
 

 

 
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 الثانى :الفصل الدراسي               0202/0202 :الدراسيالعام األولى                    :الفرقة                 االلمانية: اللغة مقس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 اليوم

      

 

 السبت

 (B)اللغة العربية  المادة

 إيطالي(-فرنسي-)ألماني
 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى

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

 األسابيع الفردية() لية )األسابيع الفردية( مدرج الك القاعة

   ترجمة من العربية دراسات لغوية المادة

   د/ أسامة زيدان د/ أسامة زيدان أستاذ المادة

   األسابيع الزوجية()622-622  األسابيع الزوجية() 622-622 القاعة

 

 

 الثالثاء     

    ترجمة إلى العربية مطالعات ومقال  المادة

    د/ هناء أبو العال د/ هناء ابو العال  أستاذ المادة

    األسابيع الفردية()622-622 (األسابيع الفردية )622-622  القاعة

 المادة
  

 ) نثر  وقصة قصيرة (نصوص 
  

   د/ سامى جوهر   أستاذ المادة

   األسابيع الزوجية() 622-622   القاعة
 

 مالحظات           

      

 

 

 32:  إجمالى عدد الساعات النظرية

 :  إجمالى عدد الساعات العملية

 55طالب: إجمالي عدد ال

 200:  (B)إجمالي عدد طالب مجموعة 

 

 

 

 

 

         

                        

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

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبأ.د/          ا.د/باسم صالح محمد                     ان احمد خليفةا.م.د/إيم       ا.د/مروة محمد وجدي الشريعي              

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية
 عملى نظرى

 20/6-09/5-25/5-2/5-21/4-3/4-02/3 األسابيع الفردية )يوم السبت (  6 اللغة األجنبية ثانية
 20/6-09/5-25/5-2/5-21/4-3/4-02/3 األسابيع الفردية )يوم السبت (  4 اللغة العربية

 25/6 -2/6 -28/5 -4/5 -02/4 -6/4 -03/3 األسابيع الفردية )يوم الثالثاء(  0 ترجمة إلى العربية
 25/6 -2/6 -28/5 -4/5 -02/4 -6/4 -03/3 األسابيع الفردية )يوم الثالثاء(  4 مطالعات ومقال

 29/6-5/6-00/5-8/5-04/4-22/4-01/3 األسابيع الزوجية )يوم السبت (  0 ترجمة من العربية
 29/6-5/6-00/5-8/5-04/4-22/4-01/3 األسابيع الزوجية )يوم السبت (  6 دراسات لغوية

 00/6 -8/6 -05/5-22/5-01/4 -23/4 -32/3 األسابيع الزوجية )يوم الثالثاء(  6 نصوص )نثر وقصة قصيرة(
    32 المجموع



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                     
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 الثانىالفصل الدراسي:           0202/0202 الدراسي:العام الفرقة: الثانية                                    االلمانية: اللغة 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

 (B)اللغة العربية  المادة

 (إيطالي-يفرنس-)ألماني
   دراسات لغوية

   جورجيد/ فيروز  د/ حمدى عقيلة –د/ محمد رمضان  أستاذ المادة

   (األسابيع الفردية ) 623-620 )األسابيع الفردية(  مدرج الكلية القاعة

   مطالعات ومقال ترجمة إلى العربية )سياسية(  المادة

   د/ فيروز جورجى د/ هناء أبو العال  أستاذ المادة

   األسابيع الزوجية()623-620 (األسابيع الزوجية ) 623-620  القاعة

 

 

 األربعاء    

 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى ر الثقافىتاريخ االدب االلمانى من المنظو   المادة

 د/ شوقى رمضان د/ شوقى رمضان   أستاذ المادة

 ألسابيع الفردية(ا) 623-620 (األسابيع الفردية) 623-620   القاعة

   مسرح ( –نصوص  )شعر                        ترجمة من العربية )سياسية(  المادة

   د/ شوقي رمضان                             يد/ محمد قدر  أستاذ المادة

   االسابيع الزوجية()  623-620                         ()االسابيع الزوجية623-620  القاعة
   

