
 

 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدرادات العليا
 الفصل الدرادي: األول            2021/2022العام الدرادي: الفرقة: األولى                                     إليطاليةقدم: اللغة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 انيوو    

 األحذ
   ألقسبو أخرى نغخ أجُجيخ ثبَيخ    استًبع ويحبدثبد اسى انًبدح

   د. صالح كًبل    د. يجروك ػجذ انحًيذ انؼضو

    314/318    يؼًم قسى انهغخ اإليطبنيخ انقبػخ

 االثُيٍ
  انهغخ انؼرثيخ      اسى انًبدح 

        انؼضو

  يذرج انكهيخ      انقبػخ

 انثالثبء
 حبست اني    دراسبد نغويخ استًبع ويحبدثبد اسى انًبدح

    د. صبثر يحًود أ.و. د. ػبنيخ حسيٍ انؼضو 

     314/318 يؼًم قسى انهغخ اإليطبنيخ انقبػخ

 األرثؼبء
      دراسبد نغويخ ألقسبو أخرى نغخ أجُجيخ ثبَيخ اسى انًبدح 

      د. صبثر يحًود د. وفبء يحًذ انؼضو

       314/318  314/318 انقبػخ

 انخًيس
   َصوص ػبيخ   اسى انًبدح

   د. صالح كًبل   انؼضو

    314/318   انقبػخ
 

 توزيغ انًواد طجقب نالئحخ :          

    

                                                            

 

 

 

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

 أ.د/ نائب رئيس الجامعة لذئون التعليم والطالب               ا.د/بادم صالح محمد                     ليفةخ ا.م.د/إيمان احمد                                      رالية حدين دعيد د/م.ا.                                                                        
 22إجمالي ردد الدارات النظرية : 

       2إجمالى ردد الدارات العملية : 
    

  

 ػًهي َظرى انًبدح

  3 استًبع ويحبدثبد

  5 نغخ اجُجيخ ثبَيخ

 1 1 حبست اني

  5 دراسبد نغويخ

  5 َصوص ػبيخ

  3 نغخ ػرثيخ

  18 انًجًوع



 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 انيوو    

 األحذ
  انهغخ انؼرثيخ يذخم إني تبريخ األدة وانحضبرح    اسى انًبدح

   د. وفبء يحًذ    انؼضو

  انًذرج  301\319     انقبػخ

 االثُيٍ
  ترجًخ إني انؼرثيخ )صحفيخ( ألقسبو أخرى نغخ أجُجيخ ثبَيخ    ترجًخ إني انؼرثيخ )صحفيخ( اسى انًبدح 

  د. وفبء يحًذ د. يجروك ػجذ انحًيذ    فبء يحًذد. و انؼضو

   301\319   301\319      301\319  انقبػخ

 انثالثبء
 دراسبد نغويخ       اسى انًبدح

 د. صبثر يحًود       انؼضو

 301\319       انقبػخ

 األرثؼبء
 ٍ انؼرثيخ )صحفيخ(ترجًخ ي   َصوص )شؼر وَثر( ألقسبو أخرى نغخ أجُجيخ ثبَيخ اسى انًبدح 

 د. َغى ػجذ انجواد   د. صالح كًبل د. خهيفخ حسٍ انؼضو

  301\319     301\319   301\319  انقبػخ

   استًبع ويحبدثبد  َصوص )شؼر وَثر( اسى انًبدح انخًيس

   د. يجروك ػجذ انحًيذ  د. صالح كًبل انؼضو

   يؼًم قسى انهغخ اإليطبنيخ   301\319  انقبػخ

 توزيغ انًواد طجقب نالئحخ :  

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

 أ.د/ نائب رئيس الجامعة لذئون التعليم والطالب ا.د/بادم صالح محمد      خليفة  ا.م.د/إيمان احمد       رالية حدين دعيد د/م.ا. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 21 : ػذد انسبػبد انُظريخ إجًبني

              

       

 

 

  

 

 ػًهي َظرى انًبدح

  2 (صحفيخ )ترجًخ إني انؼرثيخ

  3 دراسبد نغويخ

  5 انهغخ األجُجيخ انثبَيخ  

  3 استًبع ويحبدثبد

  1 حوانحضبريذخم إني تبريخ األدة 

  3 انهغخ انؼرثيخ

  3 َصوص )شؼر وَثر(

  2 صحفيخ(ترجًخ يٍ انؼرثيخ )

  21 انًجًوع



 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدرادات العليا
 الفصل الدرادي: األول            2021/2022العام الدرادي:             الثالثةالفرقة:                    يطاليةقدم: اللغة اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 انيوو    

 األحذ
 َثر( –َصوص وَقذ ) شؼر  استًبع ويحبدثبد دراسبد نغويخ   اسى انًبدح 

 د. خهيفخ حسٍ د. وفبء يحًذ يجروك ػجذ انحًيذد.    انؼضو

  301-300 يؼًم قسى انهغخ اإليطبنيخ  301-300   انقبػخ

 االثُيٍ

-ترجًخ يٍ انؼرثيخ )سيبسيخ  َثر( –َصوص وَقذ ) شؼر  05-04دة وحضبرح ق أ تبريخ اسى انًبدح 

