
 

  كلية اآلداب                                                                                                                                                 امعة كفر الشيخ ج

 شئون التعليم والطالب 

 جغرافياقسم :                                                                                                                   الفرقة : األولى                                           

 أولمستوى حة  برنامج مسا 2020/ 2019للعام الجامعى  الثانىجدول محاضرات الفصل الدراسى ا

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 صور جوية  السبت 

د/ نورا رجب  

603 

 ادارة موارد

 د/ دعاء عوض 

603 

 وطن عربى  

 د/ عبد هللا عالم أ.

311 

  

       األحد 

 بادىء الخرائط م االثنين 
 د/ عبد الحميد الصباغأ.

311 

     

 جغرافيا بشرية    الثالثاء

 احمد ابو زبد د/ أ.

311 

 طقس ومناخ 

 د/ زينهم مجد أ.

603 

 لغة انجليزية 

 د/ ايمن الحلفاوى أ.

510 

  

        األربعاء

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 قسم : جغرافيا                                                                                                                                                           الثانيةالفرقة :   

 ثانىمستوى برنامج مسا حة  2020/ 2019دول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى ج

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 اوراسيا    السبت 

 د/ احمد ابو زيد أ.
 +د/ محمد الشناوى

603 

 استشعار عن بعد 

 د/ نورا رجب 

603 

  

       األحد 

 اساليب كمية   ثنين اال
 أ.د/ عبد الحميد الصباغ

311 

 دراسة ميدانية 

 د/ سعيدة دياب

311 

   

       الثالثاء

        األربعاء

 طرق تمثيل  الخميس

د/ على يونس  

603 

 جغرافيا اقتصادية  

 د/ محمد الشناوى 

311 

 جغرافيا السكان  

 د/ دعاء عوض 

311 

 

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                                                                                            امعة كفر الشيخ                                      ج

 شئون التعليم والطالب 

 قسم : جغرافيا                                                           الفرقة : األولى                                                                                                  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 جغرافيا طبيعية + كشوف جغرافية  السبت 

 311أ.د/ عبد هللا عالم 

 جغرافيا عملية وخرائط
د/ نورة رجب 

311 

   

       األحد 

       االثنين 

تاريخ مصر حتى الفتح االسالمى   الثالثاء

 أ.د/ماجدة عبد هللا 

 د/ كريمة رمضان
604 

    

 وطن عربى    األربعاء

 د/ سعيدة دياب

311 

 جغرافيا بشرية 

 د/ احمد ابو زيد أ.

603 

 الحاسب االلى 

 شناوى د/ محمد ال

311  

 

       الخميس

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 قسم : جغرافيا                                                                                                                                                           الثانيةالفرقة : ا  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 مساحة مستوية   األحد 
 أ.د/ عبد الحميد الصباغ

603 

 جيومورفولوجيا   

 د/ عبد هللا عالم أ.

311 

  

 جغرافيا مناخية  االثنين 

د/ زينهم مجد 

604 

 جغرافيا السكان 

 د/ دعاء عوض

604 

 جغرافية اسيا  

 د/ دعاء عوض

311 

 

 ساليب الكمية اال الثالثاء
 د/ عبدالحميد الصباغ

311 

 تاريخ وسيط  
 د/ ياسر + د/ صبحى

604  

   

        األربعاء

       الخميس

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 قسم : جغرافيا                                                                                                                                                           الثالثةالفرقة :   

  2020/ 2019الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى جدول محاضرات 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 جغرافية التنمية   األحد 

د/ نورة رجب 

522 

 خرائط التوزيعات 

 د/ احمد ابو زيد 

522 

   

 جغرافية تاريخية  االثنين 

 د/ سعيدة دياب 

522 

 افيا اقتصادية جغر 

 د/ محمد الشناوى 

603 

 جغرافية مياة وطاقة 

 د/ محمد الشناوى 

523 

  

 نظم  معلومات  الثالثاء

 د/ زينهم مجد 

603 

     

        األربعاء

       الخميس

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                                                      امعة كفر الشيخ                                                                            ج

 شئون التعليم والطالب 

 قسم : جغرافيا                                                                                                                                                          الرابعةالفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 استشعار عن بعد  األحد 

 د/ زينهم مجد 

311 

 موضوع خاص 

 د/ دعاء عوض 

606 

 الجديد  جغرافية العالم 
 د/ نورة رجب 

522 

  

 تخطيط اقليمى  االثنين 

 د/ احمد ابو زيد 

603 

 جغرافيا سياسية

 د/ على يونس 

603 

    

       الثالثاء

 بحث ميدانى   األربعاء

 د/ سعيدة دياب 

522 

 جغرافية مصر البشرية  

 د/ سعيدة دياب 

311 

   

       الخميس

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                                                                                                                          امعة كفر الشيخ        ج

 شئون التعليم والطالب 

 ج ) مساحة (قسم :                                                                                                                                                         الثالثةالفرقة : ا  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 ة طبوغرافيةجغرافي األحد 
  د/ عبد الحميد الصباغ

603 

 خرائط الية 

 د/ نورة رجب 

311 

 خرائط جيولوجية 

 د/ عبد هللا عالم أ.

311 

   

 جغرافية اقتصادية   االثنين 

 د/ محمد الشناوى  

603   

   

 نظم معلومات + خرائط الطقس والمناخ الثالثاء

   603د/ زينهم مجد  

 تدريب عملى مساحى 
ونس  د/ على ي

603  

  

        األربعاء

 تاكيومترية  الخميس

د/ حسام فوزى  

311 

     

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 

  كلية اآلداب                                امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 تعليم والطالبشئون ال 

 ج ) مساحة (قسم :                                                                                                                                                        الرابعةالفرقة : ا  

  2020 /2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 استشعار عن بعد  األحد 

 د/ زيهم مجد

311 

     

 تخطيط اقليمى  االثنين 

 د/ احمد ابو زيد أ.

