
  اإلنجليزيةجدول زمني مكاني لمحاضرات برنامج الترجمة 
     االولي الفرقة            كلية : اآلداب                                        ال

 م (2023م/2022القسم: برنامج الترجمة االنجليزية                                          الفصل الدراسي االول    )

 عميد الكلية                           منسق البرنامج                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              

 أ.د/ محمود مراد                                              أ.د/ محمد توفيق محمد                                           د/ ليلى هاشم
 

 

  6  – 4  4  – 2 2  – 12 12 – 10 10 – 8 االسبوعايام 

 English Composition المقرر السبت

I 

 د. محمد السيد

 قاعة د/ فوزية

Listening & Speaking  

 محمد السيدد. 

 قاعة د/ فوزية

Reading Comprehension 

and analysis of English 

Texts 

 د. عبد الحميد األنصارى

 5قاعة 

Phonology 
 يباتتدر

    أ. أماني عوض  

 قاعة د/ فوزية

Basic English Grammar 

 تدريبات أ. اماني عوض

 قاعة د/ فوزية

 االستاذ

 المكان

 Phonology  المقرر االحد

 

 حنان عبيدد. 

 قاعة د/ فوزية

Basic English Grammar 

and Usage 

 د. شيماء أحمد

 2مدرج

Basic Arabic Grammar 

 محمد حسند.ياسر 

 2مدرج 

Basics of Computer 

Science 

 

 2مدرج 

 

 االستاذ

 المكان

 Introduction to المقرر االثنين

Culture 

 د. إسماعيل عبد الغني

 2مدرج 

 English Composition I 

 تدريبات أ. عزة 

 3قاعة

Listening & 

Speaking 

  حسناءتدريبات أ. 

3قاعة   

 
 االستاذ

 المكان

      المقرر الثالثاء

 االستاذ

 المكان

      المقرر االربعاء
 االستاذ

 المكان

      المقرر الخميس

 االستاذ

 المكان



 اإلنجليزيةجدول زمني مكاني لمحاضرات برنامج الترجمة 
 انية الثالفرقة            كلية : اآلداب                                        ال

 م ( 2023/ 2022القسم : برنامج الترجمة االنجليزية                                          الفصل الدراسي االول     )

 يد الكليةعم                           منسق البرنامج                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              

 توفيق محمد د/ ليلى هاشم                                           أ.د/ محمود مراد                                              أ.د/ محمد
 
 

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

 االستاذ

 المكان

      المقرر االحد

 االستاذ

 المكان

      المقرر االثنين

 االستاذ

 المكان

 Advanced Arabic المقرر الثالثاء

Grammar and 

rhetoric 

أ.د/ ابراهيم عوض +أ.د 

 بهاء

 2مدرج 

 Principles and Strategies 

for Translation 

 أبو الحسند بهاء 

 2 مدرج

Modern European 

Language (French) I 

 نجالء د.

 2مدرج 

Modern European 

Language (German) I 

 د. ياسر عاطف

 2مدرج 

 االستاذ

 المكان

 General Linguistics   المقرر االربعاء

 د. حنان عبيد

 برنامج الترجمة 2مدرج

Principles and 

Strategies for 

Translation تدريبات أ. رنا  

 قاعة د/ فوزية

 

 االستاذ

 المكان

 Terminology and the المقرر الخميس

Translator 

 السيد محمدد. 

 2مدرج

General Linguistics 

  تدريبات أ. أماني عوض

 قاعة د/ فوزية

Terminology and the 

Translator  تدريبات أ. عزة 

 قاعة د/ فوزية

  

 االستاذ

 المكان



 

 

 جدول زمني مكاني لمحاضرات برنامج الترجمة اإلنجليزية 
    ثالثةال الفرقة                  كلية : اآلداب                                  ال

 م (2022/2023القسم :برنامج الترجمة االنجليزية                                          الفصل الدراسي االول     )

 عميد الكلية                           منسق البرنامج                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                              

 د                                              أ.د/ محمد توفيق محمدد/ ليلى هاشم                                           أ.د/ محمود مرا
 

 

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

 Translation Theory المقرر السبت

and Technical texts  

 سلمى/ أتدريبات 

 4 قاعة

Modern Media 

Translation 

 أحمد/ أ

 4 قاعة

Translation Theory and 

Technical texts  

 د. محمد السيد

 2مدرج 

Translation of Arabic 

Texts II 

 د. محمد السيد

 2مدرج 

 
 االستاذ

 المكان

 Discourse Analysis المقرر االحد

and Pragmatics  

 تدريبات  رانا/ أ

  9 قاعة

 

 

   
 االستاذ

 المكان

 Modern Media  المقرر االثنين

Translation 

 د. إسماعيل عبد الغنى

 2مدرج 

Discourse Analysis and 

Pragmatics in Translation 

 بهاء أبو الحسند. 

 2مدرج                

Electronic Writing & 

Text Editing 

 

 2مدرج 

Translation of Arabic 

Texts II عزه. أ تدريبات 

 قاعة د/ فوزية
 االستاذ

 المكان

      المقرر الثالثاء

 االستاذ

 المكان

      المقرر االربعاء
 االستاذ

 المكان

      المقرر الخميس

 اذاالست 

 المكان



 
 جدول زمني مكاني لمحاضرات برنامج الترجمة االنجليزية

    الرابعة الفرقة 
 م(2023م/2022القسم : برنامج الترجمة االنجليزية                                          الفصل الدراسي االول     )

 عميد الكلي                  نامج                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                       منسق البر

 أ.د/ محمد توفيق محمد               د/ ليلى هاشم                                           أ.د/ محمود مراد                               ة

 
 

 

