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 دليل المترجمين العرب
ميديا، نھج المغربية الجديدة، المعھد العالي للغات التطبيقية والملتي: العنوان المھني. ، مدرسةآمال محمودعنتيت  - 1

  72281165 (216): ھاتف.  ، نابل، الجمھورية التونسية8000

 . ، بني خيار، الجمھورية التونسية1979/ 14/05:  تاريخ ومكان الوالدة.تونسية: الجنسية

   بني خيار، الجمھورية التونسية8060نھج ابن خلدون، :  العنوان الشخصي

   fr.yahoo@amelantit :البريد اإللكتروني  tn.rnu.islain.www: موقع الواب

    970 481 22 (216) : الھاتف الجوال

  الماجستير في اللغة واألدب اإلنجليزي: التكوين

تدريس الترجمة، البحث الترجمي والمصطلحي، البحث في التعابير االقتصادية والقانونية، والترجمة العلمية والتقنية 
  .االصطالحية

  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

  الترجمة تدريس: االختصاص

    بالمعھد العالي للغات التطبيقية بنابلمدرسة: الوظيفة الرئيسية الحالية

  )فرنسا(ندوة الباحثين الشبان بباريس تدريس الترجمة، المشاركة في : مؤھالت وخبرات علمية ومھنية أخرى

  )اللسانيات( إعداد دكتوراه في الترجمة : المشروعات الجارية

 )انجليزية، عربية، فرنسية(مقاربة تقابلية : التحيين االسمي: بحث بعنوان: المنشورات

         « Actualisation nominale : approche contrastive»     

  

شارع المعھد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية، : العنوان المھني. ، أستاذة مساعدةقإيناس عبد الرزاعطوشي  - 2
  72281165 (216): ھاتف.  نابل، الجمھورية التونسية8000 ،الحبيب ثامر

 .  الجمھورية التونسية،قرمبالية، 1980/ 18/01: تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

   الجمھورية التونسية الحمامات،8050 ،ر، نھج مصطفى آغاشارع التحري: العنوان الشخصي

    com.hotmail@ynesattouchi    :البريد اإللكترونيtn.rnu.islain.www: موقع الواب

   080 501 23 (216) : جوالالھاتف ال   72281165(216): قارالھاتف ال

 اللسانيات العامةالماجستير في : التكوين

 االقتصادية والقانونية، تدريس الترجمة،والترجمة العلمية والتقنية 

 عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

  العامة والمختصةالترجمة: االختصاص

  عالي للغات التطبيقية بنابل بالمعھد ال مساعدة في الترجمةأستاذة: الوظيفة الرئيسية الحالية
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  رسالة دكتوراه حول التخمين وتدريس الترجمة: المشروعات الجارية

  

 ،نھج المغربية الجديدة، الملتيميدياالمعھد العالي للغات التطبيقية و: العنوان المھني .مدرس ،عادل محمدبن نصر  - 3
  72281165 (216): ھاتف.  نابل، الجمھورية التونسية8100

  .، قليبية، الجمھورية التونسية1972/ 10/02: تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

   الجمھورية التونسية نابل،8100 ،نھج قربص، دار شعبان الفھري: العنوان الشخصي

   tn.rnu.islain.www: موقع الواب

    214 532 20 (216) : الھاتف الجوال

  اإلجازة في اللغة واآلداب االنجليزية: نالتكوي

   البحث الترجمياالقتصادية والقانونية، تدريس الترجمة،والترجمة العلمية والتقنية 

   انجليزيةعربية،: اللغات

  مدرس ترجمة/ مدرس انجليزية: الوظيفة الرئيسية الحالية

   

 ،نھج المغربية الجديدة، الملتيميديالتطبيقية والمعھد العالي للغات ا: العنوان المھني .مدرس، فرحات حسنبن عمر  - 4
  72281165 (216): ھاتف.  نابل، الجمھورية التونسية8100

  .  الجمھورية التونسية،القلعة الكبرى، 1979/ 11/03: تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

   الجمھورية التونسية، سوسة،4060القلعة الكبرى : العنوان الشخصي

   tn.rnu.islain.www: موقع الواب

    637 319 96 (216) : الھاتف الجوال

  االنجليزيةالماجستير في : التكوين

 واألدبية والفلسفية والفكرية، الترجمة الفورية، ترجمة اإلنتاج السمعي االقتصادية والقانونيةوالترجمة العلمية والتقنية 
   تدريس المصطلحيةيس الترجمة، تدروالبصري،

   انجليزيةعربية، فرنسية،: اللغات

  اللسانيات/ األدب االنجليزي: االختصاص

   بنابل المعھد العالي للغات التطبيقية واإلعالميةب مدرس أدب انجليزي: الوظيفة الرئيسية الحالية

نجاز الدكتوراه في األدب االنجليزي إ/ تعميق الزاد المعرفي في مجاالت الترجمة الرقمية: المشروعات الجارية
  )الشعر: اختصاص(

  

 شارع ابن ماجة، حي 14، قسم اللغات الشرقية، المعھد العالي للغات: العنوان المھني .، دكتورمحسن عامرتونسي  - 5
  71773813 (216): ھاتف ، الجمھورية التونسية تونس،1003الخضراء، 

  الجمھورية التونسية صفاقس،، 1957/ 29/08: تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  الجمھورية التونسية صفاقس، 3000، 89شارع الحبيب بورقيبة، عمارة عايدة عدد : العنوان الشخصي
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    697819 98 (216) : الھاتف الجوال 74617218(216): الھاتف القار

  اللغة واآلداب الروسية في الدكتوراه: التكوين

  ، مراجعة وتدقيق الترجمة مضمونا ولغةرجمةتدريس الت الترجمة األدبية،

  روسية عربية، فرنسية،: اللغات

  الترجمة األدبية/ الترجمة العامة: االختصاص

  أستاذ مساعد في اللغة واآلداب الروسية بالمعھد العالي للغات بتونس : الوظيفة الرئيسية الحالية

جمة والتواصل والحوار الثقافي ألقيت في ندوات محاضرات حول التر: بحوث ودراسات في الترجمة وما يتصل بھا
  ومؤتمرات وطنية ودولية باللغتين العربية والروسية

ترجمة قصص وأشعار روسية / ترجمة شعراء صفاقس في القرن العشرين إلى اللغة الروسية: المشروعات الجارية
  وسوفياتية إلى اللغة العربية

 وخرافات شعبية روسية وخرافات شعبية قصيرة قصص سوفياتية/  2006 مختارات من أثار بوشكين، :المنشورات
  كوابيس دونكيشوت بأربع لغات: الھادي التليلي/ مقاالت وقصائد منشورة بصحف ومجالت وكتب مختصة)/ مخطوطات(

  

فوز، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شارع أوالد ح: العنوان المھني. أستاذ محاضر/، دكتوررضا محمودمثناني  - 6
. تونسية: الجنسية 7180170(216): فاكس  71793910 (216): ھاتف . الجمھورية التونسية تونس،1030

 ، قابس، الجمھورية التونسية1950/ 02/10: تاريخ ومكان الوالدة

  الجمھورية التونسية الدندان، تونس، 2011 نھج فلسطين، 14: العنوان الشخصي

    tn.rnu.mes@methnani.ridha     :البريد اإللكتروني

    824500 98 (216) : الھاتف الجوال

  في علوم اإلعالم واالتصال  الدكتوراه: التكوين

، مراجعة وتدقيق الترجمة مضمونا ولغة، الترجمة العلمية والتقنية، وضع المصطلحات تدريس الترجمة الترجمة األدبية،
  يف وتعريب المعاجم المتخصصةوتأل

  انجليزية عربية، فرنسية،: اللغات

  وضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصة: االختصاص

  أستاذ محاضر بجامعة منوبة : الوظيفة الرئيسية الحالية

 معجم )/عبد المجيد(وبدوي ) مصطفى(عربي باالشتراك مع حسن -فرنسي:  قاموس الصحافة واإلعالم:المنشورات
  ) عربية، انجليزية، فرنسية( لغات 3معجم في : مصطلحات مجتمع المعلومات

  

، 318، الحورة 1849، الطريق 2555، البناية 11الشقة : العنوان المھني. ، مدرسصابر حسن محمودحباشة  - 7
  0097339156180: ھاتف. المنامة، مملكة البحرين

  الجمھورية التونسية، منزل تميم، 1975بر  ديسم03 :تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  الجمھورية التونسية منزل تميم، 8080 شارع تونس، 12 :العنوان الشخصي

 com.hotmail@778saberh: البريد اإللكتروني
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     97495098 (216)  :الھاتف الجوال

  ي اللغة واآلداب العربيةشھادة الدراسات المعمقة ف :التكوين

   التدقيق اللغوي واإلعالم التربوي، الترجمةتدريس اللغة واآلداب العربية،

  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

  )من الفرنسية إلى العربية(ترجمة الكتب الفكرية واللغوية  :االختصاص

: تلوين الخطاب/ ترجمة عن الفرنسية: فمانمن أوستين إلى غو: التداولية: بحوث ودراسات في الترجمة وما يتصل بھا
  ترجمة عن الفرنسية واالنجليزية: فصول منتقاة في اللسانيات

  دكتوراه في اللسانيات العربية والعلوم الداللية: المشروعات الجارية

  

 . ، دكتورخليفة الھادي محمدميساوي  - 8

  مھورية التونسيةالج، سبيطلة، 02/05/1966 :تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  الجمھورية التونسية، 2000، حي الشابي، باردو 18نھج علي الرياحي، عدد  :العنوان الشخصي

 fr.yahoo@mkhalifatn: البريد اإللكتروني

  176790 20 (216) : الھاتف الجوال

  الوصائل في تحليل المحادثة: دكتوراه  :التكوين

  تدريس األدب واللغة العربية والترجمة

  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

  التدريس والترجمة :االختصاص

   مساعد للتعليم العالي :الوظيفة الرئيسية الحالية

الترجمة واتصال األلسن / اللغة بالتمارين)/ انجليزية- عربية(كتاب الترجمة )/ فرنسية-عربية(مفاتيح الترجمة  :المنشورات
المصطلح االجتماعي / بعض النماذج باالعتماد على مدونة: حركية المصطلح اللساني وإشكالية الترجمة/ وقضايا التأويل

مصطلح الفعل / المصطلح اللساني وأثره في كتابة التاريخ الشعبي/ عند ابن خلدون بين المرجع االجتماعي والتكوين اللساني
 تصنيف األعمال اللغوية Expression and meaning: كتاب سارلترجمة القسم األول من / ونظرية التواصل
  المقصودة بالقول

  

 . سلطنة عمان516، معھد العلوم المطبقة IBRI : العنوان المھني. ، دكتور حماديضوء - 9

 0096892793027: فاكس.0096825688324:ھاتف

  ةالجمھورية التونسي، 12/05/1964 :تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  . سلطنة عمان516، معھد العلوم المطبقة IBRI  :العنوان الشخصي

 com.yahoo@125hamadi: البريد اإللكتروني

  0096825688324: الھاتف الجوال

  )المناھج والتدريس(دكتوراه في التربية  :التكوين
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  شرالترجمة والترجمة الفورية والتحليل والن

  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

  الترجمة والترجمة الفورية :االختصاص

  مترجم معتمد :الوظيفة الرئيسية الحالية

  /ترجمة عديد المقاالت حول االقتصاد اإلسالمي من العربية إلى االنجليزية :المنشورات

  مي ترجمة جزء من المقاالت لحساب موسوعة االقتصاد اإلسال: المشروعات الجارية

  

الجمھورية  قسم التاريخ، كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة،: العنوان المھني. ، أستاذ محمد الطاھرمنصوري  - 10
   72282780 (216) :فاكس  72282780 (216) :ھاتف. التونسية

  الجمھورية التونسية سليانة، 19/06/1955  :تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  الجمھورية التونسية، 8050 الحمامات، 54ب .ص  :خصيالعنوان الش

 tn.gmet@mansouri.tahar: البريد اإللكتروني

      98598856 (216) :الھاتف الجوال

  التدريس والترجمة

  )قراءة(اإليطالية / عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

  الترجمة والبحث والنشرالتدريس و :االختصاص

  أستاذ تعليم عال :الوظيفة الرئيسية الحالية

قاموس المصطلحات البيزنطية )/ فرنسي-عربي(قبرص من خالل النصوص الغربية في العصر الوسيط : المنشورات
حقيق ت)/ 1998(اإلليريون والتراقيون : ترجمة من االنجليزية إلى العربية لكتاب دراقوسالف سرايوفيتش)/ 2003(

جاك : ترجمة من الفرنسية إلى العربية)/ 2000" (صيد التن بجزيرة صردينيا"وترجمة فرنسية لمخطوط عربي في 
  / نموذج للتبادل العلمي في العالم المتوسطي: كتاب الفالحة الرومية وترجمته العربية)/ 2007(التاريخ الجديد : لوغوف

  التاريخ الفتاتي : فرانسوا دوس: عربيةترجمة من الفرنسية إلى ال: المشروعات الجارية

 

 . ، دكتورالطيببكوش   -11

  .تونسية: الجنسية

  دكتوراه دولة في اللسانيات: التكوين

  التدريس والترجمة والبحث

  عربية، فرنسية: اللغات

  التدريس والترجمة والبحث :االختصاص

  :المنشورات

 / اللسانياتمقاالت بالعربية والفرنسية في /  بالعربية والفرنسيةكتب

 /  من الفرنسيةRobert Martinتعريب كتاب : في سبيل منطق للمعنى
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Les Questionnaires de l’Atlas linguistique en Tunisie 

 

قسم علم االجتماع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، طريق المطار، صفاقس، : العنوان المھني. ، دكتورمنيرسعيداني    - 12
 . سيةالجمھورية التون، 3000

  الجمھورية التونسية مكثر، 20/10/1958  :تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  fr.yahoo@mounisai: البريد اإللكتروني

  دكتوراه في علم االجتماع: التكوين

  التدريس والترجمة

  عربية، فرنسية: اللغات

   والبحثالتدريس والترجمة :االختصاص

   بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقسأستاذ علم اجتماع :الوظيفة الرئيسية الحالية

  علم اجتماع المعيش اليومي، إطار لعلوم االجتماع الفرنسية :المنشورات

  

، فيلتانوز، 93430 شارع جون باتيست كليمون، 99، 13جامعة باريس : العنوان المھني. ، أستاذصالحماجري   - 13
  330149404099 :فاكس  330149403861 :ھاتف. افرنس

  الجمھورية التونسية كسرى، 03/01/1952:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  fr.13paris-univ.lli@mejri.salah: البريد اإللكتروني

  دكتوراه دولة: التكوين

  مة والبحثالتدريس والترج

  عربية، فرنسية: اللغات

  التدريس والترجمة والبحث :االختصاص

  ، فرنسا13بجامعة باريس أستاذ  :الوظيفة الرئيسية الحالية

  مقاال مؤلفات جماعية/  كتب بالتعاون مع الطيب البكوش3/  كتب فردية5 :المنشورات

 

 . ، أستاذ دكتورعبد القادرمھيري   - 14

  . تونسية: الجنسية

  دكتوراه دولة في اللغة واآلداب العربية: التكوين

  التدريس والترجمة والتأليف والنشر

  عربية، فرنسية: اللغات

  والتأليف والبحث التدريس والترجمة :االختصاص
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النظرية / تحقيق وترجمة إلى الفرنسية: النمر والثعلب لسھل بن ھارون)/ بالفرنسية(نظريات ابن جني النحوية : المنشورات
  / ة والشعرية في التراث العربياللساني

Etude morphosyntaxique de « iqra »/ Les théories linguistiques arabes/ Rénovation de 
la grammaire arabe/ La langue, la linguistique et la philosophie arabe/ Grammaire et 

rhétorique dans la tradition linguistique arabe/ La structure de la phrase arabe selon la 
tradition grammaticale arabe  

  

  

 

  

  أفريل، تونس،9كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، شارع : العنوان المھني. ، دكتور حماديبن جاء با  - 15

   .الجمھورية التونسية

   التونسيةالجمھورية، منزل تميم، 04/01/1950:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  دكتوراه دولة في فلسفة العلوم وتاريخھا: التكوين

  التدريس والترجمة والتأليف والنشر

  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

   التدريس والترجمة :االختصاص

 /La formation du concept de force dans la physique moderne: المنشورات

  رة اإلنسانيةمكانة العلوم العربية ودورھا في الحضا

  

 كلية اآلداب واإلنسانيات، جامعة منوبة، : العنوان المھني. ، أستاذ محاضر جلول محمدعزونة  - 16

   .الجمھورية التونسية

  الجمھورية التونسية، منزل تميم، 20/01/1944:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  الجمھورية التونسية تونس، 2092ر الثاني، ، المنا31، منزل 6نھج عزوز الرباعي، زنقة  :العنوان الشخصي

   24699956 (216): الھاتف الجوال   71882725 (216) :الھاتف القار

  دكتوراه دولة في فلسفة العلوم وتاريخھا :التكوين

  )حضاريا في العالم العربي اإلسالمي وفي العالم الغربي المسيحي(تاريخ الترجمة /  األدبية التدريس والترجمة

  عربية، فرنسية: اتاللغ

   األدب والحضارة :االختصاص

  )أستاذ محاضر في اآلداب الفرنسية وفي األدب المقارن: سابقا(متقاعد  :الوظيفة الرئيسية الحالية
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ترجمة )/ روسيا(وسلجنتسين ) فرنسا(وأندري موروا ) تشيكوسلوفاكيا(بعض األقصوصات لكوجل  ترجمة: المنشورات
ترجمة بعض النصوص حول تاريخ الوطن /  حول ألدب الفرنسيMémo Larousseبعض الفصول من موسوعة 

  / لبعض اإلستشھادات من قصص وروايات لكتاب من تونس) من العربية للفرنسية(ترجمة )/ تونس(القبلي 

  

 كلية اآلداب ،  قسم االنجليزية، القيروان، : العنوان المھني. ، أستاذ مساعد محمد الحبيبكحالوي  - 17

   .ة التونسيةالجمھوري

  الجمھورية التونسية، غار الدماء، 09/02/1961:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  الجمھورية التونسية القيروان، A ،3100/31ب / ص :العنوان الشخصي

  دكتوراه في اللغة واللسانيات االنجليزية: التكوين

    التدريس والترجمة

  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

   األدب واللسانيات االنجليزية :ختصاصاال

  أستاذ مساعد بكلية اآلداب ،  قسم االنجليزية :الوظيفة الرئيسية الحالية

مقال محرر (في الوضعية اللغوية بالبالد العربية / الوضعية اللغوية ألبناء المھاجرين المغاربة بفرنسا :المنشورات
تناظر المراتب في /  تقابلي محرر باالنجليزية ومترجم للفرنسية تحليل ميتالغويDo/BE+ING/ Inna)/ باالنجليزية

 Metalinguisticity reconsidered : A)/ أطروحة دكتوراه غير منشورة(النحو االنجليزي والعربي 
contrastive Approach to Grammar/Translatability, meaning and interlingual 

equivalence.   

   

 . ، دكتورة سلمىعبيدي  - 18

  ، قربة، الجمھورية التونسية27/03/1978:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  الجمھورية التونسية نھج محمد خمير، قربة، 34 :العنوان الشخصي

 fr.yahoo@2004labidi_selma: البريد اإللكتروني

  0660549418(0033): الھاتف الجوال      72384263 (216) :الھاتف القار

  دكتوراه في اللغات والحضارات والمجتمعات الشرقية  :التكوين

    التدريس والترجمة

  عربية، فرنسية، انجليزية، عبرية، يونانية: اللغات

  اللغات والحضارات والمجتمعات الشرقية :االختصاص

  

الجمھورية  ة اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم االنجليزية، القيروان،كلي: العنوان المھني. ، مدرس بلقاسم عمارةمشري  - 19
  . التونسية

  الجمھورية التونسية، سوسة، 23/02/1974:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  الجمھورية التونسية القيروان، 3100 حي النصر، 458 :العنوان الشخصي
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 fr.yahoo@mechribelgacem: البريد اإللكتروني

  98244453(216): الھاتف الجوال      77233156 (216) :الھاتف القار

  شھادة التعمق في األدب االنجليزي  :التكوين

   األدبية  التدريس والترجمة

  عربية، انجليزية، : اللغات

   األدبية الترجمة :االختصاص

  مدرس انجليزية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  ترجمة بعض األعمال األدبية التونسية إلى االنجليزية :شروعات الجاريةالم

  

  . الجمھورية التونسية وزارة التربية، اإلدارة الجھوية للتعليم بمنوبة،: العنوان المھني. ، مدرس أبوبكر عزيزمباركي  - 20

  لجمھورية التونسيةا، الروحية، 21/08/1968:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  الجمھورية التونسية، 5،المروج 3، شقة 12إقامة ابن خلدون، عمارة  :العنوان الشخصي

 fr.yahoo@bmjournaliste: البريد اإللكتروني

  22573366(216): الھاتف الجوال

   ماجستير الدراسات المقارنة للحضارات :التكوين

 العلمية والتقنية واالقتصادية والقانونية وترجمة اإلنتاج السمعي والمرئي وترجمة المؤتمرات والبحث  التدريس والترجمة
  المصطلحي ومراجعة الترجمة مضمونا ولغة وترجمة األعمال الصحافية 

  فرنسية، انجليزية، ، عربية: اللغات

  الثقافة واالقتصاد :االختصاص

  التدريس :لحاليةالوظيفة الرئيسية ا

إعداد مواد إعالمية خاصة بموقع / دراسات وبحوث ثقافية علمية/  أعمال علمية متخصصة في التعليم عن بعد:المنشورات
  اإللكتروني" أسوسيانات"

  

 شارع المنجي سليم، 81شركة عليسة للترجمة والترجمة الفورية، : العنوان المھني. ، مدرسة منال إبراھيمدعداع  - 21
 . الجمھورية التونسية  قابس،A5،  6000شقة 

     75392618(216): فاكس   99589301(216): ھاتف

  الجمھورية التونسية، قابس، 01/04/1979:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  الجمھورية التونسية قابس، 6072 نھج الرجاء، حي الرياض زريق، 92 :العنوان الشخصي

  fr.yahoo@ etictrad: البريد اإللكتروني com.etictrad.www: موقع الويب

  99589301(216): الھاتف الجوال          75392618(216) :الھاتف القار

  ماجستير في تاريخ السلطة والمعرفة  :التكوين
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قنية واالقتصادية والقانونية والفلسفية والفكرية وترجمة أدب األطفال والترجمة الفورية وترجمة اإلنتاج  العلمية والت الترجمة
السمعي والمرئي وترجمة المؤتمرات ووضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصة والترجمة اآللية بمساعدة 

مصطلحية والبحث الترجمي والمصطلحي ومراجعة الحاسوب والمعالجة الحاسوبية للمصطلحات وتدريس الترجمة وال
  . وإدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمية ومصطلحية  الترجمة مضمونا ولغة

  فرنسية، ، عربية: اللغات

  ترجمة النصوص التاريخية والدينية القديمة والترجمة األدبية والبحث المصطلحي ألسماء األعالم :االختصاص

  8باحثة بجامعة باريس / مترجمة معتمدة/ ة شركة ترجمةوكيل :الوظيفة الرئيسية الحالية

  Le dictionnaire de l’environnement المشاركة في تعريب :األعمال الترجمية أو المصطلحية

  إلى الفرنسية" سارة" صفحة من قصة 50ترجمة /إلى الفرنسية" القدس في مواجھة الخطر" صفحة من كتاب 60ترجمة 

 Etude sur la traduction des textes bibliques/ Participation à: ةبحوث ودراسات في الترجم
l’enrichissement du logiciel « Onomasticon Arabicum »  

" شارل وعبد الرحمان"ترجمة قصة / إلى الفرنسية" تاريخ الرسل والملوك"ترجمة جزء من     :شروعات الجاريةالم
 تدقيق ومراجعة ترجمة/  لجرجي زيدان

 William MAC GUCKIN et Baron DE SLANEلمقدمة ابن خلدون إلى الفرنسية   

  

، 112،  3322ب /وزارة التربية، المدرسة الثانوية بمسقط، ص: العنوان المھني. ، مدرس ماھر بن مسعودخضر  - 22
  . روي، عمان

  الجمھورية التونسية، المھدية، 06/09/1971:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  .، روي، عمان112،  3322ب /ص :عنوان الشخصيال

  com.yahoo@trainermaher: البريد اإللكتروني

  99521491(216): الھاتف الجوال

  ماجستير في تدريب األعمال  :التكوين

الفلسفية والفكرية وترجمة أدب األطفال والترجمة الفورية  العلمية والتقنية واالقتصادية والقانونية واألدبية و الترجمة
وترجمة اإلنتاج السمعي والمرئي وترجمة المؤتمرات ووضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصة والترجمة 

ا اآللية بمساعدة الحاسوب والمعالجة الحاسوبية للمصطلحات وتدريس الترجمة والمصطلحية ومراجعة الترجمة مضمون
ترجمة مواقع إلكترونية لعديد المؤسسات . ولغة والتنسيق المصطلحي وإدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمية ومصطلحية

  . والسيما البنكية

  فرنسية، انجليزية ، عربية: اللغات

  ترجمة العربية واالنجليزية ال :االختصاص

  مدرس لغة انجليزية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  ترجمة مواقع إلكترونية / NLP for young learners ترجمة كتاب : المصطلحيةاألعمال الترجمية أو

  

وحدة تحليل الخطاب بكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، : العنوان المھني .، باحث لسعد بن محمد الطيببن حسين  - 23
 الجمھورية التونسية منوبة، 
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  الجمھورية التونسية، قابس، 25/01/1963:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  .الجمھورية التونسية 6012 نھج الصحابة، قابس، 150 :العنوان الشخصي

  fr.yahoo@lassaad_benhassine: البريد اإللكتروني

  95320007(216): الھاتف الجوال

  ماجستير في تحليل الخطاب  :التكوين

  األدبية والفلسفية والفكرية  الترجمة

  فرنسية ، عربية: اللغات

  ترجمة األعمال السردية والنقدية  :االختصاص

  متفرغ للبحث :الوظيفة الرئيسية الحالية

 Mon amie françaiseصديقتي الفرنسية / مقاالت صحفية: األعمال الترجمية أو المصطلحية

 

اإلذاعة والتلفزيون التونسي، شارع : العنوان المھني .لفزيونية، منتج برامج إذاعية وتآدم فتحي بن عليقاسمي   - 24
     71847300(216): ھاتف. الجمھورية التونسية تونس، 1002الحرية، 

  الجمھورية التونسية، قابس، 03/10/1957:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

    ية التونسيةالجمھور  تونس،1000، 723: ب/شارع شارل ديغول، ص :العنوان الشخصي

  fr.yahoo@adamfethi: البريد اإللكتروني 

  23308033(216): الھاتف الجوال 71446903(216)  : الھاتف القار

  ديبلوم مدرسة المعلمين  :التكوين

  األدبية والفلسفية والفكرية والبحث المصطلحي الترجمة

  فرنسية، ، عربية: اللغات

  ترجمة األدبية ال :االختصاص

  منتج برامج إذاعية وتلفزيونية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  ابن سينا أو الطريق إلى أصفھان/ يوميات شارل بودلير:األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

 2010بمنوبة، كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات : العنوان المھني .دكتور ، محمد الھادي بن محمدمرزوقي  - 25
     71600700(216): ھاتف. الجمھورية التونسية

  الجمھورية التونسية، مطماطة، 02/06/1949:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

    الجمھورية التونسية  تونس،2083 نھج الفرزدق، حي الغزالة 18 :العنوان الشخصي

  tn.wanadoo@med.marzouki: البريد اإللكتروني 

  98382370(216): الھاتف الجوال 71866614(216)  : الھاتف القار

  دكتوراه دولة في األدب الفرنسي المعاصر  :التكوين
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  تدريس الترجمة / األدبية والفلسفية والفكرية الترجمة

  فرنسية، ، عربية: اللغات

  ترجمة األدبية ال :االختصاص

  تدريس الترجمة/ تدريس اآلداب الفرنسية المعاصرة :لوظيفة الرئيسية الحاليةا

  )في طريق النشر( لجون جيونو" الھضبة" كتاب :األعمال الترجمية أو المصطلحية

 لجون جيونو  ترجمة روايات أخرى:المشروعات الجارية

  

  . ، مدرس متقاعد عبد القادر بن أحمدمعالج  - 26

  الجمھورية التونسية، صفاقس، 15/12/1940:ومكان الوالدةتاريخ . تونسية: الجنسية

    الجمھورية التونسية  تونس،2097 نھج قرطبة، بومھل البساتين، 3 :العنوان الشخصي

  fr.yahoo@maalej_ab: البريد اإللكتروني 

  97666511(216): الھاتف الجوال 71481640(216)  : الھاتف القار

  اإلجازة في األدب االنجليزي  :التكوين

 العلمية والتقنية واالقتصادية والقانونية واألدبية والفلسفية والفكرية والترجمة الفورية وتدريس الترجمة والبحث  الترجمة
  الترجمي وإدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمة

  فرنسية، انجليزية ، عربية: اللغات

  مة من االنجليزية والفرنسية إلى العربية والتأليف ترجال :االختصاص

  متقاعد :الوظيفة الرئيسية الحالية

/ ترجمة ملف عن األدب الياباني من االنجليزية إلى الفرنسية"/ متاھة أوسراس" رواية :األعمال الترجمية أو المصطلحية
 ترجمة ثالث قصص لنجيب محفوظ

 

  

 . كلية اآلداب، صفاقس، الجمھورية التونسية: مھنيالعنوان ال. ، أستاذ رضا بن الطيبكشو  - 27

  ، الجمھورية التونسيةصفاقس، 08/08/1948:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

