
 
 
 

  
 ينطبق هذا الجدول عمى امتحانات الطالب داخل جمهورية مصر العربية 

 بالقاهرة والدول العربية
 

 كود الفترة التاريخ
  سم المقررا المقرر 

 

 كود
  سم المقررا المقرر 

 األحد
7/5/7107 

 صباحا   01
  (0عربي والفرنسي )نصوص من األدب المعاصر ال 100  النحو عمى مستوى الجممة )المغة العربية( 000
ليها ) 100  ( )المغة العربية(0قراءة وتعبير ) 700   (1الترجمة األدبية من الفرنسية وا 

ليها ) 170 ظهرا   0      (1الترجمة األدبية من الفرنسية وا 

 مساءا   4
  (7نصوص من األدب المعاصر العربى والفرنسى ) 170  النحو عمى مستوى النص )لغة عربية( 070
     ( )المغة العربية(7قراءة وتعبير ) 770

 األثنين
8/5/7107 

 

 

 صباحا   01
 

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

ليها )ا 177 ظهرا   0      (7لترجمة العممية من الفرنسية وا 

 مساءا   4
لى الفرنسية ) 177   (7القراءة والفهم )لغة فرنسية( ) 077   (7ترجمة أدبية من وا 
     مقال وقراءة )لغة فرنسية( 777

 
 

 الثالثاء
9/5/7107 

 

 صباحا   01
 

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

 ظهرا   0
فرنسووى(  -النحووو المقووارن وتوودريبات لغويووة )عربووى 171

(1) 
    

 مساءا   4
  لغويات )التراكيب والداللة بالمغة الفرنسية( 171  (7قواعد المغة الفرنسية ) 071
     عمم الصوتيات )لغة فرنسية( 771

 األربعاء
01/5/7107 

 

 صباحا   01
 

  (0فرنسى( ) -نصوص ومصطمحات عممية )عربى 101  (0الترجمة من والى العربية ) 001
لى الفرنسية ) 701   (7فرنسى( )-نصوص ومصطمحات )عربى 101  (0الترجمة من وا 

     (1فرنسى( )-نصوص ومصطمحات )عربى 171 ظهرا   0

 مساءا   4
لى العربية ) 071   (7فرنسى( )-نصوص ومصطمحات عممية )عربى 171   (7الترجمة من وا 
لى الفرنسية ) 771      (7الترجمة من وا 

 الخميس
00/5/7107 

 صباحا   01
 مادة ثقافية  أ. حضارة فرنسا ) لغة فرنسية ( 005

 ب. مادة اعالمية            
ليها( )ترجمة تتبعي 105     (0ة ومنظورة )ترجمة سياسية من الفرنسية وا 

ليها ) 105  نظرية الترجمة )لغة فرنسية( 705   ( )تدريب عممى(0ترجمة فورية من الفرنسية وا 

ليها ) 175 ظهرا   0      ( )تدريب عممى(7ترجمة فورية من الفرنسية وا 

 مساءا   4

 مادة ثقافية   075
 )لغة فرنسية( الثورة التكنولوجية  -أ
 مادة إعالمية -ب

ترجموووة تتبعيوووة ومنظوووورة )ترجموووة سياسوووية مووون الفرنسوووية  175 
ليها( )  (7وا 

 

     المعاجم )عربية وفرنسية( 775
 

 
 

 

 كلية اآلداب )اللغة الفرنسية( 7102مايو  البينىجدول امتحان دور 
 


