جدول محا
التوق ت
اليوم

3- 4.30
هوسا

اﻻحد

اﻻثن

الثﻼثاء

سواح

4.30- 6

قواعد لغة اف ق ة أو  - 2لغة -405
أ /اج ثان
إ اف أ.د /ص ي سﻼمة
د /ع اللبودي

سمينار ال ل ة

سمينار القسم

اﻻر عاء

سواح

الخم س

سواح

عتمد رئ س القسم
أ.د /ص ي سﻼمة
ملحوظة:

حال ما اذا اشتدت أزمة كورونا يتحول العمل

هوسا

سواح

محادثة وتدر ات استماع  2لغة أف ق ة أو  -لغة -410
د/مروة زارع
إ اف
أ.د /ص ي سﻼمة
د /جيهان القا
إ اف أ.د /محمد نوفل
محادثة وتدر ات استماع  2لغة أف ق ة أو  -لغة -410
د/مروة زارع
إ اف
أ.د /ص ي سﻼمة
د /جيهان القا
إ اف أ.د /محمد نوفل
منصة التواصل
on line
عتمد وك ل ال ل ة للدراسات العل ا وال حوث

9.10.30

مدخل ا علم اللغة  -لغة -402
د .س د رشاد
إ اف
أ.د /محمد نوفل

هوسا

هوسا

هوسا

6- 730

محادثة وتدر ات استماع  2لغة أف ق ة أو  -لغة -410
د/مروة زارع
هوسا
إ اف
أ.د /ص ي سﻼمة
د /جيهان القا
سواح
إ اف أ.د /محمد نوفل

محادثة وتدر ات استماع  2لغة أف ق ة أو  -لغة -410
د/مروة زارع
هوسا
إ اف
أ.د /ص ي سﻼمة
د /جيهان القا
سواح
إ اف أ.د /محمد نوفل
قواعد اف ق ة أو  - 2لغة -405
أ /اج ثان
هوسا
إ اف أ.د /ص ي سﻼمة
د /ع اللبودي
سواح

قواعد اف ق ة أو  - 2لغة -405
أ /اج ثان
إ اف أ.د /ص ي سﻼمة
د /ع اللبودي
منصة التواصل
on line

ات الد لوم الخاص اﻷ اد

 -الفصل الدرا

الثا  - 2021/2020دراسات لغ ة
7.30-8.30

سواح

قواعد اف ق ة أو  - 2لغة -405
أ /اج ثان
إ اف أ.د /ص ي سﻼمة
د /ع اللبودي

 لغة -406أدب أف
د /جيهان القا
إ اف
أ.د /محمد نوفل
المصطلحات اللغ ة لغة التخصص  -لغة 414
أ /ع لون
هوسا
إ اف أ-.د /أ ف العزازي
ا.د /محمد رزق
سواح

المصطلحات اللغ ة لغة التخصص  -لغة 414
أ /ع لون
هوسا
إ اف أ-.د /أ ف العزازي
ا.د /محمد رزق
سواح

منصة التواصل
on line

أ.د /عط ه الطنطاوي
الجدول أ مله ا منصة التواصل هذا كون قرار من أ.د /عم د ال ل ة وفقا لقرارات الجامعة بهذا الصدد

 لغة -406أدب أف
د /جيهان القا
إ اف
أ.د /محمد نوفل

منصة التواصل
on line

مدخل ا علم اللغة  -لغة -402
د .س د رشاد
إ اف
أ.د /محمد نوفل

منصة التواصل
on line
عتمد عم د ال ل ة
أ.د /محمد نوفل

جدول محاضرات الدبلوم التخصصي اﻻكاديمي )الفصل الدرسي اﻷول (2021/2020
التوقيت

3- 4.30

4.30 – 6

6- 7.30

7.30- 8.30

محادثﺔ وتدريبات استماع ) (1بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى )لﻐﺔ 403

قواعد بلﻐﺔ افريقيﺔ أولى )) (1لﻐﺔ 401

محادثﺔ وتدريبات استماع ) (1بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى )لﻐﺔ 403

مدخل الى علم اللﻐﺔ )لﻐﺔ (402

هوسا – د /مروة زارع )إشراف أ.د /صبري سﻼمﺔ(

د /سيد رشاد

اليوم

اﻷحد

هوسا – د /مروة زارع )إشراف أ.د /صبري سﻼمﺔ(

)هوسا(

 -أ.د /صبري سﻼمﺔ

9—10.30

إشراف أ.د /محمد نوفل

 -ا.د/محمد رزق

سواح

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

سواحيلي إشراف ا.د/راجيه عفت  -د /نهلﺔ سليمﺔ
)أمهري(

 -أ.د /عمر عبد الفتاح

التفكير النقدي

سواح

ــــــــــــــــــــــ

 -أ.د /محمد رزق

أمهري( أ /محمد اج )إ اف أ.د /عمر ع د
)الفتاح
قواعد بلﻐﺔ افريقيﺔ أولى )) (1لﻐﺔ 401