 مالحظات     

      

 

 

 32:  ظريةإجمالى عدد الساعات الن

 55إجمالي عدد الطالب: 

 200:  (B)إجمالي عدد طالب مجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبأ.د/   باسم صالح محمد      ا.د/    إيمان احمد خليفة  ا.م.د/           مروة محمد وجدي الشريعي   ا.د/

 

                                                                                                                                                                               

 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 4 عربيةاللغة ال

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

 26/6 -0/6 -29/5 -5/5 -02/4 -1/4 -04/3 األسابيع الفردية)يوم األربعاء( 6 جنبية ثانيةاأللغة ال
 26/6 -0/6 -29/5 -5/5 -02/4 -1/4 -04/3 األسابيع الفردية)يوم األربعاء( 0 المنظور الثقافى تاريخ االدب االلمانى من

 02/6 -6/6 -03/5 -9/5 -05/4 -22/4 -08/3 األسابيع الزوجية )يوم األحد( 3 ( سياسية) ترجمة إلى العربية

 02/6 -6/6 -03/5 -9/5 -05/4 -22/4 -08/3 األسابيع الزوجية )يوم األحد( 4 مطالعات ومقال

  03/6 -9/6 -06/5 -20/5 -08/4 -24/4 -32/3 االسابيع الزوجية)يوم األربعاء( 3 (سياسية) رجمة من العربيةت

 03/6 -9/6 -06/5 -20/5 -08/4 -24/4 -32/3 االسابيع الزوجية)يوم األربعاء( 4 (شعر ومسرح  نصوص )
   32  المجموع



                                                                                      
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 الثانىالفصل الدراسي:                0202/0202 الدراسي:العام  لفرقة: الثالثة               ا                 االلمانية: اللغة قسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

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

 اليوم

      

 

 االثنين

 رىلغة أجنبية ثانية ألقسام أخ (قانونية-علمية ترجمة إلى العربية )  المادة

 د/ سامى جوهر فيروز جورجى د/  أستاذ المادة

 (األسابيع الفردية ) 625-624 (األسابيع الفردية ) 625-624  القاعة

   دراما (–نثر  –نصوص ونقد ) شعر  25،24،23تاريخ أدب وحضارة ق    المادة

   د/ سامى جوهر أيمن مبروكد/   أستاذ المادة

   (األسابيع الزوجية )625- 624 (يع الزوجية األساب) 625-624   القاعة

 

 

 الخميس

 المادة
 دراسات لغوية

 (B)اللغة العربية 

 إيطالي(-فرنسي-)ألماني
  

   د/ رضا ربيع –د/شعبان إبراهيم  وليد عبد الستار د/ أستاذ المادة

   (األسابيع الفردية) مدرج الكلية (األسابيع الفردية) 625-624 القاعة

   (قانونية -علمية ترجمة من العربية )           مطالعات ومقال  دةالما

   د/محمد قدري                          د/ وليد عبد الستار  أستاذ المادة

   (ألسابيع الزوجية )ا625-624 (ألسابيع الزوجية ا)  625 – 624  القاعة

 مالحظات

      

 

 

 32:  إجمالى عدد الساعات النظرية

 42:  إجمالي عدد الطالب

 96:  (B)إجمالي عدد طالب مجموعة 

 

 

 

 

 

 

           

  يعتمد ،،     ميد الكلية ،،ع                 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ،،          رئيس القسم ،،           
 

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبأ.د/   باسم صالح محمد      ا.د/   يمان احمد خليفة إ ا.م.د/                    مروة محمد وجدي الشريعي   ا.د/

 

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ ليةأسابيع التواجد بالك
 نظرى

  24/6 – 32/5 – 21/5 – 3/5 – 29/4 – 5/4 – 00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 6 اللغة األجنبية ثانية

  24/6 – 32/5 – 21/5 – 3/5 – 29/4 – 5/4 – 00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 3 (قانونية -علمية ترجمة إلى العربية )

