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اآلداب كلية /جامعة القدس المفتوحة   
 الترجمة في اللغة االنجليزية  /الفرعي تخصصلذاتي لأكاديمي إرشاد بطاقة                 

 ة ساع (33)لتخرج: ...................  عدد الساعات المعتمدة ل................ :الجامعيالرقم ....................... ........ الطالب:اسم  

 الثانية  :السنة  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني  الفصل األول 
  عدد الساعات رقمه اسم المقرر الرقم 

 المعتمدة
  الساعات عدد رقمه اسم المقرر نوع المقرر  متطلب سابق 

 المعتمدة
 نوع المقرر  متطلب سابق 

 عملي نظري  عملي نظري 
1.  Introduction to 

Translation 
 Media and Political تخصص فرعي - - 3 8260

Translation 
 تخصص فرعي 8260 1 2 8261

2.        Legal Translation 8262 2 1 8260 تخصص فرعي 

 ( ساعة 6) المجموع ( ساعة 3) المجموع
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اآلداب كلية /جامعة القدس المفتوحة   
 اللغة االنجليزية  الترجمة فيالفرعي/  تخصصلبطاقة إرشاد أكاديمي ذاتي ل                

 ساعة  (33)لتخرج: ...................  عدد الساعات المعتمدة ل................ :الرقم الجامعي....................... اسم الطالب: ........ 

 الثالثة :السنة  

 

 
 
 

 
 

 الفصل الثاني  الفصل األول 
  عدد الساعات رقمه اسم المقرر الرقم 

 المعتمدة
  الساعات عدد رقمه اسم المقرر المقرر  نوع متطلب سابق 

 المعتمدة
 نوع المقرر  متطلب سابق 

 عملي نظري  عملي نظري 

1.  Scientific and Technical 

Translation 
 تخصص فرعي 8260 1 2 8263

Literary and 

Religious 

Translation 

 تخصص فرعي 8260 1 2 8364

2.  Business and Economic 

Translation 
 تخصص فرعي 8262 1 2 8363

Critical Writing & 

Criticism in 

Translation 
 تخصص فرعي 8260 1 2 8365

 ( ساعة 6) المجموع ( ساعة 6) المجموع
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اآلداب كلية /جامعة القدس المفتوحة   
 الترجمة في اللغة االنجليزية الفرعي/  تخصصلبطاقة إرشاد أكاديمي ذاتي ل                

 ساعة  (33)لتخرج: ...................  عدد الساعات المعتمدة ل................ :الرقم الجامعي....................... اسم الطالب: ........ 

 الرابعة :السنة  

 

 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني  الفصل األول 
  عدد الساعات رقمه اسم المقرر الرقم 

 المعتمدة
  الساعات عدد رقمه اسم المقرر نوع المقرر  متطلب سابق 

 المعتمدة
 نوع المقرر  متطلب سابق 

 عملي نظري  عملي نظري 

1.  Interpreting (simultaneous, 

whispering, consecutive) 
836

6 
 Audiovisual تخصص فرعي 8260 2 1

Translation 
 تخصص فرعي 8260 2 1 8464

2.  
Editing and Proofreading 

846

3 
 Modern Translation تخصص فرعي 8260 1 2

Technologies 
 تخصص فرعي 8260 2 1 8465

 ساعة ( 6) المجموع ساعة ( 6) المجموع


