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  جامعة الملك سعود 
جمة ة اللغات وال   ل

جمةسم ق  اللغات الحديثة وال
ة للفص ارات النهائ  هـ 1444 ولاألالدرا  لجدول االخت

  

  

  م13/11/2022هـ  الموافق  19/4/1444األحد 

  ) 111رمز الفترة (  ص،،  8:00-10:00 ) األولىالفترة: ( 
 

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة  عدد الطالب  الشعبة  المقرر  رمز المقرر

  د. خميس الجويني  أ. عبدالرحيم واحمان  د. خميس الجويني GA024  األولى  8 79609 1الترجمة التحريرية  370 سبم

  أ. عبدالرحيم واحمان د. خميس الجويني  أ. عبدالرحيم واحمان  GA024  األولى  11 73456 3القراءة والتعبير الكتابي  270 سبم

  د. معتز المغاوري  د. فايز الشهري  د. فايز الشهري  GA 009  األولى 20 73581 1القراءة  161لمن 

  د. فايز الشهري  د. معتز المغاوري  د. معتز المغاوري  GA 009  األولى 2 82823 3القراءة  270لمن 

  د. فايز الشهري  د. عبد هللا بن سعران  د. عبد هللا بن سعران  GA 009  األولى 2 85208 علم اللسانيات والداللة 370لمن 

  أ.محمد عبد القادر  د. تشن مينغ  د. تشن مينغ  GA 012  األولى 1 76355 2االستماع  260 صين

  أ.محمد عبد القادر  د. تشن مينغ  د. تشن مينغ  GA 012  األولى 18 82735 4االستماع  360 صين
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  م13/11/2022هـ  الموافق  19/4/1444األحد 

  ) 112رمز الفترة (  ،، 10:30-12:30 ) الثانيةالفترة: ( 
  

رمز 
  المقرر

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة  عدد الطالب  الشعبة  المقرر

م تا  260 س ة  12 71452 2القراءة والتعب ال ناوي GA024  الثان س ا م واحمان  د. يو دالرح ناوي  أ. ع س ا   د. يو

م ة  6 73452 1القواعد المتقدمة  274 س م واحمان  GA024  الثان دالرح ناوي  أ. ع س ا م واحمان د. يو دالرح   أ. ع

ة  8 79676 )1االستماع والمحادثة ( 160 ترك ض هللا  GA 007  الثان صل ف ض   أ. ف صل ف    هللاأ. ف

جمة 370 ترك ة  5 89019 مقدمة  علم ال الدي  GA 006  الثان الدي  د. محمد ال د اإلله الزهرا  د. محمد ال   أ. ع

ة  161فرس تا ة  415 76661 1ال ف  G023  الثان ف المن اب  أ.من    د. أسامة فتح ال

ة 274فرس ة  2 82813 ثقافة اللغة الفارس ف  G023  الثان ف المن ابد.   أ.من    أسامة فتح ال

جمة 461فرس قات الحاسب  ال ة  3 85095 تطب اب  G023  الثان ف  د. أسامة فتح ال ف المن    أ.من

ة  4  79529  4القواعد   360 روس ف الدين 1006  الثان       د.محمد 

انغ قان GA 025  الثانية  31  74382  1االستماع   160 ص  انغ قان  أ.  د  أ.  م السه أ. ع   الحك

ل A 036 1  الثانية  10  82721  3االستماع   270 ص  م السماع ل  أ. إبراه م السماع   أ. رائد الشهري  أ. إبراه

د القادر   أ. محمد جعفر  أ. محمد جعفر A 004 1  الثانية  16  84712  مقدمة  علم األسلوب  372 ص    أ. محمد ع

ا  461 ص  الت قضا جمة   ومش د القادر   أ. محمد جعفر  أ. محمد جعفر A 004 1  الثانية  27  84717  ال   أ. محمد ع

د  1062  الثانية 26 72855 - 1- القواعد  163يبن  د  المقصودد. وائل ع اء  المقصودد. وائل ع   أ.مهند ال
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  م13/11/2022هـ  الموافق  19/4/1444األحد 

