جدول توزيع املحاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة البكالوريوس والليسانس
الفصل الدراس ي ألاول للعام الجامعي 2023-2022

اليوم

الساعة
اسم املادة
أستاذ املادة
القاعة
اسم املادة

الاثنين

أستاذ املادة

ألاحد

10-9

9-8

قواعد
د .مصطفى عبد املحسن
أحمد
302

القاعة
الثالثاء

ألاربعاء

الخميس

11-10

12-11

أستاذ املادة
القاعة

حضارة القرون الوسطى
والقرن 16
د .احمد غريب على
301

اسم املادة

اللغة العربية

أستاذ املادة
القاعة

د .داليا محمد عبدالحكم
301

اسم املادة

2-1

1-12

الفرقة :ألاولى
القسم :اللغة الفرنسية

4-3

3-2

تدريبات قواعد
ا.هدى على عطا

ا.م.د أدهم ربيع محفوظ

304

301

اسم املادة

معمل اللغويات

تدريبات معمل لغويات

أستاذ املادة

د.محمد سيد عبد هللا

ا.هدى على عطا

د .احمد غريب على

القاعة

302

302

304

املقرر
املسرح في القرون الوسطى والقرن
16
قواعد اللغة الفرنسية
لغة عربية (تعبير)
حضارة القرون الوسطى والقرن 16
الشعر الفرنس ي في القرون الوسطى
والقرن 16
معمل اللغويات

نظري
4
2
4
4
4
3

إجمالي عدد الساعات النظرية  21 :ساعة

تدريبات

املسرح في القرون الوسطى
والقرن ال 16
أ.م,د  /ايمان محمود زهران
304

إعداد الجدول

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

د .ريهام نبيل حفناوي
2

أ.د/إبراهيم حسن أبو الخير

304

اللغة العربية
ا.د عزة عبد الفتاح
304
معمل
اللغويات
د.محمد سيد
عبد هللا
304

عميد الكلية

ُيعتمد
أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب

أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي

أ.د/عصام الدين صادق فرحات

2
أ.د  /ايمان محمود زهران

5-4

الشعر الفرنس ي في القرون الوسطى والقرن 16

املسرح في القرون الوسطى
والقرن ال 16
أ.م.د  /ايمان محمود زهران
304
حضارة القرون الوسطى
والقرن 16

رئيس القسم

6-5

إجمالي عدد الساعات العملية  4 :ساعات

جدول توزيع املحاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة البكالوريوس والليسانس
الفصل الدراس ي ألاول للعام الجامعي 2023-2022

اليوم

الساعة
اسم املادة
أستاذ املادة
القاعة
اسم املادة

الاثنين

أستاذ املادة

ألاحد

الثالثاء
ألاربعاء
الخميس

11-10

10-9
9-8
الرواية في القرن 17
د .رشا يوسف قيليني
302
صوتيات
د .مصطفى عبد املحسن
أحمد
302
املسرح في القرن 17
د .ريهام نبيل حفناوي
302

القاعة
اسم املادة
أستاذ املادة
القاعة
اسم املادة
أستاذ املادة
القاعة
اسم املادة
أستاذ املادة
القاعة

املقرر
املسرح في القرن 17
الرواية في القرن 17
نصوص في القرن 17
حضارة في القرن 17
صوتيات
لغة عربية

12-11

الفرقة :الثانية
القسم :اللغة الفرنسية

2-1
1-12
نصوص في القرن 17
د .سامية شوقي محمد
301
حضارة في القرن 17

4-3
3-2
اللغة العربية
ا.د محمد نجيب التالوي
302
الرواية في القرن 17

صوتيات

أ.د عمر أبو النصر أمين

د .رشا يوسف قيليني

د .مصطفى

301
تدريبات صوتيات
ا .دينا خالد عبد الغني
304

304

اللغة العربية
ا.د محمد نجيب التالوي
301

نظري
4
4
4
4
3
4

إجمالي عدد الساعات النظرية  23 :ساعة
إجمالي عدد الساعات العملية  2 :ساعات

تدريبات

2

إعداد الجدول

د .ريهام نبيل حفناوي

5-4

6-5

302
حضارة في القرن 17
أ.د عمر أبو النصر أمين
302
نصوص في القرن 17
د .سامية شوقي محمد
301

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

عميد الكلية

ُيعتمد
أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب

أ.د  /ايمان محمود زهران

أ.د/إبراهيم حسن أبو الخير

أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي

أ.د/عصام الدين صادق فرحات

جدول توزيع املحاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة البكالوريوس والليسانس
الفصل الدراس ي ألاول للعام الجامعي 2023-2022
اليوم
ألاحد

