
                         طالب       :عددال      األولى   الفرقة:     جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس واللٌسانس                                    

  طالب  :     العدد        ( أ ) : الشعبة                   0202/0202الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                                

 طه حسٌن  القاعة:                                                                                              

 القسم: اللغة اإلنجلٌزٌة

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 الٌوم/الساعة

ت
سب

ال
 

أسابٌع 
 فردٌة
 

 نثرالقصة وال اللغة العربٍة المادة
-اللغىٌات

 عملً
 

 أ.د. محمد شعبان أ.د. فاروق مهنً العضو
د.محمد 

 حامد
 

 أسابٌع
 زوجٌة

 عملً(اللغىٌات )نظري+     الحاسب االلً عملً  الترجمة المادة

  د. محمىد جىٌلً العضو
الحسٍنً د.

 صدٌك
 د. محمد حامد    

الثاء
الث

 أسابٌع  
 فردي

  اللغة الفرنسٍة  اللغة الفرنسٍة  عملً(الحاسب اَلً)نظري+ اللغىٌات )نظري( المادة

  د. أدهم ربٍع د. مصطفى  د. الحسٍنً صدٌك د. محمد حامد العضو

 أسابٌع
 زوجٌة

   الترجمة       المادة

   د. محمىد جىٌلً       العضو

  
                              7/>7، 8/7، 73/78، 78/;، 87/77، 1/77، 71/:8السبت )الزوجً(: أٌام .       3/7، 78/>8،  78/78،  82/77، 77/:7،  97/71، 71/71أيام  السبت )الفردي(:

  73/78، 78/;، 88/78، 2/78، 77/:8، 71/77 ،81/71أيام الثالثاء )الزوجً(:        78/7، 83/78، 78/;7، 7/78، 71/77،  9/77، 71/ 81الثالثاء)الفردي(: أٌام      
 

 التعلٌم والطالبالجامعة لشئون ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس                 الكلٌة   مٌدع                وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب               رئٌس لجنة الجداول                عداد الجدول إ                 
                                       

 أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات      النواجً            محمود  أ.د/أشرف ماهر النواجً           محمود ماهرأ.د/أشرف             أ.د. رضا علً                      أ. ابراهٌم فرغل            

 



 طالب                               :العدد      األولى   الفرقة:                  جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس واللٌسانس                   

 طالب :       العدد)ب(        الشعبة :                                   0202/0202الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                  

 0مسرح  القاعة:                                                                                              

 القسم: اللغة اإلنجلٌزٌة

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 الٌوم/الساعة

ت
سب

ال
أسابٌع  

 فردٌة
 

 عملً()نظري+ اللغىٌات       الترجمة المادة

 د. محمد حامد        د. محمىد جىٌلً العضو

 أسابٌع
 زوجٌة

  لغىٌات عملً نثرالقصة وال اللغة العربٍة المادة

  د.محمدحامد أ.د. محمد شعبان أ.د. فاروق مهنً العضو

الثاء
الث

 أسابٌع  
 فردي

    المادة
حاسب آلً 

 عملً
   الترجمة  

   د. محمىد جىٌلً   د.الحسٍنً    العضو

 أسابٌع
 زوجٌة

  اللغة الفرنسٍة اللغة الفرنسٍة  عملً(الحاسب اَلً)نظري+ )نظري( الصىتٍات والقىاعد المادة

  د. أدهم ربٍع د. مصطفى  د. الحسٍنً صدٌك د. محمد حامد العضو

  
                              7/>7، 8/7، 73/78، 78/;، 87/77، 1/77، 71/:8 أٌام السبت )الزوجً(:     .  3/7 ،78/>8 ، 78/78 ، 82/77، 77/:7 ، 97/71، 71/71أيام  السبت )الفردي(: 

  73/78، 78/;، 88/78، 2/78، 77/:8، 71/77 ،81/71أيام الثالثاء )الزوجً(:         78/7، 83/78، 78/;7، 7/78، 71/77،  9/77، 71/ 81أٌام     )الفردي(:الثالثاء  
 
 

ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس              رئٌس لجنة الجداول                            الجدول  إعداد          الجامعة لشئون التعلٌم والطالبوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                  عمٌد الكلٌة              

                                       

 أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً           أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً                أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات       أ.د. رضا علً                                 أ.ابراهٌم فرغل        

    



                         302 :العدد   الثانٌة   الفرقة:      جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس واللٌسانس                                    

            262 :العدد )أ(        الشعبة :                   0202/0202الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                                

 طه حسٌن القاعة:                                                                                                                          اللغة اإلنجلٌزٌة القسم:

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 الٌوم/الساعة

حد
أل
ا

أسابٌع  
 فردٌة

   الحضارة االدبً النقد   المادة

   د. سحر عادل د. جمال التالوي   العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

 (الصوتٌات )عملً الشعر   تٌارات فلسفٌة معاصرة المادة

 د.محمد حامد د. ممدوح عزٌز   د. جمٌل عباس العضو

ألربعاء
ا

أسابٌع  
 فردٌة

  تدرٌبات عملً( 0نظري+2) الصوتٌات    )نظري( القواعد  المادة

  د. محمد حامد    د. مصطفى ثابت  العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

