
 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا
 الفصل الدراسي: األول            2021/2022 الدراسي:العام الفرقة: األولى                                      نجليزيةاإل: اللغة قسم

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الساعة                
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

 اليوم    

 األحد
   ( ألقسام أخرى ) لغة أجنبية ثانية  ت استماع ومحادثا  اسم المادة 

   )مجموعة ب(  نها أحمد)مجموعة أ(/ د.  الديب عماد د.  د. عماد الديب   العضو 

    األولى قة قاعة الفر   القاعة 

 االثنين
  عربية لغة  دراسات لغوية   اسم المادة  

   د. محمد جمال   العضو 

  مدرج الكلية  األولى قاعة الفرقة   القاعة 

 الثالثاء 
 حاسب الى     ترجمة إلى العربية  اسم المادة 

     د. نها أحمد   العضو 

     األولى قاعة الفرقة   القاعة 

 األربعاء
    نثر وقصة  ( ألقسام أخرى ) لغة أجنبية ثانية ة  اسم الماد

    د. نهال عادل  )مجموعة ب(  نها أحمد)مجموعة أ(/ د.  الديب عماد د.  العضو 

    األولى قاعة الفرقة   قاعة لا

 الخميس
           اسم المادة 

           العضو 

           القاعة 

 
 

 لالئحة:توزيع المواد طبقا   

     

                                                              

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

 
 لشئون التعليم والطالب عةالجامرئيس نائب أ.د/   د/باسم صالح محمد     .ا ا.م.د/إيمان احمد خليفة        هاني عبد الفتاحد/م.ا.
 

   
 28:  عدد الساعات النظرية إجمالي 

        2:  عدد الساعات العملية إجمالى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 عملى  نظرى ة الماد

  4 استماع ومحادثات 

  6 لغة اجنبية ثانية

  4 ترجمة إلى العربية

 2 2 حاسب الى 

  4 دراسات لغوية 

  4 نثر وقصة 

  4 لغة عربية 

  28 المجموع 



  

 

 عية األولى والدراسات العلياجدول فرق للمرحلة الجام
 الفصل الدراسي: األول            2021/2022 الدراسي:العام                   الثانيةالفرقة:                    نجليزيةاإل: اللغة قسم

ــ   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اعةالس                
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

 اليوم    

 األحد
  عربية لغة  دراسات لغوية   اسم المادة 

   د. نجالء عوني   العضو 

  المدرج  الثانية قاعة الفرقة   القاعة 

 االثنين
   ( ألقسام أخرى ) لغة أجنبية ثانية      اسم المادة  

   )مجموعة ب(  محمد جمال)مجموعة أ(/ د.  نجالء عونيد.       العضو 

         القاعة 

 الثالثاء 
  استماع ومحادثات  استماع ومحادثات  ترجمة من العربية  اسم المادة 

  الميس الجافي د.  د. نهال عادل  د. ريم عبد السالم   العضو 

  الثانية قاعة الفرقة  الثانية قاعة الفرقة  الثانية قاعة الفرقة   القاعة 

 األربعاء
    دراما  ( ألقسام أخرى ) أجنبية ثانيةة لغ اسم المادة  

    د. هاني عبد الفتاح  )مجموعة ب( محمد جمال )مجموعة أ(/ د.   نجالء عونيد.  العضو 

    الثانية قاعة الفرقة   القاعة 

    شعر ونقد     اسم المادة  الخميس

    د. وفاء كمال     العضو 

    الثانية قاعة الفرقة     القاعة 

 لالئحة: واد طبقا  المتوزيع   

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

 لشئون التعليم والطالب رئيس الجامعةنائب أ.د/   الح محمد     سم صد/با.ا ا.م.د/إيمان احمد خليفة         هاني عبد الفتاحد/م.ا. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 30 :النظريةعدد الساعات  إجمالي

                

        

   

 

 

 عملى  نظرى المادة 

  4 العربية   من ترجمة 

  4 دراسات لغوية 

  6 أجنبية ثانية لغة  

  4 استماع ومحادثات 

  4 دراما 

  4 عربية لغة 

  4 ر ونقد شع

 المجموع  30 المجموع 



 رحلة الجامعية األولى والدراسات العلياجدول فرق للم
 الفصل الدراسي: األول            2021/2022 الدراسي:العام             الثالثةالفرقة:                    نجليزيةاإل: اللغة قسم

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

  

