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جامعة سوهاج 

 شئون الطالب-األلسن  كليــة 

            



    حضبو عبد انىارث.َىال                           د/             أ
 

 

  م2022 / 2021ايتحبَبث انفصم اندراصي انثبَي نهعبو اجلبيعي               جدول
 

           جبيعت صىهبج                                                                                                                                                                                                                         كهيت األنضٍ
 

 قضى انهغت االيطبنيت قضى انهغت األدلبَيت قضى انهغت انفرَضيت قضى انهغت االجنهيزيتانتبريخ 

 انهغح انالتٍٍُح واألساطٍر ترجًح يٍ انهغح األنًاٍَحانهغح انالتٍٍُح واألساطٍر ( 1)رواٌح وَثر : َظىص يٍ األدب اإلَجهٍزي 5/6/2022األحد 

 (1) نغح أورتٍح حذٌثح  (1) نغح أورتٍح حذٌثح  (1) نغح أورتٍح حذٌثح  ترجًح يٍ انهغح اإلَجهٍزٌح وإنٍها 8/6/2022األربعبء 

 (1)َظىص ٌىَاٍَح  حضارج وتارٌخ نغح قراءج وتعثٍر استًاع ويحادثح :يهاراخ نغىٌّح  12/6/2022األحد 

 (1)نغح شرقٍّح  (1)نغح شرقٍّح  (1)نغح شرقٍّح  (1)نغح شرقٍّح  15/6/2022األربعبء 

 قضاٌا يجتًعٍح 19/6/2022األحد 

 ساعة واحدة فقط

 قضاٌا يجتًعٍح

 ساعة واحدة فقط

 قضاٌا يجتًعٍح

 ساعة واحدة فقط

 قضاٌا يجتًعٍح

 ساعة واحدة فقط

 (1)َظىص التٍٍُح  قراءج وتعثٍر ترجًح يٍ انهغح انفرَسٍح قراءج وتعثٍر 22/6/2022األربعبء 

 انحاسة اَنً انحاسة اَنً انحاسة اَنً انحاسة اَنً 26/6/2022األحد 

 ترجًح يٍ انهغح اإلٌطانٍح استًاع ويحادثح استًاع ويحادثح يثادئ انترجًح وَظرٌاتها 29/6/2022األربعبء 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

انفــــرقت األونـــــي  

 .ممنوع دخل التليفون احملنول داخل جلنة االمتخان  :تعليمات

.  الدخىل إىل االمتخاىات مبىجب كزىًه الكلًُ -  
   ووومضددًا للزس  جيب أٌ يكىٌ الطالب حمددا ملىقفُ مً التجيًد –

  يدير شئىٌ انطالة                                      وكيم انكهيت نشئىٌ انتعهيى انطالة                                          عًيد انكهيت                                           

 

       َبصر انضيد حمًىد حجي/ د.حمًد عببس يزيد                                                                                                                        أ/                                                        أ 
 

 

ا
ً
 صتبدأ االيتحبَبث يٍ انضبعت انعبشرة  صببحب حىت انضبعت انىاحدة  ظهر



    حضبو عبد انىارث.َىال                           د/             أ
 

 

  م2022 / 2021ايتحبَبث انفصم اندراصي انثبَي نهعبو اجلبيعي   جدول              
 

       جبيعت صىهبج                                                                                                                                                                                                                           كهيت األنضٍ
 

 قضى انهغت االصببَيت قضى انهغت انرتكيت قضى انهغت انعربيت قضى انهغت انفبرصيتانتبريخ 

 انهغح انالتٍٍُح واألساطٍر دراساخ إساليٍّح حضاراخ سايٍح دراساخ إساليٍّح 5/6/2022األحد 

 (1) نغح أورتٍح حذٌثح  (1) نغح أورتٍح حذٌثح  (1) نغح أورتٍح حذٌثح  (1) نغح أورتٍح حذٌثح  8/6/2022األربعبء 

 استًاع ويحادثح استًاع ويحادثح :يهاراخ نغىٌّح استًاع ويحادثح :يهاراخ نغىٌح  استًاع ويحادثح :يهاراخ نغىٌّح  12/6/2022األحد 

