
 جامعة كفر الشيخ   

 التعليم والطالب شئون 

 كلية االلسن      
 

                   عميد الكلية                                                                                                                              تعليم وطالب          الشئون 

 

  )أ.د/ عبدالحميد علي غالب(                                                                                                                                                         
                               

 
  
  

 القسم          

 

 اليوم

 اللغة االلمانية اللغة االسبانية  اللغة االيطالية اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية  اللغة الصينية 

  الثالثاء 

31/5/2022 

 استماع ومحادثات 

 )شفوي(

 الساعة التاسعة صباحا  

------------------------------------  .........  .........  .........  ......... 

 االحد  

5/6/2022 
 دراسات لغوية  ترجمه من العربيه اـــــــــــــــــــــــــــــــــدرام مطالعات ومقال

 الثالثاء

 ه ـــــــــــــــــــــــــــــه عربيـــــــــــــــــــــلغ         7/6/2022
 الخميس

9/6/2022 

مدخل للترجمه من العربية  

 تـــــرجمـــــه مــــــــن العربيــــــــة  نصوص نقد ونثر  ــة ــن العربيــــه مـــــرجمـــــت واليها

 االحد 

12/6/2022 
 نصوص نثر  لغويه دراسات  دراسات لغوية  لغويات وصوتيات 

 الثالثاء

 حـــــقــــــــوق انــســــــــــان 14/6/2022
 الخميس

16/6/2022 
 مطالعات ومقال  ترجمه إلى العربيه  شعر ونقد  نصوص نثر 

 االحد 

19/6/2022 
 الي العربية  ترجمة مقال ولغه فرنسيه ......................  ................. 

 الثالثاء

 ة ــــــانــيـــة ثــــــة أجـنـبـيــــــلـغـ 21/6/2022
 

 -ملحوظه :

 ثالث ساعات  زمن االمتحان ’ مقال ولغة فرنسية عدا مادة مطالعات ومقال االمتحان ساعتين لكل مادة زمن *     الواحدة ظهرا*تبدأ االمتحانات فى 

 االولى جدول االمتحانات التحريرية للفرقة 

 م2021/2022للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي 



 جامعة كفر الشيخ   

 التعليم والطالب شئون 

 كلية االلسن      
 

                   عميد الكلية                                                                                                                              تعليم وطالب          الشئون 

 

  )أ.د/ عبدالحميد علي غالب(                                                                                                                                                         
                               

 

 

 القسم              

 اليوم
 اللغة االلمانية  اللغة االسبانية  اللغة االيطالية  اللغة الفرنسية  اللغة االنجليزية  اللغة الصينية 

 السبت

4/6/2022 
 تاريخ االدب االلماني  تاريخ أدب وحضارة نصوص ونقد  تاريخ أدب وحضارة

 االثنين 

6/6/2022 
 نصوص عامه

 دراسات لغوية شعر ونثر نصوص   دراسات لغوية دراسات لغويه دراسات لغوية

 االربعاء

8/6/2022 
 لغويات وصوتيات 

 ةالعربي منترجمه  مطالعات ومقال  ترجمة الي العربية قصة ونثر

 السبت

11/6/2022 
 العربيةترجمه من 

 نصوص شعر نثر  دراسات لغوية ترجمة من العربية مقال ولغه فرنسيه ------------

 االثنين 

 ةـــــــ يـربــــــة عــــــغــل 13/6/2022
 االربعاء 

15/6/2022 
 مطالعات ومقال  ترجمة من العربية مقال ومطالعات  ------------- مقال ومطالعات  مطالعات ومقال 

 السبت

18/6/2022 
 ترجمه إلى العربية ترجمة الي العربية شعر ونثر نصوص   ترجمة من العربية ترجمة الي العربية

 االثنين 

20/6/2022 
 ةــيــانــية ثـبـنـة أجـغـل

 

 -ملحوظه :

 ولغة فرنسية زمن االمتحان ثالث ساعاتعدا مادة مطالعات ومقال ’ مقال  االمتحان ساعتين لكل مادة زمن*      العاشرة صباحا*تبدأ االمتحانات فى 
 

 

 

 الثانية جدول االمتحانات التحريرية للفرقة 

 م2021/2022للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي 



 جامعة كفر الشيخ   

 التعليم والطالب شئون 

 كلية االلسن      
 

                   عميد الكلية                                                                                                                              تعليم وطالب          الشئون 

 

  )أ.د/ عبدالحميد علي غالب(                                                                                                                                                         
                               

  
  

 القسم              

 اليوم
 االلمانية اللغة  اللغة االسبانية  اللغة االيطالية  اللغة الفرنسية  اللغة االنجليزية  اللغة الصينية 

 الثالثاء

31/5/2022 

  إســــــــــــتماع ومحـــــــــــادثات )شفوي (

 التاسعه صباحا  الساعة  شفوي ( إســــــــــــتماع ومحـــــــــــادثات ) الحاديه عشر الساعة 