603 

 جغرافية السكان 

 د/ على يونس 

603 

    

       الثالثاء

 خاص خرائط بحرية + موضوع األربعاء

 311أ.د / عبد الحميد الصباغ  

 جغرافية مصر  

 د/ سعيدة دياب 

311 

   

 مساحة جيودسية   الخميس

د/ حسام فوزى  

311 

 مشروع تطبيقى  

 د/ على يونس

311 

  

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 

  كلية اآلداب                                                       امعة كفر الشيخ                                                                                           ج

 شئون التعليم والطالب 

 اثارقسم :                                              الفرقة : األولى                                                                                                                

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 تاريخ الدولة العربية  األحد 

د/  الفت جمال  

605 

 لغة انجليزية   

 د/ اسالم النجار

604 

 

 ل السنة اعما    االثنين 

 د/ مروة خليفة

603 

  

 تاريخ الرومان  الثالثاء

 د/ كريمة رمضان

604 

 لغة عربية 
 د/ اسامة عبد العزيز

411 

    

 لغة مصرية قديمة     األربعاء

 د/ سهام عيسى

510 

   

       الخميس

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 

  كلية اآلداب                                                                                      امعة كفر الشيخ                                                            ج

 شئون التعليم والطالب 

 : أثار ) مصري (قسم                                                                                                                                                       الثانيةالفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

        السبت 

 نصوص اثرية بلغة   األحد 

د/ سهام عيسى 

401 

 اعمال السنة  

 يم د/ سمر فه

401 

 

 تاريخ الشرق االدنى + اللغة المصرية القديمة  االثنين 

 د/ احمد سليم 

401  

 جضارة مصرية 

 د/ عبدهللا بسيونى 

401 

  

       الثالثاء

 اثار يونانية ورومانية    األربعاء

 د/ محمد الفطاطرى
420 

    

       الخميس

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                                                                                                           امعة كفر الشيخ                       ج

 شئون التعليم والطالب 

 اثار مصرىقسم :                                                                                                                                                            الثالثة الفرقة :  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 روغليفية حضارة مصرية + نصوص هي األحد 

 419د/ عبدهللا بسيونى  
 مواقع اثرية  

 401د/ سمر فهيم 

 اعمال السنة

 419د/ احمد سليم  

 

       االثنين 

       الثالثاء

 تاريخ المغرب واالندلس   األربعاء
 د/ حسام المسيرى

402 

 نصوص اثرية بلغة 
 د/ احمد سليم 

402 

 نصوص هيروغليفية 

 د/ سهام عيسى 

402 

   

       خميسال

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 اثار مصرىقسم :                                                                                                                                                           الرابعةالفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 موضوع خاص + حضارة مصرية   األحد 

 301د/ سمر فهيم  

 نصوص اثرية + حفائر وفن المتاحف 

 301د/ سهام عيسى  

 

       االثنين 

       الثالثاء

 اعمال السنة   األربعاء

 420د/ احمد سليم  

 نصوص اثرية بلغة +نصوص هيراطيقية 
 302ى د/ عبد هللا بسيون

ر المغرب واالندلس ااث

 د/ محمد ابو عرب 

302  

 

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 لتعليم والطالبشئون ا 

 اثار يونانىقسم :                                                                                                                                                     الثانية الفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 حضارة الرومان  األحد 
 د/ محمد ابو عرب 

 + د/ كريمة رمضان
305 

 تاريخ العصر الهلنستى

 د/ كريمة رمضان 

305 

 عمارة رومانية 
 د/ محمود الفطاطرى

402  

 لغة يونانية + نصوص اثرية بلغة 

 ام المسيرى د/ حس

402 

 

       االثنين 

       الثالثاء

 لغة التينية   األربعاء
 د/ ايمان عبد العزيز

301 

 اعمال السنة  

 د/ محمد ابو عرب 

502 

   

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                                               امعة كفر الشيخ                                                                                   ج

 شئون التعليم والطالب 

 اثار يونانى قسم :                                                                                                                                                       الثالثة الفرقة :  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 مصر تحت حكم الرومان  األحد 
 د/ كريمة رمضان 

605 

 نحت رومانى 
 د/ محمود الفطاطرى

302  

 رية نصوص اث
 د/ محمد ابو عرب

302 

   

       االثنين 

       الثالثاء

 اعمال السنة    األربعاء
 د/ محمود الفطاطرى

401 

 لغة التينية 
 د/ ايمان عبد العزيز 

301 

 نصوص يونانية 

 د/ حسام المسيرى 

401 

   

       الخميس

 

 
 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                                                                                                امعة كفر الشيخ                                  ج

 شئون التعليم والطالب 

 اثار يونانى قسم :                                                                                                                                                       الرابعة الفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 نصوص يونانية   األحد 

د/ حسام المسيرى  

402 

 عملة يونانية  
 د/ محمود الفطاطرى

302  

 اعمال السنة 

 د/ محمود الفطاطرى 

302 

 

       االثنين 

       الثالثاء

 بردى ونقوش  األربعاء

 د/ محمد ابو عرب

502 

 نصوص اثرية 
 د/ محمد ابو عرب

502  

 اثار بيزنطية وقبطية + لغة التينية 

 301د/ ايمان عبد العزيز  

 

       الخميس

 

 
 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 اثار اسالمىقسم :                                                                                                                                                       الثانية الفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 نصوص اثرية   األحد 

د/ روضة البحيرى 

502 

 فنون سلجوقية 

 د/ وليد البحيرى أ.

