
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  ٌطالٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة اإلمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

 حنان محمد كمال عبد القادر/د

 
 
 
 
 

 مدرس

 
 
 
 
 

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

  ــ 4 2 االولى نصوص عامة
 
 
 
26 

 )ساعة(

 اشراف 2 ــ ــ استماع ومحادثة

  مدخل الى تارٌخ االدب والحضارة
 الثانٌة

 ــ ــ 2

 ــ ــ 1 ترجمة الى العربٌة )صحفٌة(

 ــ ــ 2 نصوص شعر ونثر

 ــ ــ 2 لغة اجنبٌة ثانٌة

  نصوص ونقد )شعر ونثر(
 

 الثالثة

 ــ ــ 2

 ــ ــ 1 (سٌاسٌة واقتصادٌةالى العربٌة )ترجمة 

 ــ ــ 2 مقال ومطالعات 

 ــ ــ 2 تارٌخ االدب والحضارة

  وقصة قصٌرة نصوص شعر ونثر
 الرابعة

 ــ ــ 2

 ــ ــ 2 (ادبٌةالعربٌة )سٌاسٌة و منترجمة 

 ــ ــ 2 لغة اجنبٌة ثانٌة

 ــ ــ 1 قاعة بحث

  -: من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة (276مادة )تقضى 

االقسام الملحقٌن بها او  فًالتدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة  هٌئةلمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء 

 . المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها بأقسامها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 عمٌد الكلٌة                  نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               شئون الطالب           القسم العلمً رئٌس مجلس 

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةالخطة الدراسٌة للسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً وآدابها   ٌطالٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة اإلمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

عدد  أجمالً عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
 
 
 

 / مً عماد الدٌن شعباند

 
 
 
 

 مدرس

 
 
 
 

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

  ــ 4 2 االولى دراسات لغوٌة 

 
 
 
21 

 )ساعة(

  دراسات لغوٌة
 الثانٌة

 ــ ــ 2

 ــ ــ 1 ترجمة من العربٌة ) صحفٌة (

 اشراف 2 ــ ــ استماع و محادثات  

  ترجمة من العربٌة ) سٌاسٌة و اقتصادٌة (
 الثالثة

 ــ ــ 1

 ــ ــ 2 دراسات لغوٌة

 ــ ــ 2 لغة أجنبٌة ثانٌة

  دراسات لغوٌة
 الرابعة

 ــ ــ 1

 ــ 1 ـ قاعة بحث

 ــ ــ 2 ترجمة الى العربٌة ) سٌاسٌة و ادبٌة (

 ــ ــ 1 مقال

  -( من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :276تقضى مادة )

لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام 
 . والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتهاالملحقٌن بها او غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة بأقسامها المختلفة 

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  ٌطالٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة اإلمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
3 

 
 م .م/ غادة هشام السٌسً

 
مدرس 
 مساعد

 
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

 11 2 2 ــ الثانٌة لغة ثانٌة
 )ساعة(

 
 
 

  ترجمة الى العربٌة

 الثالثة
 ــ 2 ــ

 ــ 1 ــ مقال و مطالعات

 ــ الرابعة  لغة اجنبٌة ثانٌة 
 

2 2 

 
4 

 
 الرصاص عبد هللام. هٌام 

 
 معٌدة

 
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

 الرابعة دراسات لغوٌة
 الثانٌة

 6 ــ 2 ــ
 ــ 2 ــ دراسات لغوٌة )ساعة(

 ــ 2 ــ الثالثة دراسات لغوٌة

 
5 

 
 م. ٌاسمٌن مصطفى

 
 معٌدة

 
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

 12 ــ 2 ــ الثانٌة ) شعر و نثر (و نقد نصوص  
  نصوص ) شعر و نثر ( )ساعة(

 الثالثة
 ــ 2 ــ

 2 2 ــ لغة اجنبٌة ثانٌة

 ــ 2 ــ الرابعة نصوص ) شعر و نثر و قصة قصٌرة(

 معٌد م. مصطفى شعبان 6
 

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

 4 2 ــ ــ الثانٌة استماع ومحادثة
 ــ 2 ــ االولى دراسات لغوٌة )ساعة(

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

لحقٌن بها او لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الم

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  ٌطالٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة اإلمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 كلٌة االلسن معٌدة م. نشوى الحداد 7
  خجامعة كفر الشٌ

 الثانٌة ترجمة من العربٌة ) صحفٌة (
 الرابعة

 5 ــ 2 ــ
 ــ 2 ــ ترجمة الى العربٌة  ) سٌاسٌة و ادبٌة ( )ساعة(

 ــ الرابعة مقال
 

 ــ 1

 
8 

 كلٌة االلسن معٌدة م. روحٌة رمزى
  خكفر الشٌجامعة 

 6 ــ 1 ــ االولى نصوص عامة
 1 ــ ــ الثانٌة استماع ومحادثة )ساعة(

  ترجمة من العربٌة
 الثالثة

 ــ 2 ــ

 ــ 1 ــ مقال و مطالعات

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الملحقٌن بها او لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس 

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئة للسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –األول الفصل الدراسً  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  ٌطالٌةالكلٌة بقسم اللغة اإل خارجمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

7 
 

 ا/اسالم فوزى محمد
 

 ـــ
 

 8 ــ 2 ــ الرابعة ) سٌاسٌة و ادبٌة (  ترجمة من العربٌة  من الخارج
 )ساعة(

 
 ــ 2 ــ الثانٌة ترجمة من العربٌة ) صحفٌة (

 4 ــ ــ االولى استماع ومحادثة

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 527تقضى مادة )

غٌر  فًكلٌات الجامعة القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة  لرئٌس الجامعة ان ٌعهد الى اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر القائمٌن بالتدرٌس فى
 .............الخكلٌاتهم داخل الجامعة 

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 827تقضى مادة )كما 

اقسام اللٌسانس والبكالورٌوس اال اذا استوفى اعضاء هٌئة التدرٌس وغٌرهم من القائمٌن بالتدرٌس فٌه كل فً مادته  ال ٌجوز الندب الى القسم للتدرٌس فى
 المنصوص علٌها .............. الخ 

 

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الساعات المعتمدة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  ٌطالٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة اإلمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات المستوى المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 كلٌة االلسن مدرس حنان محمد كمال عبد القادر/د 1
  خجامعة كفر الشٌ

 4 اشراف  2 ـــ  ـــ االول 1استماع ومحادثات 
 ـــ ـــ 2 االول نصوص عامة )ساعة(

 
2 

 

 كلٌة االلسن مدرس / مً عماد الدٌن شعباند
  خجامعة كفر الشٌ

 4 ـــ ـــ 2 االول 1صوتٌات 
 )ساعة(

 2 االول 1 دراسات لغوٌة
 

 ـــ 

 كلٌة االلسن أستاذ  عبد الحمٌد علً علً غالب/أ.د 3
  خجامعة كفر الشٌ

 2 ـــ ـــ 2 االول قضاٌا مجتمعٌة 
 )ساعة(

 كلٌة االلسن مدرس د/ محمد ٌسرى بلتاجى 4
  خجامعة كفر الشٌ

 4 ـــ 3 1 االول 1لغة انجلٌزٌة  
 )ساعة(

 أستاذ   ىعمحمد ابراهٌم الشافد/  5

 مساعد

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

 4 ـــ 3 1 االول 1لغة عربٌة 
 )ساعة(

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

لحقٌن بها او لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الم

 . حده قائمة بذاتهابأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها و غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 الساعات المعتمدةنظام  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  ٌطالٌةبقسم اللغة اإلداخل الكلٌة من 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 االلسن كلٌة معٌدة م. روحٌة رمزى 6
  خجامعة كفر الشٌ