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

      المقرر االحد

 االستاذ

 المكان

      المقرر االثنين
 االستاذ

 المكان

 Translation of Political   الثالثاء

texts and Terminology 

 أ.د بهاء مزيد

 2مدرج 

 Advanced Written 

Translation from 

Arabic into English  

 3قاعة أ/ سلمى

Translation of 

Political texts and 

Terminology 

 3قاعة أ/ محمد

 االستاذ

 المكان

 History of the المقرر االربعاء

English 

Language  

 د/ ليلى هاشم

 2مدرج 

Translation of Legal 

Texts and Terminology 

 د. وجدان ربيع

 2مدرج 

Translation of Legal Texts 

 تدريبات أ. محمد

 ثاعة د/ فوزية

Modern and 

contemporary English 

Culture  

 د/سمير عبد النعيم

 2مدرج

 

 االستاذ

 المكان

 Advanced Written  المقرر الخميس

Translation from 

Arabic into English  

 د/محمد السيد 

 2مدرج 

Reading& Comparison of 

Translated Literary Works 

from Arabic into English  

 السيدد/محمد 
 2مدرج 

leading& Comparison 

of Translated Literary  

 2مدرج  أحمد/ أ

 

 االستاذ

 المكان



 

 جدول توزيع المحاضرات والدروس ببرنامج الترجمة الفرنسية
 المستوي  االول                                                                 اآلدابكلية : ال

 م ( 2023/  2022الفصل الدراسي االول     ) برنامج الترجمة الفرنسية                                          

 عميد الكلية                             منسق البرنامج                                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                            

 

 محمد توفيق محمدأ.د.   د. عدلــــي محمد عبد الرؤوف                                     ا.د. محمود السيد مراد                                               

 

 6  -  4 4  – 2 2  – 12 12  –10 10 –8 ايام االسبوع
      المقرر السبت

 االستاذ
 المكان

 (1الصوتيات ) المقرر االحد

 د. محمد حفني 

 (4فـــــــ )

 مدخل الي الترجمة

 د. علي عبد الحي

 (4فـــ )

 (1ية )قــواعد اللغة الفرنس

 د. محمد حفني 

 (4فـــــــ )

 عربية لغة ريباتتد

 احمد. أ فرنسية 1س

 4ف

 

 االستاذ
 المكان

 حاسب الي  المقرر االثنني

 د. حنان امين

 ( 4فــــــ )  

 لنحو )قواعدااللغة العربية 

 (1)  العربي(

 محمد عبد العال ا.د. 

 (4فـــــ )

 لغة انجليزية 

 د. حنان 

 (4ــ )فـــ

  

 االستاذ
 المكان

      المقرر الثالثاء

 االستاذ
 المكان

      المقرر االربعاء

 االستاذ
 المكان



 

 جدول توزيع المحاضرات والدروس ببرنامج الترجمة الفرنسية
 المستوي الثاني                         كلية : االداب                                        لا

 م ( 2023/  2022برنامج الترجمة الفرنسية                                          الفصل الدراسي االول     ) 

 ية عميد الكل  منسق البرنامج                                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      

 

 أ.د. محمد توفيق محمد  د. عدلــــي محمد عبد الرؤوف                                     ا.د. محمود السيد مراد                                               

 

 6  -  4 4  – 2 2  – 12 12  –10 10 –8 ايام االسبوع
       المقرر تالسب

 االستاذ
 المكان

 (2الصوتيات ) المقرر االحد

 د. محمد جالل

 (5فــــــ )

ترجمة نصوص 

 ومصطلحات قانونية

 د. محمد جالل

 (5فــــــ )

تعبير مقالي وامالء وتحليل  

 ) اختياري((  2اخطاء )

 د. طارق

 (5فــــــ )

 

 االستاذ
 المكان

 (2قراءة ومحادثة ) المقرر االثنني
 ) اختياري( 

 د.علي عبد الحي

 (5فــــــ )

 اللغة العربية

 (2)قواعدالنحوالعربي()

 أ.د. ابراهيم عوض

 (5فـــــ )

 مدخل الي االدب الفرنسي 

 د. عدلي 

 (5فـــــ )

 (2قــواعد اللغة الفرنسية )

 د.  محمد حفني

 (5فـــــــ )

 

 االستاذ
 المكان

      المقرر الثالثاء

 االستاذ
 المكان

      المقرر االربعاء

 االستاذ
 المكان



 

 جدول توزيع المحاضرات والدروس ببرنامج الترجمة الفرنسية
 المستوي الثالث                                                                 اآلدابكلية : ال

 م ( 2023/  2022برنامج الترجمة الفرنسية                                          الفصل الدراسي االول     ) 

 يعتمد ،،،  

 عميد الكلية   منسق البرنامج                                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      

 

 محمد توفيق محمدود السيد مراد                                          أ.د. د. عدلــــي محمد عبد الرؤوف                                     ا.د. محم       

 6  -  4 4  – 2 2  – 12 12  –10 10 –8 ايام االسبوع
      المقرر السبت

 االستاذ
 المكان

      المقرر االحد

 االستاذ
 المكان

      المقرر االثنني

 االستاذ
 المكان

 نظريات الترجمة المقرر الثالثاء

 د.  طارق

 (5فـــــــ )

 (3قــواعد اللغة الفرنسية ) 

 د.  محمد حفني

 (5فـــــــ )

 نقد ادبي

 د. عدلي

 (5فــــــ )

 يرحضارة عصر التنو
 ) اختياري(

 د. عدلي 

 (5فـــــــ )

 االستاذ
 المكان

 نصوص من االدب الفرنسي  المقرر االربعاء
 ) اختياري(

 د. نجالء

  (5فـــــــ ) 

 علم المعاجم 
 (1عربي() –)فرنسي 

 د.محمد جالل

 (5فـــــ)