203 

 عمارة اسالمية  

 د/ مروة خليفة 

502 

 

       االثنين 

       الثالثاء

 اعمال السنة + خط عربى ومسكوكات  األربعاء

 419د/ ايات شمس   

    

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 اثار اسالمى قسم :                                                                                                                                                        الثالثة الفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       ت السب

 فن عثمانى وصفوى  األحد 

أ.د/ وليد البحيرى 

203  

 عمارة اسالمية
 د/ روضة البحيرى 

302 

 اعمال السنة 

 د/ مروة خليفة 

502 

  

       االثنين 

       الثالثاء

 رسم معمارى   + نصوص اثرية بلغة   األربعاء

 203أ.د/ وليد البحيرى  

    

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                 عة كفر الشيخ                                                                                                                 امج

 شئون التعليم والطالب 

 اثار اسالمى قسم :                                                                                                                                                   الرابعة الفرقة : ا  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 اعمال السنة   األحد 

د/ مروة خليفة  

502 

 رسم معمارى 

 د/ وليد البحيرى أ.

203 

  

       االثنين 

       الثالثاء

 فن المتاحف والحفائر األربعاء
 د/ ايات شمس 

419  

 خط عربى ومسكوكات 
 أ.د/ رأفت النبراوى

401 

 نصوص اثرية بلغة 

 د/ وليد البحيرىأ.

203  

 لغة فارسية

 الح د/ ص

203 

 

       الخميس

 

 
 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 لغة انجليزيةقسم :                                                                                                                                                  الفرقة : األولى           

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 لغة عربية  األحد 

د/ محمد عقل 

411 

     

 ترجمة  االثنين 

د/ خالد سرواح  

410 

     

 تاريخ انجلترا الثالثاء

د/ سليمان حسين  

605 

 لغة اوربية ثانية   

 د/ حسن الجروانى

511 

  

        األربعاء

 اعمال السنة  الخميس

 الحلفاوى  د/ ايمن

411 

 مقال  

 د/ احمد مادح 

411 

   

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

  لغة انجليزيةقسم :                                                                                                                                                         لثانية االفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

       األحد 

 رواية   االثنين 

 د/ غادة زعلوك

510 

 اعمال السنة 

 د/ خالد سرواح 

410 

   

       الثالثاء

        األربعاء

 ترجمة   الخميس

د/ احمد مادح  

411  

 حضارة انجليزية 

د/ اسالم النجار  

410 

   

 

 
 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 لغة إنجليزيةقسم :                                                                                                                                                          الثالثة الفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

       األحد 

 رواية     االثنين 

د/ غادة زعلوك  

603 

 لغة عربية 

 د/ محمود محمدين

411  

 

 ادب امريكى  الثالثاء

 د/ غادة زعلوك 

410 

 شعر + نقد 

 410د/ عادل عفيفى  

   

 مسرحية    األربعاء

د/ ايمن الحلفاوى  

410 

    

       الخميس

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

 

  كلية اآلداب                         لشيخ                                                                                                                         امعة كفر اج

 شئون التعليم والطالب 

 لغة انجليزيةقسم :                                                                                                                                                          الرابعةالفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

       األحد 

 مسرحية   االثنين 

د/ خالد سرواح  

410 

    

 رواية     الثالثاء

د/ غادة زعلوك 

410 

 ادب فرنسى 

 د/ محمد يسرى 

510 

 

        األربعاء

 شكسبير   الخميس

د/ ايمن الحلفاوى  

410 

 نقد ادبى  

 د/ اسالم النجار 

410 

 مقال 

 د/ سامى حنفى 

410 

 

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                       يخ                                                                                                                           امعة كفر الشج

 شئون التعليم والطالب 

 اجتماعقسم :                                                                                                   الفرقة : األولى                                                          

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 تدريب ميدانى     األحد 

 521د/ نهى دياب  

  

 مدخل الى علم النفس  االثنين 
د/ امال السيد  

510 

 انثر بيولوجيا  

 د/ اليس اسكندر أ.

511 

 جغرافية مصر  

 د/ احمد ابو زيد أ.

603 

 

 لغة انجليزية      الثالثاء

 410د/ غادة زعلوك  

 

        األربعاء

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                             فر الشيخ                                                                                                                     امعة كج

 شئون التعليم والطالب 

 اجتماعقسم :                                                                                                            الثانية                                                  الفرقة :  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

       األحد 

 علم اجتماع ثقافى  االثنين 

د/ السيد عيد 

511 

 مناهج البحث 
 د/ هايدى حسام الدين

511  

  علم الفلكلور   

 ريم بارومة 

521 

 سسيولوجيا المعرفة + تدريب ميدانى

 511د/ همت بسيونى  

 

       الثالثاء

 احصاء    األربعاء

د/ ممدوح الحيطى  

521 

 علم اجتماع البيئة

 د/ ايمان الصياد

511 

    

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 اجتماع قسم :                                                                                                                                                           الثالثة الفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 تدريب ميدانى  األحد 

د/ ياسر سليمان 

521 

 نصوص بلغة انجليزية 
 د/ هايدى حسام 

521 

 علم اجتماع االدب 

 د/ همت بسيونى 

521 

   

       االثنين 

       الثالثاء

 علم اجتماع صناعى  األربعاء

د/ السيد عيد 

511 

 م اجتماع حضرى + سياسة اجتماعية عل 

 522د/ نهى دياب  

 قضايا اجتماعية 

 متولىد/ فيصل 

511 

 

