
     

 عًيذ انكهيت                                              انًُسك انعاو نجذول انكهيت                                                  يُسك انجذول بانمسى                     

       أ. د. غادة غتورى                                       أ.د فتحي عشيبة                                       د. جالديس نجيب   / ونس  ىد.  أمان          

 

 

 و1029/ 1028 ألولانفصم انذراسي ا       فرَسيت نغت            األولى : انفرلت جذول يحاضراث 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبياَاث انيىو

 انسبج  

       اسى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

    نصىص ادثحيحقراءج و ترخًح قىاعذ اسى انًمرر
 انحكيى د.أييرج د.أيانً ونس د.أيانً ونس انًحاضر

 د.أييرة

 انحكيى
   

    707ق.  707ق.  707ق  707ق. انًكاٌ

 االثُيٍ

    صىتياخ نغت عربيت صىتياخ تعثير كتاتً نغت فرَسيت ألغراض خاصت اسى انًمرر

 عبذانكريىد.أياًَ  ندية د.خالديس د.زهرة َىار د.زهرج نىار انًحاضر
 أ. سهًً

 صالح 
   

    707ق. 415و. 707ق. 707ق.  707ق. انًكاٌ

 انثالثاء

   ترخًح قىاعذ يقرر ثقافً انًعهى ويهنح انتعهيى نغت عربيت  اسى انًمرر

 / د.أحًذ شاكر انىفاد. رتاب أتى د. عادل انهًسً د.يحًذ حىفيك  انًحاضر
أ.د غادة 

 غخىري
أ.د غادة 

 غخىري
  

    707ق.  707ق.  524 .و 524 .و  415و.  اٌانًك

 األربعاء

 لراءة و يحادثت نصىص اسى انًمرر
نغت فرَسيت 

 ألغراض خاصت
    تعثير كتاتي 

    أ.شيرين انفخرانً  أ.عهياء فضم هللا فضم هللا .عهياءأ عالء ريهاو د. انًحاضر

    707ق   707ق. 707ق. 707ق. انًكاٌ

 انخًيس

          اسى انًمرر

          انًحاضر

          انًكاٌ



     

 عًيذ انكهيت                                              انًُسك انعاو نجذول انكهيت                                                  يُسك انجذول بانمسى                     

       أ. د. غادة غتورى                                       أ.د فتحي عشيبة                                       د. جالديس نجيب   / ونس  ىد.  أمان          

 م1029/ 1028 األولانفصم انذراسي      نغت فرَسيت           الثانية : انفرلت جذول يحاضراث      

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبياَاث انيىو

 انسبج  

        اسى انًمرر

       انًحاضر

       نًكاٌا

 األحذ

    صىتياخ ترخًح سيكىنىخيح انتعهى  انصفيت اإلدارة انًذرسيت  و اسى انًمرر

    ندية د.خالديس ونس د.أيانً شا انًذتىنًر .د ييند.يصطفً أ انًحاضر

    707ق. 707ق. 524و. 524و. انًكاٌ

 االثُيٍ

   تذريس يصغر ترخًح صىتياخ أدب نصىص اسى انًمرر

   قسى انًناهح ريهاو عالء د. أ. سهًً صالح أ.زيُب يسعىد  عالء ريهاو د. اضرانًح

    707ق. 707ق. 707ق. 707ق. انًكاٌ

 انثالثاء

    قىاعذ حضارج تعثير كتاتً نصىص تعثير كتاتً اسى انًمرر

 ونس د.أيانً انحكيى د.أييرة د. زهرة َىار د.ريهاو عالء انًحاضر
 أ.أسًاء

 عبذانسًيع
   

    707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. انًكاٌ

 األربعاء

     قىاعذ أدب أدب حضارج قىاعذ   اسى انًمرر

     أ.زيُب يسعىد أ.عهياء فضم هللا فرج د.ناخً فرج د.ناخً فرج د.ناخً   انًحاضر

     707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق.   انًكاٌ

 انخًيس

        اسى انًمرر

        انًحاضر

        انًكاٌ

 



     

