
 9109/9191جدول قسم اللغة العربٌة للفصل الدراسً الثانً                              

 جدول محاضرات الفرقة األولى                                       

 المكان الزمن الٌوم عضو هٌئة التدرٌس اسم المقرر م

 لىإ من

 0مدرج  9.01 8.01 السبت منتدب من قسم التارٌخ الحضارة اإلسالمٌة 0

 0مدرج  01.01 9.01 السبت أ.د/ محمد أبو علً العروض 9

النحو والصرف  0

 )المرفوعات واألفعال(

 0مدرج  00.01 01.01 السبت أم.د / مصطفى إسماعٌل

األدب العربً فً صدر  4

 اإلسالم والعصر األموي

 0مدرج  09.01 00.01 السبت أم.د/ أسماء شمس الدٌن

 906 قاعة 0.01 09.01 السبت د/ أحمد شتٌة مناهج تفسٌر القرآن 5

النقد حتى نهاٌة  تارٌخ 6

 (9القرن الثالث الهجري )

 0 مدرج 0.01 09.01 الثالثاء جمال رانٌة/ أم.د

 0 مدرج 9.01 0.01 الثالثاء فراج محمود/ د.أ اللغة مدخل إلى علم 7

النحو والصرف  8

 )المرفوعات واألفعال(

 0مدرج  0.01 9.01 الثالثاء إٌمان رضواند/ 

األدب العربً فً صدر  9

 اإلسالم والعصر األموي

 0مدرج  4.01 0.01 الثالثاء د/ عصام وهبان

النقد حتى نهاٌة  تارٌخ 01

 (9القرن الثالث الهجري )

 0مدرج  0.01 09.01 الخمٌس د/إٌمان عبد السمٌع

 0 مدرج 9.01 0.01 الخمٌس نظمً رانٌا/ أم.د القرأن تفسٌر مناهج 00

جمٌع السادة أعضاء  الساعات المكتبٌة 

 هٌئة التدرٌس

    

     أم.د/رانٌا نظمً مادة االنتساب 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات الفرقة الثانٌة 

 المكان الزمن  الٌوم عضو هٌئة التدرٌس مقرراسم ال م

 لى إ من

نصوص أوروبٌة  0

 ( 9وترجمة)

 908 ةقاع 9.01 8.01 السبت   ًنظمأم.د/ رانٌا 

لغة شرقٌة )العبرٌة أو  9

 (9الفارسٌة( )

منتدب من قسم اللغات 

 الشرقٌة 

  908 ةقاع 01.01 9.01 السبت 

لغة شرقٌة العبرٌة أو  9

 (9الفارسٌة( )

منتدب من قسم اللغات 

 الشرقٌة 

  906 ةقاع 01.01 9.01 السبت 

 908 ةقاع 00.01 01.01 السبت    ًرانٌا نظمأم.د/  علم الحدٌث ونصوصه   0

األدب العربً فً العصر  4

 العباسً األول )نثر( 

  908 ةقاع 09.01 00.01 السبت  إٌمان بركات أ.د/ 

األدب العربً فً العصر  5

 العباسً األول )نثر(

أم.د/ أسماء شمس 

 الدٌن 

 908 ةقاع 0.01 09.01 السبت 

  908 ةقاع 9.01 0.01 السبت   د/ أحمد شتٌة  علم القافٌة   6

النحو والصرف  7

 )المنصوبات والمصادر( 

 9مدرج  0.01 09.01 الثالثاء  بدور أبو جنٌنةد/ 

النحو والصرف  8

 )المنصوبات والمصادر(

 9مدرج  9.01 0.01 الثالثاء د/ إٌمان رضوان 

 9مدرج  0.01 9.01 الثالثاء    أحمد شتٌة د/ علم الحدٌث ونصوصه 9

نصوص أوروبٌة  01

 (9وترجمة)

 9مدرج  4.01 0.01 الثالثاء  د/أحمد شتٌة  

النقد العربً فً القرن  00

 الرابع الهجري  

 9مدرج  0.01 09.01 الخمٌس  أم.د/ رنٌة جمال 

النقد العربً فً القرن  09

 الرابع الهجري  

  9مدرج  9.01 0.01 الخمٌس  د/ إٌمان عبد السمٌع 

 9مدرج  0.01 9.01 الخمٌس  أ.د/ محمد أبو علً   علم القافٌة  00

جمٌع السادة أعضاء  الساعات المكتبٌة 

 هٌئة التدرٌس

    

 0مدرج  0 9 الجمعة د/سامح كمال مادة االنتساب 

 



