
 

 برنامج اللغة االيطاية وادابها  جدول توزيع المحاضرات والدروس 
       الثانيالمستوي                              كلية : اآلداب                                        ال

 (  م2021/   2020)      االولالفصل الدراسي                     برنامج اللغة االيطاية وادابها القسم : 

 عميد الكلية           يعتمد,,, منسق البرنامج                                       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                        

 

 فتوح احمد خليل أ.د.                                                  جمال  احمد طه  ا.د.                                                     د. طه زكي                

  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

      المقرر  السبت 

 االستاذ

 المكان

 ( 2نصوص عامة ) المقرر  االحد 

د/ صابر عبد  

 المنطلب 

 ف/

 ( 2قراءة واستماع )

 د/ صابر عبد المنطلب 

 ف/

أدب عصر النهضة  

 ونصوصه 

 د/ طه زكي 

 ف/

 (3إليطالية )قواعد اللغة ا -تدريبات

 أ/ منى فتحي 

 ف/

 ( 2قراءة واستماع )  -تدريبات

 أ/ ياسر محمود 

 ف/          

 االستاذ

 المكان

اإليطالية   قواعد اللغة المقرر  االثنين 

(3 ) 
 د/ طه زكي 

 ف/ 

)قواعد النحو العربي لغة عربية 

2)  
 د/ احمد كمال 

 ف/ 

 (  2اللغة الالتينية )

 د/ محمد السنوسي 

 ف/ 

2-3 

نصوص عامة   –تدريبات 

(2 ) 

 أ/ محمد عبد الحميد

 ف/

3-4 

تدريبات اللغة 

 (  2الالتينية )

 ا/ وائل فايز 

 ف/

4 - 5 

تدريبات لغة عربية  
  (2)قواعد النحو العربي 

 أ/ فاطمة

 ف/

 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الثالثاء 

 االستاذ

 المكان

      قرر الم االربعاء
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الخميس

 االستاذ

 المكان



 

 برنامج اللغة االيطاية وادابها  جدول توزيع المحاضرات والدروس 
 قاعة )  ((  المستوي االول                                كلية : اآلداب                                        ال

 م ( 2021/   2020الفصل الدراسي االول     )                     برنامج اللغة االيطاية وادابها القسم : 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                         عميد الكلية                    منسق البرنامج                    يعتمد,,,         

 

 فتوح احمد خليل أ.د.                                                  جمال  احمد طه  ا.د.                                                     يد. طه زك                 

  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 ايام االسبوع 

      المقرر  السبت 

 االستاذ

 المكان

قواعد اللغة اإليطالية   المقرر  االحد 

(1) 

 د/ طه زكي 

 ف/

 قراءة وكتابة

 د/ طه زكي 

 ف/

 صوتيات ومحادثة 

 د/ صابر عبد المنطلب 

 ف/

قواعد اللغة   -تدريبات 

 ( 1اإليطالية )

 أ/ محمود عبد الناصر 

 ف/ 

 قراءة وكتابة  -تدريبات

 د عبد الحميد أ/ محم

 ف/

 تدريبات حاسب الي  

 د/ حنان حامد 

 ف/

 االستاذ

 المكان

 حاسب آلي   المقرر  االثنين 

 د/ حنان حامد 

 ف/

 )مقرر اختياري( لغة أوربية حديثة 

 د/ عدلي  

 د/ سمير عبد النعيم 

 ف

)قواعد النحو لغة عربية 

  (1العربي 
 أ.د/ محمد عبد العال 

 ف/

 ربية حديثة  تدريبات لغة او

 محمد حفني فرنسي ا.

 امنية  انجليزي ا.

صوتيات   –تدريبات 

 ومحادثة 

 أ/ ياسر محمود 

 ف/

تدريبات لغة عربية  
 (  1)قواعد النحو العربي 

 د/ محمود فراج 

 ف/

 االستاذ

 المكان

      المقرر  الثالثاء 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االربعاء
 ستاذاال

 المكان

      المقرر  الخميس

 االستاذ

 المكان


