
 

 نجليزية بقسم اللغة اإلجدول توزيع المحاضرات والدروس 
   (   on lineجدول المحاضرات غير المباشرة )    ياالول  الفرقة             كلية : اآلداب                                        ال

 ( م2021/   2020)       االولسي الفصل الدرا                                          اإلنجليزية اللغةالقسم : 

 

 عميد الكلية                       يعتمد,,, قسم اللغةاإلنجليزية                                           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              

 

 فتوح احمد خليل  أ.د.                                                 جمال  احمد طه  سمير عبد النعيم                                                     ا.د. د.                

 

 

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

      المقرر  السبت 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االحد 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  االثنين 
 االستاذ

 المكان

 صوتيات    المقرر  الثالثاء 

 . وجدان ربيع د

 مدخل للشعر 

 د. ثناء القاضي

 

 16حضارة ق 

 االستاذ د. اسماعيل

 المكان

 قواعــــــــــــــد    المقرر  االربعاء

 د. شيماء عبد المطلب

 لغة عربية 

 ا. د. فتوح خليل 

 

 تاريخ األدب اإلنجليزي 

 االستاذ د. سمير عبد النعيم 

 المكان

 ا.د. جغرافية غرب اوربا      المقرر  الخميس

 د. محمود حجاب 
 االستاذ

 المكان



 
 

 نجليزية جدول توزيع المحاضرات والدروس بقسم اللغة اإل
 (   on lineجدول المحاضرات غير المباشرة )      الثانية الفرقة                                 كلية : اآلداب                     ال

 م (2021/   2020القسم : اللغة اإلنجليزية                                          الفصل الدراسي االول     ) 

 

 عميد الكلية                               وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                       اإلنجليزيةيعتمد,,, قسم اللغة        

  

 فتوح احمد خليل  أ.د.                                                 جمال  احمد طه  ا.د.                                              سمير عبد النعيم         د.                

 
 

 

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

 رواية ونثر    المقرر  ت السب

 د. محمد عمر 

 شكسبير و دراما 

 د. ايمان العطار 

 17حضارة ق 

 االستاذ د. اسماعيل

 المكان

 ترجمة     المقرر  االحد 

 د. إيمان العطار 

 لغة أوربية 

 أ. أمانى فاروق 

 صوتيات ومحادثة 

 االستاذ د. وجدان ربيع 

 المكان

      المقرر  االثنين 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الثالثاء 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االربعاء
 االستاذ

 المكان

      المقرر  الخميس

 االستاذ

 المكان



 
 

 نجليزية جدول توزيع المحاضرات والدروس بقسم اللغة اإل
 (   on lineجدول المحاضرات غير المباشرة )   الثالثة  الفرقة             كلية : اآلداب                                        ال

 م (2021/   2020القسم : اللغة اإلنجليزية                                          الفصل الدراسي االول     ) 

 

 عميد الكلية                                      يعتمد,,, قسم اللغةاإلنجليزية                                           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب               

 

 فتوح احمد خليل  أ.د.                                                 جمال  احمد طه  سمير عبد النعيم                                                     ا.د. د.                

 
 

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

      المقرر  السبت 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االحد 
 االستاذ

 المكان

      المقرر  االثنين 
 االستاذ

 المكان

 مقال والنقد التطبيقى     المقرر  الثالثاء 

 د. اسماعيل

 19و   18شعر القرنين 

 االستاذ د. ثناء القاضى

 المكان

 علم التراكيب    المقرر  االربعاء

 د. حنان أبو الطاهر

 النقد األدبى

 االستاذ د. عبد الحميد األنصاري

 المكان

 اللغة والحاسب     المقرر  الخميس

 د. ليلى هاشم 

 

 الصرف و الداللة

 د. حنان أبو الطاهر
 االستاذ

 المكان



 
 

 نجليزية وس بقسم اللغة اإلجدول توزيع المحاضرات والدر
 (   on lineجدول المحاضرات غير المباشرة )      الرابعة الفرقة             كلية : اآلداب                                        ال

 (م 2021/   2020القسم : اللغة اإلنجليزية                                          الفصل الدراسي االول     ) 

 عميد الكلية                       يعتمد,,, قسم اللغةاإلنجليزية                                           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              

 

 فتوح احمد خليل  أ.د.                                                 جمال  احمد طه  ا.د.    سمير عبد النعيم                                                  د.                

 

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

      المقرر  السبت 

 االستاذ

 المكان

 ترجمة    المقرر  االحد 

 د. بهاء أبو الحسن

 مناهج بحث 

 د. إسماعيل عبد الغني

 20حضارة ق 

 االستاذ د. سمير عبد النعيم 

 المكان

 ونثر رواية     المقرر  االثنين 

 د. محمد عمر 

 

 شكسبير ودراما 

 د. إيمان العطار 

 الثقافة االفتراضية 

 االستاذ د. ليلى هاشم 

 المكان

      المقرر  الثالثاء 

 االستاذ

 المكان

      المقرر  االربعاء

 االستاذ

 المكان

      المقرر  الخميس

 االستاذ

 المكان