 عًيذ انكهيت                                              انًُسك انعاو نجذول انكهيت                                                  يُسك انجذول بانمسى                     

       أ. د. غادة غتورى                                       أ.د فتحي عشيبة                                       د. جالديس نجيب   / ونس  ىد.  أمان          

 م1029/ 1028األول انفصم انذراسي          نغت فرَسيت         انثانثت  : انفرلت  جذول يحاضراث    

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبياَاث انيىو

 انسبج  

       اسى انًمرر

       انًحاضر

       انًكاٌ

 األحذ

 طرق تذريس عًهً طرق تذريس حضارج تكنىنىخيا انتعهيى اسى انًمرر
ً فً آن حاسب

 انخخصص
 

  قسى انًناهح قسى انًناهح د.عثير فاروق نىار د.زهرج د.يحًذ فىزي انًحاضر

    707ق. 707ق. 323و. انًكاٌ

 االثُيٍ

    َصىص نصىص حضارج نغىياخ شعر اسى انًمرر

 أنذراوس ناديحأ.د.  أ.عهياء فضم هللا د.جالديس َجيب ندية د.خالديس انًحاضر
أ.عهياء فضم 

    هللا

    707ق. 707ق. 707ق. 707ق. 707ق. انًكاٌ

 انثالثاء

     شعر نغىياخ ورشح عًم ترخًح ترخًح اسى انًمرر

 د. أييرج انحكيى انًحاضر
أ.أسًاء 

 عبذانسًيع
 أ.د غادة غخىري نىار د.زهرج

أ. سهًً 

 صالح
    

     707ق. 707ق.      707ق. 707ق. 707ق. انًكاٌ

 األربعاء

   قىاعذ ورشح عًم قىاعذ  نغىياخ  اسى انًمرر

   د. ناخً فرج أ.زيُب يسعىد أ.شيريٍ انفخراًَ  د. ريهاو عالء   انًحاضر

   707ق. 707ق. 707ق.  707ق.  انًكاٌ

 انخًيس
 اسى انًمرر

 حذريب ييذاًَ
 انًحاضر



     

 عًيذ انكهيت                                              انًُسك انعاو نجذول انكهيت                                                  يُسك انجذول بانمسى                     

       أ. د. غادة غتورى                                       أ.د فتحي عشيبة                                       د. جالديس نجيب   / ونس  ىد.  أمان          

 م1029/ 1028انفصم انذراسي األول       نغت فرَسيت    انرابعت          : انفرلت  جذول يحاضراث 

 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-8 8-7 انبياَاث انيىو

 انسبج  

        اسى انًمرر

        انًحاضر

        انًكاٌ

 األحذ

   طرق تذريس  نغىياخ قىاعذ ال أدبً ) َثر(يم أدتً ) نثر( يقال اسى انًمرر

 ندية د. خالديس انًحاضر
 أ. أسًاء

 عبذانسًيع

أ. أسًاء 

   فاروق د.عثير  غخىري أ.د غادة عبذانسًيع

   706ق.  706ق. 706ق. 707ق. 706ق. انًكاٌ

 االثُيٍ

    ورشت عًم حضارج رشاد نفسًصحح نفسيح وإ يناهح اسى انًمرر

    أ.زيُب يسعىد نىار د.زهرج . انحسينًد رخة سرور ..دأ انًحاضر

    706ق. 706ق.              323و. 323و. انًكاٌ

 انثالثاء

    َصىص نصىص قىاعذ حضارة نغىياث اسى انًمرر

 انًحاضر
 د.جالديس

 َجيب
    أ.عهياء فضم هللا أنذراوسأ.د ناديح  ونس د.أيانً وَسد.أياًَ 

    706ق. 706ق. 706ق. 706ق. 706ق. انًكاٌ

 األربعاء

    طرق تذريس عًهً ترخًح نغىياخ ترخًح ورشح عًم  اسى انًمرر

   قسى انًناهح د.ناخً فرج عالء د.ريهاو أييرج انحكيى .د أييرج انحكيى .د انًحاضر

    706ق. 706ق. 706ق. 706ق  انًكاٌ

 حذريب ييذاًَ اسى انًمرر انخًيس

 


