
  
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 الثاني ا :الفصل الدراسي            0202/0202 :العام الدراسي         األولى   :الفرقة              لصينيةم: اللغة اقس
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ                                                                             

 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  الساعة
 اليوم

      

 

 السبت

 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى ترجمة الي العربية   المادة

 يا طنطاوىدال -د  داليا طنطاوى -د   أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية (504- 503 )األسابيع الفردية (504-   القاعة

 (A)اللغة العربية  المادة

 صيني(-انجليزي-)إسباني
  

 د/ خالد عبد التوابد/ عربي محمد + 

 )نثر(نصوص 

 خبير لغة صينية ا.عباس سيد أستاذ المادة

 )األسابيع الزوجية(504-503 مدرج الكلية )األسابيع الزوجية( القاعة

 

 

 الثالثاء     

     دراسات لغوية       المادة

     داليا طنطاوي –د   أستاذ المادة

     األسابيع الفردية 504- 503 القاعة

     مطالعات ومقال ترجمة من العربية      المادة

     ير لغة صينية(ا/ أفنان حنفي )خب ا/ أفنان حنفي )خبير لغة صينية( أستاذ المادة

     )األسابيع الزوجية(504-503 )األسابيع الزوجية(504- القاعة

 مالحظات

      

 

 

 18:  إجمالى عدد الساعات النظرية

 1:  إجمالى عدد الساعات العملية

 16اجمالي عدد الطالب : 

   A015إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

 

  يعتمد ،،               عميد الكلية ،،                     ،،  طالب لشئون التعليم و الوكيل الكلية     رئيس القسم ،،      
   

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ.د/                   باسم صالح محمدا.د/                احمد خليفة إيمانا.م.د/                                           

 التاريخ  أسابيع التواجد بالكلية عدد الساعات المادة
 عملى نظرى

 05/6 – 0/6 – 08/5 – 4/5 – 11/4 – 6/4 – 13/3 األسابيع الفردية )يوم الثالثاء(  6 دراسات لغوية

 01/6 – 19/5 – 05/5 – 0/5 – 01/4  - 3/4 – 11/3 األسابيع الفردية )يوم السبت(  6 جنبية ثانيةاللغة األ

 01/6 – 19/5 – 05/5 – 0/5 – 01/4  - 3/4 – 11/3 األسابيع الفردية)يوم السبت(  1 ترجمة الي  العربية 

 11/6 -8/6 -15/5  -00/5- 11/4 03/4 -31/3 األسابيع الزوجية)يوم الثالثاء(  4 مقال ومطالعات  

  11/6 -8/6 -15/5  -00/5- 11/4 03/4 -31/3 األسابيع الزوجية )يوم الثالثاء(  1 ترجمة من العربية 

  09/6 – 5/6 – 11/5 – 8/5 – 14/4  - 01/4 – 11/3 األسابيع الزوجية )يوم السبت(  4 اللغة العربية

 09/6 – 5/6 – 11/5 – 8/5 – 14/4  - 01/4 – 11/3 ( األسابيع الزوجية )يوم السبت  6 ( نثر )نصوص

    31 المجموع 

     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                         
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 الثانيالفصل الدراسي:          0202/0202العام الدراسي:            الفرقة: الثانية         قسم: اللغة الصينية      
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                      

       

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  الساعة       
 اليوم

   

 

 

 األحد   

 ةتاريخ أدب وحضار         نصوص )شعر ونثر( لمادةا

 08النصف الثاني من ق      
 ترجمة من العربية)سياسيه( 

 

 

  أحمد ظريف -د احمد ظريفد /          احمد ظريف -د أستاذ المادة

  619)األسابيع الفردية( 619)األسابيع الفردية( )األسابيع الفردية(     619 القاعة

 (A)اللغة العربية  المادة

 صيني(-انجليزي-)إسباني
  دراسات لغوية                                   

 

 

 

   د / أحمد ظريف                                    محمد رمضان + د/ حمد عقيلةد/  أستاذ المادة

 )األسابيع الزوجية(504-503 مدرج الكلية )األسابيع الزوجية( القاعة
 

 

 

 

 

 

 األربعاء    

 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى     المادة

 )خبير لغة صينية(عباس سيد   ا/     أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية(       القاعة

