
  كلية اآلداب                                         جامعة كفر الشيخ                                                                                                              

 شئون التعليم والطالب  

 قسم :لغة انجليزيه                                                                                                                     الفرقة : األولى                                       

 م 2021/2022جدول محاضرات الفصل الدراسي األول   
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 شعر  السبت 

 د/ عادل عفيفى 

000 

 تاريخ األدب االنجليزى 
 د/ ايمن الحلفاوى

009 

 دراسات لغويه  

 د/ ليلى الغلبان أ3

000 

   

 مسرحيه  االحد 

 د/ خالد سرواح 

000 

 رواية          

 009د/عبير الرفاعى   

     

         االثنين

         الثالثاء

          االربعاء

         الخميس
 

 

 
 

 

 

 

 

 



  كلية اآلداب                                         جامعة كفر الشيخ                                                                                                              

 شئون التعليم والطالب  

 قسم :لغة انجليزيه                                                                                                                                                الفرقة : الثانية            

 م 2021/2022جدول محاضرات الفصل الدراسي األول   
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 مسرحيه وشكسيبر السبت 

 د/ايمن الحلفاوى 

000 

 شعر  

 د/ عادل عفيفى 

000 

حضارة وادب                                            

 كالسيكى       

 009د/اسالم النجار

   

 رواية          االحد 

 000د/غادة زعلوك 

 لغة اوربيه ثانية

 راهيم عيسىد3 اب

796 

مقــال                  

 د/ أحمد مادح

000         

   

         االثنين

         الثالثاء

          االربعاء

         الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  كلية اآلداب                                                          جامعة كفر الشيخ                                                                                             

 شئون التعليم والطالب  

 قسم :لغة انجليزيه                                              الفرقة : الثالثه                                                                                                             

 م 2021/2022جدول محاضرات الفصل الدراسي األول   
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 شعر   السبت 

 د/ عادل عفيفى 

000 

 ترجمه

 د/أيمن الحلفاوى

009 

                حضارة                                    

009د/اسالم النجار

  

 

 لغة اوربيه ثانية االحد 

 د3 محمد عكاشة

009 

 اعمال السنة  

 د/خالد سرواح 

000 

 

 مقال       

 د/ احمد مادح 

000 

 

         االثنين

         الثالثاء

          االربعاء

         الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 



  كلية اآلداب                                                                                                                                    جامعة كفر الشيخ                   

 شئون التعليم والطالب  

 قسم :لغة انجليزيه                                                                                  الفرقة :الرابعة                                                                         

 م 2021/2022جدول محاضرات الفصل الدراسي األول   
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 لغويات وصوتيات     السبت 

  د/ليلى الغلبان

000         

 حضارة                                                         

 د/اسالم النجار

000 

 شعر   االحد 

 د/ عادل عفيفى 

009 

 اعمال السنة        

 د/عبير الرفاعى 

009 

 

 ترجمة

 د/ محمد يسرى

009 

 

         االثنين

         الثالثاء

          االربعاء

         الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 



  كلية اآلداب                                         جامعة كفر الشيخ                                                                                                              

 شئون التعليم والطالب  

 قسم :لغة انجليزيه              ى االول                                                                                                                      الفرقة :البرنامج المستو

 م 2021/2022جدول محاضرات الفصل الدراسي األول   
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 لغوياتمدخل        السبت 

 د/ليلى الغلبان  

  033م           

 مدخل أدب انجليزى 

 د/ايمن الحلفاوى

          030    

 لغة عربية 

 د/ اسامة عبدالعزيز

796 

            

 رواية         االحد 

 د/غادة زعلوك 

      033م 

 كتابه 

 د/ أحمد مادح 

 033 م 

 مدخل ترجمة  

 د/خالد سرواح 

  030 م 

 اثار مصر 

 د/ايات حسن 

 796ق 

 قراءه  

 د/ سامى حنفى 

 030م 

         االثنين

         الثالثاء

          االربعاء

         الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  كلية اآلداب                                                                                         جامعة كفر الشيخ                                                              

 شئون التعليم والطالب  

 قسم :لغة انجليزيه                                      الفرقة :البرنامج المستوى  الثاني                                                                                             

 م 2021/2022جدول محاضرات الفصل الدراسي األول   
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 لغويات            السبت 

 د/ليلى الغلبان  

 033م     

 نقـــــد

 جارد/اسالم الن    

        030م         

  

 لغة عربية 

 د/ 

              

  

 مسرحية       

 د/ايمن الحلفاوى     

                  030م         

  

 شعر  االحد 

 د/ عادل عفيفى 

 030م 

 بناء مفردات 

 د/ خالد سرواح 

 030م 

تحليل تقابلى وتحليل 

 اخطاء د/ احمد مادح 

 033م 

 نيهترجمة علميه وتق 

 د/سامى حنفى

  030م 

 

         االثنين

         الثالثاء

          االربعاء

         الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 



  كلية اآلداب                                         جامعة كفر الشيخ                                                                                                              

 شئون التعليم والطالب  

 قسم :لغة فرنسية                                          الفرقة : االولى                                                                                                              

 م 2021/2022راسي األول جدول محاضرات الفصل الد  
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 اعمال السنه   االربعاء

 د/ محمد عكاشه 

  009م 

 محادثه 

 د/ حسن الجروانى

 009م

  شرح النصوص فرنسى

 د/ابراهيم ابو المعاطى  

                  009م           

 دراسات لغويه

 د/ ابراهيم عيسى 

  009م 

 

 

مطالعه فى نصوص   الخميس

 فرنسية

 د/ محمد وهيدى 

 009م 

 ادب فرنسى معاصر

 د /ضحى السعيد

 009م 

   

 

 

 

 

 

 

 



  كلية اآلداب                                                                                                           جامعة كفر الشيخ                                            