  ) 113رمز الفترة (   ،،م 1:00-3:00 : ) الثالثهالفترة: ( 
  

  

  

  
  

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

 73459 4اإلستماع والتعبير الشفوي  361 سبم
      أ. عبدالرحيم واحمان 1025  الثالثة  9

  اختبار شفهي د. فايز الشهري  د. فايز الشهري  GA 009  الثالثة  1 82830 4االستماع  361لمن 

   شفهية  د. عبد الحكيم السنان  G010  الثالثة  2 53764 2ترجمة شفهية  423فرس 

  الثالثة  1 88900 ترجمة النصوص االسالمية  472روس 

  

     د.محمد شرف الدين  1006

  أ. رائد الشهري أ. محمد جعفر  أ. محمد جعفر  A 037 1  الثالثة  7 89375 المشروع 479 صين

  أ.مهند السراء د.وائل عبدالمقصود  د.وائل عبدالمقصود  1062  الثالثة  13 79575 - 1- الترجمة الشفوية  461 يبن
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  م14/11/2022هـ  الموافق  20/4/1444األثنين 

  ) 121رمز الفترة (  ص،،   8:00-10:00 ) األولىالفترة: ( 
 

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

  د.أحمد زغلول  عبدالرحيم واحمان. أ  د.أحمد زغلول 1011  األولى  2 84334  3الترجمة التحريرية  470 سبم

  اختبار شفهي معتز المغاوري. د  معتز المغاوري. د  GA009  األو  201 73582 1االستماع  162لمن 

  اختبار شفهي سعرانعبد هللا بن . د  عبد هللا بن سعران. د  GA048  األولى  1 82824 3االستماع   273لمن 

  فايز الشهري. د معتز المغاوري. د  معتز المغاوري. د  GA009  األولى  2 85207 1القواعد المتقدمة  371لمن 

  فايز الشهري. د معتز المغاوري. د  معتز المغاوري. د  GA009  األولى  3 89740 ترجمة النصوص القانونية واإلدارية 473لمن 

  أ. رائد الشهري أ.محمد عبد القادر  أ. محمد عبد القادر  A 004 1  األولى  12 76356 2الكتابة  261 صين

  أ. محمد عبد القادر أ. رائد الشهري  أ. رائد الشهري  A 004 1  األولى  18 82736 4الكتابة  361 صين

  21 89370 ترجمة النصوص اإلسالمية 470 صين
  األولى

GA 012  أ. إبراهيم السماعيل السهيميأ. عبد الحكيم   أ. عبد الحكيم السهيمي  
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  م14/11/2022هـ  الموافق  20/4/1444ثنين اإل

  ) 122رمز الفترة (  ،،  10:30-12:30 ) الثانيةالفترة: ( 
 

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

  د. خميس الجويني  د.أحمد زغلول  د. خميس الجويني GA024  الثانية  4 79682 ترجمة النصوص االسالمية 465سبم 

  د.أحمد زغلول د. خميس الجويني  د.أحمد زغلول  GA024  الثانية  10 73461 مقدمة في علم الترجمة 363سبم 

  أ. فيصل فيض هللا أ. عبد اإلله الزهراني  أ. عبد اإلله الزهراني  GA 007  الثانية  8 79677 )1الكتـــابة ( 161ترك 

  أ. فيصل فيض هللا أ. عبد اإلله الزهراني  أ. عبد اإلله الزهراني  GA 007  الثانية  5 89020 قواعد التركية العثمانية 372ترك 

   د. أسامة فتح الباب  أ.منيف المنيف  G023  الثانية  15 76662 1القراءة  162فرس 

   أ.منيف المنيف  البابد. أسامة فتح   G023  الثانية  5 89850 ترجمة النصوص األدبية 471فرس 

  32 74383 1الكتابة  161 صين
  الثانية

1 A 077  الرحمن الطحينيبد ع .ا لأ. إبراهيم السماعي  أ. إبراهيم السماعيل 
  اليبييسشللللزخهتاعأاأنننن

  أ. محمد عبد القادر أ. يانغ قان  أ. يانغ قان  GA 012  الثانية  10 82722 3الكتابة  273 صين

