
 

 

 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية 

 الفترة  اليوم
 كود 
 المقرر 

 اسم المقرر

 

االحد         

15 /8/2021 

 

 صباحا  10
 اللغة العبرية ) قواعد (  111

 القراءة و التعبير بالعبرية 221 صباحا  10

 كتابة المقال )بالعبرية(  411 ظهرا  12

نين         االث

16 /8/2021 

 

 صباحا  10

 قواعد اللغة العبرية  121

 صباحا   10
 الترجمة الفورية )من العبرية( 311

 صباحا   10
 الفنون األدبية الحديثة فى العبرية 421

الثالثاء       

17 /8/2021 

 القراءة والتعبير فى العبرية 211 صباحا  10

 للغة العبريةالترجمة الفورية )الى ا 321 ظهرا  12

االربعاء      

18 /8/2021 

 صباحا   10
 الترجمة الصحفية من العبرية 222

 صباحا  10
 القراءة بالعبرية ) نصوص صحفية ( 112

 مساء 6

 علم اللغة المقارن  412

 

الخميس     

19 /8/2021 

 نصوص من األدب المعاصر 312 صباحا   10

 صباحا  10
 صحفية( القراءة بالعبرية)نصوص 122

 المقال  422 مساء 2

السبت       

21 /8/2021 

 الترجمة الصحفية من العبرية 212 صباحا   10

 نصوص من األدب المعاصر 322 ظهرا  12

         األحد

22 /8/2021 

 

 صباحا   10
 من العبرية  األدبيةالترجمة  223

 محادثة وتعبير ) عبري (  113 صباحا  10

 مساء   2
 مة التحريرية والفوريةالترج 413

االثنين        

23 /8/2021 

 

 محادثات وتعبير عبري  123 صباحا   10

 علم اللغة والصوتيات 313 صباحا   10

 الترجمة الفورية / الترجمة األدبية 423 صباحا   10

الثالثاء       

24 /8/2021 

 

 أساليب و اختصارات عبريه حديثه 414 مساء   2

 اللغة العربية ) نحو وأدب مختارات ( 114 صباحا  10

 صباحا  10
 الترجمه من العربيه الي العبريه الحديثه 224

 كلية اآلداب )عبري(    -2021 يوليو جدول امتحان دور



 

 

 

االربعاء     

25 /8/2021 

 

 الترجمة األدبية من العبرية 213 صباحا  10

 ظهرا  12

 علم اللغة 323

 

الخميس    

26 /8/2021 

 اللغة العربية)نحو وأدب مختارات( 124 صباحا  10

 مصطلحات عبريه حديثه 314 احا صب 10

 424 مساء   2
 ترجمه ادبيه معاصرة)قصه و مقال( 

 

السبت       

28 /8/2021 

 النحو العربى والنصوص ) من العصر الجاهلي (  214 صباحا   10

 الترجمه العلميه من العبريه الحديثه 324 ظهرا  12

 األحد   

29 /8/2021 

 

 فى فلسطين )الصراع العربي اإلسرائيلي(اإلستيطان اليهودي   415 مساء 2

 تاريخ اليهود ) مرحلة ما قبل اإلسالم ( 115 صباحا  10

 225 صباحا  10
 الديانة اليهودية 

 

 صباحا  10

 اليهود في الدول اإلسالمية  125

 30/8/2021االثنين 

 

الثالثاء 

31 /8/2021 

 

 صباحا   10
 علم األديان المقارن  315

 صباحا  10
 المجتمع اإلسرائيلى  425

 الحركة الصهيونية  215 صباحا   10

 الملل اليهودية المعاصرة  325 ظهرا   12

 
 
 

 


