
            االجتماعيةالمواد القسم:              الدراسي الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل                                  

        إبراهيم / محمد سالم ا.داالسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                                         

الوظيفة: أستاذ بالقسم                                                                                                          قسم الجداول واالنتدابات  

 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

فرقةال السبت  
 المكان

 

 اجتماعات علمية

جغرافيا افريقية وحوض 

 النيل

ب60جغرافيا( ق  1)  

      

 الفرقة األحد
 المكان

 مشكالت سياسية

جغرافيا( 4)  

542ق   

   
 جغرافيا السكان

505جغرافيا( ق 2)  
    

 الفرقة االثنين
 المكان

جغرافيا افريقية وحوض 

 النيل

ب60جغرافيا( ق  1)  

 

عربيجغرافيا الوطن ال  

دراسات(تعليم 1)  

أ60ق  

 أعمال ومهام الجودة
 جغرافيا الوطن العربي

401تاريخ(ق3)  
    

 الفرقة الثالثاء
 المكان

 قاعات

 بحث
   

توعية 

 ثقافية
      

 الفرقة األربعاء
 المكان

            

 الفرقة الخميس
 المكان

            

              رئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكليةبات           الجداول واالنتدا 24عدد الساعات                

              

 (أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى )           (        قرني محمد زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 



 

                            

                  المواد االجتماعية    القسم:          الدراسي الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل                                                   

د/عبد الحميد إبراهيم ربيع0م0أ االسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                                           

              أستاذ مساعد متفرغ بالقسم الوظيفة:                                                                                                      قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

 

 اجتماعات علمية

توعية 

 ثقافية

 مبادئ الخرائط

(تاريخ1)  

ا60ق  

تاريخيةجغرافيا   

(تاريخ1)  

305ق  

    

 الفرقة األحد
 المكان

 مبادئ الخرائط

(تاريخ1)  

ا60ق  

 
جغرافيانصوص   

542( قجغرافيا4)  
     توعية ثقافية

 الفرقة االثنين
 المكان

  

الخدماتجغرافيا   

جغرافيا(4)  

542ق  

   أعمال  و مهام الجودة
 

 اجتماعات علمية
  

 الفرقة الثالثاء
 المكان

مصرجغرافيا   

تعليم دراسات(4)  

225ق  

العمرانجغرافيا   

442( قجغرافيا3)  

مصرجغرافيا   

دراسات(تعليم 4)  

225ق  

      

 الفرقة األربعاء
 المكان

 

 قاعات بحث

 

 اجتماعات علمية

توعية 

 ثقافية
       

 الفرقة الخميس
 المكان

            

              عميد الكلية               لكلية لشئون التعليم والطالب               وكيل ا         رئيس القسم                  الجداول واالنتدابات              30عدد الساعات                     
                   

 نعم مصطفىأ.د / أسماء عبد الم            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم      يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 



 

 

 

             المواد االجتماعية القسم:                        الدراسي الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل                                             

     منال عبد المحسن رمضاند/ االسـم:                   2016/2017 للعام الجامعي                                                                        

              مدرس بالقسمالوظيفة:                                                                                                                   قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

 

 توعية ثقافية

 

 جغرافيا بشرية

تاريخ(1)  

أ60ق  

 جغرافيا اوراسيا

تعليم دراسات(4)  

225ق  

      

 الفرقة األحد
 المكان

 

 جغرافيا اقتصادية

(جغرافيا1)  

ب60ق  

 جغرافيا بشرية

تاريخ(1)  

أ60ق  

 

الصناعةجغرافيا التعدين و  

جغرافيا2  

231ق  

 

 اجتماعات علمية
    

 الفرقة االثنين
 المكان

 

 توعية ثقافية

 جغرافيا اقتصادية

جغرافيا1  

225ق  

       أعمال  و مهام الجودة

 الفرقة الثالثاء
 المكان

 

 جغرافيا اقتصادية

(تاريخ2)  

502ق  

 جغرافيا التعدين والصناعة

(جغرافيا2)  

437ق  

 اخطار بيئية )اختياري( 

جغرافيا 3  

442ق  

      

