
 
 
 

 الفرقة األولى -قسم اللغة العربية -كلية اآلدابجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية للمرحلة الجامعية األولى ب

 2023 /2022الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
                                                                                                                                                 

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

 
 األحد

  العروض   الحاسب اآللي  1أدب جاهلي/ علوم القرآن والحديث   1أدب جاهلي/ علوم القرآن والحديث  المادة

 عليد/ عثمان  د/ رضا ربيع  أ.د/ محمد عبد العزيز داويأ.د/ عبد المجيد اإلس  د/ أحمد وفيق العضو
 صادق

 أ.د/ فاروق   

 1مسرح   1مسرح 1مسرح 1مسرح 1مسرح 1مسرح القاعة

 
 االثنين

  1/نحو وصرف    1/صرفالنحو وال  (البسيطة)البحور  العروض المادة

 د/ عربي   أولى آداب عربي  أ.د/ عزة عبد الفتاح  أ.د/ فاروق محمد مهني  العضو

 1مسرح   1مسرح 1مسرح القاعة

 
 الثالثاء

    ت الحاسب اآللي علم االجتماع األدبي المدخل إلى البالغة والنقد  المادة

    صادق د/ عثمان علي أ.د/ علي عبد الرازق د/ أحمد حلمي العضو

    1مسرح 1مسرح 1مسرح القاعة

 
 األربعاء

    المدخل إلى البالغة والنقد   1/صرفالنحو وال علم االجتماع األدبي  المادة

    أ.د/ عمر عبد الواحد  محمد أحمد عربي د/ أ.د/ بركيسة طه  العضو

    1مسرح 1مسرح 1مسرح  القاعة

 
 الخميس

         المادة

         العضو

         القاعة

                     

 متحاندرجات اال عدد الساعات المقرر الكود م

 مج عملي شفوي تحريري مج تدريب نظري

 20 ـــ 4 16 3 ـــ 3 1تاريخ األدب العربي ونصوصه في العصر الجاهلي/ ل.ع111 1

 20 ـــ ـــ 20 3 ـــ 3 المدخل إلى البالغة والنقد ل.ع112 2

 20 ـــ 4 16 5 2 3 1النحو والصرف/ ل.ع113 3

 20 ـــ ـــ 20 3 ـــ 3 علوم القرآن والحديث ل.ع114 4

 20 ـــ 4 16 5 2 3 العروض )البحور البسيطة( ل.ع115 5

 20 ـــ ـــ 20 3 ـــ 3 علم االجتماع األدبي ع.ج 6

 20 10 ـــ 10 3 2 1 الحاسب اآللي م.ج 7

أ.د/نائب رئيس  ،،،ُيعتمد                عميدالكلية                  الب             وكيل الكلية لشئون التعليم والط                     رئيس مجلس القسم                                 
   الجامعة لشئون التعليم والطالب

                     
 أ.د/                             رف ماهر  محمود النواجي    أش /أ.د                إبراهيم حسن أبو الخير أ.د/                       محمد عبد العزيز إبراهيمأ.د/                        

 عصام الدين صادق فرحات 



 
  

 
 الفرقة الثانية -قسم اللغة العربية -كلية اآلدابجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية للمرحلة الجامعية األولى ب

 2023 /2022الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

 
 األحد

 علم البيان   اللغة الشرقية )فارسي(   1أدب صدر اإلسالم والعصر األموي/ الحضارة علم البيان  المادة

 د/مبروك   د/ محمدي صالح د/ رضا محمد البلهاسي د/ هيام علي حماد  د/مبروك عبدالحليم العضو

 501  501 501 501 501 قاعةال

 
 االثنين

المعاجم والداللة   التاريخ اإلسالمي المعاجم والداللة بالتناوب   3النحو والصرف/ المادة
 بالتناوب 

