
 

 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدرادات العليا
 الفصل الدرادي: األول           و 2021/2022 الدرادي:العام      الفرقة: األولى                  أللمانية: اللغة اقدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 انَوو    

 األحذ
   ألقسبو أخرى نغخ أجُجَخ ثبََخ بداستًبع ويحبدث  اسى انًبدح

   د/ سبيٌ جوهر أ.و.د/هُبء أثو انؼال  انؼضو

   (413-412)  500-501  انقبػخ

 االثٍَُ
  انهغخ انؼرثَخ اسبد نغوٍخدر   اسى انًبدح 

   د/ فَروز جورجٌ   انؼضو

  يذرج انكهَخ 500-501   انقبػخ

 انثالثبء
 حبست اني      دراسبد نغوٍخ  اسى انًبدح

      د/ فَروز جورجٌ  انؼضو 

      500-501  انقبػخ

 األرثؼبء
     َصوص ػبيخ ألقسبو أخرى نغخ أجُجَخ ثبََخ اسى انًبدح 

     د/ سبيٌ جوهر د/ سبيٌ جوهر ؼضوان

      500-501 (413-412) انقبػخ

 انخًَس
    َصوص ػبيخ     اسى انًبدح

    د/ شوقٌ ريضبٌ     انؼضو

     500-501     انقبػخ
 

 توزٍغ انًواد طجقب نالئحخ :                  

 

 18:  ػذد انسبػبد انُظرٍخ إجًبنٌ              

                      2:  ػذد انسبػبد انؼًهَخ إجًبني

 

 
                                        

  ٍؼتًذ ،،                ػًَذ انكهَخ ،،               وكَم انكهَخ نشئوٌ انتؼهَى و انطالة ،،                         انقسى ،،رئَس                                 
 

 

 لذئون التعليم والطالب رئيس الجامعةنائب أ.د/                   لح محمد     د/بادم صا.ا                      ا.م.د/إيمان احمد خليفة                 مروة محمد وجدى الذريعيا.د/                               

 

 

 

 

 ػًهي َظرى انًبدح

  3 استًبع ويحبدثبد

  5 خنغخ اجُجَخ ثبََ

 1 1 حبست اني

  5 دراسبد نغوٍخ

  5 َصوص ػبيخ

  3 نغخ ػرثَخ

  18 انًجًوع



                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 انَوو    

 األحذ
  انهغخ انؼرثَخ      اسى انًبدح

        انؼضو

  انًذرج      انقبػخ

 االثٍَُ
   ألقسبو أخرى نغخ أجُجَخ ثبََخ  دراسبد نغوٍخ اسى انًبدح 

   جٌد/ فَروز جور  د/ أسبيخ زٍذاٌ انؼضو

   (418-415)   502-501 انقبػخ

 انثالثبء
   انؼرثَخ )صحفَخ( يٍترجًخ  انؼرثَخ )صحفَخ( انٌترجًخ    اسى انًبدح

   د/ يحًذ قذرً ونَذ ػجذ انستبر د/   انؼضو

    502-501  502-501   انقبػخ

 األرثؼبء
   األدة وانحضبرحيذخم إني تبرٍخ     ألقسبو أخرى نغخ أجُجَخ ثبََخ اسى انًبدح 

   د/ شوقٌ ريضبٌ    د/ يحًذ قذرً انؼضو

    502-501    (418-415) انقبػخ

   قصخ قصَرح( –َصوص )َثر  استًبع ويحبدثبد اسى انًبدح انخًَس

   د/ أًٍٍ يجروك د/ أٍبد أحًذ خهَم انؼضو

    502-501  502-501 انقبػخ

 ئحخ :توزٍغ انًواد طجقب نال             

  
 21 : انُظرٍخػذد انسبػبد  إجًبنٌ

              

       

  
 

  ٍؼتًذ ،،                     ػًَذ انكهَخ ،،                   وكَم انكهَخ نشئوٌ انتؼهَى و انطالة ،،                              رئَس انقسى ،،                     

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

 

 

 ػًهي َظرى انًبدح

  1 يذخم إني تبرٍخ األدة وانحضبرح

  3 دراسبد نغوٍخ

  5 انهغخ األجُجَخ ثبََخ

  2 )صحفَخ( ترجًخ يٍ انؼرثَخ

  2 )صحفَخ( ترجًخ إني انؼرثَخ

  3 انهغخ انؼرثَخ

  3 قصخ قصَرح(-)َثر َصوص

  3 بداستًبع ويحبدث

  21 انًجًوع



                                                                                                                                                                                              

 
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدرادات العليا

 الفصل الدرادي: األول            2021/2022 الدرادي:العام         الثالثةالفرقة:                   أللمانية: اللغة اقدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 انَوو    

 األحذ
    قصخ( –َصوص وَقذ )َثر  استًبع ويحبدثبد   اسى انًبدح 

   أٍبد أحًذ خهَمد/  د/ سبيٌ جوهر   انؼضو

    504-503  504-503   انقبػخ

 االثٍَُ
    اقتصبدٍخ( -انؼرثَخ )سَبسَخ  انٌترجًخ   01:  8ق تبرٍخ أدة وحضبرح   اسى انًبدح 

