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د/ جيهان القا 
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لغة التخصص - لغة 414 ة  المصطلحات اللغ
أ/ ع لون

ف العزازي اف أ.-د/ أ إ
ا.د/ محمد رزق 

ة وفقا لقرارات الجامعة بهذا الصدد    ل د ال قرار من أ.د/ عم كون  مله ا منصة التواصل هذا  أ ملحوظة:  حال ما اذا اشتدت أزمة كورونا يتحول العمل  الجدول 

س القسم حوثعتمد رئ ا وال ة للدراسات العل ل ل ال ةعتمد وك ل د ال عتمد عم

ي سالمة ه الطنطاويأ.د/ ص أ.د/ محمد نوفل أ.د/ عط
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أدب أف - لغة 406- 
د/ جيهان القا 
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أ.د/ محمد نوفل
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on line

مدخل ا علم اللغة - لغة 402-
د رشاد د. س

اف إ
أ.د/ محمد نوفل
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اف أ.د/ محمد نوفل إ

منصة التواصل
on line

س الخم

لغة التخصص - لغة 414 ة  المصطلحات اللغ
أ/ ع لون

ف العزازي اف أ.-د/ أ إ
ا.د/ محمد رزق 
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on line

اج ثان أ/ 
ي سالمة اف أ.د/ ص إ

د/ ع اللبودي
منصة التواصل

on line

ة أو - لغة 410-  ق لغة أف ات استماع 2  محادثة وتدر
د/مروة زارع

اف إ
ي سالمة أ.د/ ص
د/ جيهان القا 

اف أ.د/ محمد نوفل إ
د/ جيهان القا 

ة أو 2 - لغة  405-  ق قواعد اف

الثالثاء

ة أو - لغة 410-  ق لغة أف ات استماع 2  محادثة وتدر
د/مروة زارع

اف إ
ي سالمة أ.د/ ص

ة أو 2 - لغة  405-  ق قواعد اف
اج ثان أ/ 

ي سالمة اف أ.د/ ص إ
د/ ع اللبودي

سمينار القسم

أدب أف - لغة 406- 
د/ جيهان القا 

اف  إ
أ.د/ محمد نوفل

ة  ل سمينار ال

ة أو 2 - لغة  405-  ق قواعد اف
اج ثان أ/ 

ي سالمة اف أ.د/ ص إ
د/ ع اللبودي

د/مروة زارع
اف إ

ي سالمة أ.د/ ص

االحد

ة أو - لغة 410-  ق لغة أف ات استماع 2  محادثة وتدر

ة أو 2 - لغة  405-  ق لغة اف قواعد 
اج ثان أ/ 

ي سالمة اف أ.د/ ص إ
د/ ع اللبودي

ة  اد - الفصل الدرا الثا 2021/2020 - دراسات لغ لوم الخاص األ ات الد جدول محا

3- 4.304.30- 66- 7307.30-8.30
9.10.30

د/ جيهان القا 
اف أ.د/ محمد نوفل إ

مدخل ا علم اللغة - لغة 402-
د رشاد د. س

اف إ
أ.د/ محمد نوفل

ة أو - لغة 410-  ق لغة أف ات استماع 2  محادثة وتدر
د/مروة زارع

اف إ
ي سالمة أ.د/ ص



جدول محاضرات الدبلوم التخصصي االكاديمي  (الفصل الدرسي األول 2021/2020)
التوقيت

اليوم

مدخل الى علم اللغة (لغة 402)محادثة وتدريبات استماع (1) بلغة أفريقية أولى (لغة 403قواعد بلغة افريقية أولى (1) (لغة 401محادثة وتدريبات استماع (1) بلغة أفريقية أولى (لغة 403

د/ سيد رشادهوسا – د/ مروة زارع (إشراف  أ.د/ صبري سالمة)(هوسا)         - أ.د/ صبري سالمةهوسا – د/ مروة زارع (إشراف  أ.د/ صبري سالمة)األحد

ــــــــــــــــــــــإشراف  أ.د/ محمد نوفل

سواح - أ.د/ محمد رزقسواحيلي إشراف ا.د/راجيه عفت - د/ نهلة سليمةسواح     - ا.د/محمد رزق

د اف  أ.د/ عمر ع اج (إ  أمهري)    أ/ محمد 
(الفتاح

(أمهري)      - أ.د/ عمر عبد الفتاح
د اف  أ.د/ عمر ع اج (إ  أمهري)    أ/ محمد 

(الفتاح
قواعد بلغة افريقية أولى (1) (لغة 401التفكير النقدي

د/ سيد رشاد

هوسا-  أ.د/ صبري سالمةسيمنار الكليةإشراف  أ.د/ محمد نوفل

ـــــــــــــــــــــــــــــــسواحيلي إشراف ا.د/راجيه عفت - د/ نهلة سليمة 

أمهري- أ.د/ عمر عبد الفتاح

أدب أفريقي (لغة 406)المصطلحات اللغوية بلغة التخصص (لغة414)