  أ. يانغ قان أ. محمد عبد القادر  أ. محمد عبد القادر  GA 012  الثانية  6 84713 الترجمة علم في مقدمة 373 صين

  اااا البالديحمد م .ا أ. عبد الحكيم السهيمي  أ. عبد الحكيم السهيمي  A 061 1  الثانية  25 84718 واإلعالمية السياسية النصوص ترجمة 464صين 

  -  أ. سلمان المالكي  أ. سلمان المالكي  GA 3  الثانية  2 85143 الترجمة في المجاالت االجتماعية 474عبر 

  أ. مهند السراء د.وائل عبدالمقصود  د.وائل عبدالمقصود  1062  الثانية  10 74624 1الترجمة التحريرية  375يبن 
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  م14/11/2022هـ  الموافق  20/4/1444ثنين اإل

  ) 123رمز الفترة (  ،،م 1:00-3:00 ) الثالثةالفترة: ( 
 

رمز 
  المقرر

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة  عدد الطالب  الشعبة  المقرر

  أ. تركي المقرن  د. خميس الجويني  أ. تركي المقرن GA024  الثالثة  8 73458 4القراءة والتعبير الكتابي  360سبم 

  د. معتز المغاوري  د. عبد هللا بن سعران  د. عبد هللا بن سعران  GA009  الثالثة  1 82832 4الكتابة  363لمن 

    شفهية  د. أسامة فتح الباب G023  الثالثة  415 76660 )1االستماع و المحادثة ( 160فرس 

      د. بدر بن عكاش 1006  الثالثة  5 88913 ترجمة النصوص القانونية   473روس 

  أ. سلمان المالكي  أ. سليمان العتيبي  أ. سليمان العتيبي GA 22  الثالثة  11 76354 )2بناء المفردات ( 263 عبر

  أ. سلمان المالكي أ. سليمان العتيبي  أ. سليمان العتيبي  GA 22  الثالثة  5 84694 قضايا ومشكالت في الترجمة 460 عبر

  د.وائل عبدالمقصود  أ.د. شهاب فارس  أ.د. شهاب فارس 1062  الثالثة  16  72861  2القواعد   263يبن 

  أ.د. شهاب فارس  د. وائل عبد المقصود  المقصود د. وائل عبد  1062  الثالثة  15  79583  2الترجمة التحريرية   468يبن 
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  م15/11/2022هـ  الموافق  21/4/1444الثالثاء 

  ) 131رمز الفترة (  ص،،  8:00-10:00 ) األولىالفترة: ( 
 

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

  د.فايز الشهري  د. عبد هللا بن سعران   د. عبد هللا بن سعران GA009  األولى  211 73583 1القواعد  163لمن 

  د. عبد هللا بن سعران  د. فايز الشهري  د. فايز الشهري GA009  األولى  3 85208 منهجية البحث العلمي 372لمن 

  د. فايز الشهري  هللا بن سعراند. عبد   د. عبد هللا بن سعران GA009  األولى  4 89741 ترجمة النصوص األدبية  474لمن 

روس 
371  

      د. سلطان العتيبي GA029  األولى  2  85177  علم الصرف الروسي 

  أ. عبد الحكيم السهيمي  أ. محمد عبد القادر  أ. محمد عبد القادر GA 012  األولى  1 82739 4القراءة  362 صين

  20 89372 ترجمة النصوص العلمية والتقنية 472 صين
  األولى

GA 012 أ. محمد عبد القادر  أ. عبد الحكيم السهيمي  أ. عبد الحكيم السهيمي  
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  م15/11/2022هـ  الموافق  21/4/1444لثالثاء ا

  ) 132رمز الفترة (  ،، 10:30-12:30 ) الثانيةالفترة: ( 
 

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة  عدد الطالب  الشعبة  المقرر  رمز المقرر

  د. يونس اكناوي  د.أحمد زغلول  د. يونس اكناوي 1011  الثانية  4 79681  2الترجمة التحريرية  460 سبم

  أ. فيصل فيض هللا  د. محمد البالدي  د. محمد البالدي GA 007  الثانية  7 79679 )1القواعد ( 163ترك 