 (1)نغح شرقٍّح  نغح فارسٍح (1)نغح شرقٍّح  (1)نغح شرقٍّح  15/6/2022األربعبء 

 قضاٌا يجتًعٍح 19/6/2022األحد 

 ساعة واحدة فقط

 قضاٌا يجتًعٍح

 ساعة واحدة فقط

 قضاٌا يجتًعٍح

 ساعة واحدة فقط

 قضاٌا يجتًعٍح

 ساعة واحدة فقط

 قراءج وتعثٍر قراءج وتعثٍر (تعثٍر)انهغح انعثرٌح انحذٌثح  قراءج وتعثٍر 22/6/2022األربعبء 

 انحاسة اَنً انحاسة اَنً انحاسة اَنً انحاسة اَنً 26/6/2022األحد 

 ترجًح يٍ انهغح اإلسثاٍَح ترجًح يٍ انهغح انتركٍح (1)ترجًح يٍ انهغح انعثرٌح انحذٌثح  ترجًح يٍ انهغح انفارسٍّح 29/6/2022األربعبء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انفــــرقت األونـــــي  : تببع 
 

 .ممنوع دخل التليفون احملنول داخل جلنة االمتخان  :تعليمات

.  الدخىل إىل االمتخاىات مبىجب كزىًه الكلًُ -  
   ووومضددًا للزس  جيب أٌ يكىٌ الطالب حمددا ملىقفُ مً التجيًد –

  يدير شئىٌ انطالة                                      وكيم انكهيت نشئىٌ انتعهيى انطالة                                          عًيد انكهيت                                           

 

 َبصر انضيد حمًىد حجي/ د.حمًد عببس يزيد                                                                                                                        أ/                                                        أ 
 

 

ا
ً
 صتبدأ االيتحبَبث يٍ انضبعت انعبشرة  صببحب حىت انضبعت انىاحدة  ظهر



    حضبو عبد انىارث.َىال                           د/             أ
 

 

  م2022 / 2021ايتحبَبث انفصم اندراصي انثبَي نهعبو اجلبيعي   جدول              
 

       جبيعت صىهبج                                                                                                                                                                                                                           كهيت األنضٍ
 

قضى انهغت انرتكيت  قضى انهغت انعربيت قضى انهغت انفبرصيت قضى انهغت االيطبنيت قضى انهغت األدلبَيت قضى انهغت انفرَضيت قضى انهغت االجنهيزيت انتبريخ
االثُني 

6 /6/2022 
َظىص يٍ األدب اإلَجهٍزي 

 (2)شعر ودرايا : 

َظىص يٍ األدب 

 (1)قّظح وَثر  : انفرَسً

أساسٍاخ انترجًح يٍ 

 األنًاٍَح وإنٍها

تارٌخ األدب اإلٌطانً 

(2) 

دراساخ وَظىص فً أدب 

 انُثر: انعظر انسهجىقً
َظىص تارٌخٍح  

اخلًيش 
انهغح انعرتٍح  انهغح انعرتٍح انهغح انعرتٍح انهغح انعرتٍحانهغح انعرتٍح  انهغح انعرتٍح (َحى وأدب)انهغح انعرتٍح  9/6/2022

االثُني 
 فرَسا وانعانى انعرتً (2)تارٌخ انهغح اإلَجهٍزٌّح  6/2022/ 13

َظىص يٍ األدب 

 (1)قّظح وَثر : األنًاًَ

: ترجًح إنى اإلٌطانٍح

 إعاليٍح وسٍاسٍّح

: ترجًح إنى انفارسٍح 

 إعاليٍح وسٍاسٍّح
 انذٌاَح انٍهىدٌح

َظىص أدتٍح 

انشعر : عثًاٍَح 

اخلًيش 
 ترجًح أدتٍّح يٍ اإلَجهٍزٌح 16/6/2022

تارٌخ انهغح انفرَسٍح 

 ( 2) 

تارٌخ األدب األنًاًَ 

(2) 

