
 
 
 

  
 

 ينطبق هذا الجدول عمى 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 المممكة العربية السعودية
 

 كود الفترة اليوم
 المقرر 

  إسم المقرر

 

 كود
 المقرر 

  إسم المقرر

 السبج

8/7/7107 
 صباحاً  01

  (0نصوص من األدب المعاصر العربي والفرنسي ) 100  النحو عمى مستوى الجممة )المغة العربية( 000
ليها ) 100  ( )المغة العربية(0قراءة وتعبير ) 700   (1الترجمة األدبية من الفرنسية وا 

 األحذ

9/7/7107 
ليها ) 170 صباحاً  01      (1الترجمة األدبية من الفرنسية وا 

 اإلثىيه

01/7/7107 
 ظهراً  0

  (7نصوص من األدب المعاصر العربى والفرنسى ) 170  النحو عمى مستوى النص )لغة عربية( 070
     ( )المغة العربية(7قراءة وتعبير ) 770

 الثالثاء

00/7/7107 

 صباحاً  01
 

لى الفرنسية ) 107  (0)لغة فرنسية( )القراءة والفهم  007   (0ترجمة أدبية من وا 
ليها ) 107  (1القراءة والفهم )لغة فرنسية( ) 707   (0الترجمة العممية من الفرنسية وا 

 األربعاء

07/7/7107 

ليها ) 177 صباحاً  01      (7الترجمة العممية من الفرنسية وا 

 الخميس

01/7/7107 

 ظهراً  0

 
لى الفرنسية ) 177   (7ءة والفهم )لغة فرنسية( )القرا 077   (7ترجمة أدبية من وا 
     مقال وقراءة )لغة فرنسية( 777

 الجمعت

01/7/7107 
 ال حعقذ إمخحاواث  ال حعقذ إمخحاواث

 السبج

01/7/7107 

 صباحاً  01
 

  (0فرنسى( ) -نحو مقارن )عربى 101   (0قواعد المغة الفرنسية ) 001
  (7فرنسى( ) -النحو المقارن وتدريبات لغوية )عربى 101  (0مقال )لغة الفرنسية( ) 701

 األحذ

01/7/7107 

 صباحاً  01
 

فرنسووى(  -النحووو المقووارن وتوودريبات لغويووة )عربووى 171
(1) 

    

 اإلثنين
07/7/7107 

 ظهراً  0
  لغويات )التراكيب والداللة بالمغة الفرنسية( 171  (7قواعد المغة الفرنسية ) 071
     عمم الصوتيات )لغة فرنسية( 771

 الثالثاء
08/7/7107 

 صباحاً  01
 

001 
 
701 

 (0الترجمة من والى العربية )
لى الفرنسية )  (0الترجمة من وا 

 101 
 
101 

 (0فرنسى( ) -نصوص ومصطمحات عممية )عربى
 (7فرنسى( )-نصوص ومصطمحات )عربى

 

 األربعاء
09/7/7107 

 صباحاً  01
 

     (1فرنسى( )-نصوص ومصطمحات )عربى 171

 الخميس
71/7/7107 

لى العربية ) 071 ظهراً  0   (7فرنسى( )-نصوص ومصطمحات عممية )عربى 171   (7الترجمة من وا 
لى الفرنسية ) 771      (7الترجمة من وا 

 الجمعة
70/7/7107 

 حعقذ إمخحاواث ال  ال حعقذ إمخحاواث

 السبت
77/7/7107 

 صباحاً  01

 مادة ثقافية  أ. حضارة فرنسا ) لغة فرنسية ( 001
 ب. مادة اعالمية            

ترجمووة تتبعيووة ومنظووورة )ترجمووة سياسووية موون الفرنسووية  101  
ليها( )  (0وا 

 

ليها ) 101  نظرية الترجمة )لغة فرنسية( 701   ( )تدريب عممى(0ترجمة فورية من الفرنسية وا 
 األحد

32/7/3107 
 يوليو 71أجازة ثورة  يوليو 71أجازة ثورة 

 اإلثنين
32/7/3107 

 صباحاً  01
 

ليهوووا ) 171 ( )تووودريب 7ترجموووة فوريوووة مووون الفرنسوووية وا 
 عممى(

    

 الثالثاء
71/7/7107 

 ظهراً  0

 مادة ثقافية   071
 الثورة التكنولوجية )لغة فرنسية(  -أ
 يةمادة إعالم -ب

ترجمووة تتبعيووة ومنظووورة )ترجمووة سياسووية موون الفرنسووية  171 
ليها( )  (7وا 

 

     المعاجم )عربية وفرنسية( 771
 

 
 

 

 كليت اآلداب )اللغت الفروسيت( 7107وليويجذول امخحان دور 
 