 شئون التعليم والطالب  

 قسم :لغة فرنسية                                                       الفرقة : الثانية                                                                                                 

 م 2021/2022جدول محاضرات الفصل الدراسي األول   
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 دراسات لغويه  االربعاء

 د/ حسن الجروانى 

  000م 

 

مطالعه فى نصوص 

 فرنسية

 د/ محمد عكاشه 

 000م 

   

 شرح  النصوص  الخميس

 د/وفاء احمد

 000م 

 فكرعربى حديث

 د/ ضحى السعيد

  000م 

 08،06ادب ق 

 د/ ملكه الدسوقى 

 000م 

  08،06حضاره ق 

 د/ محمد وهيدى 

 000م 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  كلية اآلداب                                       معة كفر الشيخ                                                                                                                جا

 شئون التعليم والطالب

 قسم :لغة فرنسية                                                                                                              الفرقة : الثالثة                                          

 م 2021/2022جدول محاضرات الفصل الدراسي األول   
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 00نثر ق   االربعاء

د/ ابراهيم 

 ابوالمعاطى 

 009م 

مطالعه فى نصوص             

 فرنسية

 د/ ابراهيم عيسى

 009م 

  

 00روايه ق    الخميس

 د/ وفاء احمد

 009م 

 

 00حضاره ق 

 د/محمد وهيدى    

  009م       

 00شعر ق 

 د/ضياء الدين موسى

 009م 

  

 

 

 

 

 

 

 



  كلية اآلداب                                         جامعة كفر الشيخ                                                                                                              

 شئون التعليم والطالب

 قسم :لغة فرنسية                                                                                                                                                 الفرقة : الرابعه     

 م 2021/2022جدول محاضرات الفصل الدراسي األول   
 

0039  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

9 

00399 

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 39حضارة  ق    االربعاء

 ابوالمعاطى  د/ ابراهيم

 000م          

مطالعه فى نصوص            

 فرنسية

 حسن الجروانىد/ 

 000م 

  

  39مسرح ق  الخميس

 د/ ملكه الدسوقى

 000م 

 39ر ق شع

 د/ ضياء الدين موسى

 000م 

 39نثر ق 

 د/ ضحى السعيد

 000م 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                        اآلداب                                                                                                                       كليـــة 

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 الترم : االول                                    القسم :اللغة العربية                                         الفرقة : االولى
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 القرآنعلوم  السبت 

 د/ محمد عالم 

 009م

 مدخل إلى علم اللغة 

 د/ إيهاب شفطر

009 

 تاريخ االدب الجاهلى 

 محمد البادى د/ 

 000م

 نحووصرف

 أ3د طاهر شبانه

 000م

   

 مصادر ادبية ولغويه  االحد 

 أ3د/ اسامه عبدالعزيز

 790 ق           

 لغة انجليزية 

 د3/ اسالم النجار

 797م ق

  

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 الترم : االول                                    القسم :اللغة العربية                                        الفرقة : الثانية
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 قضايا النقد القديم  السبت 

 د/ هانم حجازى 

 000م 

 علوم الحديث 

 د/ محمد عالم 

 797ق

 مىشعرعربى اسال

 / ايه البادى د

 009م 

   

 لغة انجليزيه  االحد 

 د/ عبير الرفاعى

 000م 

 نحو وصرف

 د/خيريه زعيمة

 790ق 

 علم النفس العام

 د/ داليا خطاب

 79 0ق

  

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 الترم : االول                                    القسم :اللغة العربية                                       الفرقة : الثالثه
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 علم المعانى  السبت 

 د/ هانم حجازى 

 790ق 

 شعر عباسى 

 د/ايه البادى 

 790ق

 نظريه االدب

 عبدالعزيز أ3د/ اسامه

 790ق 

 ادب مصر االسالمى 

 /محمد البادى د 

 790ق 

   

 نحو وصرف    االحد 

 د/الشعراوى محمد 

  000م

 لغة انجليزيه 

 د/ اسالم النجار

797 

 

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                         

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 الترم : االول                                    القسم :اللغة العربية                                      الفرقة : الرابعه
 

 00399 00399  03.9  03.9 8 ايام االسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 نحو وصرف   السبت 

 د/ طاهر شبانة 

 009م 

 لغات شرقيه فارسى

 د/ صالح محمد 

797 

   

 مقارن ادب       االحد 

 د/ محمود محمدين 

 009م         

 لغات شرقيه عبرى 

 د/ مريم جمال 

 009م 

 تاريخ مصر الحديث 

 د/ سليمان حسين

 000م 

 وقصه قصيرهروايه 

 د/همت دوير 

 009م 

 المسرح 

 د/ همت دوير 

 009م 

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         الشيخ     جامعة كفر 

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                                   كليـــة اآلداب                                                                            

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام األولى : تاريخ                                               

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 فكر انسانى  السبت 
 د/ هاله محجوب 

790 

     

 نصوص ما قبل التاريخ االحد 
د/ عزة جادالله 

.00 

 تاريخ العرب قبل االسالم 

 د/ صبحى ادريس

.00 

 تاريخ الدوله الفرعونيه

 د/ ماجدة عبد الله 

790 

 نصوص تاريخيه

 د/ ماجدة عبد الله 

790 

 تاريخ اليونان 

 د/ كريمه رمضان 

790 

 

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 
 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         معة كفر الشيخ     جا

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                          ة اآلداب                                                                                                                     كليـــ

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام            : تاريخ                                     الثانيه

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 تاريخ اسيا الحديث   السبت 

د/ الشيماء بدوى 

.90 

 تاريخ الدولة االمويه 

 د/ ناديه حسنى     

.90    

    

تاريخ اوروبا فى  االحد 

 عصور الوسطى ال

د/ سمير حامد  

.90 

 نصوص تاريخيه 

 د/ سونيا غازى 

.90 

 تاريخ افريقيا الحديث 

 د/ خليل فرج 

.90 

 اللغه العربيه 

 د/ همت دوير 

.90 

  

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                  : تاريخ                               الثالثه

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

تاريخ الدولة   السبت 

 االسالميه المستقله 

.00 

 تاريخ الدوله العثمانيه 

 د/ سليمان حسين 

.00 

    

 تاريخ االمريكتين االحد 

 / سليمان حسين د

79. 