 2 ــ 2 ــ االولى نصوص عامة
 )ساعة(

 معٌد م. مصطفى شعبان 7
 

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

   1 استماع ومحادثة

 االولى

 6 1 2 ــ
 ــ 3 ــ 1 دراسات لغوٌة )ساعة(

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

بها او الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الملحقٌن لمجلس 

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         

 

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئة للسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 الساعات المعتمدهنظام  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  ٌطالٌةالكلٌة بقسم اللغة اإل خارجمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
8 

 

 
 ا/اسالم فوزى محمد

 

 
 ـــ

 

 
  من الخارج

 4 2 2 ــ االولى 1استماع و محادثات 
 )ساعة(

 

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 527تقضى مادة )

كلٌات الجامعة القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً غٌر  لرئٌس الجامعة ان ٌعهد الى اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر القائمٌن بالتدرٌس فى
 كلٌاتهم داخل الجامعة .............الخ

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 827تقضى مادة )كما 

اقسام اللٌسانس والبكالورٌوس اال اذا استوفى اعضاء هٌئة التدرٌس وغٌرهم من القائمٌن بالتدرٌس فٌه كل فً مادته  ال ٌجوز الندب الى القسم للتدرٌس فى
 المنصوص علٌها .............. الخ 

 

 

 لجامعة لشئون التعلٌم والطالبنائب رئٌس ا               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  االسبانٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة من 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 كلٌة االلسن أستاذ  عبد الحمٌد علً علً غالب/أ.د
  خجامعة كفر الشٌ

 4 اشراف 2 ــ ــ الثانٌة استماع ومحادثة
 )ساعة(

 
 ــ 1 1 الرابعة قاعة بحث

 
 
 
 

2 

 
 

 سعدٌة موسى عبد العظٌم /أ.م.د

 
 

أستاذ 
 مساعد

 
 

 كلٌة االلسن
  خكفر الشٌ   جامعة

 الثانٌة أدب أمرٌكا الالتٌنٌة
 

 الثالثة

  ــ ــ 3
17 

 )ساعة(
 ــ ــ 3 تارٌخ أدب وحضارة اسبانٌا 

 ــ ــ 1 ترجمة إلى العربٌة )سٌاسٌة واقتصادٌة(

  وأدبٌة(ترجمة إلى العربٌة )سٌاسٌة 
 الرابعة

 ــ ــ 2

 ــ 2 2 دراما( –نثر  –نصوص ونقد )شعر 

 ــ ــ 2 لغة أجنبٌة ثانٌة

 ــ ــ 2 االولى عامةنصوص  

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الملحقٌن بها او لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن 

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال – الفصل الدراسً األول 2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  االسبانٌةمن داخل الكلٌة بقسم اللغة 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
 
3 

 
 

 أ.م.د/ محمد إبراهٌم شبل

 
 

أستاذ 
 مساعد

 
 

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

  - - 2 االولى دراسات لغوٌة
 
14 

 )ساعة(

 - - 2 الثانٌة دراسات لغوٌة

 - - 1 ترجمة من العربٌة

 - 2 2 الثالثة دراسات لغوٌة

 - - 2 لغة أجنبٌة ثانٌة

 - 2 1 الرابعة دراسات لغوٌة

 
 
 
4 

 
 

 لشاملًافاطمة محمد  /د

 
 

 مدرس

 
 

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

  اشراف 4 -  االولى استماع ومحادثة
21 

 )ساعة(
  نصوص شعر ونثر

 الثانٌة
2 2 - 

 - 2 1 ترجمة إلى العربٌة )صحفٌة(

 - - 2 لغة أجنبٌة ثانٌة

  ترجمة من العربٌة )سٌاسٌة واقتصادٌة(
 الثالثة

1 - - 

 - 2 2 نصوص ونقد )شعر ونثر(

  - 2 2 مقال ومطالعات

  - - 3 الرابعة أدب أمرٌكا الالتٌنٌة

  - 1 1 الرابعة مقال  

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

بها او لحقٌن لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الم

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  االسبانٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة من 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  الساعاتعدد  الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 كلٌة االلسن مدرس د/ محمد ابراهٌم  5
  خجامعة كفر الشٌ

 4 ـــ 2 2 االولى لغة عربٌة 
 )ساعة(

 كلٌة االلسن معٌدة م / أسماء إسماعٌل السٌد 
  خجامعة كفر الشٌ

 12 2 2 ـــ االولى لغة أجنبٌة ثانٌة
 )ساعة(

 
 
6 

 

 ـــ 4 ـــ االولى )ممتدة( دراسات لغوٌة

  استماع ومحادثة
 الثانٌة

 2 ـــ ـــ

 ـــ 2 ـــ ترجمة من العربٌة )صحفٌة(

 كلٌة االلسن معٌد م/ محمد مسعد مهدي 7
  خجامعة كفر الشٌ

  4 ـــ ـــ االولى     استماع ومحادثة
12 

 )ساعة(
 ـــ 2 ـــ الثانٌة دراسات لغوٌة

 ـــ 2 ـــ ترجمة إلى العربٌة )صحفٌة(

 ـــ 2 ـــ الثالثة ترجمة من العربٌة )سٌاسٌة واقتصادٌة(

8  
 م/ ندا حسونة الحسنٌن

 
 معٌدة

 
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

  2 2 ـــ الثانٌة لغة أجنبٌة ثانٌة
8 

 )ساعة(
 2 2 ـــ الثالثة لغة أجنبٌة ثانٌة

  معٌدة خلود خالد حواس /م 9
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

  ـــ 4 ـــ االولى نصوص عامة
12 

 )ساعة(
 2 ـــ ـــ الثانٌة استماع ومحادثة

 2 2 ـــ الرابعة لغة أجنبٌة ثانٌة

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الملحقٌن بها او لمجلس الكلٌة ان ٌكلف 

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                             رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب  



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئة للسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الدراسً األول الفصل  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  االسبانٌةالكلٌة بقسم اللغة  خارجمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

1 
 

أستاذ  أ.م.د/علً محمد عبد اللطٌف
 مساعد
 

 –كلٌة األلسن 
 المنٌا جامعة

 
 ترجمة من العربٌة

  الرابعة
2 

 
2 

 
 ــــ

4 
 )ساعة( 

  ــــ 2 ــــ الثالثة اقتصادٌة(–ترجمة إلى العربٌة )سٌاسٌة  من الخارج ــــ مصطفى السٌد السٌد سهٌم  /أ 2
4 

 ــــ 2 ــــ الرابعة أدبٌة( –ترجمة إلى العربٌة)سٌاسٌة  ()ساعة

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 527تقضى مادة )

عملٌة فً غٌر  لرئٌس الجامعة ان ٌعهد الى اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر القائمٌن بالتدرٌس فى كلٌات الجامعة القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن
 كلٌاتهم داخل الجامعة .............الخ

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 827تقضى مادة )كما 

فٌه كل فً مادته ال ٌجوز الندب الى القسم للتدرٌس فى اقسام اللٌسانس والبكالورٌوس اال اذا استوفى اعضاء هٌئة التدرٌس وغٌرهم من القائمٌن بالتدرٌس 
 المنصوص علٌها .............. الخ 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الساعات المعتمدة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  االسبانٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة من 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات المستوى المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 االلسنكلٌة  أستاذ  أ.د/عبد الحمٌد علً علً غالب 1
  خجامعة كفر الشٌ

