
 (                        اطالب 140العدد )األولى الفرقة:  اللٌسانس                جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس و                                    
            المجموعة: )أ(                                                     2020/2021الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                           

 501 القاعة:                                                                        قسم اللغة العربٌة                                                       

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

أل
ا

ن
ثنٌ

أسابٌع  
 فردٌة

   1تدرٌبات النحو والصرف/ 1النحو والصرف/ العروض )البحور البسٌطة( المادة

   نورة علًأ/  د/ أمانً محمود+ د/ عربً محمد أ.د/ فاروق مهنً+ أ.د/ عزة عبد الفتاح العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

   1تدرٌبات النحو والصرف/ علم االجتماع األدبً 1ألدب العربً ونصوصه فً العصر الجاهلً/تارٌخ ا المادة

   نورة علًأ/  د/ حنان كشك+د/ إٌناس محجوب د/ رضا البلهاسً + د/ محمد رمضان العضو

س
خمٌ

ال
أسابٌع  

 فردٌة
 تدرٌبات العروض لًالحاسب اآلتدرٌبات  المدخل إلى البالغة والنقد علوم القرآن والحدٌث المادة

 أ/أحمد صالح حاسباتكلٌة  -هٌئة معاونة  أ.د/ عمر عبد الواحد + د/ أحمد حلمً أ.د/ محمد عبد العزٌز + د/ أحمد وفٌق العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

   الحاسب اآللًتدرٌبات  الحاسب اآللً تدرٌبات العروض    المادة

   حاسباتكلٌة  -اونة هٌئة مع حاسباتكلٌة  أ/أحمد صالح    العضو

    

 11/1 22/12 14/12 31/11 16/11 2/11 11/11 فردي ثنٌناأل

 12/1 4/1 21/12 7/12 23/11 1/11 26/11 زوجً

 14/1 31/12 17/12 3/12 11/11 5/11 22/11 فردي الخمٌس

 21/1 7/1 24/12 11/12 26/11 12/11 21/11 زوجً

                     

 عدد الساعات رالمقر الكود م

 مج تدرٌب نظري

 3 ـــ 3 1تارٌخ األدب العربً ونصوصه فً العصر الجاهلً/ ل.ع111 1

 3 ـــ 3 المدخل إلى البالغة والنقد ل.ع112 2

 5 2 3 1النحو والصرف/ ل.ع113 3

 3 ـــ 3 علوم القرآن والحدٌث ل.ع114 4

 5 2 3 العروض )البحور البسٌطة( ل.ع115 5

 3 ـــ 3 لم االجتماع األدبًع ع.ج 6

 2 2 1 الحاسب اآللً م.ج 7

 ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌدالكلٌة        التعلٌم والطالب           وكٌل الكلٌة لشئون             رئٌس مجلس القسم لجنة الجداول        
            

                     
                       
 أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات            أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجً        /أشرف ماهر محمود النواجً    أ.د              الحمزاويأ.د/ عالء                      

 
 
 



 

 (                        اطالب 145العدد )األولى الفرقة:  اللٌسانس             ٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس وجدول توزٌع المحاضرات النظر                                    
 المجموعة: )ب(                             2020/2021الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                                  

 503القاعة:                                                         قسم اللغة العربٌة                                                             

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

أل
ا

ن
ثنٌ

   1تدرٌبات النحو والصرف/ علم االجتماع األدبً 1لعصر الجاهلً/تارٌخ األدب العربً ونصوصه فً ا المادة أسابٌع فردٌة 

   خلود محمدأ/  د/ حنان كشك+د/ إٌناس محجوب د/ رضا البلهاسً + د/ محمد رمضان العضو

   1تدرٌبات النحو والصرف/ 1النحو والصرف/ العروض )البحور البسٌطة( المادة أسابٌع زوجٌة

   خلود محمدأ/  د/ أمانً محمود+ د/ عربً محمد  .د/ عزة عبد الفتاحأ.د/ فاروق مهنً+ أ العضو

