
 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 الثانى :الفصل الدراسي    0202/0202 :العام الدراسياألولى                    :الفرقة الفرنسية : اللغةمقس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 اليوم    

 السبت

 ايطالى(-فرنسى-)المانى (B)اللغة العربية   المادة 

 د/ خالد عبد التواب

 مدرج الكلية )األسابيع الفردية(
 

ثانية ألقسام أخرىالجنبية األلغة ال  

 د. شيرين عبدالحميد د/ خالد عبد التواب -د/ عربى محمد  استاذ المادة

 )األسابيع الفردية( 529 مدرج الكلية )األسابيع الفردية( القاعة

   مطالعات ومقال     المادة 

   د. شيرين عبدالحميد      استاذ المادة

   )األسابيع الزوجية( 529     القاعة

 الثالثاء

   )عامة(ترجمة من العربية  ترجمة إلى العربية )عامة( المادة 
   د. امل عبدالستار د. نهى زكى  استاذ المادة

   )األسابيع الفردية( 529 )األسابيع الفردية( 529 القاعة

 المادة

 

 

 

 

 

   دراسات لغوية " نثرنصوص ونقد "

 استاذ المادة

 
   د. أمل عبدالستار د. نهى زكى 

   الزوجية()األسابيع  529 )األسابيع الزوجية( 529 القاعة

 مالحظات

 

 

 

  32عدد الساعات النظرية :  إجمالي

 عدد الساعات العملية :  إجمالي

 03إجمالي عدد الطالب: 

 200(: B)إجمالي عدد طالب مجموعة 

 

 

 

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

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

 

 

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية عملي نظرى المادة

 20/6-09/5 - 25/5 - 2/5-21/4 - 3/4-02/3 األسابيع الفردية )يوم السبت (  4 لغة عربية

 20/6-09/5 - 25/5-2/5-21/4-3/4 - 02/3 األسابيع الفردية )يوم السبت (  6 لغة أجنبية ثانية

 25/6 -2/6 -28/5 -4/5 -02/4 -6/4 -03/3 األسابيع الفردية )يوم الثالثاء(  4 العربية عامةترجمة إلى 
 25/6 -2/6 -28/5 -4/5 -02/4 -6/4 -03/3 األسابيع الفردية )يوم الثالثاء(  4 ترجمة من العربية )عامة(

 29/6-5/6-00/5-8/5 - 04/4 -22/4-01/3 األسابيع الزوجية )يوم السبت (  4 مطالعات ومقال
 00/6 -8/6 -05/5-22/5-01/4 -23/4 -32/3 األسابيع الزوجية )يوم الثالثاء(  4 دراسات لغوية

 00/6 -8/6 -05/5-22/5-01/4 -23/4 -32/3 األسابيع الزوجية )يوم الثالثاء(  4 (نثرنصوص ونقد )
    32 المجموع



 

 

 العلياجدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات 

 الثانىالفصل الدراسي:                 0202/0202 الدراسي:العام الفرقة: الثانية                                     الفرنسية: اللغة قسم

 

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

 اليوم    

 األحد

   ( شعر) نصوص ونقد  ايطالى(-فرنسى-)المانى  (B)اللغة العربية             المادة 

   الحميد  د. شيرين عبد د/ حمدى عقيلة –د/ محمد رمضان  استاذ المادة

   )األسابيع الفردية(428 )األسابيع الفردية(مدرج الكلية  القاعة

 المادة

 

 دراسات لغوية  (سياسيةترجمة إلى العربية )

 

 

 

 

   الاله  د. خالد محمد عبد الحميد  د. شيرين عبد استاذ المادة 

   )األسابيع الزوجية(428 )األسابيع الزوجية(428 القاعة

 األربعاء

 المادة 

 

ثانية ألقسام أخرى ال جنبيةألألغة ال  مطالعات ومقال  

 استاذ المادة 

 

 د/ أحمد جمال د. باسم صابر

 )األسابيع الفردية(428 الفردية()األسابيع 428 القاعة

       (سياسيةترجمة من العربية ) المادة

       صابرد. باسم  استاذ المادة

       )األسابيع الزوجية(428 القاعة

 مالحظات

 

 

 

  32عدد الساعات النظرية :  إجمالي

 03إجمالي عدد الطالب: 

 200(: B)إجمالي عدد طالب مجموعة 

 

 

 
 

   
                          

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

 

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

 التعليم والطالب

 المادة
 عدد الساعات 

 التاريخ أسابيع التواجد بالكلية
 نظرى

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

  23/6 – 32/5 – 26/5 – 0/5 – 28/4 – 4/4 – 02/3 األسابيع الفردية )يوم األحد( 4 )شعر(نصوص ونقد 