 مقال و مطالعات  )سياسية( ترجمة الي  العربية                           المادة

 خبير لغة صينيةا/ عباس سيد    د/ محمد الشيخ                          أستاذ المادة

 )األسابيع الزوجية(504-503 )األسابيع الزوجية(504-503    القاعة

 مالحظات

      

 

 

 31:  إجمالى عدد الساعات النظرية

 16طالب : اجمالي عدد ال

   A015إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

   

 

 

 يعتمد ،،                          عميد الكلية ،،                          وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ،،                           رئيس القسم ،،      
   

 أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب      ا.د/باسم صالح محمد                       إيمان احمد خليفة ا.م.د/                                       

 المادة
 عدد الساعات

 نظرى التاريخ  أسابيع التواجد بالكلية

 08ة  النصف الثاني من قتاريخ أدب وحضار
 03/6 – 31/5 – 06/5 – 1/5 – 08/4  - 4/4 – 10/3 األسابيع الفردية )يوم األحد( 1 

 06/6 – 1/6 – 09/5 – 5/5 – 10/4 – 1/4 – 14/3 األسابيع الفردية )يوم األربعاء( 6 اللغة األجنبية ثانية

 03/6 – 31/5 – 06/5 – 1/5 – 08/4  - 4/4 – 10/3 األسابيع الفردية )يوم األحد( 3 (سياسيهترجمة من العربية )

 03/6 – 31/5 – 06/5 – 1/5 – 08/4  - 4/4 – 10/3 األسابيع الفردية )يوم األحد( 4 نثر(نصوص )شعر و

 11/6 -6/6 -13/5 -9/5 -15/4 -00/4 -18/3 األسابيع الزوجية )يوم األحد( 4 اللغة العربية

 13/6 -9/6 -16/5 -01/5 -18/4 -04/4 -30/3 األسابيع الزوجية )يوم األربعاء( 3 (سياسيهترجمة إلى العربية )

 13/6 -9/6 -16/5 -01/5 -18/4 -04/4 -30/3 األسابيع الزوجية )يوم األربعاء( 4 مقال و مطالعات

 11/6 -6/6 -13/5 -9/5 -15/4 -00/4 -18/3 األسابيع الزوجية )يوم األحد( 4 دراسات لغوية

   31 المجموع 



                                                                                                                                                                                 

                                                                                      
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا     

 الثانيالفصل الدراسي:         0202/0202العام الدراسي:       لفرقة: الثالثة       ا          قسم: اللغة الصينية     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  الساعة       
 اليوم

      

 

 االثنين

النصف الثاني  تاريخ أدب وحضارة   المادة

 09من ق 
 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى

 )خبير لغة صينية(أفنان حنفي ا/  د /داليا طنطاوي   أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية( 608 608 )األسابيع الفردية(   القاعة

 نونية(قا –علميه )  ترجمة من العربية المادة
 

قانونية( -)علميه ترجمة إلي العربية       
 

 دراسات لغوية
 

 د /داليا طنطاوي ا/ أفنان حنفي )خبير لغة صينية د/ احمد ظريف اذ المادةأست

 القاعة
 

 

 (األسابيع الزوجية) )األسابيع الزوجية(              
 

 608)األسابيع الزوجية( 

 

 

 الخميس

        مقال و مطالعات المادة

       عباس سيد )خبير لغة صينية( -ا أستاذ المادة

       )األسابيع الفردية( 608 القاعة

 (A)اللغة العربية  (درامانصوص ونقد ) المادة

 صيني(-انجليزي-)إسباني
  

   د/شعبان إبراهيم + رضا ربيع د/ محمد الشيخ أستاذ المادة

   مدرج الكلية )األسابيع الزوجية( )األسابيع الزوجية( 608 القاعة

 مالحظات    

      

 

 

 

 31:  إجمالى عدد الساعات النظرية

 13اجمالي عدد الطالب : 

 A91إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

 

 يعتمد ،،                    عميد الكلية ،،                     وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ،،                       رئيس القسم ،،    
   

 أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                  ا.د/باسم صالح محمد                    ا.م.د/إيمان احمد خليفة                                     

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ  ع التواجد بالكليةأسابي
 نظرى

 01/6 – 3/6 – 11/5 – 6/5 – 11/4 – 8/4 – 15/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 4 مقال و مطالعات     

 04/6 – 30/5 – 01/5 – 3/5 – 09/4  - 5/4 – 11/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 6 اللغة األجنبية ثانية
 04/6 – 30/5 – 01/5 – 3/5 – 09/4  - 5/4 – 11/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 1 09ف االول قتاريخ أدب وحضارة النص

