
 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

 الترجمة والترجمة الفوزيةكلية اللغة العربية قسم 

 الرقم
S.N0 

 التاريخ

Date 
 الزمن
Time 

 المستوى
Level 

 المادة
Subject 

 رقم المادة
Course 
Code 

 االسم األستاذة
Course Teacher 

 الفصل
Batch 

االستاذةالمثرفة مع رقم 
 االتصال وزمن العمل

Concerned 
Teacher on Duty  

With Cell No 
&Duty Time 

االمتحان عضو لجنة 
مع رقم 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

 القراءة
Reading 

 
TI(A)-308 د. ثروت جميلة 

FA-BSTI-F19 
 

 د. ثروت جميلة

0307/5557572 
8:00am-4:00pm 

 . فوزية مير تاجد
3010/5395505 

8:00am—4:00pm 
 اإلبتدائى 

 القراءة
Reading 

 

TI(A)-301 د. مديحة صادق FA-BSTI-S20 

 د. مديحة صادق
0331/4030204 

8:00am-4:00pm 

3. 
11-08-2020 

 يوم الثالثاء

 المتوسط
 المحادثة

Conversation 
TI(A)-309 د. ثروت جميلة 

FA-BSTI-F19 
 

 د. ثروت جميلة
0307/5557572 

8:00am-4:00pm 
 د. سميرة صغير

0333/5465728 

8:00am—4:00pm 
 اإلبتدائى

 المحادثة

Conversation 
TI(A)-302 د. مديحة صادق FA-BSTI-S20 

 د. مديحة صادق
0331/4030204 

8:00am-4:00pm 

0. 
12-08-2020 

 االربعاءيوم 

 المتوسط

 الكتابة
Writing 

 
TI(A)-311 د. ثروت جميلة 

FA-BSTI-F19 
 

 د. ثروت جميلة
0307/5557572 

8:00am-4:00pm 
 د. فوزية مير تاج
3010/5395505 

8:00am—4:00pm 
 اإلبتدائى

 الكتابة
Writing 

TI(A)-304 د. شكفة نسرين FA-BSTI-S20 

 د. شكفة نسرين
0313/5860704 

8:00am-4:00pm 

 
 
9 

 
 
. 

 
13-08-2020 
 يوم الخميس 

 

 
 المتوسط

 
القواعد

Grammar 

 
TI(A)-310 

 
 د. بشرى بشير

 
FA-BSTI-F19 

 

 د. بشرى بشير
0334/5197429 

8:00am-4:00pm 
 د. سميرة صغير

0333/5465728 

8:00am—4:00pm 
 اإلبتدائى

 القواعد
Grammar 

TI(A)-303 د. سميرة صغير FA-BSTI-S20 

 د. سميرة صغير
0333/5465728 

8:00am-4:00pm 

 



 

 

 عامة:مالحظات 
 . 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    المنعم()د. عبد         )د. فوزية مير تاج 

 رئيس المركز         المركز منسقة

 

 

 

 
 