   دكتوراه موحدة في اللسانيات: التكوين 

   تدريس اللغات والترجمة

  فرنسية، ، عربية: اللغات

  ترجمة األدبية ال :االختصاص

  أستاذ بكلية اآلداب بصفاقس :يةالوظيفة الرئيسية الحال

اللغة العربية لغير / إعداد استبيانات حول أثر تعلم اللغة األجنبية على تعلم العربية: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  /الناطقين بھا
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Le fonds lexical commun( traduit de l’arabe)/  

بعض / الوصف اللغوي للعربية وعالقته بالكتابة لألطفال/ فسيعلم اللغة الن/  علم اللغة التطبيقي :المشروعات الجارية
 /مصطلحات البناء في تونس

  

 8000 ،المعھد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية: العنوان المھني. ، مساعد للتعليم العالي حمودة بن عمارصالحي  - 28
 98652835(216): ھاتف.  الجمھورية التونسيةنابل،

  ، الجمھورية التونسيةالرقاب، 29/01/1976: ومكان الوالدةتاريخ. تونسية: الجنسية

    الجمھورية التونسية الرقاب، 9170 شارع المنجي سليم، 17 :العنوان الشخصي

 com.hotmail@s_hammouda: البريد اإللكتروني isalhh/com.freewebs.www : موقع الويب

  98652835(216): الجوالالھاتف 

   ماجستير في اللسانيات العامة: التكوين

 العلمية والتقنية واالقتصادية والقانونية والترجمة الفورية وترجمة المؤتمرات والترجمة اآللية بمساعدة الحاسوب  الترجمة
  وتدريس الترجمة والبحث الترجمي والبحث في العبارية

  فرنسية، انجليزية ، عربية: اللغات

  ترجمة االقتصادية والقانونية والدبلوماسية والعلمية ال :االختصاص

 مساعد للتعليم العالي :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  

 الرياض 60059: ب/إذاعة الرياض، وزارة اإلعالم، ص: العنوان المھني.  مترجمة، العزيز عبدنجاة بنوحيشي   - 29
  96614425544: فاكس 966504191385: ھاتف. ، المملكة العربية السعودية11545

  . تونسية: الجنسية

 com.hotmail@najetabdulaziz : البريد اإللكتروني com.sa.radioriad.www: موقع الويب

  اإلجازة في اللغة العربية :التكوين

رية وترجمة أدب األطفال والترجمة الفورية وترجمة اإلنتاج السمعي  العلمية والتقنية واألدبية والفلسفية والفك الترجمة
  والمرئي وترجمة المؤتمرات وتدريس الترجمة ومراجعة الترجمة مضمونا ولغة

  فرنسية، انجليزية ، عربية: اللغات

  ترجمة ال :االختصاص

  مترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  )مقاالت وفصول من كتب عن الحضارة اإلسالمية(مية  ترجمة إعال:األعمال الترجمية أو المصطلحية

  ترجمة كتاب عن الملك فيصل: المشروعات الجارية
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 نھج 2المعھد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان، : العنوان المھني. ، دكتور عادل بن عليبن نصر  - 30
 . الجمھورية التونسية تونس، 2035، 2الصناعات التقليدية، الشرقية 

    71941255(216): فاكس 71941468(216): ھاتف

  الجمھورية التونسية، تونس، 14/09/1963:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

    الجمھورية التونسية  أريانة،2036 سيدي سفيانـ 7221 نھج 50 :العنوان الشخصي

  fr.yahoo@2006bennasr_a: البريد اإللكتروني 

  96209038(216): الھاتف الجوال

  دكتوراه في أنثروبولوجيا القانون :التكوين

/ تدريس الترجمة والمصطلحية/ تعريب المعاجم المتخصصة/وضع المصطلحات وتأليف/ االقتصادية والقانونية الترجمة
  رة مؤسسات أو جمعيات ترجمة إدا/ مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ البحث الترجمي والمصطلحي

  فرنسية، ، عربية: اللغات

  المصطلح القانوني واألسلوب القضائي  :االختصاص

  أستاذ جامعي :الوظيفة الرئيسية الحالية

سياسة الحوار األوروبية الجديدة من وجھة نظر المغرب / " دليل حقوق السجناء بفرنسا:األعمال الترجمية أو المصطلحية
/ تدقيق دليل التربية المختصة"/ سياسة الجوار األوروبية"/ ان والجغرافيا السياسية بالبحر األبيض المتوسطالسك"/ "العربي

 / اقتفاء المعنى في ترجمة المصطلح القانوني

Les enjeux de la traduction post-moderne ou le génie du compromis   

موسوعة معلوماتية حول / الترجمة التحليلية والتأويلية/ والبيئة الھندسة  ترجمة قاموس مصطلحات:المشروعات الجارية
  المصطلحات القانونية بالمجالت القانونية التونسية

 

  .، متقاعد محمود بن عثمانوناس  - 31

  الجمھورية التونسية، المنستير، 01/11/1946:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية 

    الجمھورية التونسية  المنيھلة،2094 نھج فرحات حشاد 24 :العنوان الشخصي

 com.gmail@ouanes.mahmoud: البريد اإللكتروني 

  97801375(216): الھاتف الجوال 70563533(216): الھاتف القار

  األستاذية في العلوم الطبيعية :التكوين

  / تعريب المعاجم المتخصصة/وضع المصطلحات وتأليف/ نتاج السمعي والمرئيترجمة اإل/  العلمية والتقنية الترجمة

  فرنسية، ، عربية: اللغات

  البيئة والتنمية المستدامة / العلوم الطبيعية وخاصة البيولوجيا واإليكولوجيا :االختصاص

  متقاعد :الوظيفة الرئيسية الحالية

ترجمة كتب علمية وتربوية تخص /لعلمية بمعاھد تأھيل المعلمين ترجمة المصطلحات ا:األعمال الترجمية أو المصطلحية
  ترجمة وثائق علمية وتربوية وموقع ويب في مجال التربية البيئية/ البيئة
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 تونس، 1007 أفريل، 9كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، شارع : العنوان المھني. ، دكتورشكري بن محمدسعدي   - 32
 . الجمھورية التونسية

    71567551(216): فاكس 71500932(216): ھاتف

  الجمھورية التونسية، الروحية، 28/01/1969:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

    الجمھورية التونسية  منوبة،2010 نھج الوئام، حي زھر البرتقال، 20 :العنوان الشخصي

  fr.yahoo@chokrisaadi: البريد اإللكتروني 

  97672899(216): الھاتف الجوال 71600992(216): الھاتف القار

  دكتوراه في اللغة واآلداب العربية :التكوين

  الفلسفية والفكرية الترجمة

  فرنسية، انجليزية، عربية: اللغات

  ) الزمن، المظھر، نوع الحدث(علم الداللة  :االختصاص

  مدرس باحث بالجامعة التونسية :يةالوظيفة الرئيسية الحال

" ترجمة بحث "/ اللسانيات في القرن العشرين" ترجمة قسم من كتاب جورج مونان :األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "بحث في األسس الداللية للبنى النحوية: الحدث في اللغة العربية

ن في نطاق مشروع بيت الحكمة لترجمة أھم  ترجمة مقاالت لستراوسن وزينو ودونالد دافيدس:المشروعات الجارية
  .األعمال اللسانية الحديثة والمعاصرة

  

 1007 أفريل، 9كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، شارع : العنوان المھني. ، أستاذ محاضر مختار بن سليمانكريم  - 33
 . الجمھورية التونسيةتونس، 

    71567551(216): فاكس 71500932(216): ھاتف

  الجمھورية التونسية، زغوان، 15/03/1953:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: ةالجنسي

   الجمھورية التونسية  حي الغزالة، أريانة،2083 نھج مسلم ابن الوليد، 8 :العنوان الشخصي

  97546777(216): الھاتف الجوال 71757288(216): الھاتف القار

  يةدكتوراه دولة في اللغة واآلداب العرب :التكوين

  الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / تدريس الترجمة/ والفلسفية والفكرية الترجمة األدبية

  فرنسية، انجليزية، عربية: اللغات

  لسانيات المدونة / اللسانيات التطبيقية :االختصاص

  أستاذ محاضر بالجامعة التونسية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  النماذج والمجاالت :األعمال الترجمية أو المصطلحية

 « Steven Pinker : « The language instinctترجمة مؤلف  :المشروعات الجارية
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 أفريل، 9كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، شارع : العنوان المھني. ، أستاذ محاضر محمد بن البشيرعبد العظيم   - 34
 . الجمھورية التونسية تونس، 1007

    71567551(216): فاكس 71500932(216): ھاتف

  الجمھورية التونسية، قبلي، 03/02/1956:تاريخ ومكان الوالدة. تونسية: الجنسية

  الجمھورية التونسية  تونس،2066 نھج بلقاسم البازمي، ابن سينا، 95 :العنوان الشخصي

   net.wanadoo@docabd: البريد اإللكتروني

  98381224(216): الھاتف الجوال 71370437(216):  القارالھاتف

  دكتوراه دولة في اللغة واآلداب العربية :التكوين

البحث في / الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / البحث الترجمي والمصطلحي/ تدريس الترجمة/  الترجمة األدبية
  العبارية

  فرنسية، ، عربية: اللغات

  اسات األدبية اللغة والدر :االختصاص

  أستاذ محاضر بالجامعة التونسية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  فصول ونصوص داخل أعمال البحث األكاديمي/  بعض المقاالت في اللغة واآلداب:األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

 تونس، 1007 أفريل، 9 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، شارع: العنوان المھني. ، أستاذ تعليم عال محمدنويري  - 35
 . الجمھورية التونسية

    71567551(216): فاكس 71500932(216): ھاتف

 . تونسية: الجنسية

  دكتوراه دولة في اللغة واآلداب العربية :التكوين

  / تدريس الترجمة/  الترجمة األدبية

  فرنسية، ، عربية: اللغات

  البالغة والنظريات اللغوية  :االختصاص

  أستاذ تعليم مال، مدير الدراسات :يسية الحاليةالوظيفة الرئ

  

  باريس، فرنسا75015 نھج دالو، 5جامعة قرونوبل، : العنوان المھني. ، أستاذ جامعي ومترجم ماثيوقويدر  - 36

   663487723(33+): ھاتف

  الجمھورية التونسية، نابل، 02/06/1971:تاريخ ومكان الوالدة. فرنسية: الجنسية

  الجمھورية التونسية  تونس،2066 نھج بلقاسم البازمي، ابن سينا، 95 :العنوان الشخصي

   fr.online@guidere: البريد اإللكتروني net.teknolang: موقع الويب

   663487723(33+): الھاتف الجوال
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  )لسانيات وترجمة(شھادة الكفاءة في إدارة الدكتوراه  :التكوين

إدارة مؤسسات / البحث الترجمي / تدريس الترجمة/ المعالجة الحاسوبية للمصطلحات /  الترجمة اآللية وبمساعدة الحاسوب
  تكنولوجيا اللغات والترجمة/ أو جمعيات مصطلحية

  فرنسية، انجليزية ، عربية: اللغات

  اللغة والدراسات األدبية  :االختصاص

   الدعائية اإلعالنيةالترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  /الدعاية والترجمة/  منھجية البحث العلمي:األعمال الترجمية أو المصطلحية

 La traduction arabe/ Manuel de traduction   

 Technolangue" تكنولغة"مشروع  :المشروعات الجارية

 

  . ، دكتور أحمدذياب  - 37

  . تونسية: الجنسية

   الجمھورية التونسية قس الجديدة، ، صفا3027، 101: ب/ص :العنوان الشخصي

    74249402(216) :الفاكس  74404404(216): القارالھاتف 

  دكتوراه في البيولوجيا البشرية :التكوين

  فرنسية، انجليزية ، عربية: اللغات

  /الطب الرياضي/ الجراحة المجھرية/ التشريح/ الجراحة وتقويم األعضاء :االختصاص

كتاب زرع / كتاب نمو الطفل التونسي)/ بالفرنسية( كتاب تشريح الصفائح الفقرية :المصطلحيةاألعمال الترجمية أو 
/  جزءا14في ) عربية، فرنسية، انجليزية(علم التشريح / كتاب وثي الفقرات العنقية/ العضلة الرشيقة في الجراحة المجھرية

المعجم )/ عربي-فرنسي(المعجم الطبي / نسان واألداةاإل/ التشريح السريري/ آالم الظھر/ أدوات الحضارة/ تعريب العلوم
مساھمة )/ انجليزي-معجم العظام عربي)/ ترجمة من االنجليزية(جراحة العظام )/ عربي انجليزي/انجليزي عربي (الطبي 

لتشريح ا: قرص"/ مغامرة الكائن"ترجمة كتاب / لمنظمة الصحة العالمية) فرنسي-انجليزي- عربي(في المعجم ثالثي اللغات 
  مقاال علميا 86/ دليل الطالب في أمراض العظام والكسور: كتاب مترجم من االنجليزية)/ صورة1671 لغات مع 5في (

  /محاضرات علمية في التعريب وتاريخ الطب وجراحة العظام/ منشورة بالمجالت الطبية والعلمية

  )ةطبعة رابع(آالم الظھر / La douleur" األلم" :المشروعات الجارية

  

ثانوية ھشام عباس، بابا عمرو، مديرية التربية، شارع ابن مطرب، : العنوان المھني. ، مدرس محمد عيدخلودي  - 38
   00963312113986: ھاتف. حمص، سوريا

  ، حمص، سوريا10/08/1950:تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

   com.yahoo@2001khalludi_muhammad: البريد اإللكتروني

  اإلجازة في األدب االنجليزي :التكوين

ترجمة / الترجمة الفورية/ ترجمة أدب األطفال/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية
  )/ تحريريا(المؤتمرات 

  انجليزية ، عربية: اللغات
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  ترجمة أدبية / ترجمة طبية :االختصاص

  مترجم/ مدرس لغة انجليزية :الوظيفة الرئيسية الحالية

مترجم من االنجليزية إلى ) مخطوط(عالجه السلوكي والدوائي :  الوسواس القھري:األعمال الترجمية أو المصطلحية
 Dealing with the soul and people as the Messenger of Allah: من االنجليزية إلى العربية/ العربية

taught us/  

The most beautiful Arabic names and their meanings 

 

  .، مترجميوسف حسينحمود   - 39

  ، سوريا1960:تاريخ الوالدة. سورية: الجنسية

   com.yahoo@yosufhammoud: البريد اإللكتروني

 00971504934925: الھاتف الجوال

  الشھادة الوطنية للھندسة :التكوين

  انجليزية ، عربية: اللغات

  ترجمة التقنية واالقتصادية والطبيةال :االختصاص

  مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

ترجمة مقاالت صحفية وتقارير طبية وبنكية وقانونية / ترجمة عديد المواقع الھندسية: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  قتصاديةوا

  

  .  عبود، مدرسكاسوحة  - 40

  ، القصير، سوريا1938:تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

   شارع ھناتو، القصير، حمص، سوريا20 :العنوان الشخصي

   org.net-scs@evakab: البريد اإللكتروني

   0932296574: الھاتف الجوال  0115622460: الھاتف القار

  اإلجازة في األدب الفرنسي  :التكوين

  الترجمة الصحفية واألدبية والفكرية والفلسفية

  فرنسية، ، عربية: اللغات

  ترجمة الرواية والمسرحية والنقد األدبي واألعمال الفلسفية  :االختصاص

  متقاعد :الوظيفة الرئيسية الحالية

/ قي مخدع الملكات)/ رواية(القانون / الرحيل إلى أرض الجدة: نسية إلى العربية من الفر:األعمال الترجمية أو المصطلحية
جال / ما الديمقراطية/  ابن شقيق رامو/ مريم المجدلية/ معجزة القديس أنطونيوس/  مسرحية13/ لوياثان/ نوادر أھل شيلدا
  /رسالة حول العميان/ جدار شارون/ تاريخ الفنون والصناعات الدمشقية/ مفھوم األدب/ المؤمن بالقدر

  اإلمبريالية بقناع إنساني/ حلم دالمبير/  الرومنطقيون األلمان:المشروعات الجارية
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  . قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة تشرين، الالذقية، سوريا: العنوان المھني. ، أستاذ مساعد عليإبراھيم  - 41

  الذقية، سوريا، ال01/12/1955:تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

   إيفري سور سان، فرنسا94200 نھج استيان دورفاس، 7 :العنوان الشخصي

   fr.voila@alinajib: البريد اإللكتروني

    0667779802: الھاتف الجوال  0146582794: الھاتف القار

  دكتوراه في النثر العربي الحديث :التكوين

  / تدريس عربية األعمال وعربية الصحافة وتقنيات الترجمة/ تحليل نصوص األدب العربي القديم والحديث/  الترجمةتدريس

  فرنسية ، عربية: اللغات

   التدريس و الترجمة :االختصاص

  أستاذ مساعد بجامعة تشرين :الوظيفة الرئيسية الحالية

مقدمة كرومويل "/ "رامة الشيطان"رواية "/ الفرس"مسرحية : من الفرنسية للعربية :األعمال الترجمية أو المصطلحية
اقتسام "رواية "/ ھيبياس األكبر"/ "ملحمة دجلة والفرات"/ "ومض األعماق"/ "بحث في الجميل لديدرو"/ "لفكتور ھيغو

  "/سھلول الفالندر" سيناريو فيلم "/ العالم

شعرية الرواية في "/ المسرح والحياة/ " ألبي نصر الفارابي"تفسير كتاب ما بعد الطبيعة"رسالة : من العربية للفرنسية
  /...التقويم الجمالي/ المدرسة األنكلوسكسونية

  

  . ، دكتورة إيمانغفاري  - 42

  ، 10/11/1967:تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  ريا  ، دمشق، سو3، شقة 12، عمارة 37050، ممر السھروردي 6، شھداء 15 الصليحية :العنوان الشخصي

   org.net-scs@gh.iman: البريد اإللكتروني

    963112322353+: الھاتف الجوال

  دكتوراه االنجليزية :التكوين

  الترجمة والتدريس والترجمة الفورية 

  ) معلومات محدودة في األلمانية واإليطالية(فرنسية، انجليزية ، عربية: اللغات

   التدريس و الترجمة :االختصاص

  أستاذة  :الوظيفة الرئيسية الحالية

  / « Forward Magazine » مقاالت باالنجليزية في مجلة :األعمال الترجمية أو المصطلحية

   « Sylvia Plath’s : « The Wishing Box »: من االنجليزية للعربية

 

  . م اللغة الفرنسية، كلية اآلداب، جامعة حلب، سورياقس: العنوان المھني. ، أستاذة مساعدة كيتي سالم  - 43
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  ، حلب، سوريا26/12/1943:تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  ، حلب، سوريا289ب / ص:العنوان الشخصي

   org.net-scs@ketsalem: البريد اإللكتروني

    09444621999: الھاتف الجوال  2115984(21963): الھاتف القار

 2246155(21963): الفاكس

  دكتوراه في األدب الفرنسي الحديث :التكوين

  الترجمة الفورية / الترجمة/التأليف / التدقيق اللغوي/ التدريس 

  فرنسية ، عربية: اللغات

   التدريس و الترجمة :االختصاص

  لبأستاذ مساعد بجامعة ح :الوظيفة الرئيسية الحالية

أللبير "الرجل األول "رواية / لكارلوني وفييو" النقد العربي"كتاب :  الترجمة إلى العربية:األعمال الترجمية أو المصطلحية
لماري " البلد" كتاب / لجوليان غراك" على ضفاف خليج السرت"رواية / لماري داريوسك" والدة األشباح"رواية / كامو

  /داريوسك

   مجموعة دراسات نقدية"/ قلعة سمعان" اب كت: الترجمة إلى الفرنسية

  

  . دار البعث،  قسم الترجمة، سوريا: العنوان المھني .مترجمة ، ھناء أحمدشروف  - 44

  ، سوريا01/09/1967:تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

   آذار، جانب المدرسة االبتدائية،  سوريا8 ضاحية :العنوان الشخصي

 sy.news.abaath.www: موقع الويب  sy.net@n-baath: البريد اإللكتروني

    92938796: الھاتف الجوال 8217545: الھاتف القار

  إجازة في اللغة واآلداب االنجليزية :التكوين

  الترجمة مضمونا ولغة ) تدقيق(مراجعة / جمة اآللية وبمساعدة الحاسوبالتر/ الترجمة األدبية/ الترجمة العلمية والتقنية

  انجليزية ، عربية: اللغات

  اللغة االنجليزية  :االختصاص

  قسم الترجمة في دائرة األخبار :الوظيفة الرئيسية الحالية

  ة ومواقع إنترنيت مختلفةترجمة ملفات سياسي/  دراسات وتحليالت في الصحف األجنبية:األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

  .  ، سوريا9289ب /دار البعث،  قسم الترجمة، ص: العنوان المھني. ، محررة ھيفاء باللعلي  - 45

  ، القطيفة، سوريا27/11/1969:تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

   المدينة العمالية، سوريا:العنوان الشخصي

   sy.net@n-baath: البريد اإللكتروني
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    098888081: الھاتف الجوال 5832141: الھاتف القار

  إجازة في اللغة واآلداب الفرنسية :التكوين

  / الترجمة األدبية/  الترجمة االقتصادية والقانونية والسياسية/ الترجمة العلمية والتقنية

  فرنسية، عربية: اللغات

  عربية اللغات الفرنسية وال :االختصاص

  األخبار والترجمة  قسم محررة في :الوظيفة الرئيسية الحالية

  / للصحفي الفرنسي تييري ميان" الخديعة الكبرى" كتاب :األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

  .  ، سوريا9289ب /دار البعث،  قسم الترجمة، ص: العنوان المھني. ، محررة لميس محمد نوريباشا  - 46

  ، القنيطرة، سوريا1965 : ومكان الوالدةتاريخ. سورية: الجنسية

    مرج السلطان، دمشق، سوريا:العنوان الشخصي

   0933574711: الھاتف الجوال 5816290: الھاتف القار

  إجازة في اللغة واآلداب االنجليزية :التكوين

  لمؤتمرات تحريريا ترجمة ا/ الترجمة األدبية/  الترجمة االقتصادية والقانونية / الترجمة العلمية والتقنية

  انجليزية، عربية: اللغات

  الترجمة من الغربية إلى االنجليزية  :االختصاص

  األخبار  قسم محررة في :الوظيفة الرئيسية الحالية

  / ترجمة مقاالت ونصوص من الصحف األجنبية:األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

 .جريدة الثورة، مؤسسة الوحدة، دمشق ، سوريا: يالعنوان المھن. ، مترجمة ومحررة سھيلة امطانيوسحمامة  - 47

 2193224:  الھاتف

  ، قرية الخريبات، سوريا1965  آذار26 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

    جرمانا، الروضة، حي المزارع، دمشق، سوريا:العنوان الشخصي

 5626894: الھاتف القار

   com.thawra.www: موقع الويب  sy.net@thawra: البريد اإللكتروني

  اللغة واآلداب الفرنسية :التكوين

  ترجمة مقاالت سياسية وعلمية وأدبية للغة الفرنسية 

  فرنسية، عربية: اللغات

  الترجمة السياسية  :االختصاص

  محررة  ومترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية
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 .جريدة الثورة، مؤسسة الوحدة، دمشق ، سوريا: العنوان المھني.  مترجمة ومحررة، رندة عمرقاسم  - 48

 2234655 :الفاكس 2222399:  الھاتف

  ، دمشق، سوريا1970/ 16/02 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

    دمشق، سوريا7686ب / عطا األيوبي، ص:العنوان الشخصي

 092263953 :الھاتف الجوال 2222330: ارالھاتف الق

   com.thawra.www: موقع الويب  com.yahoo@randaalkassem: البريد اإللكتروني

  اللغة واآلداب االنجليزية إجازة في :التكوين

  ترجمة مقاالت سياسية 

  انجليزية، عربية: اللغات

  الترجمة السياسية  :االختصاص

  محررةمترجمة و :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 .جريدة الثورة، مؤسسة الوحدة، دمشق ، سوريا: العنوان المھني. مترجمة ومحررة ، ليندا محمد مظھرسكوتي  - 49

 2234655 :الفاكس 2222399:  الھاتف

  ، دمشق، سوريا1977/ 10/09 :دةتاريخ ومكان الوال. سورية: الجنسية

    شرقي كورنيش التجارة، دمشق، سوريا:العنوان الشخصي

  0932854926 :الھاتف الجوال 4440565: الھاتف القار

  اللغة واآلداب االنجليزية إجازة في :التكوين

  ترجمة مقاالت سياسية 

  انجليزية، عربية: اللغات

  الترجمة السياسية  :االختصاص

  محررةمترجمة و :يسية الحاليةالوظيفة الرئ

  

 .جريدة الثورة، مؤسسة الوحدة، دمشق ، سوريا: العنوان المھني. ، مترجمة ومحررة خديجة أبو الخيرقصاب  - 50

 2234655 :الفاكس 2222399:  الھاتف

  ، دمشق، سوريا1960/ 06/11 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

   ريا شارع البعث، دمشق، سو:العنوان الشخصي

   6815184: الھاتف القار

  com.thawra.www: موقع الويب org.net-scs@k-kassab: البريد اإللكتروني
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  اللغة واآلداب االنجليزية إجازة في :التكوين

  ت سياسية ترجمة مقاال/ الترجمة العلمية والتقنية

  انجليزية، عربية: اللغات

  الترجمة السياسية  :االختصاص

  محررةمترجمة و :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 .جريدة الثورة، مؤسسة الوحدة، دمشق ، سوريا: العنوان المھني. مترجمة ومحررة  ، دالل سالمإبراھيم  - 51

 2234655 :الفاكس 2222399:  الھاتف

  ، دمشق، سوريا1960/ 19/03 :ن الوالدةتاريخ ومكا. سورية: الجنسية

    البلدية، جمعية المقدمة، دمشق، سوريا:العنوان الشخصي

   0955149694: الھاتف الجوال

  com.thawra.www: موقع الويب Hyperlink reference not valid! Error.: البريد اإللكتروني

  اللغة واآلداب الفرنسية إجازة في :نالتكوي

  ترجمة مقاالت من الصحف والمجالت الفرنسية 

  فرنسية، عربية: اللغات

  الترجمة والتحرير  :االختصاص

  محررةمترجمة و :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  

ب /مالكي، ص، شارع محمد البزم المجمع اللغة العربية: العنوان المھني .، دكتور محمد عبد الرحمانأبو حرب  - 52
 .، دمشق، سوريا327

   00963113733363:الفاكس    00963113713145:الھاتف

  ، الشام، سوريا18/02/1931  :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

   شارع األمير عبد القادر الجزائري، أبو رمانة، دمشق، سوريا17 :العنوان الشخصي

 0945344685  :الھاتف الجوال 3331530: الھاتف القار

   sy.mail@abuhareb :البريد اإللكتروني

  دكتوراه دولة في العلوم الطبيعية :التكوين

مراجعة / تعريب المعاجم المتخصصة/وضع المصطلحات وتأليف/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة العلمية والتقنية
  التنسيق المصطلحي/ البحث في العبارية/ ةالترجمة مضمونا ولغ) تدقيق(

  عربية، فرنسية، انجليزية :اللغات

  علم الحياة الحيوانية/ علم البيولوجيا الخلوية :االختصاص



 

24 

خبير في لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية والزراعية وعلوم الحياة الحيوانية في مجمع اللغة  :الوظيفة الرئيسية الحالية
  العربية بدمشق

معجم / القاموس الزراعي)/ أربعة مجلدات(معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا : ل الترجمية أو المصطلحيةاألعما
  )علم التشريح(تدقيق معجم مصطلحات الطب / إعداد ومراجعة معجم اللغة العربية/ البيولوجيا في علوم األحياء والزراعة

 

   جامعة دمشق، سورياكلية الطب،: العنوان المھني . دكتور، يوسف كاملمخلوف  - 53

   حماه، سوريا15/01/1955 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  ، دمشق، سوريا30672ب /حي بالل، ص :العنوان الشخصي

 0944339236: الھاتف الجوال 5444679(11): الھاتف القار

 org.net-scs@makh-you :البريد اإللكتروني

  )التشريح(ديبلوم في الدراسات والبحوث  :التكوين

وضع المصطلحات / ترجمة اإلنتاج السمعي والمرئي/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة العلمية والتقنية
  /تعريب المعاجم المتخصصة/وتأليف

  عربية، فرنسية، انجليزية :اللغات

  التشريح :االختصاص

  أستاذ :لرئيسية الحاليةالوظيفة ا

ترجمة سمعية بصرية ألفالم متنوعة من الفرنسية إلى / تشريح الجملة العصبية السريري: األعمال الترجمية أو المصطلحية
 ترجمة مجموعة من كتب مادة التشريح/ العربية

 

 إلعالم ، باريس، فرنسااألكاديمية األوروبية العربية للثقافة وا: العنوان المھني .، دكتور علي نجيبإبراھيم  - 54

   الالذقية، سوريا01/12/1955 :تاريخ ومكان الوالدة. فرنسية/ سورية: الجنسية

   إيفري سان، فرنسا94200 نھج إستيان دورفيس، 7 :العنوان الشخصي

 0033667779802:  الھاتف الجوال0033146582794: الھاتف القار

 com.yahoo@55alinajib :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في النثر العربي الحديث :التكوين

  الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / تدريس المصطلحية/ تدريس الترجمة/ الترجمة األدبية

  عربية، فرنسية :اللغات

  جماليات الرواية :االختصاص

  يمية األوروبية العربية للثقافة واإلعالم األكاد أستاذ باحث في :الوظيفة الرئيسية الحالية

 مقاال من 30ترجمة أكثر من / الماء واألحالم/ رامة الشيطان/ مقدمة كرومويل/ الفرس: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  /الفرنسية إلى العربية في النقد األدبي وعلم الجمال

  الترجمة ومستويات الصياغة في العربية :شروعات الجاريةالم
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 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة حلب، سوريا: العنوان المھني .، دكتور عبد الجبار محمدعويد  - 55

  09632328649 :الفاكس 09632328649 :الھاتف

   حلب، سوريا18/12/1959 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

   0963966336933 : الھاتف الجوال096310733666 :الھاتف القار

  دكتوراه في نظريات الترجمة :نالتكوي

/ ترجمة المؤتمرات/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية
  إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمة/ الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / البحث الترجمي/ تدريس الترجمة

   انجليزيةعربية، :اللغات

  نظريات الترجمة :االختصاص

  أستاذ مساعد :الوظيفة الرئيسية الحالية

 Language and ideology in news reporting/ Recent trends in: األعمال الترجمية أو المصطلحية
stylistics translated into arabic/ Effective programs for at risk adolescents/ The impact 

of polyseiny on the process of translation/ The translation of collocatiotions and 
idioms….  

