
 

 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 لثانيا :الفصل الدراسي               0202/0202 :العام الدراسياألولى                    :الفرقة                يطاليةم: اللغة اإلقس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الساعة
8-9 9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 3-4 4-5 5-6 

 اليوم

      

 

 السبت

 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى فرنسي(-ألماني-)إيطالي (B)اللغة العربية  المادة

 أ/ عصام أحمد د/ خالد عبد التوابد/ عربي محمد أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية( 424/428 الفردية( )األسابيعمدرج الكلية  القاعة

           المادة

           أستاذ المادة

           القاعة

 

 

 الثالثاء     

 دراسات لغوية مطالعات ومقال المادة

 د/ صابر محمود د/ صالح كمال أستاذ المادة
 سابيع الفردية()األ424/428 )األسابيع الفردية( معمل قسم اللغة اإليطالية القاعة

 رجمه الي العربيةت )نثر(نصوص  ترجمة من العربية المادة

 أ/ عصام أحمد د/ صالح كمال د/ صالح كمال أستاذ المادة

 )األسابيع الزوجية(424/428 )األسابيع الزوجية(424/428 )األسابيع الزوجية(424/428 القاعة

 تمالحظا

 

 

 

   32إجمالى عدد الساعات النظرية : 

 ات العملية : إجمالى عدد الساع

 44إجمالي عدد الطالب: 

 200(: B)إجمالي عدد طالب مجموعة 

 

 

 

 

 

 يعتمد ،،                                  عميد الكلية ،،                     لطالب ،،                    رئيس القسم،                         وكيل الكلية لشئون التعليم و ا       

 
 

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

 

 

 

 

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ الكليةأسابيع التواجد ب
 عملى نظرى

 20/6 –09/5  - 25/5  - 5/ 2  – 24/4 – 3/4 – 02/3 السبت ( األسابيع الفردية )يوم   6 لغة أجنبية ثانية

 20/6 –09/5  - 25/5  - 5/ 2  – 24/4 – 3/4 – 02/3 السبت ( األسابيع الفردية )يوم   4 لغة عربية

 25/6 – 2/6 – 28/5 – 4/5 – 02/4 –6/4 – 03/3 )يوم الثالثاء(األسابيع الفردية   6 دراسات لغوية

 25/6 – 2/6 – 28/5 – 4/5 – 02/4 –6/4 – 03/3 األسابيع الفردية )يوم الثالثاء(  4 مطالعات ومقال

 00/6 – 8/6 – 05/5 – 22/5 – 04/4 – 23/4 – 32/3 األسابيع الزوجية )يوم الثالثاء(  6 )نثر(نصوص 

 00/6 – 8/6 – 05/5 – 22/5 – 04/4 – 23/4 – 32/3 األسابيع الزوجية )يوم الثالثاء(  0 عربيةترجمة من ال
 00/6 – 8/6 – 05/5 – 22/5 – 04/4 – 23/4 – 32/3 األسابيع الزوجية )يوم الثالثاء(  0 ترجمة الي العربية

    32 المجموع



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                  

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 الثانيالفصل الدراسي:           0202/0202العام الدراسي: الفرقة: الثانية                                    يطاليةقسم: اللغة اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الساعة       
8-9 9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 3-4 4-5 5-6 

 اليوم

      

 

 األحد

 مطالعات ومقال                                                   24-23تاريخ أدب والحضارة   ق  فرنسي(-ألماني-إيطالي( (B)اللغة العربية  المادة

  د/ خليفة  حسن د/ وفاء  محمد  مضان / د/ حمدي عقيلةمحمد رد/  أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية(معمل قسم اللغة اإليطالية  )األسابيع الفردية( 429/422 )األسابيع الفردية(مدرج الكلية  القاعة

    (سياسيةترجمة من  العربية ) (سياسيةترجمة الى العربية )  المادة

    د/ خليفة حسن دا/ عصام أحم  أستاذ المادة

    )األسابيع الزوجية( 429/422 )األسابيع الزوجية( 429/422  القاعة

 

 