  21/6 – 3/6 – 02/5 – 6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 ألسابيع الفردية)يوم الخميس(ا 4 اللغة العربية

  21/6 – 3/6 – 02/5 – 6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 األسابيع الفردية)يوم الخميس( 4 دراسات لغوية

 02/6 -1/6 -04/5-22/5-06/4-20/4 -09/3 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 0 25،24،23تاريخ أدب وحضارة ق

 02/6 -1/6 -04/5-22/5-06/4-20/4 -09/3 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 4 (دراما-نثر-شعرنصوص ونقد ) 

 04/6 -22/6 -01/5-23/5-09/4 -25/4 -2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 4 مطالعات ومقال
 04/6 -22/6 -01/5-23/5-09/4 -25/4 -2/4 (األسابيع الزوجية )يوم الخميس 3 (قانونية  -علمية  ترجمة من العربية )

   32 المجموع



                                                                       ج               
 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 لثانىالفصل الدراسي: ا        0202/0202 الدراسي:العام الفرقة: الرابعة                                 االلمانية: اللغة 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

 (B)اللغة العربية  المادة

 إيطالي(-فرنسي-)ألماني
   ادبية(– اقتصاديةترجمة إلى العربية )

   د/ فيروز جورجى د/ أحمد حلمى أستاذ المادة

   )األسابيع الفردية( 621-626 سابيع الفردية(مدرج الكلية )األ القاعة

 نصوص ونقد ) شعر ومسرح (                        استماع ومحادثات   المادة

 د/ أيمن مبروك                                    د/ سامى جوهر   أستاذ المادة

 (األسابيع الزوجية)621-626                   ألسابيع الزوجية()ا621 -626   القاعة

 

 

 الخميس

 لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى دراسات لغوية  المادة

 د/ أيمن مبروك د/محمد قدرى  أستاذ المادة

 )األسابيع الفردية( 621-626 )األسابيع الفردية( 621-626  القاعة

  ادبية( –ية اقتصادترجمة من العربية) قاعة بحث 02،29تاريخ أدب وحضارة ق   المادة

  د/وليد عبد الستار د/محمد قدرى د/ شوقى رمضان  أستاذ المادة

  (األسابيع الزوجية ) 621-626 (األسابيع الزوجية) 621-626 (األسابيع الزوجية ) 621-626  القاعة
 

 مالحظات

 خالل الفصل الدراسى الثانى . سيتم تنظيم دورة فى حقوق االنسان ومكافحة الفساد ، ستعلن إدارة الكلية عن موعدها

      

 

 

 33:  إجمالى عدد الساعات النظرية

  43 : إجمالي عدد الطالب

 82:  (B): إجمالي عدد طالب مجموعة 

 

 

 

 

 

 

         

           

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

 

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبأ.د/     باسم صالح محمد    ا.د/                      مان احمد خليفةإي ا.م.د/        مروة محمد وجدي الشريعي   ا.د/ 

 

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية
 نظرى

  24/6 – 32/5 – 21/5 – 3/5 – 29/4 – 5/4 – 00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 4 اللغة العربية

  24/6 – 32/5 – 21/5 – 3/5 – 29/4 – 5/4 – 00/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 4 أدبية (  -اقتصاديةترجمة إلى العربية )

  21/6 – 3/6 – 02/5 – 6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 3 دراسات لغوية

  21/6 – 3/6 – 02/5 – 6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 6 اللغة األجنبية ثانية

 02/6 -1/6 -04/5-22/5-06/4-20/4 -09/3 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 4 (شعر ومسرح) دنصوص ونق

 02/6 -1/6 -04/5-22/5-06/4-20/4 -09/3 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 0 استماع ومحادثات
 04/6 -22/6 -01/5-23/5-09/4 -25/4 -2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 0 02،29تاريخ أدب وحضارة ق 

 04/6 -22/6 -01/5-23/5-09/4 -25/4 -2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 0 اعة بحث ق
 04/6 -22/6 -01/5-23/5-09/4 -25/4 -2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 4 أدبية(-اقتصاديةترجمة من العربية )

   32 المجموع