  

كلية اآلداب، قسم اللغة االنجليزية، جامعة الكويت، الصفاة، : العنوان المھني.  دكتور، عدنان جرجسجرجس  - 56
  . الكويت12096

  4813524 :الفاكس 4983590 :الھاتف

   دمشق، سوريا02/04/1957 : ومكان الوالدةتاريخ. سورية: الجنسية

    الكويت12096كلية اآلداب، قسم اللغة االنجليزية، جامعة الكويت، الصفاة،  :العنوان الشخصي

 5750842 : الھاتف الجوال5750843 :الھاتف القار

   com.hotmail@81georgesa:البريد اإللكتروني

  النحو/دكتوراه في علم اللغة  :التكوين

الترجمة ) تدقيق(مراجعة / المعالجة الحاسوبية للمصطلحات/ الترجمة الفورية/ الترجمة األدبية/ ة العلمية والتقنيةالترجم
  / مضمونا ولغة

   عربية، انجليزية:اللغات

  )الصرف والنحو(علم اللغة  :االختصاص

  الكويتكلية اآلداب، قسم اللغة االنجليزية، جامعة دكتور في  :الوظيفة الرئيسية الحالية

مراجعة / مراجعة الموسوعة اللغوية/ مقاالت عديدة في مجلة الثقافة العالمية في الكويت: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  لغوية للموسوعة العلمية المصورة للحيوان
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: ب/كلية اللغات والترجمة، جامعة الملك سعود ص: العنوان المھني .، أستاذ دكتور محي الدين عليحميدي  - 57
 .، الرياض، المملكة العربية السعودية11653،  87908

  0096614675114 :الفاكس 0096614670326 :الھاتف

   حارم، سوريا10/01/1957 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  دكتوراه في النحو :التكوين

البحث / تدريس الترجمة / األطفالترجمة أدب/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة العلمية والتقنية
  /البحث في العبارية/ الترجمي

  عربية، انجليزية :اللغات

  ترجمة علمية، لغويات، أدب :االختصاص

  أستاذ الترجمة واللغويات :الوظيفة الرئيسية الحالية

  / طب العين السريري/أساسيات علم الكالم/ الترجمة وعلوم النص/ الموسوعة اللغوية: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

، الرياض، 11653كلية اللغات والترجمة، جامعة الملك سعود، : العنوان المھني .،  دكتور محمد أحمدطجو  - 58
 .السعودية

 96614678803 :الفاكس   96614675359:الھاتف

   حلب، سوريا19/10/1957 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

 com.hotmail@mohamedtajjo :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في األدب الفرنسي :التكوين

) تدقيق(مراجعة / البحث الترجمي/ تدريس الترجمة/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة العلمية والتقنية
  / الترجمة مضمونا ولغة

  عربية، فرنسية :اللغات

  النقد األدبي الفرنسي الحديث :ختصاصاال

  أستاذ مشارك :الوظيفة الرئيسية الحالية

دراسة : الترجمة النقدية)/ ترجمة إلى العربية(النقد األدبي الفرنسي في القرن العشرين : األعمال الترجمية أو المصطلحية
: ترجمة كتاب/  الترجمة األدبية والعلمية/الترجمة النقدية وإشكاليات المصطلح/ الترجمة وتعليم اللغات/ في نص مترجم

  /تطبيقات عملية في الترجمة المختصة: كتاب مرجعي/ الترجمة، فھمھا وتعلمھا

  

  .، مترجمة مھاة ميشيلخوري  - 59

   دمشق، سوريا11/06/1930 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  مشق، سوريا د4889، 2بناء فرح، القصور، جادة الكندي رقم  :العنوان الشخصي

   4429778: الھاتف القار

  مترجمة محلفة :التكوين
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  /الترجمة الفورية/ الترجمة األدبية/ الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، فرنسية :اللغات

  الكتابة والترجمة :االختصاص

/ ن في القرن العشرينالف/الحركة النقابية في العالم/ القدس، القضية/ نيكوال كوبرنيك :األعمال الترجمية أو المصطلحية
  عالمنا الرائع في مغامرة الحياة/ المعاھد الجامعية للتكنولوجيا

  

 11451قسم اللغة االنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، : المھنيالعنوان  .،دكتور محمد زياد يحيكبة  - 60
 .الرياض، السعودية

 0096614508376 :الفاكس 00966504204953 :الھاتف

   حلب، سوريا07/08/1951 :تاريخ ومكان الوالدة. وريةس: الجنسية

 com.hotmail@mzkebbe :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اللسانيات :التكوين

  /ترجمة مضمونا ولغةال) تدقيق(مراجعة / الترجمة الفورية/ ترجمة أدب األطفال/ الترجمة األدبية/ الترجمة العلمية والتقنية

   عربية، انجليزية:اللغات

  النحو التحويلي :االختصاص

  أستاذ علم اللسانيات :الوظيفة الرئيسية الحالية

  تشومسكي/ مدارس اللسانيات/ اللغة وسلوك اإلنسان/  الذاكرة في القشر الدماغي:األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

  

  

 :ب/كلية الفنون الجميلة، جامعة دمشق، البرامكة، ص: المھنيلعنوان ا .، دكتور مصمم يوسف أحمدعبد السالم  - 61
  دمشق، سوريا32085

   القاھرة، مصر21/12/1963  :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  مساكن برزة، حي زھير بن قيس البلوي، دمشق، سوريا :العنوان الشخصي

 092655581: الھاتف الجوال 5123602: الھاتف القار

 org.net-scs@drjoe :ريد اإللكترونيالب

  )عمارة داخلية(دكتوراه فلسفة  :التكوين

تعريب المعاجم / وضع المصطلحات وتأليف/ ترجمة المؤتمرات تحريريا/ ترجمة أدب األطفال/ الترجمة العلمية والتقنية
/ الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة  /البحث الترجمي والمصطلحي/ المعالجة الحاسوبية للمصطلحات/ المتخصصة

/ المسرح/ السينما/ التكنولوجيا/ العلوم/ الفضاء/ الصناعة/ العمارة/ الفنون/ التنسيق المصطلحي/ البحث في العبارية
  علوم البحار/ التاريخ/ البيئة/ اآلثار/ البيئة/ الھندسة/ اإلنشاءات/المواد

  ة، انجليزية، ألمانيةعربي :اللغات
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  العمارة والفنون :االختصاص

  عضو ھيئة تدريسية بجامعة دمشق :الوظيفة الرئيسية الحالية

  تاريخ الفن اإلسالمي/ التصميم الصناعي/ حاالت العرض السينمائي/ المراكز التجارية: األعمال الترجمية أو المصطلحية

   اللغة الفرنسيةترجمة كتاب تاريخ األثاث من :شروعات الجاريةالم

  

  . ،متقاعد عدنان محي الدينجاموس  - 62

   دير عطية، سوريا07/04/1928 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  ، الطابق األول، دمشق، سوريا50مزة، جبل، بناء  :العنوان الشخصي

  6669257: الھاتف القار

  ماجستير في فقه اللغة الروسية وآدابھا :التكوين

 /الترجمة الفورية/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ مية والتقنيةالترجمة العل
  /الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة 

  عربية، روسية :اللغات

  الترجمة التقنية/ الدراسات األدبية/ الترجمة األدبية :االختصاص

السھب وأقاصيص مبكرة / الفني والجمالي/ أبطال اإلغريق/ لمادية الديالكتيكيةا :األعمال الترجمية أو المصطلحية
  العولمة والعالقات الدولية / روسيا والعالم المعاصر/ حوارات سجين ألنبيلوف/ لتشيخوف

  

 . عبود ميشيل كاسوحة  - 63

   حمص، سوريا25/12/1928 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

   القصير، حمص، دمشق، سوريا34368: ب/ع ھنانو، ص شار20 :العنوان الشخصي

  0921296574: الھاتف الجوال 00963314850040 :الھاتف القار

 org.net-scs@evakab :البريد اإللكتروني

  إجازة في األدب الفرنسي :التكوين

 /ترجمة أدب األطفال/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ والقانونيةالترجمة االقتصادية / الترجمة العلمية والتقنية
  /الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة 

  عربية، فرنسية :اللغات

  اللغة الفرنسية :االختصاص

 /مفھوم األدب/ جاك المؤمن بالقدر/ ما الديمقراطية؟/ لوياثان)/ روجي فايان(القانون  :األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

 ، دمشق، سوريا3097: ب/المركز الثقافي الروسي، ص: المھنيالعنوان  .،مدرس جمال حسين دورمش  - 64

 00962112317156 :الفاكس 00962112317156 :الھاتف
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   القنيطرة، سوريا25/08/1958  :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  شق، سوريا دم3097: ب/ شارع صالح الدين، ص:العنوان الشخصي

 00962112711203  :الھاتف الجوال 00962112711203: الھاتف القار

 org.net-scs@d.gamal :البريد اإللكتروني

  دبلوم عالقات دولية :التكوين

الترجمة مضمونا ) تدقيق(مراجعة  )/تحريريا(ترجمة المؤتمرات / الترجمة الفورية/ ترجمة أدب األطفال/ الترجمة األدبية
  /إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمة/ ولغة

  عربية، روسية، تركية :اللغات

  روسية  والتركيةال :االختصاص

   المدير العربي بالمركز الثقافي الروسي بدمشق:الوظيفة الرئيسية الحالية

  )من التركية(طريق إلى البيت سيناريو ال/ حكايات النيل العاشق: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

مديرية التأليف والترجمة، الھيئة العامة للكتاب، شارع البرلمان، : المھنيالعنوان  . ،قارئة روز شفيق مخلوف  - 65
 .دمشق، سوريا

   2326003 :الھاتف

   جبلية، سوريا01/05/1955 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

   سوريامساكن برزة، دمشق، :العنوان الشخصي

 092749310: الھاتف الجوال 5116935: الھاتف القار

 org.net-scs@rosadama :البريد اإللكتروني

  إجازة في األدب الفرنسي :التكوين

  /ضمونا ولغةالترجمة م) تدقيق(مراجعة  /ترجمة أدب األطفال/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية

  عربية، فرنسية :اللغات

  الترجمة األدبية والفكرية :االختصاص

  قارئة في مديرية التأليف والترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

/ وردة سوداء بال عطر/ القرن األول بعد بياتريس/ رسائل الشباب إلى الصديقة المختلفة: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  /إحدى عشرة دقيقة/ تقرر الموتفيرونيكا / الخلود

  

 كلية التربية، جامعة دمشق، البرامكة، دمشق، سوريا: المھنيالعنوان  .، دكتور سام عبد الكريمعمار  - 66

 2114989 :الفاكس  6711578 :الھاتف

  ، برمانة، سوريا01/01/1952 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  ا، دمشق، سوري2576: ب/ص :العنوان الشخصي
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 092262820: الھاتف الجوال 6711578: الھاتف القار

 com.gmail@52samammar :البريد اإللكتروني

  دكتوراه دولة في اآلداب والعلوم اإلنسانية :التكوين

  ربوية والنفسيةالترجمة الت/ الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / الترجمة الفلسفية والفكرية

  عربية، فرنسية :اللغات

  مناھج وطرائق تدريس اللغة العربية :االختصاص

  أستاذ بكلية التربية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  /متطلبات فھم الرسائل اللغوية/ مناھج العلوم االجتماعية: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  : ترجمة كتاب :شروعات الجاريةالم

Traité des sciences et des pratiques de l’éducation      (DUNOD)   

  

  . نبيل حسنأبو صعب  - 67

   السويداء، سوريا20/03/1953 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  شارع الروضة، غرب البلدية، القريا، سوريا :العنوان الشخصي

 098693211: الھاتف الجوال 016721567: الھاتف القار

 org.net-scs@nskraya :رونيالبريد اإللكت

  إجازة في اللغة واآلداب الفرنسية :التكوين

/ ترجمة اإلنتاج السمعي والمرئي/  الترجمة الفورية/ ترجمة أدب األطفال/ الترجمة الفلسفية والفكرية / الترجمة األدبية
  / الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة  )/تحريريا(ترجمة المؤتمرات 

  عربية، فرنسية :اللغات

/ كيف أصنع حلما؟/ الحسناء والوحش/ الحاكم الھندي المفترس/ الھذيان واألحالم :األعمال الترجمية أو المصطلحية
  /مذكرات كاربيه في جبل العرب

  مذكرات دوتيه/ الشعر والمجتمع :شروعات الجاريةالم

   

 ، حمص، سوريا77: ب/جامعة البعث، طريق الشام، ص: المھنيالعنوان  .، دكتورلي سعد الدين محمد عخرفان  - 68

  963944458468+ :الفاكس 963312228713+ :الھاتف

  ا حمص، سوري16/03/1946 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  دكتوراه في ھندسة المفاعالت :التكوين

/  وضع المصطلحات وتعريب المعاجم المتخصصة/ ترجمة الفلسفية والفكرية ال/ الترجمة العلمية والتقنية/ الترجمة األدبية
  /الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة 

  عربية، انجليزية، فرنسية :اللغات
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  الھندسة الكيميائية :االختصاص

  أستاذ في كلية الھندسة الكيميائية والبترولية :الوظيفة الرئيسية الحالية

قرن من / مدخل إلى البوذية/ رؤى مستقبلية/ هللا والعقل والكون/ من أجل البقاء أحياء: صطلحيةاألعمال الترجمية أو الم
  /الكونتيسة كاثلين/ التحكم في تلوث الھواء الداخلي/ علم التعدين النباتي/ اكتشاف أحمد زويل المثير/ الكيمياء اإلشعاعية

الشرق األوسط وتغير المناخ وتأليف كتاب عن مصادر ترجمة كتب عن الصراع على المياه في  :شروعات الجاريةالم
  الطاقة

  

 ، صور، سلطنة عمان484: ب/كلية العلوم التطبيقية، ص: المھنيالعنوان  .،دكتور عبد السالم علي حمد  - 69

 96825544751+ :الفاكس 96825544150+ :الھاتف

   حماة، سوريا01/04/1957 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

 com.yahoo@naboog : اإللكترونيالبريد

  دكتوراه في األدب األمريكي :التكوين

/ ترجمة أدب األطفال/ الترجمة الفلسفية والفكرية / الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية
تدريس / تعريب المعاجم المتخصصة/وضع المصطلحات وتأليف)/ تحريريا(ات ترجمة المؤتمر/ الترجمة الفورية 

  /الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة  /البحث الترجمي/ الترجمة

  عربية، انجليزية :اللغات

   الرواية األمريكية الحديثة:االختصاص

  )قسم اللغة االنجليزية وآدابھا( أستاذ مشارك :الوظيفة الرئيسية الحالية

  / حكايات شعبية: عيسى الشعيلي/ حكايات شعبية:  عبد هللا الوھيبي:عمال الترجمية أو المصطلحيةاأل

 إعداد قاموس ثنائي للمصطلحات األدبية واللسانية والدينية والمعلوماتية والصحفية والدبلوماسية :شروعات الجاريةالم
  ).صديق المترجم(والقانونية 

  

  القاھرة، مصر11361 منظمة الصحة العالمية، اإلعالم الصحي والطبي، :المھنين العنوا .، دكتور قاسم طه سارة  - 70

 0020217602492 :الفاكس 0020222736588 :الھاتف

   دير الزور، سوريا01/01/1951 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  ، القاھرة، مصر11361، 2608: ب/شارع عطية الصوالحي، ص :العنوان الشخصي

 0020227602494: الھاتف الجوال 0020106019088: القارالھاتف 

 int.who.emro@sarak :البريد اإللكتروني

  دكتور في الطب البشري :التكوين

/ صطلحيالبحث الم/ تدريس المصطلحية/ تعريب المعاجم المتخصصة/وضع المصطلحات وتأليف/ الترجمة العلمية والتقنية
إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمية / التنسيق المصطلحي/ البحث في العبارية/ الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة 

  ومصطلحية

  عربية، انجليزية :اللغات
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  الطب والبيولوجيا :االختصاص

  مستشار إقليمي لإلعالم الطبي والصحي :الوظيفة الرئيسية الحالية

  /حديث أمراض القلب واألوعية/ حديث التغذية/ حديث أمراض الھضم: لحيةاألعمال الترجمية أو المصط

  تطوير المعجم الطبي الموحد :شروعات الجاريةالم

  

 الرياض، 11437، 28095: ب/جامعة الملك سعود، ص: المھنيالعنوان  .،أستاذ محاضر أحمد ھشام حموي  - 71
 .المملكة العربية السعودية

  0096614735248 :الفاكس 0096614735277 :الھاتف

   دمشق، سوريا1973 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

 sa.edu.ksu@alhamwi :البريد اإللكتروني

  بكالوريوس ھندسة طبية :التكوين

) تدقيق(مراجعة / لمصطلحيةتدريس ا/ تعريب المعاجم المتخصصة/وضع المصطلحات وتأليف/ الترجمة العلمية والتقنية
  /  الترجمة مضمونا ولغة

  ألمانية، انجليزية :اللغات

  ھندسة طبية حيوية :االختصاص

  محاضر في تخصص الھندسة الطبية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  /مقدمة في األجھزة الطبية: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

  .،دكتور صبحي  محمد فؤاد محمدذاكري  - 72

   حلب، سوريا05/01/1957 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  ، حلب، سوريا12684: ب/ص :العنوان الشخصي

  963212113506+: الھاتف الجوال 963212273041+: الھاتف القار

 org.net-scs@zakri-f :البريد اإللكتروني

  حة األسناندكتوراه في طب وجرا :التكوين

  تعريف المعاجم المتخصصة/وضع المصطلحات وتأليف/ الترجمة العلمية والتقنية

  ة، فرنسية، انجليزيةيبعر :اللغات

  التراث الطبي العربي/ طب األسنان :االختصاص

  باحث في التراث العلمي العربي :الوظيفة الرئيسية الحالية

  المعجم الطبي الموحد/ مصطلحات طب األسنانالمعجم الشامل ل: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمين :شروعات الجاريةالم
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، 3752: ب/المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، ص:  العنوان المھني. ، دكتور عادل شحاذينوفل  - 73
 .دمشق، سوريا

 963113330998+ :الفاكس 66627873334876 :الھاتف

  ، شھبا، سوريا05/12/1946 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  كلية الصيدلة، جامعة دمشق، سوريا :العنوان الشخصي

  0096311932333789: الھاتف الجوال 2126238: الھاتف القار

 sy.net@acatap :البريد اإللكتروني

  ه في الصيدلةدكتورا :التكوين

  إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمة/ تعريف المعاجم المتخصصة/وضع المصطلحات وتأليف/ الترجمة العلمية والتقنية

  ة، فرنسية، انجليزيةيبعر :اللغات

  علم األدوية :االختصاص

  مدير المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر :الوظيفة الرئيسية الحالية

  )العقاقير واألدوية(  كتب في الفارماكولوجيا 10أكثر من : رجمية أو المصطلحيةاألعمال الت

  

  . ، دكتور ضياء الدين حامدجماس  - 74

   ديرا لزور، سوريا1950 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  ، ديرا لزور، سوريا164: ب/ص :العنوان الشخصي

 0096351351383  :الھاتف الجوال 222238: الھاتف القار

 org.net-scs@diajma  :البريد اإللكتروني

  ماجستير في الطب الداخلي :التكوين

وضع المصطلحات )/ تحريريا(ترجمة المؤتمرات / ترجمة اإلنتاج السمعي والمرئي/ الترجمة العلمية والتقنية
البحث / تدريس الترجمة والمصطلحية/  حاسوبية للمصطلحاتالمعالجة ال/ تعريف المعاجم المتخصصة/وتأليف

  /  الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / المصطلحي

  ة، انجليزيةيبعر :اللغات

  الطب البشري الداخلي :االختصاص

  تدريس المواد التمريضية :الوظيفة الرئيسية الحالية

 مراجع تمريضية لوزارة 4/ وعية لمنظمة الصحة العالميةأكث من خمسين ترجمة موس: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  الصحة بسوريا

  

: ب/مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، شارع أحمد جابر، ص: المھنيالعنوان  . ، دكتور عدنان مصطفىحموي  - 75
 ، صفاة، الكويت20865

  9652403895 :الفاكس 9652428186 :الھاتف
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   دمشق، سوريا20/12/1232 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  ، السرة، الكويت4، قطعة 11 شارع 18 :العنوان الشخصي

  9657924077: الھاتف الجوال 9655315637: الھاتف القار

 kw.org.kfas@hamoui.adnan :البريد اإللكتروني

  دكتوراه دولة في الرياضيات :التكوين

  /  الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / علمية والتقنيةالترجمة ال

  ة، فرنسية، انجليزيةيبعر :اللغات

  فيزياء نظرية/ رياضيات :االختصاص

  رئيس تحرير مجلة العلوم :الوظيفة الرئيسية الحالية

  الرياضيات والشكل األمثل/ الرياضيات العامة: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

 21414قسم جراحة األطفال، مستشفى الوالدة واألطفال، جدة، : المھنيالعنوان  . دكتور، نصر مصطفىخباز  - 76
 .المملكة العربية السعودية

  6653517 :الفاكس 6744896 :الھاتف

   حماه، سوريا15/03/1958 :تاريخ ومكان الوالدة. سورية: الجنسية

  .لكة العربية السعودية، جدة، المم12877: ب/بني مالك، خلف سامبا، ص :العنوان الشخصي

  0503603221: الھاتف الجوال  6744896: الھاتف القار

 ahsn/int.who.emro.www: موقع الويب com.gawab@nkhabbaz  :البريد اإللكتروني

  ريدكتور في الطب البش :التكوين

البحث / تدريس الترجمة والمصطلحية/ تعريف المعاجم المتخصصة/وضع المصطلحات وتأليف/ الترجمة العلمية والتقنية
  /  الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / الترجمي والمصطلحي

  عربية، انجليزية :اللغات

  جراحة األطفال :االختصاص

  جراح أطفال :الوظيفة الرئيسية الحالية

أنماطھا : المختصرات/ المفاھيم األساسية لعلم المصطلحات الطبية االنجليزية والعربية: الترجمية أو المصطلحيةاألعمال 
  المختصرات المستعملة في طب وجراحة األطفال/ وتعريفھا

  شرح مصطلحات المعجم الطبي الموحد :شروعات الجاريةالم

  

   .دكتور ، حسان أحمدقمحية  - 77

   حمص، سوريا04/01/1968 :ومكان الوالدةتاريخ   .سورية: الجنسية

   ، حمص، سوريا3793: ب/القصور، ص :العنوان الشخصي



 

35 

  00963933925513: الھاتف الجوال 231088: الھاتف القار

 com.hotmail@997kam :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في الطب الباطني :التكوين

) تدقيق(مراجعة / البحث المصطلحي/ تعريف المعاجم المتخصصة/وضع المصطلحات وتأليف/ العلمية والتقنيةالترجمة  
  /  الترجمة مضمونا ولغة

  عربية، انجليزية :اللغات

  الترجمة الطبية :االختصاص

  الترجمة الطبية وبناء المصطلحات :الوظيفة الرئيسية الحالية

   /كتاب الطب/ الفيزيولوجيا الطبية والفيزيولوجيا المرضية/ موسوعة الطبية الميسرة ال:األعمال الترجمية أو المصطلحية

   التشريح المرضي/  وداعا لألمراض:شروعات الجاريةالم

  

 ثانوية ھشام عباس، مديرية التربية، شارع ابن مطرب، حمص، :المھنيالعنوان  .  مدرس،  محمد عيد عليخلودي  - 78
   سوريا

   حمص، سوريا10/08/1950 :يخ ومكان الوالدةتار   .سورية :الجنسية

   00963312113986: الھاتف الجوال

   إجازة في األدب االنجليزي :التكوين

  /  الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / الترجمة الفورية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية 

  عربية، انجليزية: اللغات

  رجمة الطبية واألدبيةالت :االختصاص

  مدرس لغة انجليزية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  /أجما األسماء العربية ومعانيھا/العالج الدوائي والسلوكي للوسواس القھري: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

  .  مدرس ومترجم، شحادةخوري  - 79

   ، صيدنايا، سوريا1924: تاريخ ومكان الوالدة.  سورية: الجنسية

  األجازة في اللغة واآلداب العربية :لتكوينا

   عربية، فرنسية، انجليزية :اللغات 

  الترجمة والنشر :االختصاص

االتجاھات "فصول من كتاب / للروائي السوفييتي الكسندر فادييف" الحرس الفتي"كتاب : األعمال الترجمية أو المصطلحية
تعريب التعليم الطبي "كتاب "/ التجديد في تدريس العلوم"  كتاب"/الرئيسية للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية

  "/المحيط"معجم اللغة العربية "/ والصيدلي في الوطن العربي

 

    .مترجم،  ھشام محمد رشادحداد  - 80
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    الالذقية، سوريا26/12/1928:تاريخ ومكان الوالدة   .سورية :الجنسية

   ، دمشق، سوريا60384، 19ناء ، الب9 مشروع دمر، الجزيرة :العنوان الشخصي

 963113119002: الھاتف الجوال

  اإلجازة في اللغة واآلداب العربية :التكوين

إدارة / الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية 
  مؤسسات أو جمعيات ترجمة 

  )نادرا(رنسية، انجليزية عربية، ف: اللغات

  )/ميريام أنطاكي (الحبيبة المفضلة /بلزاك بياتريس: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

  

  كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، دمشق، سورياجامعة البعث،: المھنيالعنوان .   دكتور، ممدوح نقوالأبو الوي  - 81

   السويداء، سوريا12/08/1948 :تاريخ ومكان الوالدة.  سورية: الجنسية

   ، ريف دمشق، جرمانا، سوريا378: ب/ ص:العنوان الشخصي

  0944711174: الھاتف الجوال  0611590 :الھاتف القار

 دكتوراه في األدب المغاربي :التكوين

  عربية، روسية :اللغات

  األدب المقارن :االختصاص

    أستاذ مساعد بجامعة البعث:الوظيفة الرئيسية الحالية

حدود العصور، / اإليديولوجيا البرجوازية الحكومية/ الفن السينمائي وصراع األفكار: ل الترجمية أو المصطلحيةاألعما
  /نيكوالي غوغول والمسرح  /الخصائص العامة لألدب اإلبداعي/ بوشكين/ العمل األدبي، اآلداب األجنبية/ حدود الثقافات

  

  وزارة الثقافة، الھيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا :المھنيالعنوان .   دكتور، ثائر أحمد عليديب  - 82

   الالذقية، سوريا04/01/1962 :تاريخ ومكان الوالدة   . سورية:الجنسية

  ، الالذقية، سوريا1415: ب/ص :العنوان الشخصي

  0933861036: الھاتف الجوال  0096341437405: الھاتف القار

   org.net-scs@7hala :البريد اإللكتروني

  بكالوريوس في الطب البشري: التكوين

إدارة / البحث الترجمي/ ترجمة أدب األطفال/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة العلمية والتقنية
   مؤسسات أو جمعيات ترجمة

  عربية، انجليزية :اللغات

  فلسفية والفكريةالترجمة ال :االختصاص



 

37 

  مدير الترجمة بالھيئة العامة السورية للكتاب :الوظيفة الرئيسية الحالية

  )/ تيري إيغلتون(نظرية األدب )/ ليونارد جاكسون(بؤس البنيوية : األعمال الترجمية أو المصطلحية

  لفريديريك جيمسون" الماركسية والشكل"ترجمة كتاب : المشروعات الجارية

 

  

 .   كاتب وقاص،حمد رشاد خالد محداد  - 83

   الالذقية، سوريا28/02/1941 :تاريخ ومكان الوالدة   . سورية:الجنسية

  ، حمص، سوريا1610: ب/ص :العنوان الشخصي

  0933707562: الھاتف الجوال 2480840: الھاتف القار

 org.net-scs@kindikh :البريد اإللكتروني

  اإلجازة في اللغة االنجليزية: التكوين 

  عربية، انجليزية: اللغات 

  كاتب وقاص :الوظيفة الرئيسية الحالية

قاموس الكندي المختصر /  فلما لصاح مھرجانات دمشق السينمائية40حوالي : األعمال الترجمية أو المصطلحية
قاموس الكندي )/ عربي-انجليزي(لكندي الوسيط قاموس ا)/ انجليزي-عربي(قاموس الكندي المختصر )/ عربي- انجليزي(

  )/انجليزي-انجليزي(المختصر 

  قاموس المختصرات االنجليزية)/ عربي- انجليزي(قاموس الكندي الشامل : المشروعات الجارية

  

  . مترجم، حسام الدين أحمدخضور  - 84

    الالذقية، سوريا05/01/1952 :تاريخ ومكان الوالدة.  سورية: الجنسية

  مزة جبل، دمشق، سوريا : الشخصيالعنوان

  0932987584: الھاتف الجوال 6627731: الھاتف القار

 com.yahoo@hukhadour :البريد اإللكتروني

 شھادة جامعية في األدب االنجليزي :التكوين

  /الترجمة الفلسفية والفكرية/  الترجمة األدبية/الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، انجليزية :اللغات

