
    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 الوختص

 أ/دٌٌب هجذي

 رئٍس قسن شئىى الطالة

 د. هحوذ السٍذ

 وكٍل الكلٍخ لشئىى التعلٍن والطالة

 أحوذ ثقىش /أ.د

 عوٍذ الكلٍخ

 أ.د/ طبرق عجذ الىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 السبت

 2 الثبًٍخاللغخ  قىاعذ الكتبثخ شعر اسالهً 741الوبًً د. هىٌذا ق 2 الثبًٍخاللغخ  شعر اسالهً  المادة

   د/اثى عوٍرح د/هًٌ  د/فبطوخ  األستاذ

 337ق 337ق 337ق  337ق  القاعة

 االثتين

قراء فً ادة  المادة

 قذٌن

قراءح فً كتبة  هذخل الً الجالغخ 

 قذٌن

 
 2اللغخ االًجلٍسٌخ 

 د/اهٍوخ  د/هحوذ دٌبة األستاذ

 د/اٌهبة الوقراًً

  د/ عوبد حوذي
  

 هجًٌ الوذرجبد 2هذرج   337ق 337ق  337ق القاعة

 االربعاء

 الفي تطجٍقبد  ًحى ههبراد              قىاعذ كتبثخ صرف           تطجٍقبد المادة

  د/اثى عوٍرح أ.د/عسد الجرتلً د/اثى عوٍرح                 د/احوذ هفرح            د/اكرام           د/اكرام            األستاذ

 ثبلكلٍخ 7هذرج  337ق 337ق 337ق 337ق القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 الوختص

 أ/دٌٌب هجذي

 رئٍس قسن شئىى الطالة

 د. هحوذ السٍذ

 وكٍل الكلٍخ لشئىى التعلٍن والطالة

 أحوذ ثقىش /أ.د

 عوٍذ الكلٍخ

 أ.د/ طبرق عجذ الىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 األحد

 4ًجلٍسٌخ اللغخ اال  صرف إعراة القرأى       إعراة القرأى ههبراد        تطجٍقبد المادة

 أ.د/ هحوذ عٍذ األستاذ
 أ.د/ هحوذ عٍذ           أ.د/ عسد الجرٌتلً

أ.د/ عسد 

 الجرٌتلً
  

 ثبلكلٍخ 7هذرج   337ق 337ق 337ق القاعة

 الثالثاء 

 الوىسٍقى 4اللغخ االًجلٍسٌخ  أدة عجبسً علن الوعبًً األصىاد أدة عجبسً  المادة

   د/ زٌٌت د/ فبطوخ هحوذ أ.د/ اٌهبة الوقراًً حد/ أحوذ هفر د/ هٌى حسي  األستاذ

 ثبلكلٍخ 7هذرج  337ق 337ق 337ق 337ق 337ق  القاعة

 الخميس

 4الثبًٍخاللغخ   ًحى األصىاد علن الوعبًً   المادة

   د/ احوذ أثى عوٍرح د/ احوذ أثى عوٍرح د/أكرم د/ أهٍوخ   األستاذ

 هجًٌ الوذرجبد 7هذرج  337ق 337ق 337ق 337ق   القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 الوختص

 أ/دٌٌب هجذي

 رئٍس قسن شئىى الطالة

 د. هحوذ السٍذ

 وكٍل الكلٍخ لشئىى التعلٍن والطالة

 أحوذ ثقىش /أ.د

 عوٍذ الكلٍخ

 أ.د/ طبرق عجذ الىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 السبت

  عجبداد   أدة هقبرى  أدة هغرثً المادة

  د/ خبلذ سٌىسً   د/ هٌى حسي  أ.د/ هحوذ دٌبة األستاذ

  7م   323ق  7م القاعة

 االثتين

 الذراهب أدة هقبرى عجبداد الٌظرٌخ الٌقذٌخ الٌظرٌخ الٌقذٌخ علن الجذٌع  المادة

   د/ عوبد حوذي د/ سٍذ كشك د/ أهٍوخ  د/ أٌهبة د/ أهٍوخ   األستاذ

 ثبلكلٍخ 7هذرج  323ق 2م 323ق 323ق 323ق  القاعة

 االربعاء

دة هصر أ المادة

 اإلسالهٍخ ًثر

  ههبراد صرف تطجٍقبد ًحىٌخ تطجٍقبد ًحى أدة أًذلسً

  د/ احوذ أثى عوٍرح د/ هحوذ عٍذ د/ أحوذ هفرح د/ أكرم د/ أكرم د/ فبطوخ هحوذ د/ فبطوخ هحوذ األستاذ

  7م 7م 7م 7م 7م 7م 7م القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 الوختص

 أ/دٌٌب هجذي

 رئٍس قسن شئىى الطالة

 د. هحوذ السٍذ

 وكٍل الكلٍخ لشئىى التعلٍن والطالة

 أحوذ ثقىش /أ.د

 عوٍذ الكلٍخ

 أ.د/ طبرق عجذ الىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 األحد

   األدة الوقبرى القص العرثً الحذٌث هسرح المادة

   د/ عوبد حوذي د/ عوبد حوذي أ.د/ هحوذ دٌبة األستاذ

   323ق 334ق 7م القاعة

 الثالثاء 

 الصرف الٌحى األدة الوقبرى فٌىى األدة الشعجً ألدة الشعجًفٌىى ا المادة

 د/ هحوذ عٍذأ. د/ هحوذ عٍذأ. د/ هٌى حسي د/ هٌى حسي د/ فبطوخ هحوذ األستاذ

 323ق 323ق 323ق 2م 2م القاعة

 الخميس

الوسرح العرثً  القص العرثً الحذٌث ههبراد  المادة

 الحذٌث

 قضايا مجتمعية

 

   أ.د/ كٍىاى أ.د/ كٍىاى د/ أكرم  األستاذ

  323ق 323ق 323ق  القاعة



 المختص

 أ/دٌنب ابىالهذي

 رئٍس قسم شئىن الطالة

  د. محمذ السٍذ 

 لٍة لشئىن التعلٍم والطالةوكٍل الك

 أحمذ بقىش /أ.د

 عمٍذ الكلٍة

 أ.د/ طبرق عبذ الىهبة

 

 انفصم انذراسى انثاَى  2023 /2022نهعاو انجايعى  -جذول يحاضراث كهيت اآلداب                                   

 انهغت االَجهيسيت قسى :انفرقت األوني

 

 4-3 3-2 2-0 0-02 02-00 00-00 00-9 9-8 انيىو

 اسهىبياث   انسبج

 د. إيًاٌ عبذ انخىاب

            (0يذرج)

 انذرايا يذخم انى

 د. إيهاب صالح

 (0يذرج)

 2اللغة العربٍة 

 مبنً المذرجبت 1مذرج 

        االحذ

 يذخم انى انُقذ   االثُيٍ

 د. أيم جالل

 230ق

 2انهغت انثاَيت 

 اسباَي د. شريهاٌ

 041ق

 

