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 األحد

12/1/2112  

أماني حافظ الحفناوي. د  

ضوء التعددية الثقافيةإعداد المعلم المحترف في   
مصطفى جمعة. د  

How to apply Modern Theories to Literary 

Works 

 كيفية تطبيق النظريات الحديثة على األعمال األدبية

 اإلثنين

11/1/2112  

عز الدين محمد حسن. د  

  
  

BBee  aa  CCrreeaattiivvee  

SSiimmuullttaanneeoouuss  

IInntteerrpprreetteerr  
  مبدعاً مبدعاً كن مترجماً فورياً كن مترجماً فورياً 

 

الغازيمحمد فوزي . د  

BBeettwweeeenn  TTrraannssllaattiioonn  aanndd  

TTrraannssllaattiinngg::    

AA  NNeeww  RReeaaddiinngg  iinn  TTeexxtt  

TTyyppoollooggyy  aanndd  tthhee  

TTrraannssllaattiioonn  MMeetthhoodd  

((LLiitteerraarryy,,  lleeggaall  aanndd  

SScciieennttiiffiicc  TTeexxttss  

eexxeemmpplliiffiieedd))    
قراءة قراءة : : الترجمةالترجمة  بين الترجمة وعمليةبين الترجمة وعملية

جديدة ألنواع النصوص والمنهج جديدة ألنواع النصوص والمنهج 

أدبية وقانونية أدبية وقانونية ( ( تطبيقيةتطبيقية))أمثلة أمثلة ))

  ((وعلميةوعلمية

محمد فريد. د  

 

 

  

  

CCoommmmoonn  MMiissttaakkeess  iinn  

EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee    
األخطاء الشائعة في اللغة األخطاء الشائعة في اللغة 

  اإلنجليزيةاإلنجليزية

 

ديب جهان أنور. د  

 

 

  

TThhee  PPrroobblleemmaattiicc  

NNaattuurree  ooff  

PPuunnccttuuaattiioonn  MMaarrkkss  

iinn  TTrraannssllaatteedd  TTeexxttss    
  

مشكالت إستخدام مشكالت إستخدام 

عالمات الترقيم في عالمات الترقيم في 

  النصوص المترجمةالنصوص المترجمة

 

 الثالثاء

11/1/2112  

الدين محمد حسنعز . د  

 

 

Be a Creative 

Simultaneous 

Interpreter 

 مبدعاً كن مترجماً فورياً 

 

محمد فوزي الغازي. د  

BBeettwweeeenn  TTrraannssllaattiioonn  aanndd  

TTrraannssllaattiinngg::    

AA  NNeeww  RReeaaddiinngg  iinn  TTeexxtt  

TTyyppoollooggyy  aanndd  tthhee  

TTrraannssllaattiioonn  MMeetthhoodd  

((LLiitteerraarryy,,  lleeggaall  aanndd  

SScciieennttiiffiicc  TTeexxttss  

eexxeemmpplliiffiieedd))    
قراءة قراءة : : الترجمةالترجمة  لترجمة وعمليةلترجمة وعمليةبين ابين ا

جديدة ألنواع النصوص والمنهج جديدة ألنواع النصوص والمنهج 

أدبية وقانونية أدبية وقانونية ( ( تطبيقيةتطبيقية))أمثلة أمثلة ))

  ((وعلميةوعلمية

سيد سعد سيد. د   

  

  

  

CCoommmmoonn  MMiissttaakkeess  iinn  

EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee    
األخطاء الشائعة في اللغة األخطاء الشائعة في اللغة 

  اإلنجليزيةاإلنجليزية

 

ديب جهان أنور. د  

 

  

TThhee  PPrroobblleemmaattiicc  

NNaattuurree  ooff  

PPuunnccttuuaattiioonn  MMaarrkkss  

iinn  TTrraannssllaatteedd  TTeexxttss    
  

مشكالت إستخدام مشكالت إستخدام 

عالمات الترقيم في عالمات الترقيم في 

 النصوص المترجمةالنصوص المترجمة
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 اإلثنين

11/1/2112  

علي عبد اللطيف. د  

: واقع الترجمة في مصر

 ترجمة عامة وحوارية

 اللغة اإلسبانية

  الرحمنالرحمنجمال عبد جمال عبد . . دد

  

إشكاالت الترجمة األدبية في اللغة إشكاالت الترجمة األدبية في اللغة 

  اإلسبانيةاإلسبانية

  إسالم أبو غيدةإسالم أبو غيدة. . دد

  

استخدام التكنولوجيا الحديثة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في 

  البحث العلميالبحث العلمي

  

 الثالثاء

11/1/2112  

علي عبد اللطيف. د  

 

: واقع الترجمة في مصر

 ترجمة عامة وحوارية

 اللغة اإلسبانية

  جمال عبد الرحمنجمال عبد الرحمن. . دد

  

اللغة اللغة   إشكاالت الترجمة األدبية فيإشكاالت الترجمة األدبية في

  اإلسبانيةاإلسبانية

  إسالم أبو غيدةإسالم أبو غيدة. . دد

  

استخدام التكنولوجيا الحديثة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في 

  البحث العلميالبحث العلمي

  