  الكتب ذات الطابع االقتصادي والسياسي واالجتماعي :االختصاص

  الترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

توماس (" العالم مستو)/ "دانييل يرغن" (الجائزة)/ "غراھام غرين" (المھرجون ":األعمال الترجمية أو المصطلحية
   )/ جيمي كارتر" (أزمة أمريكا األخالقية: قيمنا المھددة)/ "فريدمان

 )/جارد دياموند" (كيف تختار المجتمعات الفشل أو النجاح: االنھيار"ترجمة كتاب  :المشروعات الجارية
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شارع الكرامة، الترجمان المحلف عيسى سمعان، : المھنيالعنوان .   مدرس متقاعد، عيسى جرجسسمعان - 85
 طرطوس، سوريا

  0096242211055 :الفاكس 0096242211055 :الھاتف

   طرطوس، سوريا01/01/1946 :تاريخ ومكان الوالدة.  سورية: الجنسية

 شارع الكرامة، الترجمان المحلف عيسى سمعان، طرطوس، سوريا: العنوان الشخصي

  962922278229: الھاتف الجوال 0096242211055: الھاتف القار

 sy.mail@samman.iesa :لكترونيالبريد اإل

  الديبلوم العامة في الترجمة :التكوين

/ الترجمة الفورية/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية
   /  الترجمة مضمونا ولغة)تدقيق(مراجعة / تدريس المصطلحية

  عربية، انجليزية :اللغات

  متقاعد :الوظيفة الرئيسية الحالية

حركة  /مدخل إلى علم النفس/ ما السوسيولوجيا؟/ الطب والعقل والسحر/ برناردشو: األعمال الترجمية أو المصطلحية
   األخت كاري/الحداثة

   مواصلة البحث الترجمي:المشروعات الجارية

  

، دمشق، 327: ب/ مجمع اللغة العربية، ص:المھنيالعنوان .   دكتور،حمد مكي عبد المجيد الحسني مجزائري   - 86
  سوريا

   دمشق، سوريا03/11/1932 :تاريخ ومكان الوالدة.  سورية: الجنسية

  دكتوراه في الفيزياء النووية: التكوين

     / الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / تخصصةتعريب المعاجم الم/وضع المصطلحات وتأليف/ الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، انجليزية، فرنسية :اللغات

  التفاعالت النووية عند الطاقات المنخفضة :االختصاص

  عضو مجمع اللغة العربية بدمشق :الوظيفة الرئيسية الحالية

البحث عند "/ "د إلى وحدات القياسالمرش"/ "مستقبل العلم"/ "نشوء العصر الذري": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "/الالنھاية

  

، مكة، المملكة 21141، 5014: ب/ فرع معھد اإلدارة العامة، ص:المھنيالعنوان .  دكتور، موسى محمدكردي  - 87
  العربية السعودية

  المملكة العربية السعودية  إربد،09/04/1966 :تاريخ ومكان الوالدة.  سعودية: الجنسية

  00966565420974: الھاتف الجوال 00966314642: الھاتف القار
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    دكتوراه في اإلدارة:التكوين

   عربية، انجليزية: اللغات

  اإلدارة :االختصاص

  عضو ھيئة التدريب وإدارة البرامج بمعھد اإلدارة العامة :الوظيفة الرئيسية الحالية

العولمة وأثرھا على إدارة األعمال / الحكوميةإدارة الفوضى والتعقيد في المنظمات : األعمال الترجمية أو المصطلحية
  كتاب سلسلة مھارات الحياة/ الدولية

  

  .   باحث في شھادة الدكتوراه، عقيل بن حامد بن عزامشمري  - 88

  1979 :تاريخ ومكان الوالدة.   سعودية: الجنسية

   باحث في السنة النھائية لمرحلة الدكتوراه في مجال اللسانيات التطبيقية :التكوين

    عربية، انجليزية:اللغات 

  اللسانيات التطبيقية :االختصاص

  محاضر بمعھد اللغة العربية بجامعة الملك سعود في الرياض :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  

  ، دمشق، سوريا9389: ب/ دار البعث، المزة، ص:المھنيالعنوان     . محررة، عائدة كريمأسعد  - 89

  6622099 :الفاكس 6622142 :الھاتف

   ، الالذقية، سوريا28/06/1966 :تاريخ ومكان الوالدة.  سورية: الجنسية

  الحي الشمالي، دمشق، سوريا :العنوان الشخصي

   0932661541: الھاتف الجوال  6243462: الھاتف القار

 sy.net@n-baath :البريد اإللكتروني

   االنجليزياإلجازة في األدب :التكوين

  /الترجمة السياسية)/ تحريريا(ترجمة المؤتمرات / الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية 

  عربية، انجليزية :اللغات

  )عربية، انجليزية(الترجمة  :االختصاص

    محررة بقسم األخبار والترجمة بدار البعث:الوظيفة الرئيسية الحالية

  ترجمة أخبار وبحوث ودراسات سياسية وثقافية واجتماعية: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

 بريدة، المملكة 51482، 8466: ب/ جامعة القصيم، ص:المھنيالعنوان .   دكتور، محمد علي عبد العزيزسويد  - 90
  العربية السعودية 

  096663834080 :الفاكس 00996663834959 :الھاتف
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  المملكة العربية السعودية  بريدة،21/01/1958 :تاريخ ومكان الوالدة.  ديةسعو: الجنسية

  المملكة العربية السعودية بريدة،، 51451، حي الربوة، 2278: ب/ص :العنوان الشخصي

  096662854886: الھاتف الجوال 00996663854886: الھاتف القار

 com.hotmail@malseweed :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في علم اللغة التطبيقي: التكوين 

الترجمة مضمونا ) تدقيق(مراجعة / تدريس الترجمة والمصطلحية/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة العلمية والتقنية 
     / ولغة

  عربية، انجليزية: اللغات

  )قراءة(علم اللغة التطبيقي  :االختصاص

    عميد كلية المجتمع ببريرة:وظيفة الرئيسية الحاليةال

  /مدخل إلى دراسة حالة: إشراف مدرسي اللغة: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

، الرياض، 11451، 2355: ب/ جامعة الملك سعود، ص:المھنيالعنوان .   دكتور، عبد العزيز إبراھيمواصل  - 91
  المملكة العربية السعودية 

  4678718 :الفاكس 4675978 :الھاتف

  .  سعودية: الجنسية

   المملكة العربية السعودية ، الرياض 11553، 51956: ب/ص :العنوان الشخصي

  0505471068: الھاتف الجوال

 sa.edu.ksu@awassil :البريد اإللكتروني

  ة العضوية المعدنيدكتوراه في الكيمياء :التكوين

  /الترجمة العلمية والتقنية 

  عربية، انجليزية :اللغات

  العضوية المعدنية الكيمياء :االختصاص

  أستاذ :الوظيفة الرئيسية الحالية

  "/الكواشف العضوية المعدنية في التحضيرات" : األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

، 2455: ب/علوم، جامعة الملك سعود، صكلية ال: المھنيالعنوان  .  دكتور،عبد الوھاب رجب ھاشم بن صادق  - 92
  المملكة العربية السعودية  ، الرياض،11451

  4675833 :الفاكس 4675830 :الھاتف

  .  سعودية: الجنسية

  ، الرياض، المملكة العربية السعودية 11451، 2455: ب/كلية العلوم، جامعة الملك سعود، ص: العنوان الشخصي
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 sa.edu.ksu@binsadiq :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في األحياء الدقيقة :التكوين

   /الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، انجليزية :اللغات

    أحياء دقيقة، تلوث ميكروبي بيئي:االختصاص

  أستاذ دكتور بجامعة الملك سعود :الوظيفة الرئيسية الحالية

تقييم "/ "الھضم الحيوي واالستصالح الحيوي"/ "المدخل إلى التقنية الحيوية الفطرية" : و المصطلحيةاألعمال الترجمية أ
  "/السالمة الميكروبية لماء الشرب

  

 قسم اللغة واآلداب االنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، :العنوان المھني  . دكتور، محمود إسماعيلصالح  - 93
    المملكة العربية السعودية  ،، الرياض11451، 2456: ب/ص

  2297272 :الفاكس 2297272 :الھاتف

  .  سعودية: الجنسية

     المملكة العربية السعودية   الرياض،11652، 87682: ب/ شارع البناء، حي الواحة، ص6 :العنوان الشخصي

  0504135456: الھاتف الجوال 2294091: الھاتف القار

 com.yahoo@msaleh_prof :البريد اإللكتروني

   دكتوراه في اللسانيات :التكوين 

الترجمة )/ تحريريا(ترجمة المؤتمرات / تعريب المعاجم المتخصصة/وضع المصطلحات وتأليف/ الترجمة العلمية والتقنية 
مراجعة / البحث الترجمي والمصطلحي/ المصطلحيةتدريس / المعالجة الحاسوبية للمصطلحات/ اآللية وبمساعدة الحاسوب

  إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمية ومصطلحية/ التنسيق المصطلحي/ البحث في العبارية/ الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(

  عربية، انجليزية :اللغات

  اللسانيات التطبيقية :االختصاص

  اللسانيات التطبيقية  أستاذ :الوظيفة الرئيسية الحالية

معجم / مذاھب وطرائق في تعليم اللغات/ دليل المترجم/ اتجاھات في الترجمة: ألعمال الترجمية أو المصطلحيةا
  /الترجمة اآللية ونقل المعلومات/ إنشاء بنك للمصطلحات العلمية/ مصطلحات علم اللغة الحديث

  

     عربية السعودية المملكة ال ،2311: ب/جامعة القصيم، ص: العنوان المھني.  دكتور، فھدعتيبي 

    .سعودية: الجنسية

     ، عنيزة، المملكة العربية السعودية 2311: ب/ص :العنوان الشخصي

  00966556355534: الھاتف الجوال

 com.hotmail@2alabri :البريد اإللكتروني

   دكتوراه في الفلسفة :التكوين
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تدريس / الترجمة الفورية/ ترجمة أدب األطفال/ الترجمية الفلسفية والفكرية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة األدبية
   /إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمية ومصطلحية/ الترجمة والمصطلحية

  عربية، انجليزية :اللغات

  فلسفة وتاريخ :االختصاص

  كتبات بجامعة القصيموكيل عمادة شؤون الم :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  

، الزلفي، 11932، 1712: ب/كلية العلوم، جامعة القصيم، ص :العنوان المھني.  دكتور، عبد هللا ناصرخلف  - 94
    المملكة العربية السعودية 

  0096664227184 :الفاكس 0096664226497 :الھاتف

    ة العربية السعودية ، بريدة، المملك04/12/1969 :تاريخ ومكان الوالدة.   سعودية: الجنسية

 ، الزلفي، المملكة العربية السعودية11932، 1712: ب/كلية العلوم، جامعة القصيم، ص: العنوان الشخصي

  00966506153953: الھاتف الجوال

 com.yahoo@analkhalaf :البريد اإللكتروني

  لبيطريدكتوراه في الطب ا :التكوين

   تدريس المصطلحية/ الترجمة العلمية والتقنية

  انجليزية/ عربية :اللغات

   أمراض الطيور-طب بيطري :االختصاص

   /التخدير في الطب البيطري"/ صحة الطيور": األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

، 50483: ب/ فھد، صالصندوق السعودي للتنمية، طريق الملك: العنوان المھني  . مترجم، محمد عدھانشمري  - 95
    المملكة العربية السعودية   الرياض،11523

  966561482754 :الفاكس 2794077 :الھاتف

     المملكة العربية السعودية  ، رفحاء،23/03/1976 :تاريخ ومكان الوالدة.  سعودية: الجنسية

المملكة العربية   الرياض،11523، 50483: ب/الصندوق السعودي للتنمية، طريق الملك فھد، ص :العنوان الشخصي
     السعودية 

  966561482754: الھاتف الجوال 2794077: الھاتف القار

 com.gawab@1m_sham :البريد اإللكتروني

  ماجستير في سياسات التنمية :التكوين

   )تحريريا( المؤتمرات ترجمة/ الترجمة الفورية/ الترجمة االقتصادية والقانونية

    عربية، فرنسية:اللغات

  ترجمة تحريرية :االختصاص



 

43 

  مترجم بالصندوق السعودي للتنمية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  

: ب/الصندوق السعودي للتنمية، طريق الملك فھد، ص :العنوان المھني  .، مترجم وباحث صالح عبد هللابارباع  - 96
    العربية السعودية المملكة   الرياض،11523، 50483

  96614647450 :الفاكس 966505199901 :الھاتف

     ، الرياض، المملكة العربية السعودية 04/08/1988 :تاريخ ومكان الوالدة.  سعودية: الجنسية

      الرياض، المملكة العربية السعودية 11451، 2437: ب/ شارع موسى العماني، ص9 :العنوان الشخصي

  966505199901: الھاتف الجوال 96614466071: الھاتف القار

 sa.gov.sfd@barabba :البريد اإللكتروني

  /البحث المصطلحي/ الترجمة الفورية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية

   عربية، فرنسية :اللغات

  س اللغةتدري/ الترجمة االقتصادية :االختصاص

    مترجم وباحث:الوظيفة الرئيسية الحالية

  /La culture et la traduction: األعمال الترجمية أو المصطلحية

Les petites et moyennes entreprises/ 

  

  . متقاعد ، حصة إبراھيممنيف  - 97

   عمان، األردن23/08/1938 :تاريخ ومكان الوالدة.  سعودية: الجنسية

    دمشق، سوريا9269: ب/رع سعد ابن أبي وقاص، مزة، ص شا:العنوان الشخصي

  0944022171: الھاتف الجوال 6115160: الھاتف القار

 com.yahoo@17naffouri :البريد اإللكتروني

  ديبلوم صحافة :التكوين

ترجمة المؤتمرات / الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ ةالترجمة االقتصادية والقانوني/ الترجمة العلمية والتقنية
/ البحث في العبارية/ الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / البحث الترجمي/ تدريس الترجمة والمصطلحية)/ تحريريا(

   إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمية ومصطلحية

  عربية، انجليزية :اللغات

  بأدب، بحوث، ط :االختصاص

  متقاعد :الوظيفة الرئيسية الحالية

  /أنطون تشيخوف/ ديمقراطية األقلية/ مقدمة تاريخية: الرواية العربية: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  ترجمات لمنشورات إتحاد الكتاب: المشروعات الجارية
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   الكويتوزارة اإلعالم، مبنى الشويخ، : العنوان المھني . ، مترجمة سارة عبد الرحمانمنيف - 98

   الكويت19/12/1974 :تاريخ ومكان الوالدة.  كويتية: الجنسية

   ، الكويت2653الجھراء، العيون  :العنوان الشخصي

   938200 :الھاتف الجوال

  بكالوريوس لغة انجليزية :التكوين

   الترجمة السياسية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية

    انجليزيةعربية، :اللغات

  مترجمة بوزارة اإلعالم :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  وزارة اإلعالم، مبنى الشويخ، الكويت : العنوان المھني . مترجمة،  سلوى عليجعفر - 99

    8411260 :الھاتف

  ، الكويت19/01/1964 :تاريخ ومكان الوالدة.  كويتية: الجنسية

  ، الكويت1الرابية عدد  :العنوان الشخصي

  6177522: ف الجوالالھات

   ماجستير في علوم اللغة الفرنسية :التكوين

   الترجمة السياسية/ الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، فرنسية :اللغات

  ترجمة المقاالت السياسية في العالم العربي واإلسالمي :االختصاص

  مترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 وزارة اإلعالم، مبنى الشويخ، الكويت: عنوان المھنيال.  رئيس قسم الترجمة، حياة كاظممحمد -100

   4831310 :الھاتف

   الكويت01/07/1967 :تاريخ ومكان الوالدة.  كويتية: الجنسية

 com.hotmail@2007alhayaaat :البريد اإللكتروني

  اإلجازة في اللغة االنجليزية: التكوين

   الترجمة السياسية/ رجمة االقتصادية والقانونيةالت

  عربية، انجليزية :اللغات

  ترجمة الصحف األجنبية إلى اللغة العربية :االختصاص

  رئيس قسم الترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية
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    وزارة اإلعالم، مبنى الشويخ، الكويت : العنوان المھني .  مترجمة، لؤلؤة عبد العزيزخضري -101

    4831310 :الھاتف

   الكويت01/08/1978 :تاريخ ومكان الوالدة.  كويتية: الجنسية

  بكالوريوس أدب انجليزي :التكوين

   الترجمة السياسية/ الترجمة االقتصادية والقانونية

  عربية، انجليزية :اللغات

  مترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

     مبنى الشويخ، الكويتوزارة اإلعالم،: العنوان المھني.  مترجمة، منالنصار -102

  4831310  :الھاتف

   الكويت09/06/1979 :تاريخ ومكان الوالدة.  كويتية: الجنسية

  بكالوريوس أدب انجليزي :التكوين

   الترجمة السياسية/ الترجمة االقتصادية والقانونية

  عربية، انجليزية :اللغات

    مترجمة:الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  جامعة الكويت: العنوان المھني . أستاذة ، نادية سلطاندھراب -103

   1967نوفمبر  :تاريخ ومكان الوالدة.  كويتية: الجنسية

 com.hotmail@dehrab.s.nadia :البريد اإللكتروني

    ماجستير في طرق التدريس والمناھج:التكوين

   الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / تدريس الترجمة/ رجمة الفلسفية والفكريةالت/ الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، انجليزية، ألمانية :اللغات

    أستاذة بجامعة الكويت:الوظيفة الرئيسية الحالية

  National Geographicترجمة بعض المقاالت : األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت: لعنوان المھني ا . دكتور، جمال سليمانبورسلي -104

  2403893 :الفاكس 0096598028 :الھاتف

   ، الكويت28/07/1959 :تاريخ ومكان الوالدة.  كويتية: الجنسية

 kw.org.kfas@jbursely :البريد اإللكتروني
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  )النقد(نجليزي دكتوراه في األدب اال: التكوين

   إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمة

  عربية، انجليزية :اللغات

  المعاصرة على المسرح/تطبيقات النظريات األدبية الحديثة :االختصاص

  دكتور بقسم االنجليزية، جامعة الكويت :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 ق اإلنسانالشبكة األورومتوسطية لحقو:  العنوان المھني .  مترجم، فيصلدھان -105

  10/02/1982 :تاريخ ومكان الوالدة.  جزائرية: الجنسية

     خنشلة، الجزائر40012، ملحالم، 147 نھج :العنوان الشخصي

   213770250590 :الھاتف الجوال 213775378765: الھاتف القار

 fr.yahoo@isatdz :البريد اإللكتروني

   اجستير في الترجمة م:التكوين

   عربية، فرنسية، انجليزية :اللغات

  مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

 :ترجمة كتاب: األعمال الترجمية أو المصطلحية

 Translation, Linguistics, Culture: 

 A French-English Handbook  

  

 .ي، الجزائرالتلفزيون الوطني الجزائر: العنوان المھني . رئيس تحرير، عمربوسعادة -106

  0021329881965 :الفاكس  00213771448215 :الھاتف

   غرداية، الجزائر25/07/1968 :تاريخ ومكان الوالدة.  جزائرية: الجنسية

   حديقة بن عمر قوبة، الجزائر168 :العنوان الشخصي

 fr.yahoo@docboussada :البريد اإللكتروني

  ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال :لتكوينا

   /تدريس الترجمة

    عربية، فرنسية، انجليزية:اللغات

  التلفزيون الوطني الجزائريب رئيس تحرير :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 وزارة الشؤون الخارجية، الجزائر: العنوان المھني . ، مترجمة سميةبرغوث -107

    باتنا، الجزائر25/01/1982 :والدةتاريخ ومكان ال.  جزائرية: الجنسية



 

47 

    الجزائر1600، محمدية، 21ب / ص:العنوان الشخصي

   213550727871: الھاتف القار

 com.gmail@bergouth.soumia :البريد اإللكتروني

     ماجستير في الترجمة :التكوين

   نجليزية عربية، فرنسية، ا:اللغات

   والترجمة الفورية الدبلوماسيةالترجمة :االختصاص

  بوزارة الشؤون الخارجية  مترجمة:الوظيفة الرئيسية الحالية

  ترجمة عديد االتفاقات اإلقليمية والدولية والدبلوماسية : األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

  ، بسكرة، الجزائر جامعة محمد خيذر:العنوان المھني   . مدرسة عرضية، ليلىجلولي -108

   بسكرة، الجزائر09/11/1982 :تاريخ ومكان الوالدة   .جزائرية :الجنسية

   الجزائر07000 نھج رأس الكارية، بسكرة، 8 :العنوان الشخصي

   213773919212: الھاتف القار

 fr.yahoo@leila.djellouli :البريد اإللكتروني

    اإلجازة في الترجمة :التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية  :اللغات

  مدرسة عرضية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

   جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر:العنوان المھني . ، أستاذ مساعد بوخميسبوفولة -109

   قسنطينة، الجزائر15/06/1966 :تاريخ ومكان الوالدة.  جزائرية: الجنسية

   قسنطينة، الجزائر 25000، جبل الوحش، 119: ب/ ص:نوان الشخصيالع

  079507928: الھاتف الجوال 031619143: الھاتف القار

 fr.yahoo@boufoulab :البريد اإللكتروني

   .ماجستير في علم اجتماع االنحراف والجريمة :التكوين

  يةعربية، فرنس :اللغات

  علم االجتماع/ علم النفس :االختصاص

  عنابة بجامعة أستاذ مساعد :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

   .  مترجمة، عائشةسطيطرة - 110

   .جزائرية: الجنسية
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  ، زرالدة، الجزائر1شارع قدور سلمان رقم  :العنوان الشخصي

   063628440: الھاتف القار

 fr.yahoo@lilifatia :البريد اإللكتروني

  إلجازة في الترجمةا: التكوين 

    عربية، فرنسية، انجليزية:اللغات

    مترجمة:الوظيفة الرئيسية الحالية

  

   .  مديرة وكالة اتصال، صوفيةيدربال -111

   عنابة، الجزائر26/11/1974 :تاريخ ومكان الوالدة.  جزائرية: الجنسية

   ، الجزائر23000 عنابة، 23، عدد 2سانطوس شارع :العنوان الشخصي

  21372276541: الھاتف الجوال 21338864064: الھاتف القار

 fr.yahoo@dz_sofia :البريد اإللكتروني

    إجازة في علوم اإلعالم واالتصال:التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية :اللغات

  مديرة وكالة اتصال :ية الحاليةالوظيفة الرئيس

  

     . كاتب ومدقق لغوي، كمال حميدةبوطبزة - 112

  .  جزائرية: الجنسية

     ديبلوم في الدراسات العربية واإلسالمية:التكوين

    عربية، فرنسية:اللغات

  كاتب ومدقق لغوي :الوظيفة الرئيسية الحالية

مراجعة / تاريخية، سياسية، إسالمية: لعريش للكمبيوترتأليف موسوعات شركة ا: األعمال الترجمية أو المصطلحية
 التدقيق اللغوي ومراجعة العديد من الكتب التاريخية والسياسية واإلسالمية/ وتصحيح ترجمة الكتب بالعربية والفرنسية

  

   . ، مترجمة فاطمة الزھراءطويل - 113

  .  جزائرية: الجنسية

   213779379034: الھاتف القار

  في الترجمةماجستير  :التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية :اللغات

  إدارة األعمال :االختصاص
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  مترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

    

   شركة سوناتراك، الجزائر:العنوان المھني.  منسق مواد الحفر، محمدتلي - 114

  ، توغورت، الجزائر29/07/1980 :تاريخ ومكان الوالدة.  جزائرية: الجنسية

   الجزائر30300، الھجيرة، ورقلة، 87: ب/ص :العنوان الشخصي

  21363075996: الھاتف الجوال 21329612133: الھاتف القار

 fr.yahoo@tellimed :البريد اإللكتروني

     إجازة في الترجمة :التكوين 

  عربية، فرنسية، انجليزية :اللغات

    الترجمة:االختصاص

  منسق مواد الحفر :لرئيسية الحاليةالوظيفة ا

  

     .، مترجم فاروقتازروتي - 115

  ، برج الكيفان، الجزائر19/08/1978 :تاريخ ومكان الوالدة.  جزائرية: الجنسية

  مدرسة علي عمار، برج البحري، الجزائر :العنوان الشخصي

  213062091666: الھاتف الجوال

 com.gmail@tazerouti.farouk :البريد اإللكتروني

   إجازة في الترجمة :التكوين

    عربية، فرنسية، انجليزية، إسبانية:اللغات

  الترجمة الحرة مع المنظمات الدولية :االختصاص

  مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  الستشاريين الدوليين المؤسسة اليابانية ل: العنوان المھني .  مترجم، لحسينعيساني - 116

  .  جزائرية: الجنسية

   المدنية، الجزائر164: ب/عند سماطي عباس، ص :العنوان الشخصي

   0021353207231: الھاتف القار

 com.yahoo@dz_laisani :البريد اإللكتروني

   ماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان :التكوين

    عربية، فرنسية، انجليزية:اللغات

  مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية
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   التلفزيون الجزائري، الجزائر:العنوان المھني .، مترجم الطاھربوساحية - 117

  02/01/1966 :تاريخ ومكان الوالدة.  جزائرية: الجنسية

   القبة، الجزائر16308، حي العناصر، 14، رقم 104عمارة  :العنوان الشخصي

  0021356741699: الھاتف الجوال 0021321239847: لھاتف القارا

 com.hotmail@boussahia :البريد اإللكتروني

    دراسات عليا في الترجمة :التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية، ألمانية :اللغات

   مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

أمن الخليج "/ "تدخل حلف شمال األطلسي في كوسوفا: "من االنجليزية إلى العربية:  الترجمية أو المصطلحيةاألعمال
من : دور الواليات المتحدة في بناء األمم"/ "الثورة التكنولوجية العالمية"/ " تحسين مساھمات الحلفاء العسكرية: العربي

  "/ألمانيا إلى العراق

  

   جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر:العنوان المھني. ر دكتو، حسن الھاديبوساحة - 118

   مجاز الباب، تونس15/06/1947 :تاريخ ومكان الوالدة.  جزائرية: الجنسية

  قسنطينة، الجزائر  ، مكتب بريد األخوة فراد، عين الباي،116: ب/ص :العنوان الشخصي

  2130554293655: الھاتف الجوال 213031818580: الھاتف القار

   com.langtradlab@boussaha.h :ريد اإللكترونيالب

    دكتوراه دولة في األدب المقارن:التكوين

إدارة مؤسسات أو جمعيات / البحث الترجمي/ الترجمة اآللية وبمساعدة الحاسوب/ الترجمة األدبية/ الترجمة العلمية والتقنية
   ترجمة

    عربية، فرنسية:لغاتال

  األدب المقارن والترجمة ودراسة الترجمات/ ترجمة المقاالت والكتب األدبية والعلمية :االختصاص

  أستاذ جامعي ومترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

  المعلوماتيةالتطور التكنولوجي للترجمة في ظل الثورة / أثر العولمة في الترجمة الفنية: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  بحوث ودراسات في الترجمة: المشروعات الجارية

  

 نھج لعمارة عبد القادر، الديوان العمومي للترجمة، 10 : العنوان المھني.  مترجم األزھر مسعود،بوسالم - 119
   عنابة، الجزائر23000

  038868886 :الفاكس 038868886 :الھاتف

   خنشلة، الجزائر26/10/1953 :تاريخ ومكان الوالدة.  جزائرية: الجنسية

   عنابة، الجزائر23000، السھل الغربي، 1172 مارس 8حي  :العنوان الشخصي
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  0773459444: الھاتف الجوال 038868886: الھاتف القار

 fr.live@boussalem :البريد اإللكتروني

  تكوين قانوني :التكوين

وضع المصطلحات / الترجمة الفورية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ قنيةالترجمة العلمية والت
   / تعريب المعاجم المتخصصة/وتأليف

  عربية، فرنسية :اللغات

  الترجمة القانونية :االختصاص

  مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

ابن بطوطة للنشر والتوزيع، شارع عامر ابن مالك، دار : العنوان المھني  . دكتورة، فاطمة الزھراء نواريغربي -120
  عمان، األردن927079

  0096265549541 :الفاكس 0096265548495 :الھاتف

   عنابة، الجزائر08/04/1969 :تاريخ ومكان الوالدة.  جزائرية: الجنسية

   عمان، األردن11190، 927079: ب/شارع عبد الكريم أبو ھديبة، ص :العنوان الشخصي

  0096279532066: الھاتف الجوال 009626554849: ف القارالھات

  )فرنسي/عربي(دكتوراه في األدب المقارن  :التكوين

/ ترجمة اإلنتاج السمعي والمرئي/ الترجمة الفورية/ ترجمة أدب األطفال/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية
الترجمة اآللية وبمساعدة / تعريب المعاجم المتخصصة/وضع المصطلحات وتأليف)/ تحريريا(ترجمة المؤتمرات 

   /المعالجة الحاسوبية للمصطلحات/ الحاسوب

  عربية، فرنسية: اللغات 

  )فرنسي/عربي(األدب المقارن  :االختصاص

  التأليف والبحث الميداني وترجمة الكتب: قطاع خاص :الوظيفة الرئيسية الحالية

  الشعر األردني باللغة الفرنسية / ر فكتور ھيغو والمرتين ودي موسيأشعا: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  تفعيل مركز الترجمة داخل دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع بعمان، األردن: المشروعات الجارية

  

  الكويت23558قسم الفلسفة، كلية اآلداب، جامعة الكويت، : العنوان المھني.  دكتور، الزواوي السعديبغورة -121

  009654830233 :الفاكس 6512786 :الھاتف

    البورج، الجزائر12/01/1961 :تاريخ ومكان الوالدة.  جزائرية: الجنسية

  ، الكويت428شارع جمال عبد الناصر،  :العنوان الشخصي

  6512786: الھاتف الجوال

 com.hotmail@bzwawi :البريد اإللكتروني

  دكتوراه دولة في الفلسفة :التكوين
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   الترجمة الفلسفية والفكرية