د/ جيهان مصطفىهوسا-       أ/ علي لون     (إشراف  أ.د/ أشرف العزازي)

إشراف  أ.د/ محمد نوفلسواحيلي-  أ.د/ محمد رزق

أمهري – أ/ محمد سراج     (إشراف  أ.د/ عمر عبد الفتاح)

قواعد بلغة افريقية أولى (1) (لغة 401
 محادثة وتدريبات استماع (1) بلغة أفريقية أولى

لغة 403)
التفكير النقديالمصطلحات اللغوية بلغة التخصص (لغة414)

هوسا-  أ/ علي لون(هوسا)         - أ.د/ صبري سالمة

د/ سيد رشادــــــــــــــــــــ(إشراف  أ.د/أشرف العزازي    (هوسا) – د/ مروة زارع

إشراف(إشراف  أ.د/ صبري سالمة)                         

أ.د/ محمد نوفل سواحيلي-  أ.د/ محمد رزقا.د/ محمد رزق   سواحيلي إشراف ا.د/راجيه عفت - د/ نهلة سليمة

(منصة التواصل)أمهري – أ/ محمد سراج

(إشراف  أ.د/ عمر عبد الفتاح  

قواعد بلغة افريقية أولى (1)- (لغة 401)الخميس
 محادثة وتدريبات استماع (1) بلغة أفريقية أولى

لغة 403)
مدخل الى علم اللغة (لغة 402)أدب أفريقي (لغة 406)المصطلحات اللغوية بلغة التخصص (لغة414)

د/ جيهان مصطفىهوسا-  أ/ علي لونهوسا – د/ مروة زارع 

د/ سيد رشادإشراف  أ.د/ محمد نوفل(إشراف  أ.د/أشرف العزازي    (إشراف  أ.د/ صبري سالمة)                         (هوسا)         - أ.د/ صبري سالمة

إشراف  أ.د/ محمد نوفلسواحيلي-  أ.د/ محمد رزق

On Lineمنصة التواصلأمهري – أ/ محمد سراجا.د/ محمد رزقسواحيلي إشراف ا.د/راجيه عفت - د/ نهلة سليمة

(أمهري)      - أ.د/ عمر عبد الفتاح
 أمهري-  أ/ محمد سراج  -إشراف  أ.د/ عمر

(عبد الفتاح
 On Line(إشراف  أ.د/ عمر عبد الفتاح) 

منصة التواصلمنصة التواصلمنصة التواصل

On LineOn LineOn Line س القسم حوثرئ ا وال ل الدراسات العل ة وك ل د ال عم
س القسم  عتمد رئ حوث  ا وال ة للدراسات العل ل ل ال ةعتمد وك ل د ال عتمد عم

ي سالمة ه الطنطاويأ.د/ ص أ.د/ محمد ع نوفلأ.د/ عط

وهذا يكون بقرار من أ.د/ عميد الكلية وفقاً لقرارات الجامعة بهذا الصدد (On Line) ملحوظة: في حال ما إذا اشتدت أزمة كورونا يتحول العمل في الجدول بأكمله إلى منصة التواصل

االربعاء

(أمهري)      - أ.د/ عمر عبد الفتاح
 أمهري-    أ/ محمد سراج  (إشراف  أ.د/ عمر عبد

(الفتاح

4.30 – 6 3- 4.307.30- 8.309—10.30 

االثنين

سيمنار القسمالثالثاء

6- 7.30



جدول محاضرات دكتوراه األكاديمي – الفصل الدراسي األول 2020/2021

التوقيت
اليوم

نصوص لغوية معاصرة باللغة االنجليزية (لغة 603)ترجمة بلغة أفريقية أولى (لغة 602)دراسات نحوية وصرفية بلغة أفريقية أولى (لغة 601)

د/ نيفين ساويرس  السواحيلي - د/ على اللبودي      السواحيلي -  د/ نهلة سليمة - إشراف  أ.د/ راجية عفت

ف العزازيهوسا-   أ. د. صبري سالمة اف أ. د. أ إشراف  أ.د/ محمد نوفلهوسا-  أ. ع لون - إ

علم الداللة (لغة 607)دراسات نحوية وصرفية بلغة أفريقية أولى (لغة 601)ترجمة بلغة أفريقية أولى (لغة 602)

أ.د/ صبري سالمة  السواحيلي -  د/ نهلة سليمة - إشراف  أ.د/ راجية عفتد/ على اللبودي
هوسا-    أ. د. صبري سالمة