س
خمٌ

ال
   الحاسب اآللًتدرٌبات  الحاسب اآللً تدرٌبات العروض    المادة أسابٌع فردٌة 

   حاسباتكلٌة  -هٌئة معاونة  حاسباتكلٌة  أ/أحمد صالح    العضو

 تدرٌبات العروض الحاسب اآللًتدرٌبات  خل إلى البالغة والنقدالمد علوم القرآن والحدٌث المادة أسابٌع زوجٌة

 أ/أحمد صالح حاسباتكلٌة  -هٌئة معاونة  أ.د/ عمر عبد الواحد + د/ أحمد حلمً أ.د/ محمد عبد العزٌز + د/ أحمد وفٌق العضو

    

 11/1 22/12 14/12 31/11 16/11 2/11 11/11 فردي ثنٌناأل

 12/1 4/1 21/12 7/12 23/11 1/11 26/11 زوجً

 14/1 31/12 17/12 3/12 11/11 5/11 22/11 فردي الخمٌس

 21/1 7/1 24/12 11/12 26/11 12/11 21/11 زوجً

                     

 عدد الساعات المقرر الكود م

 مج تدرٌب نظري

 3 ـــ 3 1تارٌخ األدب العربً ونصوصه فً العصر الجاهلً/ ل.ع111 1

 3 ـــ 3 المدخل إلى البالغة والنقد ل.ع112 2

 5 2 3 1النحو والصرف/ ل.ع113 3

 3 ـــ 3 علوم القرآن والحدٌث ل.ع114 4

 5 2 3 العروض )البحور البسٌطة( ل.ع115 5

 3 ـــ 3 علم االجتماع األدبً ع.ج 6

 2 2 1 الحاسب اآللً م.ج 7

 ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌدالكلٌة      التعلٌم والطالب           وكٌل الكلٌة لشئون             رئٌس مجلس القسم لجنة الجداول       
            

                    
 أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات            هر  محمود النواجً    أ.د/أشرف ما    /أشرف ماهر محمود النواجً    أ.د              أ.د/ عالء الحمزاوي                   

 
 
 



 (                        اطالب 136العدد )الثانٌة الفرقة: للٌسانس                 جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس وا                                    
            المجموعة: )أ(                             2020/2021جامعً الفصل الدراسً األول للعام ال                                                  

 1مسرح  عة:القا                                                         قسم اللغة العربٌة                                             

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

أل
ا

ن
ثنٌ

   ت علم البٌان التارٌخ اإلسالمً والحضارة 1أدب صدر اإلسالم والعصر األموي/ المادة أسابٌع فردٌة 

   إسراء محمدأ/  أ.د/ محمد نجٌب+ د/ ٌونس خضر أ.د/ عبد المجٌد + د/ شعبان  العضو

    3تدرٌبات النحو والصرف/ علم البٌان ت علم البٌان المادة سابٌع زوجٌةأ

    أ.حمادة تغٌان أ.د/صفوت الخطٌب+ د/مبروك عبدالحلٌم إسراء محمدأ/  العضو

س
خمٌ

ال
 تدرٌبات العروض (اللغة الشرقٌة )فارسً المعاجم والداللة 3تدرٌبات النحو والصرف/ المادة أسابٌع فردٌة 

 ا/حمدي عقٌلة د/سمٌحة أ.د/ أشرف ماهر + د/ أحمد هرٌدي أ.حمادة تغٌان والعض

  تدرٌبات العروض 3النحو والصرف/ العروض )البحور المركبة(  المادة أسابٌع زوجٌة

  ا/حمدي عقٌلة د/ خالد عبد التوابد/أمانً محمود +  د/ سٌد عبد الخالق + د/ عربً محمد أحمد العضو

    
 ذ
 
 
 
 
 