 الفرقة األربعاء
 المكان

 توعية ثقافية قاعات بحث
 

 اجتماعات علمية
      

 الفرقة الخميس
 المكان

         توعية ثقافية اجتماعات علمية

              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكلية     رئيس القسم                             الجداول واالنتدابات              36  عاتعدد السا                   
                  

 مصطفىأ.د / أسماء عبد المنعم             (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 



 

               المواد االجتماعيةالقسم:                الدراسي الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل                                                    

جميل محمد العزب النجارد./ االسـم:              2016/2017للعام الجامعي                                                                               

           مدرس بالقسمالوظيفة:                                                                                                                     قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

 

 قاعات بحث

 

 توعية ثقافية

 

 اجتماعات علمية
      

 الفرقة األحد
 المكان

 

 توعية ثقافية
      قاعات بحث اجتماعات علمية

 الفرقة االثنين
 المكان

 اجتماعات علمية
 

 توعية ثقافية
 أعمال ومهام الجودة

ياري(مشكالت بيئة )اخت  

جغرافيا1  

ب60ق  

    

 الفرقة الثالثاء
 المكان

 قاعات بحث توعية ثقافية     اجتماعات علمية

 جغرافيا حيوية

(جغرافيا 2)  

542ق  

    

 الفرقة األربعاء
 المكان

     اجتماعات علمية

 
 توعية ثقافية قاعات بحث

اجتماعات 

     علمية
     

 الفرقة الخميس
 المكان

            

              رئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكليةالجداول واالنتدابات             36عدد الساعات                     

               

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        (إبراهيم )ا.د/ محمد سالم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 

 



  

              المواد االجتماعية   القسم:        الدراسي الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل                                                    

           محمد محمد عبد العال/د االسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                                         

               مدرس بالقسم الوظيفة:                                                                                                         قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

 

 جغرافيا طبيعية

دراسات(3)  

40ق  

 

 قاعات بحث

 

 اجتماعات علمية
    

 الفرقة األحد
 المكان

    
 

 قاعات بحث

 

ت علميةاجتماعا  
    

 الفرقة االثنين
 المكان

 جغرافيا طبيعية

دراسات(تعليم 3)  

40ق  

 قاعات بحث أعمال ومهام الجودة  
 

 

 

 توعية ثقافية
 

 الفرقة الثالثاء
 المكان

  
 

 قاعات بحث

 

 توعية ثقافية
      

 الفرقة األربعاء
 المكان

 

 قاعات بحث

 

 اجتماعات علمية
        

 الفرقة الخميس
 المكان

 ارصاد جوية

جغرافيا1  

ب60ق  

  

 دراسة ميدانية طبيعية

جغرافيا2  

ب60ق  

جغرافيا البحار 

 والمحيطات

خغرافيا3  

ب60ق  

    

                عميد الكلية             رئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          الجداول واالنتدابات             36عدد الساعات                  
                 

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 

 



 

               المواد االجتماعيةالقسم:            الدراسي الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل                                                    

   م محمدمحمد صبحي إبراهيد./0م0أاالسـم:                2016/2017للعام الجامعي                                                                         

             بالقسماستاذ مساعد الوظيفة:                                                                                                    قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
كانالم  

 

 جغرافيا مصر البشرية 

جغرافيا4  

542ق  

 

 احصاء 

جغرافيا  1  

ب60ق  

 

 اجتماعات علمية
    

 الفرقة األحد
 المكان

            

 الفرقة االثنين
 المكان

 جغرافيا اوراسيا

دراسات2  

501ق  

  أعمال  و مهام الجودة

 جغرافيا النقل والتجارة 

جغرافيا 3  

 معمل جغرافيا 

   

قةالفر  الثالثاء  
 المكان

 

 جغرافيا النقل و التجارة

جغرافيا3  

442ق  

 

 جغرافيا اوراسيا

دراساتتعليم   4 

225ق  

 

 قاعات بحث

 خرائط طبوغرافية

جغرافيا4  

505ق  

    

 الفرقة األربعاء
 المكان

 

 توعية ثقافية
  

 

 قاعات بحث
      

 الفرقة الخميس
 المكان

 نظم معلومات الجغرافيا 

(1مج )  