  د. محمد البالدي  فيصل فيض هللاأ.   أ. فيصل فيض هللا GA 007  الثانية  5 89021 نحو اللغة التركية 371ترك 

    د. أسامة فتح الباب  أ.منيف المنيف G023  الثانية  15 76663 1القواعد  163فرس 

    د. أسامة فتح الباب  أ.منيف المنيف G023  الثانية  3 89853 ترجمة النصوص التجارية و االقتصادية 477 فرس

      د. بدر بن عكاش GA028  الثانية  4 79524  3االستماع و الحديث   272روس 

 74384 1القراءة  162 صين
1  

  الثانية
GA 012 

له إلعبد ا .ا  أ. رائد الشهري  أ. رائد الشهري
  الزهراني

  أ. رائد الشهري  أ. محمد جعفر  أ. محمد جعفر GA 012  الثانية  16 84714 الداللة علم في مقدمة 375 صين

  السماعيلبراهيم إ .ا أ. رائد الشهري  أ. رائد الشهري  A 076 1  الثانية  23 84719 الترجمة في الحاسب تطبيقات 465 صين

  أ.عبدالحكيم السهيمي أ.محمد عبد القادر   أ. محمد عبد القادر   A 077 1  الثانية  10 82723 3القراءة  274 صين

  أ. محمد عبد القادر أ. عبد الحكيم السهيمي  أ. عبد الحكيم السهيمي  A 077 1  الثانية  20 89371 ترجمة النصوص األدبية 471 صين

  أ. سلمان المالكي  د. خالد شحاتة  د. خالد شحاتة  GA 26  الثانية 2 53427 عبري)–(عربي 4ترجمة تحريرية 422عبر 

  د. خالد شحاتة  أ. سلمان المالكي  أ. سلمان المالكي  GA 26  الثانية 3 85139 الترجمة في المجاالت األمنية 471عبر 

  أ.مهند السراء  د. شوتا ميزوتاني  د. شوتا ميزوتاني  1062  الثانية 22 72853 - 1- الكتابة  يبن 162
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  م15/11/2022هـ  الموافق  21/4/1444الثالثاء 

  ) 133رمز الفترة (  ،،م 1:00-3:00 ) الثالثةالفترة: ( 
 

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

  د.أحمد زغلول  أ. عبدالرحيم واحمان  د.أحمد زغلول GA024  الثالثة  31 71445 1الكتابي القراءة والتعبير  160سبم 

  أ.عبدالرحيم واحمان  د.أحمد زغلول  أ. عبدالرحيم واحمان GA024  الثالثة  7 79613 3القواعد المتقدمة  372سبم 

  اختبار شفهي  د. فايز الشهري  د. فايز الشهري GA009  الثالثة  1 76366 2المحادثة   264لمن

  اختبار شفهي  د.عبد هللا بن سعران  د.عبد هللا بن سعران GA048  الثالثة  1 82833 4المحادثة  364لمن 

ة  464فرس  اب G010  الثالثة  2 85127 1ترجمة شفه ة  د. أسامة فتح ال     شفه

      الديند. محمد شرف  1006  الثالثة  4 85184 قضايا ومشكالت الترجمة و التعريب   461 روس

د  أ. أوسامو ساتو  أ. أوسامو ساتو 1062  الثالثة  13 72860 - 2- االستماع والمحادثة  261ي    المقصودد.وائل ع
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  )م2022 /16/11هـ ( 22/4/1444 :األربعاء

  141،، رمز الفترة: ص 8:00-10:00 الفترة األولى:

  

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   المقررأستاذ   القاعة  الفترة

  ماجد البدرد.   أ. تركي المقرن  ماجد البدرد.  GA024  األولى  2 79669 قضايا ومشكالت الترجمة والتعريب سبم 464

 سبم 275
 73457 2 ثقافة اللغة االسبانية

8  
  األولى

GA024  
  أ. تركي المقرن

 ماجد البدرد. 
  أ. تركي المقرن

  د. معتز المغاوري  د. عبد هللا بن سعران  د. عبد هللا بن سعران  GA009  األولى 211 73584 1الكتابة  لمن165