 2انهغت انثاَيت 

 230ق

         انثالثاء

 حرجًت االربعاء

 ا.د. َبيهت يرزوق

 230ق

 صىحياث

 فاروقد. أحًذ 

 230ق

 يقذيت فى انهغت

 د. ريهاو

 230ق

 الفه
 ببلكلٍة 2مذرج 

         انخًيس

 



 المختص

 أ/دٌنب ابىالهذي

 رئٍس قسم شئىن الطالة

  د. محمذ السٍذ 

 لٍة لشئىن التعلٍم والطالةوكٍل الك

 أحمذ بقىش /أ.د

 عمٍذ الكلٍة

 أ.د/ طبرق عبذ الىهبة

 

  انفصم انذراسى انثاَى 2022/2023نهعاو انجايعى  -جذول يحاضراث كهيت اآلداب                                 

 انهغت االَجهيسيتقسى  :انفرقت انثاَيت

 4-3 3-2 2-0 0-02 02-00 00-00 00-9 9-8 انيىو

         انسبج

 أدب يخرجى   االحذ

 د. يُال أَىر

 329ق

 يىرفىنىجى

 د. ريهاو

 329ق

 4انهغت انثاَيت 

 اسباَي د. شريهاٌ

 041ق

 

 

         االثُيٍ

 4انهغت انثاَيت     انثالثاء

 329ق

 المىسٍقى
 

 ببلكلٍة 1مذرج 

       االربعاء

 حرجًت انخًيس

 ا.د. أحًذ عبذ انسالو

 آيت عىض د. 

 0و

 َقذ أدبى

ا .د. َبيهت 

 يرزوق

 0و

 يىرفىنىجى

 د. ريهاو

 0و

 ثقافت

 ا .د. َبيهت يرزوق

 0و

 4اللغة العربٍة
 مبنً المذرجبت 1مذرج 

 



 المختص

 أ/دٌنب ابىالهذي

 رئٍس قسم شئىن الطالة

  د. محمذ السٍذ 

 لٍة لشئىن التعلٍم والطالةوكٍل الك

 أحمذ بقىش /أ.د

 عمٍذ الكلٍة

 أ.د/ طبرق عبذ الىهبة

 

  2022/2023نهعاو انجايعى  -جذول يحاضراث كهيت اآلداب

 قسى انهغت االَجهيسيت :انفرقت انثانثت

 4-3 3-2 2-0 0-02 02-00 00-00 00-9 9-8 انيىو

 Pragmatics     انسبج

 د. َيفيٍ

 230ق

  

        االحذ

 َقذ أدبى االثُيٍ

 ا.د. أحًذ عبذ انسالو

 د. آيت عىض 

 0و

 حخصصيت حرجًت

 ا.د. أحًذ عبذ انسالو

 د. آيت عىض

 0و

 أدب أيريكى

 د. أيم جالل

 0و

 أدب انقصت انقصيرة

 د. أيم جالل 

 0و

         انثالثاء

 درايا  االربعاء

 د. أيم إبراهيى

 329ق

 ححهيم خطاب 

 د. أحًذ فاروق

 329ق

 عهى انهغت انُفسي

 د/ هُذ ربيع

 329ق

         انخًيس

 



 المختص

 أ/دٌنب ابىالهذي

 رئٍس قسم شئىن الطالة

  د. محمذ السٍذ 

 لٍة لشئىن التعلٍم والطالةوكٍل الك

 أحمذ بقىش /أ.د

 عمٍذ الكلٍة

 أ.د/ طبرق عبذ الىهبة

 

 ذراسى انثاَىنانفصم ا 2022/2023نهعاو انجايعى  -جذول يحاضراث كهيت اآلداب

 انهغت االَجهيسيت قسى :انفرقت انرابعت

 4-3 3-2 2-0 0-02 02-00 00-00 00-9 9-8 انيىو

         انسبج

 أدب يقارٌ االحذ

 د. أيم جالل

 0و

 شعر

 ا.د. أحًذ عبذ انسالو

 د. آيت عىض 

 0يذرج 

 أدب يقارٌ

 د. أيم جالل

 0و

 درايا 

 د. أيم ابراهيى

 0و

         االثُيٍ

 شعر انثالثاء

   ا.د. أحًذ عبذ انسالو

 د. آيت عىض 

 0يذرج 

 حرجًت 

 د. يحًذ حسٍ
 0يذرج 

 أدب أيريكى

 . فاحٍ ريضاٌا.د
 0يذرج 

 أدب أيريكى 

 ريضاٌ  د. فاحٍ
 0يذرج 

       االربعاء

 يقال   انخًيس

 د. هُذ ربيع

 230ق

 حاريخ انهغت االَجهيسيت 

 د. أحًذ فاروق

 230ق

 قضايا يجخًعيت

 ببلكلٍة 1مذرج 



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 الوختض

 

 ةرئٍس قسن شئوى الطال

 د. هحوذ السٍذ

 وكٍل الكلٍخ لشئوى التعلٍن والطالة

 أحوذ ثقوش /أ.د

 عوٍذ الكلٍخ

 أ.د/ طبرق عجذ الوهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 السبت

 2اللغخ العرثٍخ    اللغخ الفبرسٍخ تعجٍر المادة

     د/حوذي األستاذ

 لوذرجبدهجًٌ ا 5هذرج    541ق القاعة

 االثتين

 2اللغخ االًجلٍزٌخ    تبرٌخ اٌرى قجل االسالم الوجتوع االٌراًً المادة

     أ.د/احوذ ثقوش د/اهبًً األستاذ

 هجًٌ الوذرجبد 5هذرج    2م 541ق القاعة

 االربعاء

 الفي ًظوص عجرٌخ تبرٌخ ثًٌ اسرائٍل 2ًحو اللغخ العجرٌخ  المادة

   د/دعبء د/دعبء د/دعبء األستاذ

 ثبلكلٍخ 2هذرج  541ق 541ق 541ق القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 الوختض

 

 ةرئٍس قسن شئوى الطال

 د. هحوذ السٍذ

 وكٍل الكلٍخ لشئوى التعلٍن والطالة

 أحوذ ثقوش /أ.د

 عوٍذ الكلٍخ

 أ.د/ طبرق عجذ الوهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 األحد

 4اللغخ االًجلٍزٌخ  ًثر فبرسً ح واستوبعلغخ تركٍخ قراء لغخ تركٍخ ادة وتعجٍر المادة

  أ.د/احوذ ثقوش د/عجٍر د/عجٍر األستاذ

 ثبلكلٍخ 5هذرج  2م 541ق 541ق القاعة

 الثالثاء 

 الووسٍقى استوبع وهحبدثخ فبرسٍخ لغخ فبرسٍخ هقذهخ فً علن الترجوخ المادة

   أ.د/احوذ ثقوش د/اهبًً د/حوذي األستاذ

 ثبلكلٍخ 2هذرج  2م 923ق 923ق القاعة

 الخميس

 4اللغخ العرثٍخ    المادة

      األستاذ

 هجًٌ الوذرجبد 5هذرج     القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 الوختض