 معمل جغرافيا 

م معلومات الجغرافيا نظ  

(2مج )  

 معمل جغرافيا

 احصاء 

جغرافيا  1  

ب60ق  

      

              رئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكليةالجداول واالنتدابات             30عدد الساعات                    
                 

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 

 



 

           

            المواد االجتماعية  القسم:             الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثانيجدول توزيع                                                 

زكريا صادق الرفاعي د /أ. االسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                                            
استاذ بالقسم                          الوظيفة:                                                                                                 ول واالنتداباتالجداقسم            

                                 
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

 

 توعية ثقافية

 

 تاريخ مصر المعاصر

تاريخ4  

502ق  

 تاريخ مصر الحديث

جغرافيا4  

542ق  

      

 الفرقة األحد
 المكان

  

 

 تاريخ األمريكتين

تاريخ4  

404ق  

  

 

 تاريخ مصر الحديث

جغرافيا4  

542ق   

    

 الفرقة االثنين
 المكان

  
 

 اجتماعات علمية
 أعمال ومهام الجودة

تاريخ العرب الحديث 

 والمعاصر

دراسات(تعليم 3)  

40ق  

 

 قاعات بحث
  

 الفرقة الثالثاء
 المكان

  
 

 توعية ثقافية
  

 

 تاريخ العرب الحديث

دراساتتعليم 3  

20م  

    

 الفرقة األربعاء
 المكان

       قاعات بحث    

 الفرقة الخميس
 المكان

            

                عميد الكلية                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         م                              رئيس القسلجداول واالنتدابات           ا 24  عدد الساعات              
        

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                       ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 



 

 

           المواد االجتماعية القسم:                    جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني                                                  

هبة عادل محمد عبد العظيم  /أ االسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                                           

                            دهمعي  الوظيفة                                                                                                       قسم الجداول واالنتدابات

 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

      توعية ثقافية اجتماعات علمية

 الفرقة األحد
 المكان

      توعية ثقافية اجتماعات علمية قاعات بحث

 الفرقة االثنين
 المكان

يةجغرافيا مصر البشر   
جغرافيا4  

 ق

 أعمال ومهام الجودة قاعات بحث
اجتماعات 

 علمية
     

 الفرقة الثالثاء
 المكان

 خرائط طبوغرافية
جغرافيا4  

      توعية ثقافية اجتماعات علمية

 الفرقة األربعاء
 المكان

 قاعات بحث
مشكالت 

 بيئية
جغرافيا4  

      اجتماعات علمية 

 الفرقة الخميس
 المكان

تماعات علميةاج قاعات بحث  
قاعات 

 بحث
    

               رئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكليةالجداول واالنتدابات             42الساعاتعدد                   
                 

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     ييتعلى مسؤول أقوم بتدريس هذه المواد

 

 



 

 

 

              المواد االجتماعية م:  القس         جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني                                                    

     د/سلوى عبد الخالق على0أاالسـم:                    2016/2017للعام الجامعي                                                                         

    بالقسممتفرغ   أستاذ دكتور  الوظيفة:                                                                                                       قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

  

 تاريخ االيوبين والمما ليك

تاريخ3  

40ق  

 تاريخ االيوبين والمما ليك

تاريخ3  

 57ق

 

 اجتماعات علمية
    

 الفرقة األحد
 المكان

   

     قاعات بحث اجتماعات علمية توعية ثقافية

 الفرقة االثنين
 المكان

       أعمال ومهام الجودة قاعات بحث  

 الفرقة الثالثاء
 المكان

 توعية ثقافية  

 باسيةالدولة العتاريخ 

تاريخ1  

502ق  

      

 الفرقة األربعاء
 المكان

جتماعات علميةا    

 العربية الدولة العربية

تاريخ1  

502ق  

      

 الفرقة الخميس
 المكان

            

                 كليةرئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الالجداول واالنتدابات             24عدد الساعات              
              

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 



 

 

 

                المواد االجتماعيةالقسم:                وزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثانيجدول ت                                                  

  البحيري  علي / زكي عليد.ما. االسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                                         