 قاعة بحث تاريخى 
 أ3د/ ماجدة +أ3د/ ياسر 

79.   

 تاريخ مصر االسالميه

 د/ صبحى ادريس

.00 

 تاريخ الدولة البيزنطيه

 د/ هشام ابو النجاة 

79. 

  

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                  : تاريخ                               الرابعه

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 تاريخ اوربا الحديث   السبت 

د/ سليمان حسين  

79. 

 تاريخ مصر الحديث 

 د/ الشيماء بدوى 

79. 

    

 ىتاريخ المغرب االسالم االحد 
 د/ الفت جمال 

790  

 تاريخ االندلس 

 د/ الفت جمال 

790 

 تاريخ العالقات بين الشرق والغرب

  د/ ياسر  عبد الوهابأ3

79. 

 نصوص تاريخيه بلغه

 د/ خليل فرج 

.00 

  

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                علم نفساألولى : 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 مدخل الى علم النفس   االثنين

 د/ محمد نجيب

009 

 مدخل الى الفلسفه  

 د/ محمد الجيزاوى 

033 

  

 علم نفس الطفل  الثالثاء

 د/ محمد نجيب 

009 

 مقدمه بيولوجيه

 د/ امال حامد 

009 

 مدخل الى الفلسفه 

 د/ محمد الجيزاوى 

030 

   

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

 

 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                               علم نفس الثانيه

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 علم النفس التجريبى    االثنين

 د/ رشا ناجى 

000 

 علم النفس الفسيولوجى 

 د/ رشا ناجى

000 

 لنفس االجتماعى علم ا

 د/ هناء عبد العظيم 

000 

 

 االحصاء فى البحوث  الثالثاء
 أ3د/ فاتن قنصوة 

000 

 علم نفس الرشد 

 د/ داليا خطاب 

000 

    

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                علم نفس:  الثالثه 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 تجارب ف الشخصيه االثنين
 د/ رشا ناجى 

000 

 علم النفس المرضى 

 د/ فاتن قنصوة 

000 

 الحاسب االلى  استخدام  

 د/ امال السيد 

009 

 

 ديناميات الجماعه    الثالثاء

 د/ هناء عبد العظيم 

000 

 علم النفس المعرفى 

 د/ ساميه كيالنى 

000 

 القياس النفسى 

 د/ محمد ابو العطا 

000 

 

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                علم نفس:   الرابعة

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 الفحص النفسى  االثنين

 أ3د/ فاتن قنصوة 

009 

 مناهج  بحث  

 د/ هناء عبد العظيم 

009 

 صناعى  علم نفس

 د/ محمد نجيب 

009 

  

 االرشاد النفسى    الثالثاء

 009د/ رشا ناجى 

 الطب النفسى 

 د/ محمد ابو العطا 

009 

 تدريبات ميدانيه 

 د/ ساميه كيالنى 

009 

 

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ      

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

         مستوى أول برنامج علم نفس اكلينكى              م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 00399 00399  03.9  03.9 8 يام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 مدخل الى الفلسفه االثنين
 د/ محمد الجيزاوى

03. 

 جغرافية مصر 
 د/ عبد الحميد الصباغ

033 

 سيكولوجية التعلم 

 د/ ساميه كيالنى 

033 

  مقدمه بيولوجيه

 د/ امال حامد 

030 

 لغة عربيه 

 د/ محمود محمدين 

030 

 

 علم النفس العام  الثالثاء

 د/ محمد نجيب 

030 

 علم نفس الطفل 

 د/ محمد نجيب 

030 

 مدخل الى علم االجتماع

 د/ سيد عيد 

030 

 ادارة الوقت 

 د/ هناء عبد العظيم 

030 

 اثار مصر عبر العصور
 د/ حسام المسيرى 

033  

 

       اءاالربع

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

 

 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                                                                                  كليـــة اآلداب                             

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 مستوى ثانى برنامج علم نفس اكلينكى                      م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 
 

 

 

 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 علم نفس الرشد  االثنين

 د/ داليا خطاب 

030 

 علم النفس التجريبى 

 د/ رشا ناجى 

030 

 مهارات القيادة 

 د/ امال حامد 

030 

 لغة عربيه  

 د/ ايهاب شفطر 

030 

 

  علم النفس االجتماعي الثالثاء

 د/ هناء عبد العظيم

03.  

 االحصاء التفسيرى 

 د/ فاتن قنصوة أ3

03. 

 ادارة الضغوط 

 د/ امال + د/ ساميه 

03. 

 اخالقيات البحث العلمى 

 أ3د/ وليد البحيرى 

033 

  

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

          مستوى ثالث برنامج علم نفس اكلينكى             م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 
 

 

 أيام األسبوع

8 03.9  03.9  00399 00399 

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 فئات خاصه  االثنين

 د/ هناء عبد العظيم 

03. 

 علم النفس االكلينكى

 د/ فاتن قنصوة

03. 

 اسس تقيم الشخصيه

 د/ محمد ابو العطا 

03. 

 سب االلى استخدام الحا

 د/ محمد ابو العطا 
 

 االضطرابات النفسيه     الثالثاء

 د/ رشا ناجى 

03. 

 علم االمراض النفسيه 

 د/ داليا خطاب

03. 

 

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                اعالماألولى : 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 مبادىء العلوم السياسيه  االربعاء

 د/ محمد الحفناوى 

.00 

 وسائل االعالم  نشأة

 د/ محمد الحفناوى 

.00 

 علم نفس اعالمى 

 د/ ساميه كيالنى 

.00 

 لغة انجليزيه 

 د/ اسالم النجار 

.00 

  

 فن االتصال بالجماهير  الخميس

 د/ محمد ابو العال

.00  
 

   

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                إعالم:  الثانية

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 نظريات االعالم  االربعاء

 د/ محمد ابو العال

030 

  لغة انجليزيه

 د/ عبير 

030 

 مدخل الى الفن الصحفى 

 د/ سميرة موسى 

030 

 لغة عربيه 

 د/ خيريه زعيمه 

030 

  

 لغه عربيه  الخميس

79. 

 مدخل الى العالقات العامه 

 د/ اسامه عبد الحميد 

79. 

 مدخل الى الفن االذاعى 

 د*/ ايمان حلمى 

79. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                إعالم صحافه:  الثالثة

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 االحصاء التطبيقى   االربعاء

 د/ محمد ابو العال 

79. 

 راى العام وطرق قياسه ال

 د/ اسامه عبد الحميد 

79. 

 لغه انجليزيه 

 د/ غادة زعلوك 

79. 

  

 تدريبات اذاعيه  الخميس

 د/ ريهام درويش 

030 

 تاريخ صحفى 

 د/ محمد الحفاوى 

000 

 لغه عربيه 

 د/ الشعراوى 

030 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                اذاعه اعالم: الثالثة

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 االحصاء التطبيقى   االربعاء

 د/ محمد ابو العال 

79. 

 رأى العام وطرق قياسه ال

 د/ أسامه عبد الحميد

79. 

 لغة انجليزيه 

 د/ غادة زعلوك

79. 

  

 الدراما والنقد  الخميس

 د/ ايمان حلمى 

007 

 تكنولوجيا الهندسه االذاعيه 
 د/ ايمان حلمى 

007 

 لغه عربيه 

 د/ الشعراوى

030 

   

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                إعالم عالقات:  الثالثة

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 االحصاء التطبيقى   االربعاء

 د/ ابو العال

79. 

 لعام وطرق قياسهالرأي ا

 د/ اسامه عبد الحميد

79. 

 

 لغة انجليزيه

 د/ غادة زعلوك

79.  

  

 فن العالقات العامه الخميس

 د/محمد ابو العال

039 

 التسويق واالعالن  

 د/ اسامه عبد الحميد 

007 

 لغة  عربيه 

 د/  الشعراوى 

79. 

  

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                               إعالم اذاعه:  الرابعة

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 اخراج اذاعى  االربعاء

د/ ايمان حلمى 

007 

 عيهانتاج مواد اذا

 د/ ايمان حلمى 

007 

 االذاعه والمجتمع  

 د/ سميرة موسى 

007 

  

 اإلعالم الدولى   الخميس

 د/ ريهام درويش

030 

 التخطيط االذاعى

 د/ محمد الحفناوى 

000 

 البرامج واألفالم التسجيلية 
 د/ سميرة موسى 

090 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                اعالم عالقات:  الرابعة

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

موضوع خاص فى العالقات+ تخطيط الحمالت  االربعاء

 ميه االعال
 039د/ اسامه عبد الحميد   

 الدراسات النفسيه 

 د/ الحفناوى +د/ ساميه

039 

 

  

 االعالم الدولى  الخميس

د/ ريهام درويش 

030 

االعالم الدولى 

 وتكنولوجيا االتصال 
 090د/ محمد ابوالعال

 مشروع التخرج 

 د/ ريهام درويش 

030 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                إعالم صحافه:  الرابعة 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 تحرير صحفى  االربعاء

 د/ريعام درويش

000 

 مناهج بحث 

 ريهام درويش  د/

000 

 االقناع ونشر االفكار 

 د/ محمد ابو العال 

000 

 

  

 التصوير الصحفى  الخميس

 د/ محمد الحفناوى 

000 

 انتاج مواد اعالميه 

 د/ سميرة موسى

039 

 مادة صحفيه بلغه

 د/ سميرة موسى 

039 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                أثارألولى : ا

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

 تاريخ مصر الفرعونية  االحد 
 د/خالد الطلي 

03. 

 مدخل الى علم االثار

 د/ حسام المسيرى

03. 

 اعمال السنه

 +د/ اياتد/ روضه 

03. 

 تاريخ اليونان 

 د/ كريمه رمضان

790 

 

       االثنين

       الثالثاء

 اللغه المصريه القديمه    االربعاء

 د/ سمر فهيم 

790 

 

  

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

   

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                               مصرى أثار:  الثانية 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 أثار ما قبل التاريخ االربعاء

 د/ سمر فهيم 

090 

 صر القديم تاريخ م 

 د/ احمد سليم 

093 

 اثار مصريه قديمه+ تدريب عملى 

 090د/ سهام عيسى  

 

 

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  متعليشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                أثار مصري :  الثالثة

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 + تدريب عملىتاريخ مصر عصر متأخر  االربعاء

   93.د/ عبد الله بسيونى   

 

 نصوص هيراطقيه 

 د/ سهام عيسى 

090 

 تاريخ الشرق االدنى القديم + نصوص هيروغليفيه

 د/ احمد سليم 

093  

 

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                أثار مصريالرابعة : 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

 اثار وحضارة الشرق االدنى     الثالثاء
 093د/ خالد الطلى 

  

 اثارمصريه قديمه   االربعاء

 د/ سمر فهيم 

090 

 

 

  

نصوص هيروغليفيه  الخميس

 + نصوص هيراطقيه 
د/ عبد الله 

 بسيونى 

.93 

 

 

 تدريب عملى 

 د/ احمد سليم 

093 

  

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                               كليـــة اآلداب                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام أثار يوناني                                                :  الثانية 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 عمارة يونانيه  االثنين
 د/ محمود الفطاطرى

