
 ----------الفرقة:                                                                                                                   كفر الشيخجامعة 

 --------الفصل الدراسي:                                                      كلية األلسن          

      االنجليزية قسم اللغة

9-8 اليوم   9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6 

  ترمجة من العربية شعر ونقد دراسات لغوية دراسات لغوية  
  مروة يدك د/ عادل عفيفي مروة يدك د/ امري محزة  
  متارين نظري متارين نظري  
    شعر ونقد دراما ترمجة من العربية دراما  

    ندي سليمه ندي سليمه د/ خالد سعد د/ خالد سعد 
    متارين متارين نظري نظري  
 لغة اجنبية ثانية      

  د/ امري محزة      
 عملي متارين نظري      
     حقوق االنسان لغة عربية  

     د/ طه رشدي د/ حممد البادي  
            

           
           
           

 

 ساعة                          إمجالي عدد الساعات:   

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب                         عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          سم  رئيس الق

 

 جدول الفرقة االولي للعام الجامعي
 م2017/2018



 ----------الفرقة:                                                                                                                   كفر الشيخجامعة 

 --------الفصل الدراسي:                                                      كلية األلسن          

      االيطاليةقسم اللغة 

9-8 اليوم   9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6 

  دراسات لغوية نثر وصنص دراسات لغوية   
  أ/ غادة أ؟/ مي أ/ رمحة د/ حنان   
  متارين نظري متارين نظري   
 نصوص نثر ترمجة من العربية مقال ومطالعات  

 أ/ اليزا أ/ غادة د/ حنان د/ حنان أ/ اليزا 
 متارين ارينمت نظري نظري متارين  
 لغة اجنبية ثانية   ترمجة الي العربية  

 أ/ رمحة د/ حنان  أ/ غادة د/ حنان  
 عملي متارين نظري  متارين نظري  
     حقوق انسان لغة عربية  

     د/ طه رشدي د/ حممد البادي  
            

  
 

 
 

 ساعة                          إمجالي عدد الساعات:   

 امعة لشئون التعليم والطالبنائب رئيس اجل                         عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          رئيس القسم  

 

 ة االولي للعام الجامعيجدول الفرق
 م2017/2018



 ----------الفرقة:                                                                                                                   كفر الشيخجامعة 

 --------صل الدراسي: الف                                                     كلية األلسن          

      الفرنسيةقسم اللغة 

9-8 اليوم   9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6 

   مقال ولغة فرنسية الغراض متخصصة دراسات لغوية  
   د/ طه رشدي د/ طه رشدي  
   (متارين ) امساء  نظري متارين ) امساء ( نظري  
   ترمجة الي العربية ترمجة الي العربية ترمجة من العربية  

   د/ كمال جاد اهلل امساء رمضان ) متارين (أ/  امساء رمضانأ/  د/ كمال جاد اهلل 
   متارين نظري   متارين متارين نظري  
 غة اجنبية ثانيةل نصوص ونقد ونثر  

 أ/ امساء رمضان د/ طه رشدي د/ مي عبد الغفار  
 عملي متارين نظري متارين نظري  
     حقوق االنسان لغة عربية  

     د/ طه رشدي د/ حممد البادي  
            

  
 

 
 

 ساعة                          إمجالي عدد الساعات:   

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب                         عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          رئيس القسم  

 

 جدول الفرقة االولي للعام الجامعي
 م2017/2018



 ----------الفرقة:                                                                                                                   يخكفر الشجامعة 

 --------الفصل الدراسي:                                                      كلية األلسن          

      االلمانيةقسم اللغة 

9-8 اليوم   9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6 

  نصوص نثر مقال ومطالعات مقال ومطالعات دراسات لغوية  
  نهيأ/ د/ امحد نهيأ/ د/ رشا درويش  
  متارين نظري عملي متارين نظري  
  مقال ومطالعات ترمجة من العربية ترمجة الي العربية نصوص نثر وقصة قصرية  

  نهيأ/ د/ حازم د/ مسعد د/ حازم 
  متارين متارين نظري متارين نظري متارين نظري  
 لغة اجنبية ثانية  دراسات لغوية   

 في نوحمصطا/  ويشرد / رشا د  د/ رشا درويش   
 عملي متارين نظري  متارين   
     حقوق انسان لغة عربية  

     د/ طه رشدي د/ حممد البادي  
            

           
           
