
 آباد إسالم –الجامعةاإلسالميةالعالمية 

 العربية اللغة كلية

 قسم البنات((بغيرها للناطقين العربية اللغة مركزتعليم

Date Sheet of Final Exam (Spring 2021) 

 م -2020 م2120ثاني للعام الجامعي  لفصل الدراسي الل–جدول االمتحان النهائي

 كلية اللغة العربيةمن  الفوزيةقسم الترجمة والترجمة لطالبات 
 

 الرقم

S.N0 

 التاريخ

Date 

 الزمن

Time 

 المستوى

Level 

 المادة

Subject 

 رقم المادة

Course 

Code 

 اسم األستاذة

Course Teacher 

 الفصل

Batch 

االستاذة المشرفة مع رقم 

 االتصال وزمن العمل

Concerned Teacher on 

Duty  With Cell No 

&Duty Time 

لجنة االمتحان مع عضو 

 رقم االتصال وزمن العمل

Member of Exam 

Committee on Duty 

& Duty Time 

1. 

14-06-2021 

 يوم االثنين

Monday 

 

8
:0

0
 a

m
 -

 2
:0

0
 p

m
 

 المتوسط

Intermediate 

 

 Grammarالقواعد

 

TI(A)-310 

 

 د. سميرة صغير

 

FA-BSTI-F20 

 د. سميرة صغير

0333/5465728 

8:00am-2:00pm 

 د. عمارة كلزر

0337/1645612 

8:00am-2:00pm 

2. 

15-06-2021 

 الثالثاءيوم 

Tuesday 

 المتوسط

Intermediate 

 القراءة

Reading 
TI(A)-308 أ. قرة العين FA-BSTI-F20 

 أ. قرة العين
0323/5237644 

8:00am-2:00pm 

3. 
16-06-2021 

 يوم األربعاء

Wednesday 

 المتوسط

Intermediate 

 المحادثة

Conversation 
TI(A)-309 د. شكفته نسرين FA-BSTI-F20 

 د. شكفته نسرين

0313/5860704 

8:00am-2:00pm 

 

4.  

17-06-2021 

 يوم الخميس

Thursday 

 المتوسط

Intermediate 

 الكتابة

Writing 
TI(A)-311 د. عمارة كلزر FA-BSTI-F20 

 د. عمارة كلزر

0337/1645612 

8:00am-2:00pm 

 

 

Approved by:    Reviewed by:       Prepared by: 

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

 رئيس المركز       المركز منسقة                     
 



 آباد إسالم –الجامعةاإلسالميةالعالمية 

 كليةاللغةالعربية

 قسم البنات((مركزتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

Date Sheet of Final Exam (Spring  2021) 
 م -2020 م20 21الجامعي للعام ثانيالفصل الدراسي ال –جدول االمتحان النهائي

 كلية الشريعة والقانونلطالبات 

 الرقم

S.N0 

 التاريخ

Date 

 الزمن

Time 

 المستوى

Level 

 المادة

Subject 

 رقم المادة

Course 

Code 

 اسم 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 

 العملاالتصال وزمن 

Member of Exam 

Committee on Duty & 

Duty Time 

1. 
14-06-2021 

 يوم اإلثنين

Monday 

 

8
:0

0
 a

m
 -

 2
:0

0
 p

m
 

 المتقدم

Advance 
 FSL-LLB-F19 أ. مطيع الرحمان DA-16 3القواعد 

 أ. مطيع الرحمان

0317/1646750 

8:00am-2:00pm 

 أ.بشرى هاشمى

0300/8119868 

8:00am-2:00pm 

 المتوسط

Intermediate 

 2القواعد 

Grammar2 

 

DA-12      د. زيتون بيغم FSL-LLB-S20 

د. زيتون بيغم     

0335/5250143 

8:00am-2:00pm 

 د. مديحة صادق

0331/4030204 

8:00am-2:00pm 

2. 
15-06-2021 

 الثالثاءيوم 

Tuesday 

 المتقدم

Advance 
 FSL-LLB-F19 د. عمارة كلزر DA-15 3الكتابة  والتعبير

 د. عمارة كلزر

0337/1645612 

8:00am-2:00pm 

 أ.بشرى هاشمى

0300/8119868 

8:00am-2:00pm 

 المتوسط

Intermediate 

 2القراءة 

Reading 2 
DA-10 أ.بشرى هاشمى FSL-LLB-S20 

 أ.بشرى هاشمى

0300/8119868 

8:00am-2:00pm 

 د. مديحة صادق

0331/4030204 

8:00am-2:00pm 

3. 
16-06-2021 

 يوم األربعاء

Wednesday 

 المتقدم

Advance 
 FSL-LLB-F19 د. ظهير احمد DA-13 3الفهم واالستماع

 د. ظهير احمد

0333/5290675 

8:00am-2:00pm 

 أ.بشرى هاشمى

0300/8119868 

8:00am-2:00pm  

 المتوسط

Intermediate 

 2المحادثة والتعبير

Speaking 2 
DA-08 

 د. رابعه كوسك

 

 

 FSL-LLB-S20 

 د. رابعه كوسك 

0332/5924499 

8:00am-2:00pm   د. مديحة صادق 

0331/4030204 

8:00am-2:00pm 
 أ.بشرى هاشمى

 

 أ.بشرى هاشمى  

0300/8119868 

8:00am-2:00pm 



4. 