  26/6 – 0/6  - 29/5 – 5/5 – 02/4 – 1/4 – 04/3 األسابيع الفردية)يوم األربعاء( 4 مطالعات ومقال

  26/6 – 0/6  - 29/5 – 5/5 – 02/4 – 1/4 – 04/3 األسابيع الفردية)يوم األربعاء( 6 الثانية اللغة األجنبية

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

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

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

   32 المجموع



 

 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

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

 يومال    

 االثنين

ثانية ألقسام أخرىالجنبية األلغة ال (قانونية-علميةترجمة من العربية ) المادة   

 د. نهى زكى د. أمل عبدالستار استاذ المادة

 )االسابيع الفردية( 102 - 129 )االسابيع الفردية( 102-129 القاعة

   دراسات لغوية     المادة

 
   د. خالد محمد عبدالاله     استاذ المادة

   الزوجية( األسابيع) 102- 129     القاعة

 الخميس

   )ايطالى-فرنسى-)المانى (B)اللغة العربية  ( نثر) نصوص ونقد  المادة 

   د/ رضا ربيع -د/شعبان إبراهيم د. باسم صابر استاذ المادة

   األسابيع الفردية((مدرج الكلية  )األسابيع الفردية( 102-129 القاعة

  مطالعات ومقال  المادة

 

 

 

 

 

 

 

 قانونية(–)علميةترجمة إلى العربية 

 

 

 

 د. احمد جمال   د. احمد جمال استاذ المادة
 )األسابيع الزوجية( 102-129   )األسابيع الزوجية( 102-129 القاعة

  مالحظات            

 

 

 

  32إجمالى عدد الساعات النظرية : 

 24إجمالي عدد الطالب: 

 96(: B)إجمالي عدد طالب مجموعة 

 

 

 

 

 
 

                                           رئيس القسم،              

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

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

  والطالب

 المادة
 عدد الساعات 

 التاريخ بالكليةاسابيع التواجد 
 نظرى

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

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

  21/6 – 3/6 – 02/5 – 6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 األسابيع الفردية)يوم الخميس( 4 "نثرنصوص ونقد " 

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

 02/6 -1/6 -04/5-22/5-06/4-20/4 -09/3 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 4 دراسات لغوية
 04/6 -22/6 -01/5-23/5-09/4 -25/4 -2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 4 (قانونية -علميةترجمة إلى العربية )

 04/6 -22/6 -01/5-23/5-09/4 -25/4 -2/4 األسابيع الزوجية )يوم الخميس( 4 مطالعات ومقال
   32 المجموع



 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا

 الثانىالفصل الدراسي:     0202/0202العام الدراسي:                الرابعةقسم: اللغة الفرنسية                  الفرقة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

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

 يومال    

 االثنين

   دراسات لغوية ايطالى(-فرنسى-)المانى (B)اللغة العربية  المادة 

   د. خالد محمد عبدالاله د/ أحمد حلمى استاذ المادة

الفردية( األسابيع) 100 -102 الفردية( مدرج الكلية  )األسابيع القاعة    

أدبية( – اقتصاديةترجمة إلى العربية )   ادبية( – اقتصاديةترجمة من العربية ) المادة   

 
 د. نهى زكى   د. أمل عبد الستار استاذ المادة

 الزوجية( األسابيع)100-102   الزوجية( األسابيع)100-102 القاعة

 الخميس

 المادة 

 

 ( شعر) نصوص ونقد 

 
 ثانية  ألقسام أخرىالجنبية األلغة ال

 محمد عبدالالهد. خالد  د. احمد جمال استاذ المادة

الفردية( األسابيع)100-102 الفردية( األسابيع)102-129 القاعة  

    قاعة بحث مطالعات ومقال المادة

 

 

 

 

 
     د. أحمد جمال صابر د. باسم استاذ المادة

الزوجية( األسابيع)100-102 الزوجية( األسابيع)100-102 القاعة      
 

 مالحظات           

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

 

 

 

  30: عدد الساعات النظرية جمالىإ

 1إجمالي عدد الطالب: 

 82(: B)إجمالي عدد طالب مجموعة 

 

 

 

 

 

        
 

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

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

 المادة
 عدد الساعات 

 التاريخ اسابيع التواجد بالكلية
 نظرى

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

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

  21/6 – 3/6 – 02/5 – 6/5 – 00/4 – 8/4 – 05/3 األسابيع الفردية )يوم الخميس( 4 ) شعر (نصوص ونقد 

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

 02/6 -1/6 -04/5-22/5-06/4-20/4 -09/3 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 4 أدبية( - اقتصاديةترجمة إلى العربية )
 02/6 -1/6 -04/5-22/5-06/4-20/4 -09/3 األسابيع الزوجية )يوم االثنين( 4 أدبية( - اقتصاديةترجمة  من العربية )

 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( 0 قاعة بحث
   30 المجموع


