
 كلٌة اآلداب  -كفر الشٌخ جامعة 
 شئون التعلٌم والطالب 

                                                                                                                                                     األولى الفرقة :
                              اللغات الشرقٌة قسم : 

 م 4102/4102جدول محاضرات الفصل الدراسً األول  من العام الجامعً     
 

 
 لساعةا 

 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-2 

 لغة عربٌة  األحد
 209د/سعدمهنى

 لغة عربٌة   
 241د/خٌرٌة 

     

  اإلثنٌن
 

        

 الثالثاء
 

 السامٌة الحضارات 
 616 بد/دعاء الدٌ

 قواعد اللغة العبرٌة  
             413د/مرٌم جمال 

 حقوق إنسان 

أ.د/ اشرف  
 300وٌح 

 تارٌخ اٌران القدٌم 
 240د/ماجدة عبد هللا 

 

          ءاألربعا

 قواعد الغة الفارسٌة   الخمٌس
 200د/عثمان 

      

 

 

 

 
 
 
 



 اآلداب كلٌة  -الشٌخ  رجامعة كف
 شئون التعلٌم والطالب 

                                                                                                          لغات شرقٌة اسالمى الثانٌة الفرقة :
  اللغات الشرقٌة قسم : 

 م 4102/4102جدول محاضرات الفصل الدراسً األول  من العام الجامعً 
 

 
 الساعة 

 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-2 

          األحد

 الفارسٌة  ةاللغ   اإلثنٌن
 314د/عثمان مهنً 

 تارٌخ إٌران 
 314د/عثمان مهنً  

   

 الثالثاء
 

 لغة انجلٌزٌة       
 200د/احمد مادح 

 

 تصوف اسالمى   341أدب اموى د/رفٌق   ءاألربعا
 310د/إبراهٌم تركى 

 النثر الفارسً 
 413د/صالح  

  

         الخمٌس

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 كلٌة اآلداب  -الشٌخ  رجامعة كف
 شئون التعلٌم والطالب 

                                                                                                                       لغات شرقٌة اسالمى الثالثة الفرقة :
 اللغات الشرقٌة قسم :   

 م 4102/4102جدول محاضرات الفصل الدراسً األول  من العام الجامعً     
 

 
 الساعة 

 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-2 

 أدب عربً    األحد
 200د/البادي 

     

          اإلثنٌن

 الثالثاء
 

 اللغة الفارسٌة 
 214د/صالح 

 قاعة بحث 
 214د/صالح 

 لغة انجلٌزٌة   
 201د/أٌمن +د/عادل  

 

          ءاألربعا

 الفارسً األدب   الخمٌس
 413د/عثمان   

 ٌخ إٌران تار
 413د/عثمان  

  

 

 

 
 
 
 
 



 كلٌة اآلداب  -الشٌخ  رجامعة كف
 شئون التعلٌم والطالب 

                                                                                                                                    لغات شرقٌة عبري  الثانٌة:الفرقة 
                           الشرقٌة   اللغاتقسم : 

 م 4102/4102امعً جدول محاضرات الفصل الدراسً األول  من العام الج    
 

 
 الساعة 

 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-2 

 الدٌانة الٌهودٌة  األحد
 413د/مرٌم جمال 

نصوص عبرٌة حدٌثة د/مرٌم 
 413جمال 

 

 نحو اللغة العبرٌة   
 206د/دعاء الدٌب  

 

          اإلثنٌن

 الثالثاء
 

 لغة عربٌة   
 209د/أسامة 

 تارٌخ الٌهود القدٌم    
 214د/خلٌفة محمود 

 

 لغة عربٌة  ءاألربعا
 341د/رفٌق بستان  

        

         الخمٌس

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 كلٌة اآلداب  -الشٌخ  ركفجامعة 
 شئون التعلٌم والطالب 

                                                                                                                        الثالثة لغات شرقٌة عبري  الفرقة :
                              ةاللغات الشرقٌقسم :   

 م 4102/4102جدول محاضرات الفصل الدراسً األول  من العام الجامعً     
 

 
 الساعة 

 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-2 

 لغة سرٌانٌة   األحد
 د/صالح محجوب  

 األدب العبري الحدٌث 
 206د/دعاء الدٌب  

  

          اإلثنٌن

 الثالثاء
 

 تارٌخ الفكر 
 413د/مرٌم جمال 

 نحو اللغة العبرٌة وتصوف 
 210د/خلٌفة محمود 

 لغة انجلٌزٌة   
 201د/أٌمن +د/عادل 

 

 األدب العبري الوسٌط  ءاألربعا
 616ة د/سامٌة حمز

       

         الخمٌس

 

 

 

 

 

 


