
                                                                                                  جامعت ؤلاسكىذريت                                                                

 كليت آلاداب 

 برهامج اللغاث الخطبيقيت 

 جذول امخداهاث اإلاقترح لشعبت اللغت العربيت لغير الىاطقين بها 

  2019/2020العام الجامعي  -الفصل الذراس ي الثاوي 

 

   :اث هامتمالخظ
  ًخم جدذًذ موعذ اسخالم وإرسال ؤلاجاباث من قبل أسخار اإلاادة مع مراعاة فرق الخوقيت بين البلذًن أي في موعذ

 مساًء بالصين . 10أقصاه الساعت 

 الخذريس( فقط أما إرا كان مداضر أو مىخذب من )عضو هيئت  طريق القائم بالخذريس ًخم إرسال الامخداهاث عن

 الخارج فيخم إرسال الامخدان عن طريق أخذ أعضاء اللجىت الثالثيت.

 هم باإلاقرر سوف ًخم إرسال قائمت بها أسماء الطالب وؤلاًميالث الخاصت بهم خسب حسجيل. 

 املوعد  املحدد إلرسال أسئلة الامتحان 
رسل أسئلت الامخدان في جمام الساعت   

ُ
 عصًرا بخوقيت الصين 4صباًخا بخوقيت مصر عن طريق ؤلاًميالث أي في جمام الساعت  10ج

 آليت الامخدان الفرقت الثاهيت آليت الامخدان الفرقت ألاولى اليوم / الخاريخ

السبت              

6/6/2020 

 6: 4مكون من  Open book exam (2)الفصحى العربيت  

أسئلت مخىوعت و حسجيالث لو مقابالث 

  zhumuفردًت باسخخذام برهامج 

 6: 4مكون من  Open book exam (4الفصحى العربيت )

أسئلت مخىوعت و حسجيالث لو مقابالث 

 zhumuفردًت باسخخذام برهامج 

ألاخذ                

7/6/2020 

 6: 4مكون من  Open book exam (2العاميت اإلاصريت )

أسئلت مخىوعت و حسجيالث لو مقابالث 

 zhumuفردًت باسخخذام برهامج 

 6: 4مكون من  Open book exam (4العاميت اإلاصريت )

أسئلت مخىوعت و حسجيالث لو مقابالث 

 zhumuفردًت باسخخذام برهامج 

الاثىين              

8/6/2020 

 6: 4مكون من  E Open book exam( 2لغت ثاهيت )

 أسئلت مخىوعت 

 6: 4مكون من  E Open book exam( 4لغت ثاهيت )

 أسئلت مخىوعت 

الثالثاء             

9/6/2020 

أو مقابالث فردًت أو ثىائيت   حسجيالث  (2الىطق )

  zhumuباسخخذام برهامج 

 6: 4مكون من  F Open book exam( 4لغت ثالثت )

 أسئلت مخىوعت 

          ألاربعاء    

10/6/2020 

: 4مكون من  Open book exam اإلاعاجم العربيت

 أسئلت مخىوعت 6

أسئلت  4: 3من  Open book exam السيىما العربيت

 مقاليت 

الخميس        

11/6/2020 

مهاراث في اللغت 

 (1العربيت )

Open book exam  6: 4مكون من 

أسئلت مخىوعت و حسجيالث لو مقابالث 

 zhumuفردًت باسخخذام برهامج 

خضارة البالد الىاطقت 

 باللغت العربيت

Open book exam  أسئلت  4: 3من

 مقاليت 

السبت              

13/6/2020 

أسئلت  4: 3من  Open book exam الفن واملجخمع _____________ _____________

 مقاليت 

ألاخذ                

14/6/2020 

مهاراث في اللغت العربيت  _____________ _____________

(1) 

Open book exam  6: 4مكون من 

أسئلت مخىوعت و حسجيالث لو مقابالث 

 zhumuفردًت باسخخذام برهامج 


