مؤتمتاالول(1)(ENG)النحو2021 آذار 24األربعاء

11.30--9.30تقلٌدياالول(1) (ENG)المقال 1.30--12.00مؤتمتالثانً (ENG)مقال وقراءة وفهم 2021 آذار 25الخمٌس

11.30--9.30مؤتمتاالول(1)نصوص ادبٌة باالنكلٌزٌة 1.30--12.00مؤتمتالثانً(2)الترجمة الى العربٌة 2021 آذار 28األحد

11.30--9.30تقلٌديالثانً(2)الترجمة الفورٌة 1.30--12.00مؤتمتاالول(3) (ENG)القراءة والفهم 2021 آذار 29اإلثنٌن

11.30--9.30تقلٌديالثانًنصوص من االدب العربً المعاصر1.30--12.00مؤتمتاالولENG (1)القراءة والفهم 2021 آذار 30الثالثاء

11.30--9.30تقليدياالولتدريبات في كتابة المقال باللغة  العربية 1.30--12.00مؤتمتالثانًعلم الصوتٌات 2021 آذار 31األربعاء

11.30--9.30مؤتمتاالول(ENG)تدرٌبات فً االستماع والتعبٌر الشفوي 1.30--12.00مؤتمتالثانً(2)(ENG)النحو2021 نٌسان 1الخمٌس

11.30--9.30تقلٌديالثانًترجمة ادبٌة من والى العربٌة1.30--12.00مؤتمتاالول(ENG)المقال 2021 نٌسان 4األحد

11.30--9.30مؤتمتالثانً(2)نصوص ادبٌة باالنكلٌزٌة 1.30--12.00مؤتمتاالول(1)مادة ثقافٌة بلغة اجنبٌة 2021 نٌسان 5اإلثنٌن

1.30--12.00مؤتمتاالولترجمة تحرٌرٌة من والى العربٌة11.30--9.30تقلٌديالثانً(2) (لغة عربٌة)القراءة والتعبٌر 2021 نٌسان 6الثالثاء

11.30--9.30مؤتمتاالول(1)ترجمة تتبعٌة ومنظورة 1.30--12.00مؤتمتالثانً(2)مادة ثقافٌة بلغة اجنبٌة 2021 نٌسان 7األربعاء

11.30--9.30تقلٌديالثانًنصوص من االدب العربً المعاصر1.30--12.00مؤتمتاالول(ENG)علم الترجمة 2021 نٌسان 8الخمٌس

11.30--9.30مؤتمتالثانًباللغة االنكلٌزٌة  (تراكٌب وداللة  )علم اللغة 1.30--12.00مؤتمتاالول(لغة عربٌة  )النحو على مستوى الجملة 2021 نٌسان 11األحد

11.30--9.30مؤتمتاالوللغوٌات مقارنة 1.30--12.00مؤتمتالثانً(2)الترجمة من والى العربٌة 2021 نٌسان 12اإلثنٌن

رئٌس قسم اللغة االنكلٌزٌةرئٌس الهٌئة االدارٌة

منٌرة حمد. دمٌشلٌن الغزال

السنة الثالثة

عمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

د أسامة قدور. أ 

م والتارٌخ
السنة الرابعةالسنة الثانيةالسنة االولىالٌو

نائب رئٌس جامعة دمشق لشؤون التعلٌم المفتوح رئٌس دائرة الترجمة

شهرزاد ٌوسف

ٌتم توزٌع الطالب على القاعات االمتحانٌة بحسب المقرر االمتحانً علما ان التوزٌع 

.وٌتم اعالنه فً لوحات االعالنات قبل الجلسة االمتحانٌة بساعة  , ٌختلف باختالف المقرر

د رغداء نعٌسة.  أ 

نائب العمٌد للشؤون العلمٌة

د مٌساء السٌوفً.أ

على الطالب اصطحاب البطاقة الشخصٌة إضافة الى البطاقة الجامعٌة