  ـــ ـــ 1 االول  1لغة اسبانٌة 
5 

 )ساعة(
 اشراف 2 ـــ ـــ االول استماع ومحادثة
 ـــ ـــ 2 االول قضاٌا مجتمعٌة 

 
2 

 

أستاذ  أ.م.د/ محمد إبراهٌم شبل
 مساعد

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

 5 ـــ 2 1 االول 1صوتٌات 
 )ساعة(

 2 االول دراسات لغوٌة
 

 ـــ
 

 ـــ

 كلٌة االلسن مدرس لشاملًافاطمة محمد  /د 3
  خجامعة كفر الشٌ

 2 ـــ ـــ 2 االول     نصوص عامة
 )ساعة(

 كلٌة االلسن مدرس د/ محمد ٌسرى بلتاجى 4
  خجامعة كفر الشٌ

 4 ـــ 3 1 االول 1لغة انجلٌزٌة  
 )ساعة(

 كلٌة االلسن مدرس  محمد ابراهٌم عبد الشافىد/  5
  خجامعة كفر الشٌ

 4 ـــ 3 1 االول 1لغة عربٌة 
 )ساعة(

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

الملحقٌن بها او لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام 

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الساعات المعتمدة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  االسبانٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة من 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات المستوى المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
4 

 

 كلٌة االلسن معٌدة م / أسماء إسماعٌل السٌد
  خجامعة كفر الشٌ

 3 ـــ 2 ـــ االول  دراسات لغوٌة
 )ساعة(

 

 
5 

 كلٌة االلسن معٌد م/ محمد مسعد مهدي
  خجامعة كفر الشٌ

  2 ـــ ـــ االول استماع ومحادثة
2 

 )ساعة(

 
6 

 
 م/ ندا حسونة الحسنٌن

 
 معٌدة

 
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

  2 ـــ ـــ االول استماع ومحادثة
3 

 )ساعة(
 ـــ 1 ـــ االول نصوص عامة

 
7 

  معٌدة خلود خالد حواس /م
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

  ـــ 1 ـــ االول نصوص عامة
4 

 )ساعة(
 ـــ 3 ـــ االول  1لغة اسبانٌة 

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

لحقٌن بها او لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الم

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها وتعتبر الكلٌةغٌرها داخل الكلٌة 

 

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  الصٌنٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة من 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  الساعاتعدد  الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

 د/ سهر قدري موافً

 
 
 
 

 مدرس

 
 
 
 
 

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

  - )إشراف(  1 2 االولى لغوٌات وصوتٌات 
 
 
 
 
32 

 )ساعة(

 - )إشراف(  1 2 لغة اجنبٌة ثانٌة 

 )إشراف(  1 - - الثانٌة استماع ومحادثات 

 - - 2 نصوص عامة 

 - 2 1 ترجمة من العربٌة

  دراسات لغوٌة 
 

 الثالثة

2  - - 

 - - 2 نصوص ونقد 

 - 2 1 ترجمة من العربٌة 

  دراسات لغوٌة
 الرابعة

1 - - 

 - )إشراف(  1 2 نصوص ونقد 

 - 2 2 ترجمة من العربٌة 

 - )إشراف(  1 2 لغة أجنبٌة ثانٌة 

 - 1 1 قاعة بحث 

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

بها او لحقٌن لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الم

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  الصٌنٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة من 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

 د. وفاء بهاء الدٌن 

 
 
 
 

 مدرس

 
 
 
 
 

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

  )إشراف(  1 - - االولى  استماع ومحادثات 
 
 
 
 
32 

 )ساعة(

 - )إشراف(  1 4 نصوص عامة 

  لغوٌات وصوتٌات 
 الثانٌة

1 1 - 

 - -  2 مدخل إلى تارٌخ األدب والحضارة 

 - 2 1 ترجمة إلى العربٌة 

 - )إشراف(  1 2 لغة أجنبٌة ثانٌة 

  مطالعات ومقال 
 الثالثة
 
 

2 - - 

 - - 2 تارٌخ أدب وحضارة 

 - 2 1 ترجمة إلى العربٌة 

 - - 2 لغة أجنبٌة ثانٌة 

  مقال 
 الرابعة

1  - - 

 - - 2 تارٌخ أدب وحضارة 

 - 2 2 ترجمة إلى العربٌة 

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الملحقٌن بها او لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او 

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 عة لشئون التعلٌم والطالبنائب رئٌس الجام               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها الصٌنٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة من 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
3 

 
 م.م/ نهال عبد العزٌز 

 
مدرس 
 مساعد 

 
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

 8 - 2 ــ الثالثة نصوص ونقد 
 - 2 ــ الرابعة نصوص ونقد  )ساعة(

 2 2 ــ االولى  لغوٌات وصوتٌات

 
4 

 كلٌة االلسن معٌد  م/ ونٌسة محمد 
  خجامعة كفر الشٌ

 4 2 - ــ االولى استماع ومحادثات 
 ــ 2 ــ الرابعة دراسات لغوٌة  )ساعة(

 كلٌة االلسن معٌد  م/ غادة بالل 5
  خجامعة كفر الشٌ

 5 2 2 ــ االولى  لغة اجنبٌة ثانٌة
 ـ 1 ــ الرابعة مقال  )ساعة(

6 
 

 
 م/ بسنت جمال 

 
 معٌد 

 
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

 8 2 - - األولى  استماع ومحادثات 
 2 - - الثانٌة  استماع ومحادثات  )ساعة(

 2 2 - الرابعة  لغة أجنبٌة ثانٌة 

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الملحقٌن بها او لمجلس الكلٌة ان 

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها الصٌنٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة من 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
7 

 
 م. محمود الحداد 

 
 معٌد 

 
 كلٌة االلسن

  خكفر الشٌجامعة 

 8 - 2 ــ الثانٌة نصوص عامة 
 2 2 ــ لغة أجنبٌة ثانٌة  )ساعة(

 - 2 ــ الثالثة مطالعات ومقال 

 كلٌة االلسن معٌد  م. هدٌر صالح  8
  خجامعة كفر الشٌ

 4 2 2 ــ الثالثة لغة أجنبٌة ثانٌة 
 )ساعة(

9  
 م. سارة عادل 

 
 معٌد 

 كلٌة االلسن
  خالشٌجامعة كفر 

 4 2 - - الثانٌة  استماع ومحادثات 
 )ساعة(

 - 2 - الثالثة  دراسات لغوٌة 

 كلٌة االلسن معٌد  م. إسراء غرٌب  12
  خجامعة كفر الشٌ

 4 - 2 - االولى نصوص عامة 
 - 2 - الثانٌة  لغوٌات وصوتٌات  )ساعة(

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

لحقٌن بها او لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الم

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         

 

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة 

 الساعات المعتمدةنظام  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابهاالصٌنٌة اللغة بقسم  الكلٌة داخلمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

 إجمالً عدد الساعات المستوى المادة جهة العمل
عدد 

 عملً  تمارٌن نظري  الساعات

1 
 

 كلٌة االلسن استاذ أ.م.د/ عبدالحمٌد على غالب
  خجامعة كفر الشٌ

 االول قضاٌا مجتمعٌة
 
 

