
 

 كفر الشيخ جاهعت
 كليت االلسن    

                              ثاني    فصل دراسي                                                                                                                                                                           السبانيتاللغت ا قسن

 

 عمٌد الكلٌة                                                                                                    شئون التعلٌم والطالب                                                                                                                       
                                                                                                    

                                              )  أ.د / عبدالحمٌد غالب  (                                                                                                                                                                            

 م9191/ 9102  للعام اجلاهعي  االويل جدول الفرقت              
 

 
 
 
 
 

               
 
 

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

 السبت

  دراسات لغوٌة العربٌة الً ترجمة نصوص نثر

  أ.د. عبدالحمٌد )نظري( د. سعدٌة موسى )م.م/ كرم )عملً االستاذ

 لعلــــــــــــويالمــــــــــــــدرج ا رقم القاعة

 المادة

 االحد

  مطالعات ومقال
 

 نصوص نثر دراسات لغوٌة

  )تمارٌن(م.م/ دمحم معاذ   د. علً عبداللطٌف ) نظري + عملً( االستاذ
 

 )نظري(د/ سعدٌة 

 لعلــــــــــــويالمــــــــــــــدرج ا القاعة رقم

 المادة

 االثنٌن

 العربٌة من ترجمة
 

 لغــــــــــــــــــــــــة أجنبٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثانٌــــــــــة دراسات لغوٌة

 م.م/ مصطفً  سهٌم   ) نظري ( +د/ سعدٌة +  مصطفىأ. روان   )تمارٌن( فاطمهم.م/   أ.د. عبدالحمٌد+م.م/ دمحم معاذ االستاذ

 ( 4) قــــــــــــــــــــــــــاعة  (7) قــــــــــــــــــــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

     حقوق انسان لغــــــــــــــــــــــــة  عربٌــــــــــــــــــة

      د. دمحم إبراهٌم االستاذ

     رـــــــــــًالمــــــــــــــدرج اال القاعةرقم 

 المادة

 االربعاء
 

          

           االستاذ

           رقم القاعة

           المادة

 االستاذ
 الخمٌس

          

           رقم القاعة



 

 كفر الشيخ جاهعت
 كليت االلسن    

                              ثاني    فصل دراسي                                                                                                                                                                           السبانيتاللغت ا قسن

 

 عمٌد الكلٌة                                                                                                    شئون التعلٌم والطالب                                                                                                                       
                                                                                                    

                                              )  أ.د / عبدالحمٌد غالب  (                                                                                                                                                                            

 م9191/ 9102  للعام اجلاهعي  الثانيت جدول الفرقت

 

 
 
 

 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 العربٌة )سٌاسٌة( نصوص )شعر ونثر( ترجمة إلى العربٌة 

 م.م. دمحم معاذ   +د. سعدٌة موسى د/ سعدٌة موسً )نظري + تمارٌن (    م.م. مصطفى سهٌم       االستاذ

 ( 7) قــــــــــــــــــــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة

 االحد

  مطالعات ومقال  تارٌخ أدب وحـارة اسبانٌا 

  )نظري( تمارٌن ( +  د. سعدٌة موسى م.م/ فاطمه الشاملً )  د/ سعدٌة موسً )نظري( االستاذ

  ( 7) قــــــــــــــــــــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة

 االثنٌن

 دراسات لغوٌة لغــــــــــــــــــــــــة  عربٌــــــــــــــــــة
 

  

     م.م/ فاطمه الشاملً + م.م. كرم عجٌز  +  د. سعدٌة موسى)نظري (   د.دمحم إبراهٌم االستاذ

  رــــــــــــــــــــــــــــــــً ـــــــدرج االــــــالمـــــ رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

 لغــــــــــــــــــــــــة أجنبٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثانٌــــــــــة    

 )عملً( + م.م/فاطمه ) تمارٌن(+ م.م/ كرم ) نظري( أ.د/ عبد الحمٌد      االستاذ

 ( 4) قــــــــــــــــــــــــــاعة      رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة

 الخمٌس

          

           االستاذ

           رقم القاعة



 

 كفر الشيخ جاهعت
 كليت االلسن    

                              ثاني    فصل دراسي                                                                                                                                                                           السبانيتاللغت ا قسن

 

 عمٌد الكلٌة                                                                                                    شئون التعلٌم والطالب                                                                                                                       
                                                                                                    

                                              )  أ.د / عبدالحمٌد غالب  (                                                                                                                                                                            

 م9191/ 9102  للعام اجلاهعي  تلثالثا جدول الفرقت 

 

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

 السبت

 دراسات لغوٌة
 

 أدب أمرٌكا الالتٌنٌة نصوص ونقد العربٌة ترجمة الى

 م.م/ دمحم معاذأ.د. عبدالحمٌد غالب +  د. سعدٌة موسى)نظري( +  )تمارٌن( م.م. شروق العزب االستاذ
 

 د/ سعدٌة

 ( 8) قــــــــاعة                  رقم القاعة

 المادة

 االحد

 أدب أمرٌكا الالتٌنٌة  نصوص ونقد      استماع ومحادثات  
 

 

 العربٌة  من ترجمة

 االستاذ

 

 د. علً عبداللطٌف نظري()د. سعدٌة  فاطمة الشاملً.م/ م اشراف د. عبدالحمٌد+م.م/ مصطفى 

 ( 9) قــــــــــــــــــــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة

 االثنٌن

 عربٌــــــــــــــــــةلغــــــــــــــــــــــــة  
 

 لغــــــــــــــــــــــــة أجنبٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثانٌــــــــــة

 ) نظري (د/ سعدٌة  + أ. روان مصطفى كرم+م.م/  محمود الدٌبد. االستاذ

 ( 21) قــــــــــــــــــــــــــاعة  ـــــــويالمدــــــــــــــدرج العلـــــــــ رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة

 الخمٌس
          

           االستاذ
           رقم القاعة



 

 كفر الشيخ جاهعت
 كليت االلسن    

                              ثاني    فصل دراسي                                                                                                                                                                           السبانيتاللغت ا قسن

 

 عمٌد الكلٌة                                                                                                    شئون التعلٌم والطالب                                                                                                                       
                                                                                                    

                                              )  أ.د / عبدالحمٌد غالب  (                                                                                                                                                                            

 

 

 م9191/ 9102  للعام اجلاهعي  الرابعت جدول الفرقت 
 

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

 السبت

  دراسات لغوٌة ومحادثةاستماع 

 اشرافأ. د. عبدالحمٌد  +م.م. دمحم معاذ  االستاذ
 

  تمارٌن( نظري( + م.م/ شروق العزب )) عبدالحمٌد غالبد. أ.

  ( 21) قـــــــــــــــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة

 االحد

  الى العربٌة ترجمة قاعة بحث نصوص ونقد )شعر(

م.م / مصطفى عبدالحمٌد أ.د/ د. علً عبداللطٌف نظري(1عملً( +أ.د. عبدالحمٌد )1م.م, دمحم معاذ ) االستاذ  
 

  

   ( 22) قـــــــــــــــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة

 االثنٌن

 لغــــــــــــــــــــــــة  عربٌــــــــــــــــــة 12 -29 – 28تارٌخ أدب وحضارة ق ترجمة من العربٌة

 محمود الدٌبد. نظري(1)  موسى د/ سعدٌة   موسى د/ سعدٌة  االستاذ

 المـــــــــــــــــــــــدرج العلــــــــــــــــــــــــــــوي ( 22) قـــــــــــــــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

     لـــغــــة أجـــنــــبـــــٌــــــــة ثـانـــٌـــــــة

 االستاذ
     )عملً( + م.م/فاطمه ) تمارٌن(+ م.م/ كرم ) نظري(  د/ سعدٌة موسى

     ( 4) قـــــــــــــــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 االستاذ

 الخمٌس

          

           المادة

           رقم القاعة