  مقرر شفهي  د. فايز الشهري  د. فايز الشهري  GA048  األولى 3 89742 2الترجمة الشفوية  لمن 475

  األولى 12 76358 2القواعد  صين 263
1 A 077  

  أ. إبراهيم السماعيل  أ. رائد الشهري  أ. رائد الشهري

 82740 4القواعد  صين 363
15 

  األولى
1 A 077  

  أ. رائد الشهري  أ. إبراهيم السماعيل  أ. إبراهيم السماعيل
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  )م2022 /16/11هـ ( 22/4/1444 :األربعاء

  142،، رمز الفترة:  ص 10:30-12:30 الفترة الثانية:

عدد   الشعبة  المقرر  رمز المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

  د. معتز المغاوري  د. فايز الشهري  د. فايز الشهري GA009  الثانية  1 82831 4القواعد  لمن  362

  أ. فيصل فيض هللا محمد البالديد.   د. حامد خان  GA 007  الثانية  5 89022 مقدمة في علم األسلوب ترك 374

د. عبد الحكيم   د. أسامة فتح الباب  السنان د. عبد الحكيم  G023  الثانية 2 82818 4القواعد  فرس 363
  السنان

  د. أسامة فتح الباب  د. عبد الحكيم السنان  د. أسامة فتح الباب  G023  الثانية 4 85096 قضايا و مشكالت في الترجمة فرس 462

د. سلطان ماجد جراد   1006  الثانية 14 79533 4الكتابة  روس 363
  العتيبي

شرف الدين  د.محمد
  عبدالباري

د. سلطان ماجد 
  جراد العتيبي

  السراءهند م .ا  أ. رائد الشهري  أ. رائد الشهري  A 077 1  الثانية 35 74385 1القواعد  صين 163

  A 004 1  الثانية 10 82724 3القواعد  صين 275
أ. عبد الحكيم   أ. محمد عبد القادر   أ. محمد عبد القادر 

  السهيمي

  A 004 1  الثانية 17 84711 الصينية اللغة ثقافة صين 370
أ. عبد الحكيم   أ. عبد الحكيم السهيمي

  أ. محمد عبد القادر  السهيمي

  G A 004  الثانية 40 89369 ترجمة النصوص العسكرية واألمنية صين 473
الرحمن بد ع .ا  أ. إبراهيم السماعيل   أ. إبراهيم السماعيل 

  الطحيني

  -   خالد شحاتة د.  خالد شحاتة د.  GA 3  الثانية 1 90929 مقدمة في علم األسلوب عبر 311

  -   أ. سليمان العتيبي  أ. سليمان العتيبي  GA 26  الثانية 4 85141 )2الترجمة الشفوية ( عبر 472

  أ.د. شهاب فارس   أوسامو ساتو. أ   أوسامو ساتو. أ  1062  الثانية 22 72851 - 1-  االستماع والمحادثة يبن 161
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  )م2022 /16/11هـ ( 22/4/1444 :األربعاء

  143،، رمز الفترة:  م 1:00-3:00 الفترة الثالثة:
  

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

 79637 مقدمة في علم اللسانيات سبم 374
  بدر عيد. د  كناوياد. يونس   بدر عيد. د GA024  الثالثة  6

  د. معتز المغاوري د. فايز الشهري  د. فايز الشهري  GA009  الثالثة  4 76367 1األلمانية ثقافة اللغة  لمن  265

  د. معتز المغاوري  د. فايز الشهري  د. فايز الشهري  GA009  الثالثة 2  مقدمة في علم الترجمة  لمن  365

    شفهية  د. عبد الحكيم السنان  G010  الثالثة 4 89852 2ترجمة شفهية  فرس 473

  -  أ. سلمان المالكي  أ. سلمان المالكي  GA 26  الثالثة 10 76351 )2االستماع والمحادثة ( عبر 260

    أ. سليمان العتيبي  أ. سليمان العتيبي  GA 2  الثالثة 3 84699 )2ثقافة اللغة العبرية ( عبر 465
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  )م2022 /17/11هـ ( 23/4/1444 :الخميس