 (1ترجمة فورية )

 د. محمد جالل

 (5فـــــ )

 

 االستاذ
 نالمكا



 

 جدول توزيع المحاضرات والدروس ببرنامج الترجمة الفرنسية
 المستوي الرابع                         كلية : االداب                                        ال

 م ( 2023/  2022الفصل الدراسي االول     )                                      برنامج الترجمة الفرنسية     

 يعتمد ،،،  

 عميد الكلية   منسق البرنامج                                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                      

 

 محمد توفيق محمدأ.د.                                   د. عدلــــي محمد عبد الرؤوف                                     ا.د. محمود السيد مراد               

 6  -  4 4  – 2 2  – 12 12  –10 10 –8 ايام االسبوع
      المقرر السبت

 االستاذ
 المكان

      المقرر االحد

 االستاذ
 المكان

      المقرر االثنني

 االستاذ
 المكان

 (2ترجمة فورية ) المقرر الثالثاء

 د. محمد جالل

 (4فـــــ )

 علم المعاجم
 (2عربي()–)فرنسي  

 د. محمد جالل

 (4فـــــــ )

 (4قــواعد اللغة الفرنسية )

 د.  علي عبد الحي

 (4فـــــــ )

 ترجمة 
 نصوص سياحية واثرية تاريخية

 د.  محمد حفني

 (4فـــــــ )

 

 ستاذاال
 المكان

 قراءة وفهم النصوص االدبية   المقرر االربعاء

 )اختياري(

 د. نجالء

 (4فـــــــ  )

 محادثة فورية وتلقائية 

 )اختياري()تدريب عملي(

 د.  محمد حفني

 (4فـــــــ )

 ادب المراسالت   

 د. عدلي 

 (4فــــــ  )
 االستاذ
 المكان



 

 والدروس ببرنامج الترجمة األلمانيةجدول توزيع المحاضرات 
 المستوي  االول                                                                 اآلدابكلية : ال

 م ( 2023/  2022الفصل الدراسي االول     )                                           برنامج الترجمة األلمانية

 يعتمد ،،،  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                        عميد الكلية   منسق البرنامج                                                       

 

 محمد توفيق محمدا.د. محمود السيد مراد                                          أ.د.                                      د.  ياسر عاطف             

 6  -  4 4  – 2 2  – 12 12  –10 10 –8 ايام االسبوع
      المقرر السبت

 االستاذ
 المكان

 مدخل إلى الترجمة المقرر االحد
 (  1د. ياسر عبدهللا )م

 (4)قاعة 

مدخل إلى الثقافة األلمانية 
د. ياسر عبدهللا  المعاصرة

 (  1)م
 (4)قاعة 

 (1)لغويات وصوتيات
 ( 1د. وليد )م

 (10)قاعة 

تدريبات تعبير مقالي 
 1وإمالء وتحليل أخطاء

 أ. عبدالرحمن 
 (3)فصل 

 

 االستاذ
 المكان

تعبير مقالي وإمالء وتحليل  المقرر االثنني
 1أخطاء
 )اختياري( 4د. شيماء قاعة 

 

 (1حاسب آلي )

 د. حنان حامد

 (3)فصل 

 (1) لغويات وصوتياتتدريبات 

 ( 1أ. عبدالرحمن  )م

 (3)فصل 

مدخل إلى  تدريبات 

 الترجمة
 (1أ. عبدالرحمن )م

 (3)فصل 

 ( 1تدريبات لغة عربية )
 

 االستاذ (3)فصل 
 المكان

 (1لغة عربية ) المقرر الثالثاء
 
 (10)قاعة

 1تدريب حاسب آلي
 
 (3)فصل

 ( 1راءة ومحادثة )ق
 د. عبدالحليم 

 (3)فصل

تدريبات قراءة ومحادثة 
 (  1)م( 1)

 أ. عبدالرحمن 
 (3)فصل 

 

 االستاذ
 المكان

      المقرر االربعاء

 االستاذ
 المكان



 
 

 والدروس ببرنامج الترجمة األلمانيةضرات جدول توزيع المحا
 المستوي الثاني                         كلية : االداب                                        ال

 م ( 2023/  2022الفصل الدراسي االول     )                                          برنامج الترجمة األلمانية

 يعتمد ،،،  

 عميد الكلية                    منسق البرنامج                                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                    

 ا.د. محمود السيد مراد                                          أ.د. محمد توفيق محمد                                            د. ياسر عاطف                 

 6  -  4 4  – 2 2  – 12 12  –10 10 –8 ايام االسبوع
       المقرر السبت

 االستاذ
 المكان

 (2تدريبات لغة عربية )  المقرر االحد

 

 (3)فصل 

تدريبات ترجمة أدبية من 
 األلمانية وإليها  أ. عبدالرحمن 

 (3)فصل 

 2لغويات وصوتيات 

 ( 2د. وليد عبدالستار )م

 (10)قاعة

 2ت وصوتيات تدريبات لغويا
( بالتبادل مع 10د. وليد )قاعة 

 تدريبات 
( د. شيماء 2قراءة ومحادثة )

 (3( )فصل 2)م

 االستاذ
 المكان

 نقد أدبي   المقرر االثنني
 ( 2د. شيماء الصغير )م

 (4)قاعة

 (2قراءة ومحادثة )
 ( 2د. شيماء الصغير )م

 (4)قاعة

 

 االستاذ
 المكان

 (2لغة عربية )  المقرر الثالثاء

( د/ 2أ.د. بهاء عثمان )م
 محمود فراج

 (10)قاعة

ترجمة نصوص أدبية من 
األلمانية وإليها د. ياسر عبدهللا 

 (  2)م
 (4)قاعة

 مدخل إلى األدب األلماني
 (  2د. ياسر عبدهللا )م

 (4)قاعة

 

 االستاذ
 المكان

      المقرر االربعاء

 تاذاالس
 المكان



 

 والدروس ببرنامج الترجمة األلمانيةجدول توزيع المحاضرات 
 المستوي الثالث                         كلية : االداب                                        ال

 م ( 2023/  2022الفصل الدراسي االول     )                                           جمة األلمانيةبرنامج التر

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                        عميد الكلية                 منسق البرنامج                         

 

 محمد توفيق محمدا.د. محمود السيد مراد                                          أ.د.                                                ياسر عاطفد.        