 عدد الساعات المقرر الكود م

 مج تدرٌب نظري

 3 ـــ 3 1اإلسالم والعصر األموي/ أدب صدر ل.ع211 1

 5 2 3 علم البٌان ل.ع212 2

 5 2 3 3النحو والصرف/ ل.ع213 3

 3 ـــ 3 المعاجم والداللة ل.ع214 4

 5 2 3 الَعروض )األوزان المركبة( ل.ع215 5

 3 ـــ 3 اللغة الشرقٌة )عبري/ فارسً( ل.ع217 6

 4 ـــ 2+2 التارٌخ اإلسالمً والحضارة ت+ل.ع216 7

 ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌدالكلٌة      التعلٌم والطالب           وكٌل الكلٌة لشئون             رئٌس مجلس القسم لجنة الجداول       
            

                      
 أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات            أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجً        /أشرف ماهر محمود النواجً    أ.د              أ.د/ عالء الحمزاوي                  

 
 
 
 
 

 11/1 22/12 14/12 31/11 16/11 2/11 11/11 رديف ثنٌناأل

 12/1 4/1 21/12 7/12 23/11 1/11 26/11 زوجً

 14/1 31/12 17/12 3/12 11/11 5/11 22/11 فردي الخمٌس

 21/1 7/1 24/12 11/12 26/11 12/11 21/11 زوجً



 (                        اطالب 135عدد )الالفرقة: الثانٌة   اللٌسانس                    جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس و                            

            المجموعة: )ب(                                       2121/2121الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                            
 2مسرح القاعة:                                                               لغة العربٌةقسم ال                                                            

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

أل
ا

ن
ثنٌ

   3تدرٌبات النحو والصرف/ علم البٌان ت علم البٌان المادة أسابٌع فردٌة 

   أ.حمادة تغٌان الخطٌب+د/مبروك عبدالحلٌم أ.د/صفوت حمدي عقٌلةأ/  العضو

   ت علم البٌان التارٌخ اإلسالمً والحضارة 1أدب صدر اإلسالم والعصر األموي/ المادة أسابٌع زوجٌة

   حمدي عقٌلةأ/  أ.د/ محمد نجٌب+ د/ ٌونس خضر أ.د/ عبد المجٌد + د/ شعبان  العضو

س
خمٌ

ال
   تدرٌبات العروض 3النحو والصرف/ لبحور المركبة(العروض )ا  المادة أسابٌع فردٌة 

   ا/حمدي عقٌلة التوابد/أمانً محمود + د/ خالد عبد د/ سٌد عبد الخالق + د/ عربً محمد  العضو

 تدرٌبات العروض (اللغة الشرقٌة )فارسً المعاجم والداللة 3تدرٌبات النحو والصرف/ المادة أسابٌع زوجٌة

 ا/حمدي عقٌلة د/سمٌحة أ.د/ أشرف ماهر + د/ أحمد هرٌدي غٌانأ.حمادة ت العضو

    

 11/1 22/12 14/12 31/11 16/11 2/11 11/11 فردي ثنٌناأل

 12/1 4/1 21/12 7/12 23/11 1/11 26/11 زوجً

 14/1 31/12 17/12 3/12 11/11 5/11 22/11 فردي الخمٌس

 21/1 7/1 24/12 11/12 26/11 12/11 21/11 زوجً

                     

 عدد الساعات المقرر الكود م

 مج تدرٌب نظري

 3 ـــ 3 1أدب صدر اإلسالم والعصر األموي/ ل.ع211 1

 5 2 3 علم البٌان ل.ع212 2

 5 2 3 3النحو والصرف/ ل.ع213 3

 3 ـــ 3 المعاجم والداللة ل.ع214 4

 5 2 3 الَعروض )األوزان المركبة( ل.ع215 5

 3 ـــ 3 اللغة الشرقٌة )عبري/ فارسً( ل.ع217 6

 4 ـــ 2+2 التارٌخ اإلسالمً والحضارة ت+ل.ع216 7

 م والطالبٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌ               عمٌدالكلٌة      التعلٌم والطالب           وكٌل الكلٌة لشئون             رئٌس مجلس القسم لجنة الجداول       
            

                      
 أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات           أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجً        /أشرف ماهر محمود النواجً    أ.د              أ.د/ عالء الحمزاوي                    

