
 

 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 الثاني :الفصل الدراسي               0202/0202 :الدراسيالعام األولى                    :الفرقة           : اللغة اإلسبانية        مقس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

      

 

 السبت

 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى ترجمة الى العربية   المادة

 د.محمد دياب د/اسحق فرج   أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية( 524-523    القاعة

 (A)اللغة العربية  المادة

 صيني(-انجليزي-)إسباني
      

       د/ خالد عبد التواب -د/عربى محمد  أستاذ المادة

       مدرج الكلية )األسابيع الزوجية( القاعة

 

 

 الثالثاء     

   ترجمة من العربية نصوص )نثر(                    المادة

   د/على عبد اللطيف د/ايمان خليفة أستاذ المادة

   )االسابيع الفردية(524-523 )االسابيع الفردية(524-523 ةالقاع

 دراسات لغوية مطالعات ومقال المادة

 د/على عبد اللطيف د/مشيرة محمود أستاذ المادة

 )األسابيع الزوجية(524-523 )األسابيع الزوجية(524-523 القاعة

 مالحظات

      

 

 

 32:  إجمالى عدد الساعات النظرية

 :  ات العمليةإجمالى عدد الساع

 44إجمالي عدد الطالب: 

 A :205إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

 

 

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

 لشئون التعليم والطالب رئيس الجامعةائب نأ.د/         باسم صالح محمدد/.ا    احمد خليفة إيمانا.م.د/        ا.د/باسم صالح محمد  

 

 

 

 خ التاري أسابيع التواجد بالكلية عدد الساعات المادة
 عملى نظرى

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

 20/6 – 09/5 – 25/5 – 2/5 – 24/4  - 3/4 – 02/3  السبت ( األسابيع الفردية )يوم   0 ترجمة الى العربية

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

 25/6 – 2/6 – 28/5 – 4/5 – 02/4 – 6/4 – 03/3  األسابيع الفردية )يوم الثالثاء(  0 ترجمة من العربية

 29/6 - 5/6 – 00/5 – 8/5  - 04/4 – 22/4 – 04/3 السبت ( )يوم لزوجية ااألسابيع   4 اللغة العربية

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

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

    32 المجموع 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                         
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 الثانيالفصل الدراسي:           0202/0202 الدراسي:العام : اللغة اإلسبانية                   الفرقة: الثانية                   قسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

      

 

 األحد

    ترجمة من العربية)سياسية(     المادة

    د/اسحق فرج     أستاذ المادة

    )األسابيع الفردية( 528-524     القاعة

 (A)اللغة العربية  المادة

 (صيني-انجليزي-)إسباني
 دراسات لغوية

  

   د/محمد دياب د/حمدى عقيله–محمد رمضان د/  أستاذ المادة

   (زوجية)األسابيع ال 528-524 مدرج الكلية )األسابيع الزوجية( القاعة

 

 

 األربعاء    

 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى نثر(–نصوص)شعر  المادة

 ايناس رجبد/ د/هبة محمد أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية(  528-524 )األسابيع الفردية( 528-524 القاعة

 ترجمة الى العربية)سياسية( 25،24،23تاريخ ادب وحضارة ق مطالعات ومقال المادة

 د/ايناس رجب د/ايهاب بسيونى د/على عبد اللطيف أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية( 528-524 (الزوجية)األسابيع  528-524 (الزوجية)األسابيع  528-524 القاعة

 مالحظات

      

 

 

 32:  إجمالى عدد الساعات النظرية

 44إجمالي عدد الطالب: 

 A :205إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية
 نظرى

 23/6 – 32/5 – 26/5 – 0/5 – 28/4  - 4/4 – 02/3 األسابيع الفردية )يوم األحد( 3 ترجمة من العربية)سياسية (

 26/6 – 0/6 – 29/5 – 5/5 – 02/4 – 4/4 – 04/3 األسابيع الفردية)يوم األربعاء( 4 نصوص ) شعر ونثر (

