
 
 
 

  

 متحانات الطالب داخل جمهورية مصر العربية إينطبق هذا الجدول على 
 بالقاهرة والدول العربية

 

 

 

 الفترة التاريخ
 كىد 

 المقرر
  اسم المقرر

 

 كىد

 المقرر 
  اسم المقرر

 األربعاء
52/01/5102 

 المعاجم )عربية و فرنسية( 225 صباحا   01
 

414 
 -نصوص و مصطلحات )عربي

 (2فرنسي()

 

 (1ترجمة أدبية من و إلى الفرنسية ) 312  (2قواعد اللغة الفرنسية ) 123 ا ظهرا  
 

     (4الترجمة األدبية من الفرنسية و إليها ) 421 مساءا   4

 الخميس
52/01/5102 

 ()اللغة العربية(1قراءة و تعبير ) 211 صباحا   01
  

415 
ترجمة فورية من الفرنسية و إليها 

 عملي(()تدريب 1)

 

  (1فرنسي( )-نحو مقارن )عربي 313  (2الترجمة من وإلى العربية) 124 ا ظهرا  

     (2الترجمة العلمية من الفرنسية و إليها ) 422 مساءا   4

 الجمعت

72/01/7102 
 ال تعقد إمتحاناث ال تعقد إمتحاناث

 السبت
52/01/5102 

 

 صباحا   01

 
 (3ة ()القراءة و الفهم )لغة فرنسي 212

 
321 

نصوص من األدب المعاصر العربي من 
 (2و إلى الفرنسي)

 

 125 ا ظهرا  
الثورة التكنولوجية )لغة فرنسية( -مادة ثقافية أ

 مادة إعالمية-ب
 

314 
 -نصوص و مصطلحات علمية )عربي

 (1فرنسي()

 

 423 مساءا   4
-النحو المقارن و تدريبات لغوية )عربي

 (3فرنسي()
    

 
 األحد

52/01/5102 

 

 صباحا   01

 
 (2ترجمة أدبية من و إلى الفرنسية ) 322  (1مقال )لغة فرنسية() 213

 

 النحو على مستوى الجملة )اللغة العربية( 111 ا ظهرا  
 

315 
ترجمة تتبعية و منظورة )ترجمة 
 (1سياسية من الفرنسية و إليها ()

 

      (4فرنسي()-نصوص و مصطلحات )عربي 424 مساءا   4

 األثنين
01/01/5102 

 

 صباحا   01

 
 (1الترجمة من و إلى الفرنسية ) 214

  
323 

لغويات )التراكيب و الداللة باللغه 
 الفرنسية(

 

 ( )لغة عربية(2قراءة و تعبير ) 221  القراءة والفهم )لغة فرنسية( 112 ا ظهرا  
 

 425 مساءا   4
ترجمة فورية من الفرنسية و إليها )تدريب 

 (2عملي()
    

 الثالثاء
00/01/5102 

 نظرية الترجمة )لغة فرنسية( 215 صباحا   01
  

324 
 -نصوص و مصطلحات علمية )عربي

 (2فرنسي()

 

  مقال و قراءة )لغة فرنسية( 222   قواعد اللغة الفرنسية 113 ا ظهرا  

      (3الترجمة األدبية من الفرنسية و إليها ) 411 مساءا   4

 اءاألربع
0/00/5102 

 النحو على مستوى النص )لغة عربية( 121 صباحا   01
  

325 
ترجمة تتبعية و منظورة )ترجمة 

 (2سياسية من الفرنسية و إليها()

 

  علم الصوتيات )لغة فرنسية( 223   (1الترجمة من وإلى اللغة العربية ) 114 ا ظهرا  

      (1ها )الترجمة العلمية من الفرنسية و إلي 412 مساءا   4

 الخميس
5/00/5102 

 صباحا   01

 
 (2القراءة والفهم )لغة فرنسية( ) 122

  
311 

نصوص من األدب المعاصر العربي و 
 (1الفرنسي )

 

 115 ا ظهرا  
-حضارة فرنسا )لغة فرنسية( ب-مادة ثقافية أ
 مادة إعالمية

  
 (2الترجمة من و إلى الفرنسية) 224

 

 413 مساءا   4
ارن و تدريبات لغوية )عربي_ النحو المق
 (2فرنسي()

     

 
 

 

 كليت اآلداب )اللغت الفرنسيت(  7102ر البينى أكتىبرمتحان دوإجدول 
 