الاثنين

الساعة
اسم املادة
أستاذ املادة
القاعة
اسم املادة
أستاذ املادة
القاعة

9-8

11-10
10-9
الرواية في القرن الثامن عشر
ا.د نادية كامل صليب
301
304

تيارات فلسفية حديثة ومعاصرة
أ.د /على الخطيب

301
ترجمة من الفرنسية الي
العربية
د .حنان فاروق التالوي
304

اسم املادة
الثالثاء

ألاربعاء

أستاذ املادة
القاعة

مقرر اختياري (الاتجاهات
الحديثة فى اللغويات )
د .محمد سيد عبد هللا
302
نظري
4
4
4
4
3
3
3

تدريبات

إعداد الجدول

د .ريهام نبيل حفناوي أ.م.د  /إيمان محمود زهران
2

أ.د /على الخطيب
301

د .احمد غريب
301

أستاذ املادة
القاعة

رئيس القسم

تيارات فلسفية
حديثة ومعاصرة

د .احمد غريب على
304

د .حنان فاروق التالوي
301

أستاذ املادة
القاعة

5-4

املسرح في القرن ال 18

اسم املادة

املقرر
الرواية فى القرن 18
املسرح فى القرن 18
النقد ألادبي
ترجمه من الفرنسية إلي العربية والعكس
تيارات فلسفية حديثة ومعاصرة
مقرر
الاتجاهات الحديثة فى اللغويات
اختياري
مقال ادبى

4-3
3-2
مقرر اختياري (مقال ادبي)
د.سامية شوقي محمد
301

6-5

املسرح في القرن ال 18

ترجمة من الفرنسية الي
العربية

اسم املادة
الخميس

12-11

2-1
1-12
تدريبات مقال أدبي
أ.فاطمه خليل
304
النقد ألادبي
أ.د  /ادهم ربيع
301

الفرقة :الثالثة
القسم :اللغة الفرنسية

مقرر اختياري
(الاتجاهات
الحديثة فى
اللغويات )
د .محمد سيد

301
مقرر اختياري
(مقال ادبي)

النقد ألادبي

د.سامية شوقي

أ.د  /ادهم ربيع
301

302

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

ُيعتمد
أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب

أ.د/إبراهيم حسن أبو الخير

أ.د/أشرف ماهر محمود
النواجي

أ.د/عصام الدين صادق فرحات

إجمالي عدد الساعات النظرية  25 :ساعة
إجمالي عدد الساعات العملية  2 :ساعات

جدول توزيع املحاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة البكالوريوس والليسانس
الفصل الدراس ي ألاول للعام الجامعي 2023-2022
اليوم
ألاحد

الاثنين

الثالثاء

ألاربعاء

الخميس

9-8

الساعة

11-10

10-9

12-11

اسم املادة

مقرر اختياري (ادب مقارن)

أستاذ املادة
القاعة
اسم املادة
أستاذ املادة
القاعة

ا.م.د.رشا يوسف قليني
302
حضارة في القرن ال 19
أ.د  /عمر أمين أبو النصر
301

2-1
1-12
مدارس نقدية حديثة
ومعاصرة
د .ريهام نبيل حفناوي
302

اسم املادة

الرواية في القرن ال 19

مقرر اختياري (ترجمة فورية

أستاذ املادة
القاعة

د .حنان فاروق التالوي
304

د .أحمد غريب علي
301

مدارس نقدية حديثة
ومعاصرة
د .ريهام نبيل حفناوي
302

اسم املادة

املسرح في القرن ال 19

الرواية في القرن ال 19

الشعر في القرن ال 19

أستاذ املادة
القاعة
اسم املادة
أستاذ املادة
القاعة

د .ايمان محمود زهران
302

د .حنان فاروق التالوي
301

د .سيد عبد الحميد أحمد
302

املقرر
الشعر فى القرن 19
الرواية فى القرن 19
املسرح فى القرن 19
مدراس نقدية حديثة ومعاصرة
حضارة فى القرن 19
مقرر
ترجمه فورية
اختياري
ادب مقارن

نظري
4
4
4
4
4
3
3

إجمالي عدد الساعات النظرية  26 :ساعة

3-2

الفرقة :الرابعة
القسم :اللغة الفرنسية
4-3

6-5

5-4

حضارة في القرن ال 19
أ.د  /عمر أمين أبو النصر
304
الشعر في القرن ال 19
د .سيد عبد الحميد أحمد
302

مقرر اختياري (ادب
مقارن)
ا.م.د.رشا يوسف
302

املسرح في القرن ال 19
د .ايمان محمود زهران
301
تدريبات مقرر اختياري (ترجمة
فورية )
ا.رشا محمد حسين
302
مقرر اختياري
(ترجمة فورية
د .أحمد غريب
304

تدريبات

2

إعداد الجدول

رئيس القسم

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

عميد الكلية

د .ريهام نبيل حفناوي

أ.م.د  /إيمان محمود زهران

أ.د/إبراهيم حسن أبو الخير

أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي

ُيعتمد
أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب
أ.د/عصام الدين صادق فرحات

إجمالي عدد الساعات العملية  2 :ساعات

