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 المسلسل مكان انعقاد اللجان المجموع اللجان اليوم اسم المادة القسم
 

 رقم اللجنه

 الي من لجنة  12لجنة  11لجنة  10لجنة 

 

جليزية
الن

اللغة ا
 

 

 74 -- 14 30 30 14/5/2018االثنين  مقال ومطالعات

 

جليزية 
الن

عة اللغة ا
قا

 

+
 

جليزية
الن

طرقة اللغة ا
 

1 30 10 

 11 60 31 74 -- 14 30 30 20/5/2018االحد  دراسات لغوية

 12 74 61 74 -- 14 30 30 23/5/2018االربعاء  مطالعات ( –مراجع  –اللغة العربية ) مقال 

  74 -- 14 30 30 27/5/2018االحد  قصة ونثر

 74 -- 14 30 30 3/6/2018االحد  تاريخ ادب وحضارة

 74 -- 14 30 30 6/6/2018االربعاء  ثانيةلغة اجنبية 

 74 -- 14 30 30 10/6/2018االحد  العربية اليالترجمة 

 518 االجمالي 

 المسلسل مكان انعقاد اللجان المجموع اللجان اليوم اسم المادة القسم
 

 رقم اللجنه

 الي من لجنة  لجنة  لجنة  1لجنة 

 

سية
اللغة الفرن

 25 -- -- -- 25 14/5/2018االثنين  ولغة فرنسيةمقال  

 

سبانية 
ال
عة اللغة ا

قا
 

1 
 ،

2  

1 25 1 

  25 -- -- -- 25 20/5/2018االحد  دراسات لغوية

 25 -- -- -- 25 23/5/2018االربعاء  مطالعات( –مراجع  –اللغة العربية ) مقال 

 25 -- -- -- 25 27/5/2018االحد  ) شعر (نصوص ونقد 

 25 -- -- -- 25 30/5/2018االربعاء  ترجمة من العربية

 25 -- -- -- 25 6/6/2018االربعاء  لغة اجنبية ثانية

 25 -- -- -- 25 10/6/2018االحد  ترجمة الي العربية

 االجمالي 
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 رقم اللجنه المسلسل مكان انعقاد اللجان المجموع اللجان اليوم اسم المادة القسم

 الي من لجنة  لجنة  9لجنة  8لجنة 

 

طالية
الي

اللغة ا
 50 -- -- 20 30 14/5/2018االثنين  مطالعات ومقال 

 
 

سية 
ت الدرا

عا
القا

 

جوار المكتبة
ب

 

1 30 8 

 9 50 31 50 -- -- 20 30 20/5/2018االحد  دراسات لغوية

  50 -- -- 20 30 23/5/2018االربعاء  مطالعات( –مراجع  –اللغة العربية ) مقال 

 50 -- -- 20 30 27/5/2018االحد  ترجمة الي العربية

 50 -- -- 20 30 30/5/2018االربعاء  ترجمة من العربية

 50 -- -- 20 30 3/6/2018االحد  تاريخ ادب وحضارة

 50 -- -- 20 30 6/6/2018االربعاء  لغة اجنبية ثانية

 50 -- -- 20 30 10/6/2018االحد  ونثرشعرنصوص 

 400 االجمالي 

 رقم اللجنه المسلسل مكان انعقاد اللجان المجموع اللجان اليوم اسم المادة القسم

 الي من لجنة  لجنة  لجنة  لجنة 

 

سبانية
ال
اللغة ا

 55 -- -- 25 30 14/5/2018االثنين  مطالعات ومقال 

 

اللمانية
ج اللغة ا

مدر
 

ي
بالدور الثان

 

1 30  

  55 31 55 -- -- 25 30 20/5/2018االحد  دراسات لغوية

  55 -- -- 25 30 23/5/2018االربعاء  مطالعات( –مراجع  –اللغة العربية ) مقال 

 55 -- -- 25 30 27/5/2018االحد  ونثرشعرنصوص 

 55 -- -- 25 30 30/5/2018االربعاء  ترجمة من العربية

 55 -- -- 25 30 3/6/2018االحد  تاريخ ادب وحضارة

 55 -- -- 25 30 6/6/2018االربعاء  لغة اجنبية ثانية

 55 -- -- 25 30 10/6/2018االحد  ترجمة الي العربية

 440 االجمالي 
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 رقم اللجنه المسلسل مكان انعقاد اللجان المجموع اللجان اليوم اسم المادة القسم

 الي من لجنة  4لجنة  3لجنة  2لجنة 

 

اللمانية
اللغة ا

 80 -- 21 30 29 14/5/2018االثنين  مطالعات ومقال 

 

صينية 
ج اللغة ال

مدر
 

ي
ض

الر
بالدور ا

 

1 30 2 

 3 60 31 80 -- 21 30 29 20/5/2018االحد  دراسات لغوية

 4 81 61 80 -- 21 30 29 23/5/2018االربعاء  مطالعات( –مراجع  –اللغة العربية ) مقال 

  80 -- 21 30 29 27/5/2018االحد  ) شعر ومسرح (نصوص 

 80 -- 21 30 29 30/5/2018االربعاء  ترجمة من العربية

 80 -- 21 30 29 3/6/2018االحد  تاريخ االدب االلماني

 80 -- 21 30 29 6/6/2018االربعاء  لغة اجنبية ثانية

 80 -- 21 30 29 10/6/2018االحد  ترجمة الي العربية

 640 االجمالي 
 رقم اللجنه المسلسل مكان انعقاد اللجان المجموع اللجان اليوم اسم المادة القسم

 الي من لجنة  7لجنة  6لجنة  5لجنة 

 

صينية
اللغة ال

 85 -- 25 30 30 14/5/2018االثنين  مطالعات ومقال 

 

سية 
ت الدرا

عا
القا

 

جوار المكتبة
ب

 

1 30 5 

 6 60 31 85 -- 25 30 30 20/5/2018االحد  عامةنصوص 

 7 85 61 85 -- 25 30 30 23/5/2018االربعاء  مطالعات( –مراجع  –اللغة العربية ) مقال 

  85 -- 25 30 30 27/5/2018االحد  لغويات وصوتيات

 85 -- 25 30 30 30/5/2018االربعاء  ترجمة من العربية

 85 -- 25 30 30 3/6/2018االحد  تاريخ ادب وحضارة

 85 -- 25 30 30 6/6/2018االربعاء  لغة اجنبية ثانية

 85 -- 25 30 30 10/6/2018االحد  العربيةترجمة الي 

 680 االجمالي 
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