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 م9191/ 9102  للعام اجلاهعي  االويل 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

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة

 االحد

          

           االستاذ

           رقم القاعة

 المادة

 االثنين

 تـــــــــثاوٍت ـــــــــاجىبٍ ت ـــــــــــــلغ    

 أ. بسنت     االستاذ

 ( 11)  قــــــــــــاعت      رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

 وصىتٍاث لغىٌاث وثر وصىص حقىق اوسان لغت عربٍت

 )تمارين ( د. سهر د. وفاء  د/ دمحم ابراهيم االستاذ

 االرضـــــــــــــًالمـــــــــــذرج  رقم القاعة

 المادة

 االربعاء
 

  ومقال مطالعاث وصىتٍاث لغىٌاث العربٍت والٍهامذخل الترجمت مه  

  بسنت. + أ  أ. نهال د. سهر د. سهر  االستاذ

  المـــــــــــذرج االرضـــــــــــــً  رقم القاعة

 المادة

 الخميس

 وثر وصىص وصىتٍاث لغىٌاث وثر وصىص  استماع ومحادثت 

 أ. نهال أ. غادة د. وفاء  أ. بسنت  االستاذ

 المـــــــــــذرج االرضـــــــــــــً  المــــــذرج االرضـــــً  رقم القاعة
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 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

       لغــــــــــــــــــــــــت عربٍــــــــــــــــــت

       محمود الديبد/  االستاذ

       المــــــذرج االرضـــــً رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

 لغــــــــــــــــــــــــت أجىبٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثاوٍــــــــــت ترجمت الى العربٍت 

 أ. غادة د. سهر  االستاذ

 ( 11)  قــــــــــــــــــــــــــــــــاعت  المــــــذرج العلىي  رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

  لغىٌاث وصىتٍاث حضارةتارٌخ ادب و وصىتٍاث لغىٌاث عامت وصىص 

  د. وفاء د. يحيي د. وفاء ييد. يح  االستاذ

 ( 11)  قــــــــــــــــــــــــــــــــاعت   رقم القاعة

 المادة

 الخميس
 ومطالعاث مقال وصىص عامت ومطالعاث مقال ترجمت مه العربٍت 

 أ. غادة أ. نهال أ. نهال د. وفاء  االستاذ

 ( 11)  قــــــــــــــــــــــــــــــــاعت   رقم القاعة
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 م9191/ 9102للعام اجلاهعي    الثالثةجدول 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

  لغت  اجىٍت ثاوٍت  لغت عربٍت
  أ. غادة  د/ دمحم ابراهيم االستاذ

  المعامل  المــــــذرج الخارجً رقم القاعة
 المادة

 الثالثاء

 تارٌخ ادب وحضارة دراساث لغىٌاث وصىص ووقذ ترجمت مه العربٍت 

 ييد. يح د. سهر ييد. يح د. وفاء  االستاذ

 ( 8)  قــــــــــــــــــــــــــــــــاعت   رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

 ترجمت مه العربٍت استماع ومحادثت وصىص ووقذ   

 د. سهر أ. بسنت أ. نهال    االستاذ

 ( 1)  قــــــــــــــــــــــــــــــــاعت     رقم القاعة

 المادة

 الخميس

    استماع ومحادثت لغىٌاث وصىتٍاث   
    أ. بسنت أ. غادة    االستاذ

    ( 1)  قــــــــــــــــــــــــــــــــاعت     رقم القاعة
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 م9191/ 9102للعام اجلاهعي    ةرابعالجدول 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

 عربٍــــــــــــــــــت لغــــــــــــــــــــــــت      

 د/ محمود الديب       االستاذ

 المـــــذرج العلــــىي       رقم القاعة

 المادة

 الثالثاء

 ثاوٍتاجىبٍت لغت  وصىص ووقذ ودراما ترجمت مه العربٍت تـــــــــــثاوٍاجىبٍـــــــــــــــــــــت ت ـــــــــــــــلغ

 أ. نهال د. يحي د. وفاء ا. نهال االستاذ

 المــــــذرج العلــــــــــــــــــــــىي ( 5)  قــــــــــــــــــــــــــــــــاعت  رقم القاعة

 المادة
 االربعاء

 

  وصىص ووقذ ودراما ترجمت الى العربٍت تارٌخ ادب وحضارة مه العربٍتترجمت  
  أ. نهال د. سهر د. يحي د. وفاء  االستاذ

  ( 9)  قــــــــــــــــــــــــــــــــاعت   رقم القاعة
 المادة

 الخميس

 قاعة بحث دراساث لغىٌت استماع ومحادثاث ترجمت الى العربٍت 

 د. سهر د. سهر بسنتأ.  د. سهر  االستاذ

 ( 9) قــــــــــــــــــــــــــــــــاعت   رقم القاعة


