
 

 لودينا دالبروك سالم

 إنكليزى –مترجمة عربي 

 ٠٣٢٠٣رقم  عضو معتمد فى الَمْجَمع العربي للمترجمين العرب
Ludina Delbruck Sallam / Pasadena, California, U.S.A. / phone: 626-296-6545 / mobile: 626-318-6173 

ludinasallam@gmail.com / skype: Ludina Sallam 

 ٣٣٣٣٠٤٣٠٠٠٠: موبايل/  ٣٠٠٢٢٣٠٣٠: تليفون/ اإلسكندرية، مصر 

 

 التعليم
 (الموسيقى) المتحدة الواليات ،لدربو فىكولورادو  جامعة منماجستير ••

 (الموسيقى) الواليات المتحدة بلومنجتون ، فيجامعة إنديانا  منبكالوريوس  ••

      المركز و المتحدةالواليات  بلومنجتن فى فى إندياناجامعة  فى الفصحىدراسية في اللغة العربية  اتدور ••

 المصرى األمريكي في اإلسكندرية فى مصر   

  الدراسة المكثفة اليومية المستقلة لقواعد اللغة العربية الفصحى باستخدام••

                                                     the Modern Standard Arabic textbooks (University of Cambridge press) 

 فى مصر القرآن تجويد فى و العربيةالدروس الخصوصية فى الموسيقى ••

 (، كاليفورنيا وية عامة بالير فى باسادينانثا) العامة نويةالثاشهادة  ••

                                                                   (كاليفورنيا والية في كلهما)باسادينا   مدينة وكلية بومونا كلية في دراسية دورات••

 ، ءالكيميا  ،اإلسبانىاإلنجليزى،  ،األلمانى: الموسيقى إلىباإلضافة  التاليةالموضوعات  دراسة تتم••

    عهد القديم كعلم ال علم األثار فى أمريكا الشمالية، علم النفس، علم الفلك، علم األحياء، علم التربية، التفاضل و التكامل، ت،حساب المثلثا   

 الحضارة و المجتمع، أسس التعليم فى أمريكا  أدب،   

 

 الخبرة
 اإلنجليزية: اللغة األصلية••

   تمتد لعدة  (معظم السنوات) لزياراتباإلضافة  سنوات ٠مصر لمدة في اإلسكندرية في  اإلقامة••

  (االندماج الكلى فى المجتمع)أشهر    

  (عاما ٢٢)لمصرىالتحدث بطريقة اعتيادية يوميا نتيجة للزواج  ••

 (الساعات أالف) العربيةقراءة يومية للكتب و الصحف باللغة ••

 (األصيل النغمفرقة )مصر فى فرقة للموسيقى العربية فى سابقا العزف••

 كاليفورنيا والية فىباسادينا  فى اللغة العربية الفصحى فى  خصوصية دروسإعطاء ••

      لعبد "األحزان طائر" كتاب من أجزاء: (إنجليزية إلى عربية) :مثلالموضوعات  من والعديد م الترجمة في كثير من المجاالت••

    التجارة،كلية  الناشر) "المالية واقساأل و البنوك و النقود اقتصاديات" كتابل المقدمة؛ مطاوع الوهاب   

 في أركاديا، " نايل نيوز"مصرية و ال" األهرام جريدة)" عديدة صحفية مقاالت؛ (اإلسكندرية  جامعة   

 شهادة ؛ (دياجو سان فى كاليفورنيا جامعة) طبية دراسة؛ ("األهرام جريدة)" قصيرة قصص  ؛(كاليفورنيا   

  تجارية ثانوية مدرسة دبلوم درجات شهادة   ؛سعودية مهنية تصنيف شهادة ؛لبنانية خصوصية سوق رخصة ؛سفر  اتجواز ؛ميالد   

  و السياحة قسم )للماجستير التخرج مشروع ؛(، مصر"نصف الدنيا"مجلة   فى) مقالة ؛ سودانية لشركة التأسيس دوعق مصرية؛   

  للحكومة مناقصة إعالن ؛الغذائيةلإلضافات  مصرية حكومية وثيقة من أجزاء؛ طبية لدراسة طلب تقديم؛ (اإلسكندرية جامعة ، الفنادق   

 لهيئة التقييس لدول مجلس " الفيتامينات و المعادن المسموح باستخدامها فى المواد الغذائية"المواصفة القياسية الخليجية ؛ المصرية   