دراسات نحوية وصرفية بلغة أفريقية أولى (لغة 601)ترجمة بلغة أفريقية أولى (لغة 602)

 السواحيلي -  د/ نهلة سليمة - إشراف  أ.د/ راجية عفت  السواحيلي - د/ على اللبودي

ف العزازي اف أ. د. أ هوسا-   أ. د. صبري سالمةهوسا-  أ.ع لون  - إ
ترجمة بلغة أفريقية أولى (لغة 602)علم الداللة (لغة 607)

  السواحيلي - د/ على اللبوديأ.د/ صبري سالمة
هوسا-  أ. علي لون - إشراف أ. د. أشرف العزازي

منصة التواصلمنصة التواصل
On LineOn Line

دراسات نحوية وصرفية بلغة أفريقية أولى (لغة 601)نصوص لغوية معاصرة باللغة االنجليزية (لغة 603)

 السواحيلي -  د/ نهلة سليمة - إشراف  أ.د/ راجية عفتد/ نيفين ساويرس

هوسا- أ. د. صبري سالمةإشراف  أ.د/ محمد نوفل

منصة التواصلمنصة التواصل
On LineOn Line

س القسم ة وكيل الكلية للدرسات العليا والبحوثرئ ل د ال عم

ي سالمة ه الطنطاويأ.د/ ص أ.د/ محمد ع نوفلأ.د/ عط

ملحوظة: في حال ما إذا اشتدت أزمة كورونا يتحول العمل في الجدول بأكمله إلى منصة التواصل (On Line) وهذا يكون بقرار من أ.د/ عميد الكلية وفقاً لقرارات الجامعة بهذا الصدد

االثنين

1.30 – 123 – 1.304.30 -3

االحد

الثالثاء

االربعاء

             الخميس



ت التوق
اليوم

حث اللغوي -لغة 506           مناهج ال
ي حسن  د/ص

اف إ
ب  دهللا نج ا.د/ ع

االثن 

عاء  االر

حث اللغوي -لغة 506            مناهج ال
ي حسن  د/ص

اف إ
ب  دهللا نج ا.د/ ع

منصة التواصل 

ة وفقا لقرارات الجامعة بهذا الصدد    ل د ال قرار من أ.د/ عم كون  مله ا منصة التواصل هذا  أ ملحوظة:  حال ما اذا اشتدت أزمة كورونا يتحول العمل  الجدول 

س القسم حوثعتمد رئ ا وال ة للدراسات العل ل ل ال ةعتمد وك ل د ال عتمد عم

ي سالمة ه الطنطاويأ.د/ ص أ.د/ محمد نوفل أ.د/ عط

س الخم

د رشاد د/س
اف إ

 أ.د/ محمد نوفل
منصة التواصل 

ة -لغة 502 ة او إ الع ق لغة أف ترجمة 

ا.د/محمد رزق             

منصة التواصل 

ة او -لغة 504 سواح  ق قواعد 2 لغة اف

الثالثاء

ة او -لغة 504 سواح  ق قواعد 2 لغة اف
د رشاد د/س

اف  إ
ا.د/ محمد نوفل

سمينار القسم

ة -لغة 502 ة او الع ق لغة أف ترجمة 

ا.د/ محمد رزق 

ة  ل سمينار ال

ا -لغة 509 ق      اللهجات  إف
رس  ف ساو د/ ن

اف  إ
ا.د/ محمد نوفل 

االحد

ة -لغة 502  ة او إ الع ق لغة أف ترجمة 

ة او -لغة 504 سواح  ق قواعد 2 لغة اف

ا.د/محمد رزق 

د رشاد د/س
اف إ

 أ.د/ محمد نوفل

ة -لغة 502 ة او إ الع ق لغة أف ترجمة 

ا.د/محمد رزق             

ة سواح  اد - الفصل الدرا الثا 2020 /2021 - دراسات لغ ات الماجست األ جدول محا

3- 4.304.30- 66- 7307.30-8.30
9.10.30

ة او -لغة 504 سواح  ق قواعد 2 لغة اف
د رشاد د/س

اف إ

 أ.د/ محمد نوفل



ت التوق
اليوم

حث اللغوي -لغة 506         مناهج ال
ي حسن  د/ص

اف إ
ب  دهللا نج ا.د/ ع

االثن 

عاء  االر

حث اللغوي -لغة 506           مناهج ال
ي حسن  د/ص

اف إ
ب  دهللا نج ا.د/ ع

منصة التواصل 

ة وفقا لقرارات الجامعة بهذا الصدد    ل د ال قرار من أ.د/ عم كون  مله ا منصة التواصل هذا  أ ملحوظة:  حال ما اذا اشتدت أزمة كورونا يتحول العمل  الجدول 

