
 

 دراسات اليونانية والالتينيةالوس بقسم ر المحاضرات والدجدول توزيع                                                       
                                ول الفرقة ال              الكليـــــة: اآلداب                                           
                                                         2019-2018ل والفصل الدراسي ال                        دراسات اليونانية والالتينيةال:  القســــم 

 5-3 3-1 1-11 11-9 أيام اأٍلسبوع

         المقرر السبت

         األستاذ

         المكان

 األساطير المقرر األحد

 السيدد.صالح 

 11ف.

 لغة التينية 

 د.طه زكى

 15ف.

 اللغة االيطالية

 طلبد.صابر عبد المن

 11ف.
 األستاذ

 المكان

 تاريخ اليونان المقرر االثنين

 د. احمد عبد الباسط

 15ف.

 لغة عربية

 د. ابراهيم عوض

 د.مؤمن

   

   األستاذ

   المكان

 (1اللغة اليونانية )م  المقرر الثالثاء

 د.محمد السنوسى

 11ف.

    

     األستاذ

     المكان

         المقرر ءاألربعا

         األستاذ

         المكان

         المقرر الخميس

         األستاذ

         المكان

 

 

 يعتمد ،

 يعتمد،،  عميد الكلية  رئيس القسم                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                            
 أ.د./ فتوح أحمد خليل                                              د. صالح السيد عبد الح                                             أ.د./ جمال طه            

 
 

 

 

 



 

 دراسات اليونانية والالتينيةالوس بقسم ر جدول توزيع المحاضرات والد                                                      
                                 ثانيةالفرقة ال             اآلداب                                          الكليـــــة:  
                                                        2019-2018ول الفصل الدراسي ال                        دراسات اليونانية والالتينيةال:  القســــم 

 5-3 3-1 1-11 11-9 أيام اأٍلسبوع

         المقرر السبت

         األستاذ

         المكان

 اللغة االيطالية    المقرر األحد

 د.صابر عبد المنطلب

 11ف.
 األستاذ

 المكان

 (3اللغة اليونانية )م  المقرر االثنين

 د.محمد السنوسى

 15ف.

 علم التراكيب )يونانى(

 .محمد السنوسىد

 15ف.

  ادب سكندرى

  د.صالح السيد األستاذ

  11ف. المكان

 (3لغة التينية )م المقرر الثالثاء

 الثانية

 15ف.

      

       األستاذ

       المكان

         المقرر األربعاء

         األستاذ

         المكان

         المقرر الخميس

         األستاذ

         المكان

 

 
 يعتمد ،

 يعتمد،،  عميد الكلية  رئيس القسم                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                            
 أ.د./ فتوح أحمد خليل                                              د. صالح السيد عبد الح                                             أ.د./ جمال طه            

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دراسات اليونانية والالتينيةالوس بقسم ر جدول توزيع المحاضرات والد                                                      
                                    ثالثةالفرقة ال             الكليـــــة: اآلداب                                           
                                                         2019-2018ول الفصل الدراسي ال                        دراسات اليونانية والالتينيةال:  القســــم 

 5-3 3-1 1-11 11-9 أيام اأٍلسبوع

         المقرر السبت

         األستاذ

         المكان

        المقرر األحد

       األستاذ

       المكان

 نصوص التينية )شعر ونثر( المقرر االثنين

 د.ناصر حارس

 15ف.

      

       األستاذ

       المكان

 ادب التينى )عصر ذهبى(  المقرر الثالثاء

 د.ناصر حارس

 15ف.

نصوص يونانية  

 )شعر ونثر(

 د.سها االروادى

 11ف.

 

  األستاذ

  المكان

 ترجمة من الالتينية واليها المقرر األربعاء

 د.طه زكى

 11ف.

 لغة ايطالية

 د. طه زكى

 11ف.

 

 

 

    

     األستاذ

     المكان

         المقرر الخميس

         األستاذ

         المكان

 

 يعتمد ،

 يعتمد،،  عميد الكلية  رئيس القسم                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                            
 أ.د./ فتوح أحمد خليل                                              د. صالح السيد عبد الح                                             أ.د./ جمال طه            

 



 

 

 دراسات اليونانية والالتينيةالوس بقسم ر جدول توزيع المحاضرات والد                                                      
                                   رابعةالفرقة ال             الكليـــــة: اآلداب                                           
                                                         2019-2018ول الفصل الدراسي ال                        دراسات اليونانية والالتينيةال:  القســــم 

 5-3 3-1 1-11 11-9 أيام اأٍلسبوع

         المقرر السبت

         األستاذ

         المكان

        المقرر األحد

       األستاذ

       المكان

 نصوص يونانية )شعر ونثر(   المقرر نيناالث

 د.سها االروادى

 15ف.

  

   األستاذ

   المكان

 أدب مقارن المقرر الثالثاء

 السيدد.صالح 

 11ف.

     

     األستاذ

     المكان

 نصوص التينية )شعر ونثر( المقرر األربعاء

 د.ناصر حارس

 15ف.

 علم البردى اليونانى

 سنوسىد.محمد ال

 15ف.

 لغة ايطالية

 د.طه زكى

 11ف.

 

 

 

 ترجمة من اليونانية واليها

 د.سها االروادى

 11ف.
 األستاذ

 المكان

         المقرر الخميس

         األستاذ

         المكان

 

 يعتمد ،

 يعتمد،،  عميد الكلية  رئيس القسم                                              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                            
 أ.د./ فتوح أحمد خليل                                              د. صالح السيد عبد الح                                             أ.د./ جمال طه            

 
 