.39 

  اليونانلغة التينيه + حضارة   
 د/ ايمان + د/ ابو عرب 

.39 

  

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                أثار يوناني:  الثالثة

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 نحت يونانى   االثنين

 د/ ايمان عبد العزيز

 نصوص يونانيه + نصوص التينيه 

 د/ اسامه وفا 

  

 تدريب عملى  الثالثاء
 د/ محمود الفطاطرى

.39  

 اثار اسكندريه   

 د/ حسام المسيرى 

.39 

  

       االربعاء

       سالخمي
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                                                               كليـــة اآلداب                                                

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                أثار يوناني الرابعة : 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 اثار يونانيه فى العالم العربى + نصوص التينيه  االثنين

 39.د/محمود الفطاطرى +د/ايمان 
 تدريب عملى + بردى نقوش 

 39.د/ محمد ابو عرب  

  

 يونانيه قديمهلغة  الثالثاء

 د/ اسامه وفا

اثار مصر فى 

 العصرين 

 د/ حسام المسيرى 

.39 

    

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمال شئون
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                ار اسالمىأث:  الثانية 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 لغة فارسيه  االثنين

 093د/ مسعود 

 تاريخ علم الفنون

 93./ روضه  د

 فنون زخرفيه 

 .39أد/ وليد البحيرى  

 فنون ايرانيه 

 د/ ايات شمس 

  

 تاريخ مصر االسالميه الثالثاء
د/ سمير حامد 

39.  

     

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                اثار اسالمى :  الثالثه

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 تاريخ علم الفنون + خط عربى   االثنين

  093د/ ايات شمس  

 فنون زخرفيه

 أ3د/ وليد البحيرى

39. 

  

 تاريخ االيوبين والمماليك    الثالثاء

 د/ رضوان البارودى  

093 

 لغة فارسيه

 د/ صالح

093 

   

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                              كليـــة اآلداب                                                                                                 

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                أثار اسالمىالرابعة : 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 + تدريب عملى فنون زخرفيه  االثنين

 93.أ3د/ وليد البحيرى       

 عمارة اسالميه   

 د/ روضه البحيرى 

.39 

 

 تاريخ المغرب واالندلس   الثالثاء
 93.د/ سمير حامد 

    

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                                              كليـــة اآلداب                                                                 

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                مكتبات:  األولى 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 مناهج وطرق البحث   االربعاء

 د/ عماد زيدان 

797 

 مدخل الى المكتبات 

 د/ نصار رمضان 

033 

 

 لغه عربيه 

 د/ خيريه زعيمه 

030 

 

 اسالمى حديث  تاريخ مصر   الخميس
 د/ سليمان حسين 

033 

 تاريخ اوعية المعلومات 
 د/ محمد السعدنى 

03. 

  

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                               مكتبات:  الثانية 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 التصنيف   االربعاء

 د/ نصار رمضان

033 

 فيه الفهرسه الوص

 د/ عماد زيدان 

797 

 مقدمة الحاسب االلى 

 د/ محمد السعدنى 

03. 

  

 اللغه العربيه   الخميس

 د/ رفيق بستان 

797 

 

   

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                مكتبات:  ثالثهال

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

 در المرجعيه المصا  االربعاء

 د/ محمد السعدنى 

03. 

 الفهرسه الموضوعيه 

 د/ محمد السعدنى 

03. 

 

  

 الوثائق العربيه واالسالميه   الخميس
د/ مجدى جرجس 

790 

 استخدام الحاسب االلى فى المكتبات 

 د/ عماد زيدان 

797 

 خدمات المكتبات 

 د/ نصار رمضان 

033 

  

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                   كليـــة اآلداب                                                                                            

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام مكتبات                                             الرابعة : 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

 تحليل وتصميم المعلومات  الخميس
 د/ محمد السعدنى 

03. 

 علم المعلومات وتطبيقاته
 د/ محمد السعدنى 

03. 

نظم المعلومات البيولوجرافيه 

 د/ عماد زيدان 

797 

 ات ومراكزالمعلوماتالمكتب

 د/نصار رمضان 

033 

 التدريب العملى فى المكتبات 
 د/ نصار رمضا 

033 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                اجتماع:  األولى 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 نصوص بلغه انجليزيه  االثنين
 د/ هايدى حسام 

007 

 مدخل الى علم االجتماع

 مان شومان د/ اي

007 

 تطور الفكر االجتماعى 

 د/ ممدوح الحيطى 

007 

 مدخل الى الفلسفه 

 د/محمود الشناوى 

007 

  

 تدريب ميدانى   الثالثاء

 د/ ريم بارومه

000 

 لغه عربيه  

 د/ محمد البادى 

007 

  

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                    كليـــة اآلداب                                                                                                           

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                اجتماع:  الثانيه 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 تدريب ميدانى  االثنين

 د/ ياسر سليمان 

797 

 علم اجتماع بدوى 

 د/ ريم بارومه

797 

 علم اجتماع عائلى  

 د/ ريم بارومه 

797 

 علم نفس اجتماعى 

 د/ ساميه كيالنى 

797 

 لغه انجليزيه 

 د/ عبير الرفاعى 

797 

 

 جتماعيه + علم اجتماع طبى نظريات ا   الثالثاء

 000د/ فيصل متولى  

  

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         معة كفر الشيخ     ج

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                          الثالثة :اجتماع

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 نصوص اجتماعيه بلغه االثنين

 / هايدى حسامد

790 

 علم االجتماع القانونى 

 د/ ممدوح الحيطى

790 

  Eغة اوربيه حديثه ل 

 د/ غادة زعلوك

790 

  Fلغه اوربيه حديثه 

 د/ وفاء احمد 

790 

 

