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تاريخ االمريكتينالمادة

إبراهيم العدل/د0أاألستاذ

الثالثةالفرقه

تاريخ الحضارة المادة

رشا/داألستاذ

الرابعة الفرقه

نصوص تاريخية المادة

إبراهيم العدل/د0أاألستاذ

الرابعةالفرقه

المادة

األستاذ

الفرقه

تاؤيخ األندلس تاؤيخ األندلس المادة

سلمى/دسلمى/داألستاذ

الثالثة الرابعة الرابعةالرابعةالفرقه

المادة

األستاذ

الفرقه

المادة

األستاذ

الفرقه

تاريخ الدويالت 
عبد المجيد ابو الفتوح بدوى/د0أ

الثالثة

أحمد كامل/د

الثالثة

تاريخ اقتصادىتاريخ الدولة البيزنطية

ابراهيم العدل/ د0أ

الثالثة

تاؤيخ مصر فى عصر الرومان تاريخ العرب المعاصر

منهج البحث التاريخى 

فاطمة الرفاعى/د

األولى

نصوص تاريخية 
صبحى عطية/د0أ+مروة عادل/د

الثانية

ماجدة السيد/د

الثالثة

تاريخ الدويالت المستقلة 

عبد المجيد أبو الفتوح بدوى/د0أ

الثالثة 

تاريخ مصر الحديث

ماجدة السيد/د

الثالثة

محمد كمال/د+رياض الرفاعى/د

الرابعة

الثالثة

مكتبة تاريخية 

داليا /د+كريم /د

مكتبة تاريخية 

داليا /د+كريم /د

الثالثة

جعرافيا الوطن العربى

محمد الجزايرلى/د

الثالثة

تاريخ مصر الحديث

مجدى شفيق/ د0ا

الرابعة 

تاريخ اقتصادى

ابراهيم العدل/ د0أ

الثالثة

جعرافيا الوطن

هويدا /د

الثالثة

تاريخ مصر المعاصر

على شلبى/د0أ

الرابعة

تاريخ األندلس

محمد عيسى الحريرى/د0أ

الرابعة 

تاريخ مصر المعاصر

على شلبى/د0أ

الرابعة 

الحضارة واالثار  تاريخ مصر فى عصر الرومان 

د امل حامد 

الثالثة 

تاريخ الدولة البيزنطية

الثالثة

أحمد كامل/د

تاريخ العرب المعاصر

جعرافيا

الرابعة

األربعاء

الخميس

الجمعه

حسين عليوه/د0أ السبت

األحد

اإلثنين

الثالثاء

الرابعة

نصوص تاريخية بلغة أوروبية حديثة 

محمد كمال/د+ابراهيم العدل/د0أ

الرابعة 

جعرافيا سياسية

انتاريخجدول توزيع احملاضرات واندروس
125قاعـة 2019 / 2018نهفصم اندراسي انثاَي يٍ انعاو اجلايعي 

محمد كمال/د+رياض الرفاعى/د

الرابعة

رضا سيد أمحد/ د.أحمًود اجلعيدً/ د.أ
عًيد انكهيةوكيم انكهيةرئيس انقسىاجلداول

رضا سيد أمحد/ د.أحمًد عسكر/ أ
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المادة

األستاذ

الفرقه

منهج بحث تاريخ االمريكتين تاريخ االمريكتين تاريخ االمريكتين تاريخ الفكر قضايا تاريخية المادة

د فاطمة د على شلبى 0اد على شلبى 0اد كريم عبد الغنى د احمد كامل د على شلبى 0اد على شلبى محمد كمال / داألستاذ

االولى الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية االولى الفرقه

المادة

األستاذ

الفرقه

مصر االسالمية اللغة االورة بية الحديثاللغة االوربية الحديثة تاريخ االمريكتين المادة

اد حسين عليوةEقسم E قسم د على شلبى 0ااألستاذ

الثانية االولى االولى الثانية الفرقه

المادة

األستاذ

الفرقه

جغرافيا عامة المادة

ا د هدى حسانين األستاذ

االولى الفرقه

تاريخ االمريكتين قضايا تاريخية المادة

د على شلبى 0اد كريم عبد الغنى د احمد كامل د محمد كمال األستاذ

الثانية الثانية الثانية االولى الفرقه

عميد الكليةوكيل الكليةرئيس القسمالجداول

د على شلبى 

الثانية 

الحروب الصليبية 

اللغة العربية 

قسم عربى 

الثانية 

تاريخ وحضارة الشرق 

ا د رضا سيد احمد 

االولى 

تاريخ الدولة العربية االسالمية 

د محمد الحريرى 0ا

االولى 

تاريخ الفكر 

مصر االسالمية 

اد حسين عليوة

الثانية 

تاريخ وحضارة الشرق 

الثانية 

ا د صبحى عطيه 

جغرافيا عامة 

ا د هدى حسانين 

االولى االولى 

قضايا تاريخية 

د ماجدة يوسف 

تاريخ وحضارة الشرق 

االولى 

ا د رضا سيد احمد 

اللغة العربية 

قسم عربى 

االولى 

اللغة العربية 

قسم عربى 

الثانية 

تاريخ وحضارة الشرق 

د داليا حنفى 

الثانية 

االولى 

د فاطمة الرفاعى 

االولى 

تاريخ الدولة العربية االسالمية منهج البحث التاريخى  

د محمد الحريرى 0ا

الثالثاء

الحروب الصليبية 

انتاريخجدول توزيع احملاضرات واندروس

األربعاء

الجمعه

الخميس

املدرج اندائرى األرضي2019 / 2018نهفصم اندراسي انثاَي انعاو اجلايعي 

األحد

السبت

اإلثنين

رضا سيد أمحد/ د.أحمًود اجلعيدً/ د.أرضا سيد أمحد/ د.أحمًد عسكر/ أ