         الوظيفة: أستاذ مساعد متفرغ بالقسم                                                                                                       داول واالنتداباتقسم الج

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

 

 توعية ثقافية

 

 تاريخ مصر الحديث والمعاصر

دراساتتعليم 4  

225ق  

 

 تاريخ العرب المعاصر

تاريخ4  

 502ق

   توعية ثقافية اجتماعات علمية

 الفرقة األحد
 المكان

    

نصوص تاريخية باللغة 

 اإلنجليزية

404تاريخ( ق4)  

تاريخ مصر الحديث 

 والمعاصر

 ب60دراسات( ق4)

   اجتماعات علمية

يناالثن  
 الفرقة
 المكان

  

 

 تربية قومية

تاريخ1  

 ب60ق

 اجتماعات علمية أعمال ومهام الجودة
 

 قاعات بحث
  

 الفرقة الثالثاء
 المكان

 

 توعية ثقافية

 

 قاعات بحث

 

 اجتماعات علمية
      

 الفرقة األربعاء
 المكان

            

 الفرقة الخميس
 المكان

            

              رئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكليةالجداول واالنتدابات             30ساعات  عدد ال                 
                 

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 



 

            المواد االجتماعيةالقسم:                الدراسي الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل                                                     

عبد المنعم أحمد الدسوقى/ د.ما. االسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                                            

       أستاذ مساعد متفرغ بالقسمالوظيفة:                                                                                                            قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

 

 توعية ثقافية

 

 اجتماعات علمية

 تاريخ مصر االسالمية

 دراساتتعليم  3

 51ق 

      

 الفرقة األحد
 المكان

 

 اجتماعات علمية
  

 

 اجتماعات علمية
      

 الفرقة االثنين
 المكان

  

 

 تاريخ مصر االسالمية

تاريخ3  

 404ق

       أعمال ومهام الجودة

 الفرقة الثالثاء
 المكان

 قاعات

 بحث

توعية 

 ثقافية
  

 

 تاريخ مصر االسالمية

 تعليم دراسات3

 57ق

      

 الفرقة األربعاء
 المكان

 

 توعية ثقافية

 

ميةتاريخ مصر االسال  

تاريخ3  

502ق  

 

 اجتماعات علمية
      

 الفرقة الخميس
 المكان

بحث قاعات اجتماعات علمية        توعية ثقافية 

              عميد الكلية              رئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         الجداول واالنتدابات              30عدد الساعات                   
               

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                       ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 



 

                    المواد االجتماعية القسم:    الدراسي الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل                                                    

    الشبراوي عثمان د./عمر عمرم 0أ االسـم:                        2016/2017للعام الجامعي                                                                 

       أستاذ مساعد متفرغ بالقسمالوظيفة:                                                                                                     قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

 

 توعية ثقافية

 

 قاعات بحث

 

 اجتماعات علمية
    

 الفرقة األحد
 المكان

  
 

 اجتماعات علمية
  

 

 تاريخ اسالمي

عربي1  

57ق  

    

 الفرقة االثنين
 المكان

 

 قاعات بحث

 علم الوثائق

تاريخ2  

502ق  

   أعمال ومهام الجودة
 

 اجتماعات علمية

 

 توعية ثقافية

 الفرقة الثالثاء
 المكان

  
 

ات علميةاجتماع  
  

 تحقيق المخطوطات

تاريخ3  

 57ق

    

 الفرقة األربعاء
 المكان

       قاعات بحث   اجتماعات علمية

 الفرقة الخميس
 المكان

            

                  لتعليم والطالب                       عميد الكليةرئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون االجداول واالنتدابات             30عدد الساعات              
               

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 

 



 

               المواد االجتماعية القسم:                الدراسي الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل                                                   

     د./ أحمد فاروق رضوانأ.م. االسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                                         

                بالقسم مساعد أستاذالوظيفة:                                                                                                        قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

 

 اجتماعات علمية

 

 توعية ثقافية
      

 الفرقة األحد
 المكان

 

 قاعات بحث

 

 اجتماعات علمية
        

 الفرقة االثنين
 المكان

 

 توعية ثقافية
   أعمال ومهام الجودة  

 