د /سيد رشاد
اﻻثنين

سيمنار الكليﺔ

إشراف أ.د /محمد نوفل

هوسا -أ.د /صبري سﻼمﺔ
سواحيلي إشراف ا.د/راجيه عفت  -د /نهلﺔ سليمﺔ

ــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

أمهري -أ.د /عمر عبد الفتاح
المصطلحات اللﻐويﺔ بلﻐﺔ التخصص )لﻐﺔ(414
الثﻼثاء

هوسا-

أ /علي لون

أدب أفريقي )لﻐﺔ (406

)إشراف أ.د /أشرف العزازي(

سيمنار القسم

سواحيلي -أ.د /محمد رزق
أمهري – أ /محمد سراج

محادثﺔ وتدريبات استماع ) (1بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى
لﻐﺔ (403

 -أ.د /صبري سﻼمﺔ

اﻻربعاء

التفكير النقدي

المصطلحات اللﻐويﺔ بلﻐﺔ التخصص )لﻐﺔ(414
هوسا -أ /علي لون

)هوسا( – د /مروة زارع

)إشراف أ.د/أشرف العزازي

د /سيد رشاد

ــــــــــــــــــــ

)إشراف أ.د /صبري سﻼمﺔ(
سواحيلي إشراف ا.د/راجيه عفت  -د /نهلﺔ سليمﺔ
)أمهري(

الخميس

إشراف أ.د /محمد نوفل

)إشراف أ.د /عمر عبد الفتاح(

قواعد بلﻐﺔ افريقيﺔ أولى )) (1لﻐﺔ 401
)هوسا(

د /جيهان مصطفى

 -أ.د /عمر عبد الفتاح

قواعد بلﻐﺔ افريقيﺔ أولى )) -(1لﻐﺔ (401

)هوسا(

 -أ.د /صبري سﻼمﺔ

ا.د /محمد رزق
أمهري-

أ /محمد سراج )إشراف أ.د /عمر عبد
)الفتاح

محادثﺔ وتدريبات استماع ) (1بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى
لﻐﺔ (403
هوسا – د /مروة زارع
)إشراف أ.د /صبري سﻼمﺔ(

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

ا.د /محمد رزق
أمهري -أ /محمد سراج -إشراف أ.د /عمر
)عبد الفتاح
منصﺔ التواصل
On Line
العل ا وال حوث
وك ل الدراسات

عتمد رئ س القسم

عتمد وك ل ال ل ة للدراسات العل ا وال حوث

أ.د /ص ي سﻼمة

أ.د /عط ه الطنطاوي

)أمهري(

 أ.د /عمر عبد الفتاحمنصﺔ التواصل
On Line
القسم
رئ س

إشراف
سواحيلي -أ.د /محمد رزق

أ.د /محمد نوفل

أمهري – أ /محمد سراج

)منصﺔ التواصل(

)إشراف أ.د /عمر عبد الفتاح
المصطلحات اللﻐويﺔ بلﻐﺔ التخصص )لﻐﺔ(414

أدب أفريقي )لﻐﺔ (406

هوسا -أ /علي لون

د /جيهان مصطفى

)إشراف أ.د/أشرف العزازي

إشراف أ.د /محمد نوفل

سواحيلي -أ.د /محمد رزق
أمهري – أ /محمد سراج

منصﺔ التواصل

)إشراف أ.د /عمر عبد الفتاح(

On Line

منصﺔ التواصل
On Line

مدخل الى علم اللﻐﺔ )لﻐﺔ (402

د /سيد رشاد
إشراف أ.د /محمد نوفل
On Line

عم د ال ل ة
عتمد عم د ال ل ة
أ.د /محمد ع

نوفل

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

جدول محاضرات دكتوراه اﻷكاديمي – الفصل الدراسي اﻷول 2020/2021
التوقيت
اليوم
اﻻحد

1.30 – 12

3 – 1.30

4.30 -3

دراسات نحويﺔ وصرفيﺔ بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى )لﻐﺔ (601

ترجمﺔ بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى )لﻐﺔ (602

نصوص لﻐويﺔ معاصرة باللﻐﺔ اﻻنجليزيﺔ )لﻐﺔ (603

السواحيلي  -د /على اللبودي

د /نيفين ساويرس

السواحيلي  -د /نهلﺔ سليمﺔ  -إشراف أ.د /راجيﺔ عفت
هوسا -أ .د .صبري سﻼمﺔ

اﻻثنين

ﻫوﺳﺎ -أ .ع

لون  -إ اف أ .د .أ ف العزازي

ترجمﺔ بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى )لﻐﺔ (602

دراسات نحويﺔ وصرفيﺔ بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى )لﻐﺔ (601

