
 
 

 

 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية أما بالنسبة لالمتحانات التي تعقد بالدول العربية

 تعقد في نفس األيام ولكن من الساعة الخامسة مساًء حتى السابعة مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية

 كود الفترة التاريخ
 المقرر 

  سم المقررا

 

 كود
 المقرر 

  سم المقررا

 السبت
027117102 

 صباحاً  72
  (7قراءة وتعبير ) لغة عربية ( ) 077  اللغة العربية 777
  (7نصوص عربية حديثة متنوعة ) 177  نصوص من االدب العربى المعاصر  177

 األحد
027117102 

 
 صباحاً  72

  معاصرنصوص من االدب العربى ال 107  اللغة العربية  707

  (0نصوص عربية حديثة متنوعة ) 107  (0قراءة وتعبير ) لغة عربية ( ) 007

 اإلثنين
027117112 

 ظهراً  7
  ترجمة من والى االسبانية )تحريرى ( 170  (7القراءة والفهم باألسبانية ) 770
  (7النصوص ) لغويات أسبانية من خالل 170  (1القراءة والفهم والتعبير باألسبانية ) 070

 الثالثاء
027117117 

 صباحاً  72
  لغويات )التراكيب والداللة ( باللغة االسبانية  100   نصوص اسبانية  700
  (0لغويات أسبانية من خالل النصوص ) 100  لغويات اسبانية 000

 األربعاء
02711017 

 صباحاً  72
  (7منظورة )ترجمة تتبعيه و  171  (7قواعد اللغة األسبانية ) 771
لى األسبانية 171  لغويات أسبانية  071   ترجمة تحريرية من وا 

 الخميس
02711010 

 ظهراً  7
  ترجمة تحريرية من والى االسبانية  101  (0القراءة والفهم باالسبانية ) 701

  ترجمة تحريرية من األسبانية إلى العربية 101  ترجمة تحريرية من العربية الى األسبانية 001

 الجمعة
02711011 

 
 ال تعقد إمتحانات ال تعقد إمتحانات

 السبت
 صباحاً  72 02711011

  مصطلحات 171  (7محادثة وتعبير باألسبانية ) 771
  (1ترجمة تتبعية ومنظورة ) 171  ترجمة تحريرية من والى األسبانية 071

 األحد
02711012 

 
 صباحاً  72

  (0ترجمه تتبعية ومنظورة ) 101  (0قواعد اللغة االسبانية ) 701

  ترجمة تحريرية من العربية إلى األسبانية 101  ترجمة تحريرية من األسبانية الى العربية 001

 اإلثنين
02711012 

 
 ظهراً  7

المادة الثقافية )حضارة أسبانيا وأمريكا  772
 ت على االستماع والتعبير الشفوى تدريبا 172  الالتينية(

 

  لغويات مقارنة 172  علم الترجمة 072

 الثالثاء
02711011 

 صباحاً  72
  نصوص ومصطلحات  102   (0محادثة وتعبير باالسبانية ) 702
  ترجمة تتبعية ومنظورة 102  مصطلحات 002

 األربعاء
02711012 

 
 صباحاً  72

  (2لغة اوربية حديثة ) 172  (7لغة أوربية حديثة ) 772

  (1لغة أوربية حديثة ) 172  (1لغة أوربية حديثة ) 072

 الخميس
02711012 

 

 ظهراً  7
  (2لغة اوربية حديثة ) 102   (0لغة أوربية حديثة ) 702

  (2لغة أوربية حديثة ) 102  (1لغة اوربية حديثة ) 002

 الجمعة
027110172 

 تعقد إمتحانات ال  ال تعقد إمتحانات

 السبت
027110177 

 ــ
  ـــــ ــ

 

  ـــــ ــ

  ـــــ ــ  ـــــ ــ

 األحد
027110170 

  ـــــ ــ  ـــــ ــ ــ

 اإلثنين
027110171 

 ــ
  ـــــ ــ  ـــــ ــ

  ـــــ ــ  ـــــ ــ
 

 

  

 

 سبانية(كلية اآلداب )اللغة اال 7102يناير  جدول امتحان دور
 

 