 اجتماعات علمية
  

 الفرقة الثالثاء
 المكان

      

 تاريخ قديم

ةخاصة موادتربي1  

ب60ق  

 تاريخ قديم

تربيةخاصة مواد1  

ب60ق  

  

 الفرقة األربعاء
 المكان

   قاعات بحث  

 نصوص تاريخية

تاريخ2  

 أ60ق

    

 الفرقة الخميس
 المكان

  

 ين مصر في العصر

اليوناني والروماني 

 502ق(تاريخ 2)

 تاريخ مصر اليونانية والرومانية

 دراسات2

 50ق

    

                    رئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكليةالجداول واالنتدابات            30عات عدد السا          
          

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 

 

 



 

     المواد االجتماعيةالقسم:                الدراسي الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل                                                

  عبد الفتاحد./سمير إبراهيم  االسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                                         

                        درس بالقسممالوظيفة:                                                                                                        قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

 قضايا تاريخية معاصرة

تاريخ4  

 502ق

 

 توعية ثقافية

 تاريخ مصر المعاصر

علم نفس3  

 201ق

 

 اجتماعات علمية
    

 الفرقة األحد
 المكان

 

 والمعاصرتاريخ اوربا 

تاريخ4  

404ق  

 

 قاعات بحث

 

 اجتماعات علمية
    

 الفرقة االثنين
 المكان

 أعمال ومهام الجودة    

 والمعاصرالحديث تاريخ اوربا 

دراسات1  

 42ق

 اجتماعات علمية

 الفرقة الثالثاء
 المكان

 تاريخ مصر المعاصر

علم نفس3  

 402ق

 تاريخ مصر المعاصر

جغرافيا4  

505ق  

صرتاريخ مصر المعا  

جغرافيا4  

505ق  

      

 الفرقة األربعاء
 المكان

       توعية ثقافية اجتماعات علمية قاعات بحث

 الفرقة الخميس
 المكان

            

                  لطالب                       عميد الكليةرئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم واالجداول واالنتدابات            36عدد الساعات              
              

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 

 



 

             المواد االجتماعيةالقسم:                الدراسي الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل                                                     

                       د / نها عوض رمضان االسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                                         

                       مدرس بالقسمالوظيفة:                                                                                                         قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

            

 الفرقة األحد
 المكان

 توعية ثقافية
 

 اجتماعات علمية

 

 توعية ثقافية
    

 الفرقة االثنين
 المكان

بيزنطيةالدولة التاريخ   

تاريخ2  

 502ق

 

 قاعات بحث
   أعمال ومهام الجودة

 

 اجتماعات علمية

 الفرقة الثالثاء
 المكان

قات بين الشرق والغربعال  

تاريخ3  

 501ق

الوسيطاوربا معالم تاريخ   

تاريخ1  

502 ق  

 

 توعية ثقافية
      

 الفرقة األربعاء
 المكان

 عالقات بين الشرق والغرب

تاريخ3  

 22مدرج 

 معالم تاريخ اوربا الوسيط

تاريخ1  

 227ق

 

 اجتماعات علمية
     توعية ثقافية

 الفرقة الخميس
 المكان

  

بيزنطيةالدولة التاريخ   

تاريخ2  

502ق  

       قاعات بحث

                 رئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكليةالجداول واالنتدابات             36عدد الساعات               
             

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يهذه المواد على مسؤوليت أقوم بتدريس

 

 

 

 

                                             



 

                  المواد االجتماعيةالقسم:                الدراسي الثانياضرات للفصل جدول توزيع الدروس والمح                                    

                            م / مختار محمد مختار االسـم:           2016/2017للعام الجامعي                                                                         

                                  معيدالوظيفة:                                                                                                        واالنتدابات قسم الجداول
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

عات علميةاجتما       توعية ثقافية 

 الفرقة األحد
 المكان

      توعية ثقافية اجتماعات علمية جغرافيا السكان

 الفرقة االثنين
 المكان

 أعمال ومهام الجودة اجتماعات علمية
توعية 
 ثقافية

     

