
كلية األلسن - جامعة سوهاج  

وجها لوجه 2022جدول الساعات الدراسية للفصل الدراسي االول    يناير 

جدول المحاضرات108االلسن الفرقة االولى مدرج قسم اللغة االنجليزية

قواعد اللغة اإلنجليزية6 - 5من 5 - 2من 2 - 11من 11 - 9 ومن 9 - 8من التوقيت/ األيام 

2     تدريبات 2نظري الحضارة االنجليزيةاللغة العربية نحو وتعبير1نصوص من االدب شعر ودراماالحضارة االنجليزية/ صحة بدنية االحد

1تاريخ اللغة اإلنجليزية حارس عبد الوهاب فايز. دقسم اللغة العربية ادابحارس عبد الوهاب فايز. دحارس عبد الوهاب فايز. دالقاعة/ الدكتور

-      تدريبات 3نظري 6 - 5من 4 - 2من 2 - 11من 11 - 8من التوقيت

1نصوص من االدب شعر ودراما 1لغة اوروبية حديثة قواعد اللغة االنجليزيةصوتيات اللغة1تاريخ اللغة االنجليزية االثنين

-      تدريبات 3نظري اقسام اللغات بالكليةبهاء الدين مزيد. د. أاحمد ابوحسوب. دهاله نصر الدين. دالقاعة/ الدكتور

صوتيات اللغة4 - 2من 2 - 12من 12 - 10من 10 - 8من التوقيت

2      تدريبات 3نظري الثالثاء

اللغة العربية نحو وتعبيرالقاعة/ الدكتور

2      تدريبات 3نظري 6 - 4من 4 - 2من 2 - 11من 11 - 8من التوقيت

الحضارة اإلنجليزيةاالربعاء

-      تدريبات 3نظري القاعة/ الدكتور

1لغة اوربية حديثة التوقيت

2      تدريبات 3نظري الخميس

القاعة/ الدكتور

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس القسم

صبري توفيق همام. د. أبهاء الدين محمد مزيد. د. أ



كلية األلسن - جامعة سوهاج  

وجها لوجه 2022جدول الساعات الدراسية للفصل الدراسي االول    يناير 

112االلسن الفرقة الثانية مدرج قسم اللغة االنجليزية

2نصوص من االدب رواية ونثر 4 - 2من 2 - 12من 12 - 10من 10 - 8من التوقيت/ األيام 

2     تدريبات 2نظري االحد

مدخل الى علم اللغةالقاعة/ الدكتور

2     تدريبات 2نظري 6 - 5من 5 - 2من 2 - 11من 11 - 8من التوقيت

مناهج الترجمة مع التطبيقاتمدخل الى علم اللغةاداب التواصل: مهارات لغوية2نصوص من االدب االنجليزي رواية ونثراالثنين

2     تدريبات 2نظري احمد ابوحسوب. دبهاء الدين مزيد. د. أحارس عبد الوهاب فايز. دالقاعة/ الدكتور

مهارات لغوية اداب التواصل6 - 5من 5 - 2من 2 - 11من 11 - 8من التوقيت

2      تدريبات 3نظري 2لغة اوربية حديثة مناهج الترجمة وطرائقها مع التطبيقات2لغة شرقية المعاجم وبناء المفرداتالثالثاء

2لغة شرقية اقسام اللغات بالكليةهاله نصر الدين. داقسام اللغات الشرقية بالكليةد وجدان ربيع سيد القاعة/ الدكتور