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 اجتماعقسم :                                                                                                                                                         الرابعة الفرقة : ا  

  2020/ 2019اسى االثانى للعام الجامعى جدول محاضرات الفصل الدر

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 قاعة بحث   األحد 

د/ ياسر سليمان 

511 

  نصوص اجتماعية بلغة
د/ هايدى حسام 

511 

 علم اجتماع سياسى 

 متولىد/ فيصل 

511 

  

 تخطيط اجتماعى    االثنين 
 ايمان الصياد د/

523 

 علم اجتماع اقتصادى 

 د/ ريم بارومة 

521 

  

       الثالثاء

 علم اجتماع التنمية  األربعاء
د/ ممدوح الحيطى 

521 

   

 

 تدريب ميدانى
 د/ ايمان + د/ فيصل

511  

   

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                                                                                امعة كفر الشيخ                                                  ج

 شئون التعليم والطالب 

 علم نفس قسم :                                                الفرقة : األولى                                                                                                              

 مستوى أول علم نفس اكلينكىبرنامج  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 مهارات التواصل  األحد 
 سامية + د/ امال  د/

523 

 علم نفس المراهقة 
 د/ محمد نجيب + د/ هناء

523 

 سيكولوجية التعلم 

 د/ فاتن +د/ داليا 

523 

 علم النفس المرضى 

  العطاد/ محمد ابو 

523 

  

       االثنين 

 اسس االحصاء     الثالثاء

 د/ رشا ناجى 

523 

 لغة عربية 

 د/ اسامة عبد العزيز

523 

 

        األربعاء

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 علم نفس قسم :                                                                                                                                                الفرقة : األولى              

 2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 علم نفس مراهقة   األحد 

 د/ محمد نجيب

510 

 سيكولوجية التعلم  

 د/ داليا خطاب 

510 

   

       االثنين 

 االنثربيولوجيا   الثالثاء

 د/ اليس اسكندر أ.

510 

    

 االحصاء   األربعاء

   510د/ رشا ناجى 

 لغة انجليزية   

 ارد/ اسالم النج

603 

 

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 علم نفس قسم :                                                                                                                                                 الثانية            الفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 تاريخ علم النفس     السبت 

 د/ داليا خطاب 

510 

 تجارب فى الشخصية 

 د/ سامية جمال 

510    

 

 سيكولوجية التعلم   األحد 

 أ.د/ فاتن قنصوة

 فلسفة العلوم  

 د/ محمد الجيزاوى

311 

 

       االثنين 

       الثالثاء

 نظريات الشخصية  األربعاء

 ا ناجى د/ رش

510 

 لغة انجليزية   

 د/ احمد مادح 

510 

  

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 م والطالبشئون التعلي 

 علم نفسقسم :                                                                                                                                                            الفرقة : الثالثة  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 فئات خاصة + علم نفس اللغة    السبت 

 510د/ هناء عبد العظيم                

   

       األحد 

 علم نفس البيئة    االثنين 

د/ محمد نجيب  

510 

 النفسى + نصوص يلغة انجليزيالقياس 

 د/ محمد ابو العطا

510 

 

 

 علم نفس تربوى    الثالثاء

 د/ فاتن قنصوة أ.

510 

   

        األربعاء

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  ية اآلدابكل                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 علم نفسقسم :                                                                                                                                                            الرابعةالفرقة : ا  

  2020/ 2019للعام الجامعى جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 علم نفس شرعى     األحد 

 د/ محمد نجيب 

510 

 نصوص نفسية 

د/ محمد ابو العطا  

510 

 

       االثنين 

 العالج النفسى  الثالثاء

 د/ فاتن قنصوة أ.

510 

 مناهج بحث   

 / هناء عبد العظيم د

510 

 تدريبات اكلينيكية 

 د/ امال السيد 

510 

 

 علم نفس تنظيمى    األربعاء

 د/ رشا ناجى 

510 

    

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                      امعة كفر الشيخ                                                                                                            ج

 شئون التعليم والطالب 

 ربية لغة عقسم :                                              الفرقة : األولى                                                                                                                

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 عروض الشعر  السبت 

 د/ طاهر شبانة 

411 

 نصوص ادب جاهلى

 د/ محمد البادى 

411  

 نحو وصرف 
 العمروسىأ.د/ محمد 

411 

   

 اسالمية حضارة     األحد 

 د/ صبحى ادريس أ.

605 

  

 بالغة ونقد     االثنين 
 د/ اسامة عبد العزيز

411   

 تدريب لغوى 

 د/ الشعراوى محمد 

411 

  

       الثالثاء

        األربعاء

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                                                               امعة كفر الشيخ                                                                   ج

 شئون التعليم والطالب 

 لغة عربية قسم :                                                                                                                                                           الفرقة : الثانية   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 بيان وبديع     السبت 

د/ هانم حجازى 

411 

 علم لغة 

 د/ ايهاب شفطر 

411 

 

 سالمية فلسفة ا  األحد 

 د/ ابراهيم تركى أ.

522 

    

 عروض الشعر  االثنين 

 د/ طاهر شبانهأ.

411 

 (4نحو وصرف )

 د/ خيرية زعيمة 

411 

 نثر عربى  

 د/ محمود محمدين 

411 

  

       الثالثاء

        األربعاء

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                                                                                        امعة كفر الشيخ                                          ج

 شئون التعليم والطالب 

 لغة عربيةقسم :                                                                                                                                                           الفرقة : الثالثة  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 فقة اللغة   األحد 
أ.د/ محمد العمروسى 

411 

 صوف اسالمى ت

 د/ ابراهيم تركى أ.

