
                                                      
 جايعح كفر انشُخ

 كهُح اِداب           

 لسى انهغاخ انشرلُح وآداتها          

 

 
 انسُذ األستار انذكتىر/ وكُم كهُح اِداب

                                         
 تذُح طُثح وتعذ،،،

 

وهً عهً  0202/0200انذراسُح نمسى انهغاخ انشرلُح )انفصم انذراسٍ انثاًَ( يرفك نسُادتكى انخطح 

 -انُذى انتانٍ :

 أوالً: يمرراخ انمسى :

                                                                            

 

        مسىلائى تأعًال رئُس ان                                                                                                      
                                                            

 خهُفح يذًىد عهً أ.د.و/         

 

 

 

 

   

عذد  أستار انًادج انفرلح انًادج انمسى

 انساعاخ
 0+3   د/ يرَى جًال انذٍَ فىزٌ األونً تذرَثاخ فً انهغح انعثرَح انهغاخ انشرلُح

 0+3 د/ صانخ يذًذ صانخ األونً انهغح انفارسُحأسانُة  انهغاخ انشرلُح
 4 لسى انهغح انعرتُح األونً  انًذخم إنً عهى انهغح انعاو انهغاخ انشرلُح
 0+0 لسى انهغح االَجهُسَح األونً   (0انهغح االَجهُسَح ) انهغاخ انشرلُح
 4 انعرتُحلسى انهغح  األونً   األدب انعرتً فً انعصرانجاههً انهغاخ انشرلُح
 3 لسى انفهسفح األونً   يذخم إنً انفهسفح انهغاخ انشرلُح
 0+3 د/عثًاٌ يذًىد يهًُ انثاَُح  (6األدب انفارسً)انشعر دتً ق  انهغاخ انشرلُح
 3 لسى انتارَخ انثاَُح    حضارة إسالمية انهغاخ انشرلُح
 3 لسى انفهسفح انثاَُح   الفرق اإلسالمية )المذهب الشيعي( انهغاخ انشرلُح
 4 د/ يذًذ يذًذ شهثً انثاَُح  نغح شرلُح )تركً( انهغاخ انشرلُح
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 0+3 د/ عثًاٌ يذًىد يهًُ انثاَُح انترجًح يٍ انفارسُح وإنُها انهغاخ انشرلُح

 َصىص يتخصصح تهغح أورتُح انهغاخ انشرلُح

 اإلساليُح()شعثح انهغاخ 

 0+0 د/ يذًذ يذًذ شهثً انثاَُح

 3 د/ يرَى جًال انذٍَ فىزي انثاَُح (0) َذى انهغح انعثرَح انذذَث انهغاخ انشرلُح

 2+4 يً يذًىد دساو انذٍَ/ أ انثاَُح األدب انعثري انذذَث )يردهح انتُىَر( انهغاخ انشرلُح

