
 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية 

 الفترة اليوم
 كود 

 المقرر
  اسم المقرر

 

 كود

 المقرر 
  اسم المقرر

 األحد

26/1/2020 

  قراءة وتعبير ،)اللغة العربية( 211  النحو على مستوى الجمله بالعربيه  111 صباحا   10

     االستماع والمناقشة )قسم اللغة العربية( تدريبات فى 311 ظهرا   1

     تدريبات فى المقال ، لغة عربية )قسم اللغة العربية( 411 مساء   4

 اإلثنين

27/1/2020 
    نصوص أدب عربى معاصر 421 صباحا   10

 

 الثالثاء

28/1/2020 

     قراءة وتعبير ، لغة عربية ) قسم اللغة العربية( 221 صباحا   10

 121 ظهرا   1
النحو على مستوى النص بالعربية ) قسم اللغه 

 العربية (

 
 نصوص من األدب العربى المعاصر )قسم اللغة العربية( 321

 

 االربعاء

29/1/2020 

  (3لغويات ) 212  (1صوتيات ولغويات ) 112 صباحا   10

     (5لغويات ) 312 ظهرا   1

     (7لغويات ) 412 مساء   4

 لخميسا

30/1/2020 

 

 الشعر الصينى الحديث والمعاصر 422 صباحا   10
 

  
 

 الجمعة
31/1/2020 

 ال تعقد إمتحانات ال تعقد إمتحانات

 السبت

1/2/2020 

     (4لغويات) 222 صباحا   10

  (6لغويات ) 322  (2لغويات) 122 ظهرا   1

 األحد

2/2/2020 

  اع ومحادثةإستم 213  نصوص صينيه 113 صباحا   10

     حضارة صينية 313 ظهرا   1

     ترجمة تتبعية ومنظورة من وإلى العربية  413 مساء   4

 اإلثنين

3/2/2020 
     المسرح الصينى الحديث والمعاصر  423 صباحا   10

 الثالثاء

4/2/2020 

     ترجمة إلى الصينية 223 صباحا   10

  (6نصوص ) 323  (2) نصوص صينية 123 ظهرا   1

 
 االربعاء

5/2/2020 
 

  ترجمة من الصينية 214  قراءه وإستماع 114 صباحا   10

     (5نصوص ) 314 ظهرا   1

     الرواية الصينية الحديثة والمعاصرة 414 مساء   4

 الخميس

6/2/2020 
     المقال  424 صباحا   10

 الجمعة

7/2/2020 
 تحاناتال تعقد إم ال تعقد إمتحانات

 السبت

8/2/2020 
 

     مدخل إلى األدب الصيني 224 صباحا   10

  تاريخ الصين 324  مقال 124 ظهرا   1

 األحد

9/2/2020 

  (3نصوص ) 215   محادثه 115 صباحا   10

      ترجمة من والى الصينية 315 ظهرا   1

      (7نصوص ) 415 مساء   4
 اإلثنين

10/2/2020 
      ترجمة تحريرية من والى العربية  425 صباحا   10

 الثالثاء

11/2/2020 
      (4نصوص ) 225 صباحا   10

  تاريخ األدب الصينى  325   الترجمة من الصينية إلى العربية  125 ظهرا   1

 
 

 كلية اآلداب  2020يناير  جدول امتحان دور

 (ةبرنامج اللغة الصينية كلغة أجنبي)      