    د/ أسبيخ زٍذاٌ  د/ أًٍٍ يجروك  انؼضو

     504-503   504-503  انقبػخ

 

 انثالثبء

  اقتصبدٍخ( -انؼرثَخ )سَبسَخ  يٍترجًخ     ألقسبو أخرى نغخ أجُجَخ ثبََخ 

  د/ فَروز جورجٌ    هُبء أثو انؼال /أ.و.د انؼضو

   504-503    (401-419) انقبػخ

 األرثؼبء
   استًبع ويحبدثبد   دراسبد نغوٍخ اسى انًبدح 

   د/ سبيٌ جوهر   د/ونَذ ػجذ انستبر انؼضو

    504-503    504-503 انقبػخ

 انخًَس
   ألقسبو أخرى نغخ أجُجَخ ثبََخ انهغخ انؼرثَخ  اسى انًبدح

   د/ أٍبد أحًذ خهَم   انؼضو

   (401-419) يذرج انكهَخ  انقبػخ

 توزٍغ انًواد طجقب نالئحخ :                 

 

 21إجًبني ػذد انسبػبد انُظرٍخ : 

      

 

       

 

 

 
  ٍؼتًذ ،،                 ػًَذ انكهَخ ،،                        وكَم انكهَخ نشئوٌ انتؼهَى و انطالة ،،                             رئَس انقسى ،،                  

 
 

 لذئون التعليم والطالب رئيس الجامعةنائب أ.د/                     ادم صالح محمد د/ب.ا                                     ا.م.د/إيمان احمد خليفة                                       مروة محمد وجدى الذريعيا.د/          
 
 

 ػًهي َظرى انًبدح

          5 انهغخ األجُجَخ ثبََخ

  2 اقتصبدٍخ(-)سَبسَخ ترجًخ يٍ انؼرثَخ

  2 اقتصبدٍخ(-)سَبسَخ انؼرثَخ إنيترجًخ 

  3 استًبع ويحبدثبد

  1 01-8ق تبرٍخ أدة وحضبرح

  3 دراسبد نغوٍخ

  3 قصخ(-وَقذ )َثر َصوص

  3 انهغخ انؼرثَخ

  21 انًجًوع



                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                    

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 انَوو    

 األحذ
   أدثَخ( -ترجًخ يٍ انؼرثَخ )سَبسَخ    08، 05، 05تبرٍخ أدة وحضبرح ق  اسى انًبدح 

   د/ أسبيخ زٍذاٌ   د/ أٍبد أحًذ خهَم انؼضو

    505-505   505-505 انقبػخ

 االثٍَُ
    أدثَخ( -ترجًخ إني  انؼرثَخ )سَبسَخ   يقبل اسى انًبدح 

    د/ أًٍٍ يجروك  د/ فَروز جورجٌ انؼضو

     505-505   505-505 انقبػخ

 ثبءانثال
   ألقسبو أخرى نغخ أجُجَخ ثبََخ قبػخ ثحث دراسبد نغوٍخ اسى انًبدح 

   د/ونَذ ػجذ انستبر د/ يحًذ قذرً د/ يحًذ قذرً انؼضو

   (415-414)  505-505  505-505 انقبػخ

 األرثؼبء
  انهغخ انؼرثَخ  رواٍخ( –َصوص وَقذ )َثر  اسى انًبدح

    د/شوقٌ ريضبٌ انؼضو

  يذرج انكهَخ   505-505 انقبػخ

        ألقسبو أخرى نغخ أجُجَخ ثبََخ اسى انًبدح انخًَس

        د/ أًٍٍ يجروك انؼضو

        (415-414) انقبػخ

  توزٍغ انًواد طجقب نالئحخ :              

                                                                                                                                                                                                    20: ػذد انسبػبد انُظرٍخ جًبنيإ

 

 

 
                     

  

     

 

  ٍؼتًذ ،،                ػًَذ انكهَخ ،،                      الة ،،  وكَم انكهَخ نشئوٌ انتؼهَى و انط                 رئَس انقسى ،،                   
 
 

                                                                                                                                    بطاللذئون التعليم وال رئيس الجامعةنائب أ.د/                   د/بادم صالح محمد     .ا                   ا.م.د/إيمان احمد خليفة                      مروة محمد وجدى الذريعيا.د/              

 ػًهي َظرى انًبدح

          1 يقبل

  3 رواٍخ(-وَقذ )َثر َصوص

  2 دراسبد نغوٍخ

  5 نهغخ األجُجَخ ثبََخا

  1  08،05،05تبرٍخ ادة وحضبرح ق 

  3 انهغخ انؼرثَخ

  3 أدثَخ(-)سَبسَخ ترجًخ يٍ انؼرثَخ

  3 أدثَخ(-)سَبسَخ انؼرثَخ إنيترجًخ 

  1 قبػخ ثحث

  20 انًجًوع


