
 
 

 

 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
 

 الفترة  الُىم
 كىد

 الوقرر 
  الوقرراسن 

 

 كىد

 الوقرر
  اسن الوقرر

 السبت
8/7/7107 

  كتابة المقال )بالعبرية( 100  المغة العبرية )قواعد( 000 صباحاً  01

     القراءة والتعبُر بالعبرَت 332

 األحد
9/7/7107 

 صباحاً  01
 

  الفنون األدبية الحديثة فى العبرية 170  قواعد المغة العبرية 070
     جوت الفىرَت) هي اللغت العبرَت (التر 422

 اإلثنين
01/7/7107 

 432  القراءة والتعبير في العبرية 700 ظهراً  0
 الترجوت الفىرَت 

 ) إلً اللغت العبرَت (
 

 الثالثاء
00/7/7107 

 007 صباحاً  01
777 

 القراءة بالعبرية)نصوص صحفية(
 الترجمة الصحفية من العبرية

  ارنعمم المغة المق 107 

 األربعاء
07/7/7107 

 صباحاً  01
  المقال 177  القراءة بالعبرَت )ًصىص صحفُت(  077

     ًصىص هي األدب الوعاصر 423

 الخميس
01/7/7107 

 ظهراً  0

  الترجمة الصحفية من العبرية 707 
 

  ًصىص هي األدب الوعاصر 433

 الجمعة
01/7/7107 

 تال تعقد إمتحانا ال تعقد إمتحانات

 السبت
01/7/7107 

 صباحاً  01
  الترجمة التحريرية الفورية  101  محادثة وتعبير )عبري( 001

      الترجوت األدبُت هي العبرَت 334

 
 األحد

01/7/7107 
 صباحاً  01

  الترجمة الفورية الترجمة االدبية 171  محادثة وتعبير عبري 071

 علن اللغت والصىتُاث 424
 

   

 اإلثنين
07/7/7107 

  األدب العربي )الرواية ( 101  المغة العربية )نحو وأدب مختارات ( 001 صباحاً  01

     الٌحى العربٍ والٌصىص )هي العصر االهىي( 335

 الثالثاء
08/7/7107 

 الترجمة األدبية من العبرية 701 ظهراً  0
  

  علن اللغت 434

 األربعاء
 071 صباحاً  01 09/7/7107

 المغة العربية 
 )نحو وأدب مختارات(

 
  األدب العربى )المسرح( 171

     األدب العربٍ ) هي العصر العباسٍ( 425

 الخميس
71/7/7107 

 ظهراً  0

 
701 

 النحو العربي والنصوص
 ) من العصر الجاهمي (

 
435 

 االدب العربً         

 ) العصر العباسً الوتأخر ( 
 

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات 70/7/7107

 السبت
77/7/7107 

 صباحاً  01
001 

 تاريخ اليهود
 )مرحمة ما قبل اإلسالم(

  
101 

 االستيطان اليهودي في فمسطين 
 )الصراع العربي االسرائيمى (

 

      الدَاًت الُهىدَت 336

 األحد
 يوليو 71أجازة ثورة  يوليو 71أجازة ثورة  34/7/3127

 إلثنينا
71/7/7107 

 صباحاً  01
  المجتمع االسرائيمى 171  اليهود في الدولة اإلسالمية 071

 علن االدَاى الوقارى 426
 

   

 الثالثاء
  الولل الُهىدَت الوعاصرة 436  الحركة الصهيونية 701 ظهراً  0 71/7/7107

 

 

 

 عبرٌ(كلُت اِداب ) 3127 ىلُىَ جدول اهتحاى دور


