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مناهج بحث ونظرٌات حدٌثةاللغة العربٌةاللغة العربٌةالمادة
نشأة الخط العربً تارٌخ الدولة األٌوبٌةتارٌخ الدولة األٌوبٌة لغة أوروبٌة حدٌثةلغة أوروبٌة حدٌثة المسكوكات اإلسالمٌةالمسكوكات اإلسالمٌة نشأة الخط العربى العمارة اإلسالمٌة 

محمد هاشم/ د.أشلبً الجعٌدي/ د.أشلبً الجعٌدي / د.أقسم لغات شرقى قسم لغات شرقى الزهراء بهزاد/ د الزهراء بهزاد / د محمد هاشم/ د.أمحمد هاشم / د.أرجب المهر / د .أسٌد نعٌم / دسٌد نعٌم / داألستاذ

األولىالثانٌةالثانٌةالثانٌةالثانٌةالثانٌةالثانٌةاألولىاألولىاألولىاألولىاألولىالفرقه

الفنون اإلسالمٌةتارٌخ العثمانٌٌنتارٌخ العثمانٌٌنلغة فارسٌة أو تركٌةلغة فارسٌة أو تركٌة الفنون اإلسالمٌةالفنون اإلسالمٌةالفنون اإلسالمٌة المسكوكات اإلسالمٌةالمسكوكات اإلسالمٌةالعمارة اإلسالمٌةالعمارة اإلسالمٌة المادة

زٌنب سٌد رمضان/ دقسم تارٌخ قسم تارٌخ قسم لغات شرقى قسم لغات شرقى زٌنب سٌد رمضان/ دزٌنب سٌد رمضان/ دزٌنب سٌد رمضان / درأفت النبراوى/ د .أرأفت النبراوى/ د .أمحمد هاشم/ د.أمحمد هاشم/ د.أاألستاذ

الثالثةالرابعةالرابعةالرابعةالرابعةالرابعةالرابعةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالفرقه

الفنون اإلسالمٌة نشأة الخط العربً العمارة اإلسالمٌة تارٌخ الدولة العربٌةتارٌخ الدولة العربٌة تارٌخ الفن تارٌخ الفن الفنون المسٌحٌةالفنون المسٌحٌة الفنون اإلسالمٌةالعمارة المسٌحٌةالعمارة المسٌحٌة المادة

زٌنب سٌد رمضان / دمحمد هاشم/ د.أمحمد هاشم / د.أقسم تارٌخ قسم تارٌخ الزهراء بهزاد / دالزهراء بهزاد / درجب المهر/ د.أرجب المهر / د.أزٌنب سٌد رمضان/ دمحمد هاشم/ د.أمحمد هاشم/ د.أاألستاذ

الثانٌةاألولىاألولىاألولىاألولىاألولىاألولىالثانٌةالثانٌةالثانٌةالثانٌةالثانٌةالفرقه

فن المتاحف تارٌخ الدولة اإلسالمٌةتارٌخ الدولة اإلسالمٌة لغة فارسٌة أو تركٌةلغة فارسٌة أو تركٌةالتصوٌر اإلسالمًالتصوٌر اإلسالمً فن المتاحف لغة فارسٌة أو تركٌةلغة فارسٌة أو تركٌةتارٌخ مصر فً العصر العثمانًتارٌخ مصر فً العصر العثمانً المادة

رجب المهر / د .أقسم تارٌخ قسم تارٌخ قسم لغات شرقى قسم لغات شرقى رجب المهر/ د .أرجب المهر/ د .أرجب المهر / د .أقسم لغات شرقى قسم لغات شرقى قسم تارٌخ قسم تارٌخ األستاذ

الرابعةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالرابعةالرابعةالرابعةالرابعةالرابعةالفرقه

اللغة العربٌة المسكوكات اإلسالمٌةالمسكوكات اإلسالمٌة تارٌخ الدولة العباسٌةتارٌخ الدولة العباسٌة تارٌخ الدولة األٌوبٌةتارٌخ الدولة األٌوبٌة اللغة العربٌة تارٌخ الفن تارٌخ الفن تارٌخ الدولة العربٌةتارٌخ الدولة العربٌة المادة

وائل البرعى / د.االزهراء بهزاد/ د الزهراء بهزاد / د قسم تارٌخ قسم تارٌخ شلبً الجعٌدي/ د.أشلبً الجعٌدي / د.أوائل البرعى / د.االزهراء بهزاد / دالزهراء بهزاد / دقسم تارٌخ قسم تارٌخ األستاذ