 6  -  4 4  – 2 2  – 12 12  –10 10 –8 ايام االسبوع
      المقرر االحد

 االستاذ
 المكان

      المقرر االثنني

 االستاذ
 المكان

 3لغويات وصوتيات لمقررا الثالثاء

 ( 3د. ياسر عبدهللا )م
 (4)قاعة

ترجمة فورية من األلمانية وإليها 
(1) 

 ( 3د. ياسر عبدهللا )م
 (4)قاعة

 (3لغة عربية )
 د. مؤمن محجوب 

 (10)قاعة

جغرافيا غرب أوربا أ.د. 
 ( 10( )ق3كريم )م

تاريخ أوربا الحديث 
 والمعاصر

( 3أ.د. حمادة وهبه )م
 (3)ف

ترجمة فورية  ت  تدريبا
( د. 1من األلمانية وإليها )
 ياسر عبدهللا

 (4)قاعة

 االستاذ
 المكان

 3ت. لغويات وصوتيات  المقرر االربعاء

 ( 3أ. عبدالرحمن )م
 (3)فصل

 (2نظريات الترجمة )
 د. عبدالحليم 

 (4)قاعة

ترجمة نصوص ومصطلحات 
 اقتصادية من األلمانية و إليها

 (4)قاعة

. ترجمة نصوص ت
ومصطلحات اقتصادية من 

 األلمانية و إليها
 (4)قاعة

تدريبات نظريات الترجمة 
(2) 

 د. عبدالحليم 
 (4)قاعة

 االستاذ
 المكان

 اخلميس
 المقرر

 
 (3تدريبات لغة عربية )

 
(4)قاعة  

 االستاذ   
 المكان



 
 

 والدروس ببرنامج الترجمة األلمانيةجدول توزيع المحاضرات 
 المستوي الرابع                         كلية : االداب                                        ال

 ( م 2023/  2022الفصل الدراسي االول     )                                           األلمانيةبرنامج الترجمة 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                        عميد الكلية                                   منسق البرنامج            

 

 محمدمحمد توفيق ا.د. محمود السيد مراد                                          أ.د.                                      د. ياسر عاطف       

 6  -  4 4  – 2 2  – 12 12  –10 10 –8 ايام االسبوع
      المقرر السبت

 االستاذ
 المكان

ترجمة نصوص ومصطلحات سياسية  المقرر االحد

 من األلمانية وإليها 

 د. وليد  

 (10)قاعة 

تدريبات ترجمة نصوص 

ومصطلحات سياسية من 

 األلمانية وإليها 

 (10د. وليد   )قاعة

 4لغويات وصوتيات

 (  4د. ياسر عبدهللا )م

 (4)قاعة

ترجمة فورية من األلمانية وإليها  

د. ياسر   ( 2)تدريب شفوي( )

 عبدهللا 

 (  4)قاعة

 4تدريبات لغويات وصوتيات

 (  4)م
 د. ياسر عبدهللا 

 (  4)قاعة 
 االستاذ
 المكان

 (4تدريبات لغة عربية ) المقرر االثنني
 

 (3فصل)

ترجمة نصوص ومصطلحات 

سياحية وأثرية من األلمانية 

( 4د. شيماء الصغير )م وإليها

 (4)قاعة

ترجمة نصوص تدريبات   
ومصطلحات سياحية وأثرية 

  من األلمانية وإليها
( 4د. شيماء الصغير )م

 (4)قاعة

 االستاذ
 المكان

      المقرر الثالثاء

 االستاذ
 نالمكا

 األدب األلماني الحديث والمعاصر المقرر االربعاء
 د. عبدالحليم 

 (4)قاعة 

 (4لغة عربية )
 د. محمود حمدي 

 (3)فصل

تدريبات ترجمة فورية من   
األلمانية وإليها  )تدريب شفوي( 

(2 )   
 (  3أ. عبدالرحمن )فصل

  

 االستاذ
 المكان



 

 

 
 برنامج المساحة والخرائط جدول توزيع المحاضرات والدروس                             

 المستوي األول                          كلية : اآلداب                                        ال
 م(2022/2023ل الدراسي  االول    )القسم : برنامج المساحة والخرائط                                  الفص

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

 تطبيقات الحاسب االلي في الجغرافيا المقرر السبت

 أ.د/ حمدي حسن

 معمل النظم

 اللغة العربية  

 ا.د/فتوح خليل
  مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 

 االستاذ

 المكان

 ستشعار عن بعدمقدمة في اال المقرر االحد

 أ.د/ كريم مصلح صالح

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

  

 مدخل الي علم الخرائط

 أ.د /محمود حجاب

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 

 الجغرافية الطبيعية
 أ.د /محمود حجاب

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 

 

 

 جغرافية حوض النيل

 أ.د/محمد توفيق

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 

 االستاذ

 المكان

مقدمة في نظم المعلومات    المقرر االثنين

 الجغرافية

 أ.د/احمد فوزي ضاحي

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 الجغرافية اإلقليمية 

 أ.د/محمد توفيق

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 

 

 االستاذ

 المكان

 المقرر الثالثاء

 

