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اللغة الفارسٌة قواعدمدخل إلى األدب العربً(1)أعالم األدب الفارسً (1)أعالم األدب الفارسً اللغة التركٌة قواعداللغة التركٌة قواعداللغة الفارسٌةاللغة الفاررسٌة تعبٌراللغة الفارسٌة تعبٌر(قواعد)اللغة الفارسٌة (قواعد)اللغة الفارسٌة علم اللغة العامالمادة

دعاء علً.دقسم اللغة العربٌةفوزي الزفزافً.دفوزي الزفزافً.دهبة الدسوقً.أحمد هارون د.دهبة الدسوقً.أحمد هارون د.دهالة عبد الحمٌد.دهند نصٌر.فوزي الزفزافً د.دهند نصٌر.فوزي الزفزافً د.ددعاء علً.ددعاء علً.دقسم اللغة العربٌةاألستاذ

أولى عامثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًأولى عامأولى عامأولى عامأولى عامأولى عامالفرقه

القصة فً األدب الفارسًالنثر الفارسً من العصر الصفويالنثر الفارسً من العصر الصفويالمسرح فً األدب الفارسًالمسرح فً األدب الفارسًالشعر الفارسً من العصر الصفويالشعر الفارسً من العصر الصفوياللغة التركٌة أو األردٌةالنثر الفارسً فً العصرٌن المغولً والتٌموريالنثر الفارسً فً العصرٌن المغولً والتٌمورياللغة الفارسٌة محادثةاللغة الفارسٌة محادثةالمادة

هالة عبد الحمٌد.ددعاء علً.ددعاء علً.درئٌفة فؤاد.درئٌفة فؤاد.دفوزي الزفزافً.دفوزي الزفزافً.درٌم زكً.ددعاء علً.ددعاء علً.دفوزي الزفزافً.دفوزي الزفزافً.داألستاذ

ثالثة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًالفرقه

اللغة الفارسٌةعلم اللغة العامعلم اللغة العامتارٌخ إٌران القدٌمتارٌخ إٌران القدٌمنشأة اللغات السامٌة وتطورهانشأة اللغات السامٌة وتطورهامدخل إلى األدب العربًالشعر الفارسً حتى نهاٌة العصر السلجوقًالشعر الفارسً حتى نهاٌة العصر السلجوقًالمؤثرات الفارسٌة فً الحضارة اإلسالمٌةالمؤثرات الفارسٌة فً الحضارة اإلسالمٌةالمادة

هالة عبد الحمٌد.دقسم اللغة العربٌةقسم اللغة العربٌةقسم التارٌخقسم التارٌخعماد حامد.سومة خالد د.دعماد حامد.سومة خالد د.دسٌد نعٌم / دمنى ٌوسف.دمنى ٌوسف.درئٌفة فؤاد.درئٌفة فؤاد.داألستاذ

ثانٌة إسالمًأولى عامأولى عامأولى عامأولى عامأولى عامأولى عامثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًالفرقه

(محادثة)اللغة الفارسٌة تارٌخ الفرق والمذاهب(شعر ونثر)أعالم ألدب الفارسً شعر ونثر)أعالم األدب الفارسً اللغةالتركٌة أو األردٌةاللغة التركٌة أو األردٌةالقصة فً األدب الفارسًترجمة(محادثة)اللغة الفارسٌة األدب المقارنالنثر الفارسً منذ العصر الصفويالنثر الفارسً منذ العصر الصفويالمادة

هند نصٌر.دقسم التارٌخ+قسم الفلسفةمنى ٌوسف.دمنى ٌوسف.دفوزٌة صّباح.دفوزٌة صّباح.د.أهالة عبد الحمٌد.دهالة عبد الحمٌد.دهند نصٌر.دمنى ٌوسف.ددعاء علً.ددعاء علً.داألستاذ

رابعة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًالفرقه

علم اللغة العامالشعر الفارسً حتى نهاٌة العصر السلجوقًالشعر الفارسً حتى نهاٌة العصر السلجوقًمدخل إلى األدب العربًمدخل إلى األدب العربًتارٌخ إٌران حتى الفتح اإلسالمًتارٌخ إٌران حتى الفتح اإلسالمً(1)نصوص عبرٌة حدٌثة (1)نصوص عبرٌة حدٌثة (1)اللغة العبرٌة نحو وصرف (1)اللغة العبرٌة نحو وصرف (قواعد)اللغة الفارسٌة المادة

قسم اللغة العربٌةمنى ٌوسف. دمنى ٌوسف.دقسم اللغة العربٌةقسم اللغة العربٌةقسم التارٌخقسم التارٌخرٌم عصام.أشرف الشرقاوي د.درٌم عصام.أشرف الشرقاوي د.دمحمد عبد الداٌم.هاجر مصطفى د.دمحمد عبد الداٌم.هاجر مصطفى د.ددعاء علً.داألستاذ

أولى عامثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًثانٌة إسالمًأولى عامأولى عامأولى عامأولى عامأولى عامالفرقه