 

 ةرئٍس قسن شئوى الطال

 د. هحوذ السٍذ

 وكٍل الكلٍخ لشئوى التعلٍن والطالة

 أحوذ ثقوش /أ.د

 عوٍذ الكلٍخ

 أ.د/ طبرق عجذ الوهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 السبت

   الظحبفخ فً اٌراى هي اللغخ الفبرسٍخ الترجوخ   المادة

   د/حوذي د/حوذي    األستاذ

   541ق 541ق   القاعة

 االثتين

 الذراهب اللغخ الفبرسً تعجٍر الٌثر الفبرسً السلجوقً الً التٍووري اعالم اٌراًٍخ  المادة

   أ.د/احوذ ثقوش د/اهبًً أ.د/احوذ ثقوش األستاذ

 ثبلكلٍخ 5هذرج  2م 541ق 2م القاعة

 االربعاء

  اللغخ التركٍخ تعجٍر وهحبدثخ دراسبد اٌراًٍخ هعبطرح االدة الفبرسً خبرج اٌراى المادة

  د/عجٍر د/اهبًً د/اهبًً األستاذ

  2م 2م 2م القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 الوختض

 

 ةرئٍس قسن شئوى الطال

 د. هحوذ السٍذ

 وكٍل الكلٍخ لشئوى التعلٍن والطالة

 أحوذ ثقوش /أ.د

 عوٍذ الكلٍخ

 أ.د/ طبرق عجذ الوهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 األحد

   لغخ تركٍخ  ادة هقبرى الشعر الفبرسً المادة

   د/عجٍر أ.د/احوذ ثقوش أ.د/احوذ ثقوش األستاذ

   541ق 2م 2م القاعة

 الثالثاء 

 الفكر االسالهً الترجوخ هي اللغخ الفبرسٍخ حذٌثخ اللغخ الفبرسٍه اسبلٍت قظخ وهسرح المادة

 د/حوذي  د/حوذي  د/اهبًً د/اهبًً األستاذ

 541ق 541ق 541ق 541ق القاعة

 الخميس

 قضايا مجتمعية    المادة

      األستاذ

 0م    القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 انًختض

 

 رئيس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسيذ

 وانطالة وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى

 أحًذ ثقىش /أ.د

 عًيذ انكهيخ

 أ.د/ طبرق عجذ انىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 السبت

 3انهغخ انعرثيخ   ترخًخ تعجير كتبثي ويحبدثخ  المادة

   أ/ايبل-د/ايًبٌ أ/فبطًخ-د/رشب  األستاذ

 يجُي انًذرخبد 3يذرج   253ق 253ق  لقاعةا

 االثتين

 3انهغخ االَدهيسيخ    يحبدثخ واستًبع يذخم اني االدة انفرَسي المادة

    أ/ايخ-د/اسًبء أ/تبير األستاذ

 يجُي انًذرخبد 3يذرج    253ق 253ق القاعة

 االربعاء

 انفٍ   3طىتيبد  َحى تعجير المادة

    أ/سيذ أ/سيذ األستاذ

 ثبنكهيخ 2يذرج    253ق 253ق القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 انًختض

 

 رئيس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسيذ

 وانطالة وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى

 أحًذ ثقىش /أ.د

 عًيذ انكهيخ

 أ.د/ طبرق عجذ انىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 األحد

 5انهغخ االَدهيسيخ   يذخم اني انثقبفخ انفرَسيخ يقذيخ اني عهى انهغخ المادة

   د/اسًبء د/اسًبء األستاذ

 ثبنكهيخ 2يذرج   253ق 253ق القاعة

 الثالثاء 

 انًىسيقى  انهغخ انفرَسيخ الغراع خبطخ ورشخ عًم ويهبراد كتبثخ يىسيقي المادة

    أ/خهبد-د/رشب أ/فبطًخ-د/رشب د/اسًبء األستاذ

 445ق  253ق 253ق 253ق القاعة

 الخميس

 5انهغخ انعرثيخ َظىص ادثيخ يختبرح طىتيبد  المادة

   د/شريٍ د/شريٍ  األستاذ

 يجُي انًذرخبد 3يذرج  253ق 253ق  القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 انًختض

 

 رئيس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسيذ

 وانطالة وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى

 أحًذ ثقىش /أ.د

 عًيذ انكهيخ

 أ.د/ طبرق عجذ انىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 السبت

  ادة فرَكىفىَي انذرايب حضبرح درايب المادة

  د/شعجبٌ  د/اثراهيى د/اثراهيى–د/شعجبٌ  األستاذ

   3و 251ق 251ق القاعة

 االثتين

   فُىٌ واداة ترخًخ يتخظظخ  المادة

    أ/تبير سيذ د/ايًبٌ األستاذ

   251ق 251ق القاعة

 االربعاء

 21-21شرذ َظىص ق ادة فرَكىفىَي نغىيبد المادة

 د/شعجبٌ د/شعجبٌ د/رشب األستاذ

  251ق 251ق القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 انًختض

 

 رئيس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسيذ

 وانطالة وكيم انكهيخ نشئىٌ انتعهيى

 أحًذ ثقىش /أ.د

 عًيذ انكهيخ

 أ.د/ طبرق عجذ انىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 األحد

 قضبيب يدتًعيخ ترخًخ  حضبرح  المادة

   د/اسًبء  د/اثراهيى  األستاذ

  251ق  251ق  القاعة

 الثالثاء 

انههغىيبد ويُبهح  انهغخ انفرَسيخ تعجير ويحبدثخ انههغىيبد ويُبهح تذريس انهغخ المادة

 تذريس انهغخ

 نغخ اورثيخ

 د/زيُت أ/ايبَي–د/رشب  أ/سيذ أ/ايبَي–د/رشب  األستاذ

 251ق 251ق 251ق 251ق القاعة

 الخميس

 َقذ ادثي االدة انًقبرٌ َقذ ادثي المادة

 د/شريٍ د/شعجبٌ د/شريٍ األستاذ

 251ق 251ق 251ق القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 انًختض

 

 رئيس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسيذ

 وكيم انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة

 حًذ بقىشأ /أ.د

 عًيذ انكهيت

 أ.د/ طبرق عبذ انىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 السبت

 2انهغت انعربيت      المادة

       األستاذ

 يبُي انًذرجبث 2يذرج      القاعة

 االثتين

 2انهغت االَجهيزيت   (2يحبدثت واستًبع ) (1َظىص عبيت ) عبثيطبن المادة

    د/ اسراء د/ إسراء + د/ رشب د/ حًبدة + د/ يروة األستاذ

 يبُي انًذرجبث 2يذرج   131ق 131ق 131ق القاعة

 االربعاء

 انفٍ (2يحبدثت واستًبع ) ترجًت يٍ وإنى انعربيت (2يطبنعبث ) (2قىاعذ انهغت انظيُيت ) المادة