 األربعاء    

 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى دراسات لغوية المادة

 د/ نغم عبد الجواد  د/ صابر محمود أستاذ المادة

 ردية()األسابيع الف 429/422 )األسابيع الفردية( 422\429  القاعة

   (قصة قصيرة( – نصوص )شعر ونثر     المادة

   د/  نغم عبد الجواد     أستاذ المادة

   )األسابيع الزوجية( 429/422     القاعة

 مالحظات

                     

 

 

 

32إجمالي عدد الساعات النظرية :   

 44إجمالي عدد الطالب: 

 200(: B)إجمالي عدد طالب مجموعة 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

        

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

 

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

     

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية

 نظرى

 6/ 26 – 0/6 – 29/5 –5/5 – 02/4 – 4/4 – 04/3 األسابيع الفردية )يوم األربعاء( 4 دراسات لغوية

 23/6 – 32/5 – 26/5 – 0/5 – 28/4 – 4/4 – 02/3 األسابيع الفردية )يوم األحد( 4 مطالعات ومقال

 23/6 – 32/5 – 26/5 – 0/5 – 28/4 – 4/4 – 02/3 األسابيع الفردية )يوم األحد( 0 24-23ق  دب والحضارةتاريخ ا 

 6/ 26 – 0/6 – 29/5 –5/5 – 02/4 – 4/4 – 04/3 األسابيع الفردية)يوم األربعاء( 6 اللغة األجنبية الثانية

 23/6 – 32/5 – 26/5 – 0/5 – 28/4 – 4/4 – 02/3 األسابيع الفردية )يوم األحد( 4 اللغة العربية

 02/6 – 6/6 – 03/5 – 9/5 – 05/4  - 22/4 – 08/3 األسابيع الزوجية )يوم األحد( 3 (سياسيةترجمة إلي العربية )

 02/6 – 6/6 – 03/5 – 9/5 – 05/4  - 22/4 – 08/3 األسابيع الزوجية )يوم األحد( 3 سياسيةترجمة من العربية )

 03/6 – 9/6 – 06/5 – 20/5 – 08/4 – 24/4 – 32/3 االسابيع الزوجية)يوم األربعاء( 4   (قصة قصيرة – نثر–نصوص )شعر 

   32 المجموع



                       

 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 لثانيالفصل الدراسي: ا               0202/0202العام الدراسي:  لفرقة: الثالثة               ا                  اإليطاليةقسم: اللغة 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الساعة       
8-9 9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 3-4 4-5 5-6 

 اليوم

      

 

 االثنين

 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى (دراما - نثر-)شعر نصوص نقد المادة

 د/ صالح كمال خليفة حسن /د أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية( 420- 422 )األسابيع الفردية(420-422 القاعة

  قانونية( –ترجمة الي العربية)علمية  مطالعات ومقال 28-24ق تاريخ أدب وحضارة  المادة

  وفاء محمد د/  مبروك عبد الحميدد/  د/ خليفة حسن أستاذ المادة

  لزوجية()األسابيع ا 422/420 األسابيع الزوجية() 422/420 )األسابيع الزوجية( 422/420 القاعة

 

 

 الخميس

   فرنسي(-ألماني-إيطالي( (B)اللغة العربية  دراسات لغوية المادة

   د/ شعبان إبراهيم  د/ رضاربيع د/ مبروك عبد الحميد أستاذ المادة

   )األسابيع الفردية( مدرج الكلية )األسابيع الفردية(422/420 القاعة

       ية(قانون –علمية العربية ) من ترجمة  المادة

       د/ نغم عبد الجواد  أستاذ المادة

       )األسابيع الزوجية( 422/420  القاعة

 مالحظات 

     

 

 

 

 32إجمالى عدد الساعات النظرية : 

 42إجمالي عدد الطالب: 

 96(: B)إجمالي عدد طالب مجموعة 

 

 

 

 

        

            

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

 

 

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

 المادة
 عدد الساعات 

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية
 نظري

 24/6  -32/5  -24/5-3/5-29/4-5/4-00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 4 (دراما- نثر –نصوص ونقد )شعر 

 24/6  -32/5  -24/5-3/5-29/4-5/4-00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 6 اللغة األجنبية الثانية

 24/6 – 3/6 – 02/5 –6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 4 دراسات لغوية

 24/6 – 3/6 – 02/5 –6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 4 اللغة العربية