 اقتصبديخ(

    

     ٍأ.و.د/ ػبنيخ حسي د. خهيفخ حسٍ د. خهيفخ حسٍ انؼضو

      301-300  301-300  301-300 انقبػخ

 

 انثالثبء

ترجًخ يٍ انؼرثيخ  ألقسبو أخرى نغخ أجُجيخ ثبَيخ 

-)سيبسيخ 

 اقتصبديخ(

      

       أ.و.د/ ػبنيخ حسيٍ د. َغى ػجذ انجواد انؼضو

        301-300  301-300 انقبػخ

 األرثؼبء

-ًخ إني  انؼرثيخ )سيبسيخ ترج   استًبع ويحبدثبد  اسى انًبدح 

 اقتصبديخ(

   

    د. َغى ػجذ انجواد   د. صبثر يحًود  انؼضو

     301-300   يؼًم قسى انهغخ اإليطبنيخ  انقبػخ

 انخًيس

ترجًخ إني  انؼرثيخ  اسى انًبدح

 اقتصبديخ(-)سيبسيخ 
   ألقسبو أخرى نغخ أجُجيخ ثبَيخ انهغخ انؼرثيخ

   د. َغى ػجذ انجواد  جوادد. َغى ػجذ ان انؼضو

    301-300 يذرج انكهيخ  301-300 انقبػخ

 توزيغ انًواد طجقب نالئحخ :  

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

 أ.د/ نائب رئيس الجامعة لذئون التعليم والطالب   ا.د/بادم صالح محمد         .د/إيمان احمد خليفة ا.م           رالية حدين دعيد د/م.ا. 
 

 21 : ػذد انسبػبد انُظريخ إجًبني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػًهي َظرى انًبدح

          5 انهغخ األجُجيخ انثبَيخ

  3 دراسبد نغويخ

-ترجًخ إني  انؼرثيخ )سيبسيخ 

 اقتصبديخ(
2 

 

  3 استًبع ويحبدثبد

-04تبريخ أدة وحضبرح ق 

05 

1  

-ترجًخ يٍ انؼرثيخ )سيبسيخ 

 اقتصبديخ(

2  

  3 َثر( –َصوص وَقذ ) شؼر 

  3 انهغخ انؼرثيخ

  21 انًجًوع



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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 انيوو    

 األحذ
 09تبريخ أدة وحضبرح  ق قبػخ ثحث أدثيخ(-)سيبسيخ ي انؼرثيخترجًخ إن   اسى انًبدح 

 د. وفبء يحًذ د. يجروك ػجذ انحًيذ د. خهيفخ حسٍ   انؼضو

  312/313  312/313  312/313   انقبػخ

 االثُيٍ
  دراسبد نغويخ قصخ قصيرح(-َثر–َصوص وَقذ)شؼر    اسى انًبدح 

  ٍأ.و.د/ ػبنيخ حسي د. وفبء يحًذ   انؼضو

   312/313  312/313   انقبػخ

 انثالثبء
   ألقسبو أخرى نغخ أجُجيخ ثبَيخ      اسى انًبدح 

   أ.و.د/ ػبنيخ حسيٍ      انؼضو

    312/313      انقبػخ

 األرثؼبء
  انهغخ انؼرثيخ أدثيخ( -ترجًخ يٍ انؼرثيخ)سيبسيخ يقبل  اسى انًبدح

   انجوادد. َغى ػجذ  د. صالح كًبل  انؼضو

  يذرج انكهيخ  312/313  312/313  انقبػخ

      أدثيخ( -ترجًخ يٍ انؼرثيخ)سيبسيخ ألقسبو أخرى نغخ أجُجيخ ثبَيخ اسى انًبدح انخًيس

      د. َغى ػجذ انجواد د. صبثر يحًود انؼضو

       312/313  312/313 انقبػخ

  توزيغ انًواد طجقب نالئحخ :  

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

 أ.د/ نائب رئيس الجامعة لذئون التعليم والطالب  ا.د/بادم صالح محمد      ا.م.د/إيمان احمد خليفة        رالية حدين دعيدد/ م.ا. 
 

 20:  ػذد انسبػبد انُظريخ جًبنيإ 

 

 

                     

 ًهيػ َظرى انًبدح
          3 أدثيخ(-ترجًخ إني انؼرثيخ)سيبسيخ
  1 09تبريخ أدة وحضبرح  ق

  1 قبػخ  ثحث
  5 نغخ أجُجيخ ثبَيخ

  3 أدثيخ( -ترجًخ يٍ انؼرثيخ)سيبسيخ
  3 نغخ ػرثيخ

  2 دراسبد نغويخ
  1 يقبل

  3 قصخ قصيرح(-َثر–َصوص وَقذ)شؼر 
  20  انًجًوع