تارٌخ الفرق والمذاهبترجمةاألدب المقارنالشعر الفارسً حتى نهاٌة العصر السلجوقًالشعر الفارسً حتى نهاٌة العصر السلجوقًتارٌخ إٌران منذ العصر الصفويتارٌخ إٌران منذ العصر الصفوياللغة التركٌة أو األردٌةتارٌخ الفرق والمذاهبتارٌخ الفرق والمذاهبتارٌخ إٌران فً العصرٌن المغولً والتٌموريتارٌخ إٌران فً العصرٌن المغولً والتٌموريالمادة

قسم التارٌخ+قسم الفلسفةهالة عبد الحمٌد.دمنى ٌوسف.دمنى ٌوسف.دمنى ٌوسف.دقسم التارٌخقسم التارٌخسندس عاصم.دقسم التارٌخ+قسم الفلسفة قسم التارٌخ+قسم الفلسفة قسم التارٌخقسم التارٌخاألستاذ

ثالثة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًرابعة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًثالثة إسالمًالفرقه

المسرح فً األدب الفارسًالمسرح فً األدب الفارسً(أسالٌب حدٌثة)اللغة الفارسٌة (أسالٌب حدٌثة)اللغة الفارسٌة نشأة اللغات السامٌة وتطورهانشأة اللغات السامٌة وتطورهاترجمةترجمةأعالم األدب الفارسً أعالم األدب الفارسً المادة

رئٌفة فؤاد.درئٌفة فؤاد.دهالة عبد الحمٌد.دهالة عبد الحمٌد.دعماد حامد.سومة خالد د. دعماد حامد.سومة خالد د.دهالة عبد الحمٌد.دهالة عبد الحمٌد.دمنى ٌوسف.دمنى ٌوسف.داألستاذ

ض إسالمًض إسالمًض إسالمًض إسالمًض إسالمًض إسالمًض إسالمًض إسالمًض إسالمًض إسالمًالفرقه

أشرف انشرقاوي/ و.د.أحمًد عسكر/ أ

وكيم انكهية رئيس انقسى

رضا سيد أمحد/ د.أحمًود اجلعيدي/ د.أ

اإلثنٌن

الثالثاء

األربعاء

الجمعه

الخمٌس

(اساليى)انهغات انشرقية جدول توزيع احملاضرات واندروس

88قاعة  2020/2019نهفصم اندراسى االول يٍ انعاو اجلايعى 

السبت

األحد

عًيد انكهية اجلداول
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(قواعد)لغة حبشٌة تارٌخ األدب العبري الحدٌث فً مرحلة الهسكاالهالقصة العبرٌة القصٌرة الحدٌثةترجمة من العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌةترجمة من العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌةنصوص من أدب المشنا والتلمودنصوص من أدب المشنا والتلمودنصوص من األدب العبري القدٌمنصوص من األدب العبري القدٌم(قواعد)لغة حبشٌة 3دٌثة تعبٌر ومحادثة 3دٌثة تعبٌر ومحادثة المادة

عماد حامد.دهاجر مصطفى.دمحمد عبد الداٌم.دشعبان سالم.د.أشعبان سالم.د.أعبٌر الحدٌدي.دعبٌر الحدٌدي. دعبٌر الحدٌدي.دعبٌر الحدٌدي.دعماد حامد.درٌم عصام.ٌحٌى عبد هللا د. د.أرٌم عصام.ٌحٌى عبد هللا د.د.أاألستاذ

ثانٌة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًالفرقه

األدب العبري الحدٌث فً المرحلة الفلسطٌنٌةنصوص من الشعر العبري الحدٌثنصوص من الشعر العبري الحدٌثعلم األصواتعلم األصوات(قواعد)اللغة الحبشٌة (قواعد)اللغة الحبشٌة ترجمة من العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌةاللغة السرٌانٌة أو الحبشٌةاتجاهات نقد العهد القدٌماتجاهات نقد العهد القدٌمنصوص من األدب العبري الوسٌطالمادة

ا روحً.دشعبان سالم د.أاألستاذ عفاف السٌد.دمحمد عبد الداٌم.دمحمد عبد الداٌم.دعماد حامد.دعماد حامد.دعماد حامد.دعماد حامد.دعماد حامد.سومة خالد د.دعماد حامد.سومة خالد د.دعبٌر الحدٌدي.دعبٌر الحدٌدي.دراٌن

رابعة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًالفرقه

الفرق الٌهوديترجمة من العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌةاألدب العبري الحدٌث فً المرحلة الفلسطٌنٌةاتجاهات نقد العهد القدٌماتجاهات نقد العهد القدٌمنصوص من األأدب العبري الوسٌطنصوص من األدب العبري الوسٌطترجمة من العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌةترجمة من العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌةالفرق الٌهودٌةالفرق الٌهودٌةتارٌخ األدب العبري الوسٌطالمادة

ا روحً.دشعبان سالم د.أاألستاذ رٌم عصام.رانٌا د.دأشرف الشرقاوي.دعفاف السٌد.دعبٌر الحدٌدي.دعبٌر الحدٌدي.دشعبان سالم.د.أشعبان سالم.د.أشعبان سالم.د.أشعبان سالم.د.أرٌم عصام.رانٌا روحً د.درانٌا روحً.دراٌن

