
السنة الثالثة

نظام التعليم المفتوح

م والتاريخ
اليو

2021/2020للعام  ((الفصل الثاني  ))البرنامج االمتحاني لقسم الترجمة  

السنة الرابعةالسنة الثانيةالسنة االولى

التوقيتنوعية األسئلةالفصلاسم المقررالتوقيتنوعية األسئلةالفصلاسم المقرر التوقيتنوعية األسئلةالفصلاسم المقررالتوقيتنوعية األسئلةالفصلاسم المقرر 

11.00--9.00تقليدياالولتدريبات في االستماع والمناقشة باللغة العربية1.00--11.30مؤتمتالثانيENG (2)القراءة والفهم 2021 آب 29االحد

11.00--9.00تقليديالثاني(2) (ENG)المقال 1.30--11.30تقليدياالول(1) (لغة عربية)القراءة والتعبير 2021 آب 30اإلثنين

11.00--9.00مؤتمتالثانينصوص ومصطلحات سياسية باللغة االنكليزية 1.00--11.30مؤتمتاالول(1)الترجمة الى العربية 2021 آب 31الثالثاء

11.00--9.00تقليدياالول(1)الترجمة الفورية 1.00--11.30مؤتمتالثانيالمعاجم2021 أيلول 1األربعاء

11.00--9.00مؤتمتاالولنصوص ومصطلحات علمية باللغة االنكليزية 1.00--11.30مؤتمتالثاني(لغة عربية  )النحو على مستوى النص 2021 أيلول 2الخميس

11.00--9.00مؤتمتالثانيمقدمة في تحليل النصوص 1.00--11.30مؤتمتاالول(1)الترجمة من والى العربية 2021 أيلول 5األحد

11.00--9.00مؤتمتالثاني(2)ترجمة تتبعية ومنظورة 1.00--11.30مؤتمتاالول(1)(ENG)النحو2021 أيلول 6اإلثنين

11.00--9.00تقليدياالول(1) (ENG)المقال 1.30--11.30تقليديالثاني(2) (لغة عربية)القراءة والتعبير 2021 أيلول 7الثالثاء

11.00--9.00مؤتمتاالول(1)نصوص ادبية باالنكليزية 1.00--11.30مؤتمتالثاني(2)الترجمة الى العربية 2021 أيلول 8األربعاء

11.00--9.00تقليديالثاني(2)الترجمة الفورية 1.00--11.30مؤتمتاالول(3) (ENG)القراءة والفهم 2021 أيلول 9الخميس

11.00--9.00تقليديالثانينصوص من االدب العربي المعاصر1.00--11.30مؤتمتاالولENG (1)القراءة والفهم 2021 أيلول 12األحد

11.00--9.00تقليدياالولتدريبات في كتابة المقال باللغة  العربية 1.00--11.30مؤتمتالثانيعلم الصوتيات 2021 أيلول 13اإلثنين

11.00--9.00مؤتمتاالول(ENG)تدريبات في االستماع والتعبير الشفوي 1.00--11.30مؤتمتالثاني(2)(ENG)النحو2021 أيلول 14الثالثاء

11.00--9.00تقليديالثانيترجمة ادبية من والى العربية1.00--11.30مؤتمتاالول(ENG)المقال 2021 أيلول 15األربعاء

11.00--9.00مؤتمتالثاني(2)نصوص ادبية باالنكليزية 1.00--11.30مؤتمتاالول(1)مادة ثقافية بلغة اجنبية 2021 أيلول 16الخميس

11.00--9.00مؤتمتاالولترجمة تحريرية من والى العربية1.00--11.30مؤتمتالثاني (ENG)مقال وقراءة وفهم 2021 أيلول 19األحد

11.00--9.00مؤتمتاالول(1)ترجمة تتبعية ومنظورة 1.00--11.30مؤتمتالثاني(2)مادة ثقافية بلغة اجنبية 2021 أيلول 20اإلثنين

11.00--9.00تقليديالثانينصوص من االدب العربي المعاصر1.00--11.30مؤتمتاالول(ENG)علم الترجمة 2021 أيلول 21الثالثاء

11.00--9.00مؤتمتالثانيباللغة االنكليزية  (تراكيب وداللة  )علم اللغة 1.00--11.30مؤتمتاالول(لغة عربية  )النحو على مستوى الجملة 2021 أيلول 22األربعاء

11.00--9.00مؤتمتاالوللغويات مقارنة 1.00--11.30مؤتمتالثاني(2)الترجمة من والى العربية 2021 أيلول 23الخميس

رئيس قسم اللغة االنكليزية

منيرة حمد. د

تواقيت امتحان المقرراتيرجى االنتباه الى 

يمنع ادخال االجهزة الخليوية منعا باتا: مالحظات هامة 

على الطالب اصطحاب البطاقة الشخصية إضافة الى البطاقة الجامعية

, يتم توزيع الطالب على القاعات االمتحانية بحسب المقرر االمتحاني علما ان التوزيع يختلف باختالف المقرر

.ويتم اعالنه في لوحات االعالنات قبل الجلسة االمتحانية بساعة  

السنة الثالثة

عميدة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

د أسامة قدور. أ 

م والتاريخ
السنة الرابعةالسنة الثانيةالسنة االولىاليو

نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح

د رغداء نعيسة.  أ 

نائب العميد للشؤون العلمية

د عيسى العسافين.أ

/الترجمة/ رئيسة دائرة 

شهرزاد يوسف


