
 ----------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 

   قصة ونثر دراسات لغوية دراسات لغوية مقال ومطالعات  
   ندي سليمها/  مروة يدكا/  د/ امري محزة ندي سليمها/   
   متارين متارين نظري متارين  
     مقال ومطالعات ترمجة الي العربية ترمجة الي العربية  

     د/ امري محزة د/ خالد سعد مروة يدكا/ 
     نظري نظري متارين  
   لغة اجنبية ثانية تاريخ وادب وحضارة قصة ونثر  

   د/ امري محزة ندس سليمة ا/ د/ امين احللفاوي  
   نظري متارين نظري    
   لغة عربية   لغة اجنبية ثانية  

   د/ حممد البادي   ا/ ندي سليمة  
         عملي  

  
 

 
 

 ساعة                          ت: إمجالي عدد الساعا  

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

 

 للعام الجامعي الثانيةجدول الفرقة 
 م2017/2018



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

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

      ايطاليقسم 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 دراسات لغوية   
   رمحةا/  د/ حنان مي /د   
   متارين نظري    
  ترمجة الي العربية مقال ومطالعات  نصوص   

  أ/ غادة د/ حنان د/ حنان  د/ مي  
  ارينمت نظري      
   لغة اجنبية ثانية ادب نصوص  

   د/ حنان أ/ غادة د/ حنان د/ حنان  
   نظري عملي     
   لغة عربية مقال ومطالعات لغة اجنبية ثانية  

   د/ حممد البادي ا/ اليزا أ/ غادة  
       متارين متارين  

  
 

 
 

 ساعة                          إمجالي عدد الساعات:   

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

 للعام الجامعي لثانيةاجدول الفرقة 
 م2017/2018



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

 --------فصل الدراسي: ال                                                     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 

   ترمجة الي العربية ترمجة من العربية نصوص ونقد وشعر  
   د/ مي عبد الغفار د/ مي عبد الغفار د/ مي عبد الغفار  
   متارين نظري متارين نظري ارينمت نظري  
   ترمجة الي العربية مقال ولغة فرنسية الغراض متخصصة ترمجة من العربية  

   امساء رمضان د/ كمال جاد اهلل امساء رمضان 
     متارين نظري متارين  
   بية ثانيةلغة اجن  دراسات لغوية  

   د/ طه رشدي أ/ امساء  د/ طه رشدي  
   نظري عملي   متارين نظري  
   لغة عربية   لغة اجنبية ثانية  

   د/ حممد البادي   أ/ امساء  
         متارين  

  
 

 
 

 ساعة                          إمجالي عدد الساعات:   

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

 

 للعام الجامعي الثانيةجدول الفرقة 
 م2017/2018



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

 --------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 

  مطالعات ومقال ترمجة من العربية نصوص ) شعر ومسرح (  
  د/ رشا د/ امحد د/ امحد  
  متارين نظري متارين نظري متارين نظري  
   نصوص ترمجة من العربية يتاريخ االدب االملان دراسات لغوية  

   ا/ نهي د/ حازم عبد اخلالق د/ مسعد 
   متارين نظري متارين نظري  
   لغة اجنبية ثانية  ترمجة الي العربية  

   مصطفي نوحا/  د/ مسعد  د/ مسعد  
   رينمتا نظري  متارين نظري  
   لغة عربية  لغة اجنبية ثانية   

   د/ حممد البادي  مصطفي نوحا/    
        عملي   

  
 

 
 

 ساعة                          إمجالي عدد الساعات:   

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

 للعام الجامعي الثانيةجدول الفرقة 
 م2017/2018



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

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

      االسبانيةقسم اللغة 

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

   مجة من العربيةتر نصوص شعر ونثر مطالعات ومقال  
   حممد معاذد/  د/ عبد احلميد نديأ/  د/ عبد احلميد  
   متارين نظري متارين نظري  
  تاريخ ادب وحضارة دراسات لغوية ترمجةالي العربية  

  د/ عبد احلميد مروةد/ حممد معاذ 
  نظري متارين نظري متارين  
   لغة اجنبية ثانية ترمجة الي العربية ترمجة من العربية نصوص شعر ونثر  

   د/ عبد احلميد كرم عجيزأ/  د / عبد احلميد حممد معاذد/   
   نظري متارين نظري نظري متارين  
   لغة عربية  انيةلغة اجنبية ث   

   د/ حممد البادي  كرم عجيزأ/    
        عملي   

  
 

 
 

 ساعة                          إمجالي عدد الساعات:   

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

 

 

 للعام الجامعي الثانيةجدول الفرقة 
 م2017/2018



 الثانيةالفرقة:                                                                                                                   كفر الشيخجامعة 

 االولالفصل الدراسي:                                                      األلسن     كلية      

      الصينيةقسم اللغة 

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

    
    
    
    

   
    
  

  

   
   

   
    

  
 

 
 

 بيس اجلامعة لشئون التعليم والطالنائب رئ                                                         عميد الكلية                                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                شئون التعليم والطالب                  

 
 
 

 للعام الجامعي الثانيةجدول الفرقة 
 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            ليم والطالبوكيل الكلية لشئون التع                          رئيس القسم  

 

 

 للعام الجامعي الثانيةجدول الفرقة 
 م2017/2018



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

 --------الفصل الدراسي:                                                      لية األلسن     ك     

      ----------------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:   

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

 

 

 للعام الجامعي الثانيةجدول الفرقة 
 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            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                          رئيس القسم  

 

 

 للعام الجامعي الثانيةجدول الفرقة 
 م2017/2018



 