  عربية، فرنسية :اللغات

  الفلسفة المعاصرة :االختصاص

  أستاذ جامعي :الوظيفة الرئيسية الحالية

الحرية "/ "التنوير وتجديد الماركسية"/ " يجب الدفاع عن المجتمع: "كتاب: من الفرنسية: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "معالم الفلسفة الفرنسية"/ "الحداثة"/ "سؤولية الفكريةوالم

  "تأويلية الذات: "ميشال فوكو: المشروعات الجارية

  

   .   مترجم مستقل، عصام يوسفدعنا -122

    الزرقاء، األردن19/01/1970 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

   عمان، األردن11196، 960393: ب/ص :العنوان الشخصي

  962777306316: الجوالالھاتف 

 esam_dana@hotmail.com :البريد اإللكتروني

   شھادة الترجمة الفورية :التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية، ألمانية :اللغات

  مترجم مستقل :الوظيفة الرئيسية الحالية

دريب المھني واألنظمة برامج الت"/ "بدو اليوم في األردن: "كتاب: من الفرنسية: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "/المرجعية

  

   قسم اللغة االنجليزية، جامعة اليرموك، األردن: العنوان المھني . ، أستاذ جامعي محمد عليفرغال -123

  ، صوف، جرش، األردن13/02/1956 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

  0796830652: الھاتف الجوال

 com.hotmail@farghal_m :البريد اإللكتروني

     دكتوراه في اللغة واآلداب االنجليزية:التكوين

  عربية، انجليزية :اللغات

  لسانيات وآداب :االختصاص

  أستاذ جامعي :الوظيفة الرئيسية الحالية

 Translation with Reference to English and Arabic : a: األعمال الترجمية أو المصطلحية
Practical Guide/ Vocabulary Development and Semantic Relations 

  

 جامعة مؤتة، محافظة الكرك، األردن:  العنوان المھني. مدرس، مشعل عطية ضيف هللاطاللعة -124
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   032375704 :الفاكس 0795805058 :الھاتف

   عمان، األردن15/11/1962 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

 com.yahoo@garaleh-mishal :البريد اإللكتروني

    بكالوريوس لغة انجليزية :التكوين

  عربية، انجليزية :اللغات

  اللغة االنجليزية :االختصاص

   مدرس لغة انجليزية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 الجامعة الھاشمية، مركز اللغات، الزرقاء، األردن: ان المھنيالعنو.  دكتور، محمد مصطفى محمدعزام -125

    الصريح، األردن05/12/1975 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

  962776689747: الھاتف الجوال 962799119229: الھاتف القار

 com.ooyah@2000azzam.m :البريد اإللكتروني

    دكتوراه في اللغة األلمانية :التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية، ألمانية :اللغات

  )لسانيات(األلمانية  :االختصاص

  أستاذ جامعي :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  جامعة الجوف، كلية التربية،  قسم اللغة االنجليزية،:العنوان المھني.  محاضر، عبد الحميد عوني محمدعقيلي -126
  األردن

   عمان، األردن29/07/1965 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

  ، عمان، األردن11810، وادي السير، 165: ب/ص :العنوان الشخصي

  00966509883633: الھاتف الجوال 0096265851428: الھاتف القار

 com.yahoo@90awoq :البريد اإللكتروني

 

   يس اللغة االنجليزيةماجستير مناھج وطرق تدر :التكوين

    عربية، انجليزية:اللغات

  مناھج وطرق تدريس اللغة االنجليزية :االختصاص

  محاضر :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

قسم اللسانيات والصوتيات، كلية الفنون، جامعة األردن، :  العنوان المھني.  دكتور، جھاد محمد ظاھرحمدان -127
 عمان، األردن
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   عقبة جبر، األردن30/07/1954 :خ ومكان الوالدةتاري.  أردنية: الجنسية

   :العنوان الشخصي

  00962777462154: الھاتف الجوال 0096265065485: الھاتف القار

 com.hotmail@jihadan :البريد اإللكتروني

   دكتوراه في اللسانيات :التكوين

  عربية، انجليزية: اللغات 

  اللسانيات :االختصاص

  أستاذ جامعي :الوظيفة الرئيسية الحالية

"/ الرضاعة الطبيعية والتنظيم العائلي"/ "اإلسالم والمسائل المعاصرة :إلى االنجليزية: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "/ العالقات العربية اآلسيوية "/ "العالقات العربية األمريكية"/ "التاريخ االجتماعي لألردن"/ "تكنولوجيا التغيير التنظيمي"

  

 .  دكتور، محمد عليخولي -128

   طولكرم، فلسطين01/09/1939 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

   ، األردن11910، صويلح 818: ب/ ص:العنوان الشخصي

   00962065411547: الھاتف القار

 com.daralfalah@a.mohammad :البريد اإللكتروني

  )لغة انجليزية(دكتوراه في اللغويات التطبيقية  :التكوين

  عربية، انجليزية: اللغات 

  )لغة انجليزية(اللغويات التطبيقية  :االختصاص

  أستاذ لغة انجليزية بجامعة الزيتونة :الوظيفة الرئيسية الحالية

قاموس التربية )/ انجليزي- عربي/ عربي-انجليزي(س المصطلحات اإلسالمية قامو: األعمال الترجمية أو المصطلحية
التراكيب الشائعة في اللغة / أساليب تدريس اللغة العربية)/ عربي-انجليزي(قاموس اللسانيات النظرية )/ انجليزي-عربي(

  /العربية

  

 .  دكتورة، فاتن خليل إسماعيلبستاني -129

  .  أردنية: الجنسية

   في فلسفة العلومدكتوراه :التكوين

    عربية، انجليزية:اللغات

  الفلسفة واللغة العربية :االختصاص

  مترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

"/ دراسة عن حقوق المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة: " من العربية لالنجليزية:األعمال الترجمية أو المصطلحية
   "أشھر خمسون مفكرا معاصرا: " من االنجليزية للعربية"/ الھندسة الوراثية"
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، 925837: ب/مؤسسة التدريب المھني، شارع المطار، ص: العنوان المھني.  مترجمة، ھبة حمديأبوحمدية -130
  األردن11190عمان 

  5820352 :الفاكس 8520352 :الھاتف

   عمان، األردن27/03/1973 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

   األردن11118، عمان 7278: ب/شارع عمر بن عبد العزيز، صالرابية،  :العنوان الشخصي

  0796433922: الھاتف الجوال 5537383: الھاتف القار

 com.gmail@hibaabuhamdieh :البريد اإللكتروني

  بكالوريوس أدب ولغة انجليزية :التكوين

الترجمة اآللية / ترجمة اإلنتاج السمعي والمرئي/ الترجمة الفورية/ لترجمة االقتصادية والقانونيةا/ الترجمة العلمية والتقنية
   التدريب المھني وكافة تخصصاته/ وبمساعدة الحاسوب

    عربية، انجليزية:اللغات

  )علوم سياسية(أدب ولغة انجليزية  :االختصاص

  وليمترجمة بقسم التعاون الد :الوظيفة الرئيسية الحالية

مكتب (تقرير دراسة متابعة وتقييم خبرات خريجي التدريب في صناعة المالبس : األعمال الترجمية أو المصطلحية
  )/اليونسكو في األردن

  

قسم اآلداب العامة، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الكويت، : العنوان المھني.  دكتور، محمد قاسم أحمدريوتيق -131
 الشويخ، الكويت

  9654833684 :الفاكس 9654888565 :الھاتف

   ، نابلس، فلسطين05/10/1949 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

   9657923656 :الھاتف الجوال

   kw.edu.cba@qaiot :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اإلدارة العامة: التكوين

   إدارة مؤسسات ترجمية ومصطلحية/ ترجمة الفلسفية والفكريةال/ الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، انجليزية :اللغات

  اإلدارة العامة :االختصاص

  أستاذ جامعي :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  ، الدوحة، قطر 23123: ب/ شبكة الجزيرة الفضائية، ص: العنوان المھني. مترجم، مازن كزيدفداوي -132

  009744898388 :اكسالف 009744898555 :الھاتف

  ، الدوحة، قطر20/12/1975 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية



 

56 

 net.aljazeera@fdawim :البريد اإللكتروني

   ماجستير ترجمة :التكوين

البحث / تدريس الترجمة)/ تحريريا(مرات ترجمة المؤت/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية
   المصطلحي

    عربية، انجليزية:اللغات

  الترجمة :االختصاص

  مترجم قانوني بقناة الجزيرة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

، 3030: ب/ كلية الزراعة، جامعة العلوم والتكنولوجيا، ص:العنوان المھني.  دكتور، عباس محمد فاضلجمالي -133
  دن األر22110أربد 

   96227201000 :الھاتف

   بغداد، العراق12/04/1943 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

  962795580709: الھاتف الجوال 96225920443: الھاتف القار

 jo.edu.just@jamali :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في البستنة :التكوين

/ الترجمة الفورية/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ ة العلمية والتقنيةالترجم
/ الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / البحث المصطلحي/ تعريب المعاجم المتخصصة-وضع المصطلحات وتأليف

   الترجمة التعليمية

   سية، ألمانية عربية، انجليزية، فرن:اللغات

  الزراعة/ علم وظائف األعضاء والتصنيف النباتي/ علم الخلية/ علم األحياء النباتية :االختصاص

  أستاذ جامعي :الوظيفة الرئيسية الحالية

  / الثورة اإلفريقية/ كتابان دراسيان في علم األحياء: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  ح وشرائح وصور مجھرية بالعربيةإنتاج وسائل إيضا: المشروعات الجارية

  

 وزارة العدل األردنية: العنوان المھني.  خبير ترجمة، صالح عفيفعلي -134

    عرابة، فلسطين29/11/1952 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

  ، عمان، األردن11196، المدينة الرياضية 960986: ب/ص :العنوان الشخصي

  075339951: لجوالالھاتف ا 5160373: الھاتف القار

 com.hotmail@1925alali :البريد اإللكتروني

   إجازة في اللغة واآلداب االنجليزية :التكوين

ترجمة / ترجمة اإلنتاج السمعي والمرئي/ الترجمة الفورية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية
   الطاقة والبنوك والترجمة التتابعية/ الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة )/ تحريريا(المؤتمرات 
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    عربية، انجليزية:اللغات

  االقتصاد، الطاقة، القانون :االختصاص

  بوزارة العدل األردنية خبير ترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 أربد، 2600: ب/معة أربد األھلية، قسم اللغة االنجليزية، صجا: العنوان المھني. دكتور ، واصف محمدمراشده -135
 األردن

  0096227056681 :الفاكس 0096227252641 :الھاتف

   قباطية، األردن15/02/1952 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

  0096295110188: الھاتف الجوال 0096227252641: الھاتف القار

 com.yahoo@marashdeh_w :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اللغة واآلداب االنجليزية  :التكوين

   تدريس الترجمة

  عربية، انجليزية :اللغات

  تدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية :االختصاص

   عضو ھيئة التدريس بجامعة أربد :الوظيفة الرئيسية الحالية

/ تعليم اللغات األجنبية من أجل العيش معا/ أثر ترجمة اللغات على تداخل الحضارات: جمية أو المصطلحيةاألعمال التر
  الصعوبات التي تعترض المترجم

  

  

  

   األردن2000: ب/ جامعة الزرقاء األھلية، كلية اآلداب، ص:العنوان المھني.  دكتورة، وفاء عليأبو حطب -136

   0096265053052 :الھاتف

   عمان، األردن26/06/1968 :تاريخ ومكان الوالدة.  ردنيةأ: الجنسية

  009620795054900: الھاتف الجوال

 com.hotmail@hatabwafa :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اللغويات المقارنة :التكوين

تدريس )/ تحريريا(ترجمة المؤتمرات / الترجمة الفورية/  أدب األطفالترجمة/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية
   إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمة/ البحث في العبارية/ الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة / الترجمة والمصطلحية

  عربية، انجليزية :اللغات

  اللغويات المقارنة :االختصاص

  عد بجامعة الزرقاء األھليةأستاذ مسا :الوظيفة الرئيسية الحالية
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   "/صحيح القصص النبوي: " من العربية لالنجليزية:األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

   مكتب ارتباط آل البيت، عمان، األردن:العنوان المھني  . دكتور، أحمد موسىبطاينة -137

   0796400687 :الھاتف

 ، األردن، أربد05/06/1967 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

 com.yahoo@ahmadmousabatained: البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اللغويات التطبيقية :التكوين

   البحث الترجمي/ الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، انجليزية :اللغات

  اللغويات التطبيقية :االختصاص

  أستاذ جامعي :ة الحاليةالوظيفة الرئيسي

  

   المركز الثقافي اإلسباني، عمان، األردن:العنوان المھني.  مكتبي مساعد، رامز عبد الحميدحداد -138

   عمان، األردن03/05/1985 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

  شارع ميسرة العيسى، عمان، األردن :العنوان الشخصي

   00962795887046 :الھاتف الجوال

 com.hotmail@ramhad :البريد اإللكتروني

    بكالوريوس في اللغة واألدب اإلسباني:التكوين

   الترجمة األدبية

    عربية، إسبانية:اللغات

  مكتبي مساعد :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

، عمان، 69: ب/وم السياسية، الجامعة األردنية، ص دائرة العل:العنوان المھني.  دكتور، محمد حمدانمصالحه -139
  األردن

   0096264710920 :الھاتف

    األردن1947 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

  ، البلقاء، األردن69: ب/ص :العنوان الشخصي

   00962796702702 :الھاتف الجوال

   com.yahoo@parl_masalha :البريد اإللكتروني

  وراه في العلوم السياسيةدكت :التكوين
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  الترجمة السياسية 

  عربية، انجليزية :اللغات

  العلوم السياسية، اإلعالم  :االختصاص

  أستاذ علوم سياسية :الوظيفة الرئيسية الحالية

" فصل في كتاب السياسة الخارجية األمريكية/ " جون بونتون" مقدمة في علم السياسة": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  / لتر ميدوا

  

 ، إربد، األردن4826: ب/جامعة اليرموك، ص: العنوان المھني .  دكتور، يوسف حسينبكار -140

  0096227101490 :الفاكس 00962798591222 :الھاتف

    األردن22/08/1942 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

 com.yahoo@yousefbakkar :البريد اإللكتروني

    دكتوراه في النقد األدبي:التكوين

   /تدريس المصطلحية/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية

  عربية، فارسية :اللغات

  النقد األدبي :االختصاص

  النقد األدبي أستاذ :الوظيفة الرئيسية الحالية

من الفارسية / قصتي مع الشعر: نزار قباني/ ر العربي الحديثمختارات من الشع: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  عمر الخيام والرباعيات واألدب الفارسي: للعربية

  من الفارسية للعربية" بحثا عن الخيام والرباعيات"ترجمة كتاب : المشروعات الجارية

  

 ، عمان األردن11118 ،1646: ب/وزارة التربية والتعليم، ص: العنوان المھني.  مترجمة، عبير محمودمرار -141

  5666019 :الفاكس 5607181 :الھاتف

   عمان، األردن21/07/1986 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

  ، عمان، األردن11118، 1646: ب/الضاحية الخضراء، ص :العنوان الشخصي

  0795216932: الھاتف الجوال 065359424: الھاتف القار

 com.yahoo@2004ababdoni :البريد اإللكتروني

  بكالوريوس لغة انجليزية :التكوين

  /الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة  /الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، انجليزية :اللغات

  غويالترجمة والتحرير الل :االختصاص

  رئيس قسم الترجمة بإدارة البحث والتطوير التربوي :الوظيفة الرئيسية الحالية
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 عمان، 11622 قسم الترجمة، كلية اآلداب، جامعة اإلسراء، :العنوان المھني.  دكتور، صالح محمودمقالله -142
  األردن

  4711505 :الفاكس

  ردن، إربد، األ20/08/1948 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

  0788264505: الھاتف الجوال  053856642 :الھاتف القار

  ، الزرقاء، األردن11622 مكتب بريد جامعة اإلسراء، :العنوان الشخصي

 lb.org.aot.www:البريد اإللكتروني

  دكتوراه في طرق ومناھج تدريس اللغة االنجليزية: التكوين

  

الترجمة ) تدقيق(مراجعة  /تدريس الترجمة /الترجمة األدبية/ قانونيةالترجمة االقتصادية وال/ الترجمة العلمية والتقنية
  /مضمونا ولغة

  عربية، انجليزية: اللغات

  طرق ومناھج تدريس اللغة االنجليزية :االختصاص

  عضو ھيئة التدريس بجامعة اإلسراء :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 جليزية، جامعة الزرقاء األھلية، الزرقاء، األردنقسم اللغة االن: العنوان المھني.  مدرس، محمد أنورطاھر -143

    0096253821100 :الھاتف

   الدوحة، قطر03/07/1978 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

   ، عمان، األردن 129: ب/ شارع طبربور، ص:العنوان الشخصي

  0795930229: الھاتف الجوال  065059340 :الھاتف القار

 com.yahoo@1tahers :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في الترجمة :التكوين

  الترجمة السياسية/ الترجمة مضمونا ولغة) تدقيق(مراجعة  /تدريس الترجمة

    عربية، انجليزية:اللغات

  الترجمة السياسية :االختصاص

  مدرس جامعي :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

، دوار الملكة نور، إربد، 3535: ب/غرفة صناعة إربد، ص: العنوان المھني.  مترجمة،افع ميسر رعزام -144
 األردن

   0799549705 :الھاتف
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   إربد، األردن25/12/1969 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

 com.hotmail@a_1mimi :البريد اإللكتروني

    ماجستير في أساليب تدريس اللغة االنجليزية:ينالتكو

   إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمة/ ترجمة اإلنتاج السمعي والمرئي/ ترجمة أدب األطفال/ الترجمة االقتصادية والقانونية

  عربية، انجليزية :اللغات

  بغرفة صناعة إربد ترجمة وعالقات عامة :الوظيفة الرئيسية الحالية

   "نحو إستراتيجية لجذب االستثمار وتوطينه في األردن: " ترجمة بحث بعنوان:ريةالمشروعات الجا

  

: ب/مركز اإلمام األلباني للبحث العلمي والدراسات المنھجية، ص:  العنوان المھني .، أستاذ محمد منصورديري -145
 ، الزرقاء، األردن13713، 2699

  0096253610302 :الفاكس  009625311232 :الھاتف

  ، جرش، األردن23/08/1979 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية :الجنسية

   ، الزرقاء، األردن13713إسكان األمير ھاشم،  :العنوان الشخصي

   00962777232328 :الھاتف الجوال

 com.yahoo@1421albani :البريد اإللكتروني

  قيةماجستير لغويات تطبي :التكوين

   /  الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة االقتصادية والقانونية

   عربية، انجليزية :اللغات

   الترجمة الدينية  / الترجمة الفلسفية والفكرية :االختصاص

    مترجم ومحرر:الوظيفة الرئيسية الحالية

   ترجمة كتاب في فقه النوازل:المشروعات الجارية

  

، 11123، 230280: ب/مؤسسة المناطق الحرة العربية، ص: لعنوان المھني ا. دكتور، جاسر خليلتادرس -146
 عمان، األردن

  009620539362100 :الفاكس 0795607492 :الھاتف

   عمان، األردن01/08/1952 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

 com.yahoo@2005tadros_jaser:البريد اإللكتروني

  القتصادية والسياسيةدكتوراه في العلوم ا: التكوين

    /الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، ألمانية :اللغات

   الترجمة/  العالقات االقتصادية الدولية:االختصاص
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  مترجم/  اقتصادي :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 جامعة اليرموك، قسم اللغة االنجليزية، إربد، األردن: العنوان المھني. ردكتو،  علي توفيقحمد -147

  0096227276174 :الفاكس 0096227101899 :الھاتف

    عرابة، األردن03/03/1944 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

  00962796256660: الھاتف الجوال

 jo.edu.yu@ali_h :البريد اإللكتروني

  )لغة عربية(دكتوراه في اللغويات  :التكوين

تعريب المعاجم /وضع المصطلحات وتأليف /الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية
  / ولغةالترجمة مضمونا) تدقيق(مراجعة  /البحث الترجمي والمصطلحي/ تدريس المصطلحية/ المتخصصة

  عربية، انجليزية: اللغات

  النحو والصرف بالعربية/ الدراسات اللغوية :االختصاص

    أستاذ جامعي:الوظيفة الرئيسية الحالية

  

قسم اللغة واآلداب االنجليزية، جامعة اليرموك، إربد، : العنوان المھني.  دكتور، فواز محمد الرشيد العابدحق -148
 ٍاألردن

  96227274725 :كسالفا 272111114125 :الھاتف

  ، جرش، األردن01/04/1957 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

    شارع بالل، النعيمة، إربد، األردن:العنوان الشخصي

  077438508: الھاتف الجوال 0096227056302: الھاتف القار

 com.hooya@2002fawazm :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اللسانيات :التكوين

  عربية، انجليزية: اللغات 

  اللسانيات :االختصاص

  أستاذ جامعي :الوظيفة الرئيسية الحالية

  /Arabicization in Jordan: األعمال الترجمية أو المصطلحية

The sociolinguistic Profile in Jordan/ Comprehensivity: A Communicative 
Approach for the Evaluation of Translation/ 

  

، العين، 17771: ب/قسم علم النفس، جامعة اإلمارات، ص: العنوان المھني  . دكتور، حمزة محمددودين -149
 اإلمارات العربية المتحدة

  00971137670453 :الفاكس 00971507931665 :الھاتف
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   شية، األردن المن01/10/1966 :تاريخ ومكان الوالدة.  أردنية: الجنسية

 ae.ac.uaeu@hdodeen :البريد اإللكتروني

    دكتوراه في القياس والتقويم التربوي:التكوين

   /ترجمة المؤتمرات تحريريا/ الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، انجليزية :اللغات

  القياس والتقويم التربوي :االختصاص

  أستاذ مشارك :لرئيسية الحاليةالوظيفة ا

  "/التقويم في مرحلة الطفولة المبكرة  ""/األساليب غير التقليدية في التقويم الصفي ":األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

 كلية المعلمين، المملكة العربية السعودية: العنوان المھني.  مدرس مساعد كرم شعشاع،أبوسحلي -150

    محافظة قنا، مصر18/10/1975 : الوالدةتاريخ ومكان  .مصرية: الجنسية

  ، الجوف، المملكة العربية السعودية42421، 269: ب/ص :العنوان الشخصي

  00966557975374: الھاتف الجوال

 com.gmail@karamabusehly :البريد اإللكتروني

  المملكة العربية السعودية: التكوين 

  عربية، انجليزية: اللغات 

  الترجمة :االختصاص

  مدرس مساعد :الوظيفة الرئيسية الحالية

  "قراءات إستراتيجية"مقاالت في مجلة : األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

 .  دكتور، ياسر محمد عبد الفضيل يوسفشعبان -151

   مصر04/04/1969 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  ، القاھرة، مصر42، شقة 83مدينة الفسفاط الجديدة، المجاورة األولى، عمارة  :العنوان الشخصي

  0128010059: الھاتف الجوال  291872152 :الھاتف القار

 com.yahoo@2001yassershaban :البريد اإللكتروني

  بكالوريوس طب وجراحة عامة :التكوين

   /تحرير المواد المترجمة والصحفية/ مراجعة الترجمة وتدقيق المصطلحات/ رجمة التحريريةالت

  عربية، انجليزية :اللغات

  الكتابة والترجمة :االختصاص

  كاتب ومترجم حر :الوظيفة الرئيسية الحالية
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المؤلف / "مير نابوكوففالدي" العين/ "باولو كويلھو" الجبل الخامس: " روايات: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  باولو كويلھو " دليل محارب النور/ "أومبرتو إيكو" ومفسروه

  

  

   . مترجمة، مروى علي محمدإبراھيم -152

    مصر28/01/1982 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  المھندسين، شارع السادات، أسيوط، مصر :العنوان الشخصي

  002016643911: والالھاتف الج 0020882375022: الھاتف القار

 com.yahoo@2002alsohagy :البريد اإللكتروني

 

    شھادة في الترجمة:التكوين

  عربية، انجليزية: اللغات

  الترجمة :االختصاص

  مترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 .  مدرس،عصام حنفي عبد الغني -153

   مصر09/07/1972 :ريخ ومكان الوالدةتا.  مصرية: الجنسية

   نھج عبد السميع، الجيزة، مصر14 :العنوان الشخصي

 fr.yahoo@essamhanafiegy :البريد اإللكتروني

  شھادة في الترجمة: التكوين

   الترجمة في مجال الترجمة اإللكترونية والقانونية

  ة، فرنسية، انجليزيةعربي :اللغات

  الترجمة االقتصادية والقانونية :االختصاص

  مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 التليفزيون المصري: العنوان المھني .  محرر ومترجم، شريف رضوانعبد الحميد -154

   مصر25/02/1978 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  وبر، مصر أكت6مدينة الشيخ زايد،  :العنوان الشخصي

  0122911422: الھاتف الجوال 38954051: الھاتف القار

 com.hotmail@radwan_italiano :البريد اإللكتروني
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    اإلجازة في اللغة اإليطالية:التكوين

   الترجمة الفورية/ تحرير تقارير إخبارية/ إعداد تقارير تلفزيونية

    عربية، إيطالية، انجليزية:للغاتا

  الترجمة :االختصاص

  محرر ومترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

ترجمة مواقع اإلنترنيت الخاصة بالمنتجعات "/ ألف حكاية ذھبية" ترجمة كتاب :األعمال الترجمية أو المصطلحية
   "/ الحجارة وأغصان الزيتون"كتاب / السياحية

  

   . ترجم وكاتب م، طاھر محمد عليبربري -155

    مصر14/09/1970 :تاريخ ومكان الوالدة   .مصرية :الجنسية

  0020162022393: الھاتف الجوال

 com.hotmail@barbary-el :البريد اإللكتروني

  اإلجازة في اللغة واآلداب االنجليزية :التكوين

   الثقافة واالقتصاد السياسيالترجمة في مجاالت األدب و

  عربية، انجليزية :اللغات

  الترجمة األدبية والثقافية والسياسية :االختصاص

  مترجم وكاتب متفرغ :الوظيفة الرئيسية الحالية

آرونداتي " إله األشياء الصغيرة/ "ديفيد ھربرت لورانس" أرض المساء وقصائد أخرى": األعمال الترجمية أو المصطلحية
الترجمة / كازو إيشيجورو" من ال عزاء لھم"/ " نحو لغة وطنية للتقدم العلمي والتكنولوجي في إفريقيا" ب كتا/ روي

  "/  إنھا تومئ لي"االنجليزية لديوان رفعت سالم 

مقدمة في نظرية األدب / "كازو إيشيجورو "عندما كنا يتامى/ "مارك رابرت" إليديولوجيات العولمة": المشروعات الجارية
  / لوسي نايل" بعد الحداثةما 

  

   .  مؤلف ومحرر ومدقق، شريف عبده عبد الرشيدعبد هللا -156

   مصر09/02/1980 :تاريخ ومكان الوالدة   .مصرية :الجنسية

  ، شبرا الخيمة، مصر2، حارة نبيل نجيب، منزل رقم 2شارع  :العنوان الشخصي

  0020120022925: الھاتف الجوال 0020244081559: الھاتف القار

 com.yahoo@2002abdo_sharif :البريد اإللكتروني

  اإلجازة في اللغة واآلداب العربية :التكوين

   /مراجعة الكتب الدينية واالجتماعية والثقافية/ إعادة صياغة النصوص وضبطھا/ التأليف والتحرير والتدقيق اللغوي

  ، انجليزية، أردنيةعربية :اللغات

  التأليف والتحرير والتدقيق اللغوي :االختصاص
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  مؤلف ومحرر ومدقق :الوظيفة الرئيسية الحالية

  األرستقراطي المغامر: تشرشل"تأليف كتاب : األعمال الترجمية أو المصطلحية

  كتب عن عمر المختار وموسيليني:المشروعات الجارية

   

اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بجامعة :  العنوان المھني . ت ثقافية باحث عالقا، أحمد محمد شبلدماطي -157
 المنوفية، مصر

    المنوفية، مصر12/03/1977 :تاريخ ومكان الوالدة   .مصرية :الجنسية

  شارع المحكمة، الشھداء، المنوفية، مصر :العنوان الشخصي

  0020103819229: الھاتف الجوال 0020482754172: الھاتف القار

 com.yahoo@977damaty :البريد اإللكتروني

  ماجستير في اللغة العربية :التكوين

   /المراجعة اللغوية/ تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا

  عربية، انجليزية :اللغات

  الدراسات األدبية :االختصاص

  عالقات ثقافيةباحث  :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

   . دكتورة، رشا أحمدجمال -158

   مصر23/10/1975 :تاريخ ومكان الوالدة   .مصرية :الجنسية

  0020111107551: الھاتف الجوال 002025461893: الھاتف القار

 com.gmail@rashatrans :البريد اإللكتروني

   في األدب األمريكيدكتوراه دراسات :التكوين

الترجمة في المجاالت السياسية واالقتصادية والقانونية والمالية واالجتماعية واألدبية وفي ميادين حقوق اإلنسان والتعليم 
   والتسويق والسياحة

  عربية، انجليزية :اللغات

  الترجمة والتدقيق والنشر :االختصاص

 مترجمة مستقلة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

     .  مترجمة، أميرة رمضان عبد القايدازيةأبوج -159

   مصر06/08/1977 :تاريخ ومكان الوالدة   .مصرية :الجنسية

  ، مصر21551 ابن السيار،  شارع الكباري، اإلسكندرية، 19 :العنوان الشخصي

  2033092635: الھاتف الجوال  0106793454: الھاتف القار
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 com.yahoo@6abougazia :البريد اإللكتروني