 الثالثة  جدول محاضرات الفرقة

 المكان الزمن  الٌوم تدرٌسال عضو هٌئة مقرراسم ال م

 لىإ من

لغه شرقٌة )العبرٌة أو  0

  (4الفارسٌة( )

منتدب من قسم اللغات  

 الشرقٌة

 095 ةقاع 01.01 9.01 ألربعاءا

)العبرٌة أو  لغة شرقٌة 9

 (4الفارسٌة( )

من قسم اللغات منتدب 

 الشرقٌة

 095 قاعة 00.01 01.01 األربعاء

 991 قاعة 01.01 9.01 السبت  منتدب من قسم الفلسفة  الفلسفة اإلسالمٌة 0

العربً فً عصر دب ألا 4

   الدول واإلمارات

  991 قاعة 00.01 01.01 السبت  شمس الدٌن سماءأد/ أم.

)التوابع  صرفالنحو وال 5

  والمشتقات(

  991 قاعة 09.01 00.01 السبت   ٌمان رضوان  إد/ 

النحو والصرف )التوابع  6

 والمشتقات(

 991 قاعة 0.01 09.01 السبت  أبو جنٌنةد/ بدور 

األدب العربً فً عصر  7

 الدول واإلمارات  

 0مدرج  0.01 09.01 الخمٌس د/ اٌمان بركات   أ.

 ألندلسا أدب المغرب و 8

 )النثر والموشحات(

 0مدرج  9.01 0.01 الخمٌس  شحاتةد/ مروة أم.

األدب العربً فً العصر  9

 العباسً الثانً )نثر(  

 0مدرج  0.01 9.01 الخمٌس    وهبان د/ عصام

 0مدرج  4.01 0.01 الخمٌس كمالد/ سامح    (معاجمعلم اللغة )ال 01

جمٌع السادة أعضاء  الساعات المكتبٌة 

 هٌئة التدرٌس

    

     أ.د/محمود فراج مادة االنتساب 

 

 

 

 

 

 

 



  الرابعة جدول محاضرات الفرقة

 المكان الزمن  الٌوم تدرٌسال عضو هٌئة مقرراسم ال م

 لى إ من

لغة شرقٌة )العبرٌة أو  0

  (6الفارسٌة( )

منتدب من قسم اللغات 

 الشرقٌة

  990 قاعة 9.01 8.01 السبت 

لغة شرقٌة )العبرٌة أو  0

 (6الفارسٌة( )

منتدب من قسم اللغات 

 الشرقٌة

 508 قاعة 9.01 8.01 السبت 

  990 قاعة 01.01 9.01 السبت  عبد السمٌع إٌمان د/ مقارن الدب ألا 9

والصرف )مواقع  نحوال 0

الجملة من اإلعراب، 

   التذكٌر، والتأنٌث(

 990 قاعة 00.01 01.01 السبت أبو جنٌنةد/ بدور 

 990 قاعة 09.01 00.01 السبت  محمد أبو علًد/ أ.   األدبً تذوقال 4

حدٌث ال العربً دباأل 5

 )المسرح(

 990 قاعة 0.01 09.01 السبت ٌمان بركات أ.د/ إ

  990ةقاع 9.01 0.01 السبت ٌمان بركات أ.د/ إ دب المقارن األ 6

النحو والصرف )مواقع  7

الجملة من اإلعراب، 

 التذكٌر، والتأنٌث(  

د/ مصطفى أم.

 إسماعٌل

 906 ةقاع 9.01 8.01 الخمٌس 

األدب العربً الحدٌث  8

 )المسرح(

شمس  سماءأم.د/ أ

  الدٌن

 906 ةقاع 01.01 9.01 الخمٌس 

البالغة العربٌة )علم  9

  (بدٌعال

 906 ةقاع 00.01 01.01 الخمٌس  جمال   أم.د/ رانٌة

البالغة العربٌة )علم  01

 البدٌع(

 906 ةقاع 09.01 00.01 الخمٌس  الشٌخ د/ عبد الواحدأ.

 906 ةقاع 0.01 09.01 الخمٌس   وهباند/ عصام   أدب مصر اإلسالمٌة 00

  906 ةقاع 9.01 0.01 الخمٌس   الشٌخد/ عبد الواحد أ. األدبًتذوق ال  09

جمٌع السادة أعضاء   الساعات المكتبٌة 

 هٌئة التدرٌس
    

     أ.د/محمود فراج مادة االنتساب 

 رئٌس مجلس القسم                 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                   عمٌد الكلٌة             أمٌن مجلس القسم    

 ن الشافعًد/إٌمان رضوان                       أ.د/إٌمان بركات                        أ.د/ أحمد عبد العزٌز                      أ.د/ حنا


