
 كفر الشيخ  جامعة  
 ليم والطالبالتعشئون 

 كلية االلسن       
 

 

 الفصل الدراسى االول الفرقة االولى جدول امتحانات
  2019/2020الجامعي للعام 

 
 القسم            

 اليوم    
 اللغة الصينية اإلسبانيةاللغة  اإليطاليةاللغة  اللغة الفرنسية اإلنجليزيةاللغة  األلمانيةاللغة 

 السبت

21/12/2019 

 استمــــاع ومحـــــــــــادثة ) شفوي (

 + تخلفات استمــــاع ومحـــــــــــادثة ) شفوي ( ----- تخلفات+

 االثنين

30/12/2019 
 ةــــــــــــــــــــــوص عامـــــــــــنص نصوص ونقد )شعر( ترجمة الى العربية نصوص عامة

 الخميس

 ىــــــــــــــــب آلــــــــــــحاس 2/1/2020

 االثنين

6/1/2020 
 عاتمقال ومطال -----

تاريخ حضارة ولغة 

 فرنسية
----- ----- ----- 

 الخميس

9/1/2020 
 ----- ----- ----- ترجمة الي العربية ----- -----

 االثنين

 ةــــــــربيـة عــــــــــــلغ 13/1/2020

 الخميس

16/1/2020 
 ----- ----- ----- ترجمة من العربية نثر وقصة -----

 

 ما عدا مادة مقال ومطالعات ثالث ساعات قسم اللغة االنجليزية *مدة االمتحان ساعتين لكل مادةواحدة ظهراً     فى الاالولي الفرقة  *تبدأ االمتحانات 

 

                                                                                  طالبالتعليم والشئون            

                   عميد الكلية                                                                         
 

 

          (           ي غالببدالحميد علأ.د/ ع )                                                                                                                                                               

   

 

 جدول االمتحانات التحريرية للفرقة الثانية
 م2019/2020للعام الجامعي الفصل الدراسي االول 



 كفر الشيخ  جامعة  
 ليم والطالبالتعشئون 

 كلية االلسن       
 

  
 

 
 

 

 

 القسم

 اليوم

 

 اللغة الصينية

 

 اللغة اإلنجليزية

 

 اللغة الفرنسية

 

 اللغة اإليطالية

 

 اإلسبانيةاللغة 

 

 اللغة األلمانية

 االحد

22/12/2019 
 + تخلفات استمــــاع ومحـــــــــــادثة ) شفوي (

 اولي + تانية

 تخلفات+استماع ومحادثة
 21/12/2019السبت 

 + تخلفات استماع ومحادثة
 استماع ومحادثة

 + تخلفات

 االحد

29/12/2019 
 دراسات لغوية نثر( –نصوص )نقد  دراسات لغوية نصوص عامة

 أدب

 امريكا الالتينية

دراســـــــــات 

 لـــغويـــة

 االربعاء

1/1/2020 
 ربيةـــــــــــــــغة عـــــــــــــــــل

 االحد

5/1/2020 
 نثر(-نصوص )شعر ترجمة من العربية ترجمة الي العربية ترجمة من العربية لغويات وصوتيات

مدخل الي تاريخ 

 االدب والحضارة

 االربعاء

8/1/2020 
 ترجمة الي العربية دراسات لغوية ترجمة الي العربية ترجمة من العربية اــــــــــــدرام مدخل الي تاريخ االدب والحضارة

 االحد

12/1/2020 
 شعر ونقد تــرجمة من العــــــربية

ولغة       تاريخ حضارة 

 فرنسية
 ترجمــــة من الــعربيــــة نثر(-نصوص )شعر

 االربعاء

15/1/2020 
مدخل الي تاريخ االدب  دراسات لغوية ------ ترجمة الي العربية

 والحضارة
 ترجمة الي العربية

            نصوص 

 ()نثر وقصة قصيره

 

  *مدة االمتحان ساعتين لكل مادة                         العاشرة صباحاً                *تبدأ االمتحانات فى 

           

                   عميد الكلية                                                                                                                                                            طالبالتعليم والشئون   

 

                   ( بدالحميد علي غالبأ.د/ ع )                                                                                                                                                               



