
 

 جاهعة كفر الشيخ
 كلية االلسن    

                              ثاني    فصل دراسي                                                                                                                                                                            اللغة األملانية قسن

 

                                            عميد الكلية                                                         شئون التعليم والطالب                                                                                                                       
                                                                                                    

                                              )  أ.د / عبدالحميد غالب  (                                                                                                                                                                            

 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

 ترجمة الى العربية مطالعات ومقال    

 + أ. مصطفى د. رشا د. احمد + أ. مصطفى     االستاذ

 المـــــدرج االرضي     رقم القاعة

 المادة

 االحد

  دراسات لغوية ترجمة من العربية نصوص ونثر وقصه قصيره

  د. مسعد د. رشا د. رشا+ أ. نهى االستاذ

  يــــــــــــــــــــدرج االرضـــــــــــــالمـــ رقم القاعة

 المادة

 االثنين

 ةـــــثاني اجنبيـــــة ةـــــلغ دراسات لغوية

 د. رشا د. مسعد االستاذ

  8ـــــــــــــــــة   عــــــــــــــــــــقا يــــــــــــــدرج االرضـــــــــالمـــ رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

     حقوق انسان ـــة ــة عربيــلغـــ
      د/ دمحم ابراهيم االستاذ

      يـــالمـــــــدرج االرض رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة

 الخميس

          

           االستاذ

           رقم القاعة



 

 جاهعة كفر الشيخ
 كلية االلسن    

                              ثاني    فصل دراسي                                                                                                                                                                            اللغة األملانية قسن

 

                                            عميد الكلية                                                         شئون التعليم والطالب                                                                                                                       
                                                                                                    

                                              )  أ.د / عبدالحميد غالب  (                                                                                                                                                                            

 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

      ترجمة من العربية تاريخ ادب وحضارة

      الجمل د. احمد الجمل د. أحمد االستاذ

      المـــــــدرج االرضـــي رقم القاعة
 المادة

 االحد

  ترجمة الى عربية نصوص دراسات لغوية
  د. مسعد الجمل د. احمد أ. مصطفىد. احمد +  االستاذ

   8ـــــــــــــــــة   عــــــــــــــــــــقا رقم القاعة
 المادة

 االثنين

 مطالعات ومقال ترجمة الى العربية ـــــةلغــــــــــــــــة عربيـــــــــ

 أ. مصطفى + د. رشا د. مسعد د/ محمود الديب االستاذ

  9ـــــــــــــــــة   عــــــــــــــــــــقا االرضيالمـــــــدرج  رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

 ةـــــثاني اجنبيـــــة ةـــــلغ    
 د. مسعد+ أ. مصطفى     االستاذ

  3ـــــــــــــــــة   عــــــــــــــــــــقا     رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة

 الخميس

          

           االستاذ

           رقم القاعة



 

 جاهعة كفر الشيخ
 كلية االلسن    

                              ثاني    فصل دراسي                                                                                                                                                                            اللغة األملانية قسن

 

                                            عميد الكلية                                                         شئون التعليم والطالب                                                                                                                       
                                                                                                    

                                              )  أ.د / عبدالحميد غالب  (                                                                                                                                                                            

 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

 ترجمة إلى العربية ترجمة من العربية استماع ومحادثة

 د. مسعد+ أ. مصطفى الجمل د. أحمد د. رشا االستاذ

  1ـــــــــــــــــة   عــــــــــــــــــــقا لـــــامــمع رقم القاعة
 المادة

 االحد

 تاريخ أدب وحضارة نصوص ونقد درسات لغوية

 د. أحمد + أ . نهى د. رشا+ أ . نهى د. مسعد االستاذ

  1ـــــــــــــــــة   عــــــــــــــــــــقا رقم القاعة
 المادة

 االثنين

 ةـــــثاني اجنبيـــــة ةـــــلغ لغــــــــــــــــــــــــة عربيــــــــــــــــــة

 د. أحمد + أ. نهى د/ محمود الديب االستاذ

  8ـــــــــــــــــة   عــــــــــــــــــــقا المـــــــدرج الخارجــــي رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

          
           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة

 الخميس

          

           االستاذ

           رقم القاعة



 

 جاهعة كفر الشيخ
 كلية االلسن    

                              ثاني    فصل دراسي                                                                                                                                                                            اللغة األملانية قسن

 

                                            عميد الكلية                                                         شئون التعليم والطالب                                                                                                                       
                                                                                                    

                                              )  أ.د / عبدالحميد غالب  (                                                                                                                                                                            

 م9191/ 9102  للعام اجلاهعي  الرابعة  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

  استماع ومحادثة ترجمة الى العربية

  د. رشا د. مسعد+ أ. مصطفى االستاذ

  معامل  1ـــــــــــــــــة   عــــــــــــــــــــقا رقم القاعة
 المادة

 االحد

 ترجمة من العربية قاعة بحث دراسات لغوية 

 مسعدد.  د. مسعد د. رشا  االستاذ

  9ـــــــــــــــــة   عــــــــــــــــــــقا  رقم القاعة
 المادة

 االثنين

 لغــــــــــــــــــــــــة عربيــــــــــــــــــة مسرح ( –نصوص ونقد ) شعر  تاريخ ادب وحضارة

 د/ محمود الديب الجمل د. أحمد الجمل د. أحمد االستاذ

 المـــــدرج العلــــوي  6ـــــــــــــــــة   عــــــــــــــــــــقا رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

 لغة اجنبية ثانية    ةـــــثاني اجنبيـــــة ةـــــلغ
 أ/ مصطفي    د. مسعد+ أ. مصطفى االستاذ

  6ــــــــة   عــــــقا      6ـــــــــة   عـــــــــــــــــقا رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة

 الخميس

          

           الستاذا

           رقم القاعة