 الساعة                
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

 اليوم    

 األحد
    ةترجمة إلى العربي تاريخ األدب والحضارة   اسم المادة  

    محمد جمال د.  نها أحمد د.   العضو 

    الثالثة قاعة الفرقة  الثالثة قاعة الفرقة   القاعة 

 االثنين
  استماع ومحادثات  دراسات لغوية   ادة  اسم الم

  د. غادة زغلول  د. نجالء عوني   العضو 

  الثالثة قاعة الفرقة  الثالثة قاعة الفرقة   القاعة 

 

 الثالثاء 

        ( ألقسام أخرى ) لغة أجنبية ثانية 

        )مجموعة ب(  سعودي صادق)مجموعة أ(/ د.  نهال عادلد.  العضو 

         القاعة 

 األربعاء
      قصة ونثر  اسم المادة  

      د. إيهاب موسى   العضو 

      الثالثة قاعة الفرقة   القاعة 

 الخميس
   ( ألقسام أخرى ) لغة أجنبية ثانية عربية لغة   اسم المادة 

   )مجموعة ب(  سعودي صادق)مجموعة أ(/ د.  نهال عادلد.    العضو 

    مدرج الكلية   القاعة 

 توزيع المواد طبقا لالئحة :   

  تمد ،،يع            عميد الكلية ،،       وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب ،،       رئيس القسم ،،      
 
 لشئون التعليم والطالب رئيس الجامعةنائب أ.د/   باسم صالح محمد     د/.ا ا.م.د/إيمان احمد خليفة        هاني عبد الفتاحد/م.ا.

                                                                                                                                                                                                
 28 :النظريةعدد الساعات  إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 عملى  نظرى المادة 

           6 أجنبية ثانية لغة  

  4 دراسات لغوية 

  4 ترجمة إلى العربية  

  4 استماع ومحادثات 

  2 ضارة  حالدب واألتاريخ 

  4 قصة ونثر 

  4 عربية  لغة

  28 المجموع 



 
 عية األولى والدراسات العلياجدول فرق للمرحلة الجام

 الفصل الدراسي: األول            2021/2022 الدراسي:العام                 الرابعةالفرقة:                    نجليزية: اللغة اإلقسم
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ةالساع                
8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

 اليوم    

 األحد
      دراسات لغوية   اسم المادة  

      دي صادق د. سعو   العضو 

      قاعة الفرقة الرابعة   القاعة 

 االثنين 
   قاعة بحث  حضارة تاريخ األدب وال ترجمة من العربية اسم المادة  

   د. ريم عبد السالم  د. عماد الديب  موسى   د. إيهاب العضو 

   قاعة الفرقة الرابعة  قاعة الفرقة الرابعة  قاعة الفرقة الرابعة  لقاعة ا

 الثالثاء
   ( ألقسام أخرى ) لغة أجنبية ثانية دراما   سم المادة  ا

   )مجموعة أ(/ د. ريم عبد السالم )مجموعة ب( د. وفاء كمال  د. غادة زغلول   العضو 

    قاعة الفرقة الرابعة   قاعة ال

 األربعاء 
  عربية لغة  ر ونقد شع  اسم المادة 

   د. وفاء كمال   العضو 

  مدرج الكلية  قاعة الفرقة الرابعة   القاعة 

        ( ألقسام أخرى ) لغة أجنبية ثانية اسم المادة  الخميس 

        )مجموعة أ(/ د. ريم عبد السالم )مجموعة ب( د. وفاء كمال  و العض 

         القاعة 

  توزيع المواد طبقا لالئحة :   

  يعتمد ،،            عميد الكلية ،،         يل الكلية لشئون التعليم و الطالب ،،  وك     رئيس القسم ،،      
 
 لشئون التعليم والطالب جامعةرئيس النائب  أ.د/  د/باسم صالح محمد     .ا ا.م.د/إيمان احمد خليفة        هاني عبد الفتاحد/م.ا.

                                                                                                                                                                                                 

 30:  ريةعدد الساعات النظ  ‘جمالى

 

 

                       

 

 

 عملى  نظرى المادة 

           4 العربية   من ترجمة 

  2 تاريخ األدب والحضارة 

  2 قاعة بحث 

  6 أجنبية ثانية لغة  

  4 عربية لغة 

  4 راسات لغوية د

  4 قد شعر ون

  4 دراما 
  30 المجموع 


