
 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدرادات العليا
 الفصل الدرادي: األول            2021/2022 الدرادي:العام : اللغة اإلدبانية                   الفرقة: األولى                   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
   أللسبو أخري نغخ أجُجيخ ثبَيخ استًبع ويحبدثبد  اسى انًبدح

   د/يحًذ ديبة د/ثثيُخ ػبدل  انؼضى

   (413-412) (413-412)  انمبػخ

 االثُيٍ
  انهغخ انؼرثيخ  دراسبد نغىيخ خَصىص ػبي اسى انًبدح 

    د/ػهً ػجذ انهطيف ا.و.د/ايًبٌ حًذ انؼضى

  يذرج انكهيخ  (413-412) (413-412) انمبػخ

 انثالثبء
 حبست انً     دراسبد نغىيخ  اسى انًبدح

     د/ػهً ػجذ انهطيف  انؼضى 

     (413-412)  انمبػخ

 األرثؼبء
        أللسبو أخري َيخنغخ أجُجيخ ثب اسى انًبدح 

        ا.و.د/ػجذ انؼبل صبنح انؼضى

        (413-412) انمبػخ

 انخًيس
      َصىص ػبيخ  اسى انًبدح

      ا.و.د/ايًبٌ حًذ  انؼضى

      (413-412)  انمبػخ

 
 

 تىزيغ انًىاد طجمب نالئحخ : 

    

                                                            

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

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

 

   
 18:  ػذد انسبػبد انُظريخ إجًبني 

       2:  ػذد انسبػبد انؼًهيخ إجًبنً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 ػًهً َظري انًبدح

  3 استًبع ويحبدثبد

  5 يخ ثبَيخنغخ اجُج

 1 1 حبست انً

  5 دراسبد نغىيخ

  5 َصىص ػبيخ

  3 نغخ ػرثيخ

  18 انًجًىع



  

 

 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدرادات العليا
 الفصل الدرادي: األول            2021/2022 الدرادي:العام                   الثانية: اللغة اإلدبانية                   الفرقة: 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
  انهغخ انؼرثيخ   ترجًخ إنً انؼرثيخ )صحفيخ ( اسى انًبدح

     ا.و.د/ػجذ انؼبل صبنح انؼضى

  انًذرج   (418-415) انمبػخ

 االثُيٍ
   جُجيخ ثبَيخ أللسبو أخرينغخ أ  دراسبد نغىيخ اسى انًبدح 

   /ايًبٌ احًذا.و.د  د/يحًذ ديبة انؼضى

   (418-415)  (418-415) انمبػخ

 انثالثبء
       َثر( -َصىص )شؼر  اسى انًبدح

       د/هجخ يحًذ انؼضى

       (418-415) انمبػخ

 األرثؼبء
    بداستًبع ويحبدث نغخ أجُجيخ ثبَيخ أللسبو أخري اسى انًبدح 

    د/ثثيُخ ػبدل ا.و.د/ايًبٌ احًذ انؼضى

    (418-415) (418-415) انمبػخ

    ادة ايريكب انالتيُيخ  ترجًخ يٍ انؼرثيخ )صحفيخ ( اسى انًبدح انخًيس

    د/يحًذ خضر  د/ايهبة ثسيىًَ انؼضى

    (418-415)  (418-415) انمبػخ

 تىزيغ انًىاد طجمب نالئحخ :  

  يؼتًذ ،،            ػًيذ انكهيخ ،،       تؼهيى و انطالة ،،  وكيم انكهيخ نشئىٌ ان   رئيس انمسى ،،   
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 20 : ػذد انسبػبد انُظريخ إجًبني

              

       

  

 

 

 ػًهً َظري انًبدح

  2 ترجًخ إنً انؼرثيخ )صحفيخ (

  3 دراسبد نغىيخ

  5 انهغخ األجُجيخ ثبَيخ

  3 استًبع ويحبدثبد

  2 خأدة أيريكب انالتيُي

  3 انهغخ انؼرثيخ

  3 َصىص )شؼر وَثر(

  2 ترجًخ يٍ انؼرثيخ )صحفيخ(

 انًجًىع 20 انًجًىع



 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدرادات العليا
 الفصل الدرادي: األول            2021/2022 الدرادي:العام             الثالثة: اللغة اإلدبانية                   الفرقة: 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
   التصبديخ( -ترجًخ يٍ انؼرثيخ )سيبسيخ   َثر ( –َصىص وَمذ ) شؼر  اسى انًبدح 

