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  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

      المقرر  السبت

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االحد

 االستاذ

 المكان

 Basic English المقرر  االثنين 

Grammar and 

Usage 

 شيماء أحمدد. 

Phonology 

 د. وجدان ربيع 

 

English Composition I 

 د. سمير عبد انعيم 

 

   
 االستاذ

 المكان

 Introduction to المقرر  الثالثاء 

Culture 

 د. إسماعيل عبد الغني 

Listening & 

Speaking   

 د. ليلى هاشم 

Basic Arabic 

Grammar 

 أ.د. فتوح خليل 

Basics of Computer 

sciences 

 د. سامي صادق 

  

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االربعاء
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الخميس

 االستاذ

 المكان
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 جدول زمني مكاني لمحاضرات برنامج الترجمة األنجليزية  

  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

 Modern European   المقرر  السبت

Language (German) I 

 د. ياسر عاطف 

 Modern European 

Language (French)  I 

 د. علي عبد الحي
 االستاذ

 المكان

 Principles and المقرر االحد

Strategies for 

Translation 

 أ.د بهاء مزيد 

 

  Advanced Arabic 

Grammar 

 أ.د. بهاء عثمان ود. ابراهيم عوض

Terminology and the 

Translator 

 د. وجدان 

 

 

 االستاذ

 المكان

      المقرر االثنين 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  الثالثاء

 االستاذ

 المكان

 General المقرر  االربعاء 

Linguistics 

 د. حنان عبيد 

     

 االستاذ

 المكان

      المقرر  الخميس

 االستاذ

 المكان
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 جدول زمني مكاني لمحاضرات برنامج الترجمة االنجليزية                                      كلية : اآلداب       ال
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  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

 Translation Theory and    المقرر  السبت 

Technical Texts 

 د. عبد الحميد األنصارى 

 

Electronic Writing 

& Text Editing 

 د. حمدى حسن 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  االحد 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  االثنين 
 االستاذ

 المكان

 Applied Linguistics    المقرر  الثالثاء 

 د. شيماء عبد المطلب 

Discourse Analysis 

and Pragmatics in 

Translation 

 د. حنان عبيد 

 

 االستاذ

 المكان

 Translation of Arabic    المقرر  االربعاء

Texts II 

 إسماعيل عبد الغنى د. 

Modern Media 

Translation 

 د. وجدان ربيع 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الخميس

 
 االستاذ

 المكان
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  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

 Translation of Legal   المقرر  السبت 

Texts and Terminology   

 د/بهاء أبو الحسن  

 

 Reading&Comparison of 

Translated Literary Works From 

Arabic into English   

 د/محمد عمر 

 االستاذ

 المكان

 Translation of political    المقرر  االحد 

text and terminology 

 د/بهاء أبو الحسن  

 

Advanced Written Translation 

from Arabic into English  

 د/شيماء عبد المطلب  

 

 االستاذ

 المكان

 Modern and contemporary     المقرر  االثنين 

English Culture  

 د/سمير عبد النعيم 

 

 االستاذ

 المكان

   History of the English Language     المقرر  الثالثاء 

 د/ ليلى هاشم 

 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  االربعاء

 االستاذ

 المكان

      المقرر  الخميس

 االستاذ

 المكان


