
 جامعة كفر الشيخ  

 التعليم والطالبشئون 

 كلية االلسن
 م 2018/2019ول للعام الجامعي الدراسي االفصل لل ثالثةالبيان لجان الفرقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

         عميد الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                         شئون تعليم وطالب             

 
 

 (                         يحيي طه ابراهيم حسنين)أ.د/                                   علي غالب(            .د/ عبدالحميد.م)أ                                                                                          

 
 

 
 

 
 

  

 

 القســـم
 

 اليـــــوم اســـــــــم المـــــــــــادة
 اللجــــــــان

 المجموع
 ج

 مكان انعقاد اللجان

 

 رقم الجلوس
 

رقم 
 اللجنة

 الي من --- --- --- 9لجنة  8لجنة  7لجنة 

الن 
اللغة ا

زية
جلي

 
 

 7 30 1 ) ايطالي ( 6قاعة  74 --- --- --- 14 30 30 30/12/2018    االحد  دراسات لغوية

 74 --- --- --- 14 30 30 2/1/2019   االربعاء   تاريخ ادب وحضارة 
 7قاعة 

31 60 8 

 9 74 61 74 --- --- --- 14 30 30 5/1/2019     السبت   قصة ونثر

     74 --- --- --- 14 30 30 9/1/2019     االربعاء مقال ومطالعات

     74 --- --- --- 14 30 30 16/1/2019االربعاء    عربية لغة

     74 --- --- --- 14 30 30 20/1/2019       االحد العربية اليترجمة 

     444        االجمالي

 اليـــــوم اســـــــــم المـــــــــــادة القســـم
 انــــاللج

 مكان انعقاد اللجان المجموع
  رقم الجلوس

رقم 
 الي من --- --- --- --- --- 6لجنة  اللجنة

 

سية
رن

اللغة الف
 

 6 26 1 5قاعة  26 --- --- --- --- --- 26 30/12/2018    االحد  دراسات لغوية

     26 --- --- --- --- --- 26 2/1/2019   االربعاء   تاريخ حضارة ولغة فرنسية

     26 --- --- --- --- --- 26 5/1/2019     السبت   العربية اليترجمة 

     26 --- --- --- --- --- 26 9/1/2019     االربعاء العربية منترجمة 

     26 --- --- --- --- --- 26 16/1/2019االربعاء    عربية لغة

     26 --- --- --- --- --- 26 20/1/2019       االحد شعر ( –نصوص ) نقد 

     156        االجمالي



 جامعة كفر الشيخ  

 التعليم والطالبشئون 

 كلية االلسن
 م 2018/2019ول للعام الجامعي الدراسي االفصل لل ثالثةالبيان لجان الفرقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

         عميد الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                         شئون تعليم وطالب             

 
 

 (                         يحيي طه ابراهيم حسنين)أ.د/                                   علي غالب(            .د/ عبدالحميد.م)أ                                                                                          

 
 

 اليـــــوم اســـــــــم المـــــــــــادة ـمســالق
 اللجــــــــان

 مكان انعقاد اللجان المجموع
  رقم الجلوس

رقم 
 الي من --- --- --- --- 5لجنة  4لجنة  اللجنة

 

طالية
الي

اللغة ا
 

 4 30 1 قاعة جانبية للمدرج االرضي 48 --- --- --- --- 18 30 30/12/2018    االحد  تاريخ ادب وحضارة 

 5 48 31 صاله الدور االرضي 48 --- --- --- --- 18 30 2/1/2019   االربعاء   العربية اليترجمة 

     48 --- --- --- --- 18 30 5/1/2019     السبت   دراسات لغوية

     48 --- --- --- --- 18 30 9/1/2019     االربعاء نثر ( –نصوص ) شعر 

     48 --- --- --- --- 18 30 13/1/2019       االحد العربية منترجمة 

     48 --- --- --- --- 18 30 16/1/2019االربعاء    عربية لغة

     48 --- --- --- --- 18 30 20/1/2019       االحد مطالعات ومقال

     336        االجمالي

 اليـــــوم ـــــادةم المــــــاســـــــــ القســـم
 انـــــــــاللج

 مكان انعقاد اللجان المجموع
  رقم الجلوس

رقم 
 الي من     11لجنة  10لجنة  اللجنة

 