  د/ رشب د/ َىرهبٌ + د/ سبني د/ َىرهبٌ + د ايريُي د/ حًبدة + د/ سبني األستاذ

  131ق 131ق 131ق 131ق 

 ببنكهيت 2يذرج      القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 انًختض

 

 رئيس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسيذ

 وكيم انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة

 حًذ بقىشأ /أ.د

 عًيذ انكهيت

 أ.د/ طبرق عبذ انىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 األحد

ترجًت يٍ انعربيت   المادة

 2وإنيهب 

  
 4انهغت االَجهيزيت 

    د/ سبرة  األستاذ

 ببنكهيت 1يذرج    131ق  القاعة

 الثالثاء 

ثقبفت طيُيت   المادة

2 

ترجًت يٍ انعربيت  َظىص وَثر َظىص وَثر

 2وإنيهب 

  2ثقبفت طيُيت  
 انًىسيقى

    د/ حًبدة د/ يروة  د/ اسراء د/ اريُي د/ اريُي األستاذ

 ببنكهيت 1يذرج   131ق 131ق 131ق 131ق 131ق القاعة

 الخميس

 4انهغت انعربيت 4قىاعذ انهغت انظيُيت  2يقبل ويطبنعبث  2تبريخ ادة وحضبرة  المادة

   بنيد/ يروة + د/ س د/ يروة + د/سبني د/سبني + د/ َىرهبٌ األستاذ

 يبُي انًذرجبث 2يذرج  131ق 131ق 131ق القاعة

131ق  



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 انًختض

 

 رئيس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسيذ

 وكيم انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة

 حًذ بقىشأ /أ.د

 عًيذ انكهيت

 أ.د/ طبرق عبذ انىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 السبت

   انذرايب    المادة

       األستاذ

   2و    القاعة

 االثتين

  َظىص )شعر وَقذ( 3يطبنعبث  2ترجًت يٍ انعربيت  المادة

   د/ رشب + د/ اسراء د/ حًبدة + د/ أسًبء د/ راَيب األستاذ

  141ق 141ق 141ق القاعة

 االربعاء

  ترجًت انى انعربيت 4تبريخ آدة وحضبرة   2دراسبث نغىيت  المادة

  د/ يروة + د/ رشب د/ رشب + د/ َىرهبٌ َىرهبٌ د/ يروة + د/ األستاذ

  141ق 141ق 141ق القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 انًختض

 

 رئيس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسيذ

 وكيم انكهيت نشئىٌ انتعهيى وانطالة

 حًذ بقىشأ /أ.د

 عًيذ انكهيت

 أ.د/ طبرق عبذ انىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 األحد

   نغىيبث فت انظيُيت انًعبطرةيذخم إنى انثقب فت انظيُيت انًعبطرةبيذخم إنى انثق المادة

   د/ سبرة د/ سبرة د/ اسًبء األستاذ

   131ق 131ق 141ق القاعة

 الثالثاء 

   ادة يقبرٌ ادة يقبرٌ َظىص طحفيت وعهًيت المادة

   د/ اريُي د/ اريُي د/ سبني + د/ راَيب األستاذ

   141ق 141ق 141ق القاعة

 الخميس

 قضايا مجتمعية َظىص طحفيت وعهًيت شعر المادة

   د/ سبني + د/ راَيب د/ يروة + د/ أسًبء األستاذ

  141ق 141ق القاعة



    
 

 المختص

 أ/ديىب ابىالهذي

 رئيس قسم شئىن الطالة

 د. محمذ السيذ

 الكليت لشئىن التعليم والطالةوكيل 

 أحمذ بقىش /أ.د

 عميذ الكليت

 أ.د/ طبرق عبذ الىهبة

                                                                                                                 

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليىم

 الطثد

 2اللغت العربيت    2اللغت االوجليزيت   المادة

     د/ايوي طىفي  األستاذ

 مبىي المذرجبث 1مذرج    223ق   القاعة

 االثريي

  وحضارذهن ذاريخ الروهاى الذولح العرتيحذاريخ  (2تبريخ مصر القذيم ) المادة

   د/ عثذ اللطيف فايس ا.د/ عثذ الحويذ حوىدج ا.د/ عادل عثذ العسيس األستاذ

  223ق 223ق 223ق القاعة

 االرتعاء

العظىر أواخر  ذاريخ أورتا المادة

 الىضطي

ًظىص ذاريخيح تاللغح االًجليسيح ذاريخ 

 قذين

 الفه ذاريخ هظر في عظر الثطالوح

   د/ هاًي عور د/طالح رفاعي د/عاطف هرقض األستاذ

 ببلكليت 1مذرج  223ق 223ق 223ق القاعة



    
 

 المختص

 أ/ديىب ابىالهذي

 رئيس قسم شئىن الطالة

 د. محمذ السيذ

 الكليت لشئىن التعليم والطالةوكيل 

 أحمذ بقىش /أ.د

 عميذ الكليت

 أ.د/ طبرق عبذ الىهبة

                                                                                                                 

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليىم

 األحذ

  ذاريخ اإلهثراطىريح الروهاًيح  عثاضيحذاريخ الذولح ال          المادة

  د/هاًي عور  د/عطيح طه األستاذ

  223ق   223ق القاعة

 الثالثاء 

دراضح في هظادر ذاريخ العظىر  المادة

 الىضطي 
 المىسيقي مىضىع في حضبرة مصر القذيمت ًطيذاريخ هظر في العظر الثيس

   د/شريف هأهىى ا.د/ هحوذ زايذ ا.د/ هحوذ زايذ األستاذ

 ببلكليت 2مذرج  223ق 1م 1م القاعة

 الخويص

وحضاراخ الشرق األدًى القذين ذاريخ  4اللغت االوجليزيت  المادة

(1) 
 4اللغت العربيت  

    د/عواد عثذ العظين د/هحوذ رجة األستاذ

 خمبىي المذرجب 1مذرج    223ق 221ق القاعة



    
 

 المختص

 أ/ديىب ابىالهذي

 رئيس قسم شئىن الطالة

 د. محمذ السيذ

 الكليت لشئىن التعليم والطالةوكيل 

 أحمذ بقىش /أ.د

 عميذ الكليت

 أ.د/ طبرق عبذ الىهبة

                                                                                                                 

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليىم

 الطثد

  ذاريخ الذولح العثواًيح أورتا الوعاطرذاريخ  المادة

 الذرامب

  

   1م د/ إيواى هطعىد د/هحوىد أحوذ األستاذ

     1م 1م القاعة

 االثريي

دراضح في هظادر الراريخ  المادة

 االضالهي

 الذرامب الحذيثذاريخ هظر  العالقاخ تيي الشرق والغرب

  د/هحوذ هثروك د/ ضها هحوذ د/ ًجاح يىضف األستاذ

 ببلكليت 1مذرج  221ق 221ق 221ق القاعة

 االرتعاء

  في العظر االضالهيًذلص ذاريخ األ ذاريخ الذولح الفاطويح الفيىم  وحضارج ذاريخ المادة