 االحد 

5/6/2022 
 الالتينيةأدب امريكا   تاريخ أدب وحضارة  دراسات لغوية  نصوص ونقد دراما 

نصوص ونقد شعر  

 ونثر 

 الثالثاء

7/6/2022 
 شعر ونقد  دراسات لغوية 

 نصوص ونقد نثر  مقال ولغه فرنسيه 
 دراسات لغويه 

 دراسات لغويه 

 الخميس 

9/6/2022 
 لــغــــــــــــــــة عــــــربـيـــــــــــــــة

 االحد 

12/6/2022 
 دراسات لغوية  نصوص نقد نثر  ---------- تاريخ أدب وحضارة 

نصوص ونقد شعر  

 ونثر 
 تاريخ أدب وحضارة 

 الثالثاء

14/6/2022 
 تــــرجمــــه مــــن العــــربيــــه دراما  تـرجمـه مـن العـربيــه 

 الخميس 

16/6/2022 
 ترجمة الي العربية 

 ترجمة الي العربية  ترجمه من العربيه
 االحد 

19/6/2022 
 ةــــــــــي ــانــــــــــة ثــــيـبـنـة أجــــــغـل

 

 -ملحوظه :

 عدا مادة مطالعات ومقال ’ مقال ولغة فرنسية زمن االمتحان ثالث ساعات االمتحان ساعتين لكل مادة زمن*       العاشرة صباحا*تبدأ االمتحانات فى 

 

 
 

 

 الثالثة جدول االمتحانات التحريرية للفرقة 

 م2021/2022للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي 



 جامعة كفر الشيخ   

 التعليم والطالب شئون 

 كلية االلسن      
 

                   عميد الكلية                                                                                                                              تعليم وطالب          الشئون 

 

  )أ.د/ عبدالحميد علي غالب(                                                                                                                                                         
                               

 القسم

 اليوم
 اللغة االلمانية  اللغة االسبانية  اللغة االيطالية  اللغة الفرنسية  اللغة االنجليزية  اللغة الصينية 

 االثنين 

30/5/2022 
 ة ــــــــادثــــــــاع و محــــــــاستم ............  ............  استماع و محادثة

 االربعاء

1/6/2022 
ــ ة بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــق  ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السبت

4/6/2022 
 دراسات لغوية تاريخ ادب و حضارة  تاريخ أدب دراسات لغويه  دراسات لغوية  نصوص ونقد دراما 

 االثنين 

6/6/2022 
 ترجمــــة إلــــى العربيـــة  ترجمة من العربية العربيه  إلىتــرجمــة  مقــــــــــــــــــال ة ـالعربية إلى ـترجم

 االربعاء

8/6/2022 
 ــــةن العربيــــه مــترجم العربيه  إلىتــرجمــة  ترجمة من العربية  ترجمه إلى العربيه  ترجمة من العربية 

 السبت

11/6/2022 
 تاريخ ادب و حضارة  نصوص نقد شعر  نصوص ونقد وشعر نصوص ونقد وشعر ............  حضارةتاريخ ادب و 

 االربعاء 

15/6/2022 
 لغـــــــــــــــــــــــــــة عربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 السبت

18/6/2022 
 لغويةدراسات  دراسات لغوية مقال ولغه فرنسيه  قصه ونثر  دراسات لغوية

نصوص و نقد و  

 شعر 
 االربعاء

22/6/2022 
ــ انيـــــــــــة ثـــــــــة أجنبيــــــــلغ  ة ـــــــــــ

 -ملحوظه :

 عدا مادة مقال ولغة فرنسية زمن االمتحان ثالث ساعات االمتحان ساعتين لكل مادة زمن*       مساء    الواحده*تبدأ االمتحانات فى 
 

 

 

 

 

 الرابعه جدول االمتحانات التحريرية للفرقة 

 م2021/2022للعام الجامعي   الثانيالفصل الدراسي 



 جامعة كفر الشيخ   

 التعليم والطالب شئون 

 كلية االلسن      
 

                   عميد الكلية                                                                                                                              تعليم وطالب          الشئون 

 

  )أ.د/ عبدالحميد علي غالب(                                                                                                                                                         
                               

 2021/2022 الربيعامتحانات برنامج الرتمجه املتخصصه فى اللغه االسبانيه بنظام الساعات املعتمده املستوى االول فصل جدول 
 

  
 

 القسم                         

 اليوم   
 املــــــــــــــــــــــــــــاده 

الثالثاء 

31/5/2022 
 الساعه التاسعه صباحا   ومحـــــــــادثـــــــــه باللغـــــــــه العـــــــــربيـــــــــهاستمـــــــــاع 

االربعاء 

1/6/2022 
 الساعه التاسعه صباحا   2استمـــــــــاع ومحـــــــــادثـــــــــه 

الثالثاء 

 2ه ــــــــــــــــــــويــــد لغــــواعــــق 7/6/2022

الخميس 

 هــــــــانيــــة االسبــــافــــى الثقــــل إلــــدخــــم 9/6/2022

االحد  

 ه ــــــــــــانيــــه االسبــــــــات اللغــــــــوتيــــص 12/6/2022

الثالثاء 

 2هــــــــــــــــزيــــــــــــه االنجليــــــــــــاللغ 14/6/2022

الخميس 

16/6/2022 
 فـــــــــــــــن مســـــــــــــــرح

االحد  

19/6/2022 
 اــــــــــــــه وإليهـــــــربيـــــــن العـــــــه مـــــــريـــــــريـــــــه التحـــــــرجمـــــــادئ التـــــــمب

 

 

 

                              الساعه الواحده ظهرا *تبدأ االمتحانات في  
 

 