2 - - 2 
 )ساعة(

 كلٌة االلسن مدرس د/ سهر قدري موافً 2
  خجامعة كفر الشٌ

 12  - )إشراف( 3 1 االول 1لغوٌات وصوتٌات 
  - )إشراف( 3 1 مهارات كتابٌة  )ساعة(

  - )إشراف( 1 - علم الرموز الصٌنٌة 

 كلٌة االلسن مدرس د. وفاء بهاء الدٌن  3
  خجامعة كفر الشٌ

 9 )إشراف(  4 - - االول 1استماع ومحادثات 
 )ساعة(

 - - - األمثال الصٌنٌة وحكاٌاتها 

 - )إشراف(  2 1 1نصوص عامة 

 االلسنكلٌة  مدرس د/محمد ٌسرى بلتاجى 4
  خجامعة كفر الشٌ

 4 - 3 1 االول 1لغة انجلٌزٌة 
 )ساعة(

 
5 

 كلٌة االلسن مدرس د/محمد ابراهٌم الشافعى
  خجامعة كفر الشٌ

 4 - 3 1 االول 1لغة عربٌة 
 )ساعة(

 نظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة: من قانون ت( 276تقضى مادة )

و وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها ألتدرٌس عضاء هٌئة المجلس الكلٌة أن ٌكلف أ

 . قائمة بذاتها مختلفة والمعاهد التابعة لها وحدةبأقسامها ال غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               لكلٌة               عمٌد ا       رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 الساعات المعتمدة نظام  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها الصٌنٌةداخل الكلٌة بقسم اللغة من 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات المستوى المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 كلٌة االلسن معٌد  م/ ونٌسة محمد  6
  خجامعة كفر الشٌ

  1استماع ومحادثات 
 االول

 4 2 - ــ
 - 2 ــ مهارات كتابٌة  )ساعة(

 كلٌة االلسن معٌد  م. هدٌر صالح  7
  خجامعة كفر الشٌ

 2 - 2 ــ االول األمثال الصٌنٌة وحكاٌاتها 
 )ساعة(

8 
 

 كلٌة االلسن معٌد  م/ بسنت جمال 
  خجامعة كفر الشٌ

 2 2 - - األول 1استماع ومحادثات 
 )ساعة(

 كلٌة االلسن معٌد  م. سارة عادل  9
  خجامعة كفر الشٌ

 2 - 2 -  األول 1لغوٌات وصوتٌات 
 )ساعة(

 كلٌة االلسن معٌد  م. إسراء غرٌب  12
  خجامعة كفر الشٌ

 1 - 1 ـ األول علم الرموز الصٌنٌة 
 )ساعة(

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الملحقٌن بها او لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن 

 . بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحده قائمة بذاتها غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابهاالفرنسٌة اللغة بقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

 إجمالً عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
عدد 

 عملً  تمارٌن نظري  الساعات

 

1 
 

 
 أ.د/ ٌحٌى طه حسنٌن

 
 أستاذ

 
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

  نصوص ونقد )شعر(
 الثالثة

2  - - 6 
 )ساعة(

  نصوص ونقد
 الرابعة

2 - - 

 -  1 1 قاعة بحث

 
 

2 
 

 
 أ.د/ طه رشدى

 
 أستاذ

 
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

 الثالثة دراسات لغوٌة
 

2  - -  
6 

  دراسات لغوٌة )ساعة(
 الرابعة

2 - - 

 - -  1 ترجمة الى العربٌة

استاذ  أ.م.د/ مى فرٌد 3
 مساعد 

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

 11 - - 1 االولى ترجمة الى العربٌة
 - - 1 الثانٌة ترجمة من العربٌة )ساعة(

 - - 2 نصوص ونقد)نثر(

 - - 2 الثالثة  تارٌخ حضارة ولغة فرنسٌة

 نظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة: من قانون ت( 276تقضى مادة )

و لتدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها أهٌئة ا عضاءلمجلس الكلٌة أن ٌكلف أ

 . قائمة بذاتها مختلفة والمعاهد التابعة لها وحدةبأقسامها ال غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 الخطة الدراسٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة القائمٌن بالتدرٌس 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً الفرنسٌة وآدابها اللغة بقسم  الكلٌة خارجمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً تمارٌن نظري

أستاذ  أ.م.د/ ابراهٌم ابو المعاطى 4
 مساعد

 كلٌة االداب
  خجامعة كفر الشٌ

 12 - 2 2 االولى تارٌخ حضارة ولغة فرنسٌة
 )ساعة( 

 - - 4 الثانٌة تارٌخ حضارة ولغة فرنسٌة

 - - 2 الرابعة حضارة ولغة فرنسٌة

 - - 2 لغة اجنبٌة ثانٌة

استاذ  أ.م.د/ محمد عكاشة 5
 مساعد

 كلٌة االداب
  خجامعة كفر الشٌ

 الثالثة الى العربٌة ترجمة
 الرابعة

1 1 - 4 
 - 1 1 ترجمة من العربٌة )ساعة( 

 
6 

 كلٌة االداب مدرس  د/ حسن الجروانى
  خجامعة كفر الشٌ

 14 - 2 2 االولى دراسات لغوٌة
 - 2 1  ترجمة من العربٌة )ساعة(

 - - 2 الثانٌة دراسات لغوٌة

 - 1 1  ترجمة الى العربٌة

 - - 2 الثالثة لغة اجنبٌة ثانٌة

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 275تقضى مادة )

كلٌات الجامعة القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً غٌر  لرئٌس الجامعة ان ٌعهد الى اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر القائمٌن بالتدرٌس فى
 كلٌاتهم داخل الجامعة .............الخ

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 278كما تقضى مادة )

هٌئة التدرٌس وغٌرهم من القائمٌن بالتدرٌس فٌه كل فً مادته ال ٌجوز الندب الى القسم للتدرٌس فى اقسام اللٌسانس والبكالورٌوس اال اذا استوفى اعضاء 
 المنصوص علٌها .............. الخ.

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةللسادة الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابهاالفرنسٌة اللغة بقسم  الكلٌة خارجمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

عدد  اجمالى عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
7 

 االدابكلٌة  مدرس  د/ ضٌاء الدٌن موسى
  خجامعة كفر الشٌ

 15 - 2 2 االولى نصوص ونقد)شعر(
 2 - - استماع ومحادثات )ساعة(

 - - 2 الثانٌة لغة اجنبٌة ثانٌة

 2 - - استماع ومحادثات

 - - 2 الثالثة لغة اجنبٌة ثانٌة

 - - 1 ترجمة من العربٌة

 2 2 - لغة اجنبٌة ثانٌة

 - 2 2 الرابعة نصوص ونقد نثر

 - 3 1 ترجمة الى العربٌة

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 275تقضى مادة )

عملٌة فً غٌر  لرئٌس الجامعة ان ٌعهد الى اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر القائمٌن بالتدرٌس فى كلٌات الجامعة القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن
 كلٌاتهم داخل الجامعة .............الخ

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 278كما تقضى مادة )

فٌه كل فً مادته ال ٌجوز الندب الى القسم للتدرٌس فى اقسام اللٌسانس والبكالورٌوس اال اذا استوفى اعضاء هٌئة التدرٌس وغٌرهم من القائمٌن بالتدرٌس 
 المنصوص علٌها .............. الخ.