   ا.د/ يوٌي رضىاى ا.د/ضيذ هحوىد عثذ العال ا.د/ضيذ هحوىد عثذ العال األستاذ

  221ق 221ق 221ق القاعة



    
 

 المختص

 أ/ديىب ابىالهذي

 رئيس قسم شئىن الطالة

 د. محمذ السيذ

 الكليت لشئىن التعليم والطالةوكيل 

 أحمذ بقىش /أ.د

 عميذ الكليت

 أ.د/ طبرق عبذ الىهبة

                                                                                                                 

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليىم

 األحذ

 ذاريخ الذولح الثيسًطيح ذاريخ الوغرب واألًذلص ذاريخ آضيا الحذيث والوعاطر ذاريخ األيىتييي والوواليل المادة

 هحوذ دضىقي  /د ا.د/ يوٌي رضىاى د/أحوذ الذهاطي ا.د/ ضيذ هحوىد األستاذ

 221ق 221ق 221ق 221ق القاعة

 الثالثاء

ذاريخ هظر وحضارذها في عظر  المادة

 الروهاى

وحضارذها في عظر ذاريخ هظر  ذاريخ هظر الوعاطر

  الروهاى

 

   د/ أحوذ هحروش د/ هحوذ هثروك د/ أحوذ هحروش األستاذ

   221ق 221ق 221ق القاعة

 الخويص

 ذاريخ آضيا الحذيث والوعاطر ذاريخ الذولح الثيسًطيح الحضارج االضالهيح الحضارج االضالهيح الوادج

 د/أحوذ الذهاطي هحوذ دضىقي  /د د/ًجاح يىضف د/ًجاح يىضف األضرار

 1م 1م 1م 1م القاعح



    
 

 المختص

 أ/ديىب ابىالهذي

 رئيس قسم شئىن الطالة

 د. محمذ السيذ

 الكليت لشئىن التعليم والطالةوكيل 

 أحمذ بقىش /أ.د

 عميذ الكليت

 أ.د/ طبرق عبذ الىهبة

                                                                                                                 

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليىم

  الطثد   

 

 

 ذاريخ العرب الوعاطر 
 أحوذد/ هحوىد 

 221ق

 ذاريخ األهريكريي)هورذ(
 د/ هحوىد أحوذ

 221ق

 الحاضة اآللي

 األحذ

   ذاريخ الذولح العثاضيح)هورذ(  ًظىص ذاريخيح تاللغح االًجليسيح المادة

   د/عطيح طه  د/ هحوذ دضىقي األستاذ

   221ق   221ق القاعة

 االثريي

ذاريخ هظر في عظر  المادة

 الثطالوح)هورذ(

  ذاريخ الروهاى وحضارذهن اإلضالهيح الوطرقلح في الوشرقالذول 

   د/ عثذ اللطيف فايس  د/ ًجاح يىضف د/ هاًي عور األستاذ

  221ق 221ق 221ق القاعة

 

     المادة

      األستاذ

        القاعة



    

جامعة الفيوم  –كلية اآلدب   

 انًختص

 أ/دٌُب ابىانهذي

 رئٍس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسٍذ

 وكٍم انكهٍة نشئىٌ انتعهٍى وانطالة

أحًذ بقىش /أ.د  

 عًٍذ انكهٍة

 أ.د/ طبرق عبذ انىهبة

                                                                                                                  

  2223-2222  نهعبو انذراسً شعبة انجغرافٍببهفصم انذراسً انثبًَ ن اَداةكهٍة جذول يحبضرات 

 انفرقة األونً

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

       السبث
2انهغة انعربٍة   

 يبًُ انًذرجبت 1يذرج 

  األحس
 أوراسيا

 ز.محمس حسين
 معمل

  

جغزافية 
 اقحصازية
ز.علي 
 حامس

 120ق
 

GIS 
 ز.هاني سامي

 معمل

 اإلثنين
 جغزافية اقحصازية

 ز.علي حامس
 معمل

2انهغة االَجهٍزٌة   

141ق  

 

 جاريد مصز الحسيث
 ز.محمس مبزوك

 030ق
 

       الثالثاء

   األربعاء
 ج.بشزية

 ز.رشا محمس
 معمل

مبازئ 
 الرزائط
ز.رشا 
 محمس
 معمل

 انفٍ

 ببنكهٍة 1يذرج 

        الرميس

 

 

 

 



    

جامعة الفيوم  –كلية اآلدب   

 انًختص

 أ/دٌُب ابىانهذي

 رئٍس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسٍذ

 وكٍم انكهٍة نشئىٌ انتعهٍى وانطالة

أحًذ بقىش /أ.د  

 عًٍذ انكهٍة

 أ.د/ طبرق عبذ انىهبة

                                                                                                                  

 

  2223-2222جذول يحبضرات كهٍة اَداة نهفصم انذراسً انثبًَ بشعبة انجغرافٍب نهعبو انذراسً  

 انفرقة انثبٍَة

 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

  السبث

 األحس
 جغزافية حوض النيل

 ز.علي حامس
 120ق

 مقسمة في االسحشعار عن بعس
 ز.محمسالرشامي

 معمل

 جغزافية الصناعة
 ز.أحمس يونس

 معمل

4انهغة االَجهٍزٌة   

 معمل

       اإلثنين

 الثالثاء

مبازئ االقحصاز/جغزافية 
 سياحية 

 ز.أحمس يونس
 معمل

   
 انًىسٍقى

 
 ببنكهٍة 1يذرج 

  األربعاء
 بحار ومحيطات
 ز.عبيز مزسي

 معمل

 جوسيعات
 ز.محمس حسين

 معمل

4انهغة انعربٍة  

يبًُ  1يذرج 
 انًذرجبت

       الرميس

 

 

 

 

 

 



    

جامعة الفيوم  –كلية اآلدب   

 انًختص

 أ/دٌُب ابىانهذي

 رئٍس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسٍذ

 وكٍم انكهٍة نشئىٌ انتعهٍى وانطالة

أحًذ بقىش /أ.د  

 عًٍذ انكهٍة

 أ.د/ طبرق عبذ انىهبة

                                                                                                                  

 

  2223-2222جذول يحبضرات كهٍة اَداة نهفصم انذراسً انثبًَ بشعبة انجغرافٍب نهعبو انذراسً  

 انفرقة انثبنثة

 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

        السبث

  األحس
 جغزافية النقل والمواصالت

 ز.احمس يونس
 معمل

 المساحة الحاكيومحزية
 معمل

 

 اإلثنين
 طقس ومناخ

 ز.عبيز مزسي
 معمل

 ذزائط جيولوجية
 ز.أحمس أبو رية

 معمل

 جطبيقات جيومورفولوجية
 ز.أحمس أبو رية

 معمل
 

  الثالثاء
 جغزافية الشراعة والغذاء

 ز.أحمس يونس
 معمل

  