    

 االستاذ

 المكان

      

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

  

 أ.د / محمد توفيق محمد                                          مراد أ.د / محمود احمد حجاب                                            أ.د/ محمود السيد          

                                                              

 



 

 
 جدول توزيع المحاضرات والدروس ببرنامج المساحة والخرائط     

 المستوي الثاني                          كلية : اآلداب                                        ال
 م(2022/2023القسم : برنامج المساحة والخرائط                                  الفصل الدراسي  االول    )

           

 

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

 أ.د / محمد توفيق محمد                                               أ.د / محمود احمد حجاب                                            أ.د/ محمود السيد مراد          

 

                                                           

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

 الجغرافية االقتصادية المقرر السبت

 د/ مصطفي خضير
 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 

 

التوزيعات باستخدام نظم  خرائط

 المعلومات الجغرافية
 أ.د/محمد توفيق

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 جغرافية الزراعة  

 د/ مصطفي خضير

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 

  

 االستاذ

 المكان

 الجغرافية التطبيقية المقرر الثالثاء

 ا.م.د/هالة محمد حافظ

 معمل النظم

 غرافية متقدمةنظم معلومات ج 

 د/حمدي نبيه

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 

 الصور الجوية 

 أ.د/ كريم مصلح صالح

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 

 

 االستاذ

 المكان

 المساحة التاكيومترية المقرر االربعاء

 د/ محمد حبيب

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 

 

 

 تقنيات االستشعار عن بعد

 من عبد الواحدد/عبدالرح

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 

 االستاذ

 المكان

   المقرر الخميس

 

  

 االستاذ

 المكان



 

 
 جدول توزيع المحاضرات والدروس ببرنامج المساحة والخرائط           

 المستوي الثالث                          كلية : اآلداب                                        ال
 م(2022/2023القسم : برنامج المساحة والخرائط                                  الفصل الدراسي  االول   )

           

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

 أ.د / محمد توفيق محمد                                                      أ.د/ محمود السيد مراد                               أ.د / محمود احمد حجاب                         

 

 

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

      المقرر السبت
 االستاذ

 المكان

      المقرر االحد

 االستاذ

 المكان

 الخرائط الجيولوجية المقرر االثنين
 أ.د /محمود حجاب

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 الجغرافية المناخية

 أ.د/محمد توفيق

 أ.د/ كريم مصلح صالحمدرج 

   

 االستاذ

 المكان

 الخرائط الرقمية المقرر الثالثاء

 د/ محمد الراوي

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 الجغرافية الخدمات  

 ا.م.د/هالة محمد حافظ

 معمل النظم

 الجغرافية السياسية

 ا.م.د/هالة محمد حافظ

 معمل النظم

 

 االستاذ

 المكان

تطبيقات نظم المعلومات  المقرر االربعاء

 الجغرافية في الجغرافية الطبيعية

 د/ حمدي نبيه

 قاعة أ.د/حمدي الديب 

 المساحة الجيوديسية

 د/ محمد حبيب

 مدرج أ.د/ كريم مصلح صالح

 

 

تطبيقات االستشعار عن بعد في 

 الجغرافية الطبيعية

 أ.د/ كريم مصلح صالح+د/فاتن

 صلح صالحمدرج أ.د/ كريم م
 

 

 االستاذ

 المكان



 

 
 جدول توزيع المحاضرات والدروس ببرنامج المساحة والخرائط                             

 المستوي الرابع                                          كلية : اآلداب                        ال
 م(2022/2023القسم : برنامج المساحة والخرائط                                  الفصل الدراسي  االول   )

 

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

  

 أ.د / محمد توفيق محمد                                                  أ.د/ محمود السيد مراد                                            أ.د / محمود احمد حجاب          

 

 

 

 

 

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

 جغرافية السياحة  المقرر االحد

 د/ مصطفي خضير

 معمل النظم

   

 االستاذ

 المكان

 تخطيط إقليمي المقرر االثنين

 ا.م.د/هالة محمد حافظ
 قاعة أ.د/حمدي الديب

التحليل االحصائي باستخدام نظم 

 المعلومات الجغرافية

 أ.د /محمود حجاب

 (1فصل )

 

 مشروع تطبيقي في االستشعار عن بعد

 أ.د /محمود حجاب

 (1فصل )

 

  

 االستاذ

 نالمكا

 مساقط الخرائط المقرر الثالثاء

 د /حمدي نبيه

 (1فصل )
 

   

 االستاذ

 المكان

 جغرافية مصر الطبيعية  المقرر االربعاء
 أ.د/احمد فوزي ضاحي

 (1فصل )

 (gpsنظام تحديد الموافع العالمي )

 أ.د/احمد فوزي ضاحي

 (1فصل )

 

 جغرافية الموارد الطبيعية

حمد حافظا.م.د/هالة م  

 قاعة أ.د/حمدي الديب

 

 االستاذ

 المكان



 
 

 
       

الفئات الخاصة/ برنامججدول توزيع المحاضرات والدروس                 

 / األولالمستوىم        2022/2023لعام  األول  الفصل الدراسي           

 2-12 12-10 10-8 الساعـة أيام األسبوع
2-4 

 

4-6 

 األحــد

 املقــرر

  الصحيعلم النفس 
 د. ماجده خميس 

 11ف

علم نفس نمو ذوى الفئات 
 الخاصة 
 11ف د. طارق زكى
 

 
االضطرابات االرتقائية 

 العصبية
 د. سنية جمال

 11ف
 
 

 اللغة العربية
 مد حسنمح د. ياسر

 11ف

 
 األستـاذ

 املكــان

 االثنــني

 املقــرر
 

مدخل عام فى سيكولوجية الفئات 
 الخاصة

  السالمونيد. حسام 
 11ف

 
 االعاقة العقلية

 د.محمود فاعود 
 11ف

 حقوق ذوى الفئات الخاصة 
 د. بانسيه مصطفى

 11ف

 التربية الرياضية 
 محمد كمالد. 