522 

 نحو وصرف 

 د/ الشعراوى محمد 

411 

  

       االثنين 

 لغة فارسية   الثالثاء
 د/ صالح صالح 

522 - 420 

    

 مذاهب فقهية+ ادب اندلسى + نثر عباسى   األربعاء
 د/ اية البادى  –أ.د/ محمد البادى  - عنيصرد/ رضا 

411 

    

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                  معة كفر الشيخ                                                                                                                جا

 شئون التعليم والطالب 

 لغة عربيةقسم :                                                                                                                                                         الفرقة : الرابعة  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 ادب مصر    السبت 

 د/ محمد البادى 

410 

   

 نحو وصرف   األحد 

 د/ خيرية زعيمة

411 

 فقة اللغة 

 د/ ايهاب شفطر 

411 

 نقد حديث  

 د/ اسامة عبد العزيز

411 

 

       االثنين 

 نصوص متخصة باالنجليزية  الثالثاء
 د/ محمد عقل 

411 

 اصول فقة   

د/ محمد عالم  

411 

  

 شعر حديث     األربعاء

 د/ همت دوير

411 

   

       الخميس

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 فرنسى قسم :                                     األولى                                                                                                                       الفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 مدخل الى الحضارة   السبت 

د/ محمد وهيدى 

511 

    

 لغة اوربية حديثة     األحد 

 د/اسالم النجار

604 

  

       االثنين 

 شرح نصوص   الثالثاء

 د/ نيفين يحيى 

511 

    

 لغة عربية     األربعاء

 د/ محمد البادىأ.

411 

   

 دب فرنسى معاصرا الخميس
    د/ ابراهيم ابو المعاطى

511    

 مدخل الى االدب الفرنسى  

 د/ ضحى السعيد 

603 

   

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 
  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 فرنسىقسم :                                                                                                                                                            الثانيةالفرقة :   

  2020/ 2019ى للعام الجامعى جدول محاضرات الفصل الدراسى االثان

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 اعمال السنة    السبت 

 د/ محمد وهيدى 

511 

   

 شرح نصوص  األحد 

د/ ضياء موسى 

410 

 ترجمة  

 د/ ابراهيم عيسى 

410 

   

       االثنين 

 لغة اوربية ثانية   الثالثاء

رى د/ محمد يس

411 

 لغة عربية 

 د/ ايهاب شفطر 

411 

   

        األربعاء

 محادثة     الخميس

 د/ محمد عكاشة 

511 

  

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 فرنسىقسم :                                                                                                                                                           الثالثةالفرقة :   

 برنامج مسا حة مستوى أول 2020/ 2019ثانى للعام الجامعى جدول محاضرات الفصل الدراسى اال

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 لغة اوربية   األحد 

النجار  د/ اسالم

604  

 محادثة

د/ ابراهيم عيسى  

410 

  

       االثنين 

 شرح نصوص    الثالثاء

 د/ نيفين يحيى

511 

 ترجمة   

 د/ حسن الجروانى

511 

        األربعاء

 مسرح عالمى   الخميس

 د/ ضحى السعيد 

603 

 اعمال السنة   

 د/ محمد عكاشة 

511 

 

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 فرنسىقسم :                                                                                                                                                           الثالثةالفرقة :   

  2020/ 2019ول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى جد

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 لغة اوربية   األحد 

 د/ اسالم النجار 

604 

 محادثة

 د/ ابراهيم عيسى 

410 

  

       االثنين 

 شرح نصوص    الثالثاء

 حيىد/ نيفين يأ.

511 

 ترجمة   

 د/ حسن الجروانى

511 

        األربعاء

 مسرح عالمى   الخميس

 د/ ضحى السعيد 

 اعمال السنة   

 د/ محمد عكاشة 

511 

 

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                      امعة كفر الشيخ                                                                                                            ج

 شئون التعليم والطالب 

 فرنسىقسم :                                                                                                                                                          رقة : الرابعةالف  

 برنامج مسا حة مستوى أول 2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 اعمال السنة     السبت 

 د/ محمد وهيدى 

511 

  

  20رواية ق   األحد 

د/ ضياء موسى 

410 

 ترجمة   

 د/ ابراهيم عيسى 

410 

 

       االثنين 

       الثالثاء

        األربعاء

 ادب فرانكفونى + شرح نصوص   الخميس

 د/ ابراهيم ابو المعاطى 

511 

 مسرح كالسيكى 

 د/ ضحى السعيد 

603 

  

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                                               امعة كفر الشيخ                                                                                   ج

 شئون التعليم والطالب 

 تاريخقسم :                                             الفرقة : األولى                                                                                                                

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 تاريخ الدولة الفرعونية    السبت 
 د/ ماجدة عبد هللا 

604 

 تاريخ العالقات الدولية
 د/ سليمان حسين 

604  

  منهج بحث

د/ سليمان حسين 

604 

 

       األحد 

       االثنين 

 تاريخ الرومان  الثالثاء

 د/ كريمة رمضان 

604 

 لغة عربية   

 د/ العمروسىأ.

411 

 تاريخ العصر النبوى                           

 د/ سمير حامد 

605 

 

        األربعاء

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                                                                                                                           امعة كفر الشيخ       ج

 شئون التعليم والطالب 

 تاريخ قسم :                                                                                                                                                           الثانية الفرقة : ا  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 لعراق وسورياتاريخ ا األحد 

 د/ عزة جاد هللا 

305  

 تاريخ مصر البطلمى 
 د/ كريمة رمضان 

305 

 حضارة اوربا 

 د/ ياسر سليمان أ.

