
المرحلة الرابعةالمرحلة الثانيةالوقتالتاري    خاليوم

 08:30- 9/1/202211:30الخميس
مرسحية 

1ك (حضوري)
1ك (حضوري)نحو 

 08:30- 9/3/202211:30السبت
صوت 

2ك (حضوري)
2ك (حضوري)ترجمة 

 08:30- 9/4/202211:30األحد
 )صوت 

1ك (حضوري 
1ك (حضوري)لغة 

ن  08:30- 9/5/202211:30اإلثني 
مرسحية 

2ك (حضوري)
2 (حضوري)نحو 

ي للعام الدراسي 
ن
ن الصباحية والمسائية 2022 - 2021جدول أمتحانات الدور الثان المرحلة ) للدراستي 

(الثانية والرابعة



 08:30- 9/6/202211:30الثالثاء
 (حضوري)نحو 

2ك
2ك (حضوري)رواية 

 08:30- 9/7/202211:30األربعاء
كتابة 

2ك (حضوري)
1ك (حضوري)رواية 

 08:30- 9/8/202211:30الخميس
 (حضوري)نحو 

1ك
2ك (حضوري)لغة 

 08:30- 9/10/202211:30السبت
 (حضوري)شعر 

2ك
1ك (حضوري)مرسحية 

11:30 -08:30 
ي)شعر 

ن
ون  (الكتر

1ك
2ك (حضوري)مرسحية 

02:30 -11:30
 )رواية 

ي
ن
ون 1ك (الكتر

9/11/2022األحد



11:30 -08:30 
ي)قراءة 

ن
ون  (الكتر

1ك
ي) 2أختصاص 

ن
ون 1ك (الكتر

02:30 -11:30
 )رواية 

ي
ن
ون 2ك (الكتر

ي) 2أختصاص 
ن
ون 2ك (الكتر

ن 9/12/2022اإلثني 



11:30 -08:30 

مهارات تواصل 

ي)
ن
ون  (الكتر

2ك&1ك

ي)شعر 
ن
ون 1ك (الكتر

02:30 -11:30

 لغة عربية 

ي)
ن
ون  1ك (الكتر

2ك& 

ي)شعر 
ن
ون 2ك (الكتر

11:30 -08:30 
 2أختصاص 

ي)
ن
ون 1ك  (الكتر

ي)ترجمة 
ن
ون 1ك (الكتر

02:30 -11:30
 2أختصاص 

ي)
ن
ون 2ك (الكتر

 08:30- 9/15/202211:30الخميس

 حاسوب&

ي)
ن
ون 1ك (الكتر  

2ك &

ي)نقد 
ن
ون نقد & 1ك (الكتر

ي)
ن
ون 2ك (الكتر

9/14/2022 األربعاء

9/13/2022 الثالثاء



المرحلة األوىلالوقتالتاري    خاليوم

1ك  (حضوري) 2األختصاص  11:45 -  9/1/20222:45الخميس

2ك (حضوري )أدب  11:45 -  9/3/20222:45السبت

1ك (حضوري)قراءة  11:45 -  9/4/20222:45األحد

ن 1ك (حضوري)تلفظ  11:45 -  9/5/20222:45اإلثني 

ي للعام الدراسي 
ن
ن الصباحية والمسائية 2022 - 2021جدول أمتحانات الدور الثان المرحلة األوىل ) للدراستي 

(والثالثة 



2ك (حضوري)نحو  11:45 -  9/6/20222:45الثالثاء

2ك (حضوري)تلفظ  11:45 -  9/7/20222:45األربعاء

1ك (حضوري )أدب  11:45 -  9/8/20222:45الخميس

1ك (حضوري)نحو  11:45 -  9/10/20222:45السبت

2ك (حضوري)كتابة  08:30- 9/11/202211:30

األحد



2ك  (حضوري) 2ألختصاص  08:30- 11:30

02:30 -11:30

ن 9/12/2022اإلثني 



ي)لغة عربية  08:30- 11:30
ن
ون 2ك & 1ك (الكتر

ي)حاسوب 11:30- 02:30
ن
ون 2ك& 1ك (الكتر

11:30 -08:30 
ي)مهارات تواصل 

ن
ون  (الكتر

2ك&1ك

02:30 -11:30

 08:30- 9/15/202211:30الخميس
ي)ديمقراطية & حقوق 

ن
ون  (الكتر

2ك & 1ك

9/13/2022الثالثاء

9/14/2022 األربعاء



المرحلة الثالثة

1ك (حضوري)شعر 

2ك (حضوري)شعر 

2ك (حضوري)بحث 

1ك (حضوري)لغة 

ي للعام الدراسي 
ن
ن الصباحية والمسائية 2022 - 2021جدول أمتحانات الدور الثان المرحلة األوىل ) للدراستي 

(والثالثة 



2ك (حضوري)لغة 

1ك (حضوري)رواية 

1ك (حضوري)نحو 

2ك (حضوري)رواية 

2ك (حضوري)نحو 



ي)ترجمة 
ن
ون 1ك (الكتر

ي)مقالة 
ن
ون 1ك (الكتر



ي) 2أختصاص 
ن
ون 1ك (الكتر

ي) 2أختصاص 
ن
ون 2ك (الكتر

ي)مرسحية 
ن
ون 1ك (الكتر

ي)مرسحية 
ن
ون 2ك (الكتر

ي)ترجمة 
ن
ون 2ك (الكتر