 معمل الفئات الخاصة

 

 االسعافات االولية  األستـاذ
  سهام حسن محمدد. 

 11 ف
 املكــان

 
 

 الثالثـاء

 املقــرر

 

 

  

 
 األستـاذ
 املكــان
 األستـاذ
 املكــان

 
 
 
 



 
 الفئات الخاصة/ برنامج               والدروس المحاضرات توزيع جدول

 / الثانيالمستوىم        2021/2022لعام  االول  الفصل الدراسي
أيام 

 10-8 الساعـة األسبوع
 

10-12 
 

12-2 
 

2-5 

 

4-6 

 االثنــني
 املقــرر

 

  
 

   

 األستـاذ
 املكــان

 الثالثـاء

  املقــرر
 ديناميات الجماعة الخاصة 

  السالمونيد. حسام 
 11ف

 
 االضطرابات السلوكية واالنفعالية

 11ف  يمان محمدد. سل

 الكشف والتدخل المبكر فى مجال الفئات الخاصة 

 شرف محمد نجيبأ

 11ف

 مدخل فى صعوبات التعلم

 د. السيد الجبلي

 5-2من  11ف

 
 األستـاذ

 املكــان

 األربعـاء

 موضوعات في علم النفس  املقــرر
 المعرفي

 11أنسام جالل فد. 
10- 1 

  العقليالموهبة والتفوق 
 د. احمد موسى 

 11ف

1-3  
 

 

 

 األستـاذ

 املكــان

الثقافة الدوائية ألسر 
 ذوى الفئات الخاصة

 كلية الصيدلة
 د. محمود االمير

 11ف

 
)  التربويعلم النفس 
 التربويةاالساليب 

 ( الخاصةلذوى الفئات 
 د. الشيماء مجدى

 معمل الفئات الخاصة
 
 

 اخلميـس
 املقــرر

    

 

 ستـاذاأل
 املكــان

 

 

 

 



 الفئات الخاصة/ برنامججدول توزيع المحاضرات والدروس              
 / الثالثالمستوىم        2021/2022لعام  األول  الفصل الدراسي           

 

 2-12 12-10 10-8 الساعـة أيام األسبوع
2-4 

 

4-6 

 السبت 

 املقــرر

 

خيص تدريبات القياس والتش
فى مجال الفئات  النفسي

 الخاصة
 د. صابحه السيد

 معمل الفئات الخاصة 1م 
 

تدريبات القياس والتشخيص 
فى مجال الفئات  النفسي

 الخاصة
 د. صابحه السيد

 معمل الفئات الخاصة 2م

تدريبات القياس والتشخيص 
فى مجال الفئات  النفسي

 الخاصة
 د. صابحه السيد

 معمل الفئات الخاصة 3م

 

 ألستـاذا
 املكــان
 األستـاذ
 املكــان

 الثالثـاء

 املقــرر

سيكولوجية 
 اإلعالم

 د. انسام جالل

التصميمات 
الهندسية 
 والمباني

المعمارية د. 
 عثمان فاطمة
 10 ف

قراءات ونصوص نفسية 
 متخصصة فى الفئات الخاصة

  أشرف محمد نجيبد. 
 10 ف

 نفسيالالقياس والتشخيص 
 فى مجال الفئات الخاصة

 د. سليمان محمد
 3-12من  10 ف

 ثالث ساعات نظري

القياس والتشخيص تدريبات 
فى مجال الفئات  النفسي

 الخاصة
 د. صابحه السيد

 معمل الفئات الخاصة 4م
 5 - 3من 

 
 األستـاذ

 املكــان

 األربعـاء
الوسائل التعليمية فى مجال  املقــرر

 ت الخاصةالفئا
 د. حسام مازن 

 10 ف

مناهج وطرق تدريس الفئات 
 الخاصة

 غلى حسن د. منال
 10 ف

 لغة االشارة
 د. محمد عبد العظيم 

 10 ف

 تدريبات لغة االشارة 
 د. محمد عبد العظيم 

 10ف

 
 األستـاذ
 املكــان

      املقــرر اخلميـس

 

 

 
 
 
 
 



 
 الفئات الخاصة/ برنامج               سوالدرو  المحاضرات توزيع جدول

 الرابع/ المستوىم        2021/2022لعام  االول  الفصل الدراسي
أيام 

 10-8 الساعـة األسبوع
 

10-12 
 

12-2 
 

2-4 

 

4-6 

      املكــان 

 األحــد

االحصاء النفسي وتطبيقاته  املقــرر
 فى مجال الفئات الخاصة
 د. صابحه السيد محمود

 10ف

اهدة وخبرات مبكرة فى مجال مش
 الفئات الخاصة 
 د. ماجده خميس

 10ف

 
 

 اتجاهات المجتمع نحو الفئات الخاصة
 د. طارق زكي

 10ف
 

سيكولوجية المشاركة 
السياسية والمجتمعية للفئات 

 د أحمد موسي الخاصة
 معمل الفئالت الخاصة

 

 األستـاذ

 املكــان

 االثنــني

 املقــرر
ت مشاهدة وخبرات تدريبا

مبكرة فى مجال الفئات 
 الخاصة 
 محمد أ نرمين حسن

 معمل الفئات الخاصة 1م
 

  
ذوى  ألسرسيكولوجية الشخصية 

 الفئات الخاصة 
 د. بانسيه مصطفى

 10ف

اخالقيات المهنة فى مجال الفئات 
 الخاصة 

 د. الشيماء مجدى
 10ف

التربية الفنية فى مجال 
 الفئات الخاصة

 ود الشريفمحمد. زينب 
 10ف

 