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب                     عمٌد الكلٌة                رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة 

 الدراسٌةنظام الفصول  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابهاالفرنسٌة اللغة بقسم  الكلٌة داخلمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

مدرس  م.م.د/ وفاء فرج هللا 8
 مساعد

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

  دراسات لغوٌة
 الثانٌة

- 2 - 4 
 - 2 - ترجمة الى العربٌة )ساعة(

 كلٌة االلسن معٌد م/ اسالم مصطفى السمان 9
  خجامعة كفر الشٌ

 4 - 2 - الثالثة ترجمة الى العربٌة
 )ساعة(

 - 2 - الرابعة ترجمة من العربٌة

 كلٌة االلسن معٌد م/اسماء محمد رمضان 12
  خجامعة كفر الشٌ

  ترجمة الى العربٌة
 االولى

- 2 - 7 
 2 2 - لغة اجنبٌة ثانٌة )ساعة(

 - 2 - الثانٌة نصوص ونقد)نثر(

 - 1 - الثالثة تارٌخ ادوب وحضارة

 كلٌة االلسن معٌد م/ االء احمد  11
 خجامعة كفر الشٌ

 12 - 2 - الثانٌة ترجمة من العربٌة
 - 2 - الثالثة دراسات لغوٌة ساعة

 - 2 - الرابعة دراسات لغوٌة

 2 2 - ثانٌةلغة اجنبٌة 

 نظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة: من قانون ت( 276تقضى مادة )

و لتدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها أعضاء هٌئة المجلس الكلٌة أن ٌكلف أ

 . قائمة بذاتها مختلفة والمعاهد التابعة لها وحدةبأقسامها ال غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابهاالفرنسٌة اللغة بقسم  الكلٌة داخلمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 كلٌة االلسن معٌد م/ ندى اشرف 12
 خجامعة كفر الشٌ

 12 - 2 - الثالثة نصوص ونقد شعر
 2 2 - لغة اجنبٌة ثانٌة ساعة

 - 2 - الرابعة نصوص ونقد نثر

 - 2 - ترجمة الى العربٌة

 كلٌة االلسن معٌد م/ محمد دراج 13
 خجامعة كفر الشٌ

 9 2 2 - الثانٌة ثانٌةلغة اجنبٌة 
 ساعة

 - 2 - الثالثة ترجمة من العربٌة

 - 2 - الرابعة حضارة ولغة فرنسٌة

 1 ـ - الثانٌة استماع ومحادثات

 

 نظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة: من قانون ت( 276تقضى مادة )

و بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها ألتدرٌس وسائر المشتغلٌن عضاء هٌئة المجلس الكلٌة أن ٌكلف أ

 . قائمة بذاتها مختلفة والمعاهد التابعة لها وحدةبأقسامها ال غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة 

 الساعات المعتمدةنظام  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابهاالفرنسٌة اللغة بقسم  الكلٌة داخلمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

 إجمالً عدد الساعات المستوى المادة جهة العمل
عدد 

 عملً  تمارٌن نظري  الساعات

 

1 
 

 كلٌة االلسن أستاذ عبدالحمٌد على غالبأ.م.د/ 
 قضاٌا مجتمعٌة   خجامعة كفر الشٌ

 االول
 
 

2 - - 

2 
 )ساعة(

أستاذ  أ.م.د/ مى عبدالغفار محمد  2
 مساعد

 كلٌة االلسن
 مدخل الى االدب  خجامعة كفر الشٌ

 االول
 
 

2 - - 

2 
 )ساعة(

 كلٌة االلسن مدرس د/محمد ٌسرى بلتاجى 3
 1لغة انجلٌزٌة   خجامعة كفر الشٌ

 االول
1 3 - 

 
4 

 )ساعة(

 
4 

 كلٌة االلسن مدرس د/محمد ابراهٌم الشافعى
 1لغة عربٌة   خالشٌجامعة كفر 

 االول
1 3 - 

4 
 )ساعة(

 نظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة: من قانون ت( 276تقضى مادة )

و لتدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها أعضاء هٌئة المجلس الكلٌة أن ٌكلف أ

 . قائمة بذاتها مختلفة والمعاهد التابعة لها وحدةبأقسامها ال وتعتبر الكلٌة غٌرها داخل الكلٌة

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 الخطة الدراسٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة القائمٌن بالتدرٌس 

 الساعات المعتمدةنظام  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً الفرنسٌة وآدابها اللغة بقسم  الكلٌة خارجمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات المستوى المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً تمارٌن نظري

أستاذ  أ.م.د/ ابراهٌم ابو المعاطى 5
 مساعد

 كلٌة االداب
  خجامعة كفر الشٌ

 االول نصوص عامة
 1 - - 

1 
 )ساعة( 

أستاذ  أ.م.د/ محمد عكاشة 6
 مساعد

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

 1 االول تعبٌر ومهارات كتابٌة

- - 
1 

 )ساعة( 

 
7 

 كلٌة االلسن مدرس د/ حسن الجروانى
  خجامعة كفر الشٌ

 االول 1تدرٌبات لغوٌة 
 

2 - - 4 
 )ساعة(

 
 1استماع ومحادثة 

- - 
2 

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 275تقضى مادة )

عملٌة فً غٌر  لرئٌس الجامعة ان ٌعهد الى اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر القائمٌن بالتدرٌس فى كلٌات الجامعة القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن
 كلٌاتهم داخل الجامعة .............الخ

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 278كما تقضى مادة )

ه الى القسم للتدرٌس فى اقسام اللٌسانس والبكالورٌوس اال اذا استوفى اعضاء هٌئة التدرٌس وغٌرهم من القائمٌن بالتدرٌس فٌه كل فً مادت ال ٌجوز الندب
 المنصوص علٌها .............. الخ.

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة 

 المعتمدةالساعات نظام  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابهاالفرنسٌة اللغة بقسم  الكلٌة داخلمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات المستوى المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 

مدرس  م.م.د/ وفاء فرج هللا 8
 مساعد

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

  1تدرٌبات لغوٌة 
 - 3 - االول

3 
 )ساعة(

 كلٌة االلسن معٌد السمانم/ اسالم مصطفى  9
  خجامعة كفر الشٌ

 االول تعبٌر ومهارات الكتابة 
- 3 - 

3 
 )ساعة(

 كلٌة االلسن معٌد م/اسماء محمد رمضان 12
  خجامعة كفر الشٌ

 االول نصوص عامة 

- 2 - 

2 
 )ساعة(

 كلٌة االلسن   معٌد م/ ندى اشرف 11
 خجامعة كفر الشٌ

 االول 1استماع ومحادثة 

- 2 - 

2 
 )ساعة(

  نظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة:من قانون ت( 276تقضى مادة )

و أقسام الملحقٌن بها تدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األعضاء هٌئة اللمجلس الكلٌة أن ٌكلف أ

 . قائمة بذاتها والمعاهد التابعة لها وحدةمختلفة بأقسامها ال غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 بالتدرٌسالخطة الدراسٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة القائمٌن 

  نظام الفصول الدراسٌة  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً وآدابها  األلمانٌة اللغة بقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  االسم م
 الوظٌفٌة

إجمالً عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً تمارٌن نظري

  
 

 زٌن العابدٌن أ.د. مسعد
 

 
 
 
 أستاذ

 
 
 
 

 كلٌة االلسن
 خجامعة كفر الشٌ

  - 4 2 األولى دراسات لغوٌة
 
 
 
32 

 )ساعة(

 
 
 
 
1 

 

 لغة أجنبٌة ثانٌة
 

 
 الثانٌة

 - )إشراف(2 2

 - )إشراف( 2 1 ترجمت إلى العربيت

  ترجمت من العربيت
 الثالثة

 - )إشراف( 2 1

 - 2 2 دراسات لغوٌة

  قاعة بحث
 

 الرابعة

1 1 - 

 - )إشراف( 2 2 ترجمة من العربٌة

 - )إشراف( 2 2 لغة أجنبٌة ثانٌة

 ( من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة:276تقضى مادة )

أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها أو غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر  لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات
 الكلٌة بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها.