605 

   

       االثنين 

 تاريخ الدولة العباسية    الثالثاء

 د/ صبحى ادريس

604 

  

 فلسفة التاريخ    األربعاء

 د/ فتحى شعبان.

523 

    

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 تاريخقسم :                                                                                                                                                           الثالثةالفرقة : ا  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 مصر واالمبراطورية الرومانية األحد 
 د/كريمة رمضان 

605 

 تاريخ العرب الحديث
 د/ خليل فرج 

604 

 نصوص تاريخية 
 أ.د/ رضوان البارودى

305 

 تاريخ الدولة الفاطمية
 د/ الفت جمال

305 

  

 جغرافية مصر      االثنين 

 د/ احمد ابو زيد  . أ

 603 . ب

 

 حضارة اسالمية  الثالثاء

  حامدسمير د/ 

305 

 مصر البيزنطية  
 د/ سونيا عبد الوهاب 

605 

   

        األربعاء

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  ية اآلدابكل                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 تاريخ قسم :                                                                                                                                                           الرابعةالفرقة :   

  2020/ 2019ام الجامعى جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للع

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 قاعة بحث تاريخى     األحد 

 د/ الفت + د/ سليمان

305 

 

       االثنين 

 الحضارة االسالمية الثالثاء

 د/ نادية حسنى 

305 

 تاريخ العرب المعاصر
 د/ خليل فرج 

605 

 االيوبين والمماليك تاريخ
 رضوان البارودى 

305 

 تاريخ مصر المعاصر 
 د/سليمان حسين

305 

 تاريخ اوربا المعاصر
 د/ سليمان حسين 

305  

 

        األربعاء

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                                                 امعة كفر الشيخ                                                                                 ج

 شئون التعليم والطالب 

 افلسفةقسم :                                              الفرقة : األولى                                                                                                                

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 لغة عربية     السبت 

 د/ طاهر شبانةأ.

419 

   

 فلسفة يونانية    األحد 

 د/ محمد الشناوى 

305 

 فلسفة الدين 

 / محمد الجيزاوى د

419 

  

 مدخل الى علم النفس  االثنين 
 د/ سامية جمال 

502  

    

 مصادر فلسفية   الثالثاء

 د/ ابراهيم تركى أ.

419 

    

        األربعاء

       الخميس

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                                                      امعة كفر الشيخ                                                                            ج

 شئون التعليم والطالب 

 فلسفةقسم :                                                                                                                                                           الثانية الفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 علم االخالق    األحد 
 د/ محمد الجيزاوى

419  

 منطق صورى  

 د/ محمود الفطاطرى 

305 

 

       نين االث

 لغة انجليزية   الثالثاء

 د/ محمد يسرى 

411 

 فلسفة اسالمية 

 د/ ابراهيم تركىأ.

419 

   

 تاريخ علم الجمال     األربعاء

 د/ هالة محجوب 

604 

 لغة التينية 

 د/ حسام المسيرى 

401  

 

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                                                                                           امعة كفر الشيخ                                       ج

 شئون التعليم والطالب 

 فلسفةقسم :                                                                   الثالثة                                                                                                الفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 لغة انجليزية    األحد 

 د/ اسالم النجار 

604 

 نصوص فلسفية

 د/ محمود الشناوى 

305 

  

 الفلسفة الغربية   االثنين 

 د/ فتحى شعبان 

 نصوص فلسفية + مناهج بحث 

 420د/ هالة محجوب  

  

 فلسفة المشرق والمغرب    الثالثاء
 د/ ابراهيم تركىأ.

419  

  

        األربعاء

 مشكالت اخالقية   الخميس

 د/ محمد الجيزاوى 

419 

    

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 فلسفةقسم :                                                                                                                                                           الرابعة الفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       سبت ال

       األحد 

 ميتافيزيقيا  االثنين 
 د/ هالة محجوب 

420 

    

 تصوف اسالمى      الثالثاء

 د/ ابراهيم تركى أ.

419 

 

 فلسفة الحضارة   األربعاء

 د/ فتحى شعبان 

305 

 نصوص بلغة انجليزية + فلسفة اللغة 

 د/ محمد الشناوى 

305 

   

 نصوص بلغة عربية    الخميس
 حمد الجيزاوىد/ م

419  

   

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 لغات شرقيةقسم :                                                                                                                                           الفرقة : األولى                  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

       األحد 

 ادب جاهلى   االثنين 

 د/ رفيق بستان

305 

 اساليب اللغة الفارسية
 د/ عثمان مهنى 

302  

 مدخل الى علم اللغة 

 د/ الشعراوى محمد 

419 

  

 تدريبات فى اللغة العبرية     الثالثاء
 د/ مريم جمال 

203 

 لغة انجليزية 

 لوك د/ غادة زع

410 

 

 مدخل الى الفلسفة     األربعاء

 د/ محمود الشناوى

305  

 

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  ابكلية اآلد                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 ( اسالمىلغات ) قسم :                                     الفرقة : الثانية                                                                                                               

  2020/ 2019معى جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجا

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

       األحد 

 االدب الفارسى   االثنين 

 د/ عثمان مهنى 

302 

لغة تركية + نصوص 

 متخصصة 
 د/محمد شلبى 

301 

   

       الثالثاء

 ترجمة  األربعاء

 د/ عثمان مهنى 

203 

      

       خميسال

 

 
 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 لغات ) اسالمى (قسم :                                                                                                                                                     الثالثة الفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

       األحد 

 استماع   االثنين 

 203د/ مسعود  

 لغة شرقية تركى

 د/ محمد شلبى 

301 

 ترجمة

 د/ مسعود 

203 

 نصوص متخصصة 

 د/ محمد شلبى 

301 

 

