
 آباد إسالم -العالمية  اإلسالمية الجامعة

 العربية اللغة كلية

                     قسم البنات( (  بغيرها للناطقين العربية اللغة تعليم مركز

Date Sheet of Final Exam (Spring 2020) 
 م0202 الفصل الدراسي الثاني أغسطس – جدول االمتحان النهائي

 الشريعة والقانونكلية 

 الرقم
S.N0 

 التاريخ
Date 

 الزمن
Time 

 المستوى
Level 

 المادة
Subject 

 رقم المادة
Course 
Code 

 االسم األستاذة
Course 
Teacher 

 الفصل
Batch 

مع رقم  االستاذة المشرفة
 االتصال و زمن العمل

Concerned Teacher 
on Duty  With Cell 

No &Duty Time 

لجنة االمتحان مع رقم  عضو
 االتصال وزمن العمل

Member of Exam 
Committee on Duty & 

Duty Time 

1. 
10-08-2020 
 يوم اإلثنين 

 

 
8

:0
0

 a
m

- 
4

:0
0

 p
m

 

 المتوسط
 2القواعد 

Grammar2 
DA-12      أ. راحيلة ارم 

FSL-LLB-F19 
 

 د. راحيلة ارم
0334/5535425 

8:00am-4:00pm أ.بشرى هاشمى 

0300/8119868 
8:00am—4:00pm 

 اإلبتدائي

 1القراءة 

Reading 
Skill- 1 

DA-04 
 د. مديحة صادق

 
FSL-LLB-S20 

 د. مديحة صادق
0331/4030204 

8:00am-4:00pm 

2. 
11-08-2020 

  يوم الثالثاء
 

 المتوسط

 2نشاط اللغوى ال

Audio Video 
Language 
Activity 2 

DA-09 د. رابعة كوسك FSL-LLB-F19 

 د. رابعة كوسك
0332/5924499 

8:00am-4:00pm أ.آسية غالم محمد 
0302/9366191 

8:00am—4:00pm 

 اإلبتدائي

 1المحادثة والتعبير

Speaking  
Skill- 1 

DA-02 
 د. مديحة صادق

 
FSL-LLB-S20 

 د. مديحة صادق
0331/4030204 

8:00am-4:00pm 

3. 
12-08-2020 
 يوم االربعاء

 المتوسط
 2القراءة 

Reading 2 
DA-10 

أ.بشرى     
 هاشمى

FSL-LLB-F19 

 أ.بشرى هاشمى
0300/8119868 

8:00am-4:00pm 
 أ.بشرى هاشمى

0300/8119868 
8:00am—4:00pm 

 اإلبتدائي
 1الكتابة 

Writing 1 
DA-05 

 د. شكفة نسرين
 

FSL-LLB-S20 
 د. شكفة نسرين

0313/5860704 

8:00am-4:00pm 

4. 
13-08-2020 
 يوم الخميس 

 المتوسط
 2المحادثة والتعبير

Speaking 2 
DA-08 أ.حميرة سعيد FSL-LLB-F19 

 أ.حميرة سعيد
0321/5336527 

8:00am-4:00pm 

 أ.آسية غالم محمد
0302/9366191 

8:00am—4:00pm 



 اإلبتدائي  
 1  القواعد

Grammar 1 
DA-06 

 د. سميرة صغير
 

FSL-LLB-S20 
 صغيرد. سميرة 

0333/5465728 
8:00am-4:00pm 

5. 
14-08-2020 

 يوم الجمعة

 المتوسط
 2الكتابة 

Writing 2 
DA-11 أ.رابعة صديقة FSL-LLB-F19 

 أ.رابعة صديقة
0342/5073965 

8:00am-4:00pm أ.بشرى هاشمى 

0300/8119868 
8:00am—4:00pm 

 اإلبتدائي

 1 والفهم االستماع

Listening 
Skill-1 

DA-01 
 د. مديحة صادق

 
FSL-LLB-S20 

 د. مديحة صادق
0331/4030204 

8:00am-4:00pm 

6. 
15-08-2020 

 يوم السبت

 المتوسط
 2  والفهم االستماع

Listening 2 
DA-07 أ.رابعة راني FSL-LLB-F19 

 .رابعة رانيأ
0302/5495588 

8:00am-4:00pm أ.آسية غالم محمد 
0302/9366191 

8:00am—4:00pm 
 اإلبتدائي

 1نشاط اللغوى ال

Audio Video 
Language 
Activity 1 

DA-03 
 د. فوزية مير تاج

 
FSL-LLB-S20 

 د. فوزية مير تاج

0313/5245939 
8:00am-4:00pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Date Sheet of Supervision Courses LLB (Hons) 