  الجنسية و الهجرة لدائرة استمارات (:إنجليزية إلى عربية) بطاقة تطعيم طفل لإلمارات العربية المتحدة التعاون لدول الخليج العربية؛   

 ؛ كتيب عن احتفاالت األدوية تنظيم عن السن لكبار كتيب؛ للعميل محام من خطابالمغناطيسى؛  بالرنين للتصوير طبى تقرير ؛األمريكية   

 األدويةكتيب عن تنظتم ؛ األعياد الصحية   

 تعليمات آللة االستنطاق األسطواني؛ "ضير الضرائبحوفّر نقودك مع خدمة ت"كتيب  (:إنجليزية إلى عربية)تصحيح تجارب الطباعة ••

 قمت بترجمة فورية ألسرة عراقية بخصوص اللجوء إلى الواليات المتحدة: ترجمة فورية••

 

 ومؤهالت رابطات مهنية
 ٠٣٣٠٠العربي  للمترجمين المحترفين رقم معتمد فى الَمْجَمع عضو ••

  ProZ.com// American Translators Association #255469 عضو فى ••

                                              Association of Translators and Interpreters in the San Diego Area (ATISDA) 

mailto:ludinasallam@gmail.com


  :لمؤسسلت التاليةاجتزت امتحانات ترجمة بنجاح ل••

Masreya Media/Translators Without Borders/Day Translations, Inc./Global Lingo 

 االهتمام و التخصصمجاالت  

 الطبخو  الخياطةوالبيئة و  العلوم  و الصحة  السياحة و الشؤون االجتمعية وواألدب والسياسة  و المالية نوالشؤو الموسيقى••

 

 للترجمةوسائل مساعدة 
 Microsoft Word, Memo Q CAT tool, The Chicago Manual of Style قواميس متخصصة،••

 

 

 

 

 
SAMPLE TRANSLATION FROM ARABIC INTO ENGLISH BELOW  



                                                                                  ر العربية                     جمهورية مص

iTDA 
Internal Trade Development Authority 

وزارة التموين و التجارة الداخلية                                                                               
 داخليةجهاز تنمية التجارة ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٨طبقا ألحكام قانون تنظيم المناقصات و المزايدات رقم 
الصادر بها قرار وزير المالية  و الئحته التنفيذية ٨٨٨٩لسنة 

 و تعديالته ٨٨٨٩لسنة  ٨٦٣١رقم 
 

 
و ذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتنمية و تطوير التجارة 

 الداخلية و التى تهدف إلى رفع معدل
نمو التجارة الداخلية و زيادة االستثمارات و تحديث األسواق  

 و خلق فرص عمل جديدة
 
 
 

 

 
 

قطاعى األعمال العام و )ت المتخصصة االشركات و الكيان
 ً و التى تتوافر لديها الخبرة فى إنشاء  (الخاص محلياً و دوليا

 و تنمية و إدارة مناطق تجارية
 

للتقدم بعروضها طبقاً للوارد بكراسة الشروط و المواصفات 
 لتنمية و إدارة و صيانة مناطق تجارية

Arab Republic of Egypt                                      
iTDA 

Internal Trade Development Authority 

Ministry of Supply and Internal Trading                                        
Internal Trade Development Authority 

 

 
 
 
 

the offering of three areas in which commercial 
districts shall be established, managed, and 

maintained, within 
1. The Asyut Governorate, with an area of 17  
    feddans (17.646 acres), under the usufruct  
    system for a period of 50 years 
2.  The Sharqia Governorate, with an area of 4  
     feddans (4.152 acres) under the usufruct  
     system for a period of 25 years 
3. Al-Minya Governorate, with an area of 2.25  
   feddans (2.3355 acres), under the usufruct  
   system for a period of 25 years 

for public auction for the amount of the annual 
usufruct per square meter,  

with an annual increase in this amount of 6 % 

in accordance with the stipulations of the law for 
organizing requests for tenders and auctions, 

number 89, year 1998, and its executory 
regulations which were issued by the finance 

minister’s resolution number 1367, year 1998, 
and its amendments, 

as part of the government’s strategic plan to 
advance and develop internal trade which 

aspires to raise the growth rate of internal trade, 
increase investments, modernize markets, and 

create new job opportunities. 