    شھادة عليا في الترجمة:التكوين

   الترجمة في مجاالت السياحة والتسويق والعالقات العامة والفالحة والمالية

  عربية، انجليزية، فرنسية :اللغات

  الترجمة :االختصاص

  مترجمة مستقلة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

   .   مترجم، حنان إدوارسليمان -160

  .  مصرية: الجنسية

   شارع الرياض، المھندسين، الجيزة، مصر8 :العنوان الشخصي

  0020122269668: الھاتف الجوال 20233447747: الھاتف القار

 com.gmail@20fanan :البريد اإللكتروني

  شھادة عليا في الترجمة :التكوين

   الترجمة الطبية/ الترجمة القانونية/ ي مجاالت البنوك والمالية والھندسة والتأمين والتسويقالترجمة ف

  عربية، انجليزية :اللغات

  الترجمة :االختصاص

  مترجم مستقل :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

      . علي، مترجم بيوميقنديل -161

  .  مصرية: الجنسية

  بة، القاھرة، مصر  شارع العشري، حدائق الق7 :العنوان الشخصي

  0126215181: الھاتف الجوال 26824845: الھاتف القار

    اإلجازة في اللغة واآلداب االنجليزية:التكوين

  عربية، انجليزية: اللغات

تأليف " أخناتون، ذلك الفرعون المارق/ "تأليف توماس ليبھارت"  المايم والبانتومايم": األعمال الترجمية أو المصطلحية
قصة خروج بني إسرائيل من / "دونالد ريدفورد تأليف" مصر وكنعان وإسرائيل في العصور القديمة/ "يدفورددونالد ر

  "مصر في الميزان

 "عبور الحدود الثقافية: جوھر الترجمة ":المشروعات الجارية 

  

  مصر" كل الناس" مجلة :العنوان المھني  . مترجم، أحمد محمد أحمدمحمود -162

   مصر05/09/1951 :يخ ومكان الوالدةتار.  مصرية: الجنسية
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    ديبلوم الدراسات العليا في االنجليزية:التكوين

  عربية، انجليزية: اللغات

    الترجمة:االختصاص

  "كل الناس"رئيس قسم الترجمة بمجلة  :الوظيفة الرئيسية الحالية

تأليف إيرين فرانك " طريق الحرير/ "تأليف وينيفريد بالكمان" الناس في صعيد مصر": األعمال الترجمية أو المصطلحية
باري " تشريح حضاري/ "روبرت دنيا وجون فاين" التراث المغدور/ "بنجامين باربر" عالم ماك/ "وديفيد براونستون

  روبرت يانج" أساطير بيضاء/ "إليس كاشمور" صناعة الثقافة السوداء/ " كيمب

  

  

  مصر E-Localizeشركة إي لوكااليز : المھنيالعنوان .  باحث ومراجع لغوي، أنس جودةعبد التواب  -163

   مصر30/10/1983 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   شارع ترعة الجندي، حدائق القبة، القاھرة، مصر32 :العنوان الشخصي

  0109381496: الھاتف الجوال 0553654193: الھاتف القار

 com.hotmail@anasgodah :البريد اإللكتروني

    إجازة أصول الدين والدعوة اإلسالمية:التكوين

المراجعة الشرعية واللغوية / إخراج النصوص من إلطار الترجمة الحرفية/ مراجعة وتدقيق النصوص العربية
   /التحرير/ المتخصصة

    عربية، انجليزية:اللغات

  المراجعة والتدقيق اللغوي :االختصاص

  باحث ومراجع لغوي :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 :  العنوان المھني .  دكتور، عبد الحفيظ عبد العزيزمسعود -164

   :الفاكس  :الھاتف

   مصر29/06/1969 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   شارع عبد الرحمان أمين، القاھرة، مصر25 :العنوان الشخصي

  00495204527152: ھاتف الجوالال 0020124017835: الھاتف القار

 com.yahoo@012407835S :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اللغة األلمانية :التكوين

    عربية، ألمانية:اللغات

  الترجمة والخدمات اإلعالمية :االختصاص

  صاحب مكتب للترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية
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     .مترجم،  محمد مصطفى معودسيد -165

   المنصورة، مصر28/10/1980 :تاريخ ومكان الوالدة   .مصرية :الجنسية

   ساحة الزھراء، مدينة ناصر، القاھرة، مصر2186 :العنوان الشخصي

  20101196316: الھاتف الجوال

 com.hotmail@80mostafa_m :البريد اإللكتروني

  بكالوريوس في اللغات والترجمة :التكوين

   الترجمة في المجاالت الفنية والطبية والقانونية والعامة

  عربية، انجليزية، ألمانية :اللغات

  الترجمة :االختصاص

    مترجم:الوظيفة الرئيسية الحالية

  

ارات القانونية، دبي، اإلمارات العربية  مؤسسة آفاق للمحاماة واالستش: العنوان المھني .  مترجمة، ديناحجازي -166
  المتحدة

   القاھرة، مصر19/01/1975 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  0108941368/ 0505918586: الھاتف الجوال

 com.hotmail@dinahegazy :البريد اإللكتروني

  جمة والنشرشھادة في التر :التكوين

   /الترجمة الفورية/ الترجمة القانونية

  عربية، انجليزية :اللغات

  الترجمة القانونية :االختصاص

  مترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

   .  مترجم، زكريا محمدسلمان -167

  .  مصرية: الجنسية

  ، شارع الحرية، عين شمس، القاھرة، مصر13شقة عدد :العنوان الشخصي

  20121524663 :الھاتف الجوال

 com.hotmail@zece_ziko :البريد اإللكتروني

    شھادة جامعية في الترجمة:التكوين

   الترجمة القانونية/ الترجمة االقتصادية/  الترجمة األدبية/ الترجمة السياسية
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  عربية، انجليزية، ألمانية :اللغات

  ةالترجم :االختصاص

  مترجم مستقل :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

قسم الحشرات االقتصادية والمبيدات، كلية الزراعة، جامعة :  العنوان المھني. دكتور، ھاني محمد أحمدشتا -168
 القاھرة، مصر

   الجيزة، مصر09/09/1971 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   ، الجيزة، مصر12588، 503شقة ، 17 مدينة الشيخ زايد، عمارة :العنوان الشخصي

   20108781733 :الھاتف الجوال 20238502526: الھاتف القار

 com.hotmail@hanysheta :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في علم الحشرات :التكوين

   /تعليم اللغات األجنبية/ الترجمة والـتأليف

  ، انجليزيةعربية :اللغات

  الفيروسات الحشرية :االختصاص

    أستاذ مساعد بكلية الزراعة بالقاھرة:الوظيفة الرئيسية الحالية

تعليم المھارات اليومية واالعتماد على النفس : الدليل الشامل لذوي االحتياجات الخاصة" : األعمال الترجمية أو المصطلحية
  /  اكر وآخرونتأليف بروس ب" والتحكم في المشاكل السلوكية

  "وبائية الفيروسات النباتية": المشروعات الجارية

  

   المعھد الدولي للغات والترجمة، مصر: العنوان المھني.   مترجم، محمود عبده محمودرسالن -169

   مصر21/06/1983 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  شارع أحمد عبد العزيز، منوفية، مصر :العنوان الشخصي

  0100682060: الھاتف الجوال 0483797034: القارالھاتف 

 com.yahoo@raslanplus :البريد اإللكتروني

  )ألمانية(اإلجازة في اللغات والترجمة  :التكوين

    عربية، ألمانية:اللغات

  الترجمة والمراجعة اللغوية :االختصاص

    مترجم ومراجع لغوي ومحاضر باللغة األلمانية:ةالوظيفة الرئيسية الحالي

  

 .   مترجم رحاب حسني،عبد الحميد -170

   مصر12/03/1977 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية
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   20125201107 :الھاتف الجوال

 com.yahoo@backolddays :البريد اإللكتروني

  لوريوس تجارة وإدارة األعمالبكا :التكوين

   الترجمة والتعريب/ المراجعة والتدقيق/  التحرير

  عربية، انجليزية، إيطالية :اللغات

  الترجمة :االختصاص

  مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 .  كاتبة، صفاتسالمة -171

  .  مصرية: الجنسية

 com.yahoo@sftsalama :البريد اإللكتروني

  ماجستير في اللغة واآلداب االنجليزية :التكوين

  عربية، انجليزية: اللغات

  الشؤون العلمية والمستقبليات والخيال العلمي وتبسيط العلوم :االختصاص

  كاتبة وباحثة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  اللندنية" ألوسطالشرق ا"مقاالت عديدة بجريدة : األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

 وزارة التربية بالكويت: العنوان المھني.   مدرس، رمضان محمودمحمد -172

   مصر27/10/1973 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   الفرونية، الكويت81005، 18419: ب/ص :العنوان الشخصي

   9656612584 :الھاتف الجوال

 com.gmail@albardici :البريد اإللكتروني

  بكالوريوس في اآلداب والتربية :التكوين

  )اللسانيات والترجمة الفورية(اللغة االنجليزية : اللغات

  الترجمة الفورية/ الترجمة :االختصاص

  مدرس لغة انجليزية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، شارع : العنوان المھني .  دكتور، مصطفى محمد عبد هللاقاسم -173
  القاھرة، مصر11511، 638: ب/الجمھورية، ص

  025938788 :الفاكس 0107032867 :الھاتف
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    طنطا، مصر08/02/1973 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

 com.hotmail@0032mkassem :البريد اإللكتروني

 

  دكتوراه في فلسفة التربية :التكوين

وضع المصطلحات وتأليف وتعريب / الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/  العلمية والتقنية الترجمة
  / المعاجم المتخصصة

    عربية، انجليزية:اللغات

  السياسات التربوية :االختصاص

  باحث في السياسات التربوية :حاليةالوظيفة الرئيسية ال

التكنولوجيا واإلصالح التعليمي في : أوھام التكنولوجيا"/ نموھا، تعلمھا وبحثھا: اللغة ":األعمال الترجمية أو المصطلحية
   "/مصر

  /العالقات الحضارية المسيحية اإلسالمية بين احتماالت التعاون والصراع"/ صعود الصين": المشروعات الجارية

  

 شارع بھاء الدين 32، "يونفرسال سوميت للترجمة" مركز :العنوان المھني.  مترجم، مجدي محمودكيز -174
  الفتوري، سموحة، اإلسكندرية، مصر

   اإلسكندرية، مصر09/07/1957 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   شارع أبو رفيع، كفر عبده، اإلسكندرية، مصر14 :العنوان الشخصي

   2035452889 :والالھاتف الج

 com.yahoo@z_magdy :البريد اإللكتروني

  اإلجازة في اللغة االنجليزية والترجمة :التكوين

وضع المصطلحات وتأليف وتعريب  /ترجمة المؤتمرات تحريريا/ الترجمة االقتصادية والقانونية/  العلمية والتقنية الترجمة
مراجعة وتدقيق الترجمة / المعالجة الحاسوبية للمصطلحات/ الترجمة اآللية وبمساعدة الحاسوب/ جم المتخصصةالمعا

  إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمة/ التنسيق المصطلحي/ البحث في العبارية/ مضمونا ولغة

  عربية، انجليزية: اللغات

  البيئة، الترجمة الفنية :االختصاص

  "يونفرسال سوميت للترجمة"مترجم ومدير مركز :يةالوظيفة الرئيسية الحال

  ترجمة دراسة عن بعض برامج الكمبيوتر: المشروعات الجارية

  

كلية اآلداب، قسم اللغات الشرقية، جامعة القاھرة، شارع الھرم، القاھرة، : العنوان المھني.  دكتور، محمدسباعي -175
 مصر

  0143270709 :الفاكس 5851030 :الھاتف

   مصر08/08/1941 :تاريخ ومكان الوالدة.  ةمصري: الجنسية
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   شارع السادات، القاھرة، مصر21 :العنوان الشخصي

  01213270709: الھاتف الجوال

  دكتوراه في اللغات واآلداب الشرقية :التكوين

  ومصطلحيةإدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمية  /تدريس الترجمة والمصطلحية/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية

    عربية، فارسية، انجليزية:اللغات

  اللغة واآلداب الفارسية :االختصاص

  أستاذ متفرغ بجامعة القاھرة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  "/تاريخ إيران القديم"/ "في الفكر التصوفي اإليراني المعاصر"/ "اإلسالم في إيران": األعمال الترجمية أو المصطلحية

  )ثالث مجلدات" (تاريخ األدب في إيران"مراجعة ترجمة  :المشروعات الجارية

  

  وطرق التدريس، كلية التربية، دمياط الجديدة، مصرقسم المناھج: العنوان المھني.  دكتور السيد محمد،دعدور -176

  0572403880 :الفاكس 057243769 :الھاتف

   دمياط، مصر04/03/1963 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  ، رأس البر، محافظة دمياط، مصر3منزل رقم  : الشخصيالعنوان

  0106155841: الھاتف الجوال 0572526456: الھاتف القار

 com.hotmail@edadour :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في فلسفة التربية :التكوين

   الترجمة الفورية

  عربية، انجليزية :اللغات

   وطرق تدريس اللغة االنجليزيةمناھج :االختصاص

   وطرق التدريس بكلية التربيةقسم المناھجرئيس  :الوظيفة الرئيسية الحالية

إدارة الجودة في / إعداد الطالب للقرن الحادي والعشرين/ استراتيجيات تعلم اللغة: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  /المدارس

  

 ، الدوحة قطر22788: ب/وزارة التربية والتعليم،ص: العنوان المھني  . دكتورة، دينا محمودعيسوي -177

  009744253421 :الفاكس 0097454476 :الھاتف

   القاھرة، مصر01/05/1968 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  009745440760: الھاتف الجوال

 com.hotmail@essawydina :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في طرق تدريس اللغة الفرنسية :التكوين
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   ترجمة الكتب التربوية/ تدريس الترجمة)/ تحريريا(ترجمة المؤتمرات 

  عربية، فرنسية :اللغات

   وطرق تدريس اللغة الفرنسيةمناھج :االختصاص

  فرنسية وطرق تدريس اللغة المناھجل مدرسة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  "التعامل مع األطفال المعاقين ودمجھم في المؤسسات التربوية ":المشروعات الجارية

  

إدارة المناھج والكتب التربوية، وزارة التربية والتعليم، : العنوان المھني  . باحث، شحات عبد الرزاقعمران -178
 ، الدوحة، قطر10902: ب/ص

  009744832179 :الفاكس 009745566469 :الھاتف

  ، الجيزة، مصر19/02/1956 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: سيةالجن

 com.yahoo@mrn_hassan :البريد اإللكتروني

  اإلجازة في اللغة االنجليزية :التكوين

ترجمة  /الترجمة الفورية/ دب األطفالترجمة أ /الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/  العلمية والتقنية الترجمة
/ الترجمة اآللية وبمساعدة الحاسوب /وضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصة )/تحريريا(المؤتمرات 

التنسيق / البحث في العبارية/ مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ تدريس الترجمة / المعالجة الحاسوبية للمصطلحات
  / ات أو جمعيات ترجمةإدارة مؤسس /المصطلحي

  عربية، انجليزية: اللغات

  الترجمة التربوية المختصة :االختصاص

  باحث في اللغة االنجليزية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، محافظة البحيرة، : العنوان المھني  . دكتور، عادل إسماعيل محمدھاللمحمد  -179
 مصر

   0020453316378  :الفاكس 0020107289906 :الھاتف

   محافظة البحيرة، مصر16/12/1953: تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  شارع الجمھورية، دمنھور، محافظة البحيرة، مصر: العنوان الشخصي

 com.yahoo@adilhilal_dr :البريد اإللكتروني

  اه في تاريخ العصور الوسطىدكتور :التكوين

ترجمة الكتب والمقاالت / البحث في العبارية )/تحريريا(ترجمة المؤتمرات / الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية
  التاريخية والسياسية

  عربية، انجليزية :اللغات

  التاريخ اإلسالمي واألوروبي الوسيط :االختصاص

  أستاذ مساعد :الوظيفة الرئيسية الحالية
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  "عصر الحروب الصليبية": األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، : العنوان المھني.  دكتور،محمد نجيب أحمدصبوة  -180
 ، الكويت68168: ب/ص

  4830157 :الفاكس 4830157 :الھاتف

   مصر12/02/1952 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   شارع التعاون، الھرم، مصر27 :العنوان الشخصي

   0020235722943: الھاتف القار

 com.hotmail@alsabwahpsych :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في علم النفس اإلكلينيكي :التكوين

    /ات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصةوضع المصطلح/  العلمية والتقنية الترجمة

  عربية، انجليزية :اللغات

  علم النفس اإلكلينيكي التشخيصي/ العالج النفسي :االختصاص

  والعالج النفسي علم النفس اإلكلينيكي التشخيصي أستاذ :الوظيفة الرئيسية الحالية

دليل "/ "علم النفس اإلكلينيكي واإلرشادي ث فيمناھج البح"/ "علم النفس المعرفي": األعمال الترجمية أو المصطلحية
"/ نظريات نفسية متعددة لصياغة الحالة: قواعد التشخيص والعالج النفسي"/ "عالجي تفصيلي لالضطرابات النفسية

 "علم نفس اإلبداع"/ "العالج النفسي المعرفي في االضطرابات النفسية"

  

 المعھد العالي للفنون المسرحية، شارع جمال الدين :ن المھنيالعنوا .  دكتور   ، محمد ھناء عبد الفتاحمتولي -181
   الجيزة، مصر12556، 55:ب/األفغاني، ص

  0020235613233 :الفاكس 0020235613233 :الھاتف

    القاھرة، مصر13/12/1944 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  ، الجيزة، مصر55 :ب/، ص15حدائق األھرام، ھضبة الھرم، شقة  :العنوان الشخصي

  0020127168472: الھاتف الجوال 00202337404913: الھاتف القار

 com.gmail@metwaly.hanaa :البريد اإللكتروني

  

  دكتوراه في العلوم اإلنسانية :التكوين

ترجمة  /الترجمة الفورية/ ترجمة أدب األطفال /فلسفية والفكريةالترجمة ال/ الترجمة األدبية/  العلمية والتقنية الترجمة
البحث في / مراجعة الترجمة مضمونا ولغة /البحث الترجمي والمصطلحي/ تدريس المصطلحية)/ تحريريا(المؤتمرات 

   /التنسيق المصطلحي/ العبارية

  بولندية، انجليزية عربية، :اللغات

  الفنون واآلداب :االختصاص
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  أستاذ في فنون التمثيل واإلخراج :رئيسية الحاليةالوظيفة ال

  "/أرض الرماد والماس"/ "جماليات فن اإلخراج/ "سبع مسرحيات ذات الفصل الواحد: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

 كلية اآلداب، المنيا، مصرمركز البحوث االجتماعية، : العنوان المھني .  دكتور، مصطفى خلفعبد الجواد -182

  .  مصرية: الجنسية

  )اجتماع(دكتوراه في اآلداب : التكوين

  عربية، انجليزية: اللغات

  علم االجتماع :االختصاص

  كلية اآلداب، المنيامركز البحوث االجتماعية ب أستاذ علم االجتماع ورئيس :الوظيفة الرئيسية الحالية

بعض مالمح األزمة الحالية لعلم "/ "ربعض األبعاد الديموغرافية لألمية في مص": األعمال الترجمية أو المصطلحية
"/ رواد علم االجتماع: "جورج ريتزر)/ باللغة االنجليزية'" المشاركة الشعبية في تنظيم األسرة"/ "االجتماع في مصر

  "االتجاھات المعاصرة في نظرية علم االجتماع"/ "التعليم وقوة العمل في مصر"

  

 مصر/ جامعة األزھر، فرع البنات، شارع يوسف عباس، القاھرة: العنوان المھني .  دكتورة، أحالم فتحيحسن -183

   24028484 :الھاتف

   القاھرة، مصر06/07/1941 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  ، القاھرة، مصر11371شارع تحسين فرغلي، مدينة نصر،  :العنوان الشخصي

  0162938131: الھاتف الجوال 24027743: الھاتف القار

 com.gmail@hassan.ahlam :اإللكترونيالبريد 

  دكتوراه في األدب االنجليزي :التكوين

مراجعة الترجمة  /البحث الترجمي/ يس الترجمةتدر /الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/  العلمية والتقنية الترجمة
  /مضمونا ولغة

  ية، انجليزيةعرب :اللغات

  )رواية، سعر، مسرح(األدب االنجليزي  :االختصاص

  أستاذة بجامعة األزھر :الوظيفة الرئيسية الحالية

مشاكل نقل اللغة "/ "المعامالت في اإلسالم"/ "العلمانية واإلسالم"/ "تاريخ قبرص": األعمال الترجمية أو المصطلحية
 "/شرح الحديثالمنھل الحديث في "/ "العربية إلى االنجليزية

  

 قسم اللغة االنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الكويت، الكويت: العنوان المھني .  دكتور، محمد حلميھليل -184

   9659810959 :الھاتف

   اإلسكندرية، مصر09/02/1927 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

 com.hotmail@60mhelmi :البريد اإللكتروني
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  دكتوراه في اللسانيات  :التكوين

   /البحث في العبارية/ البحث الترجمي والمصطلحي/ تدريس الترجمة والمصطلحية

  عربية، انجليزية :اللغات

  اللسانيات :االختصاص

  أستاذ اللسانيات بجامعة الكويت :الوظيفة الرئيسية الحالية

 : األعمال الترجمية أو المصطلحية

Language, Discourse, Translation in the West and Middle East »  

« Learning Stress and Rhythm »/ 

“An English-Arabic Dictionary of Phrasal Verbs and Their Idioms”  

  

عباس، كلية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزھر، شارع يوسف : العنوان المھني  . دكتورة، ميرفت إبراھيمبكير -185
 القاھرة، مصر

  002024052607 :الفاكس 2634408 :الھاتف

   الجيزة، مصر20/03/1948 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   شارع محمد شاھين، العجوزة، القاھرة، مصر3 :العنوان الشخصي

  010776697: الھاتف الجوال 3350626: الھاتف القار

 com.hotmail@mervatbakir :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في األدب الفرنسي :التكوين

إدارة / مراجعة الترجمة مضمونا ولغة /البحث الترجمي/ يس الترجمةتدر /الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية
   /مؤسسات أو جمعيات ترجمة

  عربية، فرنسية :اللغات

  رجمة األدبيةالت :االختصاص

  رئيسة قسم اللغة الفرنسية واآلداب والترجمة الفورية بكلية الدراسات اإلنسانية بالقاھرة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

اإلسكوا، األمم المتحدة، قسم المؤتمرات، ساحة رياض الصلح، : العنوان المھني  . مترجم، نبيل عطيةزھيري -186
 بيروت، لبنان

   9611978113 :الھاتف

   ، القليوبية، مصر16/06/1948 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: جنسيةال

  ، شارع علم الدين الصنايع، بيروت، لبنان7بناية المنصور، شقة  :العنوان الشخصي

  9613484310: الھاتف الجوال

 org.un@elzohairy :البريد اإللكتروني
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  المعالجة اآللية للمعلوماتديبلوم  :التكوين

وضع المصطلحات وتأليف )/ تحريريا(ترجمة المؤتمرات / الترجمة االقتصادية والقانونية/  العلمية والتقنية الترجمة
البحث الترجمي / المعالجة الحاسوبية للمصطلحات/ الترجمة اآللية وبمساعدة الحاسوب/ وتعريب المعاجم المتخصصة

  إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمة  /البحث في العبارية/ جمة مضمونا ولغةمراجعة التر/ والمصطلحي

    عربية، انجليزية، روسية:اللغات

  اللغويات الحسابية والترجمة اآللية :االختصاص

  اإلسكوا، األمم المتحدة، بيروت، لبنانبرئيس قسم المؤتمرات : الوظيفة الرئيسية الحالية

  وثائق األمم المتحدة في جميع تخصصات المنتظم األممي: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  معجم الكلمات الوظيفية في االنجليزية/  معجم األدوات النحوية في العربية:المشروعات الجارية

  

 كلية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزھر، شارع يوسف :العنوان المھني.  دكتورة، زينب محمد صبريلبيب  -187
 عباس، القاھرة، مصر

   002024052607 :الفاكس 2634408 :اتفالھ

   القاھرة، مصر14/04/1949: تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   المنطقة الرابعة، مصر الجديدة، القاھرة، مصر55 :العنوان الشخصي

   22915484: الھاتف القار

  دكتوراه في الفرنسية :التكوين

   /البحث الترجمي والمصطلحي/ مصطلحيةتدريس الترجمة وال/  العلمية والتقنية الترجمة

  عربية، فرنسية :اللغات

  الترجمة :االختصاص

  بكلية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزھر رئيس قسم اللغة الفرنسية واآلداب والترجمة الفورية :الوظيفة الرئيسية الحالية

 /« Education et civilisations : culture Hindoue/Boudhique »: األعمال الترجمية أو المصطلحية

L’organisation de la famille musulmane/ 

La polygamie et sa raison d’être en Islam 

La légitimité de la répudiation 

  

 مركز التعليم المفتوح، جامعة القاھرة، المدينة : العنوان المھني. دكتور، محمد حمدي إبراھيم عبد المجيد -188
  لجيزة، مصرالجامعية للطالب، ا

  0020237604481 :الفاكس 00202122103918 :الھاتف

   المنوفية، مصر01/01/1940 :تاريخ ومكان الوالدة   .مصرية :الجنسية

    القاھرة، مصر11451 شارع سمير سيد أحمد،3 :العنوان الشخصي

   0020223641356: الھاتف القار
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 com.hotmail@egypt_esslss :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في الدراسات اليونانية :التكوين

  / البحث الترجمي والمصطلحي/ تدريس المصطلحية/ المعالجة الحاسوبية للمصطلحات

  يونانية قديمة، التينية، يونانية حديثة، انجليزية: اللغات

  الدراسات اليونانية والالتينية :االختصاص

    أستاذ متفرغ بكلية اآلداب، جامعة القاھرة:ة الرئيسية الحاليةالوظيف

أشعار "/ "سيرة الحياة الذاتية للمؤرخ يوسف ""/مختارات من الشعر اليوناني الحديث": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "موسوعة كامبريدج للنقد األدبي"/ "قسطنطين كغافيس

  

منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي شرق المتوسط، : ان المھني العنو.  مترجم، أحمد محمد إسماعيلكامل -189
  القاھرة، مصر11371، 7608: ب/مدينة نصر، ص

  202267024924 :الفاكس 20222765399 :الھاتف

   اإلسكندرية، مصر26/06/1956 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

 int.who@emro.kamela :البريد اإللكتروني

  ديبلوم الدراسات العليا في علوم اللغة االنجليزية التطبيقية :التكوين

تدريس )/ تحريريا(ترجمة المؤتمرات  /ترجمة أدب األطفال/ الترجمة االقتصادية والقانونية/  العلمية والتقنية الترجمة
  /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ الترجمة

  عربية، انجليزية :اللغات

  علوم اللغة االنجليزية التطبيقية :االختصاص

  مترجم بمنظمة الصحة العالمية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  

: ب/مجموعة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية بالعالم العربي، ص: العنوان المھني.  دكتورة، جيھان أحمدفرج -190
  القاھرة، مصر11471، 7525

  0020222879072 :الفاكس 0020222879072 :الھاتف

   اإلسكندرية، مصر16/07/1956 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   القاھرة، مصر11471، 7525: ب/ شارع عاصم عبد الحميد، مدينة نصر، ص17 :العنوان الشخصي

  0127226093: الھاتف الجوال 0020222879073: الھاتف القار

 org.arabworld-ibfan@marwan :البريد اإللكتروني

  ماجستير طب األطفال :التكوين

  /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة /وضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصة / العلمية والتقنية الترجمة

  عربية، انجليزية: اللغات
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   والعلميةترجمة الكتب الطبية/ طب األطفال :االختصاص

   مجموعة دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية بالعالم العربي   عضو في/  طبيبة أطفال:الوظيفة الرئيسية الحالية

المبادرات المرتكزة على "/ "التصوير الشعاعي للصدر"/ "أساسيات علم الوبائيات": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "/ائيةعالج أمراض القلب واألمراض الوع"/ " المجتمع

  : المشروعات الجارية

  

 ماي، سموحة، اإلسكندرية، 14 مركز اإلسكندرية الطبي، طريق :العنوان المھني.  دكتورة، جاكلين ولسنمتى -191
  مصر

  02034273506 :الفاكس 20127701220 :الھاتف

   :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  موحة، اإلسكندرية، مصر، س65 شارع اسما عيل يسري، شقة 61 :العنوان الشخصي

  020127701220: الھاتف الجوال 02034259801: الھاتف القار

 com.yahoo@444jacquelinewilson :البريد اإللكتروني

  ديبلوم إدارة الخدمات الصحية :التكوين

  البحث الترجمي / الترجمة اآللية وبمساعدة الحاسوب)/ تحريريا (ترجمة المؤتمرات / العلمية والتقنية الترجمة

  عربية، انجليزية :اللغات

  الترجمة الطبية العلمية :االختصاص

  بمركز اإلسكندرية الطبي  رئيس قسم العالج بالخارج:الوظيفة الرئيسية الحالية

" طب األطفال)/ "مراجعة(لطب النفسي لألطفال ا"/ "حقائق أساسية عن األمم المتحدة": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "/األسلحة البيولوجية والكيميائية"/ "معجم أمراض النساء والتوليد"/ "معجم علم األورام)/ "ترجمة(

 « The Math Grene"ترجمة كتاب : المشروعات الجارية

  

 اإلسكندرية، مصرالجمعية المصرية للمترجمين، : العنوان المھني . مترجم، محمد عبد الحميدماضي -192

   025747984: الھاتف

    اإلسكندرية، مصر02/11/1960 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   شارع محمد المويلحي، اإلسكندرية، مصر2: العنوان الشخصي

