
                                                                                                                 كفر الشٌخجامعة     

                                                     كلٌة األلسن             

 ٌعتمد                                                        الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌل                      رئٌس القسم                       شئون الطالب                    
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 عمٌد الكلٌة                                                             لحمٌد علً غالب () أ.م.د/ عبد ا                                                                                                 
 

                                                                              )أ.د/ ٌحًٌ طه حسنٌن (                                                                                                                                                                                              
  

     
  

      
  

      
 

9-8 الٌوم   9-01  01-00  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  3-4  4-5 

   حاسب الً لغة عربٌة األحد اسم المادة

   نظري تمارٌن نظري  أستاذ المادة

     المدرج الخارجً المدرج الخارجً   رقم القاعة

 مة الً العربٌةترج مقال ومطالعات نثر وقصة دراسات لغوٌة اإلثنٌن اسم المادة

 تمارٌن )م/ دمحم ( نظري )د/دعاء ( تمارٌن )م م / ٌسري ( نظري )د/ دعاء ( تمارٌن )م/ مروة (  أستاذ المادة

 8رقم  8رقم  8رقم  8رقم   رقم القاعة

   استماع ومحادثات مقال ومطالعات دراسات لغوٌة الثالثاء اسم المادة

   عملً ) م/ مروة ، م/ دمحم ( )د/ اٌمن ( نظري نظري )د/ امٌر (  أستاذ المادة

   معامل 8رقم  8رقم   رقم القاعة

   نثر وقصة لغة اجنبٌة ثانٌة األربعاء اسم المادة

   تمارٌن عملً )م/ دمحم ( تمارٌن )م/ دمحم ( نظري )د/ دعاء (  أستاذ المادة

   7قاعة  مدرج الدور االرضً  رقم القاعة

           الخمٌس اسم المادة

            أستاذ المادة

            رقم القاعة

 
 

 م8102/8102جدول الفرقة االويل للعام اجلامعي
 للفصل الدراسي االول االجنليزيةشعبة اللغة 



                                                                                                                 كفر الشٌخجامعة     

                                                     كلٌة األلسن             

 ٌعتمد                                                        الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌل                      رئٌس القسم                       شئون الطالب                    
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 عمٌد الكلٌة                                                             لحمٌد علً غالب () أ.م.د/ عبد ا                                                                                                 
 

                                                                              )أ.د/ ٌحًٌ طه حسنٌن (                                                                                                                                                                                              
  

 
  

      
 

9-8 الٌوم   9-01  01-00  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  3-4  4-5 

 دراسات لغوٌة استماع ومحادثات حاسب الً لغة عربٌة األحد اسم المادة

 ( نظري )د/ عبد الوهاب ( طهعملً )د/  نظري تمارٌن نظري  أستاذ المادة

 2قاعة رقم  معامل المدرج الخارجً  المدرج الخارجً  رقم القاعة

 دراسات لغوٌة اإلثنٌن اسم المادة
ترجمة من 

 العربٌة
  نصوص تارٌخ حضارة ولغة فرنسٌة

  ) م/ اسماء ( تمارٌن )م/ اسماء ( تمارٌن نظري ) د/ الحلوجً ( نظري ) د/ رزق ( )م/ دمحم ( تمارٌن  أستاذ المادة

  2قاعة رقم  2قاعة رقم  2قاعة رقم  2قاعة رقم   م القاعةرق

 نصوص ترجمة من العربٌة  الثالثاء اسم المادة
ترجمه الً 

 العربٌة
   

    نظري )د/ طه ( نظري )د/ ابراهٌم ( )م/ اسالم ( تمارٌن   أستاذ المادة

    2قاعة رقم  2قاعة رقم  4قاعة رقم    رقم القاعة

  ترجمة الً العربٌة لغة اجنبٌة ثانٌة ربعاءاأل اسم المادة

  ) م/ دمحم ( تمارٌن ) م/ دمحم ( عملً )م/ دمحم ( تمارٌن نظري )د/ طه (  أستاذ المادة

