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 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

 ـــه ثانٌــــــةـــة أجنبٌــلغـــ    

 د.طه + م/ اسماء     االستاذ

 معامل     رقم القاعة

  مقال ولغة فرنسٌة ترجمة الً العربٌة حقوق انسان ـــة ــة عربٌــلغـــ الثالثاء المادة

 االستاذ
 

  تمارٌن( م/ دمحم دراج ) د/ عبد الوهاب  د/ دمحم ابراهٌم

  ( 2 )قــــــــاعة  المـــــــدرج االرضً رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

 مقال ولغة فرنسٌة نصوص نقد ونثر ترجمة الى العربٌة ترجمة من العربٌة

 م/ اسالم )تمارٌن ( م/ دمحم دراج ) تمارٌن( م/ اسالم )تمارٌن ( م/ اسماء رمضان ) تمارٌن ( االستاذ

 ( 5)  قــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة

 الخميس

   ترجمة الً العربٌة مقال ولغة فرنسٌة دراسات لغوٌة نصوص نقد ونثر

   د/ ابراهٌم ابو العاطً  )نظري( د / طه رشدي )نظري( د/ ضٌاء  ) نظري ( االستاذ

   ( 5) قــــــــاعة  رقم القاعة



 جاهعة كفر الشيخ
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 م9191/ 9102  للعام اجلاهعيالثانية   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

 لغــــــــــــــــــــــــت أجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثانيــــــــــت لغــــــــــــــــــــــــت عربيــــــــــــــــــت
 

 د/ طه رشدي + م./ دمحم دراج د/ محمود الدٌب االستاذ

 معامل المـــــــدرج الخارجــــً رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

     مقال ولغت فرنسيت ترجمت من العربيت دراساث لغويت استماع ومحادثت

     د/ ابراهٌم   ) نظري ( د/  عبد الوهاب )نظري( (عملًاسالم )م/+ د/ طه االستاذ

     ( 6)   قــــــــاعة ( 3)  قــاعة  معامل رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

 ترجمت الى العربيت فرنسيتمقال ولغت  نصوص ونقد ونثر ترجمت من العربيت

 د/ اسماء  )تمارٌن( د/ اسماء  )تمارٌن( م/ دمحم دراج )تمارٌن( م/ دمحم دراج ) تمارٌن ( االستاذ

 ( 13) قــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة

 الخميس

 نثرنصوص ونقد  دراسات لغوية 
ترجمت الى 

 العربيت
   

    ( د/ ضٌاء ) نظري د/ اسماء  )تمارٌن(  االستاذ

     ( 13) قــــــــاعة   رقم القاعة
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 م9191/ 9102  للعام اجلاهعية  لثالثا 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

     ترجمت من العربيت لغــــــــــــــــــــــــت عربيــــــــــــــــــت

     )نظري( + )تمارٌن(أ.د/ ٌحًٌ  د/ محمود الدٌب االستاذ

     معامل ًــــــالمـــــــدرج االرض رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

 أجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثانيــــــــــتلغــــــــــــــــــــــــت  شعرنصوص نقد  دراساث لغويت
 

 د.عبد الوهاب)نظري( + م/ دمحم دراج (نظريد. ابراهٌم ) د.عبد الوهاب االستاذ

 ( 5)  قــــــــاعة  ( 2 ) قــــــــاعة  رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

  لغويتدراساث  مقال ولغت فرنسيت  ترجمت الى العربيت ترجمت من العربيت

  م/ دمحم دراج )تمارٌن( م/اسالم )تمارٌن(  م/ اسماء  )تمارٌن( م/اسالم )تمارٌن( االستاذ

  ( 6)   قــــــــاعة رقم القاعة

 المادة

 الخميس

   شعرنصوص نقد  مقال ولغت فرنسيت ترجمت الى العربيت

   م/ دمحم دراج )تمارٌن( (نظريد/ ضٌاء  ) (+ تمارٌند.طه )نظري االستاذ

   ( 6) قــــــــاعة  رقم القاعة
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 م9191/ 9102  للعام اجلاهعي رابعةال 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

 لغــــــــــــــــــــــــت عربيــــــــــــــــــت نصوص نقد ونثر    

 د/ محمود الدٌب م/ دمحم دراج )تمارٌن(     االستاذ

 العلــــويالمـــــدرج  معامل     رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

 لغــــــــــــــــــــــــت أجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثانيــــــــــت
 

 لغت اجنبيت تانيت مقال ولغت فرنسيت دراساث لغويت

 م/ دمحم دراج )تمارٌن( )تمارٌن(م/اسالم  د. عبد الوهاب)نظري( د. ابراهٌم ابو المعاطً )نظري( + م/ اسالم )تمارٌن( االستاذ

  (  01 )قاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

   دراساث لغويت قاعت بحث نصوص نقد ونثر مقال ولغت فرنسيت

   م/ دمحم دراج )تمارٌن( أ.د/ ٌحـــً طــــه )نظري( د / طــه )نظري( االستاذ

  (  01 )قاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    القاعة رقم

 المادة

 الخميس

 ترجمت الى العربيت
 منترجمت 

 العربيت
  العربيت منترجمت  تاريخ وحضارة لغت فرنسيت

  اسالم  )تمارٌن( د/ ابراهٌم  )نظري ( + م/ م/ اسالم  )تمارٌن( م/اسالم   د / طـــه رشــدي )نظري( االستاذ

  (  01 )قاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   رقم القاعة

 