  151،، رمز الفترة:  ص 8:00-10:00 الفترة األولى:

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

      عبدالرحيم واحمان. أ 1011  األولى  2 84335 اس - عر  2الترجمة الشفوية  سبم 471

      د. أسامة فتح الباب  G023  األولى 03 89849 ترجمة النصوص العلمية و التقنية فرس 470

  أ. محمد عبد القادر   د. تشن مينغ  د. تشن مينغ  A 076 1  األولى 17 76359 2الصوتيات  صين 264

  أ. محمد عبد القادر   د. تشن مينغ  د. تشن مينغ  A 076 1  األولى 9 82742 4المحادثة  صين 364

ة   ص  475 جمة الشف   23  89373  2ال
  ىاألول

-- 
م  د الحك أ. ع

  السه 
د  م  أ. ع الحك

  السه 
لإأ.  م السماع   براه

 

  
  )م2022 /17/11هـ ( 23/4/1444 :الخميس

  152،، رمز الفترة:  ص 10:30-12:30 الفترة الثانية:

عدد   الشعبة  المقرر  رمز المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

  بدر عيد. د  د. خميس الجويني  بدر عيد. د GA024  الثانية  15 71454 2وبناء المفردات  القواعد سبم 262

  د. خميس الجويني  بدر عيد. د  د. خميس الجويني  GA024  الثانية 5 79680 4متقدمة القواعد ال سبم 462

وع لمن  470 د هللا بن   د. مع المغاوري  د. مع المغاوري  GA009  الثانية 3 89743 الم د. ع
  سعران



14 
 

جمة من  فرس413 ة ال ة إ الفارس م   G010  الثانية 01 89161 1الع د الحك د. ع
  السنان

    

وع فرس 472 م   G010  الثانية 04 88895 الم د الحك د. ع
  السنان

    

د هللا نا  د.   GA028  الثانية 9 79532 علم االشتقاق  روس 362 در ع
اش   بن ع

د.سلطان ماجد 
  العتي 

  

ات  ص  165  31 74386 1الصوت
  الثانية

1 A 076  انغ قان انغ قان  أ.  م   أ.  أ. إبراه
ل   السماع

شن مينغ  A 036 1  الثانية 13 82725 3المحادثة  ص  276 شن مينغ  د.    أ. رائد الشهري  د. 

ة  ص  467 جمة الشف  25 84721 1ال
  الثانية

G A 023  
م  د الحك أ. ع

  السه 
م  د الحك أ. ع

  السه 
د  أ. محمد ع

  القادر

ة ( ع 161 تا مان العتي   حسان  مصط د.   حسان  مصط د.   GA 22  الثانية 12 73851 )1القراءة وال   أ. سل

جمة ع  463 قات الحاسب  ال مان العتي   GA 22  الثانية 3 84696 تطب مان العتي   أ. سل   حسان  مصط د.   أ. سل
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  )م2022 /17/11هـ ( 23/4/1444 :الخميس

  153،، رمز الفترة:  م 1:00-3:00 الفترة الثالثة:

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

م 162 ناء المفردات  القواعد  س د. د  أ. تر المقرن GA024  الثالثة  31 71449 1و   أ. تر المقرن  در ع

ة ترجمة النصوص  لمن  366 سان د هللا بن سعران  GA009  الثالثة 11 82835 1اال د هللا بن   د. ع د. ع
  سعران 

  د. مع المغاوري

د هللا بن   د. مع المغاوري  د. مع المغاوري  GA009  الثالثة 2 89738 3القواعد المتقدمة  لمن  471 د. ع
  سعران

ة ( ع  261 تا مان العتي   حسان  مصط د.   حسان  مصط د.   GA 03  الثالثة 10 76352 )2القراءة ال   أ. سل

ة ( ع  462 جمة الشف   -   أ. سلمان المال   أ. سلمان المال   GA 26  الثالثة 4 84697 )1ال

ة  ي  262 تا وتا .د  1062  الثالثة 15 72859 2ال وتا .د  شوتا م اءأ.   شوتا م   مهند ال