  2قاعة رقم  2قاعة رقم   رقم القاعة

           الخمٌس اسم المادة

            أستاذ المادة

            رقم القاعة

 
 

 م8102/8102جدول الفرقة االويل للعام اجلامعي
 للفصل الدراسي االول الفرنسيةشعبة اللغة 



                                                                                                                 كفر الشٌخجامعة     

                                                     كلٌة األلسن             

 ٌعتمد                                                        الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌل                      رئٌس القسم                       شئون الطالب                    
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 عمٌد الكلٌة                                                             لحمٌد علً غالب () أ.م.د/ عبد ا                                                                                                 
 

                                                                              )أ.د/ ٌحًٌ طه حسنٌن (                                                                                                                                                                                              
  

 
 

 
  

 
 

      
 

9-8 الٌوم   9-01  01-00  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  3-4  4-5 

 استماع ومحادثات حاسب الً لغة عربٌة األحد اسم المادة

 عملً نظري تمارٌن نظري  أستاذ المادة

 معامل المدرج الخارجً المدرج الخارجً  رقم القاعة

    دراسات لغوٌة نصوص دراسات لغوٌة  اإلثنٌن اسم المادة

    تمارٌن ) م/ هٌام ( تمارٌن ) م/ هٌام ( نظري ) د/ مً عماد (   لمادةأستاذ ا

    1قاعة رقم  1قاعة رقم  1قاعة رقم    رقم القاعة

    نصوص دراسات لغوٌة  الثالثاء اسم المادة

    تمارٌن ) م/ هٌام ( نظري )د/ حنان ( تمارٌن ) م/ هٌام (   أستاذ المادة

    1قاعة رقم  1م قاعة رق   رقم القاعة

     لغة اجنبٌة ثانٌة األربعاء اسم المادة

     عملً )م/ هٌام ( تمارٌن ) م/ هٌام ( نظري )د/ مً عماد (  أستاذ المادة

     1قاعة رقم   رقم القاعة

           الخمٌس اسم المادة

            أستاذ المادة

            رقم القاعة

 

 م8102/8102جدول الفرقة االويل للعام اجلامعي
 للفصل الدراسي االول االيطاليةشعبة اللغة 



                                                                                                                 كفر الشٌخجامعة     

                                                     كلٌة األلسن             

 ٌعتمد                                                        الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌل                      رئٌس القسم                       شئون الطالب                    
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 عمٌد الكلٌة                                                             لحمٌد علً غالب () أ.م.د/ عبد ا                                                                                                 
 

                                                                              )أ.د/ ٌحًٌ طه حسنٌن (                                                                                                                                                                                              
  

 
  

 

      

 

 
 

9-8 لٌوما   9-01  01-00  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  3-4  4-5 

 اتاستماع ومحادث حاسب آلً لغة عربٌة األحد اسم المادة

 اشراف د. سعدٌة موسى  -م. م. دمحم معاذ )عملً( نظري تمارٌن نظري  أستاذ المادة

 المعامل المدرج الخارجً المدرج الخارجً  رقم القاعة

  دراسات لغوٌة    نصوص عامة ات لغوٌةدراس اإلثنٌن اسم المادة

  أ.م.د. عبدالحمٌد غالب)نظري(  د. سعدٌة موسى )نظري( م.م. فاطمة الشاملً )عملً(  أستاذ المادة

  7قاعة رقم   7قاعة رقم  7قاعة رقم   رقم القاعة

      نصوص عامة  الثالثاء اسم المادة

      م. كرم عجٌز )عملً(   أستاذ المادة

      7قاعة رقم    م القاعةرق

     لغة أجنبٌة ثانٌة األربعاء اسم المادة

     م.م. فاطمة الشاملً )عملً( أ. كرم عجٌز )تمارٌن( أ.م.د. عبدالحمٌد غالب )نظري(  أستاذ المادة