سبانية
ال

اللغة ا
 

 54 --- --- --- --- 24 30 30/12/2018    االحد  تاريخ ادب وحضارة 
 8قاعة 

1 30 10 

 11 54 31 54 --- --- --- --- 24 30 2/1/2019   االربعاء   بيةالعر منترجمة 

     54 --- --- --- --- 24 30 5/1/2019     السبت   دراسات لغوية

     54 --- --- --- --- 24 30 9/1/2019     االربعاء نثر ( –نصوص ) شعر 

     54 --- --- --- --- 24 30 13/1/2019       االحد العربيةالي ترجمة 

     54 --- --- --- --- 24 30 16/1/2019االربعاء    عربية لغة

     54 --- --- --- --- 24 30 20/1/2019       االحد مطالعات ومقال

     378        االجمالي



 جامعة كفر الشيخ  

 التعليم والطالبشئون 

 كلية االلسن
 م 2018/2019ول للعام الجامعي الدراسي االفصل لل ثالثةالبيان لجان الفرقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

         عميد الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                         شئون تعليم وطالب             

 
 

 (                         يحيي طه ابراهيم حسنين)أ.د/                                   علي غالب(            .د/ عبدالحميد.م)أ                                                                                          

 
 

 

 

 اليـــــوم اســـــــــم المـــــــــــادة القســـم
 انـــــــاللج

 لجانكان انعقاد الم المجموع

 
 رقم الجلوس

 
رقم 
 الي من --- --- --- 3لجنة  2لجنة  1لجنة  اللجنة

 

اللمانية
اللغة ا

 
 

 1 30 1 1قاعة رقم  80 --- --- --- 20 30 30 30/12/2018    االحد  نصوص ونقد

 80 --- --- --- 20 30 30 2/1/2019   االربعاء   العربية منترجمة 
 المدرج االرضي

31 60 2 

 3 80 61 80 --- --- --- 20 30 30 5/1/2019     السبت   دراسات لغوية

     80 --- --- --- 20 30 30 9/1/2019     االربعاء تاريخ ادب وحضارة

     80 --- --- --- 20 30 30 13/1/2019       االحد العربيةالي ترجمة 

     80 --- --- --- 20 30 30 16/1/2019االربعاء    عربية لغة

     80 --- --- --- 20 30 30 20/1/2019       االحد مطالعات ومقال

     560        االجمالي

 اليـــــوم اســـــــــم المـــــــــــادة القســـم
 انـــاللج

 كان انعقاد اللجانم المجموع

 
 رقم الجلوس

 
رقم 
 الي من --- --- --- 14لجنة  13لجنة  12لجنة  اللجنة

 

صينية
اللغة ال

 80 --- --- --- 20 30 30 30/12/2018    االحد  نصوص ونقد 

 المدرج العلوي

1 30 12 

 13 60 31 80 --- --- --- 20 30 30 2/1/2019   االربعاء   العربية اليترجمة 

 14 80 61 80 --- --- --- 20 30 30 5/1/2019     السبت   دراسات لغوية

     80 --- --- --- 20 30 30 9/1/2019     االربعاء العربيةمن ترجمة 

     80 --- --- --- 20 30 30 13/1/2019       االحد تاريخ ادب وحضارة 

     80 --- --- --- 20 30 30 16/1/2019االربعاء    عربية لغة

     80 --- --- --- 20 30 30 20/1/2019       االحد مطالعات ومقال

     560        االجمالي 



 جامعة كفر الشيخ  

 التعليم والطالبشئون 

 كلية االلسن
 م 2018/2019ول للعام الجامعي الدراسي االفصل لل ثالثةالبيان لجان الفرقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

         عميد الكلية                                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                         شئون تعليم وطالب             

 
 

 (                         يحيي طه ابراهيم حسنين)أ.د/                                   علي غالب(            .د/ عبدالحميد.م)أ                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 