 فارسي 

أ.د/ أشرف ماهر + د/ داليا   د/ أماني محمود العضو
  محمد

 د/ محمدي  أ.د/ أشرف + د/ داليا   د/ صالح عيد 

 501  501  501 501 501 القاعة

 
 الثالثاء

     3النحو والصرف/ علم البيان    المركبة( األوزان) العروض المادة

     د/ خالد عبد التواب  أ.د/ صفوت الخطيب  محمد أحمد عربي د/ العضو

    501 501 501 القاعة

 
 األربعاء

أدب صدر   اللغة الشرقية )عبري( المادة
 اإلسالم

  3نحو وصرف عبري المركبة( األوزان) العروض 

 د/ أماني د/ السيد   محمد أحمد عربي د/  د/ حمدي عقيلة  د/ السيد إسماعيل السروي العضو

 501 501 501  501  501 القاعة

 
 الخميس

      المادة

      العضو

      القاعة

    

 درجات االمتحان عدد الساعات المقرر الكود م

 مج شفوي حريريت مج تدريب نظري

 20 ـــ 20 3 ـــ 3 1أدب صدر اإلسالم والعصر األموي/ ل.ع211 1

 20 4 16 5 2 3 علم البيان ل.ع212 2

 20 4 16 5 2 3 3النحو والصرف/ ل.ع213 3

 20 ـــ 20 3 ـــ 3 المعاجم والداللة ل.ع214 4

 20 4 16 5 2 3 الَعروض )األوزان المركبة( ل.ع215 5

 20 ـــ 20 3 ـــ 3 غة الشرقية )عبري/ فارسي(الل ل.ع217 6

 20 ـــ 20 4 ـــ 2+2 التاريخ اإلسالمي والحضارة ت+ل.ع216 7

ُيعتمد،،، أ.د/نائب رئيس      رئيس مجلس القسم                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     عميدالكلية                                                      
 الجامعة لشئون التعليم والطالب  

                     



أ.د/     أ.د/ إبراهيم حسن أبو الخير                أ.د/ أشرف ماهر  محمود النواجي                                                    محمد عبد العزيز إبراهيمأ.د/                        
 عصام الدين صادق فرحات 

 
 
 
 

 الفرقة الثالثة -قسم اللغة العربية -كلية اآلدابجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية للمرحلة الجامعية األولى ب

 2023 /2022الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 لساعةاليوم/ا

 
 األحد

       المادة

       العضو

       القاعة

 
 االثنين

 فارسي     المادة

 دا سميحة محمد     العضو

 2مسرح     القاعة

 
 الثالثاء

النحو  3ترجمة متخصصة/ لحديث بالغة القرآن وا فارسي  2النقد األدبي عند العرب/ علم النفس اللغوي المادة
  5والصرف/

 علم النفس اللغوي

 د/ هشام محمد كامل أ.د/ عالء  أ.د/ عمر عبد الواحد  أ.د/ صفوت الخطيب د/ سميحة محمد  د/ أحمد حلمي د/ هشام محمد كامل العضو

 2مسرح 1مسرح 1مسرح 2مسرح 2مسرح 2مسرح 2مسرح القاعة

 
 األربعاء

 بالتناوب  5النحو والصرف/  2النقد األدبي عند العرب/ اللغة الشرقية )عبري( 1أدب عباسي/ بالتناوب  5ف/النحو والصر المادة

أ.د/ عالء إسماعيل+ د/خالد  العضو
 عبدالتواب

 أ.د/ عالء إسماعيل+ د/خالد عبدالتواب  أ.د/ عمر عبد الواحد السرويإسماعيل سيد الد/  د/ هالة ربيع

 1مسرح 1مسرح 503 501 1مسرح القاعة

 
 الخميس

 بالغة القرآن والحديث    1أدب عباسي/ بالغة القرآن والحديث  اللغة األوروبية   المادة

  د/ مبروك عبد الحليم   د/ شيماء عمر  د/ مبروك عبد الحليم د/ محمود جويلي العضو

  1مسرح   1مسرح  1مسرح 1مسرح القاعة

             

