
  وثائق ويكخباثانقسـى:   جـــــذول حوزيــــع انًحاضـــراث انذراسيت جايعـــــــت انًنصـــورة

 505قاعت   2018/2019ين انعاو انجايعي  انثانينهفصم انذراسي  كهيــــــت اآلداب
        

9 – 8 انبيانـــاث أيــاو األسبوع  9-00  00 – 00  00-05  05 – 0  0-5  5 – 3  3-4  4 – 5  5-6  6 - 7  7-8  

 انسبــج

 تاريخ العالم الحديث  المغة األوربية الحديثة  النشر الحديث ومؤسساتو التحميل الموضوعي  مقدمة في الحاسب اآللي مؤسسات المكتبات والمعمومات المغة األوربية انًادة

   كاويد/ إيمان فوزي م د/ أشرف منصور  د/ أشرف منصور   عبد الفتاحد/ عزت   األسخار

 األوىل انثانية انثانية انثانية األوىل األوىل األوىل انفرقت

 األحذ

 آثار وفنون إسالمية  المغة األوربية الحديثة  عمم المعمومات  نظم استرجاع المعمومات اقتصاديات المعمومات وتسويقيا  تحميل وتصميم نظم المعمومات  المغة األوربية انًادة

 أ.د/ رجب المير   د/ إيمان فوزي مكاوي د/ عالء عبد الستارأ. د/ إيمان فوزي مكاوي نصورد/ أشرف م  األسخار

 انثانثة انرابعة انرابعة انرابعة انثانثة انثانثة انثانثة انفرقت

 االثنين

 المغة األوربية مكتبة تاريخية إسالمية تاريخ العالم الحديث  زات مؤسسات المعموماتزات مؤسسات المعموماتأبنية وتجييأبنية وتجيي االتصال العممي وقياسات المعمومات تطبيقات عمى اإلنترنت في المكتبات المغة األوربية انًادة

    د/ عالء عبد الستار أ. د/ عالء عبد الستار أ. د/ عمياء محمد إمام  األسخار
 انثانية األوىل األوىل األوىل انثانية انثانية انثانية انفرقت

 انثالثـــاء

 خدمة الوثائق ) متقدم (  المغة األوربية الحديثة  آثار وفنون إسالمية  المكتبات مؤسسات إدارة  مناىج تحقيق التراث المخطوط  تاريخ العرب ومصادره دم ( خدمة الوثائق ) متق انًادة

 د/ محمد مسعود  أ.د/ رجب المير  د/ عمياء محمد إمام د/ سعدية إبراىيم   د/ محمد مسعود األسخار

 انرابعة انثانثة انثانثة انثانثة انرابعة نرابعةا انرابعة انفرقت

 األربعاء

 المغة األوربية التحميل الموضوعي  تاريخ مصر الحديث خدمات الوثائق واألرشيف  عمم األرشيف المغة األوربية الحديثة  تاريخ العالم الحديث  انًادة

  منصور د/ أشرف   د/ نجاة يحيي سميمان د/ نجاة يحيي سميمان   األسخار

 األوىل انثانية انثانية انثانية األوىل األوىل األوىل انفرقت

 انخًيـس

 آثار وفنون إسالمية  نظم استرجاع المعمومات المغة األوربية الحديثة  خدمة الوثائق ) متقدم (  الببميوجرافيا  إدارة الوثائق الجارية المغة األوربية انًادة

 أ.د/ رجب المير  د/ عالء عبد الستارأ.  د/ محمد مسعود  عبد الفتاحعزت د/  د/ محمد مسعود   األسخار

 انثانثة انرابعة انرابعة انرابعة انثانثة انثانثة انثانثة انفرقت

 انجًعت

 خدمات الوثائق واألرشيف  مي وقياسات المعموماتاالتصال العم مكتبة تاريخية إسالمية مؤسسات المكتبات والمعمومات  مقدمة في الحاسب اآللي خدمات الوثائق واألرشيف  انًادة