اءأ.   1062  الثالثة 1 79585 مقدمة  علم األسلوب ي  469 اءأ.   مهند ال وتا .د  مهند ال   شوتا م
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  )م2022 2011ه ( 2641444األحد 

 : ة األو ة:  8:00-10:00 الف   211ص ،، رمز الف

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

م 273 س  GA024  األو  13 73453 3والتعب الشفوي  اإلستماع س       ناويا د. يو

ة فرس 374 ة و القانون اس ف  G010  األو  02 77958 ترجمة النصوص الس ف المن      أ. من

  
 

  )م2022 2011ه ( 2641444األحد 

ة :  ة الثان ة:  ص 10:30-12:30 الف   212،، رمز الف

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

م 461 ة  س جمة الشف ة  5 79663 عر-اس 1ال د. د 1011  الثان       در ع

ات علم   مقدمة ص 365   82743 اللسان
ة  27   الثان

1 A 004  
م إ .ا أ. رائد الشهري  أ. رائد الشهري براه

ل   السماع

ة الصحف   قراءات ص  460 ن  84715 الص
ة  25   الثان

G A 012  
ل  م السماع م   أ. إبراه د الحك أ. ع

 السه 
د  أ. محمد ع

  القادر

وع ص  479 ة  10 89374 الم ل   A 004 1  الثان م السماع ل   أ. إبراه م السماع   أ. رائد الشهري أ. إبراه

ة  12 73850 )1االستماع والمحادثة ( ع  160 ان  GA 26  الثان اند. محمد   د. محمد الغ   -  الغ

جمة ع  370 ة  8 84686 مقدمة  علم ال   خالد شحاتة د.  د. مصط حسان   د. مصط حسان   GA 3  الثان
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ة  9  73060 3القواعد  ي  273   أوسامو ساتو. أ أ.د. شهاب فارس  أ.د. شهاب فارس 1062  الثان

ة  15 74623 -5-القواعد  ي  373   أوسامو ساتو. أ شهاب فارسأ.د.   أ.د. شهاب فارس 1062  الثان

  

  

  )م2022 2011ه ( 2641444األحد 

ة الثالثة :  ة:  م 1:00-3:00 الف   213،، رمز الف

عدد   الشعبة  المقرر  رمز المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

م 463 ة س تا   د.أحمد زغلول  أ. تر المقرن  د.أحمد زغلول GA024  الثالثة  13 79667 أنماط النصوص وال

د. سلطان ماجد   1006  الثالثة  8 79535  1النحو  روس 364
  جراد العتي 

دهللا  در بن ع د.
اش  ع

  

ة  ع  416 ي 3- ترجمة تح )- (ع ان  خالد شحاتة د.   خالد شحاتة د.  GA 3  الثالثة  2  53419  عر   د. محمد الغ

ة  ع  464 جمة  المجاالت اإلعالم ان GA 3  الثالثة  5  84698  ال ان  د. محمد الغ   خالد شحاتة د.   د. محمد الغ

وع  ع  473 ان GA 3  الثالثة  3  85142  الم ان  د. محمد الغ   خالد شحاتة د.   د. محمد الغ

  أ.د. شهاب فارس  أوسامو ساتو. أ  أوسامو ساتو. أ 1062  الثالثة  9  74609  - 4- االستماع والمحادثة   ي  361
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 :   )م2022 2111ه ( 2741444اإلثن

ة  ة الثان ة:  12:30 – 10:30الف  222،، رمز الف

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

م 261 ة  110 71453 االستماع والتعب الشفوي س د G A 024  الثان ل ع       در خل

ةترجمة   463فرس  ة  3  85123  النصوص االجتماع اب G010  الثان       د. أسامة فتح ال

ة  10  76353  )2القواعد (  ع  262 مان العتي   أ. سلمان المال   ا. سلمان المال  GA3  الثان   أ. سل

ة  10 73063 3االستماع والحادثة  277ي  أ. أوسامو   1062  الثان
  ساتو

  أ.د. شهاب فارس أ. أوسامو ساتو

  
 