َظىص يٍ األدب 

 (1)قّظح وَثر : اإلٌطانً

دراساخ وَظىص فً  أدب 

 انشعر: انعظر انسهجىقً
 أسانٍة عثرٌح

َظىص أدتٍح 

انُثر : عثًاٍَح 

االثُني 
نغح فارسٍح  (2)نغح شرقٍّح  (2)نغح شرقٍّح  (2)نغح شرقٍّح  (2)نغح شرقٍّح  (2)نغح شرقٍّح  (1)تحهٍم انخطاب وانُّض  6/2022/ 20

اخلًيش 
 ترجًح أدتٍّح إنى اإلَجهٍزٌح 23/6/2022

َظرٌاخ انترجًح 

 ويُاهجها

: ترجًح إنى األنًاٍَح

 إعاليٍح وسٍاسٍّح
 يٍ أعالو األدب اإلٌطانً

: ترجًح يٍ انفارسٍح

 إعاليٍح وسٍاسٍّح

ترجًح يٍ انهغح 

 (2)انعثرٌح انحذٌثح 

: ترجًح إنى انتركٍح

إعاليٍح وسٍاسٍّح 

االثُني 
 جغرافٍح غرب أوروتا 6/2022/ 27

: ترجًح إنى انفرَسٍح

 إعاليٍح وسٍاسٍّح
 َحى وتعثٍر إٌطانٍا وانعانى انعرتً أنًاٍَا وانعانى انعرتً

قراءج وتذرٌثاخ 

 نغىٌح

: ترجًح يٍ انتركٍح

إعاليٍح وسٍاسٍّح 

 
 
 

 
 
 
 
 

 .ممنوع دخل التليفون احملنول داخل جلنة االمتخان  :تعليمات

.  الدخىل إىل االمتخاىات مبىجب كزىًه الكلًُ -  
   ووومضددًا للزس  جيب أٌ يكىٌ الطالب حمددا ملىقفُ مً التجيًد –

  يدير شئىٌ انطالة                                      وكيم انكهيت نشئىٌ انتعهيى انطالة                                          عًيد انكهيت                                           

 

      َبصر انضيد حمًىد حجي/ د.حمًد عببس يزيد                                                                                                                        أ/                                                        أ 
 

       َبصر  انضيد حمًىد حجي/ د.محبدي عبد احلًيد حضني                           أ/ د.حمًد عببس يزيد                                   أ/ أ                                                      

ا
ً
 صتبدأ االيتحبَبث يٍ انضبعت انعبشرة  صببحب حىت انضبعت انىاحدة  ظهر

 انفـرقت انثبَـــيت مجـــيع ا األقـــضبو



    حضبو عبد انىارث.َىال                           د/             أ
 

 

   م2022 / 2021ايتحبَبث انفصم اندراصي انثبَي نهعبو اجلبيعي   جدول

 
       جبيعت صىهبج                                                                                                                                                                                                                               كهيت األنضٍ

 

 قضى انهغت انرتكيت قضى انهغت انعربيت قضى انهغت انفبرصيت قضى انهغت االيطبنيت قضى انهغت األدلبَيت قضى انهغت انفرَضيت قضى انهغت االجنهيزيت انتبريخ

األربعبء 
   أدب عانًً تانهغح اإلَجهٍزٌحّ  8/6/2022

َظىص يٍ األدب 

 (2)قّظح وَثر : اإلٌطانً
 انهغح وانثقافح

: ترجًح يٍ انعثرٌح 

 عهًٍح

: األدب انتركً انحذٌث 

انُثر 

األحد 
 يذخم إنى عهى انهغح يقال وتذرٌثاخ نغىٌّح (1)أدب يقارٌ  (1)انهغح وانثقافح  12/6/2022

دراساخ وَظىص فً أدب 

 انُثر: انعظر انتًٍىري

كتاتح وتذرٌثاخ نغىٌح 

(2) 
 وثائق تركٍح

األربعبء 
 عهى انهغح انًقارٌ 15/6/2022

: ترجًح يٍ انفرَسٍح

 عهًٍّح

: َظىص يٍ األدب األنًاًَ

 (2)قّظح وَثر 

: ترجًح يٍ اإلٌطانٍح

 عهًٍّح
 (1)أدب يقارٌ  (1)أدب يقارٌ 

: ترجًح إنً انتركٍح 

عهًٍح 

األحد 
19/6/2022 

َظىص يٍ األدب 

( 3)رواٌح وَثر : اإلَجهٍزي

: ترجًح إنى انفرَسٍح

 عهًٍّح
 عهًٍّح: ترجًح إنى األنًاٍَح

: ترجًح إنى اإلٌطانٍح

 عهًٍّح
 إٌراٌ وانعانى انعرتً

: ترجًح إنً انعثرٌح 

 عهًٍح
تركٍا وانعانى انعرتً 

األربعبء 
22/6/2022 

( 1)ترجًح يتخظظح 
قاَىٍَح / إعاليٍح وسٍاسٍح)