 د/ نجاة يحيي سميمان د/ عالء عبد الستار أ.   عبد الفتاحد/ عزت   د/ أشرف منصور  د/ نجاة يحيي سميمان األسخار

 انثانية انثانية األوىل األوىل   األوىل  انثانية انفرقت
 عًيذ انكهيت                وكيم انكهيت                                        رئيس انقسى                                                                انجذاول                                    

 أ.د / رضا سيذ أحًذ      أ.د / يحًود انجعيذي       أ.د / عالء عبذ انسخار         أ. يحًذ عسكر 



 

 
  انقسـى: وثائق ويكخباث  جـــــذول حوزيــــع انًحاضـــراث انذراسيت ــت انًنصـــورةجايعـــــ

 يعًم وثائق قاعت   2018/2019نهفصم انذراسي انثاني ين انعاو انجايعي  كهيــــــت اآلداب
        

9-8 انبيانـــاث أيــاو األسبوع  9 – 00  00-00  
00 – 

05 
05-0  0 – 5  5-3  3 – 4  4-5  5-6 6-7  7-8  

 انسبــج

       انًادة

       األسخار

       انفرقت

 األحذ

 تطبيقات عمى اإلنترنت في المكتبات تاريخ مصر الحديث النشر الحديث ومؤسساتو تاريخ العرب ومصادره مناىج تحقيق التراث المخطوط  عمم المعمومات  انًادة
 د/ عمياء محمد إمام  د/ إيمان فوزي مكاوي  ىيم د/ سعدية إبرا د/ إيمان فوزي مكاوي األسخار

 انثانية  انثانية  انثانية  انرابعة انرابعة انرابعة  انفرقت

 االثنين

  إدارة الوثائق الجارية المكتبات مؤسسات إدارة  تحميل وتصميم نظم المعمومات  الببميوجرافيا  اقتصاديات المعمومات وتسويقيا  انًادة
  د/ محمد مسعود  د/ عمياء محمد إمام د/ أشرف منصور  عبد الفتاحد/ عزت  يمان فوزي مكاويد/ إ األسخار

  انثانثة انثانثة انثانثة انثانثة  انثانثة  انفرقت

 انثالثـــاء

     عمم األرشيف أبنية وتجييزات مؤسسات المعموماتأبنية وتجييزات مؤسسات المعمومات انًادة
     د/ نجاة يحيي سميمان د/ عالء عبد الستار أ. األسخار
     األوىل األوىل  انفرقت

 األربعاء

       انًادة

       األسخار

       انفرقت

 انخًيس

       انًادة

       األسخار

       انفرقت

       انفرقت

نكهيةرئيس انقسم                                                            وكيم انكهية                                      عميد ا                 اجلداول                                    
 أ.د / رضا سيد أمحد         أ.د / حممود اجلعيدي            أ.د / عالء عبد انستار                 أ. حممد عسكر 



 

 انقسـى:انوثائق وانًكخباث   جـــــذول حوزيــــع انًحاضـــراث انذراسيت انًنصـــورة جايعـــــــت

 
 5008/5009نهفصم انذراسي انثاني ين انعاو انجايعي  كهيــــــت اآلداب

 الئحة قدمية –انفرقة انثانية  
 معمم وثائق 

        

9-8 انبيانـــاث أيــاو األسبوع  9 – 00  00-00  
00 – 

05 
05-0  0 – 5  5-3  3 – 4  4-5  5-6 6-7  7-8  

 انسبــج

       انًادة

       األسخار

       انفرقت

 األحذ

     عمم الوثائق  عمم الوثائق  انًادة

     محمد مسعود د/  محمد مسعود د/  األسخار

     الئحة قدمية  – انثانية الئحة قدمية  – انثانية انفرقت

 االثنين

       انًادة

       األسخار

       انفرقت

 انثالثـــاء

     مصادر المطبوعات الحكومية  مصادر المطبوعات الحكومية  انًادة

     د/ إيمان فوزي مكاوي د/ إيمان فوزي مكاوي األسخار

     الئحة قدمية  – انثانية الئحة قدمية  – انثانية انفرقت

 األربعاء

       انًادة

       األسخار

       انفرقت

 انخًيـس

     تطبيقات عمى الحاسب  تطبيقات عمى الحاسب  انًادة

     د/ أشرف منصور  د/ أشرف منصور  األسخار

     الئحة قدمية  – انثانية الئحة قدمية  – انثانية انفرقت

                      

