
 

 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدرادات العليا
 الفصل الدرادي: األول            م 2021/202 الدرادي:العام الفرقة: األولى                                      الفرندية: اللغة قدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انسبػخ                
8-9 9-01 01-00 00-01 01-0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

 يىوان    

 األحذ

   ألقسبو أخري نغخ أجُجيخ ثبَيخ )ػبيخ( ترجًخ يٍ انؼرثيخ تبريخ أدة وحضبرح اسى انًبدح

    د. احًذ جًبل انسيذ د. احًذ جًبل انسيذ انؼضى

   (413-412)   انقبػخ

 االثُيٍ
  انهغخ انؼرثيخ      اسى انًبدح 

        انؼضى

  يذرج انكهيخ      انقبػخ

 انثالثبء
 حبست انً    )ػبيخ(ترجًخ يٍ انؼرثيخ  دراسبد نغىيخ  اسى انًبدح

     ثبسى صبثرد.  د. خبنذ يحًذ ػجذانالِ  انؼضى 

      انقبػخ

 األرثؼبء
  تبريخ أدة وحضبرح َصىص وَقذ )شؼر(  ألقسبو أخري نغخ أجُجيخ ثبَيخ اسى انًبدح 

   شيريٍ ػجذانحًيذ د.  د.ثبسى صبثر ييخبييم    انؼضى

     (413-412) انقبػخ

 انخًيس
     استًبع ويحبدثبد  ترجًخ إنً انؼرثيخ )ػبيخ( اسى انًبدح

     د. َهً زكً حبفظ  د. َهً زكً حبفظ  انؼضى

       انقبػخ
 

 

 تىزيغ انًىاد طجقب نالئحخ  

                                                         

 
  يؼتًذ ،،           ػًيذ انكهيخ ،،                 وكيم انكهيخ نشئىٌ انتؼهيى و انطالة ،،            رئيس انقسى ،،

 
 لذئون التعليم والطالب رئيس الجامعةنائب أ.د/  د/بادم صالح محمد     .ا         ا.م.د/إيمان احمد خليفة                                                 

 

   
 23:  ػذد انسبػبد انُظريخ إجًبني 

       2:  ػذد انسبػبد انؼًهيخ إجًبنً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 ػًهً َظري انًبدح

  4 دراسات لغوية

  4 تاريخ أدب وحضارة

  4 نصوص ونقد )شعر(

  2 استماع ومحادثات

  4 ترجمة من العربية )عامة(

  4 ترجمة إلى العربية )عامة(

  4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(

  6 لغة أجنبية تانية

 1 2 حاسب ألي

 1 34 المجوع



 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدرادات العليا
 الفصل الدرادي: األول           و 2021/2022 الدرادي:العام                   الثانيةالفرقة:                    الفرندية: اللغة قدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انسبػخ                
8-9 9-01 01-00 00-01 01-0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

 يىوان    

 األحذ
  انهغخ انؼرثيخ      اسى انًبدح

        انؼضى

  انًذرج      انقبػخ

 االثُيٍ

   ألقسبو أخري نغخ أجُجيخ ثبَيخ ترجًخ إنً انؼرثيخ دراسبد نغىيخ اسى انًبدح 

    د. أحًذ جًبل د. أحًذ جًبل انسيذ انؼضى

   (418-415)   انقبػخ

 انثالثبء
     وَقذ )َثر( َصىص اسى انًبدح

     د. ثبسى صبثر ييخبييم  انؼضى

      انقبػخ

 األرثؼبء
  ترجًخ إنً انؼرثيخ )صحفيخ( ترجًخ يٍ انؼرثيخ )صحفيخ(  ألقسبو أخري نغخ أجُجيخ ثبَيخ اسى انًبدح 

  د. َهً زكً حبفظ  د. َهً زكً حبفظ   انؼضى

     (418-415) انقبػخ

   انؼرثيخ )صحفيخ( يٍترجًخ  استًبع ويحبدثبد  تبريخ أدة وحضبرح  اسى انًبدح انخًيس

   د. َهً زكً حبفظ  شيريٍ ػجذانحًيذ د.  د. شيريٍ ػجذانحًيذ ػهً  انؼضى

       انقبػخ

 تىزيغ انًىاد طجقب نالئحخ :  

  يؼتًذ ،،               ػًيذ انكهيخ ،،           وكيم انكهيخ نشئىٌ انتؼهيى و انطالة ،،     رئيس انقسى ،،   
 

 لذئون التعليم والطالب رئيس الجامعةنائب أ.د/   د/بادم صالح محمد     .ا      ا.م.د/إيمان احمد خليفة        ا.د/بادم صالح محمد  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 21 :انُظريخػذد انسبػبد  إجًبني

              

       

  

 

 

 

 

 ػًهً َظري انًبدح

  4 دراسات لغوية

  4 تاريخ أدب وحضارة

  4 ر(نثنصوص ونقد )