 اإلحصاء االجتماعي  الثالثاء
 د/ هايدى حسام 

790 

 علم االجتماع االتصال 

 همت بسيونىد/ 

790 

 تدريب ميدانى 

 د/ همت بسيونى 

790 

 علم االجتماع الريفى 

 د/ نهى دياب 

790 

  

       االربعاء

       خميسال
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         معة كفر الشيخ     ج

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                                                                كليـــة اآلداب                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                          اجتماعالرابعة : 

 00399 00399  03.9  03.9 8 عأيام األسبو

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 تدريب ميانى   االثنين

 د/ ياسر سليمان 

796 

 مشكالت اجتماعيه 

 د/ ايمان شومان 

796 

 علم اجتماع السكان 

 د/ فيصل متولى 

796 

  

 علم االجتماع الدينى  الثالثاء
 بسيونى  د/ همت

796 

 تصميم بحوث اجتماعيه 

 د/ السيد عيد 

796 

 بحوث الرأى العام 

 د/ نهى دياب 

796 

  Fلغة اوربيه 

 د/ ضياء موسى 

796 

 Eاوربيه لغة ا

 د/ خالد سرواح 

796 

 

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                      :لغات شرقيه األولى

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 قاعد اللغه العبريه  االثنين

 د/ مريم جمال 

093 

 الحضارات الساميه 

 د/ مريم جمال 

093 

 لغه انجليزيه

 039د/ عبير الرفاعى 

 

 قوااعد اللغه الفارسيه 

 000د/ عثمان مهنى 

  

 تاريخ ايران القديم  الثالثاء

د/ عزة جاد الله  

000 

 لغة عربيه 

 د/ الشعراوى محمد 

039 

    

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                                                                                          كليـــة اآلداب                     

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021ات عن العام جدول المحاضر                                               لغات اسالمى:  الثانية

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 االدب فى العصر االموى  االثنين
 د/ محمد البادى 

 الغه الفارسيه 

 د/ مسعود حسن 

039 

 ايران من الفتح االسالمى 
 د/ عثمان مهنى 

000 

 لغة انجليزيه 

 د/ غادة زعلوك 

039 

  

 تصوف اسالمى    الثالثاء

أ3د/ ابراهيم تركى 

090 

 النثر الفرسى 

 د/ صالح محمد 

090 

  

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021ل المحاضرات عن العام جدو

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                لغات اسالمى :  الثالثة

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 لغه انجليزيه     ثنيناال

 د/ غادة زعلوك

 039 

 

 اللغه الفارسيه 

 د/ مسعود حسن

 039    

 تاريخ ايران عصر ماغولى

 د/ عثمان مهنى

000  

 قاعة بحث  الثالثاء

 د/ صالح محمد 

090 

 االدب الفارسى 

 د/ صالح محمد 

090 

االدب العربى فى 

 العصر العباسى 

 039د/ رفيق بستان 

   

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                                                                       كليـــة اآلداب                                        

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022 / م2021جدول المحاضرات عن العام                                                اسالمى لغاتالرابعة : 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 تدريبات لغويه  االثنين

د/ عثمان مهنى 

000 

 االدب المقارن 

 د/ عثمان مهنى 

000 

 قاعة بحث

 د/ مسعود حسن 

039 

 الترجمه من الفارسيه والعكس 
 حسن  د/ مسعود

039 

  

 االدب الفارسى      الثالثاء

 د/ صالح محمد 

090 

 تاريخ ايران الحديث 

 د/ صالح محمد 

090 

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                عبرىلغات :  الثانية

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 الديانه اليهوديه االثنين

 ر درويشد/ سم

090 

 تاريخ اليعوديه القديم

 د/ سمر درويش

090 

 لغة انجليزيه  

 د/ غادة زعلوك 

039 

  

 نصوص عبريه   الثالثاء

 د/ مريم جمال

093 

 نحو اللغه العبريع 

 د/ مريم جمال 

093 

 لغه عربيه 

 د/ محمد البادى 

000 

  

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              جامعة كفر الشيخ

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                              كليـــة اآلداب                                                                                 

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                لغات عبرى :  الثالثه 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 لغه سريانيه االثنين

 د/ نرمين جمال 

039 

 االدب العبرى الحديث

 أ/ مى حسام 

 

 لغه انجليزيه 

 د/ غادة زعلوك 

039 

  

تاريخ الفكر والحركه  الثالثاء

 الصهيونيه 
 د/ مريم جمال 

093 

 الوسيطاالدب العبرى 

 د/ ابراهيم سالم 

039 

 نحو اللغه العبريه 

 د/ خليفه محمود 

000 

   

       االربعاء

       الخميس

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                لغات عبرىالرابعة : 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

 اساليب عبريه حديثه  االثنين
 أ/ مى حسام 

039 

 لغه سريانيه 

 ين جمال د/ نرم

039 

 الشعر العبرى الحديث 

 د/ مريم جمال 

093 

 الترجمه من والى العبريه 
 د/ مريم جمال 

093 

  

 نصوص متخصصه بلغه  الثالثاء
أ3د/ ابراهيم سالم 

039 

 نحو اللغات الساميه 

 د/ خليفه محمود 

000 

    

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                   كليـــة اآلداب                                                                                            

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                فلسفه:  األولى

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 مدخل الى الفلسفه  السبت 

 د/ محمد الجيزاوى 

.90 

 فلسفه سياسيه  

 د/ ابراهيم تركى 

.93 

   

 نصوص فلسفيه   االحد 

 د/ هاله محجوب

39.   

 مدخل الى الفلسفه االسالميه  
 أ3د/ ابراهيم تركى 

.93 

 فكر شرقى قديم 

 د/ محمد الشناوى 

.90 

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                                                                                                              كليـــة اآلداب 

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                فلسفه:  الثانيه 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 نظرية المعرفه   السبت 

د/ محمد الجيزاوى 

.90 

    

 فلسفه يونانيه + فلسفه غربيه فى العصور الوسطى  االحد 

 د/ محمود الشناوى

          .90  

 فلسفه اسالميه 

أ3د/ ابراهيم تركى  

.93 

 الفلسفه السياسيه 

 د/ هالة محجوب 

39. 

