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1 
 

  

 االختبارات الشفهية جدول  

 

 

 رقم املقرر ورمزه  الفترة  التاريخ اليوم 
 رقم الشعبة 

 اسم املقرر 
عدد  

 الطالبات

 املراقبات  الدور  القاعة  أستاذة املقرر 

 االثنين

 

١٤٤٤\٤\١٣  

٧/١١/٢٠٢٢  

 د.روال صالحيه  األول  ١٨ د.روال صالحيه  7 الترجمة الشفوية  60793 فرن   465 8-10

 د.سنيه ساس ي الثاني  5 د.سنيه ساس ي 18 مهارات الخطابة  60771 فرن  364 1-3

 الثالثاء 

 

١٤٤٤\٤\١٤ 

٨/١١/٢٠٢٢ 
8-10 

 د.هدى برنجي  ألول ا ١٢ د.هدى برنجي  8 3التعبير الشفهي  57145 فرن  264 

 د.بشاير البراهيم  األول  ١٨ د.بشاير البراهيم  18 4التعبير الشفهي  57157 فرن  354
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 رقم املقرر ورمزه  الفترة  التاريخ اليوم 
 رقم الشعبة 

 اسم املقرر 
عدد  

 الطالبات

 املراقبات  الدور  القاعة  أستاذة املقرر 

 األحد

١٤٤٤\٤\١٩  

١٣/١١/٢٠٢٢  

 

 د.هدى برنجي  الثاني  ١ د.هدى برنجي  ٥ الترجمة اإلدارية واالقتصادية  60783 فرن  458 8-10

3-1 
 أ.وفاء املهنا  الثاني  ١ أ.وفاء املهنا  ١٤ تطبيقات الحاسب في الترجمة  60770 فرن  369

 د.بشاير البراهيم  الثاني  ٢ د.بشاير البراهيم  ٤ الترجمة العسكرية واألمنية  60792 فرن  463 

 االثنين
١٤٤٤\٤\٢٠  

١٤/١١/٢٠٢٢  

 د.سنيه ساس ي الثاني  ١ د.سنيه ساس ي ٩ كتابة املقال  60785 فرن 454  8-10

3-1 
 أ.عبير العمر  الثاني  ٢ أ.عبير العمر  ٣ املعاجم اللغوية  57152 فرن 268

 أ.عبير العمر  الثاني  ٢ أ.عبير العمر  ٢١ القواعد املتقدمة  60775 فرن  365

 الثالثاء
١٤٤٤\٤\٢١  

١٥/١١/٢٠٢٢  
10:30-12:30 

١قواعد 56992 157 فرن   أ.عبير العمر  الثاني  ٢ أ.عبير العمر  ١٧ 

٢قواعد  57105 257 فرن   ١٥ 
 الثاني  ١ د.سارة الحربي     

 د.سارة الحربي 

 ٢٠ ٣قواعد  57143 فرن 267  أ.سما املدرع 

ربعاء األ   

١٤٤٤\٤\٢٢  

١٦/١١/٢٠٢٢  

 

8-10  
 د.سنيه ساس ي الثاني  ١ د.سنيه ساس ي ٥ مدخل إلى علم اللسانيات  60777 فرن  366

 أ.عبير العمر  الثاني  ٤٧ أ.عبير العمر  ٨ 3االستيعاب الشفهي  57144 فرن  263

10:30-12:30 

 ارة الحربي د.س الثاني  ٥ أ.عبير العمر  ١٩ 1االستيعاب الشفهي 52710 فرن  153

 أ.عبير العمر  الثاني  ٣ أ.عبير العمر  ١٥ 2االستيعاب الشفهي  57124 253 فرن 

 د.بشاير البراهيم  الثاني  ٤٧ د.بشاير البراهيم  ١٩ 4 االستيعاب الشفهي 57160 فرن  353

 الخميس

١٤٤٤\٤\٢٣  

١٧/١١/٢٠٢٢  

 

8-10  

 

فرن 266   د.بشاير البراهيم  الثاني  ١ د.بشاير البراهيم  ١ ٣االستيعاب الكتابي 57148 