 األستـاذ
 املكــان
 

 

 األربعـاء

تدريبات مشاهدة وخبرات مبكرة   املقــرر
 فى مجال الفئات الخاصة 

 محمد أ نرمين حسن
 معمل الفئات الخاصة 2م

 

تدريبات مشاهدة وخبرات مبكرة فى 
 مجال الفئات الخاصة 

 محمد أ نرمين حسن
 ت الخاصةمعمل الفئا 3م

 

 

 

 األستـاذ

 املكــان

 اخلميـس
 املقــرر

    

 

 األستـاذ
 املكــان

 



 جامعة سوهاج

 كلية اآلداب

 برنامج اللغة اإليطالية وآدابها

 م(2023 /2022)المستوي األول( للعام الجامعي ) -جدول محاضرات النظري والتدريبات الخاص بالفصل الدراسي األول  
 6-4 4 -2 2 -12 12 -10 10 -8 أيام األسبوع

 الحاسب اآللي األحد

 د/ حنان حامد

 7ف  – 1س 

قواعد اللغة اإليطالية 

 ( + تدريبات1)

 أ.د/ طه زكي

 أ/ سحر ثروت

 7ف/ -1س 

صوتيات ومحادثة + 

 تدريبات

 أ.د/ طه زكي

 أ/ محمود عبد الناصر

 7ف/ -1س 

 قراءة وكتابة + تدريبات

 د عبد الحميدد/ محم

 أ/ سيدة عبد الظاهر

 7ف/  - 1س 

 

 لغة عربية االثنين

)قواعد النحو العربي  

 ( + تدريبات1

 د/ 

 أ/ 

 1س 

 ف/ معمل اللغة

لغة أوربية حديثة 

 )فرنسي( + تدريبات 

 د/ محمد حفني

 أ/ 

 1س 

 ف/ معمل اللغة الفرنسية

لغة أوربية حديثة 

 )إنجليزي( + تدريبات 

 عبد الحميدد/ 

 أ/  

 1س 

معمل اللغة  ف/

 اإلنجليزية

  

 

 عميد الكلية                               منسق البرنامج                                                    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                            

 أ.د/ محمود مراد                                       أ.د/ محمد توفيق محمد                     أ.د/ طه محمد زكي                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جامعة سوهاج

 كلية اآلداب

 برنامج اللغة اإليطالية وآدابها 

 

 م2023/ 2022ي )المستوى الثاني( للعام الجامع -جدول محاضرات النظري والتدريبات الخاص بالفصل الدراسي األول 
 6-4 4 -2 2 -12 12 -10 10 -8 أيام األسبوع

( 3قواعد اللغة اإليطالية ) االثنين

 + تدريبات

 أ.د/ طه زكي

 أ/ سحر ثروت

 7ف/  - 2س 

( + 2قراءة واستماع )

 تدريبات

 أ.د/ طه زكي

 أ/ محمود عبد الناصر

 7ف/  - 2س 

 أدب عصر النهضة ونصوصه

 د/ محمد عبد الحميد

 7ف/  - 2س 

( + 2اللغة الالتينية )

 تدريبات

 د/ محمد السنوسي

 أ/ وائل سالمة

 7ف/  -2س 

 

 لغة عربية  الثالثاء

( + 2)قواعد النحو العربي 

 تدريبات د/ محمود فراج

 د/ أحمد كمال

 15ف/  - 2س 

( + 2نصوص عامة )

 تدريبات

 د/ منى فتحي

 أ/ وائل سالمة

 7ف/ 

   

 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                  عميد الكلية                                       منسق البرنامج                 

 د/ محمد توفيق محمدأ.             د/ طه محمد زكي                                                                 أ.د/ محمود مراد                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة سوهاج

 كلية اآلداب

 برنامج اللغة اإليطالية وآدابها 

 

 م2023/ 2022)المستوى الثالث( للعام الجامعي  -جدول محاضرات النظري والتدريبات الخاص بالفصل الدراسي األول 
 6-4 4 -2 2 -12 12 -10 10 -8 أيام األسبوع

 رومانسيةفقه اللغات ال    السبت

 د/ منى فتحي

 7ف/  - 3س 

ترجمة فورية من 

اإليطالية وإليها )تدريب 

 شفوي( + تدريبات

 د/ صابر عبد المنطلب

 أ/ سيدة عبد الظاهر

 7ف/  - 3س 

 علم التراكيب + تدريبات

 د/ صابر عبد المنطلب

 أ/ روماني نصحي

 7ف/  -3س 

  

ترجمة من اإليطالية  الثالثاء

 ( + تدريبات1وإليها )

 أ.د/ طه زكي

 أ/ روماني نصحي

 7ف/  - 3س 

تاريخ األدب والحضارة 

 18و 17في القرنين 

 أ.د/ طه زكي

 7ف/  - 3س 

نصوص من األدب اإليطالي 

 18و 17في القرنين 

 د/ محمد عبد الحميد

 14ف/  - 3س 

  

 

 ة لشئون التعليم والطالب                                  عميد الكليةمنسق البرنامج                                                        وكيل الكلي

 محمد توفيق أ.د/ محمود مراد                                         أ.د/ محمد                                               د/ طه محمد زكي   

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 جامعة سوهاج

 كلية اآلداب

 لغة اإليطالية وآدابها برنامج ال

 

 م2023/ 2022)المستوى الرابع( للعام الجامعي  -جدول محاضرات النظري والتدريبات الخاص بالفصل الدراسي األول 
 6-4 4 -2 2 -12 12 -10 10 -8 أيام األسبوع