 (عهًٍح/ وتجارٌح
 انهغح وانثقافح عهًٍّح: ترجًح يٍ األنًاٍَح يقال وتذرٌثاخ نغىٌّح

: ترجًح يٍ انفارسٍح

 عهًٍّح

: األدب انعثري انحذٌث 

انًرحهح اإلسرائٍهٍح 

كتاتح وتذرٌثاخ نغىٌح 

(2 )

األحد 
 تارٌخ انترجًح وَظرٌاتها 26/6/2022

َظىص يٍ األدب 

 (2)قّظح وَثر : انفرَسً
 (1)أدب يقارٌ  (1)أدب يقارٌ 

: ترجًح إنى انفارسٍح

 عهًٍّح

: األدب انعثري انحذٌث 

 يرحهح اإلحٍاء

: ترجًح يٍ انتركٍح 

عهًٍح 

األربعبء 
29/6/2022 

: انعظر انكالسٍكً

 (1)نغح وأدب 
 (1)تذرٌثاخ نغىٌّح  انهغح وانترجًح وانثقافح انهغح وانثقافح

كتاتح وتذرٌثاخ نغىٌّح 

(1) 

نغح سايٍح ثاٍَح 

 (2) (سرٌاٍَح أو حثشٍح )
 (1)أدب يقارٌ 

 

 

 

 

 

 

انفـــرقت انثبنـــثت مجـــيع األقـــضبو  

 .ممنوع دخل التليفون احملنول داخل جلنة االمتخان  :تعليمات

.  الدخىل إىل االمتخاىات مبىجب كزىًه الكلًُ -  
   ووومضددًا للزس  جيب أٌ يكىٌ الطالب حمددا ملىقفُ مً التجيًد –

  يدير شئىٌ انطالة                                      وكيم انكهيت نشئىٌ انتعهيى انطالة                                          عًيد انكهيت                                           

 

       َبصر انضيد حمًىد حجي/ د.حمًد عببس يزيد                                                                                                                        أ/                                                        أ 
 

ا
ً
 صتبدأ االيتحبَبث يٍ انضبعت انعبشرة  صببحب حىت انضبعت انىاحدة  ظهر



    حضبو عبد انىارث.َىال                           د/             أ
 

 
  م2022 / 2021ايتحبَبث انفصم اندراصي انثبَي نهعبو اجلبيعي   جدول

       جبيعت صىهبج                                                                                                                                                                                                                               كهيت األنضٍ
 
 

 قضى انهغت انعربيت قضى انهغت انفبرصيت قضى انهغت االيطبنيت قضى انهغت األدلبَيت قضى انهغت انفرَضيت قضى انهغت االجنهيزيتانتبريخ 

