
 

 متحانات الطالب داخل جمهورية مصر العربيةإينطبق هذا الجدول عمى 

 بالقاهرة والدول العربية

 كود  الفترة التاريخ
  اسم المقرر المقرر

 

 كود
  اسم المقرر المقرر 

 السبت
5/5/8108 

  أسالٌب و اختصارات عبرٌه حدٌثه 414  الدٌانة الٌهودٌة 225 صباحا   01

  نصوص من األدب المعاصر 312  وتعبٌر عبري محادثات 123 ا ظهرا  

     الفنون األدبٌة الحدٌثة فى العبرٌة 421 مساءا   4

 االحد
6/5/8108 

 415   القراءة والتعبٌر فى العبرٌة 211 صباحا   01
اإلستٌطان الٌهودي فى فلسطٌن 

 )الصراع العربً اإلسرائٌلً(

 

  علم اللغة والصوتٌات 313  ارات(اللغة العربٌة)نحو وأدب مخت 124 ا ظهرا  

     المقال 422 مساءا   4

 االثنين
7/5/8108 

 

 صباحا   01
 الترجمة الفورٌة )الى اللغة العبرٌة( 321  الترجمة الصحفٌة من العبرٌة 212 

 

  مصطلحات عبرٌه حدٌثه 314  الٌهود فً الدول اإلسالمٌة 125 ا ظهرا  

     فورٌة / الترجمة األدبٌةالترجمة ال 423 مساءا   4

 
 الثالثاء

8/5/8108 

 

 صباحا   01
 نصوص من األدب المعاصر 322  الترجمة األدبٌة من العبرٌة 213 

 

  علم األدٌان المقارن 315  اللغة العبرٌة ) قواعد ( 111 ا ظهرا  

      ترجمه ادبٌه معاصرة)قصه و مقال( 424 مساءا   4

 االربعاء
9/5/8108 

 

 صباحا   01
 214 

النحو العربى والنصوص ) من العصر 
 الجاهلً (

  
 علم اللغة 323

 

  القراءة و التعبٌر بالعبرٌة 221  القراءة بالعبرٌة ) نصوص صحفٌة ( 112 ا ظهرا  

     المجتمع اإلسرائٌلى 425 مساءا   4

 الخميس
01/5/8108 

  العلمٌه من العبرٌه الحدٌثه الترجمه 324   الحركة الصهٌونٌة 215 صباحا   01

  الترجمة الصحفٌة من العبرٌة 222  محادثة وتعبٌر ) عبري ( 113 ا ظهرا  

     كتابة المقال )بالعبرٌة( 411 مساءا   4

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات 00/5/8108

 السبت
08/5/8108 

  ملل الٌهودٌة المعاصرةال 325   قواعد اللغة العبرٌة 121 صباحا   01

  الترجمة االدبٌة من العبرٌة 223  اللغة العربٌة ) نحو وأدب مختارات ( 114 ا ظهرا  

     علم اللغة المقارن 412 مساءا   4

 االحد
01/5/8108 

 صباحا   01
 الترجمة الفورٌة )من العبرٌة( 311  القراءة بالعبرٌة)نصوص صحفٌة( 122 

 

  الترجمه من العربٌه الً العبرٌه الحدٌثه 224  ارٌخ الٌهود ) مرحلة ما قبل اإلسالم (ت 115 ا ظهرا  

     الترجمة التحرٌرٌة والفورٌة 413 مساءا   4

 

 
 

 كلية اآلداب )عبري(   8102مايور البينى متحان دوإجدول 