نكهيةرئيس انقسم                                                            وكيم انكهية                                      عميد ا                 اجلداول                                   
 أ.د / رضا سيد أمحد         أ.د / حممود اجلعيدي            أ.د / عالء عبد انستار                 أ. حممد عسكر 



 
 انقسـى:انوثائق وانًكخباث   جـــــذول حوزيــــع انًحاضـــراث انذراسيت ـــــت انًنصـــورةجايعــ

 
 5007/5008نهفصم انذراسي انثاني ين انعاو انجايعي  كهيــــــت اآلداب

 الئحة قدمية –انفرقة األوىل  
 املكتب

        

9-8 انبيانـــاث أيــاو األسبوع  9 – 00  00-00  
00 – 

05 
05-0  0 – 5  5-3  3 – 4  4-5  5-6 6-7  7-8  

 انسبــج

       انًادة

       األسخار

       انفرقت

 األحذ

     الفيرسة الوصفية الفيرسة الوصفية انًادة

     عبد الفتاحد/ عزت  عبد الفتاحد/ عزت  األسخار

     الئحة قدمية  –األوىل  الئحة قدمية  –األوىل  انفرقت

 االثنين

نًادةا        

       األسخار

       انفرقت

 انثالثـــاء

     التصنيف في المكتبات  التصنيف في المكتبات  انًادة

     عبد الفتاحد/ عزت  عبد الفتاحد/ عزت  األسخار

     الئحة قدمية  –األوىل  الئحة قدمية  –األوىل  انفرقت

 األربعاء

       انًادة

       األسخار

       انفرقت

 انخًيـس

       انًادة

       األسخار

       انفرقت

هيةنكرئيس انقسم                                                            وكيم انكهية                                      عميد ا                 اجلداول                                       
 أ.د / رضا سيد أمحد         أ.د / حممود اجلعيدي            أ.د / عالء عبد انستار                 أ. حممد عسكر 



 
 انقسـى:انوثائق وانًكخباث   جـــــذول حوزيــــع انًحاضـــراث انذراسيت جايعـــــــت انًنصـــورة

 
 5008/5009نعاو انجايعي نهفصم انذراسي انثاني ين ا كهيــــــت اآلداب

 الئحة قدمية –انفرقة انثانثة  
 معمم وثائق 

        

9-8 انبيانـــاث أيــاو األسبوع  9 – 00  00-00  
00 – 

05 
05-0  0 – 5  5-3  3 – 4  4-5  5-6 6-7  7-8  

 انسبــج

     مجموعات األرشيف المصرية  مجموعات األرشيف المصرية  انًادة

     د/ نجاة يحيي   د/ نجاة يحيي األسخار

     الئحة قدمية – انثانثة الئحة قدمية – انثانثة انفرقت

 األحذ

       انًادة

       األسخار

       انفرقت

 االثنين

     المكتبات النوعية  المكتبات النوعية  انًادة

     د/ أشرف منصور  د/ أشرف منصور  األسخار

     الئحة قدمية  – انثانثة ة الئحة قدمي – انثانثة انفرقت

 انثالثـــاء

       انًادة

       األسخار

       انفرقت

 األربعاء

     المواد السمعية والبصرية  المواد السمعية والبصرية  انًادة

     د/ عمياء محمد إمام  د/ عمياء محمد إمام  األسخار

     ئحة قدميةال – انثانثة الئحة قدمية – انثانثة انفرقت

 انخًيـس

       انًادة

       األسخار

       انفرقت

          

يد انكهيةرئيس انقسم                                                            وكيم انكهية                                      عم                 اجلداول                                   
 أ.د / رضا سيد أمحد         أ.د / حممود اجلعيدي            أ.د / عالء عبد انستار                 أ. حممد عسكر 