 تاريخ ايران     الثالثاء

 د/ صالح صالح 

301 

  

 تدريبات لغوية   األربعاء

 االستديو 

 د/ صالح صالح 

 ادب فاسى 

 د/ عثمان مهنى 

502 

    

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 لغات ) اسالمى (قسم :                                                                                                                                                    الرابعةفرقة : اال  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 عأيام األسبو

       السبت 

       األحد 

 لغة شرقية  االثنين 

 د/ محمد شلبى 

301 

     

 اللهجات الفارسية + ترجمة   الثالثاء

 302د/ مسعود 

   

 تاريخ ايران الحديث    األربعاء
 د/ صالح

 االستديو

 االدب الفارسى + مقال وتدريبات 

  419/ عثمان مهنى      د

 

       الخميس

 

 
 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 لغات ) عبرى (قسم :                                                                                                                                                      ثانية الالفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 نحو اللغة العبرية   األحد 

 د/ مريم جمال 

420 

 لغة سريانية وحبشية 
 د/ نرمين 

 420 

 المجتمع االسرائيلى 

 د/ مريم جمال 

420 

  

       االثنين 

  االدب العبرى الحديث  الثالثاء
 د/ معتز     

 401  

 

 المم الساميةتاريخ لغات ا
 د/ خليفة محمود 

203  

 

   

 نصوص متخصصة  األربعاء
 د/ ابراهيم سالم 

401 

      

       الخميس

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 لغات ) عبرى (قسم :                                                                                                                                                    الثالثة الفرقة :   

  2020/ 2019دراسى االثانى للعام الجامعى جدول محاضرات الفصل ال

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 ادب عبرى حديث   األحد 

 د/ مى  

 420 

 تعبير ومحادثة 

 د/ مريم جمال 

420 

   

       االثنين 

 ترجمة   الثالثاء

 د/ مريم جمال 

203 

 ديث االدب العبرى الح
 د/ معتز 

301 

   

 نصوص متخصصة + علم التراكيب   األربعاء

 520د/ سمر                  

    

       الخميس

 

 
 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 لغات ) عبرى (قسم :                                                                                                                                                     الرابعة الفرقة :   

  2020/ 2019لفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى جدول محاضرات ا

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

 االدب العبرى الحديث األحد 
 د/ مريم جمال 

516  

تاريخ االدب 

 السريانى 

 516د/ نرمين  

 النثر العبرى الحديث + االدب المقارن 

 516د/ مى  

  

       االثنين 

 ترجمة  الثالثاء

 د/ مريم 

203 

 علم الداللة المقارن 

 د/ خليفة  

301 

    

 االدب العبرى الوسيط   األربعاء

 د/ ابراهيم سالم 

302 

     

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                                                      امعة كفر الشيخ                                                                            ج

 شئون التعليم والطالب 

 اعالمقسم :                                              الفرقة : األولى                                                                                                                

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 الخبر ومصادرة    السبت 
 د/ محمد الحفناوى 

410 

 مبادىء االقتصاد 

 د/ محمد ابو العال

410 

  

       األحد 

       االثنين 

 جغرافيا سياسية      الثالثاء

 د/ على يونس 

603 

 

 

 ترجمة اعالمية  األربعاء

 د/ ايمان حلمى 

603 

 الفكر االنسانى 

 د/هالة محجوب

604 

 ترجمة

 د/احمد مادح 

604 

  لغة عربية

 د/ همت دوير

411 

 

       الخميس

 

 
 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                                                                                                       امعة كفر الشيخ                           ج

 شئون التعليم والطالب 

 اعالمقسم :                                                                                                                                                           الثانيةالفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 قاعة بحث  السبت 
 د/ اسامة عبد الحميد 

410 

 ميةاعالم وتن

 د/ محمد الحفناوى

410 

    

       األحد 

       االثنين 

       الثالثاء

 ترجمة اعالمية  األربعاء

 د/ ايمان حلمى 

603 

 تشريعات اعالمية 

 د/ ريهام درويش

603 

 توثيق اعالمى + قانون دولى 

 د/ محمد ابو العال 

604  

 

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                                                                                                                        امعة كفر الشيخ          ج

 شئون التعليم والطالب 

 اعالم صحافةقسم :                                                                                                                                                       الثالثة الفرقة : ا  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 تصوير صحفى   السبت 

 516ال د/ ابو الع

    

       األحد 

       االثنين 

 اخراج صحفى + مناهج بحث  الثالثاء

 607د/ ريهام درويش 520  

    

 ادارة مؤسسات  األربعاء

 د/ محمد الحفناوى 

523 

 نصوص اعالمية 

 د/ محمد ابو العال

523 

 تكنولوجيا الطباعة 
د/ محمد الحفناوى  

519 

    

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                  معة كفر الشيخ                                                                                                                اج

 شئون التعليم والطالب 

 صحافة اعالمقسم :                                                                                                                                                      الرابعةالفرقة : ا  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

       األحد 

       االثنين 

 االعالن الصحفى + الصحافة والمجتمع    الثالثاء

 519د/ اسامة عبد الحميد   

  

 تدريبات صحفية + الصحافة االقليمية  األربعاء

 519د/ ريهام درويش  

 الصحافة العربية والدولية 
د/ محمد 

519الحفناوى

  

ترجمة صحفية 

 د/محمدابو العال

519 

 

       لخميسا

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 اعالم  اذاعة قسم :                                                                                                                                                           الثالثة الفرقة :  