 
 
 
  



 (                        اطالب 144العدد )الثالثة  الفرقة:      وس واللٌسانس       جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌ                                   
            المجموعة: )أ(                             2020/2021الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                               

 501 القاعة:                                                قسم اللغة العربٌة                                      

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

ت
سب
ال

   5تدرٌبات النحو والصرف/ 2عند العرب/ النقد األدبً علم النفس اللغوي المادة أسابٌع فردٌة 

   أحمد صالحأ/ أ.د/ عمر عبد الواحد+ د/ أحمد حلمً د/ هشام محمد كامل العضو

   3الترجمة التخصصٌة/ 5تدرٌبات النحو والصرف/ اللغة األوربٌة  المادة أسابٌع زوجٌة

   أ.د/عمرعبدالواحد أحمد صالحأ/ د/آمال أبواللٌل  العضو

الث
الثاء

   بالغة القرآن والحدٌث تدرٌبات بالغة القرآن والحدٌث 5النحو والصرف/ المادة أسابٌع فردٌة 

   أ.د/صفوت الخطٌب+د/ مبروك عبدالحلٌم أ/ خلود محمد  أ.د/ أشرف ماهر + د/ سٌد عبد الخالق العضو

   1تارٌخ األدب العربً ونصوصه فً العصر العباسً/ ري(اللغة الشرقٌة )عب تدرٌبات بالغة القرآن والحدٌث المادة أسابٌع زوجٌة

   د/ شٌماء عمر + د/ هالة ربٌع د/ سٌد السروي  أ/ خلود محمد  العضو

    

 1/1 26/12 12/12 22/11 14/11 31/11 17/11 فردي السبت

 16/1 2/1 11/12 5/12 21/11 7/11 24/11 زوجً

 12/1 21/12 15/12 1/12 17/11 3/11 21/11 فردي الثالثاء

 11/1 5/1 22/12 2/12 24/11 11/11 27/11 زوجً

                     

 عدد الساعات المقرر الكود م

 مج تدرٌب نظري

 3 ـــ 3 1تارٌخ األدب العربً ونصوصه فً العصر العباسً/ ل.ع311 1

 5 2 3 5النحو والصرف/ ل.ع312 2

 3 ـــ 3 رسً(اللغة الشرقٌة )عبري/ فا ل.ع313 3

 3 ـــ 3 2النقد األدبً عند العرب/ ل.ع314 4

 5 2 3 بالغة القرآن والحدٌث ل.ع315 5

 4 ـــ 2+2 3اللغة األوروبٌة  والترجمة المتخصصة/ ل.ع+أور316 6

 3 ـــ 3 علم النفس اللغوي ع.ن317 7

 ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌدالكلٌة      التعلٌم والطالب           وكٌل الكلٌة لشئون             رئٌس مجلس القسم لجنة الجداول       
            

                    
 أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات             أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجً      /أشرف ماهر محمود النواجً    أ.د              أ.د/ عالء الحمزاوي                   

 
  
 
 



  (اطالب 150العدد )الثالثة الفرقة:            اللٌسانس جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس و                         
 المجموعة: )ب(                            2020/2021ً الفصل الدراسً األول للعام الجامع                                       

 513القاعة:                                                     قسم اللغة العربٌة                   

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

ت
سب
ال

   3الترجمة التخصصٌة/ 5تدرٌبات النحو والصرف/ اللغة األوربٌة   المادة أسابٌع فردٌة 

   أ.د/عمرعبدالواحد أحمد أدرٌسأ/ د/آمال أبواللٌل   العضو

   5تدرٌبات النحو والصرف/ 2النقد األدبً عند العرب/ علم النفس اللغوي المادة أسابٌع زوجٌة

   حمد إدرٌساأ/ أ.د/ عمر عبد الواحد+ د/ أحمد حلمً د/ هشام محمد كامل العضو

الثاء
الث

   1تارٌخ األدب العربً ونصوصه فً العصر العباسً/ (فارسًاللغة الشرقٌة ) ت بالغة القرآن والحدٌث المادة أسابٌع فردٌة 

