
 

 جاهعة كفر الشيخ
 كلية االلسن    

                              ثاني    فصل دراسي                                                                                                                                                                            يةجنليزاللغة األ قسن

 

 عميد الكلية                                                                                                    شئون التعليم والطالب                                                                                                                       
                                                                                                    

                                              .د / عبدالحميد غالب  ()  أ                                                                                                                                                                            

 م9191/ 9102  للعام اجلاهعي  االويل جدول الفرقة              
 

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

 السبت
          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة
 االحد

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة
 االثنين

 لغـــــــة أجنبيـــــه ثانيــــــة    

 يدك مروةم/ د/ دمحم يسري +      االستاذ

 المـــــــدرج الخارجــــي     رقم القاعة

 المادة
 الثالثاء

     انسانحقوق  لغــــــــة عربيــــــــة

      د/ دمحم ابراهيم االستاذ

     يـــــــــــــــــــدرج االرضـــــــــالمــــ رقم القاعة

 االربعاء المادة

 
   دراما دراسات لغوية ترجمة من العربية دراما

   م. مروة )تمارين( )نظري( د. حامد  د. دمحم يسري )نظري( د. دعاء االستاذ

   يـــــــــــــــــــدرج االرضـــــــــالمــــ رقم القاعة

 المادة
 الخميس

   شعر ونقد  دراسات لغوية ترجمة من العربية شعر ونقد

   م. مروة )تمارين(  )نظري( م/ مروة  )تمارين( م/ دمحم سعد د/ عادل عفيفي   االستاذ

   يـــــــــــــــــــدرج االرضـــــــــالمــــ رقم القاعة

 
 

 
 
 
 



 

 جاهعة كفر الشيخ
 كلية االلسن    

                              ثاني    فصل دراسي                                                                                                                                                                            يةجنليزاللغة األ قسن

 

 عميد الكلية                                                                                                    شئون التعليم والطالب                                                                                                                       
                                                                                                    

                                              .د / عبدالحميد غالب  ()  أ                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 

 م9191/ 9102  للعام اجلاهعي  الثانية جدول الفرقة              

 
 

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

 السبت

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة
 االحد

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة
   االثنين

     عربيــــــــــــــــــةلغــــــــــــــــــــــــة 

     د/ محمود الديب االستاذ

     يـــــــــــــــــــدرج االرضـــــــــالمــــ رقم القاعة
 المادة

 الثالثاء

 لغـــــة أجنبيـــــه ثانيـــــة ترجمة الي العربية مقال ومطالعات

 د/ دمحم يسري + م. مروة د. خالد سرواح  )تمارين( م. مروة االستاذ

 المـــــــدرج الخارجـــــــــي ( 7) قــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

   دراسات لغوية قصة ونثر مقال ومطالعات تاريخ أدب وحضارة

   د. حامد )نظري( د. دمحم يسري  د. أيمن الحلفاوي  د. أيمن الحلفاوي )نظري( االستاذ

   ( 8) قــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة
 الخميس

     قصة ونثر  دراسات لغوية الي العربيةترجمة 

     م. مروة )تمارين( )تمارين( م. ندي م. دمحم سعد )تمارين( االستاذ

     ( 8) قــــــــاعة  رقم القاعة
 

 

 



 

 جاهعة كفر الشيخ
 كلية االلسن    

                              ثاني    فصل دراسي                                                                                                                                                                            يةجنليزاللغة األ قسن

 

 عميد الكلية                                                                                                    شئون التعليم والطالب                                                                                                                       
                                                                                                    

                                              .د / عبدالحميد غالب  ()  أ                                                                                                                                                                            

 م9191/ 9102  للعام اجلاهعي  ةلثالثا جدول الفرقة 
 

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

 السبت

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة
 االحد

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة
 االثنين

 ــةـــــــــــه ثانيــــــــــــة أجنبيــــــــــــلغـــ لغــــــــــــــــــــــــة عربيــــــــــــــــــة

 د. دعاء + م/ ندي الديبد/ محمود  االستاذ

 ( 7) قــــــــاعة  المـــــــدرج الخارجـــــــــي رقم القاعة

 المادة
 الثالثاء

    دراما ترجمة من العربية شعر ونقد

    د. دعاء )نظري( م/ دمحم سعد)تمارين( م. ندي االستاذ

    ( 9) قــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

   دراما دراسات لغوية ومحادثةاستماع  دراسات لغوية

   م. ندي م. دمحم سعد م. دمحم سعد د. حامد )نظري( االستاذ

   ( 3) قــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة
 الخميس

     ترجمة من العربية شعر ونقد استماع ومحادثات

     د. سامي علي د. عادل عفيفي  د. دمحم يسري االستاذ

     ( 3) قــــــــاعة  رقم القاعة
 

 

 
 



 

 جاهعة كفر الشيخ
 كلية االلسن    

                              ثاني    فصل دراسي                                                                                                                                                                            يةجنليزاللغة األ قسن

 

 عميد الكلية                                                                                                    شئون التعليم والطالب                                                                                                                       
                                                                                                    

                                              .د / عبدالحميد غالب  ()  أ                                                                                                                                                                            

 م9191/ 9102  للعام اجلاهعي  الرابعة جدول الفرقة 
 

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

 السبت

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة
 االحد

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة
 االثنين

 لغــــــــــــــــــــــــة عربيــــــــــــــــــة      

 د/ محمود الديب       االستاذ

 المـــــدرج العلــــوي       رقم القاعة

 المادة
 الثالثاء

   لغة أجنبية ثانية مقال ومطالعات  لغـــــة أجنبيـــــه ثانيــــة

   م. ندي د. خالد سرواح +م/ ندى د. دعاء االستاذ

   ( 1) قــــــــاعة  الخارجيالمـــــدرج  رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

   مقال قاعة بحث دراسات لغوية

   )تمارين( م. ندي د. دعاء +سعد تمارين( د. حامد+  م. مروة )تمارين( االستاذ

   ( 1) قــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة
 الخميس

   نثر وقصة ترجمة الي العربية ترجمة الي العربية وقصةنثر 

   )تمارين(م/ ندي  م. دمحم سعد )تمارين( د. سامي علي د. دعاء )نظري( االستاذ

   ( 1) قــــــــاعة  رقم القاعة

 


