
                                                                                                                 شٌخكفر الجامعة     

                                                      كلٌة األلسن             

  ٌعتمد                              الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌل                    رئٌس القسم                          شئون الطالب                             
 عمٌد الكلٌة                                  ) أ.م.د/ عبد الحمٌد علً غالب (                                                                                            

 )أ.د/ ٌحًٌ طه حسنٌن (                                                                                                                                                                         
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 لغة عربٌة مقال ومطالعات ترجمة الً العربٌة دراسات لغوٌة   األحد اسم المادة

 تمارٌن ( ٌسري/ م  تمارٌن ) م تمارٌن  ( امٌرنظري )د/  ( امٌرنظري )د/     أستاذ المادة

  1قاعة رقم  1قاعة رقم  1قاعة رقم     رقم القاعة

   دراسات لغوٌة تارٌخ ادب وحضارة لغة عربٌة  نثر وقصة اإلثنٌن اسم المادة

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

   01قاعة رقم  01قاعة رقم  المدرج الخارجً 01قاعة رقم   رقم القاعة

     ترجمة الً العربٌة قصة ونثر قال ومطالعاتم الثالثاء اسم المادة

     تمارٌن )م/ دمحم سعد ( تمارٌن ) م م/ ٌسري ( نظري )د/ اٌمن (  أستاذ المادة

     3قاعة رقم  3قاعة رقم  3قاعة رقم  رقم القاعة

 لغة اجنبٌة ثانٌة   لغة عربٌة  األربعاء اسم المادة

 عملً تمارٌن  عاء (نظري )د/ د   تمارٌن  أستاذ المادة

 المدرج  العلوي   المدرج الخارجً  رقم القاعة

           الخمٌس اسم المادة

            أستاذ المادة

            رقم القاعة

 م8102/8102للعام اجلامعي الثالثةجدول الفرقة 
 للفصل الدراسي االول االجنليزيةعبة اللغة ش
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 )أ.د/ ٌحًٌ طه حسنٌن (                                                                                                                                                                         
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  دراسات لغوٌة العربٌة ترجمة من دراسات لغوٌة نصوص نقد  األحد اسم المادة

 ) م/ دمحم ( تمارٌن نظري )د/ طه ( ) م/ اسالم ( تمارٌن نظري )د/ ٌحًٌ (  أستاذ المادة
نظري )د/ عبدالوهاب 

) 
) م/ اسالم  تمارٌن

) 
 

  00قاعة رقم  00قاعة رقم  00قاعة رقم  00قاعة رقم   رقم القاعة

 لغة عربٌة   ترجمة الً العربٌة  ة لغة عربٌ تارٌخ حضارة ولغة اإلثنٌن اسم المادة

 تمارٌن   نظري )د/ رزق (  نظري نظري )د/ الحلوجً (  أستاذ المادة

     00قاعة رقم   المدرج الخارجً 00قاعة رقم   رقم القاعة

  ترجمة من العربٌة تارٌخ حضارة ولغة  ترجمة الً العربٌة الثالثاء اسم المادة

  تمارٌن )م/ دمحم ( تمارٌن )م/ اسماء (  اسالم ( تمارٌن ) م/  أستاذ المادة

  9قاعة رقم  9قاعة رقم   00قاعة رقم   رقم القاعة

 لغة اجنبٌة ثانٌة   لغة عربٌة  األربعاء اسم المادة

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

 01قاعة رقم    المدرج الخارجً  رقم القاعة

           الخمٌس م المادةاس

            أستاذ المادة

            رقم القاعة

 م8102/8102للعام اجلامعي الثالثةجدول الفرقة 
 للفصل الدراسي االول الفرنسيةشعبة اللغة 
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  مقال ومطالعات نصوص ونقد تارٌخ ادب  األحد اسم المادة

  نظري )د/ مً عماد ( ام (تمارٌن )م/ هٌ نظري )د/ حنان ( نظري )د/ حنان (   أستاذ المادة

  2قاعة رقم  2قاعة رقم  2قاعة رقم    رقم القاعة

  ترجمه من العربٌة دراسات لغوٌة لغة عربٌة  دراسات لغوٌة اإلثنٌن اسم المادة

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

  5قاعة رقم  5قاعة رقم  المدرج الخارجً 5رقم  قاعة  رقم القاعة

   مقال ومطالعات   ترجمه الً العربٌة  الثالثاء اسم المادة

   تمارٌن ) م/ هٌام (   تمارٌن)م/ رحمه ( نظري )د/ مً (   أستاذ المادة

   5قاعة رقم    5قاعة رقم    رقم القاعة

 ة ثانٌةلغة اجنبٌ   لغة عربٌة  األربعاء اسم المادة

 عملً تمارٌن  نظري   تمارٌن  أستاذ المادة

 00قاعة رقم    المدرج الخارجً  رقم القاعة

           الخمٌس اسم المادة

            أستاذ المادة

            رقم القاعة

 
 

  

 م8102/8102للعام اجلامعي الثالثةجدول الفرقة 
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                                                                                                                 شٌخكفر الجامعة     

