
 ( 2021  -26 – 3)   2022 ربيع  لقسم الترجمة جدول الدراسيال
 

                              القاعة  اليوم 
 د. عبدالحكيم الغرياني    1م    6اللغة العربية  األسودد. خليفة    1تراكيب لغوية م  د. خليفة األسود  1علم المصطلح م  2 االحد 

د. عبدالحكيم    1م   2اللغة العربية  الصويعي  أ. نعيمة 3 

 الغرياني 

 اكرام يوسف   1م    2استيعاب 

   د. محمد الالفي   1مقدمة في الترجمة م  4 

  اكرام يوسفأ.    1منوعات لغوية   م   5 

  ثريا الويفاتي أ.   1نصوص طبية م  ثريا الويفاتي أ.   1نصوص طبية م  6 

     

     

   ابتسام السحيري  1طرق بحث عام  م  ابتسام السحيري     2علم المعاني م   ابتسام السحيري    1م  المعانيعلم  2 االثنين 

أ. سامية    2مهارات عرض م محادثة  3 

 المحمودي 

 أ. سامية 1مهارات عرض م محادثة 

 المحمودي 

 أ. رجاء الشتيوي    1م   2قواعد 

 د. محمد الكيش   2م   3اللغة العربية  رجاء الشتيوي  1طرق ترجمة م  المبروك سعيد .د  1منظمات دولية  م  4 

 5    

 المحمودي  أ. سامية   1علم اللغة المقارن م  د. المبروك سعيد     1استخدام مصادر م  الترجمة واالداب العالمية أ. رجاء الشتيوي  6 

     

 عبدهللا أ. مصطفى  1نصوص دبلوماسية م  أ. نعيمة الصويعي    1م   2صوتيات  اكرام رحومة أ.   1تاريخ ليبيا م  2 الثالثاء 

مصطفى أ.  1م  واالستشراقالترجمة  الصويعي  أ. نعيمة    1نصوص إدارية م  3 

 العبدهللا 

 الصويعي  أ. نعيمة        1نصوص إدارية م 

 أ. اكرام رحومة    1م   2كتابة  األسود د. خليفة     1دراسات ثقافية م  أ. مصطفى  1نصوص دبلوماسية م  4 

 د. خليفة األسود     1طرق بحث خاص م    5 

 6    

     



ثريا أ.   1نصوص أدبية فلسفية م  2 االربعاء 

 الويفاتي 

   أ. ثريا الويفاتي    1الترجمة الشفهية  م  الويفاني  أ. ثريا 1نصوص أدبية فلسفية م 

 د. محمد الالفي    2 م 1نظريات الترجمة  د. عبدالحكيم الغرياني 1 م  4اللغة العربية  د. محمد الالفي   1 م 1نظريات الترجمة  3 

 أ. اكرام رحومة 2   ادب نصوص م  أ. اكرام رحومة  2 ادب نصوص م د. عبدالحكيم الغرياني  2م  4اللغة العربية  4 

 أ. مصطفى    1م 2  نظريات الترجمة   5 

  عبدهللا

 د. ناجية كالمي  1م    5اللغة العربية 

 6    

     

دبلجة  د. ثريا    1الترجمة السمعية والبصرية  مصطفى عبدهللاأ.       1الترجمة االلية م  ا.  نعيمة الصويعي  1   جغرافية ليبيا م  2 الخميس 

 الويفاتي 

 نعيمة الصويعي أ.   1م  نصوص صحافية  نعيمة الصويعي أ.    1م  نصوص صحافية عبدهللاالترجمة وعلم المعاجم أ. مصطفى  3 

هوامش   2الترجمة السمعية والبصرية   4 

 سينمائية   أ. ثريا الويفاتي 

 عبدهللا أ. مصطفى    1أدوات مساعدة م 

 5    

 6    

     

 

 


