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 رسالة البرنامج:

برنامج اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب جامعة كفرالشيخ بإعداد خريج طبًقا للمعايير القومية األكاديمية المرجعية في مجال  يلتزم

لبحوث العلمية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في إطار من اللغة اإلنجليزية وآدابها للمنافسة في سوق العمل وقادًرا على إجراء ا

 القيم واألخالق.

 
 

  م0201/0200للعام الجامعي  األولالخطة الدراسية للفصل الدراسي 

 القائن بالتدرٍس الوادة الفرقت

 

 

 أولي اًجلَسً

 

 

 أ.د/ لَلي الغلباى دراساث لغوٍت

 د/ أٍوي الحلفاوى تارٍخ األدب اإلًجلَسى

 د خالد سرواح  هسرحَت

 د/عبَر الرفاعي رواٍت

 د/ عادل عفَفٌ شعر

 

 

اًجلَسًثاًَت   

 

 

 د/أحود هادح هقال

 د/ عادل عفَفٌ شعر

 د/ أسالم الٌجار حضارة وأدب كالسَكي

 د/أٍوي الحلفاوى هسرحَت وشكسبَر

 د/غادة زعلوك رواٍت
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 ثالثت اًجلَسً

 

 د/أحود هادح هقال

 د/ عادل عفَفٌ شعر

 د/خالد سرواح أعوال السٌت

 د/أٍوي الحلفاوى ترجوت

 اسالم الٌجارد/  حضارة

 

 رابعت اًجلَسً

 

 د/ اسالم الٌجار حضارة اًجلَسٍت

 د/هحود ٍسرى ترجوت

 د/ عادل عفَفٌ شعر

 أ.د/ لَلي الغلباى لغوٍاث وصوتَاث

 د/ عبَر الرفاعي أعوال السٌت

أولي )جغرافَا + 

 لغاث شرقَت(

+ اعالمأولي )

 فلسفت+ عربي(

 لغت اًجلَسٍت

 لغت اًجلَسٍت

 رفاعيد/عبَر ال

 د/ إسالم الٌجار
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ثاًَت 

)اجتواع+إعالم + 

 عربي(

 د/ عبَر الرفاعي            لغت اًجلَسٍت

ثاًَت )لغاث 

 شرقَت(
 د/غادة زعلوك لغت اًجلَسٍت

 ثالثت ) عربي (

ثالثت )لغاث 

 شرقَت+إعالم(

 لغت اًجلَسٍت

 لغت اًجلَسٍت

 د/ إسالم الٌجار   

 د/غادة زعلوك 

 د/غادة زعلوك  ًجلَسٍتلغت ا ثالثت اجتواع

 خالد سرواحد/ لغت اًجلَسٍت رابعت اجتواع

 

    رئَس القسن

ًأٍوي الحلفاو /د  

 