 

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021ام جدول المحاضرات عن الع

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                فلسفه:  الثالثه 

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 الفلسفه الحديثه   السبت 

 د/ فتحى شعبان

 39. 

 عند العرب  تاريخ العلوم

أ3د/ ابراهيم تركى 

.93 

    

 فلسفه اسالميه   االحد 

 أ3د/ ابراهيم تركى 

.93 

 علم الجمال+ موضوع خاص 

 د/ هاله محجوب  

39. 

 منطق حديث 

 د/ محمود الشناوى 

.90 

 

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                                     كليـــة اآلداب                                                                                          

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                فلسفهالرابعة :

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

 الفكر العربى الحديث   السبت 

أ3د/ ابراهيم تركى  

.93 

 فلسفه التاريخ 

 د/ فتحى شعبان  

39. 

 فلسفة القيم 

 د/ محمد الجيزاوى  

.90 

 فلسفه معاصرة 

 د/فتحى شعبان

39. 

  

 تصوف اسالمى    االحد 

أ3د/ ابراهيم تركى  

.93 

 فلسفة العلوم  

 د الشناوى د/ محمو

.90 

 

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         جامعة كفر الشيخ     

Kafrelsheikh  University                                                                                                                                                                                                           

 Facult of Arts                                                                                كليـــة اآلداب                                                                                                               

 Education Student' s Affairs                                                                                                                                                           والطالب  تعليمشئون ال
 

  

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام 

 م2022/  م2021جدول المحاضرات عن العام                                                     :  األولى

 00399 00399  03.9  03.9 8 أيام األسبوع

    

033.9 033.9 3399 3399  .3.9 .3.9 0399 

        السبت 

       االحد 

       االثنين

       الثالثاء

       االربعاء

       الخميس
 

 

 

 

 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام



 

 

 

 

 

 



 كلية اآلداب –جامعة كفرالشيخ         

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

                     
 م 0200-0202األولالفصل الدراسي  جغرافيا األولىة جدول محاضرات الفرق 

 
 التوقيت   
 

 

 

 اليوم

 4الى  0.8 0.8الى  2 2الى  22.8 22.8الى   22 22الى  5.8

 المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة

 االثنين
 يقياجغرافية افر 

528 
 علم الخرائط

528 
 

 
 

 
 

 

    ا د/عبدالحميد الصباغ ا د / أحمد أبوزيد

 الثالثاء

 

 

 جغرافية طبيعية أسس

520 

 جغرافية بشريةأسس 

520 

 لغة انجليزية

424 

 

 

  رفاعي د/ عبير د/ سعيدة دياب ا د/ عبداهلل عالم 

 
 
 
 
 



 كلية اآلداب –جامعة كفرالشيخ         

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 

 م 0200-0202الفصل الدراسي األولجغرافيا   ثانيةالجدول محاضرات الفرقة       
 
 

 لتوقيتا   
 

 

 

 اليوم

 4الى  0.8 0.8الى  2 2الى  22.8 22.8الى   22 22الى  5.8

 المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة

 االثنين
 2 جغرافية مناخية

425 
 جغرافية حيوية

425 
 نصوص جغرافية

425 
 

 
 

 

 جد ا د/ زينهم م ا د/ زينهم مجد ا د/ زينهم مجد
   د/ وائل مصطفى 

 الثالثاء

 2 مساحة مستوية

522 

 2 جغرافية السكان

522 

 2 أساليب كمية

522 

 2 جيومورفولوجيا

522 

 

 

  ا د / عبداهلل عالم د/ محمد الشناوي د/ دعاء عوض ا د/عبد الحميد الصباغ

 
 
 
 



 كلية اآلداب –جامعة كفرالشيخ         

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 

 
 م 0200-0202صل الدراسي األولالف )شعبة نظم المعلومات الجغرافية(  ةثالثالجدول محاضرات الفرقة    

 
 التوقيت   
 

 

 

 اليوم

 4الى  0.8 0.8الى  2 2الى  22.8 22.8الى   22 22الى  5.8

 المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة

 االثنين
 نصوص جغرافية

422 
 الزراعةجغرافية 

422 
 

 
 خاصاقليم 

522 
 جغرافية البحار والمحيطات

422 

 ا د /عبداهلل عالم د/ علي يونس  د/ محمد الشناوي د / دعاء عوض

 الثالثاء

 جغرافية السياحة

528 

 

 

 

 

 جغرافية أوروبا

520 

 جغرافية العالم الثالث

520 

 د/ نورا رجب د/ نورا رجب   دياب د/ سعيدة

 
 
 



 كلية اآلداب –جامعة كفرالشيخ         

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 
 

 م 0200-0202الفصل الدراسي األول ائط ( )شعبة المساحة والخر  ةثالثالجدول محاضرات الفرقة 
 

 التوقيت   
 

 

 

 اليوم

 4الى  0.8 0.8الى  2 2الى  22.8 22.8الى   22 22الى  5.8

 المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة

 االثنين
 نصوص جغرافية

422 
 جغرافية زراعية

422 
 

 
 تاكيومترية

424 
 جغرافية البحار والمحيطات

422 

 ا د /عبداهلل عالم ا د / حسام فوزي  د/ محمد الشناوي د / دعاء عوض

 الثالثاء

 تدريب عملي مساحة

522 

 تصميم وتنفيذ الخرائط

522 

 

 

 

 

 خرائط كنتورية

422 

 د / علي يونس   د /نورا رجب د /وائل مصطفى

 
 
 