فرن  355  د.سنيه ساس ي الثاني  ٢ د.سنيه ساس ي ١٩ ٤التعبير الكتابي 57167 

10:30-12:30 
 د.سنيه ساس ي الثاني  ٢ د.سنيه ساس ي ٥ مدخل إلى علم الداللة  60781  453 فرن 

فرن     أ.علياء زرعه  الثاني  ١ أ.علياء زرعه  ١٧ قراءات في ثقافة اللغة  60772  363

 السبت
١٤٤٤\٤\٥٢  

٩١/١١/٢٠٢٢  

 أ.سما املدرع  الثاني  47 أ.سما املدرع  31 ١التعبير الشفهي  52703 فرن 154 10:30 –12:30

 االحد

١٤٤٤\٤\٢٦  

٢٠/١١/٢٠٢٢  

 

 

8-10  

 

 د.هدى برنجي  الثاني  ٢ د.هدى برنجي  ٣ ١التعبير الكتابي 52709 فرن  155

 الثاني  ٢ أ.علياء زرعه  ٢ ٢االستيعاب الكتابي  54858 فرن 256
 أ.علياء زرعه 

 الثاني  ٢ د.هدى برنجي  ٩ ٣التعبير الكتابي  57154 فرن  265

 د.حنان زريق  الثاني  ١ د.حنان زريق  ٢٧ ٤االستيعاب الكتابي 57163 فرن  356

 د.حنان زريق  الثاني  ١ د.حنان زريق  ٦ مناهج البحث العلمي 60780 فرن  456 10:30 –12:30

 اإلثنين
١٤٤٤\٤\٧٢  

١٢/١١/٢٠٢٢  
10:30-12:30  

 أ.سما املدرع  ول األ  ١٨ املدرع أ.سما  9 2التعبير الشفهي  57134 فرن  254

 د.جيهان عيسوي  الثاني  ٢ د.جيهان عيسوي  ٦ الترجمة القانونية  60801 فرن  464

 

 

 

 الثالثاء

 

١٤٤٤\٤\٢٨  

٢٢/١١/٢٠٢٢ 

8-10  

 أ.سما المدرع  الثاني  ١ أ.سما المدرع  ٣١ 1بناء املفردات 52713 فرن  158

 أ.سما المدرع  الثاني  ١ المدرع أ.سما  ٣ 2بناء املفردات 57103 فرن  258

 د.ساره الحربي  الثاني  ١ د.ساره الحربي  ١ ترجمة النصوص االنسانية  60773 فرن  368

 د.روال صالحيه  الثاني  ٢ د.روال صالحيه  ١٤ قضايا ومشكالت في الترجمة والتعريب  60779 فرن  455 10:30-12:30
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 االربعاء
١٤٤٤\٤\٢٩  

٢٣/١١/٢٠٢٢  

 د.جيهان عيسوي  الثاني  ١ د.جيهان عيسوي  ٩ الترجمة االعالمية والسياسية  60778 فرن  457 8-10

10:30-12:30 
 د.روال صالحيه  الثاني  ١ د.روال صالحيه  ٣ اإلسالمية ترجمة النصوص  60799 فرن  466

فرن    سارة الحربي د. الثاني  ٢ د.ساره الحربي  ٢٢ ١االستيعاب الكتابي  52705 156

  الخميس 

١٤٤٤\٤\٣٠  

٢٤/١١/٢٠٢٢  

 

8-10 

 د.بشاير االبراهيم  الثاني  ١ د.بشاير البراهيم  ٤ مدخل إلى علم الترجمة  60774 فرن  367

 أ.علياء زرعه  الثاني  ٢ أ.علياء زرعه  ٣ ٤قواعد  57156 فرن  357

 د.سنيه ساس ي الثاني  ٢ د.سنيه ساس ي ٦ ٢التعبير الكتابي 66999 فرن  255

 د.حنان زريق  الثاني  ١ د.حنان زريق  ٣ الترجمة التقنية والعلمية  60800 فرن  467 10:30-12:30