 02/6 – 4/6 – 04/5 – 22/5 – 06/4  - 20/4 – 09/3 )يوم االثنين(األسابيع الزوجية  4 مطالعات ومقال

 02/6 – 4/6 – 04/5 – 22/5 – 06/4  - 20/4 – 09/3 (الثنيناألسابيع الزوجية )يوم ا 3 قانونية( –علمية ترجمة إلي  العربية )

 02/6 – 4/6 – 04/5 – 22/5 – 06/4  - 20/4 – 09/3 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 0 28-24 قتاريخ أدب وحضارة 

 04/6 – 22/6 – 04/5 – 23/5 – 09/4 – 25/4 – 2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 3 قانونية( –)علمية ترجمة من العربية 

   32 المجموع



 

 رحلة الجامعية األولى والدراسات العلياجدول فرق للم

 الثانيالفصل الدراسي:      0202/0202العام الدراسي: الفرقة: الرابعة                                   االيطاليةقسم: اللغة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الساعة       
8-9 9-22 22-22 22-20 20-2 2-0 0-3 3-4 4-5 5-6 

 اليوم

      

 

 االثنين

 المادة
 فرنسي(-ألماني-إيطالي( (B)اللغة العربية 

–)حديث تاريخ أدب وحضارة 

 معاصر(
ةدراسات لغوي   

مبروك عبد الحميد /د وفاء محمد /د د/ أحمد حلمي أستاذ المادة   

()األسابيع الفردية 424/ 423 ابيع الفردية()األسمدرج الكلية  القاعة   )األسابيع الفردية( 423/424 

 (أدبية -أقتصادية )ترجمة الى العربية   رواية( –نثر  –)شعر نصوص ونقد المادة

 د/ صالح كمال   وقاء محمد حسيند/  أستاذ المادة

ية(األسابيع الزوج ) 423/424   )األسابيع الزوجية( 423/424 القاعة  

 

 

 الخميس

أدبية( -أقتصادية ترجمة من العربية المادة  لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى 

ادنغم عبد الجو /د أستاذ المادة نغم عبد الجواد /د   

)األسابيع الفردية(423/424 القاعة  )األسابيع الفردية(423/424 

   قاعة بحث استماع ومحادثات     المادة

   مبروك عبد الحميدد/  / عصام أحمدأ     أستاذ المادة

   )األسابيع الزوجية(423/424 )األسابيع الزوجية(423/424     القاعة

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

     

  

 

 

 

 32إجمالي عدد الساعات النظرية: 

 32إجمالي عدد الطالب: 

 82(: B)إجمالي عدد طالب مجموعة 

 

 

 

 

 

 

 يعتمد ،،                                                       يس القسم،                         وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ،،                                   عميد الكلية ،،     رئ           

 

 

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

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ ةأسابيع التواجد بالكلي

 نظرى

 24/6  -32/5  -24/5-3/5-29/4-5/4-00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 3 دراسات لغوية

 24/6  -32/5  -24/5-3/5-29/4-5/4-00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 0 معاصر(-)حديثتاريخ أدب وحضارة 

 24/6 – 3/6 – 02/5 –6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 ية)يوم الخميس(األسابيع الفرد 4 أدبية( -اقتصادية) ترجمة من العربية

 24/6  -32/5  -24/5-3/5-29/4-5/4-00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 4 لغة عربية

 24/6 – 3/6 – 02/5 –6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 األسابيع الفردية)يوم الخميس( 6 لغة أجنبية ثانية

 04/6 – 22/6 – 04/5 – 23/5 – 09/4 – 25/4 – 2/4 يع الزوجية )يوم الخميس(األساب 0 استماع ومحادثات

 02/6 – 4/6 – 04/5 – 22/5 – 06/4  - 20/4 – 09/3 األسابيع الزوجية)يوم االثنين( 4 رواية( –نثر  –نصوص ونقد)شعر 

 02/6 – 4/6 – 04/5 – 22/5 – 06/4  - 20/4 – 09/3 األسابيع الزوجية)يوم االثنين( 4 أدبية(-اقتصادية ) ترجمة إلى العربية

 04/6 – 22/6 – 04/5 – 23/5 – 09/4 – 25/4 – 2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 0 قاعة  بحث

   32 المجموع