االولى الثانٌة الثانٌة الثانٌة الثانٌة الثانٌة الثانٌة االولى االولى االولى االولى االولى الفرقه

لغة فارسٌة أو تركٌةفن المتاحف فن المتاحف تارٌخ مصر فً العصر العثمانًتارٌخ مصر فً العصر العثمانً تارٌخ العثمانٌٌنتارٌخ العثمانٌٌنلغة فارسٌة أو تركٌةالكتابات األثرٌةالكتابات األثرٌةتارٌخ الدولة اإلسالمٌةتارٌخ الدولة اإلسالمٌة المادة

قسم لغات شرقى رجب المهر / د .أرجب المهر / د .أقسم تارٌخ قسم تارٌخ قسم تارٌخ قسم تارٌخ قسم لغات شرقى حسٌن علٌوة/ د .أحسين عليوة/ د .أقسم تارٌخ قسم تارٌخ األستاذ

الثالثة الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة الثالثة الثالثة الثالثة الثالثة الثالثة الفرقه

تارٌخ الدولة العباسٌةتارٌخ الدولة العباسٌة لغة أوروبٌة حدٌثةلغة أوروبٌة حدٌثةالفنون المسٌحٌةالفنون المسٌحٌة الفنون اإلسالمٌة الفنون اإلسالمٌة العمارة المسٌحٌةالعمارة المسٌحٌة المادة

قسم تارٌخ قسم تارٌخ قسم لغات شرقى قسم لغات شرقى رجب المهر/ د.أرجب المهر / د.أزٌنب سٌد رمضان / دزٌنب سٌد رمضان / دمحمد هاشم/ د.أمحمد هاشم/ د.أاألستاذ

الثالثةالرابعةالرابعةالرابعةالرابعةالرابعةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالفرقه

الثالثاء

اإلثنٌن

األربعاء

الخمٌس

الجمعه

رئٌس القسمالجداول

االثار االساليية جدول توزيع احملاضرات واندروس
206قاعة  2019 / 2018نهفصم اندراسى انثانى ين انعاو اجلايعى 

األحد

السبت

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌة
رضا سٌد أحمد/ د.أمحمود الجعٌدي/ د.أمحمد طربوش/ د.أمحمد عسكر/ أ
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نشأة الخط العربً العمارة اإلسالمٌة المادة
حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان مناهج بحث ونظرٌات حدٌثةمناهج بحث ونظرٌات حدٌثة

رجب المهر / د .أرجب المهر / د .أمحمد هاشم/ د.أمحمد هاشم / د.أاألستاذ

األولىاألولىاألولىاألولىاألولىاألولىالفرقة

المادة

األستاذ

الفرقة

العمارة اإلسالمٌة الفنون اإلسالمٌةالفنون اإلسالمٌةالمادة
مناهج بحث ونظرٌات حدٌثةمناهج بحث ونظرٌات حدٌثة

رجب المهر / د .أرجب المهر / د .أمحمد هاشم / د.أزٌنب سٌد رمضان/ د زٌنب سٌد رمضان/ د األستاذ

األولىاألولىاألولىالرابعةالرابعةالفرقة

المادة

األستاذ

الفرقة

الفنون اإلسالمٌة الفنون اإلسالمٌة التصوٌر اإلسالمًالتصوٌر اإلسالمً المسكوكات اإلسالمٌةالمسكوكات اإلسالمٌةالمادة

زٌنب سٌد رمضان / دزٌنب سٌد رمضان / درجب المهر/ د .أرجب المهر/ د .أرأفت النبراوى/ د .أرأفت النبراوى/ د .أاألستاذ

الثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالثالثةالفرقة

المادة

األستاذ

الفرقة

المادة

األستاذ

الفرقة

الثالثاء

األربعاء

الجمعه

الخمٌس

 
167ق 2019 / 2018نهفصم اندراسى انثانى ين انعاو اجلايعى 

السبت

األحد

اإلثنٌن

جدول توزيع احملاضرات واندروس

عمٌد الكلٌةوكٌل الكلٌةرئٌس القسمالجداول

رضا سٌد أحمد/ د.أمحمود الجعٌدي/ د.أمحمد طربوش/ د.أمحمد عسكر/ أ