  الحضارة و شكسبٌر دراما   المادة

  د. ماجدة مفتاح ماجدة مفتاح د.   العضو
   
 71/7، 9/7، 81،78، 78/>، 88/77، 2/77، 71/;8أيام األحد )زوجً(:                          71/7، 81/78، 79/78، 77،83/77/;7، 7/77، 72/71أيام   األحد: )فردي(:  
 .81/7، 7/>، 89/78، 3/78، 77/;8، 77/77، 82/71أيام: األربعاء )زوجً(:                  .            79/7، 91/78، 78/>7، 8/78، 72/77 ، 77/: ، 87/71األربعاء)فردي(:  
 

 أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالبٌُعتمد/       وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                  عمٌد الكلٌة                         رئٌس لجنة الجداول          إعداد الجدول            

 

 أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً            أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً              أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات   أ.د. رضا علً                                 أ. إبراهٌم فرغل       

 

 



 302 :العدد الثانٌة   الفرقة:      جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس واللٌسانس                                    

 262 :العدد )ب(     الشعبة :                   0202/0202الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                                

 (0مسرح ) القاعة:                                                                                                                          اللغة اإلنجلٌزٌة القسم:

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 الٌوم/الساعة

حد
أل
ا

أسابٌع  
 فردٌة

 (الصوتٌات )عملً الشعر   تٌارات فلسفٌة معاصرة المادة

 د.محمد حامد د. ممدوح عزٌز   د. جمٌل عباس العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

   الحضارة األدبً النقد   المادة

   د. سحر عادل د. جمال التالوي   العضو

ألربعاء
ا

أسابٌع  
 فردٌة

  الحضارة وشكسبٌر دراما   المادة

  د. ماجدة مفتاح د. ماجدة مفتاح   العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

  تدرٌبات عملً( 0نظري+2) الصوتٌات  )نظري( القواعد  المادة

  د. محمد حامد  د. مصطفى ثابت  العضو
   

 71/7، 9/7، 81،78، 78/>، 88/77، 2/77، 71/;8أيام )زوجً(:األحد                           71/7، 81/78، 79/78، 77،83/77/;7، 7/77، 72/71أيام   األحد: )فردي(:
 .81/7، 7/>، 89/78، 3/78، 77/;8، 77/77، 82/71أيام: األربعاء )الزوجً(:             .            79/7، 91/78، 78/>7، 8/78، 72/77 ، 77/: ، 87/71األربعاء)الفردي(:  

                                      
 ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة            وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                          رئٌس لجنة الجداول     إعداد الجدول          

                                               

 أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات         أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً                   أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً                        أ.د. رضا علً        فرغلأ. إبراهٌم      

 

 



                         342: العدد الثالثة    الفرقة:      جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس واللٌسانس                   

            272 :العدد )أ(       الشعبة :                   0202/0202الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                     

 طه حسٌن القاعة:                                                                                                                            

 القسم: اللغة اإلنجلٌزٌة

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 الٌوم/الساعة

ن
الثنٌ

ا
أسابٌع  

 فردٌة
   القصة النظرٌات النحوٌة المادة

   د. محمود عبد المجٌد د. مصطفى ثابت العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

 ةاللغة الالتٌنٌ   الترجمة المادة

 أ.م. د. جمال أبو الوفا   د. سحر عادل العضو

س
خمٌ

ال
أسابٌع  

 فردٌة
    تارٌخ اللغة    المادة

    أ.د. رضا علً    العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

     األدب المقارن   المادة

     د. آمال سعد   العضو
   

 .72/7، 7/:، 87/78، 1/78، 89/77، 3/77، 71/>8أيام:  االثنٌن )الزوجً(:                                   .77/7، 82/78، 78/:7، 91/77، 77/>7، 8/77، 73/71)الفردي(: االثنٌن  
 .87/7، 1/7، 78/:8، 71/78، 77/>8، 78/77، 83/71أيام (:)الزوجً  الخمٌس                                7/:7، 97/78، 71/78، 9/78، 73/77 ، 77/; ، 88/71  )الفردي(:الخمٌس   
 
 ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب                   عمٌد الكلٌة                   وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                  إعداد الجدول     رئٌس لجنة الجداول      

                                               
 ٌن صادق فرحات أ.د/عصام الد           أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً            أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً                               أ.د. رضا علً       أ. ابراهٌم فرغل 

 

 



                         342 :العدد الثالثة    الفرقة:      جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس واللٌسانس                                    

            272: العدد )ب(     الشعبة :                   0202/0202الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                                

 (0مسرح ) القاعة:                                                                                                                           

                                                                                                                          القسم: اللغة اإلنجلٌزٌة

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 الٌوم/الساعة

ن
الثنٌ

ا
أسابٌع  

 فردٌة
 اللغة الالتٌنٌة   الترجمة المادة

 أ.م.د. جمال أبو الوفا   د. سحر عادل العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