   د/ شٌماء عمر + د/ هالة ربٌع  سمٌحةد/   نورة علًأ/  العضو

   بالغة القرآن والحدٌث لحدٌثبالغة القرآن وا درٌباتت 5النحو والصرف/ المادة أسابٌع زوجٌة

   أ.د/صفوت الخطٌب+د/مبروك عبدالحلٌم نورة علًأ/  أ.د/ أشرف ماهر + د/ سٌد عبد الخالق العضو

    

 1/1 26/12 12/12 22/11 14/11 31/11 17/11 فردي السبت

 16/1 2/1 11/12 5/12 21/11 7/11 24/11 زوجً

 12/1 21/12 15/12 1/12 17/11 3/11 21/11 فردي الثالثاء

 11/1 5/1 22/12 2/12 24/11 11/11 27/11 زوجً

                     

 عدد الساعات المقرر الكود م

 مج تدرٌب نظري

 3 ـــ 3 1تارٌخ األدب العربً ونصوصه فً العصر العباسً/ ل.ع311 1

 5 2 3 5النحو والصرف/ ل.ع312 2

 3 ـــ 3 فارسً(اللغة الشرقٌة )عبري/  ل.ع313 3

 3 ـــ 3 2النقد األدبً عند العرب/ ل.ع314 4

 5 2 3 بالغة القرآن والحدٌث ل.ع315 5

 4 ـــ 2+2 3اللغة األوروبٌة  والترجمة المتخصصة/ ل.ع+أور316 6

 3 ـــ 3 علم النفس اللغوي ع.ن317 7

 ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌدالكلٌة      التعلٌم والطالب           شئونوكٌل الكلٌة ل             رئٌس مجلس القسم لجنة الجداول          
            

                    
 أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات            النواجً     أ.د/أشرف ماهر  محمود    /أشرف ماهر محمود النواجً    أ.د                أ.د/ عالء الحمزاوي                      

 

 
 
 



 (                        اطالب   146العدد )الرابعة جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس واللٌسانس                          الفرقة:                           
            المجموعة: )أ(                                          2020/2021الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                      

 1مسرح القاعة:                                                              قسم اللغة العربٌة                                    

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 ٌوم/الساعةال

ت
سب
ال

أسابٌع  
 فردٌة

   4ت النحو والصرف/ 1النقد األدبً الحدٌث والمعاصر/ 1ونصوصه/ٌخ األدب العربً الحدٌث والمعاصرتار المادة

   أحمد أدرٌسأ/  أ.د/ السعدنً + أ.د/ كامل الصاوي ضٌف+ د/ أ.د/ محمد نجٌب العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

   4الترجمة المتخصصة/ تارٌخ العالم اإلسالمً الحدٌث والمعاصر اللغة األوروبٌة المادة

   د/ غادة طوسون أ.د/ رجب عبد المولى د/ محمود جوٌلً العضو

ال
الثاء

ث
أسابٌع  

 فردٌة
    فقه اللغة درٌباتت فقه اللغة 4النحو والصرف/ المادة

    أحمد صالحأ/  د/ دالٌا محمد حمزاوي  أ.د/عالء نً+ أ.د/ عزة عبد الفتاحأ.د/ فاروق مه العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

   فقه اللغة درٌباتت األدب الشعبً األدب المصري  4ت النحو والصرف/ المادة

   أ/ محمد كامل د/ هٌام حماد د/ رضا ربٌع أحمد إدرٌسأ/  العضو

    

 1/1 26/12 12/12 22/11 14/11 31/11 17/11 فردي السبت

 16/1 2/1 11/12 5/12 21/11 7/11 24/11 زوجً

 12/1 21/12 15/12 1/12 17/11 3/11 21/11 فردي الثالثاء

 11/1 5/1 22/12 2/12 24/11 11/11 27/11 زوجً

                     