  2 استماع ومحادثات

  4 ترجمة من العربية )صحفية(

  4 ترجمة إلى العربية )صحفية(

  4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(

  6 لغة أجنبية ثانية

  21 انًجًىع



 
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدرادات العليا

 الفصل الدرادي: األول            م2021/2022 الدرادي:العام             الثالثةالفرقة:                    الفرندية: اللغة قدم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انسبػخ                
8-9 9-01 01-00 00-01 01-0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

 يىوان    

 األحذ
   تبريخ أدة وحضبرح استًبع ويحبدثبد   اسى انًبدح 

   د. أيم ػجذانستبر ػجذهللا د.أيم ػجذانستبر ػجذهللا   انؼضى

      انقبػخ

 االثُيٍ

   َصىص وَقذ )شؼر(   )سيبسيخ/اقتصبديخ(انؼرثيخ  يٍترجًخ  اسى انًبدح 

   د. أيم ػجذانستبر ػجذهللا    د. يُبل يًذوح يىسف  انؼضى

     انقبػخ

 

 انثالثبء

   دراسبد نغىيخ   ألقسبو أخري نغخ أجُجيخ ثبَيخ 

   د. خبنذ يحًذ ػجذانالِ    انؼضى

     (401-419) انقبػخ

 األرثؼبء
  ترجًخ إنً انؼرثيخ )سيبسيخ/اقتصبديخ(     اسى انًبدح 

  د. شيريٍ ػجذانحًيذ      انؼضى

       انقبػخ

 انخًيس
   ألقسبو أخري نغخ أجُجيخ ثبَيخ انهغخ انؼرثيخ  اسى انًبدح

      انؼضى

   (401-419) يذرج انكهيخ  انقبػخ

 تىزيغ انًىاد طجقب نالئحخ :  

  يؼتًذ ،،        ػًيذ انكهيخ ،،             وكيم انكهيخ نشئىٌ انتؼهيى و انطالة ،،       رئيس انقسى ،،     
 

 لذئون التعليم والطالب رئيس الجامعةنائب أ.د/      د/بادم صالح محمد.ا                      ا.م.د/إيمان احمد خليفة                                                 

                                                                                                                                                                                                
 21 : ػذد انسبػبد انُظريخ إجًبنً

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ػًهً َظري انًبدح

          4 دراسات لغوية

  4 تاريخ أدب وحضارة

  4 نصوص ونقد )شعر(

  2 استماع ومحادثات

  4 اقتصادية(-ترجمة من العربية )سياسية

  4 اقتصادية(-ترجمة إلى العربية )سياسية

  4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص(

  6 لغة أجنبية ثانية

  21 انًجًىع



 
 

 

 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدرادات العليا
 الفصل الدرادي: األول           و 2021/2022 الدرادي:العام                 الرابعةالفرقة:                    الفرندية: اللغة قدم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انسبػخ                
8-9 9-01 01-00 00-01 01-0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

 انيىو    

 األحذ
   أدثيخ(-ترجًخ إنً انؼرثيخ )سيبسيخ (َثرَصىص وَقذ ) اسى انًبدح 

   د. يُبل يًذوح يىسف  د. يُبل يًذوح يىسف  انؼضى

     انقبػخ

 االثُيٍ
   دراسبد نغىيخ أدثيخ(-انؼرثيخ )سيبسيخ يٍ ترجًخ  اسى انًبدح 

   د. خبنذ يحًذ ػجذانالِ  أيم ػجذانستبر ػجذهللا د.  انؼضى

     انقبػخ

 انثالثبء
   ألقسبو أخري نغخ أجُجيخ ثبَيخ      اسى انًبدح 

         انؼضى

   (415-414)      انقبػخ

 األرثؼبء
  انهغخ انؼرثيخ  تبريخ ادة وحضبرح  اسى انًبدح

    د. ثبسى صبثر ييخبئيم  انؼضى

  يذرج انكهيخ   انقبػخ

   قبػخ ثحث     ألقسبو أخري نغخ أجُجيخ ثبَيخ اسى انًبدح انخًيس

   د. شيريٍ ػجذانحًيذ      انؼضى

       (415-414) انقبػخ

  تىزيغ انًىاد طجقب نالئحخ :  
  

  يؼتًذ ،،                ػًيذ انكهيخ ،،              وكيم انكهيخ نشئىٌ انتؼهيى و انطالة ،،              رئيس انقسى ،، 
 

لذئون التعليم  رئيس الجامعةنائب أ.د/   د/بادم صالح محمد     .ا       ا.م.د/إيمان احمد خليفة        ا.د/بادم صالح محمد  
 والطالب

                                                                                                                                                                                                

 21:  ػذد انسبػبد انُظريخ جًبنًا

 

 

                     

 ػًهً َظري انًبدح و

          4 دراسات لغوية 1

  4 تاريخ أدب وحضارة 2

  4 نصوص ونقد )نثر( 3

  4 أدبية(-ترجمة من العربية )سياسية 4

  4 أدبية(-ترجمة إلى العربية )سياسية 5

  4 لغة عربية )قواعد أدب نصوص( 6

  6 لغة أجنبية ثانية 7

  2 قاعة بحث 8
  21 انًجًىع 