  األربعاء

االسحشعار عن بعس وجحليل 
 المزئيات الفضائية
 ز.محمس الرشامي

 معمل

 احصاء
 ز.محمس حسين

 معمل
 

    الرميس

 

 

 

 

  



    

جامعة الفيوم  –كلية اآلدب   

 انًختص

 أ/دٌُب ابىانهذي

 رئٍس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسٍذ

 وكٍم انكهٍة نشئىٌ انتعهٍى وانطالة

أحًذ بقىش /أ.د  

 عًٍذ انكهٍة

 أ.د/ طبرق عبذ انىهبة

                                                                                                                  

  2223-2222جذول يحبضرات كهٍة اَداة نهفصم انذراسً انثبًَ بشعبة انجغرافٍب نهعبو انذراسً  

 انفرقة انرابعة

 6-3 3-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 اليوم

         السبث

 األحس
 جغزافية مصز الطبيعية

 ز.عبيز مزسي
 معمل

 جغزافية افزيقيا وحوض النيل 
 ز.علي حامس

 120ق

 ذزائط كنحورية
 ز.ناصز 

 معمل
مشزوع 

 كارجوجزافي 
 ز.أحمس يونس

 ذزائط معمل

 
 جغزافية سياسية 

  ز.علي حامس
 120ق

 اإلثنين
 جغزافية مصز البشزية

 ز.هاني سامي
 معمل

 جغزافية سياسية 
 ز.علي حامس

 معمل
 

   

     الثالثاء

 األربعاء
 أراضي جافة

 ز.زاليا مصطفي 
 معمل

نصوص جغزافية باللغة 
 اإلنجليشية

 ز.محمس الشزنوبي
 معمل

مشزوع 
 كارجوجزافي 
 ز.ذليل محمس

 معمل

زراسة 
 ميسانية 

 ز.هناء نظيز
 

       الرميس

 

 

 

 



 

 

 

 انًختص

 أ/دٌُب ابىانهذي

 رئٍس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسٍذ

 وكٍم انكهٍة نشئىٌ انتعهٍى وانطالة

 أحًذ بقىش /أ.د

 عًٍذ انكهٍة

 أ.د/ طبرق عبذ انىهبة

                                                                                                                  

 جذول يحبضرات كهٍة اَداة
 2222/2223نهعبو انجبيعى  انثبًَانفصم انذراسً 

 عهى انُفس قسى : االونً  انفرقة انثبًَ انفصم انذراسً ا

 2انهغة انعربٍة 

يبًُ انًذرجبت 1يذرج 

 2انهغة االَجهٍزٌة 

يبًُ انًذرجبت 1يذرج 

 

 انفٍ

ببنكهٍة 2يذرج 

   

 
 



 

 

 

 انًختص

 أ/دٌُب ابىانهذي

 رئٍس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسٍذ

 وكٍم انكهٍة نشئىٌ انتعهٍى وانطالة

 أحًذ بقىش /أ.د

 عًٍذ انكهٍة

 أ.د/ طبرق عبذ انىهبة

                                                                                                                  

 جذول يحبضرات كهٍة اَداة
 2222/2223نهعبو انجبيعى  انثبًَانفصم انذراسً 

  عهى انُفس قسى  انثبٍَة  انفرقة  انثبًَانفصم انذراسً 

 

 د.هُبء كبرو

 انًىسٍقى
 

ببنكهٍة 1يذرج 

 4انهغة االَجهٍزٌة    

 

 4انهغة انعربٍة

 يبًُ انًذرجبت 1يذرج 

 

 

 



 

 

 

 انًختص

 أ/دٌُب ابىانهذي

 رئٍس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسٍذ

 وكٍم انكهٍة نشئىٌ انتعهٍى وانطالة

 أحًذ بقىش /أ.د

 عًٍذ انكهٍة

 أ.د/ طبرق عبذ انىهبة

                                                                                                                  

 جذول يحبضرات كهٍة اَداة
 2222/2223نهعبو انجبيعى  انثبًَانفصم انذراسً 

  عهى انُفس قسى : انثبنثة انفرقة  انثبًَراسً انفصم انذ
 

 انذرايب

2و

 

 

 

  

 



 

 

 

 انًختص

 أ/دٌُب ابىانهذي

 رئٍس قسى شئىٌ انطالة

 د. يحًذ انسٍذ

 وكٍم انكهٍة نشئىٌ انتعهٍى وانطالة

 أحًذ بقىش /أ.د

 عًٍذ انكهٍة

 أ.د/ طبرق عبذ انىهبة

                                                                                                                  

 جذول يحبضرات كهٍة اَداة
 2222/2223نهعبو انجبيعى  انثبًَانفصم انذراسً 

  فسعهى انُقسى :  انرابعة  انفرقة  انثبًَانفصم انذراسً 

ايا مجتمعيةقض

 



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 انًختض

 أ/دٌُب اثىانهذي

 رئٍس قسى شئىٌ انطالة

  د. يحًذ انسٍذ 

 نكهٍخ نشئىٌ انتؼهٍى وانطالةوكٍم ا

 أحًذ ثقىش /أ.د

 ػًٍذ انكهٍخ

 أ.د/ طبرق ػجذ انىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 السبت

 2انهغخ انؼرثٍخ  االحظبء ثُبء انًزتًغ وَظًه  المادة

   د/يحًذ كًبل د/رثٍغ انكردي  األستاذ

 يجًُ انًذرربد 1يذرد  323ق 323ق   القاعة

 االثتين

 2انهغخ االَزهٍزٌخ  َظىص ارتًبػٍخ ثهغخ ػرثٍخ قضبٌب االيٍ االرتًبػً  المادة

   د/هجخ َجٍم د/َهً انسٍذ  األستاذ

 يجًُ انًذرربد 1يذرد  323ق 323ق  القاعة

 االربعاء

 انفٍ حقبفخ وشخظٍخ يذخم انً انفهسفخ   المادة

   د/ايم ٌىسف /هُبء طجريد  األستاذ

 ثبنكهٍخ 2يذرد  323ق 323ق  القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 انًختض

 أ/دٌُب اثىانهذي

 رئٍس قسى شئىٌ انطالة

  د. يحًذ انسٍذ 

 نكهٍخ نشئىٌ انتؼهٍى وانطالةوكٍم ا

 أحًذ ثقىش /أ.د

 ػًٍذ انكهٍخ

 أ.د/ طبرق ػجذ انىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 األحد

  اَخرثىنىرٍب ارتًبػٍخ ُىع االرتًبػًقضبٌب ان قضبٌب ارتًبػٍخ يؼبطرح المادة

  د/ايم ٌىسف د/ايم ٌىسف أ.د/ايٍُخ ثٍىيً األستاذ

  323ق 323ق 323ق القاعة

 الثالثاء 

 انًىسٍقى  ػهى ارتًبع اقُظبدي  المادة

    د/احًذ ررت  األستاذ

 334ق  323ق  القاعة

 الخميس

 4نهغخ انؼرثٍخا  ػهى ارتًبع حضري 4انهغخ االَزهٍزٌخ  المادة

    د/يحًذ كًبل د/يحًذ ررت األستاذ

 يجًُ انًذرربد 1يذرد   323ق 333ق القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 انًختض