علم الدﻻلﺔ )لﻐﺔ (607

د /على اللبودي

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

أ.د /صبري سﻼمﺔ

هوسا-

الثﻼثاء

أ .د .صبري سﻼمﺔ

ترجمﺔ بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى )لﻐﺔ (602

دراسات نحويﺔ وصرفيﺔ بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى )لﻐﺔ (601

السواحيلي  -د /على اللبودي

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

ﻫوﺳﺎ -أ.ع لون  -إ اف أ .د .أ ف العزازي
علم الدﻻلﺔ )لﻐﺔ (607
أ.د /صبري سﻼمﺔ

هوسا -أ .د .صبري سﻼمﺔ
ترجمﺔ بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى )لﻐﺔ (602
السواحيلي  -د /على اللبودي
هوسا -أ .علي لون  -إشراف أ .د .أشرف العزازي

منصﺔ التواصل
On Line

منصﺔ التواصل
On Line

نصوص لﻐويﺔ معاصرة باللﻐﺔ اﻻنجليزيﺔ )لﻐﺔ (603

دراسات نحويﺔ وصرفيﺔ بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى )لﻐﺔ (601

د /نيفين ساويرس

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

إشراف أ.د /محمد نوفل

هوسا -أ .د .صبري سﻼمﺔ

منصﺔ التواصل
On Line

منصﺔ التواصل
On Line

اﻻربعاء

الخميس

إشراف أ.د /محمد نوفل

رئ س القسم

وكيل الكليﺔ للدرسات العليا والبحوث

أ.د /ص ي ﺳﻼمة

أ.د /عط ه الطنطﺎوي

عم د ال ل ة
أ.د /محمد ع

نوفل

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

جدول محا
التوق ت
اليوم

اﻻحد

3- 4.30
قواعد  2لغة اف ق ة او -لغة  504سواح
د/س د رشاد
إ اف

ات الماجست اﻷ اد

4.30- 6
ترجمة لغة أف ق ة او إ الع ة -لغة 502
ا.د/محمد رزق

 -الفصل الدرا

الثا  - 2021/ 2020دراسات لغ ة سواح
7.30-8.30

6- 730

9.10.30

مناهج ال حث اللغوي -لغة 506
د/ص ي حسن
إ اف
ا.د /ع دﷲ نج ب

أ.د /محمد نوفل
اﻻثن

ترجمة لغة أف ق ة او إ الع ة -لغة 502
ا.د/محمد رزق

سمينار ال ل ة

اللهجات إف ق ا -لغة 509
د /ن ف ساو رس
إ اف
ا.د /محمد نوفل

قواعد  2لغة اف ق ة او -لغة  504سواح
د/س د رشاد
إ اف
أ.د /محمد نوفل

الثﻼثاء

قواعد  2لغة اف ق ة او -لغة  504سواح
د/س د رشاد
إ اف
ا.د /محمد نوفل

ترجمة لغة أف ق ة او الع ة -لغة 502
سمينار القسم

ا.د /محمد رزق

اﻻر عاء

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

أ.د /محمد نوفل
منصة التواصل

ملحوظة:

ترجمة لغة أف ق ة او إ الع ة -لغة 502
ا.د/محمد رزق
منصة التواصل

مناهج ال حث اللغوي -لغة 506
د/ص ي حسن
إ اف
ا.د /ع دﷲ نج ب
منصة التواصل

عتمد رئ س القسم

عتمد وك ل ال ل ة للدراسات العل ا وال حوث

عتمد عم د ال ل ة

أ.د /ص ي سﻼمة

أ.د /عط ه الطنطاوي

أ.د /محمد نوفل

حال ما اذا اشتدت أزمة كورونا يتحول العمل

الجدول أ مله ا منصة التواصل هذا كون قرار من أ.د /عم د ال ل ة وفقا لقرارات الجامعة بهذا الصدد