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

       األحد 

       االثنين 

 مناهج بحث  الثالثاء

 د/ ريهام درويش

607 

 ترجمة اعالمية

 د/ ايمان حلمى 

516 

 تقديم البرامج 

 د/ ايمان حلمى 

516 

 تدريبات عملية 

 د/ محمد الحفناوى

516 

 

 ادارة المؤسسات  األربعاء

 د/ محمد الحفناوى 

523 

 مادة اعالمية  بلغة 

 د/ محمد ابو العال 

523 

 ترجمة اعالمية 

 د/ احمد مادح 

606 

    

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 الرابعة اذاعةقسم :                                                                                                                                                         الرابعةالفرقة :   

  2020/ 2019راسى االثانى للعام الجامعى جدول محاضرات الفصل الد

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

       األحد 

       االثنين 

 تدريبات عملية  الثالثاء

 د/ ايمان حلمى 

516 

 مشروع التخرج 

 د/ محمد الحفناوى

516 

 االعالن فى االذاعة
 لحميد د/ اسامة عبد ا
519  

   

 اخراج اذاعى   األربعاء

 د/ ايمان حلمى 

516 

 موضوع خاص 

 د/ ريهام درويش

523 

  ترجمة اعالمية + نصوص اعالمية 

 د/ محمد ابو العال

523 

       الخميس

 

 
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                                                      امعة كفر الشيخ                                                                            ج

 شئون التعليم والطالب 

 عالقات اعالمقسم :                                                                                                                                                         الثالثةالفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 تدريبات عملية  السبت 

د/ محمد ابو العال 

519 

 فن الدعاية واالقناع 
د/ اسامة عبد الحميد 

519 

 لوكية علوم س

 د/ داليا خطاب

502 

   

       األحد 

       االثنين 

 مناهج بحث   الثالثاء

 د/ ريهام درويش

607 

 ترجمة اعالمية 

 د/ ايمان حلمى 

516 

   

 ادارة مؤسسات  األربعاء

 د/ محمد الحفناوى 

523 

 نصوص اعالمية 

 د/ محمد ابو العال 

523 

 ترجمة اعالمية 

 د/ احمد مادح 

606 

    

       الخميس

 

 
 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 اعالم عالقاتقسم :                                                                                                                                                        الرابعةالفرقة :   

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 العالقات العامة والمجتمع    السبت 
 د/ اسامة عبد الحميد 

516 

 فن المعاملة والمراسم 
 د/ محمد الحفناوى

519 

  

       األحد 

       االثنين 

 انتاج اعالمى   الثالثاء
 د/ اسامة عبد الحميد

519  

    

دراسات عملية فى     األربعاء

 العالقات العامة 
 يهام درويشد/ ر

523 

 ترجمة اعالمية + نصوص اعالمية 

 د/ محمد ابو العال 

523  

       الخميس

 

 
 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  اآلدابكلية                                    امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 قسم :مكتبات                                             الفرقة : األولى                                                                                                                

  2020/ 2019لجامعى جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام ا

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

       األحد 

       االثنين 

 مدخل الى علم الوثائق  الثالثاء
 د/ مجدى جرجس 

521 

 نظم معلومات  ومجتمع
 د/ محمد السعدنى 

311 

 لغة اوربية فرنسى  

 د/ حسن الجروانى 

511 

 

 احصاء   األربعاء

 د/ عماد زيدان 

510 

 نشر حديث 

 د/ نصار رمضان 

510 

 لغة انجليزية  

 د/ اسالم النجار 

603  

 

       الخميس

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 قسم :مكتبات                                              الفرقة : الثانية                                                                                                               

  2020/ 2019ل محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى جدو

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 بناء وتنمية المجموعات + الفهرسة   السبت 

 604د/ عماد زيدان      

   

       األحد 

       االثنين 

 لغة انجليزية   الثالثاء

 د/ غادة زعلوك 

521 

 لغة اوربية  فرنسى 

 د/ ضياء موسى 

522 

 

 حاسب الى   األربعاء

 د/ محمد السعدنى 

605 

 التصنيف  

 د/ نصار رمضان 

607 

   

       الخميس

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                             امعة كفر الشيخ                                                                                                     ج

 شئون التعليم والطالب 

 :مكتباتقسم                                              الفرقة : الثالثة                                                                                                               

  2020/ 2019جدول محاضرات الفصل الدراسى االثانى للعام الجامعى 

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

 ادارة المكتبات +  مصادر التراث   السبت 

521 

 نصوص متخصصة 

د/ عماد زيان  

521 

  

       األحد 

       االثنين 

       الثالثاء

  واالستخالصالتكشيف  ألربعاءا
 د/ محمد السعدنى

605  

 مواد سمعية وبصرية  

 د/ عماد زيدان

605  

   

       الخميس

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 



 

  كلية اآلداب                                   امعة كفر الشيخ                                                                                                               ج

 شئون التعليم والطالب 

 قسم :مكتبات                                              الفرقة : الرابعة                                                                                                               

  2020/ 2019صل الدراسى االثانى للعام الجامعى جدول محاضرات الف

  5- 3,5 3,5 -2 2 -12,5 12,5 -11 11 -9,5 9,5 – 8 أيام األسبوع

       السبت 

       األحد 

       االثنين 

 المصادر المرجعية + التدريب العلمى  الثالثاء

 605د/ محمد السعدنى      

 الوثائق االدارية  

 د/ مجدى جرجس 

521 

  

 المخطوطات والكتابة العربية   األربعاء
 د/نصار رمضان

607  

 نصوص بلغة انجليزية 
 د/ عماد زيان 

607 

    

       الخميس

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 