   القصة النظرٌات النحوٌة المادة

   د. محمود عبد المجٌد د. مصطفى ثابت العضو

س
خمٌ

ال
أسابٌع  

 فردٌة
     األدب المقارن   المادة

     د. آمال سعد   العضو

أسابٌع 
 زوجٌة

    تارٌخ اللغة     المادة

    أ. د. رضا علً    العضو
 .72/7، 7/:، 87/78، 1/78، 89/77، 3/77، 71/>8أيام:  االثنٌن )الزوجً(:.                                   77/7، 82/78، 78/:7، 91/77، 77/>7، 8/77، 73/71االثنٌن )الفردي(:

 .87/7، 1/7، 78/:8، 71/78، 77/>8، 78/77، 83/71أيام الخمٌس  )الزوجً(:                               7/:7، 97/78، 71/78، 9/78، 73/77،  77/;،  88/71الخمٌس )الفردي(:    
 
 ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب            إعداد الجدول     رئٌس لجنة الجداول              وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                   عمٌد الكلٌة                 

                                               
 أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات                  أ. ابراهٌم فرغل       أ.د. رضا علً                   أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً            أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً       

 

 



                         322 :العدد      الرابعة  الفرقة:     البكالورٌوس واللٌسانس جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة                                    

           252 :العدد      )أ(     الشعبة :                   0202/0202الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                                

 (2/0) القاعة الخلفٌة القاعة:                                                                                                                           

                                                                                                  القسم: اللغة اإلنجلٌزٌة

 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 الٌوم/الساعة

ت
سب

ال
   اتجاهات لغوٌة معاصرة الدراما المادة أسابٌع فردٌة 

   أ.د. رضا علً د. محمد فتحً العضو

       األدب األمرٌكً المادة أسابٌع زوجٌة

       أ.د. محمد شعبان العضو

ن
الثنٌ

ا
   الحضارة تدرٌبات عملٌة()نظري+  النقد المادة أسابٌع فردٌة 

   أ.م.د. سحر عادل د. جمال التالوي العضو

 الشعر     الشعر تدرٌبات النقد األدبً المادة أسابٌع زوجٌة

 د. ممدوح الحٌنً     د. ممدوح الحٌنً هٌئةمعاونة العضو

  
 .7/>7، 8/7، 73/78، 78/;، 87/77، 1/77، 71/:8أيام  السبت )الزوجً(:             .           3/7 ،78/>8 ، 78/78 ، 82/77، 77/:7 ، 97/71، 71/71أيام  السبت )الفردي(:   
 .72/7، 7/:، 87/78، 1/78، 89/77، 3/77، 71/>8 أيام )الزوجً(: االثنٌن                           .77/7، 82/78، 78/:7، 91/77، 77/>7، 8/77، 73/71أيام   )الفردي(:االثنٌن   

 
 ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب       وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                  عمٌد الكلٌة                           رئٌس لجنة الجداول                   إعداد الجدول   

      

                                          

 أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً            أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً                   أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات                             أ.د. رضا علً           أ. إبراهٌم فرغل      

 
 

 

 



                        322 :العدد الرابعة  الفرقة:      جدول توزٌع المحاضرات النظرٌة والتطبٌقٌة لمرحلة البكالورٌوس واللٌسانس                                    

            252 :العدد )ب(    الشعبة :                    0202/0202الفصل الدراسً األول للعام الجامعً                                                

 (2/0القاعة الخلفٌة ) القاعة:                                                                                                                            

                                                                                                   القسم: اللغة اإلنجلٌزٌة
 6-5 5-4 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8 الٌوم/الساعة

ت
سب

ال
       األدب األمرٌكً المادة أسابٌع فردٌة 

       أ.د. محمد شعبان العضو

   اتجاهات لغوٌة معاصرة الدراما المادة أسابٌع زوجٌة

   أ.د. رضا علً فتحً د. محمد العضو

ن
الثنٌ

ا
 الشعر     الشعر تدرٌبات النقد األدبً المادة أسابٌع فردٌة 

 د. ممدوح الحٌنً     د. ممدوح الحٌنً هٌئةمعاونة العضو

   الحضارة + تدرٌبات عملٌة()نظري النقد المادة أسابٌع زوجٌة

   أ.م.د. سحر عادل د. جمال التالوي العضو

 
 .7/>7، 8/7، 73/78، 78/;، 87/77، 1/77، 71/:8أيام السبت )الزوجً(:             .           3/7 ،78/>8 ، 78/78 ، 82/77، 77/:7 ، 97/71، 71/71أيام  )الفردي(: السبت   
 .72/7، 7/:، 87/78، 1/78، 89/77، 3/77، 71/>8 أيام )الزوجً(:  االثنٌن                           .77/7، 82/78، 78/:7، 91/77، 77/>7، 8/77، 73/71أيام    )الفردي(:االثنٌن   

 
 ٌُعتمد/ أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب       وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                  عمٌد الكلٌة                           رئٌس لجنة الجداول                   إعداد الجدول   

      

                                          

 أ.د/عصام الدٌن صادق فرحات       أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً            أ.د/أشرف ماهر محمود النواجً                                         أ.د. رضا علً           أ. إبراهٌم فرغل      

 

 

 
 


