
 عميـد الكلية   كيل الكلية لشئون التعليم والطالبو     مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 11 مدرج 11-8 السبت /سعيد الجوهريد روايـــــــــــــــــــة

 10 مدرج 1-11 السبت /محمد نجمد صـــــــوتـيــــــــــات

 10 مدرج 4-1 السبت /عبد الجواد الناديد ةمســـــــرحـيــــــــــ

   5-4 السبت /محمد نجمد صـــــــوتـيــــــــــات

 11 مدرج 11-8 االثنين /جمال حجازيد مـــقـــــــــــــــــال

 10 مدرج 1-11 االثنين هوفاجيم/هاني حلمي + د/فاروجان د أدبـيــــة مفـــــاهيــــــم

   5-4 االثنين هوفاجيم/هاني حلمي + د/فاروجان د أدبـيــــة ـممفـــــاهيـــــ

 12 مدرج 11-8 األربعاء /بسنت مصطفىد ( 1) لغــــويــة دراســــــات

 12 مدرج 4-1 األربعاء /معتز السروجي + د/مي عباسد تــــــــرجـمــــــــــة

 الفـرقـة األولى  –جـدول محاضـرات قسـم اللغة اإلنجليزية وآدابها 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   كيل الكلية لشئون التعليم والطالبو     مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 10 مدرج 11-9 السبت محمد نجم/د ( 2)  لغــــويــة دراســــــات

 11 مدرج 1-11 السبت /سعيد الجوهريد وشكسبــيـــر مســـرحــيـــة

 11 مدرج 4-1 السبت /منال عبد السالمد شــــــعــــــــــــــر

   5-4 السبت /سعيد الجوهريد وشكسبــيـــر مســـرحــيـــة

 10 مدرج 11-8 االثنين /محمد نجمد فـي األدب واللغة خـــاص ــوعموض

 10 مدرج 4-1 االثنين المصري/عبد الجواد النادي + د/ممدوح د كــــــــالسـيــكــــي أدب

 12 مدرج 1-11 األربعاء /كمال الغمراويد ولغـــويــة أدبـيــة مفـاهيـــم

   5-4 األربعاء /كمال الغمراويد ولغـــويــة أدبـيــة مفـاهيـــم

 الفـرقـة الثانية  –جـدول محاضـرات قسـم اللغة اإلنجليزية وآدابها 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 ن الـدراسـةشــؤو



 عميـد الكلية   كيل الكلية لشئون التعليم والطالبو     مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 12 مدرج 1-11 السبت /عبد الجواد الناديد 19 الـقــــرن الــروايــــــة

 12 مدرج 4-1 السبت /مي عباسد أدبـــــــــــي نـقــــــد

   5-4 السبت /عبد الجواد الناديد 19 رنالـقــــ الــروايــــــة

 12 مدرج 11-9 االثنين /بسنت مصطفىد ( 3)  لغــــويــة دراســــــات

 10 مدرج 11-8 األربعاء /منى النموريد أمــــريـــكـــــــــي أدب

 10 مدرج 1-11 األربعاء /منى النموريد مـــقـــــــــــــــــال

 10 مدرج 3-1 األربعاء /كمال الغمراويد ـــةتــــــــرجـمـــــــ

   5-4 األربعاء /منى النموريد مـــقـــــــــــــــــال

 الفـرقـة الثالثة  –جـدول محاضـرات قسـم اللغة اإلنجليزية وآدابها 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   كيل الكلية لشئون التعليم والطالبو     مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 12 مدرج 11-8 السبت /معتز السروجيد بعده ( وما 20،  19) القرون  الشـعــر

 12 مدرج 1-11 االثنين /أمل حمزةد وما بعده ( 20) القرنان  نجليزيةال  الحضارة

 12 مدرج 4-1 االثنين /أمل حمزةد شـــكـــســـبـــيــــــر

   5-4 االثنين /أمل حمزةد وما بعده ( 20) القرنان  النجليزية الحضارة

 11 مدرج 11-9 األربعاء /عبد الجواد الناديد تــــــــرجـمــــــــــة

 11 مدرج 1-11 األربعاء السروجي + د/بسنت مصطفى/معتز د ولغـويـة معاصـرة أدبـيـة تيــارات

 11 مدرج 4-1 األربعاء /منال عبد السالمد أمــــريـــكـــــــــي أدب

   5-4 األربعاء /معتز السروجي + د/بسنت مصطفىد ولغـويـة معاصـرة أدبـيـة تيــارات

 

 الفـرقـة الرابعة  –سـم اللغة اإلنجليزية وآدابها جـدول محاضـرات ق
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة


