
 
 

                         

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 وجها لوجه (2022 -2021) ولاأل  الدراسيالفصل  -ولى الفرقة األ – يةعبرلاللغة اقسم  - األلسنكلية 

 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

 

 األحد

 اللياقة البدنية المادة

 كلية التربية الرياضية

 1اللغة العبرية قواعد

  دكتور احمد حامد

 قاعة اللغة العبرية

 فلسطين وما حولها جغرافية

 غرافيا كلية االدابقسم الج

 قاعة اللغة العبرية

   

    الدكتور

    القاعة

 

 االثنين

 العام التاريخ اليهودى المادة

 دكتور خالد مصطفى

 قاعة اللغة العبرية

 العبرية استماع ومحادثة اللغة

 دكتور احمد حامد

 قاعة اللغة العبرية

   

    الدكتور

    القاعة

 

 الثالثاء

 مدخل إلى علم اللغة مادةال

 دكتور رأفت رشوان

 قاعة اللغة العبرية

 1اللغة العبرية قواعد

 دكتور احمد حامد

 قاعة اللغة العبرية

    

     الدكتور

     القاعة

 

 األربعاء

 قسم اللغة العربية اللغة العربية المادة

  كلية اآلداب

 قاعة اللغة العبرية

 اللغة االنجليزية

 لغة االنجليزيةقسم ال

 قاعة اللغة العبرية

   

    الدكتور

    القاعة

 

 الخميس

          المادة

          الدكتور

          القاعة

                

 

 عميد الكلية ،         طالب                             وكيل الكلية لشئون التعليم و ال  رئيس القسم                                                                    

  أ.د/ صبرى توفيق                                   أ.د/ صبرى توفيق                    
        



 

 

 

 

 وجها لوجه (2022 -2021)االول   الدراسيالفصل  -الفرقة الثانيه  – يةعبراللغة القسم  - األلسنكلية 

 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

 

 السبت

          المادة

          الدكتور

          القاعة

 

 األحد

 تاريخ اللغات السامية المادة

 دكتور عباده فوزى

 قاعة اللغة العبرية

 ترجمة الى العبرية

 دكتور خالد مصطفى

 قاعة اللغة العبرية

   

    الدكتور

    القاعة

 

 االثنين

2قواعدالعبرية  اللغة المادة  

 دكتور احمد حامد

 قاعة اللغة العبرية

      

       الدكتور

       القاعة

 

 الثالثاء

 اللغة سريانيه المادة

 دكتور عباده فوزى

 قاعة اللغة العبرية

 (2استماع ومحادثة )
 دكتور احمد  حامد

 قاعة اللغة العبرية

   

    الدكتور

    القاعة

 

 األربعاء

 اللغة االنجليزية المادة

 قسم اللغة االنجليزية

 قاعة اللغة العبرية

      

       الدكتور

       القاعة

 

 الخميس

 ثانيه لغة اوربية المادة

 اقسام اللغات بالكلية

 قاعة اللغة العبرية

      

       الدكتور

       القاعة

      

 

 عميد الكلية ،         وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                               رئيس القسم                                                               

  أ.د/ صبرى توفيق                                        أ.د/ صبرى توفيق                    
         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 وجها لوجه (2022 -2021)االول   الدراسيالفصل  -الفرقة الثالثة  – يةعبراللغة القسم  - األلسنكلية 

 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

 

 السبت

          المادة

          الدكتور

          القاعة

 

 األحد

 ية وتجاريّةترجمة من العبريّة: قانون المادة
 دكتورة  ارادة فوزى 

 3قاعة اللغة العبرية

 المجتمع اإلسرائيلي
  أحمد سليمان دكتور

 3قاعة اللغة العبرية

   

    الدكتور

    القاعة

 

 االثنين

 (3اللغة العبرية الحديثة: استماع ومحادثة ) المادة
 دكتور احمد  حامد

 3قاعة اللغة العبرية

 : قانونية وتجارّيةالعبريّة الىترجمة 
 فوزى  ارادة  دكتورة 

 3العبرية اللغة قاعة

   

    الدكتور

    القاعة

 

 الثالثاء

 )اقتصادية وعسكرية( من العبريةترجمة  المادة
 دكتور محمد صالح

 3قاعة اللغة العبرية

 األدب العبري الحديث ومرحلة التنوير
 أحمد سليمان دكتور

 3العبرية اللغة قاعة

   

    الدكتور

    القاعة

 

 األربعاء

 )اقتصادية وعسكرية( الى العبريةترجمة  المادة
 دكتور محمد صالح

 3قاعة اللغة العبرية

 مصادر عبريّة
 أحمد سليمان دكتور

 3قاعة اللغة العبرية

   

    الدكتور

    القاعة

 

 الخميس

          المادة

          الدكتور

          ةالقاع

                         

 

 عميد الكلية ،         وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                               رئيس القسم                                                             

  أ.د/ صبرى توفيق                                   أ.د/ صبرى توفيق                    
         

 

 

 



 

 

 

 

 

 وجها لوجه (2022 -2021)االول   الدراسيالفصل  -الفرقة الرابعة  – يةعبراللغة القسم  - األلسنكلية 

 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 أيام األسبوع

 

 السبت

          المادة

          الدكتور

          القاعة

 

 األحد

 أدب عبري معاصر المادة
 دكتورة سلمى عبد المنعم

 4قاعة اللغة العبرية 

 فوريّة من اللغة العبريةترجمة  
 جالل السيد دكتور

 4قاعة اللغة العبرية 

   

    الدكتور

    القاعة

 

 االثنين

 ترجمة فورّية إلى اللغة العبرية المادة
 جالل السيد دكتور

 4قاعة اللغة العبرية 

 ب عبري قديمأد
 دكتورة سلمى عبد المنعم

 4قاعة اللغة العبرية 

   

    الدكتور

    القاعة

 

 الثالثاء

 (3استماع ومحادثة ) المادة
 د احمد حامد

 4قاعة اللغة العبرية 

 األدب العبري في األندلس
 دكتورة سامية عبد المنعم

 4قاعة اللغة العبرية 

   

    الدكتور

    القاعة

 

 األربعاء

 مناهج البحث في اللغة والترجمة واالدب المادة
 دكتورة سامية عبد المنعم

 4قاعة اللغة العبرية 

      

       الدكتور

       القاعة

 

 الخميس

          المادة

          الدكتور

          القاعة

          

 

 

 عميد الكلية ،         وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب                                                             رئيس القسم                             

  أ.د/ صبرى توفيق                                    أ.د/ صبرى توفيق                    
         