ثالثة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًالفرقه

تارٌخ الٌهودتارٌخ األدب العبري الوسٌطتارٌخ األدب العبري الوسٌطالقصة العبرٌة القصٌرة الحدٌثةالقصة العبرٌة القصٌرة الحدٌثةاألدب العبري الحدٌث فً مرحلة الهسكاالهاألدب العبري الحدٌث فً مرحلة الهسكاالهتارٌخ الٌهوداللغة العبرٌة نحو وصرف اللغة العبرٌة نحو وصرف علم األصواتعلم األصواتالمادة

قسم التارٌخرانٌا روحً.شعبان سالم د.د.أرانٌا روحً.شعبان سالم د.د.أمحمد عبد الداٌم.دمحمد عبد الداٌم.دهاجر مصطفى.دهاجر مصطفى.دقسم التارٌخهاجر مصطفى.دهاجر مصطفى.دعماد حامد.دعماد حامد.داألستاذ

ثانٌة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًالفرقه

ترجمة من العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌةنصوص من األدب العبري القدٌمنصوص من األدب العبري القدٌمنصوص من الشعر العبري الحدٌثنصوص من الشعر العبري الحدٌث3دٌثة تعبٌر ومحادثة 3دٌثة تعبٌر ومحادثة ترجمة من اللغة العربٌة إلى العبرٌةترجمة من اللغة العربٌة إلى العبرٌةترجمة من العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌةترجمة من العبرٌة الحدٌثة إلى العربٌةنصوص من األدب العبري الوسٌطالمادة

أشرف الشرقاوي.دعبٌر الحدٌدي.دعبٌر الحدٌدي.دمحمد عبد الداٌم.دمحمد عبد الداٌم.درٌم عصام.ٌحٌى عبد هللا د.د.أرٌم عصام.ٌحٌى عبد هللا د.د.أٌحٌى عبد هللا.د.أٌحٌى عبد هللا.د.أأشرف الشرقاوي.دأشرف الشرقاوي.درانٌا روحً.شعبان سالم د.د.أاألستاذ

رابعة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًثانٌة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًالفرقه

الفرق الٌهودٌةترجمةمن اللغة العربٌة إلى العبرٌةترجمة من اللغة العربٌة إلى العبرٌةفقه اللغة المقارنفقه اللغة المقارناألدب العبري الحدٌث فً المرحلة الفلسطٌنٌةاألدب العبري الحدٌث فً المرحلة الفلسطٌنٌةنصوص من أدب المشنا والتلمودنصوص من أدب المشنا والتلمود(قواعد)اللغة السرٌانٌة أو الحبشٌة (قواعد)اللغة السرٌانٌة أو الحبشٌة تارٌخ األدب العبري الوسٌطالمادة

رٌم عصام.رانٌا روحً د.دٌحٌى عبد هللا.د.أٌحٌى عبد هللا.د.أعماد حامد.دعماد حامد.دعفاف السٌد.دعفاف السٌد.دعبٌر الحدٌدي.دعبٌر الحدٌدي.دعماد حامد.سومة خالد د.دعماد حامد.سومة خالد د.درانٌا روحً.شعبان سالم د.د.أاألستاذ

ثالثة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًرابعة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًثالثة سامًالفرقه

األدب العبري الحدٌث فً مرحلة الهسكاالهالقصة العبرٌة القصٌرة الحدٌثةثانٌة (3)اللغة العبرٌة الحدٌثة نحو وصرف ثانٌة (3)اللغة العبرٌة الحدٌثة نحو وصرف ثالثة (قواعد)اللغة السرٌانٌة أو الحبشٌة ثالثة (قواعد)اللغة السرٌانٌة أو الحبشٌة اللغة السرٌانٌة أو الحبشٌة رابعةاللغة السرٌانٌة أو الحبشٌة رابعةفقه اللغة المقارن رابعةفقه اللغة المقارن رابعةالمادة

هاجر مصطفى.دمحمد عبد الداٌم.دهاجر مصطفى.دهاجر مصطفى.دعماد حامد.سومة خالد د.دعماد حامد.سومة خالد د.دعماد حامد.سومة خالد د.دعماد حامد.سومة خالد د.دعماد حامد.دعماد حامد.داألستاذ

ض سامًض سامًض سامًض سامًض سامًض سامًض سامًض سامًض سامًض سامًالفرقه

رضا سيد أمحد/ د.أ حمًود اجلعيدي/ د.أأشرف انشرقاوي/ و.د.أحمًد عسكر/ أ

األحد

الثالثاء

اإلثنٌن

(سايى)انهغات انشرقية جدول توزيع احملاضرات واندروس

214قاعة  2020/2019نهفصم اندراسى االول يٍ انعاو اجلايعى 

عًيد انكهيةوكيم انكهيةرئيس انقسىاجلداول

الجمعه

الخمٌس

األربعاء

السبت