  14/6 -01/6 -11/5 -03/5 -19/4 -05/4 -0/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 4 اللغة العربية

 14/6 -01/6 -11/5 -03/5 -19/4 -05/4 -0/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 4 ( دراما )نصوص ونقد 

 10/6 -1/6 -14/5 -01/5 -16/4 -01/4 -19/3 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 4 دراسات لغوية

 10/6 -1/6 -14/5 -01/5 -16/4 -01/4 -19/3 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 3 قانونية -علميه ترجمة من العربية )

 10/6 -1/6 -14/5 -01/5 -16/4 -01/4 -19/3 ع الزوجية )يوم االثنين(األسابي 3 قانونية -علميه ترجمة إلى العربية )

   31 المجموع 



                                                                                         

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا
 الثانيالفصل الدراسي:         0202/0202العام الدراسي: الفرقة: الرابعة                   قسم: اللغة الصينية                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  الساعة       
 اليوم

      

 

 االثنين

 قاعة بحث دبيه(أ –اقتصادية)  ترجمة إلى العربية                        المادة
 

 دراسات لغوية
 

 

 

  د/ داليا طنطاوي يد/ داليا طنطاو د/ احمد ظريف المادةأستاذ 

  )األسابيع الفردية114 -113 )األسابيع الفردية114 -113 )األسابيع الفردية 114- 113 القاعة

 (A)اللغة العربية  المادة

 صيني(-انجليزي-)إسباني
 ( 11)ق تاريخ أدب وحضارة  

      

  

   أفنان حنفي )خبير لغة صينية( ا/   د/احمد حلمي أستاذ المادة

   )األسابيع الزوجية(     مدرج الكلية )األسابيع الزوجية( القاعة

 

 

 الخميس

 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى دراما() نصوص ونقد المادة

 )خبير لغة صينية(عباس سيد ا/  د محمد الشيخ أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية( 114-113 )األسابيع الفردية(114 -113 القاعة

   أدبيه( –اقتصادية)ترجمة من العربية  استماع ومحادثات  المادة

   د محمد الشيخ  ا/ عباس سيد  )خبير لغة صينية(  أستاذ المادة

   )األسابيع الزوجية( 114-113  (األسابيع الزوجية) 724-723  القاعة

 االنسان ومكافحة الفساد .ستعلن ادارة الكلية عن موعدها خالل الفصل الدراسي الثاني. سيتم تنظيم دورة في حقوق  :مالحظات      
      

 

 

 30:  إجمالى عدد الساعات النظرية

 11اجمالي عدد الطالب : 

 A91إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يعتمد ،،                                           عميد الكلية ،،                      وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ،،                 رئيس القسم ،،     
   

 أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب                    ا.د/باسم صالح محمد                      ا.م.د/إيمان احمد خليفة                                       

عدد  المادة

 الساعات
 التاريخ  أسابيع التواجد بالكلية

 نظرى

 04/6 – 30/5 – 01/5 – 3/5 – 09/4  - 5/4 – 11/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 4 وأدبية (  اقتصاديةترجمة إلى العربية 

 04/6 – 30/5 – 01/5 – 3/5 – 09/4  - 5/4 – 11/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 1 قاعة بحث 
 01/6 – 3/6 – 11/5 – 6/5 – 11/4 – 8/4 – 15/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 4 دراما  ()دنصوص ونق

 01/6 – 3/6 – 11/5 – 6/5 – 11/4 – 8/4 – 15/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 6 اللغة األجنبية ثانية

 04/6 – 30/5 – 01/5 – 3/5 – 09/4  - 5/4 – 11/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 3 دراسات لغوية

 10/6 -1/6 -14/5 -01/5 -16/4 -01/4 -19/3 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 4 اللغة العربية
 10/6 -1/6 -14/5 -01/5 -16/4 -01/4 -19/3 وم االثنين(األسابيع الزوجية )ي 1 (11) قتاريخ أدب وحضارة

 14/6 -01/6 -11/5 -03/5 -19/4 -05/4 -0/4 األسابيع الزوجية)يوم الخميس( 4 (ادبيه- اقتصاديةترجمة من العربية )

 14/6 -01/6 -11/5 -03/5 -19/4 -05/4 -0/4 األسابيع الزوجية)يوم الخميس( 1 استماع ومحادثات

   30 المجموع 