االثُني 
6 /6/2022 

: َظىص يٍ األدب اإلَجهٍزي

 (4)رواٌح وَثر

َظىص يٍ األدب 

 (3)قّظح وَثر: انفرَسً 

: َظىص يٍ األدب األنًاًَ

 (3)قّظح وَثر

يىضىع خاص فً انترجًح 

 (تحث أو يشروع)
 َقذ أدتً وتحهٍم َظىص

 إنًترجًح تحرٌرٌح 

 انهغح انعثرٌح

اخلًيش 
 (2)أدب يقارٌ  َقذ انترجًح 9/6/2022

قاعح تحث أو تذرٌة 

 يٍذاًَ

: َظىص يٍ األدب اإلٌطانً

 (3)قّظح وَثر
 (2)كتاتح وتذرٌثاخ نغىٌّح 

ترجًح تحرٌرٌح يٍ 

 انهغح انعثرٌح

االثُني 
 األسهىتٍح انعاّيح واألدتٍّح 6/2022/ 13

قاعح تحث أو تذرٌة 

 يٍذاًَ

يىضىع خاص فً انترجًح 

 (تحث أو يشروع)
 (2)أدب يقارٌ  (2)أدب يقارٌ 

َقذ أدتً وتحهٍم 

 َظىص

اخلًيش 
 استًاع ويحادثح (2)تذرٌثاخ نغىٌّح  يقال وتذرٌثاخ نغىٌّح يقال وتذرٌثاخ نغىٌّح قاعح تحث أو تذرٌة يٍذاًَ 16/6/2022

يىضىع خاص فً 
انهغح وانترجًح 

 (تحث أو يشروع)

االثُني 
20 /6/2022 

يىضىع خاص فً انهغح 

وانترجًح 
َظرٌح انترجًح  قاعح تحث أو تذرٌة يٍذاًَ انثقافح اإلٌطانٍح انًعاطرج استًاع ويحادثح ترجًح تحرٌرٌح يتقّذيح

اخلًيش 
23/6/2022 

: انعظر انكالسٍكً

 (2)نغح وأدب 
 قاعح تحث أو تذرٌة يٍذاًَ (2)أدب يقارٌ  استًاع ويحادثح

يىضىع خاص فً انترجًح 

 (تحث أو يشروع)

َظىص إعاليٍح 

 عثرٌح

االثُني 
 ترجًح تحرٌرٌح يتقّذيح 6/2022/ 27

يىضىع خاص فً انترجًح 

 (تحث أو يشروع)
 انذراساخ انهغىٌح اإلٌطانٍح َقذ أدتً وتحهٍم َظىص

دراساخ وَظىص فً أدب انعظرٌٍ 

 انشعر: انظفىي إنى انحذٌث

قاعح تحث أو تذرٌة 

 يٍذاًَ

 

 
 

 

 

 
 

 انفـــرقت انرابـــعت مجـــيع األقــــضبو

 .ممنوع دخل التليفون احملنول داخل جلنة االمتخان  :تعليمات

 . الدخىل إىل االمتخاىات مبىجب كزىًه الكلًُ -  
   ووومضددًا للزس  جيب أٌ يكىٌ الطالب حمددا ملىقفُ مً التجيًد –

  يدير شئىٌ انطالة                                      وكيم انكهيت نشئىٌ انتعهيى انطالة                                          عًيد انكهيت                                           

 

       َبصر انضيد حمًىد حجي/ د.حمًد عببس يزيد                                                                                                                        أ/                                                        أ 
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 :تعليمات االمتحانات 
 .مميىع دخل التلًفىٌ احملنىل أو أٍ مادَ علنًُ ختص االمتخاٌ داخل جليُ االمتخاٌ - 
 . الدخىل إىل االمتخاىات مبىجب كزىًه الكلًُ -  

 .(مجًع الطالب  )وو ومضددًا للزس  (الذكىر فكط  )  جيب أٌ يكىٌ الطالب حمددا ملىقفُ مً التجيًد –
 .   احلضىر قبل مىعد االمتخاٌ بضاعُ واحدَ علٌ األقل–
 .(الكنامُ الطبًُ  )  جيب أٌ يزتدٍ الطالب قياع الىجه – 

 .  جيب أٌ يلتشو الطالب بإحضار أدواته الكتابًُ حًث لً يضنح بتداوهلا داخل جليُ االمتخاٌ –
 .( واقٌ بالصتًك للىجه – مطهزات –سجاجُ مًاه - مياديل ورقًُ )  يضنح للطالب باصطخاب متعلكاته الصدصًُ داخل اللجيُ –
 . اآلميُ عيد تضله و تضلًه كزاصُ اإلجابُ واألصئلُ َ  جيب أٌ يلتشو الطالب باجللىس يف املكاٌ احملدد جللىصه يف اللجيُ،  والتشاو املضاف–
 .  غري مضنىح ىهائًا بتجنعات الطالب داخل أو خارج اللجيُ،  واالىصزاف مباشزَ بعد اىتهاء االمتخاٌ ومػادرَ اللجيُ–
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