 

   

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب                        عمٌد الكلٌة                           شئون الطالب                             القسم العلمً      

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 الخطة الدراسٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة القائمٌن بالتدرٌس

  نظام الفصول الدراسٌة  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً وآدابها  األلمانٌة اللغة بقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  االسم م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً تمارٌن نظري

 
 
 
 
2 

 

 
 
 
 
 

 أ.م.د. رشا محمود دروٌش
 
 

 
 
 
 
 

أستاذ 
 مساعد

 
 
 
 

 كلٌة االلسن
 خجامعة كفر الشٌ

  4 - - األولى استماع ومحادثاث
 
 
 
31 

 )ساعة(

 2 2 2 ثانيتلغت أجنبيت 

 - 3 2 نصوص عامت

  نصوص )نثر وقصت قصيرة(
 

 الثانٌة

 - )إشراف( 2 2

 - 1 - استماع ومحادثاث

 - 2 2 دراسات لغوٌة

  مطالعات ومقال
 الثالثة

 - )إشراف( 2 2

  دراسات لغوٌة
 الرابعة

1 2 - 

 الجامعات والئحته التنفٌذٌة:( من قانون تنظٌم 276تقضى مادة )

ملحقٌن بها أو غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام ال
 الكلٌة بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها.

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب                              عمٌد الكلٌة                      شئون الطالب                           القسم العلمً    

 

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 الخطة الخطة الدراسٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة القائمٌن بالتدرٌس

  نظام الفصول الدراسٌة  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً وآدابها  األلمانٌة اللغة بقسم  الكلٌةداخل من 

الدرجة  االسم م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً تمارٌن نظري

 
 
 
3 

 

 
 
 

 الجمل السٌد  د. آحمد
 
 

 
 
 

 مدرس

 
 
 

 كلٌة االلسن
 خجامعة كفر الشٌ

  مدخل إلى تارٌخ األدب والحضارة
 

 الثانٌة

2 -- -  
 
 
 
32 

 )ساعة(

 ترجمة من العربٌة
 

1 2 -- 

  تارٌخ أدب وحضارة
 الثالثة
 
 

2 -- - 

 - )إشراف( 2 1 العربٌةإلى ترجمة 

 - 2 2 قصة( -نصوص ونقد )نثر

 - )إشراف( 2 2 لغة أجنبٌة ثانٌة

  تارٌخ أدب وحضارة
 الرابعة

2 - - 

 - )إشراف(2 2 رواٌة( –نصوص ونقد )نثر 

 - )إشراف(1 1 مقال

  2 2  ترجمة إلى العربٌة    

 ( من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة:276تقضى مادة )

كلٌة وتعتبر هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها أو غٌرها داخل ال لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء
 الكلٌة بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها.

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب                       عمٌد الكلٌة                                         القسم العلمً            شئون الطالب  

 

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 الخطة الدراسٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة القائمٌن بالتدرٌس

  نظام الفصول الدراسٌة  لٌسانسدرجة ال –الدراسً األول الفصل  2223/  2222للعام الجامعً وآدابها  األلمانٌة اللغة بقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً تمارٌن نظري

 
4 

  مصطفى جمال حلمً نوح
مدرس 
 مساعد

 
 كلٌة االلسن

 خجامعة كفر الشٌ

 4 - 2 ــ الثالثة ترجمة من العربٌة
 - - ــ ---- )ساعة(

 - 2 ــ الرابعة ترجمة إلى العربٌة

 - - ــ ---

 كلٌة االلسن معٌد نهى سٌد ابراهٌم عٌسى 5
 خجامعة كفر الشٌ

 4 - 2 ــ الثانٌة نصوص )نثر وقصت قصيرة(
 - 2 ــ الرابعة رواٌة( –نصوص ونقد )نثر  )ساعة(

 كلٌة االلسن معٌد محمد السواحأمجد عصام  6
 خجامعة كفر الشٌ

 6 2 - ــ الثانٌة استماع ومحادثات
 - 2 - الثالثة ترجمة إلى العربٌة )ساعة(

 ـ 2 ــ الرابعة ترجمة من العربٌة

 كلٌة االلسن معٌد حنان موسى صقر 7
 خجامعة كفر الشٌ

 6 - 2 - الثالثة مطالعات ومقال
 2 2 - الرابعة أجنبٌة ثانٌة لغة )ساعة(

 ( من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة:276تقضى مادة )

لحقٌن بها أو غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الم
 الكلٌة بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها.

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب                                     عمٌد الكلٌة                 القسم العلمً            شئون الطالب       

 

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 والهٌئة المعاونة القائمٌن بالتدرٌسالخطة الدراسٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس 

  نظام الفصول الدراسٌة  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً وآدابها  األلمانٌة اللغة بقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً تمارٌن نظري

 
7 

  معٌد عائشة نبوي حسان
 كلٌة االلسن

 خجامعة كفر الشٌ

 6 - 2 ــ الثانٌة ترجمة إلى العربٌة
 4 -- ــ استماع ومحادثات )ساعة(

 - -- ــ -- ---

 كلٌة االلسن معٌد امل سمٌر سرسٌق 8
 خجامعة كفر الشٌ

 8 2 2 ــ الثانٌة لغة أجنبٌة ثانٌة
 2 2 ــ الثالثة لغة أجنبٌة ثانٌة )ساعة(

 كلٌة االلسن معٌد نورهان مهدي الحٌطً 9
 خجامعة كفر الشٌ

 2 2 - - الثانٌة استماع ومحادثات
 - - - - --- )ساعة(

 ( من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة:276تقضى مادة )

وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها أو غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر  لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس
 الكلٌة بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها.

 

 

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب                              عمٌد الكلٌة                            القسم العلمً            شئون الطالب         

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 الخطة الدراسٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة القائمٌن بالتدرٌس

 الئحة كلٌة األلسن بنظام الساعات المعتمدة لٌسانسدرجة ال –الدراسً األول الفصل  2223/  2222للعام الجامعً وآدابها  االلمانٌةاللغة بقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  االسم م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً تمارٌن نظري

كلٌة األلسن جامعة  أستاذ  أ.د. عبدالحمٌد علً غالب 1
 كفرالشٌخ

 2 - - 2 األولى قضاٌا مجتمعٌة

 
2 

 

  أ.د. مسعد زٌن العابدٌن
 أستاذ

 كلٌة األلسن
 خجامعة كفر الشٌ

 4 - )إشراف( 2 2 األولى 1دراسات لغوٌة 
 )ساعة(

 
3 

 

  أ.م.د. رشا دروٌش
أستاذ 
 مساعد

 
 كلٌة األلسن

 جامعة كفر الشٌخ

  نصوص عامة
 األولى

  - )إشراف(2 2
8 

 )ساعة(
 )إشراف( 4 - - 1استماع ومحادثات 

 
4 

 كلٌة األلسن مدرس د.أحمد الجمل
 جامعة كفر الشٌخ

 2 1 األولى صوتٌات
 

- 3 
 )ساعة(

 2 -  1 استماع ومحادثات

 كلٌة األلسن مدرس د. محمد ٌسري بلتاجً 5
 جامعة كفر الشٌخ

 4 - 3 1 األولى 1لغة إنجلٌزٌة 

 كلٌة األلسن مدرس د. محمد ابراهٌم الشافعً 6
 كفر الشٌخجامعة 

 4 - 3 1 األولى 1لغة عربٌة 

 ( من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة:276مادة )

لحقٌن بها أو غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الم
 الكلٌة بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها.

