
 

 

  
   مصر العرجع   ب ججيع  مد  ميوريي ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطال

 

 العرم
 الفترة

 كرد 

 اليقري
  اسم اليقري

 

 كرد

 اليقري 
  اسم اليقري

 السبت

6/7/2019 

 

(1) قراءة وتعبعر)لغ  عرجع ( 211  اللغ  العرجع   111 صباحا   10   

     صرنصرص من األد ب العرجي اليعا 311 ظورا   1

     (1نصرص عرجع  حديث  متنرع ) 411 مساء   4

 األحد

7/7/2019 

 

(2قراءة و تعبعر)لغ  عرجع ( ) 221  اللغه العرجعه 121 صباحا   10   

     نصرص من األد ب العرجى اليعاصر 321 ظورا   1

     (2نصرص عرجع  حديث  متنرع  ) 421 مساء   4

 

 اإلثنعن

8/7/2019 

 

 

     (3) القراءة والفوم والتعبعر جاألسبانع  212 احا  صب 10

  ترمي  من وإلى األسبانع  )تحريرى( 312  (1القراءة والفوم جاألسبانع  ) 112 ظورا   1

    لغريات أسبانع  من خالل النصرص 412 مساء   4
 

 الثالثاء

9/7/2019 

  لغريات اسبانع  222  نصرص اسبانع  122 صباحا   10

     لغريات )التراكعب والدالل ( جاللغ  األسبانع  322 ظورا   1

     (2لغريات اسبانع  من خالل النصرص ) 422 مساء   4

 االيجعاء

10/7/2019 

 

  لغريات اسبانع  213  (1قراعد اللغ  األسبانع  ) 113 صباحا   10

     ترمي  تتبعع  ومنظرية 313 ظورا   1

     تحريري  من و الى األسبانع  ترمي  413 مساء   4

 الخيعس

11/7/2019 

 

     ترمي  تحريري  من العرجع  الى االسبانع  223 صباحا   10

 ترمي  تحريري  من وإلى األسبانع  323  (2القراءة و الفوم جاالسبانع ) 123 ظورا   1
 

     ترمي  تحريري  من األسبانع  إلى العرجع  423 مساء   4

 ع الجي

12/7/2019 
 

 ال تعقد إمتحانات ال تعقد إمتحانات

 السبت

13/7/2019 
 

  ترمي  تحريري  من وإلى األسبانع  214  (1محادث  وتعبعر جاألسبانع  ) 114 صباحا   10

     مصطلحات 314 ظورا   1

     (1ترمي  تتبعع  و منظرية) 414 مساء   4

 األحد

14/7/2019 
 

  ترمي  تحريري  من االسبانع  الى العرجع  224  (2د اللغ  االسبانع )قراع 124 صباحا   10

     ترمي  تتبعع  و منظرية 324 ظورا   1

     ترمي  تحريري  من العرجع  إلى األسبانع  424 مساء   4

 اإلثنعن

15/7/2019 
 

     علم الترمي  215 صباحا   10

  تدييبات على اإلستياع والتعبعر الشفري 315  بانعا وأمريكا الالتعنع (اليادة الثقافع  )حضاية أس 115 ظورا   1

     لغريات مقاين  415 مساء   4

 الثالثاء

16/7/2019 

 

  مصطلحات 225  (2محادث  و تعبعر جاالسبانع ) 125 صباحا   10

     نصرص و مصطلحات 325 ظورا   1

     ترمي  تتبعع  ومنظرية 425 مساء   4

 االيجعاء

17/7/2019 

 

  لغ  أويجع  حديث  216  لغ  أويجع  حديث  116 صباحا   10

     لغ  أويجع  حديث  316 ظورا   1

     لغ  أويجع  حديث  416 مساء   4

 

 الخيعس

18/7/2019 
 

     لغ  اويجع  حديث   -1مادة اختعايي   226 صباحا   10
  لغ  أويجع  حديث  -1مادة إختعايي   326  لغ  اويجع  حديث  126 ظورا   1

     لغ  اويجع  حديث   426 مساء   4

 

 

 

 كلع  اآلدا ب )اللغ  االسبانع ( 2019يناير  مدول امتحا  دوي
 

 