 كفر الشيخ  جامعة  
 ليم والطالبالتعشئون 

 كلية االلسن       
 

   

 الثةجدول االمتحانات التحريرية للفرقة الث
 م2019/2020الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

 
  

 

       القسم                  

 اليوم  

 

 اللغة الصينية

 

 اللغة اإلنجليزية

 

 اللغة الفرنسية

 

 اللغة اإليطالية

 

 اللغة اإلسبانية

 

 اللغة األلمانية

 االحد

29/12/2019 
 نصـــوص ونقـــد تاريـــــخ ادب وحضــــــارة ةــــات لغويــــدراس تاريخ ادب وحضارة نصوص ونقد 

 االربعاء

1/1/2020 
 ترجمة من العربية ةـــــــــة الي العربيــــــترجم تاريخ حضارة ولغة فرنسية دراسات لغوية ترجمة الي العربية

 االحد

5/1/2020 
 دراســــــــــــــــات لـــغويـــة ترجمة الي العربية قصـة ونثــر دراســـــات لـــغويـــة

 االربعاء

8/1/2020 
 ةالـعربي الية ترجم الــــــــات ومقـــــــمطالع ترجمة من العربية مقال ومطالعات ترجمة من العربية

 االحد

12/1/2020 
 تاريخ ادب وحضارة ةــــــة من العربيـــــترجم ------- -------- مطالعات ومقال

 االربعاء

15/1/2020 
 ربيةـــــــــــــــغة عـــــــــــــــــل

 الثالثاء

21/1/2020 
 مطالعات ومقال ر (ــــونثر ــــنصـــــوص ) شع نصـوص نقـد وشعـر ترجمة الي العربية تاريخ ادب وحضارة

 

 

 ) ماعدا مادة مقال ومطالعات ثالث ساعات (   *مدة االمتحان ساعتين لكل مادة                            الواحدة ظهراً          في*تبدأ االمتحانات 
 

 

 

                                          عميد الكلية                                                                                                                                               طالبالتعليم والشئون 

 
 

 (         بدالحميد علي غالبأ.د/ ع )                                                                                                                                                               
  

 



 كفر الشيخ  جامعة  
 ليم والطالبالتعشئون 

 كلية االلسن       
 

 رابعةجدول االمتحانات التحريرية للفرقة ال
 م2019/2020الفصل الدراسي االول للعام الجامعي 

 

 
  

 

       القسم                  

 اليوم  

 

 اللغة الصينية

 

 اللغة اإلنجليزية

 

 اللغة الفرنسية

 

 اللغة اإليطالية

 

 اللغة اإلسبانية

 

 اللغة األلمانية

 االثنين

30/12/2019 
 دراسات لغوية أدب امريكا الالتينية ةــــــــــــــــــغويـــات لـــــــــــــــدراس نصوص ونقد ونثر

 الخميس

2/1/2020 
 لعربيةترجمة من ا ةـــــــــــــعربيال ة منــــــــــــترجم ترجمة الي العربية

 االثنين

6/1/2020 
 تاريخ ادب وحضارة دراسات لغوية تاريخ ادب وحضارة حضارة ولغة فرنسية ارةـــــــخ ادب وحضـــــــتاري

 الخميس

9/1/2020 
 ترجمـــــــــة الي العربيــــــــــــة درامـــــا العربية منترجمة 

 االثنين

13/1/2020 
 نصوص نقد وقصه قصيره نصوص و نثرو شعر ونقد وشعر نصوص نصوص وشعر ونقد دراسات لغوية

 الخميس

16/1/2020 
 ربيةـــــــــــــــغة عـــــــــــــــــل

 االثنين

20/1/2019 
 مقــــــــــــــــــــال ----- ----- الــــــــــمق

 

 

 ) ماعدا مادة مقال ومطالعات ثالث ساعات (   ن ساعتين لكل مادة*مدة االمتحا                            العاشرة صباحاً   *تبدأ االمتحانات في
 

 

                      عميد الكلية                                                                                                                                                                   طالبالتعليم والشئون 

 

 (       بدالحميد علي غالبأ.د/ ع )                                                                                                                                                               