 الرقم
S.N0 

 التاريخ
Date 

 الزمن
Time 

 المستوى
Level 

 المادة
Subject 

 رقم المادة
Course 
Code 

 االسم األستاذة
Course 
Teacher 

 الفصل
Batch 

االستاذة المشرفة مع رقم 
 االتصال و زمن العمل

Concerned Teacher on 
Duty  With Cell No 

&Duty Time 

عضو لجنة االمتحان مع 
 رقم االتصال وزمن العمل

Member of Exam 
Committee on Duty 

& Duty Time 

1. 
10-08-2020 

 يوم اإلثنين

4
:0

0
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m
--

  1
2

:0
0

am
 

M
id

n
ig

h
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 اإلبتدائي
 

 1الفهم  و االستماع

Listening 
Skill-1 

DA-01     أ. رابعة راني 

FSL-LLB-
F14 
 

 أ. رابعة راني
0302/5495588 

4:00pm-12:00Midnight 

 أ.آسية غالم محمد
0302/9366191 

4:00pm12:00Midnight 

2. 
11-08-2020 

 يوم الثالثاء

 1المحادثة والتعبير

Speaking 
Skill 1 

DA-02 رابعة صديقة -أ 
FSL-LLB-

F14 

 رابعة صديقة - أ
0342/5073965 

4:00pm-12:00Midnight 

 أ.بشرى هاشمى

0300/8119868 
4:00pm12:00Midnight 

3. 
12-08-2020 
 يوم االربعاء

 1نشاط اللغوى ال

Audio Video 
Language 
Activity 1 

DA-03 راحيلة ارم -أ 
FSL-LLB-

F14 

 راحيلة ارم - أ
0334/5535425 
4:00pm-12:00Midnight 

 أ.آسية غالم محمد
0302/9366191 

4:00pm12:00Midnight 

4. 
13-08-2020 
 يوم الخميس

 1  القواعد

Grammar 1 
DA-06 راحيلة ارم -أ 

FSL-LLB-
F14 

 راحيلة ارم - أ

0334/5535425 
4:00pm-12:00Midnight 

 أ.بشرى هاشمى

0300/8119868 
4:00pm12:00Midnight 

5. 
14-08-2020 

 يوم الجمعة
 المتوسط

 
Speaking & 

Reading Skill 

DA-14 رابعة صديقة -أ 
FSL-LLB-

F14 

 رابعة صديقة - أ

0342/5073965 
4:00pm-12:00Midnight 

 أ.آسية غالم محمد
0302/9366191 

4:00pm12:00Midnight 

6. 
15-08-2020 

 يوم السبت
 المتوسط

 النحو الوظيفي
Functional 
Language-1 

DA-17     د. ظهير احمد 
FSL-LLB-

F14 

 د. ظهير احمد
0333/5290675 

4:00pm-12:00Midnight 

 أ.بشرى هاشمى

0300/8119868 
4:00pm12:00Midnight 

 

  مالحظات عامة:

 . م :2020 / 08 / 10 تاريخ النهائي في  االمتحان ينعقد -1

 .صباحا الثامنة الساعة االمتحانات تبدأ -2

 .االمتحان يوم مشكلة يواجهن لئال فيها؛ ويتدربن اإلجابة ورقة تحميل كيفية يتعلمن أن باتلالطا على -3

 .المقرر على إضافي وقت لهن يُعطى ولن المتاح، الوقت في األسئلة عز يجبن أن الطالبات على -4

 .احتياط بكل ومجموعاتهن جلوسهن وأرقام واإلنجليزية، العربية باللغة الكاملة أسماءهن يكتبن أن الطالبات على -5

 .غيرممل وإطناب مخل غير بإيجاز يجبن ثم منها، المطلوب ويفهمن جيدا، االمتحان أسئلة يقرأن أن الطالبات على -6



 .أي سؤال في االمتحان بأساتذهن للسؤال أو االستفسار أو شرح االتصال للطالبات يسمح ال -7

 للعقوبة بوجب قانون االمتحانات للجامعة.ستتعرض أّي طالبة ال تتقيد بالتعليمات السابقة  -8

 

Approved by:      Reviewed by:                            Prepared by: 

 

 عميد كلية اللغة العربية      )د. عبد المنعم(        )د. فوزية مير تاج

 رئيس المركز         المركز منسقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


