
 
 
 

 

 متحانات الطالب داخل جمهورية مصر العربيةإينطبق هذا الجدول عمى 
 بالقاهرة والدول العربية

 كود  الفترة التاريخ
  اسم المقرر المقرر

 

 كود
  اسم المقرر المقرر 

 األربعاء
52/01/5102 

  ترجمة تحرٌرٌة من و الى األسبانٌة 413  لغوٌات اسبانٌة 213 صباحا   01

  نصوص و مصطلحات 325  (2) محادثة و تعبٌر باالسبانٌة 125 ا ظهرا  

  (2نصوص عربٌة حدٌثة متنوعة ) 421  (2قراءة و تعبٌر)لغة عربٌة( ) 221 مساءا   4

 الخميس
52/01/5102 

  (1) ترجمة تتبعٌة و منظورة 414   ترجمة تحرٌرٌة من وإلى األسبانٌة 214 صباحا   01

  لغة أوربٌة حدٌثة -1مادة إختٌارٌة  326  حدٌثةلغة اوربٌة  126 ا ظهرا  

  (2لغوٌات اسبانٌة من خالل النصوص ) 422  لغوٌات اسبانٌة 222 مساءا   4

 الجمعة
 ال تعقد إمتحانات ال تعقد إمتحانات 52/01/5102

 السبت
52/01/5102 

 

 صباحا   01
 لغوٌات مقارنة 415  علم الترجمة 215 

 

  نصوص من األدب العربً المعاصر 311  غة العربٌة الل 111 ا ظهرا  

  ترجمة تحرٌرٌة من األسبانٌة إلى العربٌة 423  ترجمة تحرٌرٌة من العربٌة الى االسبانٌة 223 مساءا   4

 
 األحد

52/01/5102 

 

 صباحا   01
 لغة أوربٌة حدٌثة 416  لغة أوربٌة حدٌثة 216 

 

  ترجمة من وإلى األسبانٌة )تحرٌرى( 312  (1سبانٌة )القراءة والفهم باأل 112 ا ظهرا  

  ترجمة تحرٌرٌة من العربٌة إلى األسبانٌة 424   ترجمة تحرٌرٌة من االسبانٌة الى العربٌة 224 مساءا   4

 األثنين
01/01/5102 

 

 صباحا   01
   اللغه العربٌه 121 

 نصوص من االدب العربى المعاصر 321
 

  ترجمة تتبعٌة ومنظورة 313  (1قواعد اللغة األسبانٌة ) 113 ا ظهرا  

  ترجمة تتبعٌة ومنظورة 425  مصطلحات 225 مساءا   4

 الثالثاء
00/01/5102 

 322   نصوص اسبانٌة 122 صباحا   01
لغوٌات )التراكٌب والداللة( باللغة 

 األسبانٌة

 

  مصطلحات 314  (1محادثة وتعبٌر باألسبانٌة ) 114 ا ظهرا  

  لغة اوربٌة حدٌثة  426  لغة اوربٌة حدٌثة  -1ٌة مادة اختٌار 226 مساءا   4

 األربعاء
0/00/5102 

  ترجمة تحرٌرٌة من وإلى األسبانٌة 323   (2) القراءة و الفهم باالسبانٌة 123 صباحا   01

 115 ا ظهرا  
المادة الثقافٌة )حضارة أسبانٌا وأمرٌكا 

 الالتٌنٌة(
 فويتدرٌبات على اإلستماع والتعبٌر الش 315 

 

  (1) نصوص عربٌة حدٌثة متنوعة 411  (1) قراءة وتعبٌر)لغة عربٌة( 211 مساءا   4

 الخميس
5/00/5102 

 صباحا   01
 ترجمة تتبعٌة و منظورة 324  (2) قواعد اللغة االسبانٌة 124 

 

  لغة أوربٌة حدٌثة 316  لغة أوربٌة حدٌثة 116 ا ظهرا  

  لغوٌات أسبانٌة من خالل النصوص 412  (3) والتعبٌر باألسبانٌةالقراءة والفهم  212 مساءا   4
  

 
 
 
 

 

 كلية اآلداب )اللغة االسبانية(  7102ر البينى أكتوبرمتحان دوإجدول 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