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب                              عمٌد الكلٌة                            القسم العلمً            شئون الطالب         

 ٌس والهٌئة المعاونة القائمٌن بالتدرٌسالخطة الدراسٌة للسادة أعضاء هٌئة التدر



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 الئحة كلٌة األلسن بنظام الساعات المعتمدة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً وآدابها   االلمانٌة اللغة بقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  االسم م
 الوظٌفٌة

عدد  اجمالى عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً تمارٌن نظري

--- - - -  

مدرس  مصطفى جمال حلمً نوح 5
 مساعد

 كلٌة األلسن
 جامعة كفر الشٌخ

 2 - 2 -  صوتٌات
 )ساعة(

 كلٌة األلسن معٌد أمل سمٌر توفٌق 6
 جامعة كفر الشٌخ

 2 - 2 - األولى 1دراسات لغوٌة 
 )ساعة(

 كلٌة األلسن معٌد نورهان مهدي الحٌطً 7
 جامعة كفر الشٌخ

 4 - 2 - األولى نصوص عامة
 2 -  استماع ومحادثات )ساعة(

 ( من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة:276تقضى مادة )

عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها أو غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن 
 الكلٌة بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها.

 

     

 

 

        

 الجامعة لشئون التعلٌم والطالبنائب رئٌس                         عمٌد الكلٌة                           القسم العلمً            شئون الطالب          

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة 

  نظام الفصول الدراسٌة  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها اإلنجلٌزٌة اللغةبقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

عدد  إجمالً عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
  الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
 
 
 

1 
 

 
 
 

 د/ دعاء عبدالحافظ حمادة

 
 
 

 مدرس

 
 
 
 

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

  نثر وقصة
 األولً

2 2 -  
 
 
 
12 

 )ساعة(

  دراما
 الثانٌة

2  2  - 

 - - 2 الثالثة ثانٌةلغة أجنبٌة 

 - - 2 الرابعة لغة أجنبٌة ثانٌة

 

 نظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة: من قانون ت( 276تقضى مادة )

و لتدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها أعضاء هٌئة المجلس الكلٌة أن ٌكلف أ

 . قائمة بذاتها مختلفة والمعاهد التابعة لها وحدةبأقسامها ال غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 عمٌد الكلٌة                        نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               شئون الطالب           القسم العلمً 

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة الخطة الدراسٌة 

  نظام الفصول الدراسٌة  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها اإلنجلٌزٌة اللغةبقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

عدد  إجمالً الساعاتعدد  الفرقة المادة جهة العمل
  الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
 
 
 

2 
 

 
 
 

 د/ محمد ٌسري بلتاجً

 
 
 

 مدرس

 
 
 
 

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

  استماع ومحادثة 
 األولً

1 - 2  
 
 
 
22 

 )ساعة(

 - 3 1 ترجمة الى العربٌة

 - - 1 أجنبٌة ثانٌةلغة 

  استماع ومحادثات
 الثانٌة

 2 -  ـ

 - - 1 ترجمة من العربٌة

 - - 2 لغة أجنبٌة ثانٌة

 - 2 2 الثالثة قصة ونثر

 - - 1 ترجمة إلى العربٌة

 - - 1 الرابعة ترجمة من العربٌة

 - - 1 قاعة بحث

 نظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة: من قانون ت( 276تقضى مادة )

و لتدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها أعضاء هٌئة المجلس الكلٌة أن ٌكلف أ

 . قائمة بذاتها مختلفة والمعاهد التابعة لها وحدةبأقسامها ال غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 عمٌد الكلٌة                        نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               شئون الطالب           القسم العلمً 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة  الخطة

  نظام الفصول الدراسٌة  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها اإلنجلٌزٌة اللغةبقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً تمارٌن نظري

 
1 

 
 محمد سعد كامل

 
مدرس 
 مساعد 

 
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

 13 2 2 - األولً لغة أجنبٌة ثانٌة
 - 3 - الثانٌة ترجمة من العربٌة )ساعة(

 - 3 - الثالثة ترجمة الى العربٌة

 - 3 - الرابعة ترجمة من العربٌة

 كلٌة االلسن معٌد  مروة ٌدك 2
  خجامعة كفر الشٌ

 13 ـ 2 ــ الثالثة دراسات لغوٌة
 - 2 - مقال ومطالعات )ساعة(

 - 2 ــ الرابعة  بحث قاعة

 2 2 - دراسات لغوٌة

 2 2 - لغة أجنبٌة ثانٌة 

 كلٌة االلسن معٌد  أمٌرة عباس 3
  خجامعة كفر الشٌ

 8 2 - ــ األولً استماع ومحادثات
 2 2 - الثانٌة لغة أجنبٌة ثانٌة )ساعة(

 1 ـ ــ الثانٌة استماع ومحادثات

 كلٌة االلسن معٌد  هاجر البرهامً 4
  خجامعة كفر الشٌ

 8 2 - - األولً دراسات لغوٌة 
 ـ 2 - الثانٌة دراسات لغوٌة )ساعة(

 2 2 - الثالثة لغة أجنبٌة ثانٌة

 من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة: ( 276تقضى مادة )

بأقسامها  المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها أو غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌةلمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر 
 المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها. 

 عمٌد الكلٌة                        نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               شئون الطالب           القسم العلمً 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة  الخطةللسادة الخطة الدراسٌة 

  نظام الفصول الدراسٌة  لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها اإلنجلٌزٌة اللغةبقسم  الكلٌة خارج من

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

أستاذ  أ.م.د/ عادل محمد عفٌفً 1
 مساعد

 كلٌة اآلداب
  خجامعة كفر الشٌ

 6 - 2 2 الثانٌة ونقد شعر
 - - 2 الثالثة تارٌخ أدب وحضارة )ساعة(

 - 2 2 الرابعة  شعر ونقد

أستاذ  أٌمن ابراهٌم الحلفاويأ.م.د/  2
 مساعد

 كلٌة اآلداب
 خجامعة كفر الشٌ

 4 - - ــ ـ ـــــــ
 - - 2 الثالثة مقال ومطالعات )ساعة(

 - - 2 الرابعة تارٌخ أدب وحضارة

أستاذ  خالد سعد سرواحأ.م.د/  3
 مساعد

 كلٌة اآلداب
 خجامعة كفر الشٌ

 6 - - 2  األولً مقال ومطالعات
 )ساعة(

 - 2 2  الرابعة دراما

 كلٌة اآلداب مدرس سامً حنفًد/  4
 خجامعة كفر الشٌ

 8 - ـ 2 األولً دراسات لغوٌة
 - - 2 الثانٌة دراسات لغوٌة )ساعة(

 - - 2 الثالثة دراسات لغوٌة

 - - 2 الرابعة دراسات لغوٌة

  -( من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :275تقضى مادة )

 كلٌات الجامعة القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً غٌر كلٌاتهم داخل الجامعة .............الخ لرئٌس الجامعة ان ٌعهد الى اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر القائمٌن بالتدرٌس فى

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 278كما تقضى مادة )

 ......... الخ.اقسام اللٌسانس والبكالورٌوس اال اذا استوفى اعضاء هٌئة التدرٌس وغٌرهم من القائمٌن بالتدرٌس فٌه كل فً مادته المنصوص علٌها ..... ال ٌجوز الندب الى القسم للتدرٌس فى

 

 جامعة لشئون التعلٌم والطالبنائب رئٌس ال               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة 

 الئحة الساعات المعتمدة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها اإلنجلٌزٌة اللغةبقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

عدد  إجمالً عدد الساعات مستويال المادة جهة العمل
  الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 
 
 
 

1 
 

 
 د/ دعاء عبدالحافظ حمادة

 
 مدرس

 
 لٌة االلسنك

  خجامعة كفر الشٌ

 
 نثر وقصة

 
 األول

 
2 

 

