
 
 
 

 

 

  
 ينطبق هذا الجدول عمى امتحانات الطالب داخل جمهورية مصر العربية 

 بالقاهرة والدول العربية

 

 كود الفترة التاريخ
  سم المقررا المقرر 

 

 كود
  سم المقررا المقرر 

 األحد
7/5/7107 

 

 صباحا   01
  (0قراءة وتعبير ) لغة عربية ( ) 700  المغة العربية 000
  (0نصوص عربية حديثة متنوعة ) 100  االدب العربى المعاصر  نصوص من 100

 ظهرا   0
 

  نصوص من االدب العربى المعاصر 170  المغة العربية  070

  (7نصوص عربية حديثة متنوعة ) 170  (7قراءة وتعبير ) لغة عربية ( ) 770

 مساءا   1
  والى االسبانية )تحريرى ( ترجمة من 107  (0القراءة والفهم باألسبانية ) 007
  (0لغويات أسبانية من خالل النصوص ) 107  (1القراءة والفهم والتعبير باألسبانية ) 707

 األثنين
8/5/7107 

 

 صباحا   01
  لغويات )التراكيب والداللة ( بالمغة االسبانية  177   نصوص اسبانية  077
  (7من خالل النصوص ) لغويات أسبانية 177  لغويات اسبانية 777

 ظهرا   0
 

  (0ترجمة تتبعيه ومنظورة ) 101  (0قواعد المغة األسبانية ) 001
لى األسبانية 101  لغويات أسبانية  701   ترجمة تحريرية من وا 

 مساءا   1
  ترجمة تحريرية من والى االسبانية  171  (7القراءة والفهم باالسبانية ) 071

  ترجمة تحريرية من األسبانية إلى العربية 171  ترجمة تحريرية من العربية الى األسبانية 771

 
 الثالثاء

9/5/7107 

 صباحا   01
  مصطمحات 101  (0محادثة وتعبير باألسبانية ) 001
  (1ترجمة تتبعية ومنظورة ) 101  ترجمة تحريرية من والى األسبانية 701

 ظهرا   0
 

  (7ترجمه تتبعية ومنظورة ) 171  (7لمغة االسبانية )قواعد ا 071
  ترجمة تحريرية من العربية إلى األسبانية 171  ترجمة تحريرية من األسبانية الى العربية 771

 مساءا   1
  تدريبات عمى االستماع والتعبير الشفوى  105  )حضارة أسبانيا وأمريكا الالتينية(المادة الثقافية  005
  لغويات مقارنة 105  عمم الترجمة 705

 األربعاء
01/5/7107 

 

 صباحا   01
  نصوص ومصطمحات  175   (7محادثة وتعبير باالسبانية ) 075
  ترجمة تتبعية ومنظورة 175  مصطمحات 775

 ظهرا   0
 

  (5لغة اوربية حديثة ) 101  (0لغة أوربية حديثة ) 001
  (7لغة أوربية حديثة ) 101  (1لغة أوربية حديثة ) 701

 مساءا   1
  (1لغة اوربية حديثة ) 171   (7لغة أوربية حديثة ) 071
  (8لغة أوربية حديثة ) 171  (1لغة اوربية حديثة ) 771

 

 

  

 

 كلية اآلداب )اللغة االسبانية( 7102مايو البينى  دور جدول امتحان
 

 