     7قاعة رقم   رقم القاعة

           الخمٌس اسم المادة

            أستاذ المادة

            رقم القاعة

 

 م8102/8102جدول الفرقة االويل للعام اجلامعي
 للفصل الدراسي االول االسبانيةشعبة اللغة 



                                                                                                                 كفر الشٌخجامعة     

                                                     كلٌة األلسن             

 ٌعتمد                                                        الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌل                      رئٌس القسم                       شئون الطالب                    
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 عمٌد الكلٌة                                                             لحمٌد علً غالب () أ.م.د/ عبد ا                                                                                                 
 

                                                                              )أ.د/ ٌحًٌ طه حسنٌن (                                                                                                                                                                                              
  

 

 

 
  

 

      
 

9-8 الٌوم   9-01  01-00  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  3-4  4-5 

     حاسب الً لغة عربٌة األحد اسم المادة

     نظري تمارٌن نظري  أستاذ المادة

     المدرج الخارجً المدرج الخارجً  رقم القاعة

 لغوٌات وصوتٌات  ادثةاستماع ومح  نصوص عامة اإلثنٌن اسم المادة

 نظري ) د/ سهر (  عملً ) د/ وفاء (  نظري )د/ منً (  أستاذ المادة

 المدرج العلوي  معامل  المدرج االرضً  رقم القاعة

   نصوص عامة لغوٌات وصوتٌات   استماع ومحادثة  الثالثاء اسم المادة

   ٌن ) م./ غادة (تمار تمارٌن ) م/ ونٌسة (  علً )د/ سهر (   أستاذ المادة

   المدرج االرضً المدرج االرضً  معامل   رقم القاعة

   لغوٌات وصوتٌات لغة اجنبٌة ثانٌة األربعاء اسم المادة

   عملً )د/ وفاء ( عملً ) م.م/ نهال ( تمارٌن )د/ سهر ( نظري  أستاذ المادة

   3قاعة رقم  3قاعة رقم   رقم القاعة

           الخمٌس اسم المادة

            أستاذ المادة

            رقم القاعة

 
 

 م8102/8102جدول الفرقة االويل للعام اجلامعي
 للفصل الدراسي االول الصينيةبة اللغة شع



                                                                                                                 كفر الشٌخجامعة     

                                                     كلٌة األلسن             

 ٌعتمد                                                        الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌل                      رئٌس القسم                       شئون الطالب                    
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 عمٌد الكلٌة                                                             لحمٌد علً غالب () أ.م.د/ عبد ا                                                                                                 
 

                                                                              )أ.د/ ٌحًٌ طه حسنٌن (                                                                                                                                                                                              
  

 
  

      
 

9-8 الٌوم   9-01  01-00  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  3-4  4-5 

     حاسب الً لغة عربٌة األحد اسم المادة

     نظري تمارٌن نظري  أستاذ المادة

     المدرج الخارجً المدرج الخارجً  رقم القاعة

   نصوص عامة دراسات لغوٌة استماع ومحادثة اإلثنٌن دةاسم الما

   د/ مسعد ) نظري ( د/ رشا ( عملً)   Herr Peer Janssen|  أستاذ المادة

   المدرج االرضً المدرج االرضً معامل  رقم القاعة

   نصوص عامة دراسات لغوٌة الثالثاء اسم المادة

   د/ مسعد ) تمارٌن ( د/ رشا  أستاذ المادة

   المدرج العلوي المدرج العلوي  رقم القاعة

     لغة اجنبٌة ثانٌة األربعاء اسم المادة

     عملً تمارٌن )د/ مسعد ( نظري  أستاذ المادة

     5قاعة رقم   رقم القاعة

           الخمٌس اسم المادة

            أستاذ المادة

            رقم القاعة

 
 
 

 م8102/8102جدول الفرقة االويل للعام اجلامعي
 للفصل الدراسي االول االملانيةشعبة اللغة 