 
- 

 

 
- 

 
2 

 )ساعة(

 

 نظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة: من قانون ت( 276تقضى مادة )

و لتدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها أعضاء هٌئة المجلس الكلٌة أن ٌكلف أ

 . قائمة بذاتها مختلفة والمعاهد التابعة لها وحدةبأقسامها ال غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 عمٌد الكلٌة                        نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               شئون الطالب           القسم العلمً 

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة 

 الئحة الساعات المعتمدة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها اإلنجلٌزٌة اللغةبقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

عدد  إجمالً عدد الساعات المستوي المادة جهة العمل
  الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 

2 
 

 
 د/ محمد ٌسري بلتاجً

 
 مدرس

 
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

  1استماع ومحادثة 
 األول

- - 2  
3 

 )ساعة(
 - - 1 1لغة إنجلٌزٌة 

 نظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة: من قانون ت( 276تقضى مادة )

و بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها ألتدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام عضاء هٌئة المجلس الكلٌة أن ٌكلف أ

 . قائمة بذاتها مختلفة والمعاهد التابعة لها وحدةبأقسامها ال غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 عمٌد الكلٌة                        نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               شئون الطالب           القسم العلمً 

 

 

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالدراسٌة  الخطة

 الئحة الساعات المعتمدة لٌسانسدرجة ال –األول الفصل الدراسً  2223/  2222للعام الجامعً  وآدابهااإلنجلٌزٌة  اللغةبقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات المستوي المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً تمارٌن نظري

 
1 

 
 محمد سعد كامل

 
مدرس 
 مساعد 

 
 كلٌة االلسن

  خجامعة كفر الشٌ

 2 2 - - األول 1لغة إنجلٌزٌة 
 )ساعة(

 كلٌة االلسن معٌد  أمٌرة عباس 3
  خجامعة كفر الشٌ

 4 2 - ــ األول 1استماع ومحادثات 
 - 2 - نصوص عامة )ساعة(

 كلٌة االلسن معٌد  هاجر البرهامً 3
  خجامعة كفر الشٌ

 3 3 - - األول  1دراسات لغوٌة 
 )ساعة(

  التنفٌذٌة: نظٌم الجامعات والئحتهمن قانون ت( 276تقضى مادة )

و أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها ألقاء دروس تدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة بإعضاء هٌئة اللمجلس الكلٌة أن ٌكلف أ

 . قائمة بذاتها مختلفة والمعاهد التابعة لها وحدةبأقسامها ال غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 عمٌد الكلٌة                        نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               شئون الطالب           القسم العلمً 

 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئةالخطة الدراسٌة 

 الئحة الساعات المعتمدة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222الجامعً للعام    اإلنجلٌزٌة وآدابها اللغةبقسم  الكلٌة خارجمن 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

أستاذ  أٌمن ابراهٌم الحلفاويأ.م.د/  1
 مساعد

 كلٌة اآلداب
 خكفر الشٌجامعة 

  2 - - 2 األول مدخل إلى األدب اإلنجلٌوي
 )ساعة(

أستاذ  خالد سعد سرواحأ.م.د/  2
 مساعد

 كلٌة اآلداب
 خجامعة كفر الشٌ

 1 - - 1  األول نصوص عامة
 )ساعة(

 كلٌة اآلداب مدرس سامً حنفًد/  3
 خجامعة كفر الشٌ

 1 - - 1 األول دراسات لغوٌة
 )ساعة(

  -( من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :275تقضى مادة )

 عملٌة فً غٌر كلٌاتهم داخل الجامعة .............الخ لرئٌس الجامعة ان ٌعهد الى اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر القائمٌن بالتدرٌس فى كلٌات الجامعة القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 827كما تقضى مادة )

 فٌه كل فً مادته المنصوص علٌها .............. الخ.ال ٌجوز الندب الى القسم للتدرٌس فى اقسام اللٌسانس والبكالورٌوس اال اذا استوفى اعضاء هٌئة التدرٌس وغٌرهم من القائمٌن بالتدرٌس 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      شئون الطالب           رئٌس مجلس القسم العلمً          



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 الدراسٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة القائمٌن بالتدرٌسالخطة 

 الئحة كلٌة األلسن بنظام الساعات المعتمدة لٌسانسدرجة ال –الفصل الدراسً األول  2223/  2222للعام الجامعً االنجلٌزٌة وآدابها اللغة بقسم  داخل الكلٌةمن 

الدرجة  االسم م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات المستوى المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً تمارٌن نظري

كلٌة األلسن جامعة  أستاذ  أ.د. عبدالحمٌد علً غالب 1
 كفرالشٌخ

 6 - - 2 األول مجتمعٌةقضاٌا 
 - 3 1 1لغة اسبانٌة  )ساعة(

 كلٌة األلسن مدرس د. محمد ابراهٌم الشافعً 2
 جامعة كفر الشٌخ

 4 - 3 1 األول 1لغة عربٌة 

 ( من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة:276مادة )

بالكلٌة بإلقاء دروس أو محاضرات أو القٌام بتمارٌن عملٌة فً األقسام الملحقٌن بها أو لمجلس الكلٌة أن ٌكلف أعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن 
 غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها.

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب                              عمٌد الكلٌة                            القسم العلمً            شئون الطالب         

  



                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      KafrelSheikh University 
 Faculty of Al-Alsun                                                           الشٌخ كفر جامعة 

 Educational Students Affairs األلسن كلٌة  

 بشئون التعلٌم والطال  

 

 / محمد مصطفى عبدالعال (                                                    )أ.د/ عبدالحمٌد  على على غالب (                         )أ.د                                                              

 

 المعاونة القائمٌن بالتدرٌس  الهٌئةللسادة اعضاء هٌئة التدرٌس و الخطة الدراسٌة 

 نظام الفصول الدراسٌة لٌسانسدرجة ال –األول  الفصل الدراسً 2223/  2222للعام الجامعً  وآدابها  لجمٌع االقسامداخل الكلٌة من 

الدرجة  الدرجة الوظٌفٌة م
 الوظٌفٌة

اجمالى عدد  عدد الساعات الفرقة المادة جهة العمل
 الساعات

 عملً  تمارٌن نظري

 استاذ  أ.م.د/ محمود عبدالمنعم الدٌب   

 مساعد 

 كلٌة االلسن
  خجامعة كفر الشٌ

 الثانٌة نصوص(–ادب –لغة عربٌة )قواعد 
 الثالثة

 8 ــ 2 2
 ــ 2 2 نصوص(–ادب –لغة عربٌة )قواعد  )ساعة(

 كلٌة األلسن مدرس د. محمد ابراهٌم الشافعً 2
 جامعة كفر الشٌخ

 8 ــ 2 2 االولى نصوص(–ادب –لغة عربٌة )قواعد 
 ــ 2 2 الرابعة  نصوص(–ادب –لغة عربٌة )قواعد  )ساعة(

  -من قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة :( 276تقضى مادة )

لحقٌن بها او لمجلس الكلٌة ان ٌكلف اعضاء هٌئة التدرٌس وسائر المشتغلٌن بالكلٌة  القاء دروس او محاضرات او القٌام بتمارٌن عملٌة فً االقسام الم

 . هد التابعة لها وحده قائمة بذاتهابأقسامها المختلفة والمعا غٌرها داخل الكلٌة وتعتبر الكلٌة

 

 

 

 نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب               عمٌد الكلٌة                      رئٌس مجلس القسم العلمً            شئون الطالب         

 


