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اثار وفنون اسالمية اثار وفنون اسالمية المادة

رجب المهر/درجب المهر/داألستاذ

الثانيةالثانيةالفرقه

االدب التركى االدب التركى او االردى ترجمة من اللغات االسالمية التصوف االسالمى النثر الفارسى منذ التصوف الشعر الفارسى فى العصرين المادة

محمد كمال  / د+د فوزيةد فوزية د رئيفة د رئيفة هند / دد رئيفة دعاء على / ددعاء على / داألستاذ

الثالثةالرابعةالرابعةالرابعةالثانية الثالثة الثالثة الثالثة الفرقه

اللغة الفارسية االدب التركىالقصة والمسرح (قواعد)اللغة الفارسية المادة

د هالة عبد الحميد د فوزية د هالة عبد الحميد د هالة عبد الحميد األستاذ

االولىالرابعةالرابعةاالولىالفرقه

النثر الفارسى االدب التركى النثر الفارسى فى العصرينالقصة والمسرح المادة

د هند د فوزية دمحمد كمال د احمد هاروند فوزى الزفزافى  د منى مصطفى األستاذ

الرابعةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالرابعةالرابعةالرابعةالفرقه

النثر الفارسى النثر الفارسى المادة

د دعاء على د دعاء على األستاذ

الثانيةالثانيةالفرقه

اللغة االوربية الحديثة االدب العربى االدب العربى االدب العربى االدب العربى المادة

قم انجليزى دمحمد كمال د احمد هاروند على الغريب 0اد مدحت د مدحت د على الغريب 0ااألستاذ

الثالثةالثانية الثانية الثانية الثانية الثالثةالثالثةالفرقه

التصوف االسالمى ترجمة من اللغات المادة

د رئيفة د هالة عبد الحميد األستاذ

الرابعةالرابعةالفرقه

عميد الكليةوكيل الكليةرئيس القسمالجداول

د منى يوسف 

الرابعة

المكتبة الفارسية

رئيفة فؤاد/د

الثالثة

تاريخ الدولة العثمانية  القصة والمسرح 

د دعاء على 

الثانية 

     قسم تاريخ 

النثر الفارسى منذ النشأة

د دعاء على 

الثانية 

اللغة الفارسية قواعد 

االولى

الثالثة

     قسم تاريخ 

اللغة االوربية الحديثة 

قسم اللغة االنجليزية 

الثالثة

النثر الفارسى منذ النشأةاالدب التركى او االردى 

اللغة العبرية الحديثة 

د يحيى عبد هللا 

االولى

اللغة االوربية الحديثة 

قسم اللغة االنجليزية 

االولى

اللغة االوربية الحديثة 

قسم اللغة االنجليزية 

الثانية

النثر الفارسى منذ النشأة

د دعاء على 

الثانية

اللغة االوربية الحديثة 

قسم اللغة االنجليزية 

الرابعة

الرابعة
المدخل الى االدب التركى أو األوردى

فوزية صباح /د

تاريخ الدولة العثمانية االدب التركى او االردى 

الثالثة

االولى

ترجمة من اللغات االسالمية 

د فوزى الزفزافى

الرابعة

اللغة االوربية الحديثة 

قسم اللغة االنجليزية 

اللغة االوربية الحديثة 

قسم اللغة االنجليزية 

االولى

(قواعد)اللغة االوردية

الثانية

تاريخ الشرق القديم

قسم التاريخ 

االولى

اللغة العربية 

فسم اللغة العربية

االولى

(اساليى)انهغات انشرقية جدول توزيع احملاضرات واندروس

88قاعة  2019/2018نهفصم اندراسى انثاَى يٍ انعاو اجلايعى 

التصوف االسالمى 

قسم الفلسفة 

الرابعة

د فوزى الزفزافى 

السبت

األحد

المدخل الى االدب التركى أو األوردى

فوزية صباح /د

الثانية

فوزية صباح /د

هند / د

الثالثة 

المكتبة الفارسية الرواية فى االدب الفارسى 

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الجمعه

الخميس

د دعاء على 

االولى

(نحو وصرف)اللغة العبرية اللغة الفارسية تعبير 

د اشرف الشرقاوى  0ا

رضا سيد أمحد/ د.أحمًود اجلعيدي/ د.أأشرف انشرقاوي/ و.د.أحمًد عسكر/ أ
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اللغة العبرية الحديثة تاريخ االدب العبرى الحديث نصوص عبرية حديثة ادب حبشى او سريانى اللغة االوربية الحديثة اللغة االوربية الحديثة ترجمة من العبرية الحديثة لغة سريانية قواعد المادة