 درجات االمتحان الساعات عدد المقرر الكود م

 مج شفوي تحريري مج تدريب نظري

 20 ـــ 20 3 ـــ 3 1تاريخ األدب العربي ونصوصه في العصر العباسي/ ل.ع311 1

 20 4 16 5 2 3 5النحو والصرف/ ل.ع312 2

 20 4 16 3 ـــ 3 اللغة الشرقية )عبري/ فارسي( ل.ع313 3

 20 ـــ 20 3 ـــ 3 2النقد األدبي عند العرب/ ل.ع314 4

 20 4 16 5 2 3 بالغة القرآن والحديث ل.ع315 5

 20 ـــ 20 4 ـــ 2+2 3اللغة األوروبية  والترجمة المتخصصة/ ل.ع+أور316 6

 20 ـــ 20 3 ـــ 3 علم النفس اللغوي ع.ن317 7



الكلية لشئون التعليم والطالب                     عميدالكلية                          ُيعتمد،،، أ.د/نائب رئيس رئيس مجلس القسم                     وكيل                                  
 الجامعة لشئون التعليم والطالب  

                     
الخير                أ.د/ أشرف ماهر  محمود النواجي                                 أ.د/  أ.د/ إبراهيم حسن أبو                       محمد عبد العزيز إبراهيمأ.د/                        

 عصام الدين صادق فرحات 
 
 
 

 الفرقة الرابعة -قسم اللغة العربية -كلية اآلدابجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية للمرحلة الجامعية األولى ب

 2023 /2022جامعي الفصل الدراسي األول للعام ال
                                                                                                                                                                                                                                                           

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

 
 األحد

 7نحو وصرف   األدب الشعبي  7النحو والصرف/ المادة

 أ.د/ عزة   د/ هيام علي حماد أ.د/ عزة عبد الفتاح  أ.د/ فاروق مهني  العضو

 2مسرح   2مسرح 2مسرح القاعة

 
 االثنين

دب العربي الحديث تاريخ األ المادة
 بالتناوب  1والمعاصر ونصوصه/

تاريخ األدب العربي الحديث  2الترجمة المتخصصة/
   1والمعاصر ونصوصه/

    

أ.د/ شعبان إبراهيم+ د/ ضيف عبد  العضو
 المنعم 

     أ.د/ محمد نجيب   د/ غادة طوسون

     2مسرح 2مسرح 2مسرح القاعة

 
 الثالثاء

      المادة

      والعض

      القاعة

 
 األربعاء

 بالتناوب 1النقد األدبي الحديث/   اللغة األوروبية بالتناوب 1النقد األدبي الحديث والمعاصر/ أدب مصري المادة

أ.د/ كامل الصاوي+ أ.د/ عبد الفتاح  د/ أحمد صالح العضو
 العقيلي 

 أ.د/ كامل + أ.د/ عبد الفتاح    أ/ آيات صفوت

 2مسرح   2مسرح 2مسرح 2رحمس القاعة

 
 الخميس

   تاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعاصر فقه اللغة  المادة

   أ.د/ رجب عبد المولى + د/ محمد كامل أ.د/ عالء إسماعيل العضو

   1مسرح 2مسرح القاعة

         

 درجات االمتحان عدد الساعات المقرر الرمز م

 مج ويشف تحريري مج تدريب نظري

 20 ـــ 20 3 ـــ 3 1تاريخ األدب العربي الحديث والمعاصر ونصوصه/ ل.ع411 1

 20 4 16 3 ـــ 3 1النقد األدبي الحديث والمعاصر/ ل.ع412 2

 20 4 16 5 2 3 7النحو والصرف/ ل.ع413 3

 20 4 16 4 2 2 فقه اللغة ل.ع414 4



 20 -- 20 4 ـــ 4 األدب المصري والشعبي ل.ع415 5

 20 ـــ 20 3 ـــ 3 تاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعاصر ت 416 6

 20 ـــ 20 4 ـــ 2+2 4والترجمة المتخصصة/ اللغة األوروبية أور+ل.ع417 7

عميدالكلية                          ُيعتمد،،، أ.د/نائب رئيس    رئيس مجلس القسم                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                   
 الجامعة لشئون التعليم والطالب  

                     
نواجي                                 أ.د/ أ.د/ إبراهيم حسن أبو الخير                أ.د/ أشرف ماهر  محمود ال                       محمد عبد العزيز إبراهيمأ.د/                        

 عصام الدين صادق فرحات 


