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2-8 اليوم املادة  2-01  01-00  00-09  09-0  0-9  9-3  3-4  4-5  5-6  
 المادة

 السبت

 
ترجمة الى 

 العربٌة
 دراسات لغوٌة ومقال مطالعات دراسات لغوٌة

 أ. غادة   )تمارٌن ( غادة )عملً( ًم .د   أ. هٌام)عملً(  االستاذ

 المـــــــدرج الخارجـــــــــــً رقم القاعة

 المادة

 االحد

   نثرنصوص  ترجمة من العربٌة نثرنصوص 
ترجمة الى 

 العربٌة
 

  د. مً )نظري(   (تمارٌن)  أ. بسمه  د. حنان+ أ. بسمه د. حنان ) نظري( االستاذ

  المـــــــدرج الخارجـــــــــــً رقم القاعة

 المادة

 االثنين

 ـه ثانٌـــــــةــــة أجنبٌـــلغـــ مطالعات ومقال نصوص نثر

 )نظري+ تمارٌن(  منار .أ+  د. مً (نظري) د. مً )تمارٌن(منار .أ االستاذ

 2قــــــــاعة  8ــــة  قاعــ رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

     حقوق انسان لغة عربٌة

      د/ دمحم ابراهٌم االستاذ

     المـــــــدرج االرضـــــــــــً رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة

 الخميس

          

           االستاذ

           رقم القاعة
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2-8 اليوم املادة  2-01  01-00  00-09  09-0  0-9  9-3  3-4  4-5  5-6  
 المادة

 السبت

 مطالعات ومقال دراسات لغوٌة ترجمة الى العربٌة أدب دراسات لغوٌة 

 أ.هٌام ) تمارٌن( مً ) نظري( د. د. حنان )نظري( د. حنان أ. هٌام )تمارٌن(  االستاذ

 9قاعـــــــة  رقم القاعة
 المادة

 االحد

   مطالعات ومقال ترجمة من العربٌة ترجمة الى العربٌة 

   د. مً) نظري( د. مً) نظري(+ أ. غادة ) تمارٌن( بسمة ) تمارٌن(  االستاذ

   31قاعـــــــة  رقم القاعة
 المادة

 االثنين

   نثرنصوص  لغة عربٌة

   د. حنان )تمارٌن( د/ محمود الدٌب االستاذ

   3قاعـــــــة  المـــــــدرج االرضـــــــــــً رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

 ةــــة ثانٌــــة اجنبٌـــــلغ    

 د. حنان+ أ. هٌام     االستاذ

 33قاعـــــــة      رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 
 

   
 

  

        االستاذ

           رقم القاعة

 المادة

 الخميس
          

           االستاذ

           رقم القاعة



 

 جاهعة كفر الشيخ
 كلية االلسن    
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 م9191/ 9102  للعام اجلاهعي  ةلثالثا  جدول الفرقة
 

 

 
 
 

2-8 اليوم املادة  2-01  01-00  00-09  09-0  0-9  9-3  3-4  4-5  5-6  
 المادة

 السبت

 العربٌة منترجمة  دراسات لغوٌة
 استماع
 ومحادثة

 ترجمة من العربٌة وحضارة أدبتارٌخ 

 د. مً) نظري( د. حنان أ. غادة ) تمارٌن( هٌامأ/  ) تمارٌن( هٌامد/ مى ) نظرى ( +  أ/  االستاذ

6قاعـــــــة  رقم القاعة  
 المادة

 االحد

 ومحادثة استماع ونقد نصوص ترجمة إلى العربٌة

 د. حنان+ أ. بسمه د.حنان + أ/غادة)نظري+ تمارٌن( د / حنان االستاذ

6قاعـــــــة  رقم القاعة  
 المادة

 االثنين

 ةـــــة ثانٌــــة اجنبٌــــــلغ لغة عربٌة

 د. مً + أ. هٌام د/ دمحم ابراهٌم االستاذ

5قاعـــــــة  المــــــدرج الخارجـــــــً رقم القاعة  

 المادة

 الثالثاء
 

   
 

     

  االستاذ
   

 
     

  رقم القاعة
   

 
     

 المادة

 االربعاء
 

          

           االستاذ

           رقم القاعة

           المادة

 االستاذ
 الخميس

          

           رقم القاعة



 

 جاهعة كفر الشيخ
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2-8 اليوم ملادةا  2-01  01-00  00-09  09-0  0-9  9-3  3-4  4-5  5-6  
 المادة

 السبت

 ترجمة من العربٌة ترجمة من العربٌة نصوص ونقد تارٌخ أدب وحضارة

 د. حنان) نظري( أ. هٌام) عملً( ) نظري ( د. حنان االستاذ

 1قاعــــــــــــة  رقم القاعة

 المادة

 االحد

    دراسات لغوٌة قاعة بحث ترجمة الى العربٌة

    د. مً+ أ. غادة د. مً)نظري(+ أ.غادة)عملً( غادة االستاذ

    1قاعــــــــــــة  رقم القاعة
 المادة

 االثنين

 لغة عربٌة ترجمة الى العربٌة استماع ومحادثة

 د/ محمود الدٌب د. مً) نظري( د. مً+ أ. هٌام االستاذ

 ويــــدرج العلـــــالم ة الجدٌدةـــقاع المعامل رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

   ةـــــة ثانٌــــة اجنبٌــــــلغ

       د. حنان+ أ. غادة االستاذ

       33قاعــــــــــــة  رقم القاعة
 المادة

 االربعاء
 

          

           االستاذ

           رقم القاعة

           المادة

 االستاذ
 الخميس

          

           رقم القاعة