2      تدريبات 3نظري 4 - 2من 2 - 12من 12 - 10من 10 - 8من التوقيت

2لغة اوربية حديثة االربعاء

2      تدريبات 3نظري القاعة/ الدكتور

المعاجم وبناء المفردات4 - 2من 2 - 12من 12 - 10من 10 - 8من التوقيت

2      تدريبات 2نظري الخميس

القاعة/ الدكتور

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس القسم

صبري توفيق همام. د. أبهاء الدين محمد مزيد. د. أ



كلية األلسن - جامعة سوهاج  

وجها لوجه 2022جدول الساعات الدراسية للفصل الدراسي االول    يناير 

12االلسن الفرقة الثالثة مدرج قسم اللغة االنجليزية

2تحليل الخطاب والنص 4 - 2من 2 - 12من 12 - 10من 10 - 8من التوقيت/ األيام 

2     تدريبات 2نظري االحد

الصرف والداللةالقاعة/ الدكتور

2     تدريبات 2نظري 6 - 4من 4 - 2من 2 - 11من 11 - 8من التوقيت

1ترجمة فورية االثنين

2     تدريبات 2نظري القاعة/ الدكتور

علم التراكيب 6 -5من 5 - 2من 2 - 11من 11 - 8من التوقيت

2      تدريبات 3نظري 3نصوص من االدب شعر ودراما الكتابة االبداعية2تحليل الخطاب والنص الصرف والداللةالثالثاء

3نصوص من االدب شعر ودراما احمد ابوحسوب. داحمد ابوحسوب. دبهاء الدين مزيد. د. أبهاء الدين مزيد. د. أالقاعة/ الدكتور

2      تدريبات 3نظري  6 -5من 5 - 2من 2 - 11من 11 - 8من التوقيت

(اللغة والترجمة والحاسب)تطبيقات لغوية علم التراكيب1ترجمة فورية اللغة والترجمة والحاسب: تطبيقات لغويةاالربعاء

2     تدريبات 2نظري هاله نصر الدين. دهاله نصر الدين. دد وجدان ربيع سيد القاعة/ الدكتور

الكتابة اإلبداعية4 - 2من 2 - 12من 12 - 10من 10 - 8من التوقيت

2      تدريبات 3نظري الخميس

القاعة/ الدكتور

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس القسم

صبري توفيق همام. د. أبهاء الدين محمد مزيد. د. أ



كلية األلسن - جامعة سوهاج  

وجها لوجه 2020جدول الساعات الدراسية للفصل الدراسي االول    يناير 

110االلسن الفرقة الرابعة مدرج قسم اللغة االنجليزية

2ترجمة فورية 4 - 2من 2 - 12من 12 - 10من 10 - 8من التوقيت/ األيام 

2     تدريبات 3نظري االحد

 إعالمية وسياسية وقانونية2ترجمة متخصصة القاعة/ الدكتور

2     تدريبات 3نظري 6 - 4من 4 - 2من 2 - 11من 11 - 8من التوقيت

4نصوص من االدب شعر ودراما االثنين

2     تدريبات 3نظري القاعة/ الدكتور

2اللغة والثقافة 6 - 5من 5 - 2من 2 - 11من 11 - 8من التوقيت

2     تدريبات 3نظري تطبيقات لغوية الثقافة االفتراضيةاللغويات التطبيقيةمناهج البحث في اللغة والترجمة2اللغة والثقافة الثالثاء

تطبيقات لغوية الثقافة االفتراضيةبهاء الدين مزيد. د. أبهاء الدين مزيد. د. أاحمد ابوحسوب. دهاله نصر الدين. دالقاعة/ الدكتور

2     تدريبات 3نظري 6 - 5من 5 - 2من 2 - 11من 11 - 8من التوقيت

اللغويات التطبيقيةاعالمية/تجارية/قانونية: 2ترجمة متخصصة 4نصوص من االدب شعر ودراما 2ترجمة فورية االربعاء

2     تدريبات 3نظري د وجدان ربيع سيد احمد ابوحسوب. دهاله نصر الدين. دالقاعة/ الدكتور

مناهج البحث في اللغة والترجمة4 - 2من 2 - 12من 12 - 10من 10 - 8من التوقيت

2      تدريبات 3نظري الخميس

القاعة/ الدكتور

عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس القسم

صبري توفيق همام. د. أبهاء الدين محمد مزيد. د. أ


