
 م0202 -0202التٌرم األول للعام الجامعً جدول محاضرات قسم اللغة العربٌة 

 4-3 3-0 0-2 2-20 20-22 22-22 22-9 9-8  الٌوم

الفرقة  االثنٌن
 األولى

األدب العربً فً 
 العصر الجاهلً

 أسماء شمسأ.د/ 
 2مدرج

تارٌخ النقد حتى نهاٌة 
 هـ 3ق

 د/ إٌمان عبد السمٌع
 2مدرج

 النحو والصرف
 د/ بدور عبد المقصود

 2مدرج

مكتبة عربٌة وقاعة 
 بحث

 أ.د/ إٌمان بركات
 2مدرج

األدب العربً فً العصر 
 الجاهلً

 أ.د/ إٌمان بركات
 2مدرج

مدخل إلى الدراسة 
 األدبٌة

 أ.د/ إٌمان بركات
 2مدرج

 اللغة األوروبٌة الحدٌثة
 د/نهلة نجٌب

 2مدرج

 

الفرقة 
 الثانٌة

 علم اللغة )األصوات( 
 أ.د/محمود فراج

 204-200ق

 البالغة العربٌة
 )علم المعانً(

 أ.د/محمد أبوعلً
 204-200ق

 اللغات الشرقٌة 
 3عبري مدرج 

 204-200قفارسً 

 النحو والصرف
  د/ إٌمان رضوان

 3مدرج

 علوم القرآن
 د/رانٌا نظمً

 3مدرج

 نصوص وترجمة
 د/رانٌا نظمً

 3مدرج

الفرقة 
 الثالثة

 اللغات الشرقٌة 
 400قعبري 

 404فارسً ق 

 التطبٌقات النحوٌة
 د/ إٌمان رضوان

 404-400ق 

 هـ5النقد األدبً فً ق
 د/ إٌمان عبد السمٌع

 404-400ق 

 علم اللغة )علم الداللة(
 د/بدور عبد المقصود

 404-400ق 

   

الفرقة 
 الرابعة

 األدب الشعبً 
 د/أسماء شمس الدٌن

 -228-226ق 

 اللغات الشرقٌة
 226عبري ق
 228فارسً ق 

 التطبٌقات النحوٌة
 د/ إٌمان رضوان

 -228-226ق 

 النقد األدبً الحدٌث
 د/ إٌمان عبد السمٌع

 -228-226ق 

 النقد التطبٌقً
 أ.د/محمد أبو علً

-200-228-226ق 
204 

 النثر العربً 
 قصة ورواٌة

 أ.د/ إٌمان بركات
 -200-228-226ق 

 

الفرقة  الخمٌس
 األولى

 التطبٌقات النحوٌة 
 د/سامح كمال

 228-226ق

 الجزٌرة شبه جغرافٌة
  قسم الجغرافٌة

 -228-226ق

مدخل إلى الدراسة 
د/ عصام / األدبٌة
 -228-226قوهبان 

 اإلسالم قبل العرب تارٌخ
 قسم التارٌخ

 -228-226ق

مكتبة عربٌة وقاعة 
 بحث

 أحمد شتٌةد/ 
 -228-226ق

  

الفرقة 
 الثانٌة

األدب العربً فً  
 العصر العباسً
 د/ عصام وهبان

-400-402-428ق
404 

 التطبٌقات النحوٌة
د/ مصطفى إسماعٌل 

 وتٌد
-400-402-428ق

404 

األدب فً العصر 
 العباسً األول

 د/أسماء شمس الدٌن
-400-402-428ق

404 

البالغة العربٌة )علم 
 المعانً(
 السمٌعد/ إٌمان عبد 

 404-400-402-428ق

 علوم القرآن 
 د/أحمد شتٌة

 0مدرج

 نصوص وترجمة
 د/أحمد شتٌة

 0مدرج

الفرقة 
 الثالثة

 النحو والصرف 
د/ مصطفى إسماعٌل 

 وتٌد
 0مدرج

 أدب المغرب واألندلس
  شحاتهد/ مروة 

 0مدرج 

البالغة العربٌة )علم 
 البٌان(

 أ.د/محمد أبو علً
 0مدرج

 
 

األدب العربً فً 
 العصر العباسً الثانً

 أ.د/ عمر شحاته
 0مدرج

  

الفرقة 
 الرابعة

 
 

 النثر العربً )قصة(
د/أسماء شمس الدٌن 

 3مدرج

 النقد األدبً الحدٌث
 أ.د/محمد أبو علً

 3مدرج

 لنحو العربًا
 د/سامح كمال

 3مدرج
 

 األدب الشعبً
  د/ عصام وهبان

 204-200ق
 

 النقد التطبٌقً
 د/ إٌمان عبد السمٌع 

 ا 204-200ق

 الشعر العربً الحدٌث
أ.د/ عمر شحاته 

 204-200ق

 
 

 عمٌد الكلٌة                                                           أمٌن مجلس القسم                                                                             رئٌس مجلس القسم                  

 أ.د/ حنان خمٌس الشافعً                                                         د/ سامح كمال                                                                                  أ.د/ إٌمان فؤاد بركات                 

 


