
 كلٌة اآلداب  -جامعة كفر الشٌخ 
 شئون التعلٌم والطالب 

                األولى الفرقة :
 قسم : اللغة العربٌة وآدابها 

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

 الساعة
 الٌوم

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

 المدخل الى علم اللغة األحد
  أ.د/سٌد أبو حطب

201 

 أدب جاهلً 
 د/سعد مهنً 

201 

 نحو وصرف 
 أ.د/طاهر شبانه 

313 

 مصادر لغوٌة 
 د/إٌهاب شفطر 

201 

 مصادر أدبٌة 
 د/أسامة عبد العزٌز 

201 

    

 علوم قران   اإلثنٌن
 د/محمد عقل 

200 

  جاهلً أدب
  الباديد/محمد 

200 
 

 جليزية لغة ان    
 مادح  احمدد/

133 

 

 حقوق إنسان      الثالثاء
 أ.د/اشرف وٌح 

300 

    

 المدخل الى علم اللغة     األربعاء
  ىأ.د/محمد العمروس

201 

 نحو وصرف  
 د/خيرية زعيمة 

133 

  

          الخمٌس

 
 
 
 
 
 
 
 



 كلٌة اآلداب  - جامعة كفر الشٌخ 
 شئون التعلٌم والطالب 

             الثانٌة: الفرقة 
 قسم : اللغة العربٌة وآدابها 

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

 الساعة
 الٌوم

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

 نحو وصرف  األحد
  أ.د/سٌد أبو حطب

201 

 نحو وصرف  
 أ.د/طاهر شبانه 

313 

 عربً  شعر
 د/محمد البادي 

243 

 قضاٌا النقد 
 د/أسامة عبد العزٌز

201 

    

  عربًشعر    اإلثنٌن
 د/محمود محمدٌن 

201 

 لغة انجليزية      
 د/احمد مادح 

133 

           الثالثاء

 قضاٌا النقد  األربعاء
  لد/محمد عق

200 

 علم نفس عام  
 أ.د/محمد حسن 

200 

 علوم حدٌث  
 سى أ.د/العمرو
201 

    

           الخمٌس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلٌة اآلداب  - امعة كفر الشٌخ ج

 شئون التعلٌم والطالب 
             الثالثة الفرقة : 

 قسم : اللغة العربٌة وآدابها 
 م 4102/4102من العام الجامعً األول  جدول محاضرات الفصل الدراسً 

 الساعة
 الٌوم

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

 مصر  أدبشعر +   األحد
  الباديد/محمد 

200 

 علم المعانً 
 د/محمد عقل 

200 

     

  المعانًعلم  اإلثنٌن
  حجازيد/هانم 

201 

  األدبنظرٌة   
  /محمود محمدٌند

201 

 لغةةةةة انجلٌزٌةةةةة
 د/خالد 

313 

    

 نظرٌة األدب     الثالثاء
 ززٌد/أسامة عبد الع

312   

      

 شعر عباسً   األربعاء
 د/سعد مهنً 

312 

 نحو وصرف  
 د/إٌهاب شفطر 

313 

أدب مصر 
 اإلسالمٌة 

 د/رفٌق
200 
  

 نحو وصرف 
د/خٌرٌة 
 زعٌمة 
200 

 لغة انجليزية 
 د/خالد 
134 

   

           الخمٌس

 
 
 
 
 



 
 كلٌة اآلداب  - جامعة كفر الشٌخ 

 ب شئون التعلٌم والطال
             الرابعة الفرقة : 

 قسم : اللغة العربٌة وآدابها 
 م 4102/4102من العام الجامعً األول  جدول محاضرات الفصل الدراسً 

 الساعة
 الٌوم

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

 رواٌة وقصة  األحد
 د/همت 

201 

 المسرح 
 د/البادي 

209 

 أدب مقارن 
 محمود محمدٌن د/

241 

      

 أدب مقارن   اإلثنٌن
 د/هانم 

209 

 نحو وصرف 
 أ.د/العمروسى 

209 

 تارٌخ مصر الحدٌث  
 د/نبٌل رٌاض 

209 

   

          الثالثاء

 نحو وصرف  األربعاء
 أ.د/سٌد أبو حطب 

241 

 لغة شرقٌة 
 +د/خلٌفة  صالحد/

241 

 رواٌة وقصة  
  لد/محمد عق

241 

 المسرح 
 فٌق د/ر

310 

   

          الخمٌس

 