 الفرقة الثالثاء
 المكان

      توعية ثقافية اجتماعات علمية

 الفرقة األربعاء
 المكان

ات بحثقاع       قاعات بحث 

 الفرقة الخميس
 المكان

      قاعات بحث قاعات بحث

                   رئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكليةالجداول واالنتدابات             42عدد الساعات           
           

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 

 

 



 

              المواد االجتماعية القسم:                الدراسي الثانيللفصل جدول توزيع الدروس والمحاضرات                                                    

       / فاطمة محمود منصور أ االسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                                         

                               معيدهالوظيفة:                                                                                                        قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

       توعية ثقافية اجتماعات علمية

 الفرقة األحد
 المكان

 توعية ثقافية
 مدخل الي علم الوثائق

تاريخ2  
502ق  

     قاعات بحث

 الفرقة االثنين
 المكان

 تحقيق المخطوطات 
تاريخ 3  

 معمل الجغرافيا 
     توعية ثقافية أعمال ومهام الجودة اجتماعات علمية

 الفرقة الثالثاء
 المكان

   توعية ثقافية

عربيةتاريخ الدولة ال  

تاريخ1  

502ق  

    

 الفرقة األربعاء
 المكان

 قاعات بحث اجتماعات علمية توعية ثقافية
 تاريخ الدولة العباسية

تاريخ1  

502ق  

    

 الفرقة الخميس
 المكان

         قاعات بحث

              وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكلية                رئيس القسم                  الجداول واالنتدابات              42عدد الساعات                   
                

 د المنعم مصطفىأ.د / أسماء عب            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 

 



                                          

 

               المواد االجتماعية القسم:                الدراسي الثانيجدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل                                                   

   مروه محمد محمود محمد  /أ االسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                                         

                               معيدهالوظيفة:                                                                                                        قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  7-8  

 الفرقة السبت
 المكان

      توعية ثقافية اجتماعات علمية

 الفرقة األحد
 المكان

      اجتماعات علمية قاعات بحث

 الفرقة االثنين
 المكان

       أعمال ومهام الجودة اجتماعات علمية

 الفرقة الثالثاء
 المكان

   اجتماعات علمية
توعية 
 ثقافية

     

 الفرقة األربعاء
 المكان

      اجتماعات علمية قاعات بحث

 الفرقة الخميس
 المكان

  

 تاريخ األمريكتين
تاريخ4  
402ق   

  

 تاريخ مصر المعاصر

تاريخ4  

402ق  

    

               رئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكليةابات           الجداول واالنتد 42عدد الساعات                   
                 

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        ()ا.د/ محمد سالم إبراهيم     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 

 



 

                                         المواد االجتماعية القسم:                جدول توزيع الدروس والمحاضرات للفصل الدراسي الثاني                  
ناهد يوسف السيد يوسف  /أ االسـم:                   2016/2017للعام الجامعي                                                          

                               الوظيفة: معيده                                                                                                       قسم الجداول واالنتدابات
 

9-8 أيام األسبوع  9-10  10-11  11-12  12-1  1-2  2-3  3-4  4-5  5-6  6-7  
7-
8 

 الفرقة السبت
 المكان

      توعية ثقافية اجتماعات علمية

 الفرقة األحد
 المكان

ثمصر الحدي ختاري  
تاريخ4  
402ق  

 

      اجتماعات علمية  

 الفرقة االثنين
 المكان

ةأعمال ومهام الجود اجتماعات علمية  

يا تاريخيةقضا  

تاريخ4  

502ق  

    

 الفرقة الثالثاء
 المكان

   اجتماعات علمية
توعية 
      ثقافية

 الفرقة األربعاء
 المكان

      قاعات بحث توعية ثقافية

 الفرقة الخميس
 المكان

 التاريخ العربي المعاصر
تاريخ4  
402ق  

  

نصوص تاريخيه باللغة 
 األنجليزية

402تاريخ(ق4)  
      

              رئيس القسم                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                       عميد الكليةالجداول واالنتدابات             42عدد الساعات                   
                 

 أ.د / أسماء عبد المنعم مصطفى            (        محمد قرني زبيدة)ا.د/                        (راهيم)ا.د/ محمد سالم إب     يأقوم بتدريس هذه المواد على مسؤوليت

 