The Internal Trade Development 
Authority invites  

companies and specialized entities (public 
and private sector, local and international) 

which have expertise in establishing, 
improving, and managing commercial 

districts,  
 

to present their tenders in accordance with what 
is found mentioned in the tender document--the 

  The International Trade Development Authority 

announces 

 يعلن

 

 جهاز تنمية التجارة الداخلية

 
 

عن طرح ثالث مناطق إلقامة و إدارة و صيانة منطقة 

 تجارية فى نطاق

    فدانا بنظام ٨١محافظة أسيوط بمساحة  –٨

 سنة ٠٥حق االنتفاع لمدة      

 أفدنة بنظام  ٤محافظة الشرقية بمساحة  –٢

 سنة ٢٠حق االنتفاع لمدة      

   فدان بنظام ٢٢٢٠محافظة المنيا بمساحة   –٦

 سنة ٢٠حق االنتفاع لمدة      

بنظام المزايدة العلنية على قيمة حق االنتفاع 

 %٣السنوى للمتر مربع بزيادة سنوية بقيمة 

 

الداخليةيدعو جهاز تنمية التجارة   



المذكورة أعاله و الموضح موقعها و مساحتها و بالمساحات 
 أنشطتها تفصيال بكراسة الشروط المرجعية

 
 
 
 

 :قيمة خطاب الضمان االبتدائى• 
 
 
 فقط خمسمائة ألف )جنيه  ٠٥٥٢٥٥٥: لمنطقة أسيوط –٨ 

 (جنيه مصري ال غير     
 فقط مائتان و خمسون )جنيه  ٢٠٥٢٥٥٥: لمنطقة الشرقية –٢ 

 (مصري  ال غير ألف جنيه     
 فقط مائتان و خمسون )جنيه  ٢٠٥٢٥٥٥: لمنطقة المنيا –٦ 

 (ألف جنيه مصري ال غير     
 
 
من القيمة الكلية للتعاقد % ٨٥و يستكمل فى حالة الترسية إلى 

 عن السنوات الثالث األولى لكل منطقة
 .تقدم العطاءات فى مظروف مغلق• 
 

 
 الثالثاء الموافقآخر موعد لتلقى االستفسارات يوم • 

 .فى مواعيد العمل الرسمية ٨٠/٨٢/٢٥٨٠

 
 :   تعقد جلسة الرد على االستفسارات• 
 
  فى  ٢٥/٨٢/٢٥٨٠لمنطقة أسيوط يوم األحد الموافق  –٨  

 تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً        
  ٢٨/٨٢/٢٥٨٠لمنطقة الشرقية يوم اإلثنين الموافق  –٢  

 الثانية عشرة ظهراً فى تمام الساعة        
 فى  ٢٢/٨٢/٢٥٨٠لمنطقة المنيا يوم الثالثاء الموافق  –٦  

 تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً       
 :جلسة فض المظاريف• 
 فى تمام  ٢٩/٢/٢٥٨٣لمنطقة أسيوط يوم األحد الموافق  –٨  

 الساعة الثانية عشرة ظهراً        
 فى  ٢٨/٢/٢٥٨٣لمنطقة الشرقية يوم اإلثنين الموافق  –٢  

 تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً        
 فى تمام  ٨/٦/٢٥٨٣لمنطقة المنيا يوم الثالثاء الموافق  –٦  

 الساعة الثانية عشرة ظهراً       
 لن يلتفت ألي عروض يتم تقديمها على غير النماذج

 
 .كراسة الشروط المرجعيةاألصلية  المختومة و المرفقة ب

 
 

موعد جلسة المزايدة العلنية للعروض المقبولة طبقاً للوارد • 

booklet of stipulations and specifications--, for 
expanding, managing, and maintaining 
commercial districts  for the land areas 

mentioned above, whose locations, sizes, and 
activities have been explained in detail in the 

reference tender document. 
▪ The amount of the initial letter of guarantee will 
be as follows: 
   
   1. For the Asyut region: 500,000 EGP (exactly  
       five hundred thousand Egyptian pounds) 
     2. For the Sharqia region: 250,000 EGP (exactly  
        two hundred and fifty thousand Egyptian     
        pounds) 
     3. For the Al-Minya region: 250,000 EGP  
       (exactly two hundred and fifty thousand  
       Egyptian pounds)  
Upon award of the contract this amount is to be 
completed to 10% of the total amount, in order 
to contract for the first three years, for each area. 
▪ The offers are to be presented in sealed 
envelopes. 
 