 أ/دٌُب اثىانهذي

 رئٍس قسى شئىٌ انطالة

  د. يحًذ انسٍذ 

 نكهٍخ نشئىٌ انتؼهٍى وانطالةوكٍم ا

 أحًذ ثقىش /أ.د

 ػًٍذ انكهٍخ

 أ.د/ طبرق ػجذ انىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 السبت

   انذرايب تكُىنىرٍب االسرح يُبهذ ثحج ارتًبػً المادة

   2و د/يحًذ كًبل د/يحًذ كًبل األستاذ

    323ق 323ق القاعة

 االثتين

   انتغٍر االرتًبػً وانقٍى ػهى ارتًبع تًٍُخ المادة

    د/هذي انشٍخ د/َهً انسٍذ األستاذ

   323ق 323ق القاعة

 االربعاء

  سىسٍىنىرٍب انسٍبحخ تراث شؼجً ع طُبػًػهى ارتًب المادة

  د/اًٌبٌ ػجذ انًىنً د/ايم ٌىسف د/احًذ ررت األستاذ

  323ق 323ق 323ق القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 انًختض

 أ/دٌُب اثىانهذي

 رئٍس قسى شئىٌ انطالة

  د. يحًذ انسٍذ 

 نكهٍخ نشئىٌ انتؼهٍى وانطالةوكٍم ا

 أحًذ ثقىش /أ.د

 ػًٍذ انكهٍخ

 أ.د/ طبرق ػجذ انىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 األحد

   ػهى ارتًبع سٍبسً قضبٌب ارتًبػٍخ يؼبطرح   المادة

   أ.د/ايٍُخ ثٍىيً أ.د/ايٍُخ ثٍىيً   األستاذ

   323ق 323ق   القاعة

 الثالثاء 

     َظىص ارًُبػٍخ ثهغخ اورثٍخ ػهى ارتًبع طُبػً المادة

     د/رثٍغ انكردي د/احًذ ررت األستاذ

     323ق 323ق القاعة

 لخميسا

 قضايا مجتمعية  تًٍُخ وتخطٍط ػهى ارتًبع يستقجم المادة

    د/اطالس ػجذ انُبطر د/َهً انسٍذ األستاذ

 ثبنكهٍخ 1يذرد   323ق 323ق القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 الوختض

 أ/دٌٌب هجذي

 رئٍس لسن شئىى الطالة

 د. هحوذ السٍذ

 وكٍل الكلٍخ لشئىى التعلٍن والطالة

 أحوذ ثمىش /أ.د

 عوٍذ الكلٍخ

 أ.د/ طبرق عجذ الىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 السبت

 2اللغخ العرثٍخ      المادة

       األستاذ

 هجًٌ الوذرجبد 1هذرج      القاعة

 االثتين

 2اللغخ االًجلٍسٌخ  همرر اختٍبري تبرٌخ العلىم عٌذ العرة لفلسفخ السٍبسٍخهذخل الً ا المادة

   د/هذي الشٍخ)لسن علن االجتوبع( د/عفبف الغوري ا.د.م/اشرف اهٍي األستاذ

 هجًٌ الوذرجبد 1هذرج  324ق 324ق 324ق القاعة

 االربعاء

 الفي وًظىطهب حتً افالطىى الفلسفخ الٍىًبًٍخ هذخل الً فلسفخ العمل فلسفخ الجٍئخ المادة

 ا.د.م/شرٌف هظطفً األستاذ

 ا.د.م/هذي عجذ الرحوي
  ا.د.م/جٍهبى حوذي ا.د/طجري شٌذي

 ثبلكلٍخ 1هذرج  324ق 324ق 324ق القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 الوختض

 أ/دٌٌب هجذي

 رئٍس لسن شئىى الطالة

 د. هحوذ السٍذ

 وكٍل الكلٍخ لشئىى التعلٍن والطالة

 أحوذ ثمىش /أ.د

 عوٍذ الكلٍخ

 أ.د/ طبرق عجذ الىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 األحد

 الفلسفخ االسالهٍخ وًظىطهب  علن الكالم الفلسفخ االسالهٍخ هذخل الً فلسفخ التبرٌخ المادة

 )فالسفخ الوشرق العرثً(
 4اللغخ االًجلٍسٌخ 

  ا.د/اثراهٍن طمر ا.د/اثراهٍن طمر ا.د.م/ شرٌف هظطفً األستاذ

 ثبلكلٍخ 1هذرج  324ق 324ق 323ق القاعة

 الثالثاء 

 الوىسٍمى الوٌطك الظىري الفلسفخ الغرثٍخ فً العظىر الىسطً فلسفخ المبًىى المادة

   د/ هحوذ الوسجكبوي د/اروي كبرم ا.د.م/اشرف اهٍي األستاذ

 334ق 324ق 324ق 324ق القاعة

 الخميس

 4اللغخ العرثٍخ    المادة

      األستاذ

 هجًٌ الوذرجبد 1رج هذ    القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 الوختض

 أ/دٌٌب هجذي

 رئٍس لسن شئىى الطالة

 د. هحوذ السٍذ

 وكٍل الكلٍخ لشئىى التعلٍن والطالة

 أحوذ ثمىش /أ.د

 عوٍذ الكلٍخ

 أ.د/ طبرق عجذ الىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 السبت

    فلسفخ العلىم االًسبًٍخ  المادة

 ا.د.م/هحوذ الوسجكبوي  األستاذ

 ا.د.م/هٌبء طجري

   

    313ق  القاعة

 االثتين

 الذراهب تذرٌت هٍذاًً فلسفخ الذٌي همرر اختٍبري المادة

   د/اروي كبرم ا.د.م/هٌبء طجري د/ ................ األستاذ

 ثبلكلٍخ 1هذرج  313ق 313ق 313ق القاعة

 االربعاء

 الفلسفخ الوعبطرح فً افرٌمٍب الفلسفخ الغرثٍخ الحذٌثخ الفكر العرثً الحذٌث وًظىطه التظىف الفلسفً المادة

 ا.د/هذٌحخ حوذي األستاذ
 ا.د/اثراهٍن طمر

 د/زٌٌت عجذ الرحوي
 ا.د/طجري شٌذي ا.د/طجري شٌذي

 313ق 313ق 313ق 313ق القاعة



    

 جامعة الفيوم  –كلية اآلدب 

 الوختض

 أ/دٌٌب هجذي

 رئٍس لسن شئىى الطالة

 د. هحوذ السٍذ

 وكٍل الكلٍخ لشئىى التعلٍن والطالة

 أحوذ ثمىش /أ.د

 عوٍذ الكلٍخ

 أ.د/ طبرق عجذ الىهبة

                                                                                                                  