   د/ثثيُخ ػبدل  د/هجخ يحًذ نؼضىا

   (401-419)  (401-419) انمبػخ

 االثُيٍ
   التصبديخ( -ترجًخ إنً انؼرثيخ )سيبسيخ   دراسبد نغىيخ اسى انًبدح 

   ا.و.د/اسحك فرج   ا.و.د/اسحك فرج انؼضى

   (401-419)  (401-419) انمبػخ

 

 انثالثبء

  استًبع ويحبدثبد   نغخ أجُجيخ ثبَيخ أللسبو أخري 

  د/ػهً ػجذ انهطيف   د/ايهبة ثسيىَي انؼضى

  (401-419)   (401-419) انمبػخ

 األرثؼبء
        05- 05تبريخ أدة وحضبرح ق اسى انًبدح 

        د/ايهبة ثسيىَي انؼضى

        (401-419) انمبػخ

 انخًيس
   سبو أخرينغخ أجُجيخ ثبَيخ ألل انهغخ انؼرثيخ  اسى انًبدح

   د/ايهبة ثسيىَي   انؼضى

   (401-419) يذرج انكهيخ  انمبػخ

 تىزيغ انًىاد طجمب نالئحخ :  

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

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

                                                                                                                                                                                                
 20 : ػذد انسبػبد انُظريخ إجًبنً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ػًهً َظري انًبدح

          5 انهغخ األجُجيخ ثبَيخ

  3 دراسبد نغىيخ
ترجًخ إنً انؼرثيخ )سيبسيخ 

 والتصبديخ(
2  

  3 استًبع ويحبدثبد

  2 05- 05تبريخ أدة وحضبرح ق
ترجًخ يٍ انؼرثيخ )سيبسيخ 

 والتصبديخ(
2  

  3 َثر ( –َصىص وَمذ ) شؼر 

  3 انهغخ انؼرثيخ

  20 انًجًىع



 
 جدول فرق للمرحلة الجامعية األولى والدرادات العليا

 الفصل الدرادي: األول            2021/2022 الدرادي:العام                 الرابعة: اللغة اإلدبانية                   الفرقة: 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
  ادة ايريكب انالتيُيخ يمبل دراسبد نغىيخ  اسى انًبدح 

  ا.و.د/اسحك فرج  د/هجخ يحًذ د/يحًذ ديبة  انؼضى

  (415-414) ( 415-414) (415-414)  انمبػخ

 االثُيٍ
  أدثيخ( -ترجًخ يٍ انؼرثيخ )سيبسيخ   أدثيخ ( -ترجًخ إنً انؼرثيخ )سيبسيخ   اسى انًبدح 

  د/ػهً ػجذ انهطيف  ا.و.د/ػجذ انؼبل صبنح انؼضى

  (415-414)  (415-414) انمبػخ

 انثالثبء
   جيخ ثبَيخ أللسبو أخرينغخ أجُ   لبػخ ثحث  اسى انًبدح 

   هجخ يحًذد/   ا.د/ثبسى صبنح  انؼضى

   (415-414)   (415-414)  انمبػخ

 األرثؼبء
  انهغخ انؼرثيخ  درايب(-لصخ-َصىص وَمذ)شؼر اسى انًبدح

    د/يحًذ خضر انؼضى

  يذرج انكهيخ  (415-414) انمبػخ

        أخرينغخ أجُجيخ ثبَيخ أللسبو  اسى انًبدح انخًيس

        د/ثثيُخ ػبدل انؼضى

        (415-414) انمبػخ

  تىزيغ انًىاد طجمب نالئحخ :  

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

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

 21:  ػذد انسبػبد انُظريخ جًبنً‘

 

 

                     

 

 

 ػًهً َظري انًبدح

          3 ترجًخ إنً انؼرثيخ )سيبسيخ  وأدثيخ (

  2 أدة أيريكب انالتيُيخ

  1 لبػخ ثحث

  5 انهغخ األجُجيخ ثبَيخ

  3 خ(ترجًخ يٍ انؼرثيخ )سيبسيخ وأدثي

  3 انهغخ انؼرثيخ

  2 دراسبد نغىيخ

  1 يمبل

  3 درايب(-لصخ-)شؼرذَصىص وَم
  21 انًجًىع