▪ The final date for inquires is Tuesday, December 
15, 2015, during regular business hours. 
 
▪ The session for replying to inquiries will be 
convened: 
     1. For the Asyut region: Sunday, December 20,  
       2015, promptly at 12 p.m. 
     2. For the Sharqia region: Monday, December  
       21, 2015, promptly at 12 p.m. 
     3. For the Al-Minya region: Tuesday, December  
       22, 2015, promptly at 12 p.m.  
▪ The session for opening the envelopes will be: 
     1. For the Asyut region: Sunday, February 28,  
       2016, promptly at 12 p.m. 
     2. For the Sharqia region: Monday, February  
       29, 2016, promptly at 12 p.m. 
     3. For the Al-Minya region: Tuesday, March 1,  
       2016, promptly at 12 p.m. 

No tenders will be considered unless they are 
submitted on the original forms, sealed (with the 
corporate seal), and accompanied by the tender 

document. 
 

▪ The public auction date for the tenders which 
have been accepted as conforming to the 



 :بكراسة الشروط المرجعية
  

 فى  ٦٨/٦/٢٥٨٣لمنطقة أسيوط يوم الخميس الموافق  –٨   
 تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً         

 في تمام  ٦/٤/٢٥٨٣لمنطقة الشرقية يوم األحد الموافق  –٢   
 الساعة الثانية عشرة ظهراً        

 في تمام  ٤/٤/٢٥٨٣لمنطقة المنيا يوم اإلثنين الموافق  –٦   
 الساعة الثانية عشرة ظهراً        

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
تسحب كراسة االشتراطات المرجعية اعتباراً من يوم الخميس • 

 : وفقاً للتالي ٢٣/٨٨/٢٥٨٠
    
 فقط خمسة عشر ألف جنيه )جنيه  ٨٠٥٥٥: لمنطقة أسيوط –٨  

 (مصري ال غير      
 فقط عشرة آالف جنيه )جنيه  ٨٥٥٥٥: لمنطقة الشرقية –٢  

 (مصري ال غير      
 فقط عشرة آالف جنيه مصري )جنيه  ٨٥٥٥٥: لمنطقة المنيا –٦  

 (ال غير      
الدفع باسم جهاز تنمية للنسخة الواحدة تسدد نقداً أو بشيك مقبول 

 :التجارة الداخلية و ذلك من العنوان التالي
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 –مدينة نصر  –طريق النصر مع تقاطع مكرم عبيد  ٤

 القاهرة
 

أو مراسلتنا  ٢٢١٨٠٥٢٢: لالستفسار برجاء االتصال بالرقم

 tender@itda.gov.eg: على البريد اإللكترونى

لمزيد من المعلومات يمكن اإلطالع على الموقع اإللكترونى 

 .etenders.gov.egwww : للمشتريات الحوكومية
: و الموقع اإللكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية

 www.itda.gov.eg 
 

reference tender document will be as follows: 
     1. For the Asyut region: Thursday, March 31,  
       2016, promptly at 12 p.m. 
     2. For the Sharqia region: Sunday, April 3,  
       2016, promptly at 12 p.m. 
     3. For the Al-Minya region: Monday, April 4,  
       2016, promptly at 12 p.m. 

 
▪ The reference tender document can be picked 
up starting Thursday, November 26, 2015 on the 
basis of the following: 
     1. For the Asyut region: 15,000 EGP (exactly  
       fifteen thousand Egyptian pounds) 
     2. For the Sharqia region: 10,000 EGP (exactly  
       ten thousand Egyptian pounds) 
     3. For the Al-Minya region: 10,000 EGP (exactly  
       ten thousand Egyptian pounds) 
per copy, by cash payment or with a certified 
check made out to “Internal Trade Development 
Authority,” from the following address: 
 

Internal Trade Development Authority 

4 Nasr Street, at the intersection with 
Makram Ebeid, Nasr City, Cairo 

For inquiries, please call 22715022 or contact us 
through e-mail at tender@itda.gov.eg 

For more information you may refer to the 
government procurement portal: 

www.etenders.gov.eg 
and the Internal Trade Development Authority 

website: www.itda.gov.eg 
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