 كلية اآلداب –جامعة كفرالشيخ         

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 
 

 
 م 0200-0202الفصل الدراسي األول بة نظم المعلومات الجغرافية ( رابعة )شعالجدول محاضرات الفرقة 

 
 التوقيت   
 

 

 

 اليوم

 4الى  0.8 0.8الى  2 2الى  22.8 22.8الى   22 22الى  5.8

 المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة

 االثنين
 نظم معلومات جغرافية

422 
 يةجغرافية مصر الطبيع

422 
 جغرافية العمران

422 
 فكر جغرافي

528 
 

 

  ا د / أحمد أبوزيد ا د /أحمد أبوزيد ا د/ عبداهلل عالم د / وائل مصطفى

 الثالثاء

 مشكالت بيئية

425 

 بحث ميداني

528 

 جغرافية الزمن الرابع

528 

 جغرافية النقل والتجارة

528 

 

 

  د / محمد الشناوي د /عبداهلل عالم  د / سعيدة دياب ا د / زينهم مجد

 
 
 



 كلية اآلداب –جامعة كفرالشيخ         

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 
 

 
 م 0200-0202الفصل الدراسي األول رابعة )شعبة المساحة والخرائط (الجدول محاضرات الفرقة 

 
 التوقيت   
 

 

 

 اليوم

 4الى  0.8 0.8الى  2 2الى  22.8 22.8الى   22 22الى  5.8

 المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة

 االثنين
 نظم معلومات جغرافية

422 
 جغرافية مصر الطبيعية

422 
 جغرافية العمران

422 
 خرائط التوزيعات

422 
 

 

  د/ نورا رجب ا د /أحمد أبوزيد ا د/ عبداهلل عالم د / وائل مصطفى

 الثالثاء

 مشكالت بيئية

425 

 مشروع تطبيقي

422 

 مساقط الخرائط

422 

 حة جويةمسا

422 

 

 

  ا د /عبدالحميد الصباغ د / علي يونس د / علي يونس ا د / زينهم مجد

 
 



 كلية اآلداب –جامعة كفرالشيخ         

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 

 

 

 

 م 0200-0202الفصل الدراسي األولجدول محاضرات المستوى األول برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية 
 

 التوقيت   
 

 

 

 اليوم

 4الى  0.8 0.8الى  2 2الى  22.8 22.8الى   22 22الى  5.8

 المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة

 االثنين
 احصاء

522 
 اخالقيات البحث العلمي

522 
 جغرافية طبيعية

522 
 مبادئ المساحة

522 
 حقوق االنسان

522 

 ا د / ماهر ابوخوات دالحميد الصباغاد /عب  ا د / عبداهلل عالم ا د / وليد البحيري د / سعيدة دياب

 الثالثاء

 استشعار من بعد

424 

 قواعد البيانات

424 

مقدمةةةةةةةة فةةةةةةةي نظةةةةةةةم 
 المعلومات الجغرافية

424 

 

 

 

 

   د/ وائل مصطفى د / محمد الشناوي د / نورا رجب

 
 



 كلية اآلداب –جامعة كفرالشيخ         

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 

 

 

 م 0200-0202الفصل الدراسي األولمج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية جدول محاضرات المستوى الثاني برنا            
 

 التوقيت   
 

 

 

 اليوم

 4الى  0.8 0.8الى  2 2الى  22.8 22.8الى   22 22الى  5.8

 المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان المادة

 االثنين
 نظم معلومات متقدمة

424 
 جغرافية افريقيا

424 
 مساحة مستوية

424 
 

 
 

 

   ا د/عبدالحميد الصباغ ا د / أحمد أبوزيد د / علي يونس

 الثالثاء

 جغرافية تطبيقية

422 

 جغرافية مناخية

425 

نصةةةةةةةةةوص جغرافيةةةةةةةةةة 
 طبيعية

425 

 أثار مصر عبر العصور

425 

 

 

  حمود الفطاطريا د / م ا د /زينهم مجد ا د /زينهم مجد د / دعاء عوض

 
 



 كلية اآلداب –جامعة كفرالشيخ         

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 
 

 

 
 م 0200-0202الفصل الدراسي األولجدول محاضرات المستوى الثالث برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية 

 
 التوقيت   
 

 

 

 اليوم

 4الى  0.8 0.8الى  2 2الى  22.8 22.8الى   22 22الى  5.8

 المكان المادة المكان دةالما المكان المادة المكان المادة المكان المادة

 االثنين
 

 
 جغرافية طبية

522 
 

 
 جيومورفولوجي

422 
 نصوص جغرافية بشرية

422 

 د / دعاء عوض ا د / عبداهلل عالم  د / سعيدة دياب 

 الثالثاء

 موارد طبيعية

422 

 تخطيط اقليمي

422 

 خرائط توزيعات

422 

 خرائط كنتورية

422 

 

 

  د / على يونس د / نورا رجب / أحمد أبوزيدا د  د / محمد الشناوي

 
 



 كلية اآلداب –جامعة كفرالشيخ         

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 

 

 

 م 0200-0202الفصل الدراسي األولجدول محاضرات المستوى الرابع برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية 
 

 التوقيت   
 

 

 

 اليوم

 4الى  0.8 0.8الى  2 2الى  22.8 22.8الى   22 22الى  5.8

 المكان المادة المكان المادة المكان المادة المكان دةالما المكان المادة

 االثنين
 

 
 

 
 موارد مائية

422 
 مناخ تطبيقي

425 
 خرائط طبوغرافية

425 

 د / وائل مصطفى  ا د / زينهم مجد د/ محمد الشناوي  
 د/ نورا رجب 

 الثالثاء

 

 

 

 

 جيوديسية

522 

 جغرافية مصر

522 

 تحليل نظم

522 

 د/ وائل مصطفى ا د / أحمد أبوزيد حسام فوزيا د /   

 
 
 

 


