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 كود الفترة  التاريخ
  سم المقررا المقرر 

 

 كود
  سم المقررا المقرر 

 السبت
20/4/2019 

 صباحا   10
  اقشة باللغة العربيةتدريبات فى االستماع والمن 311  النحو على مستوى الجملة )اللغة العربية( 111
  تدريبات فى كتابة المقال باللغة العربية 411  (1)اللغة العربية( قراءة وتعبير ) 211

 421 ظهرا   1
 نصوص من األدب العربي المعاصر 
 )شعر، مسرح، راوية، قصة قصيرة(

    

 مساء   4
  العربي المعاصر نصوص من األدب 321  النحو على مستوى النص )اللغة العربية( 121
     ( )اللغة العربية(2قراءة وتعبير ) 221

 األحد
21/4/2019 

 

 صباحا   10
  (ENGتدريبات فى االستماع والتعبير الشفوي ) 312   (ENG( )1القراءة والفهم ) 112
  (ENG( )2المقال ) 412  (ENG( )3القراءة والفهم ) 212

     (ENG( )3المقال ) 422 ظهرا   1

 مساء   4
  علم اللغة )التراكيب والداللة( باللغة اإلنجليزية ENG (2)  322النحو  122
     (ENGمقال وقراءة وفهم ) 222

 األثنين
22/4/2019 

 صباحا   10
  (1نصوص أدبية باإلنجليزية ) 313  (ENG( )1النحو ) 113
  لغويات مقارنة 413  (ENG( )1مقال ) 213

     مقدمة فى تحليل النصوص باإلنجليزية  423 ظهرا   1

 مساء   4
  (2نصوص أدبية باإلنجليزية ) ENG (2)  323القراءة والفهم  123
     (ENGعلم الصوتيات ) 223

 الثالثاء
23/4/2019 

 صباحا   10
  (1ترجمة تتبعية ومنظورة ) 314   (1الترجمة إلى العربية ) 114
لى العربية )الترجم 214 لى العربية 414  (3ة من وا    ترجمة تحريرية من وا 

لى العربية 424 ظهرا   1      ترجمة أدبية من وا 

 مساء   4
  (2ترجمة تتبعية ومنظورة ) 324   (2الترجمة إلى العربية ) 124
لى العربية ) 224      (4الترجمة من وا 

 األربعاء
24/4/2019 

 صباحا   10

 عصر النهضة  -قافية أمادة ث 115
 ENGمادة إعالمية  -ب            

  نصوص ومصطلحات علمية باللغة اإلنجليزية  315  

  ( )تدريب عملى(1ترجمة فورية ) 415  (ENGعلم الترجمة ) 215

     ( )تدريب عملى(2ترجمة فورية ) 425 ظهرا   1

 مساء   4
 ةالثورة التكنولوجي -مادة ثقافية   أ 125

 ENGتاريخ الشرق األوسط  -ب             
  نصوص ومصطلحات سياسية باللغة اإلنجليزية  325 

     المعاجم 225
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