
 

 

 ساعة    26إجمالي عدد الساعات النظرية :  

 ساعات  2إجمالي عدد الساعات العملية : 

 الرابعة الفرقة:  جدول توزيع املحاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة البكالوريوس والليسانس 
 الفرنسية   القسم: اللغة 2020/2021الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي 

 ( أ)  املجموعة:  
 150حتى  1من رقم  

 اليوم  الوقت األسابيع الزوجية  األسابيع الفردية  الوقت اليوم 

 اإلثنين 

   19حضارة القرن ال  8-9
 د. عمر أبو النصر

 304قاعة 

 مقارن( )ادب  اختياري مقرر 
 التالوي د. حنان  

 معمل 

8-9 

 اإلثنين 

9-10 9-10 
10-11 10-11 
11-12  11-12 
   19مسرح القرن ال  12-1

 د. نادية كامل 
 302قاعة 

   19الرواية في القرن ال 
 د. أدهم ربيع 

 304قاعة 

12-1 
1-2 1-2 
2-3 2-3 
3-4 3-4 
4-5   4-5 
5-6   5-6 

 الخميس 

 )ترجمة فورية(   اختياري مقرر  8-9
 د. ايمان زهــران 

 302قاعة 
 19القرن الشعر في  

 د. سيد عبد الحميد 
 302قاعة 

8-9 

 الخميس 

9-10 9-10 
10-11 10-11 
11-12 

 مدارس نقدية حديثة ومعاصرة 
 + د. ريهام نبيل  د.  خلف عبد العزيز 
 302قاعة 

11-12 
 تدريبات ترجمة فورية   12-1

 أ/ رشا حسين 
 302قاعة 

12-1 

1-2 1-2 

2-3  2-3 
 تدريبات ترجمة فورية   3-4

 فاطمة خليل أ/ 
 302قاعة 

 3-4 

4-5  4-5 

5-6   5-6 

 .18/1، 4/1، 12/ 21، 7/12، 23/11، 9/11، 26/10االثنين )الزوجي(: أيام:  .                                              1/ 11،  28/12،  14/12، 30/11، 16/11، 2/11، 19/10االثنين )الفردي(: 
 .21/1، 1/ 7، 12/ 24، 10/12، 26/11، 12/11، 29/10الخميس )الزوجي(: أيام:  .                                            14/1، 31/12، 17/12، 20/12، 19/11،    5/11، 22/10الخميس)الفردي(: 

 رئيس لجنة الجداول  إعداد الجدول 
وكيل الكلية لشئون التعليم  

 والطالب
 عميد الكلية 

تمد/ أ.د/نائب رئيس الجامعة  ُيع
 لشئون التعليم والطالب 

 أ.د / خلف عبد العزيز  د. مصطفى عبد املحسن
أ.د/أشرف ماهر محمود 

 النواجي 
أ.د/أشرف ماهر محمود 

 النواجي 
 أ.د/عصام الدين صادق فرحات 

 تدريبات  نظري  املقرر 
  4 19الشعر فى القرن 
  4 19الرواية فى القرن 

  4 19القرن املسرح فى 
  4 مدراس نقدية حديثة ومعاصرة

  4 19حضارة فى القرن 
مقرر 

 اختياري 
 2 3 ترجمه فورية 
  3 ادب مقارن 



 

 

 ساعة    26إجمالي عدد الساعات النظرية :  

 ساعات  2إجمالي عدد الساعات العملية : 

 الرابعة الفرقة:  والليسانسجدول توزيع املحاضرات النظرية والتطبيقية ملرحلة البكالوريوس  
 الفرنسية   القسم: اللغة 2020/2021الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي 

 )ب(  املجموعة:  
 300حتى  150من رقم  

 اليوم  الوقت الفردية األسابيع  الزوجية األسابيع  الوقت اليوم 

 اإلثنين 

   19حضارة القرن ال  8-9
 د. عمر أبو النصر

 304قاعة 

 )ترجمة فورية(   اختياري مقرر 
 د. ايمان زهــران 

 معمل 

8-9 

 اإلثنين 

9-10 9-10 
10-11 10-11 
11-12  11-12 
   19مسرح القرن ال  12-1

 د. نادية كامل 
 301قاعة 

   19الرواية في القرن ال 
 د. أدهم ربيع 

 304قاعة 

12-1 
1-2 1-2 
2-3 2-3 
3-4 3-4 
4-5   4-5 
5-6   5-6 

 الخميس 

 مقارن( )ادب  اختياري مقرر  8-9
 التالوي د. حنان  
 301قاعة 

 19القرن الشعر في  
 د. سيد عبد الحميد 

 301قاعة 

8-9 

 الخميس 

9-10 9-10 
10-11 10-11 
11-12 

 مدارس نقدية حديثة ومعاصرة 
 + د. ريهام نبيل  د.  خلف عبد العزيز 
 301قاعة 

11-12 
 تدريبات ترجمة فورية   12-1

 أ/ رشا حسين 
 301قاعة 

12-1 

1-2 1-2 

2-3  2-3 
 تدريبات ترجمة فورية   3-4

 فاطمة خليل أ/ 
 301قاعة 

 3-4 

4-5  4-5 

5-6   5-6 

 .18/1، 4/1، 12/ 21، 7/12، 23/11، 9/11، 26/10االثنين )الزوجي(: أيام:  .                                              1/ 11،  28/12،  14/12، 30/11، 16/11، 2/11، 19/10االثنين )الفردي(: 
 .21/1، 1/ 7، 12/ 24، 10/12، 26/11، 12/11، 29/10الخميس )الزوجي(: أيام:  .                                            14/1، 31/12، 17/12، 20/12، 19/11،    5/11، 22/10الخميس)الفردي(: 

 رئيس لجنة الجداول  إعداد الجدول 
وكيل الكلية لشئون التعليم  

 والطالب
 عميد الكلية 

تمد/ أ.د/نائب رئيس الجامعة  ُيع
 لشئون التعليم والطالب 

 أ.د / خلف عبد العزيز  د. مصطفى عبد املحسن
أ.د/أشرف ماهر محمود 

 النواجي 
أ.د/أشرف ماهر محمود 

 النواجي 
 أ.د/عصام الدين صادق فرحات 

 تدريبات  نظري  املقرر 
  4 19الشعر فى القرن 
  4 19الرواية فى القرن 

  4 19القرن املسرح فى 
  4 مدراس نقدية حديثة ومعاصرة

  4 19حضارة فى القرن 
مقرر 

 اختياري 
 2 3 ترجمه فورية 
  3 ادب مقارن 




