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 صباحا   10
  (1قراءة وتعبير ) لغة عربية ( ) 211  اللغة العربية 111

  (1نصوص عربية حديثة متنوعة ) 411  دب العربى المعاصر نصوص من اال 311

 ظهرا   1
  نصوص من االدب العربى المعاصر 321  اللغة العربية  121

  (2نصوص عربية حديثة متنوعة ) 421  (2قراءة وتعبير ) لغة عربية ( ) 221

 مساء   4
  االسبانية )تحريرى ( ترجمة من والى 312  (1القراءة والفهم باألسبانية ) 112

  (1لغويات أسبانية من خالل النصوص ) 412  (3القراءة والفهم والتعبير باألسبانية ) 212
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  (2الل النصوص )لغويات أسبانية من خ 422  لغويات اسبانية 222

 ظهرا   1
  (1ترجمة تتبعيه ومنظورة ) 313  (1قواعد اللغة األسبانية ) 113

لى األسبانية 413  لغويات أسبانية  213   ترجمة تحريرية من وا 
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  ترجمة تحريرية من والى االسبانية  323  (2القراءة والفهم باالسبانية ) 123

  ترجمة تحريرية من األسبانية إلى العربية 423  ترجمة تحريرية من العربية الى األسبانية 223
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  مصطلحات 314  (1محادثة وتعبير باألسبانية ) 114

  (3ترجمة تتبعية ومنظورة ) 414  ترجمة تحريرية من والى األسبانية 214

 ظهرا   1
  (2ترجمه تتبعية ومنظورة ) 324  (2لغة االسبانية )قواعد ال 124

  ترجمة تحريرية من العربية إلى األسبانية 424  ترجمة تحريرية من األسبانية الى العربية 224
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  ترجمة تتبعية ومنظورة 425  مصطلحات 225
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  (5لغة اوربية حديثة ) 316  (1لغة أوربية حديثة ) 116

  (7لغة أوربية حديثة ) 416  (3لغة أوربية حديثة ) 216
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