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

 02/6 – 6/6 – 03/5 – 9/5 – 05/4 – 22/4 – 08/3 األسابيع الزوجية )يوم األحد( 4 اللغة العربية
 02/6 – 6/6 – 03/5 – 9/5 – 05/4 – 22/4 – 08/3 جية )يوم األحد(األسابيع الزو 4 دراسات لغوية

 03/6 -6 /9 – 06/5 – 20/5 – 08/4 – 24/4 – 32/3 االسابيع الزوجية)يوم األربعاء( 4 مطالعات ومقال
 03/6 -6 /9 – 06/5 – 20/5 – 08/4 – 24/4 – 32/3 االسابيع الزوجية)يوم األربعاء( 3 25،24،23تاريخ أدب وحضارةق

 03/6 -6 /9 – 06/5 – 20/5 – 08/4 – 24/4 – 32/3 االسابيع الزوجية)يوم األربعاء( 3 ترجمة إلى العربية)سياسية (

   32 المجموع



                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 الثانيالفصل الدراسي:                0202/0202 الدراسي:العام  لفرقة: الثالثة               ا                   : اللغة اإلسبانيةقسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

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

      

 

 االثنين

 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى دراسات لغوية المادة

 ايناس رجبد/ د/اسحق فرج أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية( 522-529 )األسابيع الفردية( 522-529 القاعة

 دراما(-نثر-قد)شعرنصوص ون ادب امريكا الالتينية قانونية(–ترجمة الى العربية)علمية  المادة

 د/مشيرة محمود د/مشيرة محمود د/عبد العال صالح أستاذ المادة

 (زوجية)األسابيع ال 522-529 (زوجية)األسابيع ال 522-529 (زوجية)األسابيع ال 522-529 القاعة

 

 

 الخميس

       مطالعات ومقال المادة

       د/هبة محمد أستاذ المادة

       )األسابيع الفردية( 522-529 القاعة

 المادة
  قانونية(–ترجمة من العربية)علمية 

 (A)اللغة العربية 

 صيني(-انجليزي-)إسباني
  

   رضا ربيعد/– شعبان ابراهيمد/  د/ايهاب بسيونى أستاذ المادة

   مدرج الكلية )األسابيع الزوجية(  )األسابيع الفردية( 522-529 القاعة

 حظاتمال    

      

 

 

 32:  إجمالى عدد الساعات النظرية

 32إجمالي عدد الطالب: 

 A :92إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

  يعتمد ،،     عميد الكلية ،،        ب ،،  وكيل الكلية لشئون التعليم و الطال          رئيس القسم ،،
 

 

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

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية
 نظرى

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

 24/6 – 32/5 – 24/5 – 3/5 – 29/4  - 5/4 – 00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 6 اللغة األجنبية ثانية
 24/6 – 3/6 – 02/5 – 6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 4 مطالعات ومقال

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

 02/6 – 4/6-04/5-22/5-06/4-20/4-09/3 (الثنيناألسابيع الزوجية )يوم ا 3 ةأدب أمريكا الالتيني
 04/6 – 22/6 – 04/5 – 23/5 – 09/4 – 25/4 – 2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 3 قانونية( –ترجمة من العربية )علمية 

 04/6 – 22/6 – 04/5 – 23/5 – 09/4 – 25/4 – 2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 4 العربيةاللغة 
   32 المجموع



                                                                                    
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 الثانيالفصل الدراسي:         0202/020 الدراسي:العام : اللغة اإلسبانية                الفرقة: الرابعة                   قسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

      

 

 االثنين

  دراسات لغوية قاعة بحث 02،29،28تاريخ ادب وحضارة ق   المادة

  د/محمد دياب ا.د/باسم صالح د/عبد العال صالح  أستاذ المادة

  )األسابيع الفردية( 526-525 )األسابيع الفردية( 526-525 )األسابيع الفردية( 526-525  القاعة

