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 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية  
 

 

 اليوم
 الفترة 

 كود 

 المقرر 
 اسم المقرر

 السبت 

27/3 /2021 

 

 اللغة العربية   111 ظهرا   12
)لغة عربية() 211 ظهرا   12  ( 1قراءة وتعبير
ي المعارص 311 مساء   2  نصوص من األدب العرب 
 ( 1عربية حديثة متنوعة)  نصوص 411 مساء   6

 األحد 

28/3 /2021 

 

 اللغه العربيه  121 صباحا   10
)لغة عربية( )  221 صباحا   10  ( 2قراءة و تعبير
 نصوص من األدب العرب  المعارص 321 مساء   6
 ( 2نصوص عربية حديثة متنوعة )  421 مساء   6

 

 اإلثنين 

29/3 /2021 

 

 

 ( 1ية ) القراءة والفهم باألسبان  112 مساء   4
 ترجمة من وإىل األسبانية )تحريرى(  312 مساء   4
 لغويات أسبانية من خالل النصوص 412 مساء   4
 ( 3القراءة والفهم والتعبير باألسبانية) 212 مساء   6

 الثالثاء 

30/3 /2021 

 نصوص اسبانية 122 صباحا   10
 لغويات اسبانية  222 صباحا   10
 ( 2ية من خالل النصوص )لغويات اسبان 422 صباحا   10
اكيب والداللة( باللغة األسبانية  322 مساء   12  لغويات )الير

 األربعاء

31/3 /2021 

 

 ( 1قواعد اللغة األسبانية ) 113 صباحا   10
 لغويات اسبانية  213 صباحا   10
 ترجمة تتبعية ومنظورة 313 مساء   12
 ترجمة تحريرية من و اىل األسبانية 413 مساء   2

 الخميس 

1 /4 /2021 

 

 ترجمة تحريرية من العربية اىل االسبانية  223 مساء   12
 ( 2القراءة و الفهم باالسبانية) 123 مساء   2
 ترجمة تحريرية من وإىل األسبانية  323 مساء   2
 ترجمة تحريرية من األسبانية إىل العربية  423 مساء   6

 الجمعة

2/4 /2021 
 

 السبت 

3/4 /2021 
 

 ( 1محادثة وتعبير باألسبانية ) 114 صباحا   10
 ترجمة تحريرية من وإىل األسبانية  214 صباحا   10
 ( 1ترجمة تتبعية و منظورة) 414 مساء   4
 مصطلحات  314 مساء   2

 األحد 

4/4 /2021 
 

 ( 2قواعد اللغة االسبانية) 124 صباحا   10
 لعربية ترجمة تحريرية من االسبانية اىل ا  224 صباحا   10
 ترجمة تتبعية و منظورة 324 مساء   4
 ترجمة تحريرية من العربية إىل األسبانية  424 مساء   4

 اإلثنين 

5/4 /2021 
 

 المادة الثقافية )حضارة أسبانيا وأمريكا الالتينية(  115 مساء   4
 تدريبات عىل اإلستماع والتعبير الشفوي 315 مساء   4
جمة  215 مساء   12  علم الير
 لغويات مقارنة  415 مساء   6

 

 (  اسباني  )كلية اآلداب    2021 يناير جدول امتحان دور
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 الثالثاء 

6/4 /2021 

 

 نصوص و مصطلحات  325 مساء   4
 ( 2محادثة و تعبير باالسبانية)  125 ظهرا   21
 مصطلحات  225 ظهرا   21
 ترجمة تتبعية ومنظورة 425 ظهرا   21

 االربعاء

7/4 /2021 

 

 لغة أوربية حديثة  116 مساء   2
 لغة أوربية حديثة  216 مساء   2
 لغة أوربية حديثة  316 مساء   2
 لغة أوربية حديثة  416 مساء   6

 

 الخميس 

8/4 /2021 
 

 لغة اوربية حديثة   -1مادة اختيارية  226 صباحا   10
 لغة أوربية حديثة  -1مادة إختيارية  326 مساء   4

 لغة اوربية حديثة   426 مساء  6 

 

 


