
 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى 
 

 الثاني :الفصل الدراسي               0202/0202:العام الدراسياألولى       :الفرقة        اإلنجليزية م: اللغةقس
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة

  اليوم

  لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى شعر ونقد المادة  السبت

  د. نها أحمد عبد العزيز اسحاق د. وفاء أستاذ المادة

  )األسابيع الفردية( قاعة الفرقة األولى قاعة الفرقة األولى )األسابيع الفردية( القاعة

    مقال صيني(-انجليزي-)إسباني (A)عربية اللغة ال المادة 

    أحمد عبد العزيز د. نها د/ خالد عبد التواب -د/عربى محمد  أستاذ المادة

    قاعة الفرقة األولى )األسابيع الزوجية( مدرج الكلية )األسابيع الزوجية( القاعة

    ترجمة من العربية دراما المادة  الثالثاء

    د. سعودي صادق م.د. هاني عبد الفتاحأ. أستاذ المادة

    )األسابيع الفردية( قاعة الفرقة األولى )األسابيع الفردية( قاعة الفرقة األولى القاعة

       دراسات لغوية  المادة

       د. محمد جمال حسين  أستاذ المادة

       (الزوجية)األسابيع  معمل اللغة اإلنجليزية  القاعة

 حظات:مال

     

 

 

 31: إجمالي عدد الساعات النظرية

 إجمالي عدد الساعات العملية: 

 51إجمالي عدد الطالب: 

 A :015إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

 

      

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

   
 أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  إيمان احمد خليفة                                           أ.د /باسم صالح محمد   / أ.م.دأ.م.د/ هاني علي محمود                   

 

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية
 عملى نظرى

 01/6 – 19/5 – 05/5 – 0/5 – 07/4  - 3/4 – 11/3 السبت ( األسابيع الفردية )يوم   6 اللغة األجنبية ثانية
 01/6 – 19/5 – 05/5 – 0/5 – 07/4  - 3/4 – 11/3 السبت ( األسابيع الفردية )يوم   4 شعر ونقد

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

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

  09/6 – 5/6 – 11/5 – 8/5 – 14/4  - 01/4 – 17/3 السبت ( )يوم لزوجية ااألسابيع   4 اللغة العربية
  09/6 – 5/6 – 11/5 – 8/5 – 14/4  - 01/4 – 17/3 السبت ( )يوم لزوجية ااألسابيع   4 مقال

 11/6 -8/6 -15/5  -00/5- 17/4 03/4 -31/3 األسابيع الزوجية )يوم الثالثاء(  4 دراسات لغوية

    31 المجموع



                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى                                                                                    

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة     

  اليوم

      وحضارة تاريخ أدب مقال المادة األحد

      د. عماد الديب د. عماد الديب أستاذ المادة

قاعة الفرقة الثانية )األسابيع  قاعة الفرقة الثانية )األسابيع الفردية( القاعة

 الفردية(
     

    دراسات لغوية (A)بية اللغة العر المادة

    د. سعودي صادق محمد رمضان د/حمدى عقيله أستاذ المادة

    (الزوجيةقاعة الفرقة الثانية )األسابيع  مدرج الكلية )األسابيع الزوجية( القاعة

  لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى ترجمة إلى العربية المادة  األربعاء

  عوني نجالءد.  د. محمد جمال أستاذ المادة

  قاعة الفرقة الثانية )األسابيع الفردية( (الزوجيةقاعة الفرقة الثانية )األسابيع  القاعة

       قصة ونثر  المادة

       د. نها أحمد عبد العزيز  أستاذ المادة

       (الزوجيةقاعة الفرقة الثانية )األسابيع   القاعة

 مالحظات:

   

 

 

 18إجمالي عدد الساعات النظرية: 

 51إجمالي عدد الطالب: 

 A :015إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

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

 بيس الجامعة لشئون التعليم والطالأ.د/ نائب رئ  احمد خليفة                                           أ.د /باسم صالح محمد   إيمان / أ.م.دأ.م.د/ هاني علي محمود                     
 

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية
 نظرى

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

  03/6 – 31/5 – 06/5 – 1/5 – 08/4  - 4/4 – 10/3 األسابيع الفردية )يوم األحد( 1 تاريخ ادب وحضارة

 06/6 – 1/6 – 09/5 – 5/5 – 10/4 – 7/4 – 14/3 ية)يوم األربعاء(األسابيع الفرد 4 ترجمة الى العربية
 06/6 – 1/6 – 09/5 – 5/5 – 10/4 – 7/4 – 14/3 األسابيع الفردية)يوم األربعاء( 6 لغة اجنبية ثانية

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

 13/6 -9/6 -16/5 -01/5 -18/4 -04/4 -30/3 االسابيع الزوجية)يوم األربعاء( 4 قصة ونثر

   18 المجموع



                      

                                                                                                                                                                                                                                               

                                  

                                  
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى     

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

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة اليوم

  لغة أجنبية ثانية ألقسام أخرى دراما المادة  االثنين

  د. سعودي صادق د. عماد الديب أستاذ المادة

)األسابيع الفردية( قاعة الفرقة الثالثة )األسابيع الفردية( قاعة الفرقة الثالثة القاعة   

