
 

 
 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية أما بالنسبة لالمتحانات التي تعقد بالدول العربية

 تعقد في نفس األيام ولكن من الساعة الخامسة مساًء حتى السابعة مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية
 
 

 كود الفترة  اليوم
 المقرر 

  سم المقررا

 

 كود
 المقرر 

  سم المقررا

 السبت
027117102 

 صباحاً  72
  تدريبات فى االستماع والمناقشة باللغة العربية 177  النحو على مستوى الجملة )اللغة العربية( 777
  تدريبات فى كتابة المقال باللغة العربية 177  (7)اللغة العربية( قراءة وتعبير ) 077

 األحد
027117102 

 
 احاً صب 72

نصووووووا مووووون األدب العربوووووي المعاصووووور )شوووووعر   107
 مسرح  راوية  قصة قصيرة(

    

 اإلثنين
027117112 

 ظهراً  7
  نصوا من األدب العربي المعاصر 107  النحو على مستوى النا )اللغة العربية( 707
     ( )اللغة العربية(0قراءة وتعبير ) 007

 الثالثاء
027117117 

 صباحاً  72
  (ENGتدريبات فى االستماع والتعبير الشفوي ) 170   (ENG( )7القراءة والفهم ) 770
  (ENG( )0المقال ) 170  (ENG( )1القراءة والفهم ) 070

 األربعاء
02711017 

 صباحاً  72
     (ENG( )1المقال ) 100

 الخميس
02711010 

 ظهراً  7
  لداللة( باللغة اإلنجليزيةعلم اللغة )التراكيب وا ENG (0)  100النحو  700
     (ENGمقال وقراءة وفهم ) 000

 الجمعة
02711011 

 
 ال تعقد إمتحانات

 

 ال تعقد إمتحانات                       

 السبت
02711011 

 صباحاً  72
  (7نصوا أدبية باإلنجليزية ) 171  (ENG( )7النحو ) 771
  لغويات مقارنة 171  (ENG( )7مقال ) 071

 األحد
02711012 

 
 صباحاً  72

     مقدمة فى تحليل النصوا باإلنجليزية  101

 اإلثنين
02711012 

 ظهراً  7
  (0نصوا أدبية باإلنجليزية ) ENG (0)  101القراءة والفهم  701
  - -  (ENGعلم الصوتيات ) 001

 الثالثاء
02711011 

 صباحاً  72
  (7ترجمة تتبعية ومنظورة ) 171   (7ية )الترجمة إلى العرب 771
لى العربية ) 071 لى العربية 171  (1الترجمة من وا    ترجمة تحريرية من وا 

 األربعاء
02711012 

 
 صباحاً  72

لى العربية 101      ترجمة أدبية من وا 

 الخميس
02711012 

 

 ظهراً  7
  (0رة )ترجمة تتبعية ومنظو  101   (0الترجمة إلى العربية ) 701
لى العربية ) 001  -   (1الترجمة من وا 

 

 

 الجمعة
027110172 

 ال تعقد إمتحانات
 

 ال تعقد إمتحانات

 السبت
027110177 

 صباحاً  72

 عصر النهضة  -مادة ثقافية أ 772
 ENGمادة إعالمية  -ب 

  نصوا ومصطلحات علمية باللغة اإلنجليزية  172  

  ( )تدريب عملى(7ترجمة فورية ) 172  (ENGعلم الترجمة ) 072

 األحد
027110170 

 صباحاً  72
     ( )تدريب عملى(0ترجمة فورية ) 102

 اإلثنين
027110171 

 ظهراً  7
 الثورة التكنولوجية -مادة ثقافية   أ 702

 ENGتاريخ الشرق األوسط  -ب
  نصوا ومصطلحات سياسية باللغة اإلنجليزية  102 

     المعاجم 002
 

 

 كلية اآلداب )اللغة اإلنجليزية( 7102يناير  جدول امتحان دور

 


