جايعت اندول انعربيت

ادلنظًت انعربيت نهرتبيت وانثقافت وانعهىو
يعهد اخلرطىو اندويل نهغت انعربيت

أمانة الشؤون العلمية

جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام  ( 2012/2012اندور األول )
األياو

اندبهىو انعايل

ادلضخىي األول بكانىريىس

( القاعة الكبرى )

( القاعة هـ )

األحد

 2014/01/26و

حقنياث انخعهيى

انهغت اإلجنهيزيت ( ) 1

انثالثاء

 2014/01/28و

عهى األصىاث

األدب انعربي انقديى

اخلًيش

 2014/01/30و

يدخم إىل عهى انهغت احلديث

عهى اننفش انعاو ( اننًى )

انضبج

 2014/02/01و

عهى اندالنت وادلعاجى

انصرف ( ) 1

االثنني

 2014/02/03و

طرق حدريش انهغت انعربيت

دراصاث وثقافت إصالييت ( ) 1

األربعاء

اخلًيش

 2014/02/05و

 2014/02/06و

احلضارة انعربيت اإلصالييت

انضبج

 2014/02/08و

اننحى وانصرف

اننحــى ( ) 1

االثنني

 2014/02/10و

يناهج انبحث

انكالو وفنىنه

احلاصىب

 تبدأ االمتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحاً .

 تتوقف المحاضرات في يوم الثالثاء2014/1/21م .
أ  .مجال بابكر فاحل

أيني انشؤوٌ انعهًيت

احلاصىب ( ) 1

جايعت اندول انعربيت

ادلنظًت انعربيت نهرتبيت وانثقافت وانعهىو
يعهد اخلرطىو اندويل نهغت انعربيت

جدول امتحانات الفصل الدراسي األول للعام 2017/2016م ( اندور األول )
ادلادة

حاريخ االيخحاٌ
انثالثاء

 2015/01/20و

انهغت اإلجنهيزيت ( ) 1

اخلًيش

 2015/01/22و

عهى اننفش انعاو ( اننًى )

انضبج

 2015/01/24و

انصرف ( ) 1

االثنني

 2015/01/26و

دراصاث وثقافت إصالييت ( ) 1

األربعاء

 2015/01/28و

احلاصىب ( ) 1

انضبج

 2015/01/31و

األدب اجلاههي ( ) 1

االثنني

 2015/02/02و

انكالو وفنىنه

األربعاء

 2015/02/04و

اننحــى ( ) 1

اخلًيش




 2015/02/05و

اخل ط انعربي ( ) 1

تبذأ االهتحاًاث في توام الساعت العاشزة صباحا ً .
تتىقف الوحاضزاث بٌهايت يىم األربعاء2015/1/14م .
الطالب الذيي عليهن هتأخزاث رسىم دراسيت هقابلت الشؤوى الواليت قبل الذخىل لالهتحاى .

أ  .مجال بابكر فاحل

أيني انشؤوٌ انعهًيت

أمانة الشؤون العلمية
جذول اهتحاًاث ( الذور الثاًي ) للفصل الذراسي األول للعام 2017/2016م
برنامج الدكتوراة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

تاريخ الامتحان

املادة

األحذ  2017/5/07م

دراساث هتقذهت في الٌحى العزبي

الثالثاء  2017/5/09م

دراساث هتقذهت في علن اللغت واللساًياث

الخويس  2017/5/11م

االستزاتيجياث الحذيثت في تعلين اللغاث األجٌبيت وتطبيقاتها

 تبذأ االهتحاًاث في توام الساعت الثاًيت ظهزاً .

أ  .د  .حمذ النيل محمذ الحسن
الخبير األول ــ المشرف األكاديمي