س القسم حوثعتمد رئ ا وال ة للدراسات العل ل ل ال ةعتمد وك ل د ال عتمد عم

ي سالمة ه الطنطاويأ.د/ ص أ.د/ محمد نوفل أ.د/ عط

س الخم

اج ثان  ا/
اف  إ

ي سالمه  ا.د/ص

منصة التواصل 

ة -لغة 502  ة او إ الع ق لغة أف ترجمة 
اج ثان  ا/

اف  إ
ف العزازي    ا.د/ أ

منصة التواصل    

ة او -لغة 504 هوسا ق قواعد 2 لغة اف

الثالثاء

ة او -لغة 504 هوسا ق قواعد 2 لغة اف
اج ثان  ا/

اف  إ
ي سالمه  ا.د/ص

اج ثان  ا/
سمينار القسم

ة -لغة 502  ة او إ الع ق لغة أف ترجمة 

ة  ل سمينار ال

ا -لغة 509 ق       اللهجات  إف
رس        ف ساو د/ ن

اف  إ
ا.د/ محمد نوفل 

اج ثان  ا/
اف  إ

ف العزازي  ا.د/ أ
االحد

ة -لغة 502  ة او إ الع ق لغة أف ترجمة 

ة او -لغة 504 هوسا ق قواعد 2 لغة اف
اج ثان  ا/

اف  إ
ي سالمه  ا.د/ص

اج ثان  ا/
اف  إ

ف العزازي  ا.د/ أ

ة هوسا اد - الفصل الدرا الثا 2020 /2021 - دراسات لغ ات الماجست األ جدول محا

3- 4.304.30- 66- 7307.30-8.30
9.10.30

ة -لغة 502  ة او إ الع ق لغة أف ترجمة 

اف  إ
ف العزازي  ا.د/ أ

ة او -لغة 504 هوسا ق قواعد 2 لغة اف
اج ثان  ا/

اف  إ
ي سالمه  ا.د/ص



التوقيت
اليوم

قواعد (1( بلغة أفريقية أولى –  (لغة 501)
نصوص لغوية أفريقية (1) هوسا (لغة 

(505
مناهج البحث اللغوي (لغة506)

د/ صبري محمد حسند/ نيفين ساويرسهوسا - أ/ على لون
إشراف  أ.د/ صبري سالمة

 

نصوص لغوية أفريقية (1) هوسا (لغة 505)اللهجات في افريقيا (لغة509)قواعد (1( بلغة أفريقية أولى – (لغة 501)

د/ نيفين ساويرسد/ نيفين ساويرسسيمنار الكليةهوسا   أ/ على لون
إشراف  أ.د/ صبري سالمة

قواعد (1( بلغة أفريقية أولى –  (لغة 501)نصوص لغوية أفريقية (1) هوسا (لغة 505)

هوسا - أ/ على لوند/ نيفين ساويرس
إشراف  أ.د/ صبري سالمة

اللهجات في افريقيا (لغة509)لغة أفريقية ثانية (لغة 513)
د/ نيفين ساويرسد/ مؤمن عالم

إشراف  أ.د/ محمد نوفل
On Line منصة التواصل

قواعد (1( بلغة أفريقية أولى – (لغة 501)
نصوص لغوية أفريقية (1) هوسا (لغة 

(505
مناهج البحث اللغوي (لغة506)لغة أفريقية ثانية (لغة 513)

د/ صبري محمد حسند/ مؤمن عالمد/ نيفين ساويرسهوسا   أ/ على لون
إشراف  أ.د/ عبد هللا نجيبإشراف أ.د/ صبري سالمةإشراف  أ.د/ محمد نوفلإشراف  أ.د/ صبري سالمة

  
منصة التواصلمنصة التواصلمنصة التواصلمنصة التواصل

On LineOn LineOn LineOn Line
س القسم عميد الكليةوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث رئ

ي سالمة أ.د/ محمد ع نوفل أ.د/ عطيه الطنطاوي  أ.د/ ص

ملحوظة: في حال ما إذا اشتدت أزمة كورونا يتحول العمل في الجدول بأكمله إلى منصة التواصل (On Line) وهذا يكون بقرار من أ.د/ عميد الكلية وفقاً لقرارات الجامعة بهذا الصدد

جدول محاضرات الماجستير األكاديمي – الفصل الدراسي األول 2021/2020 هوسا

إشراف  أ.د/ عبد هللا نجيبإشراف  أ.د/ محمد نوفل

إشراف  أ.د/ محمد نوفلإشراف  أ.د/ محمد نوفل

االثنين

4.30 -36 – 4.307.30 -68.30 -7.30

االحد

الثالثاء

إشراف  أ.د/ محمد نوفل

سيمنار القسم

الخميس

إشراف أ.د/ صبري سالمة
االربعاء
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