           

 

 ساعة                          عات: إمجالي عدد السا  

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب                         عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          رئيس القسم  

 

 جدول الفرقة االولي للعام الجامعي
 م2017/2018



 ----------الفرقة:                                                                                                                   كفر الشيخجامعة 

 --------الفصل الدراسي:                                                      كلية األلسن          

      االسبانيقسم اللغة 

9-8 اليوم   9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6 

ترمجة الي  ترمجة من العربية دراسات لغوية  
 العربية

  

   د/ عبد احلميد غالب نديأ/  مروة د/   
   نظري متارين متارين نظري  
   نصوص نثر مطالعات ومقال  

   حممد معاذد/  د/ عبد احلميد نديأ/  د/ عبد احلميد غالب 
   متارين ) اشراف ( متارين نظري  
 لغة اجنبية ثانية ترمجة الي العربية ترمجة من العربية نصوص نثر  

 كرم عجيزأ/  د/ عبد احلميد حممد معاذد/  د/ عبد احلميد غالب  
 متارين عملي ينظر متارين نظري  
     حقوق انسان لغة عربية  

     د/ طه رشدي د/ حممد البادي  
            

  
 

 
 

 ساعة                          إمجالي عدد الساعات:   

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب                         عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          رئيس القسم  

 

 جدول الفرقة االولي للعام الجامعي
 م2017/2018



 االوليالفرقة:                                                                                                                   كفر الشيخجامعة 

 االولالفصل الدراسي:                                                      كلية األلسن          

     الصينيةقسم اللغة 

9-8 اليوم   9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6 

مدخل للرتمجة من   
 العربية واليها

  مقال ومطالعات ستماع وحمادثةا نصوص نثر

  د/ سهر قدري  أ/ ونيسة  د/ مين فؤاد حسن  أ/ غادة  
  نظري عملي نظري + متارين   
مدخل للرتمجة من   

 العربية واليها
  نصوص عامة لغويات وصوتيات لغويات وصوتيات لغويات وصوتيات

 ا/ غادة السيد امساعيل  أ/ غادة  ا/ غادة السيد امساعيل  د/ سهر قدري سهر قدري د/ 

 ) متارين ( عملي متارين    
    لغة اجنبية ثانية لغة اجنبية ثانية لغة اجنبية ثانية مقال وطالعات  

    أ/ ونيسة  أ/ ونيسة  د/ سهر قدري  أ/ غادة السيد  
    )عملي ( ) متارين ( ) نظري ( متارين  
     حقوق انسان لغة عربية  

    د/ طه رشدي د / حممد البادي  
      

   
   
   

 

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب                                                  عميد الكلية                    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                الطالب                    شئون التعليم و

 

 جدول الفرقة االولي للعام الجامعي
 م2017/2018



 

 ----------الفرقة:                                                                                                                   كفر الشيخجامعة 

 --------الفصل الدراسي:                                                      كلية األلسن          

      ----------------قسم اللغة 

9-8 اليوم   9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6 

            
            
            
            

           
            
            

            
            
            

            
            

           
           
           

 

 ساعة                          إمجالي عدد الساعات:   

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب                         عميد الكلية            لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية                           رئيس القسم  

 

 جدول الفرقة االولي للعام الجامعي
 م2017/2018



 ----------الفرقة:                                                                                                                   كفر الشيخجامعة 

 --------الفصل الدراسي:                                                      كلية األلسن          

      ----------------قسم اللغة 

9-8 اليوم   9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6 

            
            
            
            

           
            
            

            
            
            

            
            

           
           
           

 

 ساعة                          إمجالي عدد الساعات:   

 لشئون التعليم والطالبنائب رئيس اجلامعة                          عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          رئيس القسم  

 

 جدول الفرقة االولي للعام الجامعي
 م2017/2018



 ----------الفرقة:                                                                                                                   كفر الشيخجامعة 

 --------راسي: الفصل الد                                                     كلية األلسن          

      ----------------قسم اللغة 

9-8 اليوم   9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6 

            
            
            
            

           
            
            

            
            
            

            
            

           
           
           

 

 ساعة                           إمجالي عدد الساعات:  

 نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب                         عميد الكلية            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          رئيس القسم  

 

 جدول الفرقة االولي للعام الجامعي
 م2017/2018



 
 
 
 
 
 
 
 


