
 

 

 

 

 

 

 

املكــانانوقثانيووانقائى بانتدريساســــى املـقــــرر انـدراســـي

 انفـرقـة األوىل  –جـدول حماضـرات قسـى انهغــات انشرقيـة
انفصم اندراسي األول9191-9102نهعاو اجلايعي 

 ادا كلية اآل –جامعة طنطا 

 شؤون التعليم والطال 

 شــؤون الـدراسـة



 

 

 

 

 

 

 

املكــانانوقثانيووانقائى بانتدريساســــى املـقــــرر انـدراســـي

 انفرقة انثانية  –جدول حماضرات قسى انهغات انشرقية ) شعبة انهغة انرتكية ( 
انفصم اندراسي األول9191-9102نهعاو اجلايعي 

 كلية اآلادا  –جامعة طنطا 

 شؤون التعليم والطال 

 شــؤون الـدراسـة

 



 

 

 

 

 

 

 

املكــانانوقثانيووانقائى بانتدريساســــى املـقــــرر انـدراســـي

 انفرقة انثانية  –ة ) شعبة انهغة انفارسية ( جدول حماضرات قسى انهغات انشرقي
انفصم اندراسي األول9191-9102نهعاو اجلايعي 

 كلية اآلادا  –جامعة طنطا 

 شؤون التعليم والطال 

 شــؤون الـدراسـة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

املكــانانوقثانيووانقائى بانتدريساســــى املـقــــرر انـدراســـي

 انفرقة انثانية  –جدول حماضرات قسى انهغات انشرقية ) شعبة انهغة انعربية ( 
ندراسي األولانفصم ا9191-9102نهعاو اجلايعي 

 كلية اآلادا  –جامعة طنطا 

 شؤون التعليم والطال 

 شــؤون الـدراسـة

 



 

 

 

 

 

 

املكــانانوقثانيووانقائى بانتدريساســــى املـقــــرر انـدراســـي

 انفرقة انثانثة –جدول حماضرات قسى انهغات انشرقية ) شعبة انهغة انرتكية ( 
انفصم اندراسي األول9191-9102نهعاو اجلايعي 

 كلية اآلادا  –جامعة طنطا 

 شؤون التعليم والطال 

 ةشــؤون الـدراسـ

 



 

 

 

 

 

 

املكــانانوقثانيووانقائى بانتدريسراســـياســــى املـقــــرر انـد

 انفرقة انثانثة –جدول حماضرات قسى انهغات انشرقية ) شعبة انهغة انفارسية ( 
انفصم اندراسي األول9191-9102نهعاو اجلايعي 

 كلية اآلادا  –جامعة طنطا 

 شؤون التعليم والطال 

 شــؤون الـدراسـة

 



 

 

 

 

 

 

 

املكــانانوقثانيووئى بانتدريسانقااســــى املـقــــرر انـدراســـي

 ة انفرقة انثانث –جدول حماضرات قسى انهغات انشرقية ) شعبة انهغة انعربية ( 
انفصم اندراسي األول9191-9102نهعاو اجلايعي 

 كلية اآلادا  –جامعة طنطا 

 شؤون التعليم والطال 

 شــؤون الـدراسـة

 



 

 

 

 

 

املكــانانوقثانيووانقائى بانتدريساســــى املـقــــرر انـدراســـي

 انفرقة انرابعة –جدول حماضرات قسى انهغات انشرقية ) شعبة انهغة انرتكية ( 
انفصم اندراسي األول9191-9102نهعاو اجلايعي 

 كلية اآلادا  –جامعة طنطا 

 ن التعليم والطال شؤو

 شــؤون الـدراسـة

 



 

 

 

 

 

 

 

املكــانانوقثانيووانقائى بانتدريساســــى املـقــــرر انـدراســـي

 انفرقة انرابعة –جدول حماضرات قسى انهغات انشرقية ) شعبة انهغة انفارسية ( 
انفصم اندراسي األول9191-9102نهعاو اجلايعي 

 كلية اآلادا  –جامعة طنطا 

 شؤون التعليم والطال 

 شــؤون الـدراسـة

 



 

 

 

 

 

 

املكــانانوقثانيووانقائى بانتدريساســــى املـقــــرر انـدراســـي

 

 انفرقة انرابعة  –ة انهغة انعربية ( جدول حماضرات قسى انهغات انشرقية ) شعب
انفصم اندراسي األول9191-9102نهعاو اجلايعي 

 كلية اآلادا  –جامعة طنطا 

 شؤون التعليم والطال 

 شــؤون الـدراسـة
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