جدول محا
التوق ت
اليوم

اﻻحد

اﻻثن

3- 4.30

4.30- 6

قواعد  2لغة اف ق ة او -لغة  504هوسا
ا /اج ثان
إ اف
ا.د/ص ي سﻼمه

ترجمة لغة أف ق ة او إ الع ة -لغة 502
ا /اج ثان
إ اف
ا.د /أ ف العزازي

ترجمة لغة أف ق ة او إ
ا/
إ
ا.د /أ

الثﻼثاء

ات الماجست اﻷ اد

الع ة -لغة 502
اج ثان
اف
ف العزازي

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

سمينار ال ل ة

سمينار القسم

إ اف
ا.د/ص ي سﻼمه

 -الفصل الدرا

الثا  - 2021/ 2020دراسات لغ ة هوسا

6- 730

7.30-8.30

9.10.30

مناهج ال حث اللغوي -لغة 506
د/ص ي حسن
إ اف
ا.د /ع دﷲ نج ب

اللهجات إف ق ا -لغة 509
د /ن ف ساو رس
إ اف
ا.د /محمد نوفل

قواعد  2لغة اف ق ة او -لغة  504هوسا
ا /اج ثان
إ اف
ا.د/ص ي سﻼمه

ترجمة لغة أف ق ة او إ الع ة -لغة 502
ا /اج ثان
إ اف
ا.د /أ ف العزازي

اﻻر عاء

الخم س

قواعد  2لغة اف ق ة او -لغة  504هوسا
ا /اج ثان
إ اف
ا.د/ص ي سﻼمه

ترجمة لغة أف ق ة او إ الع ة -لغة 502
ا /اج ثان
إ اف
ا.د /أ ف العزازي
منصة التواصل

مناهج ال حث اللغوي -لغة 506
د/ص ي حسن
إ اف
ا.د /ع دﷲ نج ب
منصة التواصل

منصة التواصل

ملحوظة:

عتمد رئ س القسم

عتمد وك ل ال ل ة للدراسات العل ا وال حوث

عتمد عم د ال ل ة

أ.د /ص ي سﻼمة

أ.د /عط ه الطنطاوي

أ.د /محمد نوفل

حال ما اذا اشتدت أزمة كورونا يتحول العمل

الجدول أ مله ا منصة التواصل هذا كون قرار من أ.د /عم د ال ل ة وفقا لقرارات الجامعة بهذا الصدد

جدول محاضرات الماجستير اﻷكاديمي – الفصل الدراسي اﻷول  2021/2020هوسا

التوقيت
اليوم

4.30 -3
قواعد ) )1بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى – )لﻐﺔ (501

اﻻحد

هوسا  -أ /على لون
إشراف أ.د /صبري سﻼمﺔ

6 – 4.30

د /صبري محمد حسن

إشراف أ.د /محمد نوفل

إشراف أ.د /عبد ﷲ نجيب

قواعد ) )1بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى – )لﻐﺔ (501
اﻻثنين

هوسا أ /على لون
إشراف أ.د /صبري سﻼمﺔ

سيمنار الكليﺔ

نصوص لﻐويﺔ أفريقيﺔ ) (1هوسا )لﻐﺔ (505
د /نيفين ساويرس

الثﻼثاء

7.30 -6

نصوص لﻐويﺔ أفريقيﺔ ) (1هوسا )لﻐﺔ
(505
د /نيفين ساويرس

8.30 -7.30

مناهج البحث اللﻐوي )لﻐﺔ(506

اللهجات في افريقيا )لﻐﺔ(509

نصوص لﻐويﺔ أفريقيﺔ ) (1هوسا )لﻐﺔ (505

د /نيفين ساويرس

د /نيفين ساويرس

إشراف أ.د /محمد نوفل

إشراف أ.د /محمد نوفل

قواعد ) )1بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى – )لﻐﺔ (501
سيمنار القسم

هوسا  -أ /على لون
إشراف أ.د /صبري سﻼمﺔ

إشراف أ.د /محمد نوفل

اﻻربعاء

اللهجات في افريقيا )لﻐﺔ(509
د /نيفين ساويرس
إشراف أ.د /محمد نوفل
منصﺔ التواصل On Line

لﻐﺔ أفريقيﺔ ثانيﺔ )لﻐﺔ (513
د /مؤمن عالم
إشراف أ.د /صبري سﻼمﺔ
قواعد ) )1بلﻐﺔ أفريقيﺔ أولى – )لﻐﺔ (501

الخميس

هوسا أ /على لون
إشراف أ.د /صبري سﻼمﺔ

منصﺔ التواصل
On Line
رئ س القسم
أ.د /ص ي سﻼمة

نصوص لﻐويﺔ أفريقيﺔ ) (1هوسا )لﻐﺔ
(505
د /نيفين ساويرس
إشراف أ.د /محمد نوفل

منصﺔ التواصل
On Line
وكيل الكليﺔ للدراسات العليا والبحوث

لﻐﺔ أفريقيﺔ ثانيﺔ )لﻐﺔ (513

مناهج البحث اللﻐوي )لﻐﺔ(506

د /مؤمن عالم
إشراف أ.د /صبري سﻼمﺔ

د /صبري محمد حسن
إشراف أ.د /عبد ﷲ نجيب

منصﺔ التواصل
On Line

منصﺔ التواصل
On Line
عميد الكليﺔ

أ.د /عطيه الطنطاوي

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

أ.د /محمد ع

نوفل

