
 
                          

                                                                                                                                                                                                       
 (  2022-2021االول عام  ية للفصل الدراسى) جدول الساعات الدراس         

 جامعة سوهاج          

 ( 119)األربعاء ق   506  قاعة :                                                 األولى      الفرقة:   اللغة الفرنسية    القسم:             األلسن      الكلية:         

                                                                                                                                                                                                       
 

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

 

 السبت

          المادة

          مدرسال

 

 األحد

 10حتى الساعة  8من الساعة  المادة

 لياقة بدنية 

  تدريبات اللغة االنجليزية  دراسة اللغة : أصوات وقواعد 

   حر سامىأ. س د. طارق  مدرسال

 

 االثنين 

 (1اللغة االنجليزية ) (1تاريخ اللغة الفرنسية ) مهارات لغوية : استماع ومحادثة  المادة

 حر سامىأ. س   مادد. ص ام   د. صد مدرسال

 

 الثالثاء 

تدريبات : نصوص من األدب       لغة عربيةتدريبات                نصوص من األدب الفرنسى المادة

 الفرنسى

 

  أ. راندا   119ق    محمد عبدالعال. أ.د          د. لؤى   مدرسال

 

 األربعاء 

تدريبات : مهارات لغوية : استماع  لغة عربية   جغرافية غرب أوربا المادة

 ومحادثة

 

119أ.د. محمد توفيق ق  مدرسال   119أ. ندى   ق 119ق    محمد عبدالعال. أ.د 

 

 الخميس

     المادة

   مدرسال

 ، عميد الكلية                    الطالب ،                        التعليم و وكيل الكلية لشئون  رئيس القسم ،                                                                           

 صبرى توفيق همام أ.د.                 صبرى توفيق همام أ. د.                        صبرى توفيق همام . أ.د 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
 ( 2022-2021االول عام  ) جدول الساعات الدراسية للفصل الدراسى         

 جامعة سوهاج          

   543القاعة:           لثانية الفرقة:    ا    اللغة الفرنسية    القسم:             األلسن      الكلية:         

                                                                                                                                                                                                       
 

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

 

 السبت

          ادةالم

          مدرسال

 

 األحد

 لغة أوربية حديثة وتعبير  وحن مهارات لغوية : استماع ومحادثة  المادة

 ، د. أسماء، د. هالة عبد الحليمد.      د. لؤى د. طارق  مدرسال

 

 االثنين 

 (2زية )لغة انجلي ( 1) اماشعر ودررنسى : نصوص من األدب الف مدخل الى علم اللغة  المادة

 أ. ماجدة عدلى  د. لؤى   د. طارق  مدرسال

 

 الثالثاء 

تدريبات : مهارات لغوية   تدريبات : ترجمة الى الفرنسية  ترجمة الى الفرنسية : عامة وأدبية المادة

 :استماع ومحادثة 

 ( 2تدريبات: لغة أوربية حديثة )

 الة د. سكينة، د. أسماء، د. ه أ. ندي أ. ابتسام د. صدام   مدرسال

 

 ربعاء ألا

 ( 2تدريبات : اللغة االنجليزية ) تدريبات : مدخل الى علم اللغة  تدريبات : نحو وتعبير  تدريبات : نصوص من األدب الفرنسى  المادة

 أ. ماجدة عدلى   نهلةأ.  أ. راندا  أ. ابتسام  مدرسال

 

 الخميس

          المادة

          مدرسال

 ، عميد الكلية                    الطالب ،                        التعليم و وكيل الكلية لشئون                                                          قسم ،  رئيس ال                  

 ام صبرى توفيق همأ.د.                   صبرى توفيق همام أ. د.             صبرى توفيق همام أ.د.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       
 ( 2022-2021 ول عاماال ) جدول الساعات الدراسية للفصل الدراسى         

 جامعة سوهاج          

 507القاعة:    الفرقة:   الثالثة            اللغة الفرنسية    القسم:             األلسن      الكلية:         

                                                                                                                                                                                                       
 

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

 

 السبت

          المادة

          مدرسال

 

 األحد

    المادة

    مدرسال

 

 االثنين 

تدريبات : تطبيقات لغوية )اللغة   المادة

 والترجمة والحاسب(

 استماع ومحادثة  مهارات لغوية : ترجمة من الفرنسية : تجارية وقانونية 

 د. لؤى  د. طارق دىأ. ن  مدرسال

 

 اء الثالث

لغوية متقدمة دراسات  المادة  تدريبات : ترجمة ٳلى الفرنسية   

 ) تجارية وقانونية( 

تدريبات : دراسات لغوية  

 متقدمة 

 

تدريبات : مهارات لغوية : استماع 

 ومحادثة

 دعاء أ. نهلةأ.  أ. ندي د. طارق مدرسال

 

 األربعاء 

تدريبات : نصوص من األدب الفرنسى   المادة

 ( 2راما )شعر ود

الفرنسية )فانونية   منتدريبات : ترجمة 

 وتجارية( 

(2ص من األدب الفرنسى )شعر ودراما نصو   

  د. لؤى  ابتسام .أ د. راندا   مدرسال

 

 الخميس

    ارية وقانونية نسية : تجترجمة ٳلى الفر ت لغوية : اللغة والترجمة والحاسبتطبيقا المادة

    د. صدام  د. صدام  مدرسال

 ، عميد الكلية                                            الطالب ، التعليم و وكيل الكلية لشئون           رئيس القسم ،                                                                  

 صبرى توفيق همام أ.د.                                                           صبرى توفيق همام أ. د.                        صبرى توفيق همام أ.د.  



 

 

                                                                                                                                                                                                       
 ( 2022-2021االول عام  ) جدول الساعات الدراسية للفصل الدراسى         

 جامعة سوهاج          

 119القاعة:    الفرقة:   الرابعة            اللغة الفرنسية    لقسم:ا             لسن    األ   لية:الك          

                                                                                                                                                                                                       
 

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

 

 السبت

          المادة

          مدرسال

 

 األحد

     المادة

     مدرسال

 

 االثنين 

تدريبات : نصوص من األب    األدب والحضارة  المادة

 ( 3الفرنسى )شعر ودراما

 ترجمة فورية ٳلى اللغة الفرنسية 

 صدام  د. دعاء أ.  لؤى د.  مدرسال

 

 الثالثاء 

 ضوع خاص فى الدارسات اللغوية وم : مناهج البحث  رىمقرر اختيا  المادة

 د. طارق طارقد.    مدرسال

 

 األربعاء 

       (3نسى )شعر ودراما نصوص من األدب الفر المادة

       506ق  د. لؤى مدرسال

 

 الخميس

تدريبات: مقرر اختيارى )مناهج  المادة

 البحث(

لغة ترجمة فورية من التدريبات : 

 الفرنسية

تدريبات : ترجمة فورية الى  

 سيةالفرن

 نسيةفرفورية من اللغة ال ترجمة

 د. صدام  دعاء أ.  دعاء أ.  راندا أ.  مدرسال

 ، عميد الكلية                    الطالب ،                        التعليم و كيل الكلية لشئونو                               رئيس القسم ،                                               

 صبرى توفيق همام أ.د.                                 صبرى توفيق همام أ. د.                                        صبرى توفيق همام أ.د.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                       