 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8  اليوم

 األحد

 فلسفخ التبرٌخ فلسفخ اللغخ 13الفلسفخ الحذٌثخ والوعبطرح ق التظىف االسالهً المادة

 شرٌف هظطفىا.د.م/ ا.د.م/هٌبء طجري ا.د/طجري شٌذي ا.د/هذٌحخ حوذي األستاذ

 313ق 313ق 313ق 313ق القاعة

 ثالثاء ال

  فلسفخ المٍن  ًظىص فلسفٍخ هعبطرح ثلغخ اورثٍخ المادة

  ا.د.م/هذي عجذ الرحوي  ا.د.م/هٌبء طجري األستاذ

  313ق  313ق القاعة

 االربعاء

   الفكر العرثً الحذٌث   المادة

 ا.د/اثراهٍن طمر  األستاذ

 د/زٌٌت عجذ الرحوي

   

   313ق  القاعة

 الخميس
 تمعيةقضايا مج    

 0م



 

 الوخزض

 

 أ/دٌَب اثىالهذٌ

 رئُس لسن شئىى الطالة

 

 د. هحوذ السُذ

 وكُل الكلُخ لشئىى الزعلُن والطالة

 

 أحوذ ثمىش /أ.د

 عوُذ الكلُخ

 

 أ.د/ طبرق عجذ الىهبة
                                                                                                                  

 

 01-00 00-01 01-9 9-8 الزمن الفرقة

01-

0 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 

ل
و 

,
أل

ا
ــ

ــ
ــ
ــ
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ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

ي
ــ
ـ

 

  السبتا

 

 الىعً الوعلىهبرً

 رحوي طبثر عجذالرحويد/عجذال

 323ق

هجبدئ اإلحظبء 

 الوعلىهبرً

 د/هزىلً علً الذكر

 

 323ق

 2اللغخ العرثُخ 
 هجٌٍ الوذرجبد 2هذرج 

  االحد
 

 
   

 االثنني
 

 
    

 2 اإلًجلُسَخاللغخ 
 هجٌٍ الوذرجبد 2هذرج 

 

 األربعاء

 رٌوُخ هظبدر الوعلىهبد

 أثى سحلًد/سحر عجذ الوىلً 

 323ق

 الوزعذدح والٌظىص الفبئمخ الىسبئط

 د/سحر هحوذ اثراهُن

 323ق

 دراسبد الوسزفُذَي

أثى د/سحر عجذ الوىلً 

 سحلً

 323ق

 الفي

 ثبلكلُخ 1هذرج 

 إدارح الىثبئك الجبرَخ  

د/سحر هحوذ اثراهُن

323ق

    اخلميس
 

 



 

 الوخزض

 

 أ/دٌَب اثىالهذٌ

 رئُس لسن شئىى الطالة

 

 د. هحوذ السُذ

 وكُل الكلُخ لشئىى الزعلُن والطالة

 

 أحوذ ثمىش /أ.د

 عوُذ الكلُخ

 

 أ.د/ طبرق عجذ الىهبة
                                                                                                                  

 
 

 

 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الزمن الفرقة

ــ
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ــ
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ــ
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ــ
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ــ
ثـ
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ة
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ـ

 

 السبت

تشريعات ومعايير مؤسسات 
 انمعهومات

 د/عجذالرحوي طبثر عجذالرحوي
 323ق

 
 
 

 4اللغخ االًجلُسَخ 
 ثبلكلُخ 1هذرج 

 اننشر اإلنكترونى
د/عجذالرحوي طبثر 

 عجذالرحوي
323ق

 داألح

 
 
  

 

 
 انمكتبات وانمعهومات خذمات

 أثى سحلًد/سحر عبذ انمونى 
 هعول
 

   

  

     االثنني

                    لثالثاءا
 الوىسُمً

ثبلكلُخ 1هذرج 

 األربعاء

 همىاالتصال انع
 إبراهيم/سحر محمذ  د

  معمم

 تصنيف أوعية انمعهومات
 أبوانخيرد/زينب حسن 
 معمم

 
 االرشفة اإلنكترونية

 إبراهيم/سحر محمذ  د
 معمم
 

 
 

      اخلميس
 4اللغخ العرثُخ

 هجٌٍ الوذرجبد 2هذرج 

 

 



 

 الوخزض

 

 أ/دٌَب اثىالهذٌ

 رئُس لسن شئىى الطالة

 

 د. هحوذ السُذ

 وكُل الكلُخ لشئىى الزعلُن والطالة

 

 أحوذ ثمىش /أ.د

 عوُذ الكلُخ

 

 أ.د/ طبرق عجذ الىهبة
                                                                                                                  

 

 

 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 0-01 01-00 00-01 01-9 9-8 الزمن الفرقة

ة
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ــ
ــ
ــ
ل
ا
ث
ل
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  سبتال

 (2الفهرسخ اِلُخ)

 د/هزىلً علً الذكر

 معمم

 

 

 

 معمم

 الجرهجخ

 د/هزىلً علً الذكر

  معمم

 ثننياال

رطجُمبد االًزرًذ فً هؤسسبد 

 الوعلىهبد

د/سحرعجذ الوىلً أثى سحلً

323ق

 الزسىَك اإللكزروًً

أثى سحلًد/سحرعجذ الوىلً 

323ق

 

 الذراهب

 ثبلكلُخ 1هذرج 

 

  األربعاء

 اخلميس

 الزذرَت الوُذاًً

 

أثىالخُرحسي  د/زٌَت

323ق

 

 323ق

 ًظن الوعلىهبد الوزكبهلخ

 

أثىالخُرد/زٌَت حسي 

323ق

 

 

 

 

 هعول 

 



 

 الوخزض

 

 أ/دٌَب اثىالهذٌ

 رئُس لسن شئىى الطالة

 

 د. هحوذ السُذ

 وكُل الكلُخ لشئىى الزعلُن والطالة

 

 أحوذ ثمىش /أ.د

 عوُذ الكلُخ

 

 أ.د/ طبرق عجذ الىهبة
                                                                                                                  

 00-01 01-9 9-8 الزمن الفرقة
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    السبت
 

 

 الثالثاء

 ًظىص هزخظظخ اًجلُسي

 د/هزىلً علً الذكر

 323ق

 اإلًزرًذ ورطجُمبرهب

 د/هزىلً علً الذكر

 323ق

 رشرَعبد الوعلىهبد

د/عجذالرحوي  طبثر 

 عجذالرحوي

 323ق

 

أثى سحلً  االربعاء 

324ق

 

 324ق

 

 

 اخلميس

 إلزظبدَبد الوعرفخ

 د/سحر هحوذ إثراهُن

 معمم

معمم

 لضبَب هجزوعُخ

1م

 

 هعول 

 