  0020123425725:  الھاتف الجوال002022919248: الھاتف القار

 com.yahoo@2720madi: البريد اإللكتروني

  اإلجازة في اللغة واآلداب االنجليزية: التكوين

   /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/  العلمية والتقنية الترجمة

  عربية، انجليزية :اللغات
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  الترجمة :االختصاص

  قسم الترجمة والتحرير لدى الجمعية المصرية للمترجمينمدير  :الوظيفة الرئيسية الحالية

  "المدخل اإلسالمي للطب" : األعمال الترجمية أو المصطلحية

   "عيون األنباء من طبقات األطباء"  ترجمة كتاب :المشروعات الجارية

  

: ب/متوسط، صالمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق ال: العنوان المھني  . مترجم عاطف محمد،زايد -193
  القاھرة، مصر11371، 7608

  20226702492:  الفاكس20222765245: الھاتف

    القاھرة، مصر07/08/1951 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   ، الجيزة، مصر31 أكتوبر، شقة 6 حي الفرسان، دريم الند، :العنوان الشخصي

  20121197644:  الھاتف الجوال20238550237: الھاتف القار

 int.who.emro@zayeda :البريد اإللكتروني

  اإلجازة في اللغة واآلداب االنجليزية :التكوين

مراجعة الترجمة  /وضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصة/ الترجمة األدبية/  العلمية والتقنية الترجمة
  /يق المصطلحيالتنس/ مضمونا ولغة

  عربية، انجليزية: اللغات

  الترجمة :االختصاص

  بالمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مراجع/مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق: العنوان المھني.  مترجمة، غادة عبد السالمشربيني -194

  القاھرة، مصر11371 ،7608: ب/المتوسط، ص

  22765000 :الفاكس 22765395 :الھاتف

   القاھرة، مصر05/06/1967 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   شارع إبراھيم شوقي، مدينة نصر، القاھرة، مصر8 :العنوان الشخصي

  0101270396: الھاتف الجوال 24040810: الھاتف القار

 int.who.emro@elsherbinig :البريد اإللكتروني

  ماجستير في الترجمة :التكوين

ترجمة اإلنتاج / الترجمة الفورية/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/  العلمية والتقنية الترجمة
إدارة مؤسسات أو / مراجعة الترجمة مضمونا ولغة /ريس الترجمةتد/ الترجمة اآللية وبمساعدة الحاسوب /السمعي والمرئي
  جمعيات ترجمة

  عربية، انجليزية :اللغات

  الترجمة :االختصاص
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  مترجمة بمنظمة الصحة العالمية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق: العنوان المھني.  مترجمة، عفاف مصطفىمشعل -195

  القاھرة، مصر11371، 7608: ب/وسط، صالمت

  22765000 :الفاكس 22765395 :الھاتف

   اإلسكندرية، مصر19/02/1952 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   شارع منصور فھمي، محطة الجامعة، اإلسكندرية، مصر12 :العنوان الشخصي

  0105154699: الھاتف الجوال 025552333: الھاتف القار

 int.who.emro@mashaala : اإللكترونيالبريد

  ديبلوم الترجمة التحريرية والترجمة الفورية :التكوين

  /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة )/تحريريا(ترجمة المؤتمرات /  العلمية والتقنية الترجمة

  عربية، انجليزية، فرنسية :اللغات

  مجال الطبيال :االختصاص

    مترجمة ومدققة طباعة بمنظمة الصحة العالمية:الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  

معھد اللغويات التطبيقية والترجمة، كلية اآلداب، جامعة : العنوان المھني  . دكتور، محمد عبد الغنيإبراھيم -196
 اإلسكندرية، مصر

  ية، مصر اإلسكندر21/07/1946 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   شارع مصطفى إسماعيل، اإلسكندرية، مصر20 :العنوان الشخصي

  006896022: الھاتف الجوال 4875964: الھاتف القار

 com.yahoo@mohabdelghani :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اللغويات والترجمة :التكوين

 /الترجمة الفورية/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ لتقنية العلمية وا الترجمة
وضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم  )/تحريريا(ترجمة المؤتمرات / ترجمة اإلنتاج السمعي والبصري

البحث / تدريس الترجمة والمصطلحية/ مصطلحاتالمعالجة الحاسوبية لل/ الترجمة اآللية بمساعدة الحاسوب /المتخصصة
  /التنسيق المصطلحي/ البحث في العبارية /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ الترجمي والمصطلحي

  عربية، انجليزية: اللغات

  /اللسانيات/ العلوم االجتماعية والسياسية :االختصاص

  الترجمة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندريةبمعھد اللغويات التطبيقية و مدرس :الوظيفة الرئيسية الحالية

اإلدارة  المرشد في مصادر التدريس على أنظمة"/ "دليل منظومة اإلدارة البيئية": األعمال الترجمية أو المصطلحية
 "/البيئية
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، أبوظبي، 17: ب/ص  وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع،:العنوان المھني  .، مترجم محمد عيدإبراھيم -197
  ارات العربية المتحدةاإلم

  0097124452461 :الفاكس 0097124083478 :الھاتف

   القاھرة، مصر12/05/1955 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة17: ب/ النادي السياحي، شارع الميناء، ص:العنوان الشخصي

  00971505161750: الالھاتف الجو 0097126767126: الھاتف القار

 com.yahoo@mohedid :البريد اإللكتروني

  بكالوريوس صحافة :التكوين

  /البحث في العبارية/ مراجعة الترجمة مضمونا ولغة /ترجمة أدب األطفال/ الترجمة األدبية

  عربية، انجليزية  :اللغات

  ر النقديترجمة األدب والفك :االختصاص

  مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

"/ رباعيات موالنا جالل الدين الرومي/ "آن سكستون" قصائد حب/ "أشعار سودرجران: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  /  مايكل كننجھام" مذكرات شخص"

  "داثةما بعد الح" كتاب عب /  عدد من الروايات ومجموعات القصص واألشعار:المشروعات الجارية

  

كلية الدراسات اإلنسانية، قسم اللغة واآلداب الفرنسية والترجمة، : العنوان المھني.  دكتور، رقية محمودجبر -198
 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاھرة، مصر

   القاھرة، مصر14/02/1948 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  مصرشارع الثورة، الدقي، الجيزة، 20 :العنوان الشخصي

   0101019375 :الھاتف الجوال 3355357: الھاتف القار

 com.hotmail@132kankan :البريد اإللكتروني

  دكتوراه دولة في األدب الفرنسي المعاصر :التكوين

/ البحث المصطلحي/  الترجمة والمصطلحيةتدريس/ ترجمة اإلنتاج السمعي والمرئي/ ترجمة أدي األطفال/ الترجمة األدبية
   الترجمة اإلسالمية

    عربية، انجليزية:اللغات

  /األدب الفرنسي/ اللغة الفرنسية/ الترجمة اإلسالمية :االختصاص

  أستاذ متفرغ لألدب المعاصر :الوظيفة الرئيسية الحالية

  "/المنتخب في تفسير القرآن"/ "ادئ األساسية لإلسالمالمب"/ "سيرة األنبياء في القرآن": األعمال الترجمية أو المصطلحية
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 كلية الدراسات اإلنسانية، شارع يوسف عباس، مدينة نصر، :العنوان المھني .  دكتور، منى السيد عليھاشم -199
 القاھرة، مصر

  002024052607 :الفاكس 2634408 :الھاتف

  مصر القاھرة، 23/03/1953 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

    شارع منذر كوبري، القبة، القاھرة، مصر14 :العنوان الشخصي

  0020122175730: الھاتف الجوال 002026849243: الھاتف القار

 eg.net.tedata@mhachem :البريد اإللكتروني

    دكتوراه في اللغويات والترجمة:التكوين

   /البحث المصطلحي/ تدريس الترجمة والمصطلحية/ الترجمة األدبية/ دية والقانونيةالترجمة االقتصا

    عربية، فرنسية:اللغات

  اللغويات والترجمة :االختصاص

  أستاذ بقسم اللغة الفرنسية وآدابھا بجامعة األزھر :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  

ة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وزارة اللجن:  العنوان المھني.  مترجم وباحث، أحمد محمدحمصاني -200
 ، الدوحة، قطر9865: ب/التربية والتعليم، ص

   القليوبية، مصر02/05/1956 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   9746584706 :الھاتف الجوال 9744941723: الھاتف القار

 qa.edu.moe@alhomassani.a :البريد اإللكتروني

  ديبلوم الدراسات العليا الخاصة في التربية وعلم النفس :التكوين

/ البحث الترجمي والمصطلحي)/ تحريريا(ترجمة المؤتمرات / الترجمة الفورية/ الترجمة األدبية/  العلمية والتقنية الترجمة 
  /عباريةالبحث في ال/ مراجعة الترجمة مضمونا ولغة

  عربية، انجليزية :اللغات

  فنيات واتصاالت/ علم النفس وعلم االجتماع/ التربية والتعليم :االختصاص

  مترجم وباحث برامج دولية :الوظيفة الرئيسية الحالية

"/ ي التعليماالتفاقية الدولية لعدم التمييز ف"/ "الخطوات التسع القياسية للجودة الشاملة" : األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "مالمح التربية"كتاب 

  

 قسم اللغة واآلداب االنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الكويت، :العنوان المھني .  دكتورة، ماري تيريزعبد المسيح -201
   الكويت13096، 23558: ب/ص

   009654812534 :الفاكس 009656505410 :الھاتف

   القاھرة، مصر05/06/1949 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية
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   القاھرة، مصر11261، 9 شارع محمد شفيق، شقة رقم 15 :العنوان الشخصي

  0020122887789: الھاتف الجوال 0020226336416: الھاتف القار

 com.hotmail@mamessih :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في األدب المقارن :التكوين

  /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة /تدريس الترجمة/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ رجمة األدبيةالت

  عربية، انجليزية :اللغات

  األدب المقارن :االختصاص

  أستاذة بجامعة الكويت :الوظيفة الرئيسية الحالية

  "/ لتاريخ النقد األدبيموسوعة كامبريدج"/ "الجمالية وعلم اجتماع الفن" : األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

   قسم علم االجتماع، كلية اآلداب، المنيا، مصر:العنوان المھني.  دكتور، محمود عبد الرشيدعبد الموجود -202

   المنيا، مصر10/11/1954 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  0100113011: الھاتف الجوال 0862342936: الھاتف القار

   االجتماعدكتوراه في علم :التكوين

ترجمة كتب / تدريس الترجمة/ وضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصة/  العلمية والتقنية الترجمة
  ومقاالت متخصصة في علم االجتماع

  عربية، انجليزية :اللغات

  علم االجتماع :االختصاص

  بكلية اآلداب، المنيا، أستاذ :الوظيفة الرئيسية الحالية

/ لجورج ريتزر" نظرية علم االجتماع/ "لجوردن مارشال" موسوعة علم االجتماع":  أو المصطلحيةاألعمال الترجمية
  /لشارلوت سميث" معجم األنثروبولوجيا"

  : المشروعات الجارية

  

 مركز اللغات والترجمة التخصصية، كلية اآلداب، جامعة القاھرة، مصر:  العنوان المھني .  سعد، مدرسسيد -203

  30709720 :الفاكس 37741903 :الھاتف

   الجيزة، مصر31/01/1972 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

    شارع عثمان علي، إمباية، الجيزة، مصر2 :العنوان الشخصي

  0105103634: الھاتف الجوال 33151391: الھاتف القار

 com.hooya@1234csayed :البريد اإللكتروني

  ديبلوم اللغويات التطبيقية: التكوين
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/ تدريس الترجمة والمصطلحية/ وضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصة )/تحريريا(ترجمة المؤتمرات 
  /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة /البحث الترجمي والمصطلحي

  عربية، انجليزية :اللغات

   ية الترجمة السياسية واالقتصاد:االختصاص

  مشرف برامج اللغة االنجليزية بجامعة القاھرة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

   كلية الحقوق، جامعة القاھرة، الجيزة، مصر:العنوان المھني  . مترجمة، منال سمير عبد المحسنسليمان -204

  002025727187 :الفاكس 0020235688444 :الھاتف

    الجيزة، مصر05/08/1967 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   شارع الشھيد أحمد حمدي، ميدان الجيزة، مصر46 :العنوان الشخصي

  0121213236: الھاتف الجوال 0020225710132: الھاتف القار

 com.yahoo@2006-manalsamir :البريد اإللكتروني

  ديبلوم الترجمة الفورية: التكوين

/ ترجمة أدب األطفال/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/  العلمية والتقنية الترجمة
/ البحث الترجمي والمصطلحي/ تدريس المصطلحية/ الترجمة اآللية بمساعدة الحاسوب/ ترجمة اإلنتاج السمعي والبصري
   /التنسيق المصطلحي/ بحث في العباريةال /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة

  عربية، انجليزية :اللغات

  البحث القانوني/ الترجمة القانونية :االختصاص

  مترجم بكلية الحقوق، جامعة القاھرة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  "لبدليل الطا"/ "دليل الدراسات القانونية"/ "موسوعة الطفل المصورة": األعمال الترجمية أو المصطلحية

  ترجمة العديد من األبحاث القانونية في كافة فروع القانون: المشروعات الجارية

  

   كلية الحقوق، جامعة القاھرة، الجيزة، مصر :العنوان المھني.  مترجمة، عبير عبد هللانجار -205

  25688622 :الفاكس 25688622 :الھاتف

    مصر القاھرة،16/10/1969 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   شارع راتب باشا، قسم الساحل، القاھرة، مصر26 :العنوان الشخصي

  0126844485: الھاتف الجوال 2344979: الھاتف القار

 fr.yahoo@abirnaggar :البريد اإللكتروني

  ماجستير لغة فرنسية :التكوين

   الترجمة االقتصادية والقانونية

  عربية، فرنسية :لغاتال



 

87 

  الترجمة القانونية :االختصاص

 مترجمة لغة فرنسية :الوظيفة الرئيسية الحالية

 

جامعة عين شمس، كلية اآلداب، قسم اللغة العبرية، ميدان : العنوان المھني.  دكتورة، ليلى إبراھيم أبو المجد -206
  القاھرة، مصر11566العباسية، 

   المحلة الكبرى، مصر12/10/1952 :الدةتاريخ ومكان الو.  مصرية: الجنسية

   شارع محمد كمال الدين حانفي، ميدان اإلسماعيلية،  القاھرة، مصر9 :العنوان الشخصي

  0105050577: الھاتف الجوال 22402074: الھاتف القار

 com.hotmail@1bergo-mr :البريد اإللكتروني

    دكتوراه في اختصاص الوثائق اليھودية في العصر الوسيط:التكوين

   مراجعة الترجمة مضمونا ولغة

  عبرية، بابلية :اللغات

  لغة العصر الوسيط وأدبه :االختصاص

  ، القاھرةجامعة عين شمسب أستاذة بقسم اللغة العبرية :الوظيفة الرئيسية الحالية

ترجمة باب الدعاء في / ترجمة باب العبادات األجنبية في التلمود"/ عقود الزواج": األعمال الترجمية أو المصطلحية
 ترجمة التلمود البابلي إلى اللغة العبرية/ التلمود

 

   معھد الدراسات التربوية، جامعة القاھرة، الجيزة، مصر: العنوان المھني. دكتور، سامي محمدنصار -207

  35718435 :الفاكس 35718374 :الھاتف

   المنوفية، مصر17/04/1951 :اريخ ومكان الوالدةت.  مصرية: الجنسية

  ، المجاورة الخاصة، الحي األول، الجيزة، مصر964منزل  :العنوان الشخصي

  0102262275: الھاتف الجوال 38371774: الھاتف القار

   eg.edu.cu@ies-info :البريد اإللكتروني

  ه في فلسفة التربيةدكتورا: التكوين

   الترجمة الفلسفية والفكرية

  عربية، انجليزية، فرنسية :اللغات

  أصول التربية :االختصاص

  عميد معھد الدراسات التربوية بجامعة القاھرة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  "/تربية القلي"/ "التربية في عالم ما بعد الحداثة": األعمال الترجمية أو المصطلحية
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 كلية رياض األطفال، قسم العلوم األساسية، جامعة :العنوان المھني.  دكتور، كمال الدين محمد حسينخليل  -208
  القاھرة، القاھرة، مصر

    القاھرة، مصر19/04/1942 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

   القاھرة، مصر11241 عمارات عنابة، 16 :العنوان الشخصي

  20122161254: الھاتف الجوال 0020225257782: الھاتف القار

 com.gmail@hussein.kamal :البريد اإللكتروني

 

  دكتوراه في الدراسات الفنية :التكوين

   ترجمة أدب األطفال/ الترجمة األدبية

  عربية، انجليزية :اللغات

    المسرح والدراسات الفنية:االختصاص

  أستاذ متفرغ بجامعة القاھرة :ة الرئيسية الحاليةالوظيف

  

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاھرة، مصر: العنوان المھني . دكتورة ، منى مصطفىبرادعي -209

  35711020 :الفاكس 35735055 :الھاتف

    القاھرة، مصر12/05/1948 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  0122143136: الھاتف الجوال 37407755: الھاتف القار

 com.gawab@mbaradei :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في االقتصاد :التكوين

    عربية، انجليزية:اللغات

  الترجمة االقتصادية :االختصاص

  سياسية، جامعة القاھرةكلية االقتصاد والعلوم ال أستاذ وعميد :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 مركز اللغات األجنبية والترجمة التخصصية، جامعة القاھرة، :العنوان المھني.  مدرس، محمود حامدشريف -210
  مصر

   الجيزة، مصر01/01/1979 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

    شارع مجد الزارية، أبو النمرس، الجيزة، مصر :العنوان الشخصي

  0103560775: الھاتف الجوال 27705059: الھاتف القار

 edu.aucegypt@aseef :البريد اإللكتروني

  ماجستير في علم اللغة :التكوين
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/ وضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصة /الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة االقتصادية والقانونية
التنسيق / البحث في العبارية/ مراجعة الترجمة مضمونا ولغة /البحث الترجمي والمصطلحي/ الترجمة والمصطلحيةتدريس 

  /المصطلحي

  عربية، انجليزية: اللغات

  محرر بجريدة األھرام :الوظيفة الرئيسية الحالية

)/ انجليزي-عربي(جم إلكتروني إعداد مع/ ترجمة مقاالت بملة قراءات إستراتيجية: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  المشاركة في ترجمة تقارير البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسة التمويل الدولية

  

 .  دكتور، أنور محمود عبد الواحد - 211

   مصر12/09/1927 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  دكتوراه في العلوم التطبيقية :التكوين

   /ترجمة المصطلحات الھندسية

  انجليزية، فرنسية، ألمانية :اتاللغ

  الترجمة الھندسية والتكنولوجية :االختصاص

  مترجم ومحرر وناشر :الوظيفة الرئيسية الحالية

إدارة " (المعجم الفني"المشاركة في وضع "/ ترجمة العلوم التطبيقية إلى اللغة العربية": األعمال الترجمية أو المصطلحية
" تكنولوجيا الورش"ترجمة كتاب "/ ھندسة اإلنتاج"وكتاب " ھندسة اللحام"ترجمة كتاب )/ التدريب الفني بالقوات المسلحة

تحرير )/  معجما19(تحرير سلسلة المعاجم التكنولوجية / من األلمانية" (على المخرطة"ترجمة كتاب )/ من الفرنسية(
المعارف التكنولوجية "تحرير سلسلة )/ قية كتابا في مختلف التخصصات الھندسية والتطبي38" (األسس التكنولوجية"سلسلة 

  )عربي- انجليزي(رئاسة تحرير الترجمة العربية لمعجم المصطلحات العلمية والفنية )/  كتب9(

  

   كلية العلوم، جامعة القاھرة، الجيزة، مصر:العنوان المھني.  دكتور، محمد محمديونس -212

  25727477 :الفاكس 25675057 :الھاتف

   الغربية، مصر06/04/1949 :اريخ ومكان الوالدةت.  مصرية: الجنسية

   ، القاھرة، مصر9 شارع الدكتور أحمد محمد إبراھيم، المنطقة الثانية، مدينة نصر، شقة 11 :العنوان الشخصي

  01214019703: الھاتف الجوال 22747145: الھاتف القار

  دكتوراه في اللغة واآلداب الفارسية :التكوين

  /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة /ريس الترجمةتد/ الترجمة األدبية

  عربية، فارسية :اللغات

  األدب الفارسي :االختصاص

  رئيس قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية بجامعة القاھرة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  "/الملك والساحرحكاية "/ "حول وزن الشعر/ "ديوان أشعار  من الفارسية": األعمال الترجمية أو المصطلحية

   ترجمة ديوان حكيم سوزني سمرقندي:المشروعات الجارية
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 كلية طب األسنان، جامعة القاھرة، مصر:  العنوان المھني. دكتور، كمال الدين محمدمتيم -213

   الشرقية، مصر19/01/1942 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  ، الجيزة، مصر شارع جزيرة العرب، المھندسين27 :العنوان الشخصي

  0123670199: الھاتف الجوال 33473020: الھاتف القار

  دكتوراه في طب األسنان :التكوين

   /  العلمية والتقنية الترجمة

  عربية، انجليزية :اللغات

  طب األسنان :االختصاص

  أستاذ طب األسنان :الوظيفة الرئيسية الحالية

  " طب األسنانقاموس مصطلحات": األعمال الترجمية أو المصطلحية

  

 الظھران 1507: ب/شركة الزيت أرامكو العربية السعودية، ص:   العنوان المھني. مترجم، جالل طهخطيب -214
  المملكة العربية السعودية31211

  096638739050 :الفاكس 096638746940 :الھاتف

    الغربية، مصر03/08/1952 :تاريخ ومكان الوالدة.  مصرية: الجنسية

  ، الدور الرابع، المحروسة، المھندسين، الجيزة، مصر9شقة  :العنوان الشخصي

  002025241815: الھاتف الجوال 002023028452: الھاتف القار

 com.aramco@elkhatib.galel :البريد اإللكتروني

  بكالوريوس لغة انجليزية :التكوين

   الترجمة االقتصادية والقانونية/ تقنية العلمية وال الترجمة

  عربية، انجليزية :اللغات

  الطب/ السالمة/ البيئة/ الھندسة/ صناعة البترول :االختصاص

   رئيس قسم الترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

 .  صحفية، ناتاشا أندريباالغين -215

  .  لبنانية: الجنسية

  9613023451: الھاتف الجوال 9619913191: الھاتف القار

 com.hotmail@npalaguine :البريد اإللكتروني

    ماجستير في الصحافة:التكوين
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  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

  الصحافة والتحرير والترجمة :االختصاص

    صحفية ومترجمة:الوظيفة الرئيسية الحالية

  )من االنجليزية إلى الفرنسية"  (المجمع الكنسي لجون بول الثاني": صطلحيةاألعمال الترجمية أو الم

  

  

  

  

 القابضة، لبنان" ماك"شركة :  العنوان المھني .  مترجمة، جناتخوري -216

   علمان، لبنان14/03/1974 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

  حرش ثابت، عمارة المادون، بيروت، لبنان :العنوان الشخصي

   9613649219 :لھاتف الجوالا

 com.hotmail@elkhoury_jane :البريد اإللكتروني

  الدراسات المعمقة في الترجمة :التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية، إسبانية: اللغات

  الترجمة :االختصاص

   مترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

تقرير لصالح منظمة العمل )/ من الفرنسية للعربية" (مستحضرات التجميل"مقالة :  الترجمية أو المصطلحيةاألعمال
  )/من الفرنسية للعربية" (فرنسا األصيلة)/ "من االنجليزية للعربية(العربية 

  

  

   الجامعة األمريكية، بيروت، لبنان:العنوان المھني  .، مترجم بادرسليم -217

    .لبنانية: الجنسية

  عمارة عموس، بكاتا، الجبل، بيروت، لبنان :العنوان الشخصي

 9613608347: الھاتف الجوال

 com.yahoo@slim.bader :البريد اإللكتروني

  ماجستير في اللغة واآلداب العربية :التكوين

    عربية، انجليزية:اللغات

  قيق والتحريرالترجمة والتد :االختصاص

  لدى الجامعة األمريكية، بيروتمترجم  :الوظيفة الرئيسية الحالية
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من العربية إلى " (2004 و1995تطور خارطة أحوال المعيشة في لبنان بين عامي ": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  )/االنجليزية

  

  

   .  مترجمة، سناءخوري -218

    .لبنانية: الجنسية

  96106432321: الھاتف الجوال

  اإلجازة في األدب الفرنسي :التكوين

  عربية، فرنسية: اللغات

  الترجمة األدبية :االختصاص

  مترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

من " (كيف تطور الغرب وأصبح غنيا/ "مسرحية لجان أنووي" مسافر بال حقيبة": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  )/الفرنسية

  لفرديناند ألكييه" التوق إلى الخلود"و" أجزاء من معجم العلوم اإلنسانية: "رنسيةمن الف: المشروعات الجارية

   

   .  دكتور، أنطوان أبو زيد -219

   لبنان05/11/1955 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

  9613587769: الھاتف الجوال 9611685364: الھاتف القار

 com.hotmail@antoineabouzeid :البريد اإللكتروني

  دكتوراه دولة في التعلمية: التكوين

    عربية، فرنسية:اللغات

  الترجمة األدبية :االختصاص

كتاب / "لروالن إيكو" القارئ في الحكاية/ "لبيار غيرو" علم الداللة"و" السيمياء": األعمال الترجمية أو المصطلحية
لجوزيه " لعبة قطع الرؤوس/ "لغاندي" كل البشر إخوة/ "لغوته" آالم الشاب فرتر/ "لميالن كونديرا" نسيانالضحك وال
  لكنوت ھامسون " صوت الحياة/ "لميالن كونديرا" معجم كونديرا الحميم/ "ليزاماليما

  

 انية، بيروت، لبنانكلية اآلداب، الفرع األول، الجامعة اللبن:  العنوان المھني. دكتور، حسن منصورحاج -220

   الشوف، لبنان13/10/1956 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

    بعاصير، حي الفتيحات، الطريق العام، قضاء الشوف، لبنان:العنوان الشخصي

  9603820804: الھاتف الجوال 96107920106: الھاتف القار

 lb.edu.ul@hassanaj :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في الفلسفة :التكوين
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  عربية، فرنسية: اللغات

  الترجمة الفلسفية والفكرية :االختصاص

  بالجامعة اللبنانية رئيس قسم الفلسفة :الوظيفة الرئيسية الحالية

نيتشه بين "/ "فيزيقا عند اليبنتزإنجاز خطاب الميتا"/ "أنطولوجيا ھيغل حسب ماركيوز" : األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "أسس ميتافيزيقا األخالق أو في سبيل نقد العقل العملي: كانط"/ "ھايدغر ودولوز: قراءتين

  

 كلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال، الجامعة اللبنانية، بيروت، : العنوان المھني.دكتور، سوسن يحيىحجار -221
  لبنان

  96103857450  :الھاتف

   لبنان10/08/1960 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

  دكتوراه في األعمال الدولية :التكوين

  عربية، انجليزية، فرنسية: اللغات

  االقتصاد واألعمال الدولية :االختصاص

  أستاذ مشارك بالجامعة اللبنانية :الوظيفة الرئيسية الحالية

دفاع عن القدرة : صناعة الدفاع األوروبية "" /نحو تشكيل تحالفاتجاه متزايد ": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "التنافسية

  

 كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية، لبنان:  العنوان المھني.دكتور، جورجسعد -222

   أبلح، لبنان1953/ 26/06 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

  دكتوراه في الحقوق :التكوين

  عربية، فرنسية: اللغات

  الترجمة القانونية :ختصاصاال

  أستاذ بكلية الحقوق، الجامعة اللبنانية :الوظيفة الرئيسية الحالية

" شاعرية أحالم اليقظة/ "لموريس دوفريجيه" مؤسسات سياسية وقانون دستوري ":األعمال الترجمية أو المصطلحية
نصوص في فلسفة / "لميشيل تروبير" انونفلسفة الق/ "لفلكس غتاري وجيل دولوز" ما ھي الفلسفة/ "لغاستون باشالر

   /  لبجارن ملكفيك" القانون

  

معھد العلوم االجتماعية، ساحة ساقية الجنزير، شارع عبد هللا مشنوق، :  العنوان المھني.دكتور، سعودمولى -223
 الجامعة اللبنانية، بيروت، لبنان

  01809701 :الفاكس 01809700 :الھاتف

   بيروت، لبنان52/07/1953 :كان الوالدةتاريخ وم  .لبنانية: الجنسية

  03905922: الھاتف الجوال 01802828: الھاتف القار
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 edu.earlham@elmasa :البريد اإللكتروني

 

  دكتوراه في الحضارة والدراسات اإلسالمية :التكوين

السلم / الديانات المقارنة/ الدين والساسة/ وسط والمجتمعات اإلسالميةتاريخ الشرق األ/ الفلسفة/ الدراسات اإلسالمية
   الحوار بين األديان وفض النزاعات/ والدراسات الدولية

  عربية، انجليزية، فرنسية :اللغات

  الحضارة والدراسات اإلسالمية :االختصاص

  أستاذ مشارك بالجامعة اللبنانية :الوظيفة الرئيسية الحالية

الضرورة : الحوار اإلسالمي المسيحي"/ "اإلسالم وحقوق اإلنسان"/ "تراجع الماركسية": رجمية أو المصطلحيةاألعمال الت
  "/الحركة اإلسالمية ومشكل العنف واإلرھاب"/ "والتحدي

  

  

     . دكتور، جورجسليمان -224

   صيدا، لبنان1942 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

  سفةدكتوراه في الفل :التكوين

  عربية، فرنسية: اللغات

  الترجمة الفلسفية والفكرية :االختصاص

  / لموريس أولندر" لغات الفردوس": األعمال الترجمية أو المصطلحية

  لجوزيف لوكلير" تاريخ التسامح في زمن اإلصالح": المشروعات الجارية

  

