
 جدول محاضرات قسم انتاريخ   

        0200/  0202انعام انجامعي  – انثانينفصم اندراسي ا      

 رئٌس القسم                          وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                  عمٌد الكلٌة                 لجنة إعداد الجدول                  

 أ.د محمد رفعت                           محمد رفعت  أ.د                     أ.د إبراهٌم مرجونة                        اء النجار+ أ.شٌمد. كارم القاضً  

 انمكان          انيوم انفرقة

 انتوقيث .....

    

 

 

 

 

 األونى

 

 األحد

 0-01 01-00 00-01 01-9 انتوقيث

 مادة االنتساب 002ق 
 د كارم القاضً

 تارٌخ ألدولة األموٌة
 د. أمل حلقها

 جغرافٌة مصر اإلقلٌمٌة
 شاهٌناز الجمالد. 

 تارٌخ أوروبا فً العصور الوسطى
       المتأخرة

 ٌدعالسابو ماهرد 

 

 انثالثاء

 01-00 00-01 01-9 9-8 انتوقيث

 

 2مدرج 

 باندور األول

ت مصر فً العصر 
 العثمانً

 فلٌزة ملوكأ. د 

 مصادر ومناهج البحث 
 فً التارٌخ القدٌم
 د. كارم القاضً

 نصوص تارٌخٌة
 د. مرفت فراجأ.

 العرب القدٌم ارٌخ وحضارةت
 د عبد المنعم مجاهدأ.

 انثانية

 األحد

     9-8 انتوقيث

 

 0مدرج 

 باندور انثانث

 تارٌخ الدول االسالمٌة 
 فً المشرق

 تٌسٌر شاديد  .أ 

    

 1 - 0 0-01  00-01 01-9 انتوقيث

 

 022ق 

 

 تارٌخ مصر الفرعونٌة
 د وفدي أبو النضرأ.

 ت أفرٌقٌا القدٌم واالسالمً 
  تٌسٌر شادي د أ.

 ت مصر البطلمٌة 
 د شٌروت فضل

 مادة االنتساب
 د ماهرأبوالسعٌد

  01 - 00   انتوقيث

 البحث  مصادر ومناهج   2مدرج 
 فً التارٌخ االسالمً

 إبراهٌم مرجونةد أ.

 

 انثالثاء
  01-00 00-01 01-9 انتوقيث

 ت أوربا المعاصر 022ق 
 محمد رفعتد أ.

 ت أفرٌقٌا القدٌم واالسالمً 
 ابوعلو د علٌاء

 الحضارة البٌزنطٌة
 داٌمان خالوي

 

 انثانثة

 األحد 

    01-00 انتوقيث

 مادة االنتساب 022ق 
 أمل حلقهاد 

   

  2-1 1-0 0-01 انتوقيث

 قضاٌا تارٌخٌة معاصرة 2مدرج 
 فاٌزة ملوكد أ.

 جغرافٌا تارٌخٌة
 عبدالعظٌم أحمدد أ.

 تارٌخ العرب المعاصر
 د محمد رفعتأ.

 

 انثالثاء

  2-1 1-0 0-01 انتوقيث

تارٌخ الدول االسالمٌة  2مدرج 
   الحدٌثة

 د محمد رفعتأ.

مصر  بٌنالعالقات  ارٌخت
 والعالم الخارجً القدٌمة

 مجاهد د عبدالمنعم أ.

ت مصر تحت الحكم 
  البٌزنطً 

 نادٌة النوٌهً د 

 

 انخميس

  01-00   انتوقيث

 

 2مدرج 

 ارٌخ مصر فً عصرت  
 األٌوبٌٌن والممالٌك 

 أحمد الجمالد. أ.

 

 

 انرابعة

 

 
 األحد

  00-01 01-9 9-8 انتوقيث

الحدٌث  أفرٌقٌا ارٌخت 2مدرج 
 والمعاصر 

 فاٌزة ملوك أ.د 

 الحروب الصلٌبٌة عصر
 المتأخرة

 د عادل هالل

 حضارة الشرق األدنى
 +  القاضً د كارم

 عبدالباسط رٌاضد 

 

 1-0 01-00    انتوقيث

   022ق 
 
 

تارٌخ مصر  
واالمبراطورٌة 

  الرومانٌة
 د. شٌروت فضل

مادة 
 االنتساب

د فاٌزة  أ.
 ملوك

 انخميس

  00-01 01-9 9-8 انتوقيث

 المعاصرمصر  ارٌخت 2مدرج 
 د أحمد خمٌس

 أوربا والمغول
 د عادل هالل

 نصوص تارٌخٌة
 د أحمد خمٌس

 

     انتوقيث

     022ق 