 عدد الساعات المقرر الرمز م

 مج تدرٌب نظري

 3 ـــ 3 1بً الحدٌث والمعاصر ونصوصه/تارٌخ األدب العر ل.ع411 1

 3 ـــ 3 1النقد األدبً الحدٌث والمعاصر/ ل.ع412 2

 5 2 3 7النحو والصرف/ ل.ع413 3

 4 2 2 فقه اللغة ل.ع414 4

 4 ـــ 4 األدب المصري والشعبً ل.ع415 5

 3 ـــ 3 تارٌخ العالم اإلسالمً الحدٌث والمعاصر ت 416 6

 4 ـــ 2+2 4األوروبٌة  والترجمة المتخصصة/اللغة  أور+ل.ع417 7

 ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌدالكلٌة      التعلٌم والطالب           وكٌل الكلٌة لشئون             رئٌس مجلس القسم لجنة الجداول         
            

                    
 أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات            أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجً        /أشرف ماهر محمود النواجً    أ.د                أ.د/ عالء الحمزاوي                     

 
 
 
 



 

 (                        اطالب 140العدد )الرابعة الفرقة:       سانس           ٌوس واللٌجدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالور                                
            المجموعة: )ب(                                   2020/2021الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                          

 2مسرح القاعة:                                                  قسم اللغة العربٌة                                           

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

ت
سب
ال

أسابٌع  
 فردٌة

   4الترجمة المتخصصة/ تارٌخ العالم اإلسالمً الحدٌث والمعاصر اللغة األوروبٌة المادة

   د/ غادة طوسون أ.د/ رجب عبد المولى د/ محمود جوٌلً لعضوا

أسابٌع 
 زوجٌة

   4ت النحو والصرف/ 1النقد األدبً الحدٌث والمعاصر/ 1تارٌخ األدب العربً الحدٌث والمعاصرونصوصه/ المادة

   إسراء محمدأ/  أ.د/ السعدنً + أ.د/ كامل الصاوي ضٌف+ د/ أ.د/ محمد نجٌب العضو

ال
ال
ث

ثاء
أسابٌع  

 فردٌة
   فقه اللغة درٌباتت األدب الشعبً األدب المصري  4ت النحو والصرف/ المادة

   أ/ محمد كامل حماد د/ هٌام د/ رضا ربٌع أحمد إدرٌسأ/  العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

    فقه اللغة درٌباتت فقه اللغة 4النحو والصرف/ المادة

    حمدي عقٌلةأ/  د/ دالٌا محمد أ.د/عالء الحمزاوي  بد الفتاحأ.د/ فاروق مهنً+ أ.د/ عزة ع العضو

    

 1/1 26/12 12/12 22/11 14/11 31/11 17/11 فردي السبت

 16/1 2/1 11/12 5/12 21/11 7/11 24/11 زوجً

 11/1 22/12 14/12 31/11 16/11 2/11 11/11 فردي االثنٌن

 12/1 4/1 21/12 7/12 23/11 1/11 26/11 زوجً

                     

 عدد الساعات المقرر الرمز م

 مج تدرٌب نظري

 3 ـــ 3 1تارٌخ األدب العربً الحدٌث والمعاصر ونصوصه/ ل.ع411 1

 3 ـــ 3 1النقد األدبً الحدٌث والمعاصر/ ل.ع412 2

 5 2 3 7النحو والصرف/ ل.ع413 3

 4 2 2 فقه اللغة ل.ع414 4

 4 ـــ 4 صري والشعبًاألدب الم ل.ع415 5

 3 ـــ 3 تارٌخ العالم اإلسالمً الحدٌث والمعاصر ت 416 6

 4 ـــ 2+2 4اللغة األوروبٌة  والترجمة المتخصصة/ أور+ل.ع417 7

 ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌدالكلٌة      التعلٌم والطالب           وكٌل الكلٌة لشئون             رئٌس مجلس القسم لجنة الجداول          
            

                     
 أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات          أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجً        /أشرف ماهر محمود النواجً    أ.د                أ.د/ عالء الحمزاوي                       

 
 


