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الرحيم الرحمن هللا بسم  
 جامعة بحري

 كلية اللغات

 برنامج البكالريوس

)كل االقسام(السنة االولي  

مالحق والبدائلول امتحانات الجد  

0202-2019 كاديميالعام اال  

2021 ليويو  

  

 
 الزمن

 اليوم/التاريخ القسم رمز المادة مادة االمتحان

ص 12 – 9  

العربيةاللغة  UBEL1103 الدراسات السودانية  

 االحد

 2021 /08 /01 

 اللغة االنجليزية UBEL1103 الدراسات السودانية

 اللغة الفرنسية UBEL1103 الدراسات السودانية

 اللغة الروسية UBEL1103 الدراسات السودانية

م 4 – 1  

English Language Skills III UBEL1201 اللغة العربية 

 االحد
2021 /08 /01 

Basic Writing Skills I LGEL1204 اللغة االنجليزية 

English Language Skills III UBEL1201 اللغة الفرنسية 

English Language Skills III UBEL1201 اللغة الروسية 

ص 12 – 9  

1مهارات اللغة العربية   UBAL1101 اللغة العربية 

 الثالثاء
2021/08/03 

1مهارات اللغة العربية   UBAL1101 اللغة االنجليزية 

1مهارات اللغة العربية   UBAL1101 اللغة الفرنسية 

1مهارات اللغة العربية   UBAL1101 اللغة الروسية 
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 اليوم/التاريخ القسم رمز المادة مادة االمتحان الزمن

م 4 – 1  

 

 اللغة العربية LGAL1201 مهارات الكتابة العربية
 الثالثاء

 
2021 /08 /03 

Arabic Language Skills II UBAL1201 اللغة االنجليزية 

Arabic Language Skills II UBAL1201 اللغة الفرنسية 

Arabic Language Skills II UBAL1201 اللغة الروسية 

9 – 12 

 ص

 

Iمهارات اللغة االنجليزية UBEL1103 اللغة العربية 

 الخميس
2021 /08 /05 

I اللغة االنجليزيةمهارات   UBEL1103 اللغة االنجليزية 

Iمهارات اللغة االنجليزية UBEL1103 اللغة الفرنسية 

Iمهارات اللغة االنجليزية UBEL1103 اللغة الروسية 

م 4 – 1  

 

 اللغة العربية LGAL1202 النحو العربيI) أقسام الكالم (

 الخميس
2021 /08 /05 

Introduction to Literature LGEL1207 اللغة االنجليزية 

 اللغة الفرنسية LGFL1201 اللغة الفرنسية للمبتدئين

 اللغة الروسية LGRL1201 اللغة الروسية للمبتدئين
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 الزمن

 اليوم/التاريخ القسم رمز المادة مادة االمتحان

ص 12 – 9  

 اللغة العربية UBUS1106 مهارات الدراسة الجامعية

 االحد

08 2021 / 08/ 

 اللغة االنجليزية UBUS1106 مهارات الدراسة الجامعية

 اللغة الفرنسية UBUS1106 مهارات الدراسة الجامعية

 اللغة الروسية UBUS1106 مهارات الدراسة الجامعية

  1-4م   

 اللغة العربية LGAL1203 الشعر الجاهلي

 االحد
2021 / 08/08 

Introduction to Linguistics LGEL1206 اللغة االنجليزية 

 اللغة الفرنسية LGFL1204 مبادئ القواعد

 اللغة الروسية LGRL1202 القراءة والكتابة

ص 12 – 9  

IIمهارات اللغة االنجليزية UBIC1104 اللغة العربية 

 الثالثاء
2021 /08 /10 

IIمهارات اللغة االنجليزية UBIC1104  االنجليزيةاللغة  

IIمهارات اللغة االنجليزية UBIC1104 اللغة الفرنسية 

IIمهارات اللغة االنجليزية UBIC1104 اللغة الروسية 

 1-4م   
 

  اللغة العربية LGAL1204 تاريخ( و ) مقدمة   I البالغة العربية
 الثالثاء

2021 /08 /10 
Basic Grammar1 LGEL1203 اللغة االنجليزية 

 اللغة الفرنسية LGFL1202 مبادئ التعبير الكتابي

Iالتعبير الشفهى LGRL1203 اللغة الروسية 
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 الزمن

 اليوم/التاريخ القسم رمز المادة مادة االمتحان

ص 12 – 9  

 اللغة العربية UBSS1105 الثقافة االسالمية

 الخميس

 22021 /08 /1 

االنجليزيةاللغة  UBSS1105 الثقافة االسالمية  

 اللغة الفرنسية UBSS1105 الثقافة االسالمية

 اللغة الروسية UBSS1105 الثقافة االسالمية

  1-4م   

 اللغة العربية LGAL1206 فقه اللغة
 الخميس

2021 /08 /12 Integrated English Language 
Skills I 

LGEL1202 اللغة االنجليزية 

ص 12 – 9 I) اساسيات (  الصرفعلم   LGAL1207 اللغة العربية 
 االحد

2021 /08 /15 

 1-4م   
 اللغة العربية LGAL1208 النثر العربي القديم 

 
 االحد

2021 /08 /15 


