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 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 
 

 الفترة  اليوم
 كود 

 المقرر 
  اسم المقرر

 

 السبت 

27/3 /2021 

 

  النحو عىل مستوى الجملة ]اللغة العربية[  111 ظهرا   12

  ( )اللغة العربية( 1قراءة وتعبير )  211 ظهرا   12

  311 مساء   2
ى
  االستماع و المناقشة باللغة العربىة تدريبات ف

  تدريبات  411 مساء   6
ى
  كتابة المقال باللغة العربية  ف

 األحد 

28/3 /2021 

 

 

 المعارص العرب   نصوص من األدب  421 صباحا   10
 

 االثنين 

29/3 /2021 

 

  النحو عىل مستوى النص } لغة عربية{  121 مساء   6

  }اللغة العربية{ (  2قراءة و تعبير )  221 مساء   6

 نصوص من األدب العرب  المعارص 321 مساء   6

 

 الثالثاء 

30/3 /2021 

 

  ( 3) (.ENGالقراءة و الفهم ) 212 صباحا   10

  تدريبات  312 ظهرا   12
ى
  .( ENG)  الشفوياالستماع والتعبير  ف

  ( 2المقال ) 412 مساء   6

 األربعاء

31/3 /2021 

 

 .{ ENG( }3) المقال  422 صباحا   10
 

 الخميس 

1 /4 /2021 

 

  .{ ENGمقال و قراءة وفهم }  222 ظهرا   12

  { 2} { .ENGالنحو }  122 مساء   2

ية  322 مساء   2 ى اكيب والداللة{باللغة االنجلير   علم اللغة}الير

 الجمعة

2 /4 /2021 
 

 ال تعقد إمتحانات 

 السبت 

3/4 /2021 
 

  [ 1] [.ENGالنحو ] 113 صباحا   10

  .( ENG( )1مقــال ) 213 صباحا   10

  لغويات مقارنة  413 مساء   4

يةنصوص أدبية  313 مساء   2 ى   ( 1)  باالنجلير

 األحد 

4/4 /2021 
 

 

ية 423 صباحا   10 ى  تحليل النصوص باالنجلير
ى
 مقدمة ف

 

 

 اإلثنين 

5/4 /2021 
 

  { 2} { .ENGالقراءة والفهم }   123 مساء   4

ية ) نصوص أدب 323 مساء   4 ى   ( 2ية باالنجلير

  .{ ENGعلم الصوتيات }  223 مساء   12

 

 الثالثاء 

6/4 /2021 

 

  ( 1ترجمة تتبعية ومنظورة )  314 مساء   4

جمة اىل العربية ]  114 مساء   12   [ 1الير

جمة من واىل العربية )  214 مساء   12   ( 3الير

  ترجمة تحريرية من واىل العربية  414 مساء   6

 األربعاء

7/4 /2021 
 

 

 ترجمة أدبية من و إىل العربية  424 مساء   2
 

 الخميس 

8/4 /2021 
 

 

جمة من و اىل العربية )  224 صباحا   10   ( 4الير

جمة اىل العربية }  124 مساء   6   { 2الير

 ( 2ترجمة تتبعية ومنظورة )  324 مساء   6

 الجمعة

 ت ال تعقد إمتحانا 2021/ 9/4

 كلية اآلداب )اللغة اإلنجليزية( 2021  يناير   جدول امتحان دور
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 السبت 

10 /4/2021 
 

 

ية  315 مساء   4 ى   نصوص ومصطلحات علمية باللغة االنجلير

 ( )تدريب عمىل( 1ترجمة فورية ) 415 مساء   4
  .[ ENGمادةاعالمية]-عرصالنهضة ب-مادة ثقافية أ 115 مساء   12

جمة )  215 مساء   12   .( ENGعلم الير

 األحد 

11 /4/2021 

 
 ريب عمىل{ ( }تد2ترجمة فورية ) 425 صباحا   10

 

 اإلثنين 

12 /4/2021 
 

  معاجم  225 مساء   12

  مادة ثقافية 125 مساء    2

ية  325 مساء    2 ى   نصوص مصطلحات سياسية باللغة االنجلير

 
 

 