 (A)اللغة العربية  المادة

       صيني(-انجليزي-)إسباني

       احمد حلمىد/ أستاذ المادة

       مدرج الكلية )األسابيع الزوجية( القاعة

 

 

 الخميس

 انية ألقسام أخرىلغة أجنبية ث نصوص ونقد )شعر( المادة

 د/هبة محمد د/ايمان خليفة أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية( 526-525 )األسابيع الفردية( 526-525 القاعة

 ادبية(–ترجمة من العربية)اقتصادية  استماع ومحادثات ادبية(–ترجمة الى العربية)اقتصادية  المادة

 /ايناس رجبد د/ايهاب بسيونى د/محمد خضر أستاذ المادة

 )األسابيع الزوجية( 526-525 )األسابيع الزوجية( 526-525 )األسابيع الزوجية( 526-525 القاعة

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

      

 

 

 30:  إجمالى عدد الساعات النظرية

 32إجمالي عدد الطالب: 

 A :44إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يعتمد ،،     عميد الكلية ،،                      وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ،،         ئيس القسم ،،ر     
 

 

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

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية
 نظرى

  24/6 – 32/5 – 24/5 – 3/5 – 29/4  - 5/4 – 00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 3 02،29،28تاريخ ادب وحضارة ق 
  24/6 – 32/5 – 24/5 – 3/5 – 29/4  - 5/4 – 00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 0 قاعة بحث

  24/6 – 32/5 – 24/5 – 3/5 – 29/4  - 5/4 – 00/3 الثنين(األسابيع الفردية )يوم ا 3 دراسات لغوية
  24/6 – 3/6 – 02/5 – 6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 4 نصوص ونقد)شعر(
  24/6 – 3/6 – 02/5 – 6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 6 اللغة األجنبية ثانية

 02/6 -4/6-04/5-22/5-06/4-20/4-09/3 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 4 عربيةاللغة ال
 04/6 -22/6 – 04/5 – 23/5 – 09/4 – 25/4 – 2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 4 ادبية(-ترجمة الى العربية)اقتصادية

 04/6 -22/6 – 04/5 – 23/5 – 09/4 – 25/4 – 2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 0 استماع ومحادثات
 04/6 -22/6 – 04/5 – 23/5 – 09/4 – 25/4 – 2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 4 ادبية( -ترجمة من العربية)اقتصادية
   30 المجموع



 

 

 للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا جدول فرق

 الثانيالفصل الدراسي:         0202/020 الدراسي:العام                 الئحة قديمةالفرقة: الرابعة               : اللغة اإلسبانية  قسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

      

 

 االثنين

   تاريخ ادب وحضارة     المادة

   د.مشيرة محمود     أستاذ المادة

   )األسابيع الفردية( 526-525     القاعة

 لغويات وصوتيات       المادة

 ديابد.محمد        أستاذ المادة

 )األسابيع الزوجية( 526-525       القاعة

 

 

 الخميس

         قاعة بحث المادة

         د.باسم صالح أستاذ المادة

         )األسابيع الفردية( 526-525 القاعة

        لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى المادة

        د/هبة محمد أستاذ المادة

        األسابيع الزوجية() 526-525 القاعة
 مالحظات

      

 

 

 :  إجمالى عدد الساعات النظرية

 إجمالي عدد الطالب: 

 إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية
 نظرى

 24/6 – 32/5 – 24/5 – 3/5 – 29/4  - 5/4 – 00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 4 تاريخ ادب وحضارة
 24/6 – 3/6 – 02/5 – 6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 0 قاعة بحث

 02/6 -4/6- 04/5 -22/5- 06/4-20/4 -3 /09 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 4 لغويات وصوتيات

 04/6 -22/6 – 04/5 – 23/5 – 09/4 – 25/4 – 2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 3 اللغة األجنبية ثانية

    المجموع