                                                      كلٌة األلسن             

  ٌعتمد                              الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌل                    رئٌس القسم                          شئون الطالب                             
 عمٌد الكلٌة                                  ) أ.م.د/ عبد الحمٌد علً غالب (                                                                                            

 )أ.د/ ٌحًٌ طه حسنٌن (                                                                                                                                                                         
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   تارٌخ أدب وحضارة نصوص ونقد )شعر ونثر(  األحد اسم المادة

   د. سعدٌة موسى )نظري( نظري )د/ عبدالحمٌد ( )تمارٌن( ذم.م. دمحم معا   أستاذ المادة

   5قاعة رقم  5قاعة رقم    رقم القاعة

 ترجمة من العربٌة   ترجمة إلى العربٌة لغة عربٌة  ترجمة من العربٌة اإلثنٌن اسم المادة

 نظري )د/ عبدالحمٌد (   ) م.م. فاطمة (تمارٌن  نظري )د/ عبدالحمٌد ( نظري )تمارٌن( ذم.م. دمحم معا  لمادةأستاذ ا

 01قاعة رقم    01قاعة رقم  المدرج الخارجً 01قاعة رقم   رقم القاعة

  مطالعات ومقال  دراسات لغوٌة الثالثاء اسم المادة

 م.م. فاطمة )عملً(  م.م. فاطمة )تمارٌن( د. سعدٌة )نظري(  أستاذ المادة
أ.م.د. عبدالحمٌد 

 )نظري(
 

  7قاعة رقم   01قاعة رقم   رقم القاعة

 لغة اجنبٌة ثانٌة   لغة عربٌة  األربعاء اسم المادة

 ( م. كرمعملً ) تمارٌن ) م.م. فاطمة ( د/ عبدالحمٌد (نظري)    تمارٌن  أستاذ المادة

 01قاعة رقم    لخارجًالمدرج ا  رقم القاعة

           الخمٌس اسم المادة

            أستاذ المادة

            رقم القاعة

 
 

 م8102/8102للعام اجلامعي الثالثةجدول الفرقة 
 للفصل الدراسي االول االسبانيةشعبة اللغة 



                                                                                                                 شٌخكفر الجامعة     

                                                      كلٌة األلسن             

  ٌعتمد                              الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب وكٌل                    رئٌس القسم                          شئون الطالب                             
 عمٌد الكلٌة                                  ) أ.م.د/ عبد الحمٌد علً غالب (                                                                                            

 )أ.د/ ٌحًٌ طه حسنٌن (                                                                                                                                                                         
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           األحد اسم المادة

            أستاذ المادة

            رقم القاعة

    ترجمه من العربٌة لغة عربٌة    ثنٌناإل اسم المادة

    تمارٌن نظري ) د/ سهر ( نظري    أستاذ المادة

    المدرج الخارجً المدرج الخارجً    رقم القاعة

   دراسات لغوٌة تارٌخ ادب وحضارة مقال ومطالعات  نصوص  ونقد الثالثاء اسم المادة

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

   0قاعة رقم  0قاعة رقم  المدرج االرضً المدرج االرضً  رقم القاعة

 لغة اجنبٌة ثانٌة ترجمة الً العربٌة  األربعاء اسم المادة

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

 الكنترولقاعة  العلويالمدرج    رقم القاعة

    مطالعات ومقال دراسات لغوٌة نصوص ونقد  الخمٌس اسم المادة

    ) م/ غادة ( تمارٌن )م/ ونٌسة ( تمارٌن نظري ) د/ سهر (   أستاذ المادة

    المدرج العلوي المدرج العلوي المدرج العلوي   رقم القاعة

 
 
 

  

 م8102/8102للعام اجلامعي الثالثةجدول الفرقة 
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9-8 الٌوم   9-01  01-00  00-01  01-0  0-1  1-2  2-3  3-4  4-5 

    ترجمة من العربٌة ترجمة الً العربٌة  األحد اسم المادة

    تمارٌن )م/ نهً ( تمارٌن ) د رشا ( د/ رشا (نظري )   أستاذ المادة

    9قاعة رقم  9قاعة رقم   رقم القاعة

   نصوص ) نثر ( لغة عربٌة    اإلثنٌن اسم المادة

     Herr Peer Janssen| ينظر    أستاذ المادة

   المدرج العلوي المدرج الخارجً    رقم القاعة

 دراسات لغوٌة مطالعات ومقال   دراسات لغوٌة الثالثاء اسم المادة

 تمارٌن )م/ مصطفً ( تمارٌن نظري  ) د/ هٌر بٌر (   نظري ) د/ مسعد (  أستاذ المادة

 8رقم  قاعة 8قاعة رقم    0قاعة رقم   رقم القاعة

 لغة اجنبٌة ثانٌة تارٌخ االدب  االلمانً   األربعاء اسم المادة

 عملً تمارٌن  نظري نظري    أستاذ المادة

 9قاعة رقم  9قاعة رقم     رقم القاعة

           الخمٌس اسم المادة

            أستاذ المادة

            رقم القاعة

 
 

 

 م8102/8102للعام اجلامعي الثالثةجدول الفرقة 
 للفصل الدراسي االول االملانيشعبة اللغة 


