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اللغة االوربية الحديثة اللغة االوربية الحديثة المادة

د حمدى شاهين0اد حمدى شاهين0ااألستاذ

االولى االولى الفرقه

نصوص يونانى نثر (نثر) نصوص التينية نصوص يونانى وترجمة نصوص يونانى نثر (نثر) نصوص التينية نصوص يونانى وترجمة المادة

د نهلة د حمدى رفعت د نهلة د نهلة د حمدى رفعت د نهلة األستاذ

الثالثة الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة الثالثة الفرقه

(2)لغة التينية ادب يونانى (2)لغة التينية اللغة االيطالية (2)لغة التينية (4)لغة التينية المادة

د حمدى رفعتد مريم ويصاد مريم ويصاد حمدى رفعتد مريم ويصاد مريم ويصااألستاذ

الثانيةاالولى االولى االولى الثانية الثانية الفرقه

نصوص التينيةنصوص التينيةنصوص يونانى  نصوص يونانى  نقد ادبى نصوص التينيةالمادة

د داليا د داليا د دعاء فتحى د مريم ويصاد دعاء فتحى د داليا األستاذ

الرابعة الثالثةالثالثةالرابعة الرابعة الرابعة الفرقه

اثار وديانة(4)لغة يونانية (4)لغة يونانية (2)اللغة الالتينية اثار وديانةاثار المادة

د مجدى الهوارى د دعاء فتحى د دعاء فتحى د داليا د مجدى الهوارى د عزيزة األستاذ

االولى الثانية الثانية االولى االولى االولى الفرقه

(2)نصوص التينية نقد ادبى لغة ايطالية لغة ايطالية نقد ادبى لغة ايطالية لغة ايطالية (2)نصوص التينية نصوص التينية لغة يونانية حديثة المادة

د عبد العزيز د عبد العزيز د عبد العزيز د مجدى الهوارى د عبد العزيز د عبد العزيز د مجدى الهوارى د عبد العزيز د داليا األستاذ

الثالثة الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة الثالثة الثالثة الثالثة الفرقه

اثار نصوص التينيةالمادة

د عزيزة د داليا رسالناألستاذ

االولى الثانيةالفرقه

عميد الكليةوكيل الكليةرئيس القسمالجداول

اإلثنين

األحد

اندراسات انيوَاَية وانالتيُيةجدول توزيع احملاضرات واندروس
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(4)اللغة الالتينية 

د حمدى رفعت 

الثانية 

السبت

الجمعه

الخميس

األربعاء

الثالثاء

اللغة االوربية الحديثة 

د حمدى شاهين0ا

االولى 

 (2)اللغة االيطالية

الثانية 

(6)اللغة االيطالية اللغة اليونانية الحديثة

د حمدى رفعت 

االولى 

د حمدى رفعت 

اللغة االوربية الحديثة (2)اللغة االيطالية 

د فاسيليكى 

الثانية 

اللغة العربية 

د محمد حسنى 

الثانية 

الثالثة 

د حمدى رفعت 

الثانية 

اللغة العربية 

الثالثة 

(6)اللغة االيطالية 

د حمدى رفعت 

الرابعة 

د اسماعيل مصطفى 

تاريخ مصر 

د امل حامد

الرابعة 

ادب مقارن 

د مريم ويصا

الثالثة 

د داليا 

الثانية 

اللغة اليونانية الحديثة

ادب يونانى 

د مريم ويصا

االولى 

لغة يونانية حديثة اللغة االوربية الحديثة  نصوص يونانى وترجمة  

ادب مقارن 

د مريم ويصا

الثالثة 

لغة يونانية حديثة 

د عبد العزيز 

االولى 

االدب الرومانى 

الثانية 

(2)اللغة االيطالية 

د حمدى رفعت 

االولى 

د فاسيليكى 

الثانية 

فلسفة رومانية 

د عبدالعال0ا

الثالثة 

الثانية

د فاسيليكى  د دعاء فتحى 

الثانية

رضا سيد أمحد/ د.أ حمًود اجلعيدي/ د.أرضا سيد أمحد/ د.أحمًد عسكر/ أ
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لغة التينية لغة يونانية لغة يونانية لغة يونانية المادة

د داليا د مجدى اسماعيل د مجدى اسماعيل د مجدى اسماعيل األستاذ

االولى الثانية االولى الثانية الفرقة

المادة

األستاذ

الفرقة

اللغة اليونانية نصوص يونانى االدب اليونانى اللغة اليونانية االدب اليونانى اللغة اليونانية المادة

د دعاء د نهلة د نهلة د نهلة األستاذ

الثانية الثالثة االولى االولى الفرقة

المادة

األستاذ

الفرقة

نصوص يونانى نصوص التينية المادة

د دعاءد حمدى رفعت األستاذ

الثالثة الرابعة الفرقة

المادة

األستاذ

الفرقة

اللغة الالتينية اللغة االيطالية نصوص التينية اللغة الالتينية االدب الرومانى االدب الرومانى االدب المقارن االدب المقارن نصوص يونانية نصوص يونانية المادة

د حمدى د عبد العزيزد دالياد دالياد دالياد دالياد مريم ويصاد مريم ويصاد مريم ويصاد مريم ويصااألستاذ

الثانية الرابعة الثالثةاالولى الثانية الثانية الثالثةالثالثةالثانية الثانية الفرقة

عميد الكليةوكيل الكليةرئيس القسمالجداول

انيوَاَى وانالتيىن جدول توزيع احملاضرات واندروس

األحد

اإلثنين

الثالثاء

االولى 

د نهلة 

األربعاء

الخميس

الجمعه

(4)اللغة االيطالية 

د مجدى الهوارى 

الثانية 

السبت

الثانية 
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د مجدى اسماعيل 

الرابعة 

البردى اليونانى 

رضا سيد أمحد/ د.أحمًود اجلعيدي/ د.أرضا سيد أمحد/ د.أحمًد عسكر/ أ

(4)اللغة االيطالية 

د مجدى الهوارى 