17-06-2021 

 يوم الخميس

Thursday 

 المتقدم

Advance 
 FSL-LLB-F19 أ.بشرى هاشمى DA-14 3والمحادثة القراءة 

 د.روبينة ناز

0331/5143236 

8:00am-2:00pm 

 أ.بشرى هاشمى

0300/8119868 

8:00am-2:00pm  

 المتوسط

Intermediate 

 2الكتابة 

Writing 2 

DA-11 

 د. رابعه كوسك

 

FSL-LLB-S20 

 د. رابعه كوسك 

0332/5924499 

8:00am-2:00pm 

 د. مديحة صادق 

0331/4030204 

8:00am-2:00pm 

 د. سلمى كوثر 

 د. سلمى كوثر

0321/5508428 

8:00am-2:00pm 

5. 

18-06-2021 

 يوم الجمعة

Friday 

 المتوسط

Intermediate 

 2االستماع والفهم 

Listening 2 
DA-07 

 د. بشرى بشير

FSL-LLB-S20 

 د. بشرى بشير

0334/5197429 

8:00am-2:00pm 
 أ.بشرى هاشمى

0300/8119868 

8:00am-2:00pm   

 أ. ثميرة بشير

 أ. ثميرة بشير

0333/5142680 

8:00am-2:00pm 

6. 

19-06-2021 

 يوم السبت

Saturday 

 المتوسط

Intermediate 

 2نشاط اللغوى ال

Audio Video 

Language 

Activity 2 

 

DA-09 
 أ. ثميرة بشير

 

FSL-LLB-S20 
 أ. ثميرة بشير

0333/5142680 

8:00am-2:00pm 

 د. مديحة صادق

0331/4030204 

8:00am-2:00pm 

 

Approved by:    Reviewed by:       Prepared by: 

 عميد كلية اللغة العربية    )د. عبد المنعم(       ))د. فوزية مير تاج              
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 آباد إسالم –الجامعة اإلسالمية العالمية 

 كلية اللغة العربية

 قسم البنات((مركزتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

Date Sheet of Final Exam (Spring 2021) 

 م -2020 م2120 الجامعي للعام لثانيالفصل الدراسي ا –جدول االمتحان النهائي

 أصول الدينلطالبات كلية اللغة العربية وكلية 

 الرقم

S.N0 

 التاريخ

Date 

 الزمن

Time 

 المستوى

Level 

 المادة

Subject 

 رقم المادة

Course  

Code 

 كليةال

Faculty 

 الفصل

Batch 

االستاذة المشرفة مع 

رقم االتصال و زمن 

 العمل

Concerned 

Teacher on Duty  

With Cell No 

&Duty Time 

عضو لجنة االمتحان 

وزمن مع رقم االتصال 

 العمل

Member of Exam 

Committee on 

Duty & Duty 

Time 

1. 

1
4

-0
6

-2
0

2
1

 

أل
 ا
وم

ي
ن
ني
ث

M
o

n
d

ay
 

 

 

8
:0

0
am

 -
 2

:0
0

p
m

 

 (أ) المتقدم

Advance (A) 
اللغة 

 3  العربية

 

AR-003 

اللغة 

 العربية

FA-BS- 

S20 

 د.روبينة ناز 

0331/5143236 

8:00am-2:00pm 

 د.روبينة ناز

0331/5143236 

8:00am-2:00pm  

 
 (ب) المتقدم

Advance (B) 

أصول 

 الدين

 

FU-BS- 

F20 

2. 

 المتوسط)أ(
Intermediate 

(A) 
 

اللغة 

2 العربية  

AR-002 

 

اللغة 

 العربية

FA-BS-

F20 

 د. عمارة كلزر

0337/1645612 

8:00am-2:00pm أ.آسية غالم محمد 

0302/9366191 

8:00am-2:00pm 
 المتوسط )ب(
Intermediate 

(B) 

أصول 

 الدين

FU-BS-  

F20 

 د. مديحة صادق

0331/4030204 

8:00am—2:00pm 



 

Approved by:    Reviewed by:       Prepared by: 

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

 رئيس المركز        المركز منسقة                     

 
 

 

 المتوسط   )ج(

Intermediate  

(C) 

 

FU-BS- 

F20 

 أ. قرة العين
0323/5237644 

8:00am-2:00pm 

 المتوسط  )د(

Intermediate  

(D) 

FU-BS- 

F20 

 

 أ.آسية غالم محمد

0302/9366191 

8:00am-2:00pm 

 

 المتوسط  )هـ( 

Intermediate  

(E) 

FU-BS- 

F20 

 د. مديحة صادق

0331/4030204 

8:00am—2:00pm 

 (والمتوسط  )

Intermediate  

(F) 

FU-BS-

F20 

 د. مديحة صادق

0331/4030204 

8:00am—2:00pm 

 المتوسط  )ى(

Intermediate  

(G) 

FU-BS-

F20 

 محمد أ.آسية غالم

0302/9366191 

8:00am-2:00pm 

3.  

 )أ(  بتدائىالا 

Elementary 

(A) 

اللغة 

1 العربية  

AR-001  اللغة

 العربية

أصول  و 

 الدين

FA-BS-

S21 

FU-BS-

S21 

 د. عمارة كلزر

0337/1645612 

8:00am-2:00pm 

 د. عمارة كلزر

0337/1645612 

8:00am-2:00pm 
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