هاجر مصطفى / ديحيى عبد هللا/ دعفاف / دسومة  / عمادأود/ دEقسم Eقسم احمد قشطة / دسومة خالد / داألستاذ

الثانية الثالثة الثالثة الثالثة الثالثة الثالثة الثالثة الثانية الفرقه

تاريخ االدب العبرى الحديث (محادثة)اللغة العبرية اللغة العربية االستشراق اليهودى المادة

يحيى عبد هللا/ دهاجر مصطفى / دقسم عربى رانيا/ د+عبير/داألستاذ

الرابعة الثانية الثانية الثانية الثانية الرابعة الفرقه

تاريخ االدب العبرى الحديث ادب حبشى او سريانى ترجمة من العبرية الحديثة للعربية نصوص متخصصة المادة

يحيى عبد هللا/ دسومة / عماد او د/ داحمد قشطة / دEقسم األستاذ

الثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالفرقه

(نحو وصرف)اللغة العبريةنصوص عبرية حديثة ديانات مقارنة نصوص من النثر العبرىالمادة

احمد قشطة / دعفاف /  درانيا/ د+عبير / دمحمد هندام / داألستاذ

الثانية الثالثة الثالثة الثانية الفرقه

تاريخ االدب السريانى نصوص من النثر العبرى الحديث لغة سريانيةالقواعد اللغة العبرية نحو وصرفانجليزى اليهود فى اتاريخ االسالمى المادة

سومة / عماد او د/ دهندام / دسومة / داحمد قشطة / دEقسم قسم تاريخ األستاذ

الرابعة الثانية الثانية الثانية الثانية الرابعة الرابعة الرابعة الفرقه

ادب حبشى او سريانى تاريخ االدب العبرى الحديث االستشراق اليهودى تاريخ االدب السريانى نصوص متخصصة اليهود فى التاريخ االسالمى تاريخ االدب العبرى الحديث نصوص عبرية حديثة نصوص عبرية حديثةدينات مقارنةالمادة

سومة / عماد او د/ ديحيى عبد هللا/ درانيا/ د+عبير / دسومة / عماد او د/ دEقسم قسم تاريخ يحيى عبد هللا/ دعفاف / دعفاف/ درانيا/ د+عبير/داألستاذ

الثالثةالرابعة الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة الثالثةالثالثةالثالثةالفرقه

ادب حبشى او سريانى تاريخ فلسطيناللغة العربية تاريخ فلسطيننصوص متخصصة نصوص متخصصة نصوص من االدب العبرى فى االندلس(نحو وتعبير)اللغة العربية نصوص متخصصة نصوص متخصصة المادة

سومة / عماد او د/ دقسم تاريخ قسم عربى قسم تاريخ Eقسم Eقسم قسم عربى قسم عربى Eقسم Eقسم األستاذ

الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الرابعة الثالثة الثالثة الثالثة الثانية الفرقه

عميد الكليةوكيل الكليةرئيس القسمالجداول

الجمعه

الخميس

األربعاء

السبت

األحد

الثالثاء

رانيا /د+عبير / داإلثنين

الثالثة

عماد / سومة أود/ د

الرابعة

(سايى)انهغات انشرقية جدول توزيع احملاضرات واندروس

214قاعة  2019/2018نهفصم اندراسى االول يٍ انعاو اجلايعى 

تاريخ فلسطين 

قسم تاريخ 

(نحو وصرف)اللغة العبرية 

احمد قشطة / د

الثانية  الثانية 

اللغة االوربية الحديثة 

Eقسم 

الرابعة 

نصوص من االدب العبرى فى االندلس

رانيا / د+شعبان سالم / د.ا

الرابعة 

نصوص من النثر العبرى الحديث 

محمد هندام / د

اللغة االوربية الحديثة 

Eقسم 

الثانية 

اليهود فى التاريخ االسالمى تاريخ االدب السريانى او الحبشة ديانات مقارنة

قسم التاريخ 

رانيا /د+عبير الحديدى / د

(نحو وتعبير)اللغة العربية 

قسم عربى 

نصوص من االدب العبرى 

رانيا / د+شعبان سالم / د.ا

الرابعةالرابعة

ترجمة من العبرية الحديثة  لغة سريانية قواعد 

قسم عربى 

الثالثة 

الرابعة 

سومة خالد / د

تاريخ االدب العبرى الحديث 

يحيى عبد هللا/ د

الثالثة 

اللغة العبرية الحديثة 

الثانية 

احمد قشطة / د

الثالثة 

تاريخ االدب العبرى الحديث 

يحيى عبد هللا/ د

االستشراق اليهودى 

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

هاجر مصطفى / د

الثانية الثانية 

(نحو وتعبير)اللغة العربية 