  )م2022 2111( هـ 2741444: ثن اإل 

ة الثالثة:  ة:  3:00-  -  01:00الف  223،، رمز الف

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

م 161 س الج  GA024  الثالثة  31 71446 1االستماع والتعب الشفوي  س   ---  ---  د. خم

ة  ع  372 قات النح مان العتي  GA3  الثالثة  9  84688  التطب مان العتي   ا. سل   أ. سلمان المال   أ. سل

وتا  أ.د. شهاب فارس  أ.د. شهاب فارس  1062  الثالثة  12 74611 4القواعد  363ي    د. شوتا م

ة المتقدمة  463ي  ب اللغ ا وتا   1062  الثالثة 11 79579 1ال وتا   د. شوتا م   أ.د. شهاب فارس  د. شوتا م
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  )م2022 2211( هـ 2841444   الثالثاء

ة  ة الثان ة:  12:30 – 10:30الف  232،، رمز الف
 

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

ة  فرس 475 ة  9  90699  ترجمة النصوص اإلعالم ابد.   G023  الثان   --  --  أسامة فتح ال

ة  روس 471 جمة الشف ة  5  88902  ال ف الدين 1006  الثان     د. سلطان العتي   د. محمد 

ة  1111111 73852 )1القواعد ( ع  162   د. مصط حسان   د. خالد شحاته  د. خالد شحاته GA22  الثان

ات ع  371 ة  10 84687 مقدمة  علم اللسان مصط د.   GA22  الثان
  حسان 

  د. خالد شحاته د. مصط حسان 

ة  ي  278 تا ة 11 73059 3ال د. شوتا  1061  الثان
وتا    م

وتا  اء  د. شوتا م   أ. مهند ال

ة   ي  372 تا ة  15  74620  5ال اء 1061  الثان اء  أ. مهند ال وتا   أ. مهند ال   د. شوتا م
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عاءاأل   )م2022 3211( هـ 2941444 :ر

ة  ة الثان ة:  12:30 – 10:30الف  242،، رمز الف
 

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

جمة  فرس 365 ة  1  82820  مقدمة  علم ال ف  G010  الثان ف المن       أ. من

ة  10  76353  )2القواعد (  ع  262 مان العتي   أ. سلمان المال   سلمان المال ا.   GA3  الثان   أ. سل

ة  110 72863 1القراءة  ي  265 ا. مهند  1062  الثان
اء   ال

اء د   ا. مهند ال د. وائل ع
  المقصود

ة ي  376 ان ا ة 11 74625 2 ثقافة اللغة ال ا. مهند  1062  الثان
اء   ال

اء د   ا. مهند ال د. وائل ع
  المقصود

 

عاء:    )م2022 3211ه ( 2941444األر

ة ة:  03:00-  01:00الثالثة  :الف  243،، رمز الف

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

ة  ي  362 تا د. شوتا  1062  الثالثة  15 74610 4ال
وتا    م

وتا  اء  د. شوتا م   أ. مهند ال

ة المتقدمة  ي  462 تا أ. مهند  1062  الثالثة  18 79577 1ال
اء   ال

اء وتا  أ. مهند ال   د. شوتا م
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س   )م2022 4211( هـ 3041444 :الخم

ة:  ة الثان ة:  12:30 – 10:30الف  252،، رمز الف

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

ة  1  85181  مقدمة  علم الداللة  روس 375 اش  1006  الثان در بن ع       د. 

ة  16 74618 5االستماع والمحادثة  ي  371 وتا  1062  الثان وتا   د. شوتا م اء  د. شوتا م   أ. مهند ال

ة  12 79581  1 الثقافة المقارنة ي  466 اء  1062  الثان اءأ. مهند   أ. مهند ال وتا  ال   د. شوتا م

  
  

 

س:    )م2022 4211ه ( 3041444الخم
ة: الثالثة  ة:  03:00-  01:00الف  253،، رمز الف

رمز 
  المقرر

عدد   الشعبة  المقرر
  الطالب

  2مراقب   1مراقب   أستاذ المقرر  القاعة  الفترة

أ. مهند  1062  الثالثة  7 73062 2القراءة   ي  275
اء   ال

اءأ. مهند  وتا   ال   د. شوتا م
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