    دراسات لغوية مقال المادة 

    د. نجالء عوني الجافي د. الميس أستاذ المادة

    (الزوجية)األسابيع  قاعة الفرقة الثالثة (الزوجية)األسابيع  قاعة الفرقة الثالثة القاعة

        ترجمة من العربية المادة  الخميس

        د. إيهاب موسى أستاذ المادة

        ية()األسابيع الفرد قاعة الفرقة الثالثة القاعة

    (A)اللغة العربية  شعر ونقد المادة

    رضا ربيعد/  – شعبان ابراهيمد/  د. وفاء اسحاق أستاذ المادة

    )األسابيع الزوجية(مدرج الكلية  (الزوجية)األسابيع  قاعة الفرقة الثالثة القاعة

 مالحظات    

      

 

 

 31:  إجمالى عدد الساعات النظرية

 36إجمالي عدد الطالب: 

 A :91إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

        

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

 أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  أ.د /باسم صالح محمد                         إيمان احمد خليفة                     / أ.م.دأ.م.د/ هاني علي محمود                     

 المادة
 عدد الساعات

 خالتاري أسابيع التواجد بالكلية
 نظرى

  04/6 – 30/5 – 07/5 – 3/5 – 09/4  - 5/4 – 11/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 4 دراما
  04/6 – 30/5 – 07/5 – 3/5 – 09/4  - 5/4 – 11/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 6 اللغة األجنبية ثانية
  07/6 – 3/6 – 11/5 – 6/5 – 11/4 – 8/4 – 15/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 4 ترجمة من العربية

 10/6 -7/6 -14/5 -01/5 -16/4 -01/4 -19/3 (الثنيناألسابيع الزوجية )يوم ا 4 مقال

 10/6 -7/6 -14/5 -01/5 -16/4 -01/4 -19/3 (الثنيناألسابيع الزوجية )يوم ا 4 دراسات لغوية

 14/6 -01/6 -17/5 -03/5 -19/4 -05/4 -0/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 4 شعر ونقد

 14/6 -01/6 -17/5 -03/5 -19/4 -05/4 -0/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 4 اللغة العربية
   31 المجموع



 

                                                   

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى 
 الثانيالفصل الدراسي:         0202/0201الدراسي: العام الفرقة: الرابعة                             اإلنجليزية        قسم: اللغة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الساعة اليوم

  دراسات لغوية قاعة بحث ترجمة إلى العربية المادة  االثنين

  د. محمد جمال نجالء عونيد.  د. إيهاب موسى لمادةأستاذ ا

  األسابيع  ةالرابعقاعة الفرقة  الفردية( ة األسابيع قاعة الفرقة الرابع القاعة

 الفردية(
األسابيع لفردية()ة قاعة الفرقة الرابع    

  قصة ونثر    (A)اللغة العربية  المادة 

  الجافيد. الميس    احمد حلمىد/  أستاذ المادة

  قاعة الفرقة الرابعة )األسابيع الزوجية(   مدرج الكلية )األسابيع الزوجية( القاعة

  لغة أجنبية ثانية ألقسام أخر     المادة  الخميس

  د. وفاء اسحاق     أستاذ المادة

  قاعة الفرقة الرابعة )األسابيع الفردية(     القاعة

    مقال     المادة

    د. إيهاب موسى     لمادةأستاذ ا

(الزوجيةقاعة الفرقة الرابعة )األسابيع      القاعة     

 . الثاني الدراسي:سيتم تنظيم دورة فى حقوق االنسان ومكافحة الفساد ، ستعلن إدارة الكلية عن موعدها خالل الفصل  مالحظات 

 

      

 

 

 31:  إجمالى عدد الساعات النظرية

 13إجمالي عدد الطالب: 

 A :74إجمالي عدد طالب المجموعة 

 

 

 

 

 

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

   
 أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  أ.د /باسم صالح محمد                                    إيمان احمد خليفة          / أ.م.دأ.م.د/ هاني علي محمود                            

 المادة
 عدد الساعات

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية
 نظرى

  04/6 – 30/5 – 07/5 – 3/5 – 09/4  - 5/4 – 11/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 4 العربية الىترجمة 
  04/6 – 30/5 – 07/5 – 3/5 – 09/4  - 5/4 – 11/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 1 قاعة بحث

  04/6 – 30/5 – 07/5 – 3/5 – 09/4  - 5/4 – 11/3 األسابيع الفردية )يوم االثنين( 4 دراسات لغوية
 07/6 – 3/6 – 11/5 – 6/5 – 11/4 – 8/4 – 15/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 6 لغة اجنبية ثانية

 10/6 -7/6 -14/5 -01/5 -16/4 -01/4 -19/3 (الثنيناألسابيع الزوجية )يوم ا 4 اللغة العربية

 10/6 -7/6 -14/5 -01/5 -16/4 -01/4 -19/3 (الثنيناألسابيع الزوجية )يوم ا 4 قصة ونثر

 14/6 -01/6 -17/5 -03/5 -19/4 -05/4 -0/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 4 مقال

   31 المجموع