تاريخ غرب أوربا الحديث   السبت

 والمعاصر

 )مقرر اختياري(

 د/ 

 / ف )قسم التاريخ( 4س 

 غرب أوربا جغرافية

 )مقرر اختياري(

 د/ 

 / ف )قسم الجغرافية( 4س 

لغويات تطبيقية + 

 تدريبات

 د/ صابر عبد المنطلب

 أ/ ياسر محمود

 7ف/  - 4س 

 

األدب اإليطالي في     االثنين

 20القرن 

 أ.د / طه زكي

 15ف /  – 4س 

 حركة الترجمة

 د/ محمد عبد الحميد

 15ف/  - 4س 

دب نصوص من األ  الثالثاء

 20اإليطالي في القرن 

 د/ محمد عبد الحميد

 15ف/  - 4س 

ترجمة من اإليطالية   

 + تدريبات 3وإليها 

 أ.د/ طه زكي

 أ/ ياسر محمود 

 14ف/ 

 

 عميد الكلية           منسق البرنامج                                                        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       

 محمد توفيق محمدأ.د/             أ.د/ طه محمد زكي                                                                 أ.د/ محمود مراد                             

 

 

 

 

 



 جدول توزيع المحاضرات والدروس ببرنامج المساحة البحرية
 المستوى األول                                                                      كلية : اآلداب ال

 م (2022/2023القسم :برنامج المساحة البحرية                                    الفصل الدراسي االول     ) 

 

        

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

 

 محمد توفيق محمد محمود السيد مراد                                                   أ.د./ ا.د./                                     أ.م.د/ها لة محمد حافظ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 مساحةمقدمة في علم ال المقرر السبت

 أ.د/محمد توفيق

 قاعة المساحة البحرية

    

 المكان

 األستاذ

 جغرافية البحار والمحيطات  المقرر االحد

 أ.د /احمد فوزي ضاحي

 قاعة المساحة البحرية

 اللغة العربية 

 د/محمد عبدالعال

 قاعة المساحة البحرية

 

  

 المكان

 االستاذ

 مقدمة في االستشعار من بعد المقرر االثنين

 أ.د/كريم مصلح صالح

 قاعة المساحة البحرية

 

 

 الحاسب االلي

 د/محمد حشمت

 معمل النظم

  

 المكان

 االستاذ

 اساسيات علم المالحة المقرر االربعاء

 د/ فاتن

 قاعة المساحة البحرية

 جغرافية الموانئ البحرية

 د/ مصطفي خضير

 معمل المساحة

   

 االستاذ

 المكان



 

 جدول توزيع المحاضرات والدروس ببرنامج المساحة البحرية
 المستوى الثاني                               كلية : اآلداب                                        ال

 م (2022/2023القسم : برنامج المساحة البحرية                                                 الفصل الدراسي االول     ) 

 

        

 ب                                                                           عميد الكلية  يعتمد،،،      منسق البرنامج                                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطال    

 

 محمد توفيق محمد /محمود السيد مراد                                                        أ.د./  أ.م.د/ها لة محمد حافظ                                           ا.د.

 

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

 جغرافية المياه العذبة   المقرر السبت

 أ.د/ محمد توفيق

 عة المساحة البحريةقا

 

  

 المكان

 األستاذ

      المقرر االحد

 المكان

 االستاذ

      المقرر االثنين

 المكان

 االستاذ

 مقدمة في الجيوماتكس المقرر الثالثاء

 أ.د /احمد فوزي ضاحي

 قاعة المساحة البحرية

 قواعد البيانات الجغرافية

 دي نبيهد/حم

 قاعة المساحة البحرية

 جغرافية النقل البحري 

 د/ مصطفي خضير

 قاعة المساحة البحرية

 

 الجغرافية االقتصادية للبحار والمحيطات 

 د/ مصطفي خضير

 قاعة المساحة البحرية

 

 

 االستاذ

 المكان

 تقنيات االستشعار عن بعد  المقرر االربعاء

 أ.د/كريم مصلح صالح

 المساحة البحريةقاعة 

 البيئة البحرية

 أ.د/محمد توفيق

 قاعة المساحة البحرية

  

 االستاذ

 المكان

 الخميس

 المقرر

    

 

 االستاذ

 المكان



 
                                       

 كلية اآلداب           
 برنامج المجتمعات العمرانية الجديدة

 جدول توزيع المحاضرات والدروس الفصل الدراسي األول
 ( 2023 -2022لبرنامج تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة  )  

 8-6 6-4 4 -  2 2 -12 1 2 -   10 10 - 8 أيام األسبوع

 
 السبت

  

      

 
 األحد

  

 جغرافية مصر البشرية

 د/ محمد توفيق
 9ق 

 تنمية المجتمعات الجديدة
 د/ حمدى عمر

 (9ف )

  علم اجتماع السكان
 د/ شادية 

 (9ف )

 االنثربولوجيا الثقافية
 د/ محمد سالمة

 (9ف)

   

 
 االثنين

  

 علم اجتماع البيئة
 د/ وفاء محمد 

 (9ف)

 ناعيعلم االجتماع  الص
 د/ مديحة احمد

 (9ف)

 إدارة المؤسسات االجتماعية
 د/ سحر هاشم عزالدين

 (9ف)

 دراسات الجدوى االجتماعية

 ايمان خالف د/ 
 (9ف)

  

 
 الثالثاء

  

         

 
 األربعاء

  

        

       عميد الكليةطالب                                                                الكلية لشئون التعليم وال وكيل                     رئيس القسم ،                                                     
 محمد توفيق محمدأ.د /                                                  د/ وفاء محمد على .                                                                          أ. د/  محمود مراد.                  
 

 