 4 جًال عثذ انفتاح د/ َريٍُ انثاَُح انهغح انسرَاَُح  انهغاخ انشرلُح

 4 أ.د.و / خهُفح يذًىد عهً انثاَُح تارَخ نغاخ األيى انسايُح انهغاخ انشرلُح

 3 د/ يرَى جًال انذٍَ فىزي انثاَُح انًجتًع االسرائُهً انًعاصر انهغاخ انشرلُح

 نصوص متخصصة بلغة أوربية انهغاخ انشرلُح
 )شعبة اللغة العبرية(       

 4 إتراهُى سانى إتراهُىد/ أ. انثاَُح

 3 د/ صانخ يذًذ صانخ انثانثح تارَخ إَراٌ )عصر صفىي( انهغاخ انشرلُح

 0+3 د/ عثًاٌ يذًىد يهًُ انثانثح األدب انفارسً )شعر( انهغاخ انشرلُح

 0+4 د/ يسعىد إتراهُى دسٍ انثانثح انترجًح يٍ انفارسُح وإنُها انهغاخ انشرلُح

 4 د/ يذًذ يذًذ شهثً انثانثح   شرلُح )تركً(نغح  انهغاخ انشرلُح

 نصوص متخصصة بلغة أوربية انهغاخ انشرلُح
 )شعبة اللغات اإلسالمية( 

 3 د/ يذًذ يذًذ شهثً انثانثح

 عًه4ً+ د/ صانخ يذًذ صانخ انثانثح تذرَثاخ نغىَح انهغاخ انشرلُح

 3 د/ يسعىد إتراهُى دسٍ انثانثح استًاع انهغاخ انشرلُح

 0+3 د/ سًر يذًىد يذًذ انثانثح عهى انتراكُة انهغاخ انشرلُح

 0+3 يعتس عثذ انكرَى عثذ انًُعى/ د انثانثح أدب عثري دذَث )انمصح وانًمال( انهغاخ انشرلُح

 3 د/ يرَى جًال انذٍَ فىزي انثانثح تعبير ومحادثة بالعبرية انهغاخ انشرلُح

 0+3 د/ يرَى جًال انذٍَ فىزي انثانثح إلى العربية والعكسالترجمة من العبرية  انهغاخ انشرلُح

 األدب انعثري انذذَث انهغاخ انشرلُح

 )انًردهح انفهسطُُُح(

 3 د/ يعتس عثذ انكرَى عثذ انًُعى انثانثح

 نصوص متخصصة بلغة أوربية انهغاخ انشرلُح
 )شعبة اللغة العبرية(

 د/ سًر يذًىد يذًذ انثانثح

 

4 

 3 د/ صانخ يذًذ صانخ انراتعح تاريخ إيران الحديث انشرلُحانهغاخ 
 

 4 د/ عثًاٌ يذًىد يهًُ انراتعح األدب الفارسى)شعر( انهغاخ انشرلُح



 
 

 -ثانياً : المقررات التى تدرس فى األقسام األخرى :     

 
 

عذد  أستار انًادج انفرلح انًادج انمسى

 انساعاخ

 3 د/ عثًاٌ يذًىد يهًُ انثاَُح انهغح انفارسُح اِثار اإلساليُح

 3 يسعىد إتراهُى دسٍد/  انثانثح انهغح انفارسُح اِثار اإلساليُح

 3 د/ صانخ يذًذ صانخ انراتعح انهغح انفارسُح اِثار اإلساليُح

 3 د/ يسعىد إتراهُى دسٍ انثانثح نغح شرلُح)فارسً( انهغح انعرتُح

 3 د/ يرَى جًال انذٍَ فىزي انثانثح نغح شرلُح)عثري( انهغح انعرتُح
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 4 د/ يسعىد إتراهُى دسٍ انراتعح الفارسية الحديثةاللهجات  انهغاخ انشرلُح

 2+3 د/ صانخ يذًذ صانخ انراتعح الترجمة من الفارسية واليها انهغاخ انشرلُح

 4 د/ يذًذ يذًذ شهثً انراتعح )تركى( لغة شرقية انهغاخ انشرلُح

 2+2 د/ يسعىد إتراهُى دسٍ انراتعح مقال وتدريبات انهغاخ انشرلُح

 الحديث األدب العبرى انشرلُحانهغاخ 
 )المرحلة اإلسرائيلية(

 2+3 د/ يرَى جًال انذٍَ فىز الرابعة

 3 أ.د.و / خهُفح يذًىد عهً الرابعة علم الداللة المقارن انهغاخ انشرلُح

 النثر العبرى الحديث و المعاصر  انهغاخ انشرلُح
 ) الرواية والمسرح(

 3 أ / يً يذًىد دساو انذٍَ انراتعح

 2+3 د/ يرَى جًال انذٍَ فىزي انراتعح الترجمة من والى العبرية انهغاخ انشرلُح

 3 أ / يً يذًىد دساو انذٍَ انراتعح عربى( –األدب المقارن )عبرى  انهغاخ انشرلُح

 3 أ.د/ إتراهُى سانى إتراهُى انراتعح (2األدب العبرى الوسيط ) انهغاخ انشرلُح

 3 د/ َريٍُ جًال عثذ انفتاح انراتعح السريانى تاريخ األدب انهغاخ انشرلُح