  امعة اللبنانية، لبنان كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الج:العنوان المھني. دكتور، مصباحصمد -225

   باخون، لبنان04/10/1947 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

  شارع أبي سمرة، طرابلس، لبنان :العنوان الشخصي

  03228018: الھاتف الجوال 06437780: الھاتف القار

 com.mailhot@org.elmina :البريد اإللكتروني

    دكتوراه في األدب الفرنسي:التكوين

    عربية، فرنسية:اللغات

  الترجمة األدبية :االختصاص

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية أستاذ :الوظيفة الرئيسية الحالية

اإلنسان "/ "جتاريخ الزوا"/ "البحر األبيض المتوسط"/ "األبنية األنثروبولوجية للخيال": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "معجم األثنولوجيا واألنثروبولوجيا"/ "المتكلم



 

95 

  

 معھد العلوم االجتماعية، الجامعة اللبنانية، لبنان:  العنوان المھني .  دكتور، جوزيف إبراھيمعبد هللا -226

   لبنان1948 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

    دكتوراه في علم االجتماع:التكوين

  ، فرنسيةعربية: اللغات

  الترجمة السياسية والعسكرية/ علم االجتماع :االختصاص

  بمعھد العلوم االجتماعية، الجامعة اللبنانية أستاذ :الوظيفة الرئيسية الحالية

التاريخ االجتماعي "/ "تكوين السوسيولوجيا"/ "اللحمة االجتماعية وأزمة السلطة": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "ان والبلدان العربيةواالقتصادي للبن

  

مركز اللغات والترجمة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الجامعة : العنوان المھني  . دكتورة ھدى،موكناس -227
 اللبنانية، لبنان

    .لبنانية: الجنسية

  نھج معھد الدوحة، عمارة الجبل األخضر، دوحة الحص، لبنان :العنوان الشخصي

  9603730766: تف الجوالالھا 9615803440: الھاتف القار

 com.hotmail@hodamehio :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اللسانيات والسيميائية والتواصل :التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

   اللسانيات:االختصاص

  عة اللبنانيةأستاذة محاضرة بالجام :الوظيفة الرئيسية الحالية

المشاركة / لكريستين ديريو" األسس الجدلية للترجمة الفنية" كتاب: من الفرنسية للعربية: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "القراءة والفھم" المشاركة في كتاب " / كلمات"في إعداد المسرد المتخصص 

  

  

 ، لبنان446: ب/ صجامعة كسليك، كلية اآلداب،:  العنوان المھني. دكتور، طاللوھبي -228

  9619642333 :الفاكس 9619640664 :الھاتف

   لبنان20/01/1963 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

  عمارة وھبي،حي الدوراء، البطرون، لبنان :العنوان الشخصي

  9613158640: الھاتف الجوال 9616742342: الھاتف القار

 edu.brown@talalwehbe :البريد اإللكتروني

    دكتوراه في اللسانيات:التكوين
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  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

  اللسانيات والترجمة :االختصاص

  بجامعة كسليك أستاذ مشارك :الوظيفة الرئيسية الحالية

اإلصالح واإلصالح : تأثير اللسانيات"/ "م وغداإشكاليات الترجمة العربية باألمس واليو": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "/عناصر لنظرية لسانية استنادا لكتاب سيبويه"/ "المضاد

    

  

      مترجم، أسعدمعلوف -229

   دوما، لبنان25/06/1979 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

  شارع سان جورج، عمارة خليف، لبنان :العنوان الشخصي

  9613968576: الھاتف الجوال 9619943091: الھاتف القار

 com.yahoo@maaloufco :البريد اإللكتروني

  شھادة جامعية في األدب االنجليزي والترجمة :التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية، ألمانية: اللغات

  الترجمة :االختصاص

  مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

: من االنجليزية للعربية/ لموسى عبود" العودة من الصحراء: "من العربية لالنجليزية: مال الترجمية أو المصطلحيةاألع
أھمية الوعي الثقافي في : "كتاب/ تقرير حول الصراع بين الھند وباكستان حول كشمير/ لجيمس آلن" مثلما يظن اإلنسان"

  " عملية الترجمة

  

   

  

 بيروت، 6669، 113: ب/أكاديميا أنترناسيونال، شارع فردان، ص: عنوان المھنيال. دكتور، محمد شريفدبس -230
 لبنان 

  9611805478 :الفاكس 9611800811 :الھاتف

   بيروت، لبنان09/07/1948 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

  9613899929: الھاتف الجوال 9611805478: الھاتف القار

 com.yahoo@debsmehamad :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اإللكترونيات :التكوين

/ المعالجة الحاسوبية للمصطلحات /وضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصة /الترجمة العلمية والتقنية
  . سسات أو جمعيات ترجمية ومصطلحية إدارة مؤ /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ البحث الترجمي والمصطلحي

  عربية، انجليزية، فرنسية: اللغات
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  اإللكترونيات وھندسة االتصاالت :االختصاص

  أستاذ اإللكترونيات بكلية العلوم، الجامعة اللبنانية :الوظيفة الرئيسية الحالية

المعجم المصور في  /ي الكيمياءالمعجم المصور ف/ المعجم المصور في الفيزياء: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  /البيولوجيا

  ) معجما علميا في معظم العلوم والتقنيات24مجموعة من (المعاجم األكاديمية المتخصصة : المشروعات الجارية

  

: ب/كلية اآلداب، قسم الترجمة، جامعة الروح القدس، كسليك، ص: العنوان المھني.  دكتور، طانيوس فارسنجيم -231
  لبنان446

  9619600100 :الفاكس 9619600 :الھاتف

   دوراس، لبنان25/02/1946 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

   9619910273: الھاتف القار

 lb.edu.usek@taniosnjeim :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في الفلسفة والعلوم اإلنسانية :التكوين

   إدارة مؤسسات أو جمعيات ترجمية /نظرية الترجمة/ تدريس الترجمة/ الترجمة الفورية/ رجمة األدبيةالت

  عربية، فرنسية، انجليزية، إيطالية :اللغات

  التفكير الفلسفي واألدبي والديني :االختصاص

  عميد وأستاذ :الوظيفة الرئيسية الحالية

  " مجلدات4(الفرنسية في الباكالوريا " / "مغادرة صديق"/ "بعد ماركسالماركسيات ": األعمال الترجمية أو المصطلحية

   ترجمة مؤلفات اسطفان الدويھي من العربية إلى الفرنسية:المشروعات الجارية

  

  

، الكسليك، 446: ب/جامعة الروح القدس، كلية اآلداب، ص: العنوان المھني. دكتور، جوزيف ميشالشريم -232
 جونيه، لبنان

  9619600100 :الفاكس 9619600 :الھاتف

   لبنان02/09/1948 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

   ، بعبدا، لبنان 40026: ب/، ص57اللويزة، شارع  :العنوان الشخصي

   96103343423 :الھاتف الجوال 96105923938: الھاتف القار

 lb.edu.usek@ttresfle :البريد اإللكتروني

   دكتوراه دولة في األسلوبية:التكوين

وضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم  /الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية
رجمة الت/ مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ البحث الترجمي والمصطلحي /تدريس الترجمة والمصطلحية /المتخصصة
  الدبلوماسية
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  عربية، فرنسية :اللغات

  األدب/ اللسانيات :االختصاص

  أستاذ بجامعة الروح القدس :الوظيفة الرئيسية الحالية

  "طيور أيلول: "إميلي نصر هللا"/ لقاء: "ميخائيل نعيمة: األعمال الترجمية أو المصطلحية

  :المشروعات الجارية

  

   المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان:  العنوان المھني. دكتور، حسن عليشريف -233

   9611303441 :الفاكس 9611303441 :الھاتف

   بيروت، لبنان01/07/1943 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

   بيروت، لبنان8575-11صندوق بريد  :العنوان الشخصي

 lb.cyberianet@charif-h :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في الھندسة النووية :التكوين

   /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، انجليزية :اللغات

  العلوم الفيزيائية والھندسية :االختصاص

  مستشار في المجلس الوطني للبحوث العلمية :الوظيفة الرئيسية الحالية

  "/مناھج استشراف المستقبل: االستشراف"/ رحلة في تاريخ المجرات": ة أو المصطلحيةاألعمال الترجمي

  

  

 دائرة اللغات الحية والترجمة، جامعة البلمند، طرابلس، لبنان: العنوان المھني  . دكتورة، نھلةبيضون -234

   لبنان15/04/1966 :تاريخ ومكان الوالدة   .لبنانية :الجنسية

   طرابلس، الميناء، لبنان2507: ب/ص :العنوان الشخصي

  96103321992: الھاتف الجوال 9616204959: الھاتف القار

 com.hotmail@nahlabaydoun :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في الترجمة :التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

  الترجمة :االختصاص

  بدائرة اللغات الحية والترجمة، جامعة البلمند، طرابلس، لبنان  أستاذة مساعدة:رئيسية الحاليةالوظيفة ال

ألمين  "موانئ المشرق"رواية / ألمين معلوف" القرن األول بعد بياتريس"رواية : األعمال الترجمية أو المصطلحية
سير : عالم النساء" كتاب/ جفري ماسون وسوزان مكارثيل" الحياة االنفعالية عند الحيوان: عندما تبكي الفيلة" كتاب/ معلوف

  ألمين معلوف" صخرة طانيوس"رواية "/ نساء على مفترق ثقافات القرن العشرين
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، طرابلس، 818: ب/جامعة الجنان، زيتون أبي سمراء، ص: العنوان المھني.  دكتور، حسام محمد سعدسباط -235
 لبنان

  06447900 :الفاكس 009616447907 :الھاتف

   الميناء، لبنان27/06/1965 :تاريخ ومكان الوالدة  .لبنانية: الجنسية

  البوابة، شارع جمال عبد الناصر، عمارة الالذقاني، الميناء، طرابلس، لبنان  :العنوان الشخصي

  009616447900: الھاتف الجوال

 lb.edu.jinan@tra :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في الدراسات الشرقية :التكوين

  )نصوص القرآن الكريم وكتب الفقه اإلسالمي(الترجمة الدينية 

  عربية، فرنسية: اللغات

  معاني القرآن الكريم :االختصاص

  بجامعة الجنان رئيس قسم الترجمة :الوظيفة الرئيسية الحالية

   مصطلحات الفقه اإلسالمي إلى الفرنسيةبحث حول إشكالية ترجمة: األعمال الترجمية أو المصطلحية

   دراسات مقارنة حول ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الفرنسية:المشروعات الجارية

  

  

     . محمد أحمد، مترجممحبوبي -236

    .موريتانية: الجنسية

   ، نواكشوط، موريتانيا 4600: ب/ ص:العنوان الشخصي

  002226325914: الھاتف الجوال 002225259192: الھاتف القار

    عربية، فرنسية، انجليزية:التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

  الترجمة :االختصاص

  مستشار في علم االجتماع ومترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

ترجمة / ترجمة مخطط التنمية المحلية/ ترجمة مجلة تربية الماشية/ ترجمة مجلة الغابات: األعمال الترجمية أو المصطلحية
  /2005التشخيص اإلسھامي 

  

المھرجان الوطني للتراث والثقافة، الرياض، المملكة العربية : العنوان المھني  . باحث ثقافي، محمد محمودتوبة -237
 السعودية

   الجليل، فلسطين15/08/1938 :تاريخ ومكان الوالدة.  فلسطينية: الجنسية
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  العربية السعودية المملكة  ، الرياض،340105: ب/ص :العنوان الشخصي

   00966505214491 :الھاتف الجوال 0096614821492: الھاتف القار

 com.hotmail@attobat :البريد اإللكتروني

  اإلجازة في اللغة االنجليزية :التكوين

   الترجمة العسكرية/ الترجمة الفورية/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية

  عربية، انجليزية :اللغات

  الترجمة :االختصاص

  مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

" سرقة التاريخ/ "لغاري ھارت" القوة الرابعة/ " لباتريك جيه بوكونان" موت الغرب": األعمال الترجمية أو المصطلحية
" انتحار الغرب/ "لجيمي كارتر" منا المعرضة للخطرقي/ "لغراھام إي فولر" مستقبل اإلسالم السياسي/ "لجاك غودي

  / لريتشارد كوك وكريس سميث

  

  

 .  دكتور، خضر حامدأحمد -238

   حيفا، فلسطين25/12/1935 :تاريخ ومكان الوالدة.  فلسطينية: الجنسية

  ، دمشق، سوريا96311، 14429: ب/ص :العنوان الشخصي

  0944498764: الھاتف الجوال 3712069: الھاتف القار

 com.madarco@info :البريد اإللكتروني

 

  دكتوراه في العلوم الرياضية :التكوين

    /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية

    عربية، انجليزية، روسية:اللغات

  الميكانيك :االختصاص

  متقاعد :ظيفة الرئيسية الحاليةالو

الجغرافية الجديدة لتفاوت "/ "الرياضيات والشكل األمثل"/ "مقدمة إلى التحليل الدالي": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "/الدخل العالمي

 "مقدمة موجزة: االقتصاديات:"  ترجمة كتاب بعنوان:المشروعات الجارية

  

  

، مركز 23700: ب/المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، ص: المھني العنوان . دكتور، حسام أمينخطيب -239
 الترجمة، الدوحة، قطر

  9744321402 :الفاكس 9744120294 :الھاتف
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   طبرية، فلسطين10/05/1932 :تاريخ ومكان الوالدة.  فلسطينية: الجنسية

   الدوحة، قطر14966: ب/شارع البديع، ص :العنوان الشخصي

  9745854396: الھاتف الجوال 9744874590: الھاتف القار

 com.hotmail@hussamkh  :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في األدب المقارن: التكوين

ية الترجمة اآلل /وضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصة /الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية
إدارة مؤسسات أو  /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ البحث الترجمي والمصطلحي/ تدريس الترجمة / بمساعدة الحاسوب
  /جمعيات ترجمة

  عربية، انجليزية: اللغات

  )أوروبي/عربي(األدب المقارن  :االختصاص

  والتراث بقطربالمجلس الوطني للثقافة والفنون مشرف مركز الترجمة  :الوظيفة الرئيسية الحالية

" في انتظار غودو/ "لبيتر ورسلي" العالم الثالث/ "لسمرست موم" عصارة األيام": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  /لدو الندشير" التربية التجريبية/ "لويمزات وبروكس" تاريخ موجز: النقد األدبي/ "لسامويل بيكت

  :المشروعات الجارية

  

     . مترجمة، مھا حسنبحبوح -240

    حيفا، فلسطين15/08/1947 :تاريخ ومكان الوالدة.  فلسطينية: جنسيةال

    دمشق، سوريا12642 مھاجرين، بناء الطيبي، :العنوان الشخصي

   0944946784 :الھاتف الجوال 3736020: الھاتف القار

 com.hotmail@47-maya :البريد اإللكتروني

  اإلجازة في األدب االنجليزي :ينالتكو

/ ترجمة أدب األطفال/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية
     /مراجعة الترجمة مضمونا ولغة )/تحريريا(ترجمة المؤتمرات 

  عربية، انجليزية :اللغات

لبيتر " سطوة الذھب/ "لجيمس والدروب" ذروة النجاح/ "لنيكوال توكار" الطفل والكتاب": صطلحيةاألعمال الترجمية أو الم
سكينة / ""لكارل بفيننجير" مناھل اإلبداع/ "لدي آن روزنبارغ" تعيين الكفاءات األفضل في الموقع المناسب/ "برنستاين
  / لبيتر واين ومايل والكر" االستيالء/ لبيرام كاراسو" الروح

  

  

  

  جيبوتي2479: ب/األمانة العامة للحكومة، ص:  العنوان المھني  ، خيري عيسىروبله  -241

  253558538 :الفاكس 253310217 :الھاتف
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   جيبوتي17/07/1969 :تاريخ ومكان الوالدة.  جيبوتي: الجنسية

   جيبوتي2479: ب/ص :العنوان الشخصي

  253816200: الھاتف الجوال 253362594: الھاتف القار

 com.hotmail@issakhairi :ريد اإللكترونيالب

  األستاذية في علوم اللغة واآلداب العربية  :التكوين

   /التنسيق المصطلحي/ البحث الترجمي/ تدريس الترجمة/ الترجمة االقتصادية والقانونية

    عربية، فرنسية:اللغات

  ة واآلداب العربيةعلوم اللغ :االختصاص

  مساعد مدير ديوان الرئاسة :الوظيفة الرئيسية الحالية

  

  

 1000، 3: ب/وزارة التربية، المديرية العامة للمناھج، ص: العنوان المھني  . مترجمة، زوينة خلفانتويةآل  -242
  مسقط، سلطنة عمان

    إبرا، سلطنة عمان23/06/1976 :تاريخ ومكان الوالدة   .عمانية :الجنسية

   مسقط، سلطنة عمان130، 434: ب/ص :العنوان الشخصي

  99430251: الھاتف الجوال

 com.hotmail@altuwayya_z :البريد اإللكتروني

  ماجستير في دراسات الترجمة :التكوين

   / الفكريةالترجمة الفلسفية و/ الترجمة األدبية/ الترجمة العلمية والتقنية

  عربية، انجليزية :اللغات

  الترجمة األدبية :االختصاص

  مترجمة بوزارة التربية :الوظيفة الرئيسية الحالية

دليل مشاھدة "/ "التعليم محركا للتنمية، مشروعات التطوير الحديثة في سلطنة عمان" : األعمال الترجمية أو المصطلحية
 "/علوماتأنشطة منھج تقنية الم"/ "الطيور في عمان

   

  

 قسم اللغة االنجليزية، كلية التربية، جامعة واسط، العراق: المھني . دكتورصالح عبد درويش، عادل زبيدي -243

   البصرة، العراق1955 :تاريخ ومكان الوالدة.  عراقية: الجنسية

  محافظة واسط، الكوت، حي الزھراء، العراق :العنوان الشخصي

   النجليزية وآدابھادكتوراه فلسفة في اللغة ا :التكوين

  عربية، انجليزية، روسية :اللغات
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  نقد الشعر الحديث :االختصاص

  رئيس قسم اللغة االنجليزية بجامعة واسط :الوظيفة الرئيسية الحالية

الشعر الحديث وعالقته / دراسة في العالقة بين شعره ونقده: أليوت الشاعر الناقد.س. ت:األعمال الترجمية أو المصطلحية
   / دراسة في الشعر البريطاني واألمريكي: م والتكنولوجيابالعل

  

  

  

: ب/قسم اللغات األجنبية، معھد الفنون والعلوم، جامعة قطر، ص: العنوان المھني  . دكتور، مرتضى جوادبكير -244
  الدوحة، قطر2713

   العراق29/03/1944 :تاريخ ومكان الوالدة.  عراقية: الجنسية

  9745471735: لھاتف الجوالا 9744872619: الھاتف القار

 com.yahoo@murtadhabakir :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اللسانيات :التكوين

  عربية، انجليزية: اللغات

  اللسانيات واللغة االنجليزية :االختصاص

  بجامعة قطر قسم اللغات األجنبية رئيس :الوظيفة الرئيسية الحالية

خصائص / "لتشومسكي" تأمالت في اللغة"ترجمة كتاب "/ النظرية التوليدية في النحو": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "/نظرية النحو

  

  

معھد العلوم التطبيقية، قسم اللغة االنجليزية، إبري، سلطنة : العنوان المھني  . دكتور، عبد الوھاب حميدرشيد -245
 عمان

   العراق12/08/1966 :تاريخ ومكان الوالدة.  يةعراق: الجنسية

  0096899428087: الھاتف الجوال

 com.hotmail@12rasheed_ali :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اللسانيات والترجمة :التكوين

  عربية، انجليزية: اللغات

  تالترجمة واللسانيا :االختصاص

  بمعھد العلوم التطبيقية أستاذ مشارك ورئيس قسم االنجليزية :الوظيفة الرئيسية الحالية

من " سام المتوحش"رواية "/ جموعة من المقاالت العسكرية التقنية باللغة االنجليزيةم": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  /االنجليزية للعربية
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قسم اللغة االنجليزية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، : نوان المھني الع.  أستاذ مساعد، طارق حبيب بريسمعزاوي -246
 جامعة القيروان، الجمھورية التونسية

    بغداد، العراق01/07/1952 :تاريخ ومكان الوالدة.  عراقية: الجنسية

    تونس، الجمھورية التونسية2092، المنار الثاني، 166: ب/ ص:العنوان الشخصي

  0021696866928: الھاتف الجوال

 com.yahoo@tttouriste :البريد اإللكتروني

  ماجستير في األدب االنجليزي :التكوين

/ وضع المصطلحات وتأليف وتعريب المعاجم المتخصصة /الترجمة الفورية/ الترجمة األدبية/ الترجمة العلمية والتقنية
إدارة  /البحث في العبارية/ مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ البحث الترجمي والمصطلحي/ لحيةتدريس الترجمة والمصط

  . مؤسسات أو جمعيات ترجمة 

  عربية، انجليزية: اللغات

  األدب المقارن :االختصاص

  بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة القيروان، تونس أستاذ مساعد :الوظيفة الرئيسية الحالية

مفھمو البطولة بين برناردشو "/ "مدخل لدراسة اللغة االنجليزية"/ " مرضا70تجنب ":  الترجمية أو المصطلحيةاألعمال
  "/وأحمد شوقي

  "مالحظات في الترجمة: "محاولة تأليف كتاب بعنوان: المشروعات الجارية

  

 الرستاق، 329، 10: ب/صقسم اللغة االنجليزية، كلية التربية، : العنوان المھني  . دكتور، باسم مفتنشمري -247
 سلطنة عمان

  0096826877026 :الفاكس 0096899264790 :الھاتف

   العراق01/07/1955 :تاريخ ومكان الوالدة.  عراقية: الجنسية

 com.yahoo@2002basimb :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في علم اللغة والترجمة :التكوين

 /الترجمة الفورية/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية
/ مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ البحث الترجمي / تدريس الترجمة / ترجمة المؤتمرات /ترجمة اإلنتاج السمعي والمرئي

   . الترجمة الطبية / الترجمة التتابعية/ الترجمة الصحفية/  أو جمعيات ترجمةإدارة مؤسسات /البحث في العبارية

  عربية، انجليزية :اللغات

  علم اللغة المقارن :االختصاص

  رئيس قسم اللغة االنجليزية بكلية التربية بسلطنة عمان :الوظيفة الرئيسية الحالية

  /كتاب التربية الوطنية للصف الخامس ابتدائي"/ "ياسة العالميةالحرب والتغيير في الس": األعمال الترجمية أو المصطلحية

   ثالث بحوث حول ترجمة القرآن الكريم:المشروعات الجارية
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 611، 699: ب/قسم اللغة االنجليزية، كلية العلوم التطبيقية، ص: العنوان المھني.  دكتور، أحمد شاكركالبي -248
 نزوى، سلطنة عمان

  0096825431102 :اكسالف 0096825431255 :الھاتف

   النجف، العراق05/06/1950 :تاريخ ومكان الوالدة   .عراقية :الجنسية

  ، نزوى، سلطنة عمان611، 525: ب/ص :العنوان الشخصي

   0096899831990 :الھاتف الجوال 0096825431990: الھاتف القار

 om.net.omantel@ujezzaab :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في علم اللغة التطبيقي :التكوين

 /الترجمة الفورية/ الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة االقتصادية والقانونية/ الترجمة العلمية والتقنية
  / مراجعة الترجمة مضمونا ولغة/ البحث الترجمي / تدريس الترجمة 

   انجليزية عربية، :اللغات

  علم اللغة التطبيقي :االختصاص

  أستاذ جامعي :الوظيفة الرئيسية الحالية

أعالم الفكر "/"التقليد الغربي من سقراط إلى سوسير: الجزء األول: أعالم الفكر اللغوي": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "/التقليد اللغوي العربي: الجزء الثالث: كر اللغويأعالم الف"/ "التقليد الغربي في القرن العشرين: الجزء الثاني: اللغوي

  العبري والسنسكريتي واإلغريقي والعربي: بداية علم الداللة في أربعة تقاليد لغوية"ترجمة كتاب : المشروعات الجارية

  

   المدرسة العليا لتكوين المعلمين ، مكناس، المغرب: العنوان المھني. دكتور، عبد المجيدتوزاني -249

   المغرب01/01/1956 :تاريخ ومكان الوالدة.  مغربية: جنسيةال

   069733890 :الھاتف الجوال 035674101: الھاتف القار

 fr.hotmail@56a_touzani :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في علم النفس المعرفي :التكوين

  عربية، فرنسية: اللغات

  علم النفس المعرفي :تصاصاالخ

  بالمدرسة العليا لتكوين المعلمين، مكناس أستاذ علوم التربية :الوظيفة الرئيسية الحالية

اللغة "/ "الطرائق البيداغوجية"/ "األسس النظرية لمقاربة البيداغوجيا حسب الكفاءات": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "الروح والجسد"/ "والفنالعالقة بين الدماغ "/ "ليست في الدماغ

  لجون بيار شونجو" المنطق والمتعة ":المشروعات الجارية

  

  

قسم اللغة االنجليزية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد : العنوان المھني  . دكتورة، يمينة الخيراتعالم -250
 الخامس، المغرب
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  .  مغربية: الجنسية

  ، الرباط، المغرب20، شقة  شارع فال ولد عمير99 :العنوان الشخصي

  072917578: الھاتف الجوال 037671307: الھاتف القار

 com.yahoo@yelkirat :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في اللسانيات :التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

  اللسانيات واللغة االنجليزية :االختصاص

  بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالمغربأستاذة جامعية  :ظيفة الرئيسية الحاليةالو

: الثقافة والھوية"/ "الوضع الحالي ومستقبل اللغة األمازيغية في مجتمع بني إيزناسين": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "/المصطلحات األمازيغية أمام التقييس"/ "أية مكانة وأي شكل للتفاعل؟

  

   .  دكتور، عزالدين الكتانيدريسيإ -251

   فاس، المغرب1949 :تاريخ ومكان الوالدة.  مغربية: الجنسية

    دكتوراه في اللسانيات:التكوين

  عربية، فرنسية: اللغات

  التوليد في اللغة العربية :االختصاص

  مترجم :الوظيفة الرئيسية الحالية

المعجم العام / معجم البريد والمواصالت/ معجم اإلدارة العامة: زالمساھمة في إنجا: األعمال الترجمية أو المصطلحية
معجم / معجم المصطلحات البنكية والمالية/ معجم الھندسة القروية/ معجم التجھيز/ المعجم التقني الطرقي/ للدرك الملكي
معة الملكية لكرة القدم ترجمة أنظمة وقوانين الجا/ معجم مبادئ التكنولوجيا/ معجم الطبيعيات والفيزياء/ الرياضيات
  / ترجمة المدونة البحرية المغربية/ واألندية

  

   كلية اآلداب، جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغرب:العنوان المھني.  دكتور، إسماعيلمصدق -252

   القنيطرة، المغرب1950 :تاريخ ومكان الوالدة.  مغربية: الجنسية

  دكتوراه في الفلسفة: التكوين

  فرنسية، دانمركية، ألمانيةعربية، : اللغات

  الترجمة :االختصاص

  بكلية اآلداب القنيطرة، المغرب أستاذ فلسفة :الوظيفة الرئيسية الحالية

التفاھم "/ "الفينومينولوجيا بين ھوسرل وھايدجر. نقد علم الطبيعة الحديث: "باأللمانية: األعمال الترجمية أو المصطلحية
: بالعربية"/ نقد النزعة الموضوعية وعالم العيش في فلسفة ھوسرل المتأخرة: "الدانمركيةب"/ بين الثقافات في عصر التقنية

العالم : "كالوس ھيلد"/ كتابات أساسية: مارتن ھايدجر: "من األلمانية للعربية"/ من أجل تعامل مبدع مع اإلنتاجات الفلسفية"
  "قراءة لفلسفة مارتن ھايدجر: واألشياء
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   .  دكتور، محمدجدير -253

    المغرب26/04/1966 :تاريخ ومكان الوالدة.  مغربية: الجنسية

  ، المحمدية، المغرب4، شقة 6إقامة ابن خلدون، مدرج  :العنوان الشخصي

  066355634: الھاتف الجوال

   fr.yahoo@jadir_mohammed :البريد اإللكتروني

  في اللسانياتدكتوراه : التكوين

  عربية، فرنسية، انجليزية: اللغات

  اللسانيات الفرنسية :االختصاص

  مترجم وباحث :الوظيفة الرئيسية الحالية

أنواع الخطاب "/ "النحو الوظيفي والتفاعل اللفظي"/ "التركيز والتطور النصي": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "مقاربات وظيفية للرواية البوليسية"/ "لوظيفيتناسق الخطاب في النحو ا"/ "والتناسق النصي

  

 األكاديمية الجھوية للتربية والتكوين، فاس، المغرب:  العنوان المھني. دكتور، محمدأعراب -254

   المغرب1955 :تاريخ ومكان الوالدة.  مغربية: الجنسية

  ، فاس، المغرب154، رقم 5حي الرياض، زنقة  :العنوان الشخصي

  061400548: الھاتف الجوال 035609270: الھاتف القار

   fr.yahoo@arabfes :البريد اإللكتروني

  دكتوراه في سوسيولوجيا التربية والتنظيمات والشغل: التكوين

مراجعة الترجمة / البحث الترجمي والمصطلحي / الترجمة الفلسفية والفكرية/ الترجمة األدبية/ الترجمة العلمية والتقنية
  / مضمونا ولغة

  عربية، فرنسية: اللغات

  السوسيولوجيا، الفلسفة، علم النفس، التربية :االختصاص

  مفتش ومنسق جھوي لمادة الفلسفة :الوظيفة الرئيسية الحالية

رسة والمجتمع المد"/ "الدراسات السوسيولوجية والتربوية"/ "البيداغوجيا الفارقية": األعمال الترجمية أو المصطلحية
  "الفردي

  

  


