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 عميد الكليةالقائم بعمل  وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث و               لمنسق األكاديمي للتعليم المفتوح                                             ا

 

7102/7102للعام الجامعى  الدراسات التاريخيةبرنامج  الثانيلفصل الدراسى ا الثالثةجدول محاضرات الفرقة   

 اليوم المادة الفترة استاذ المادة القاعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ق

 
702 

 السبت تاريخ الفن المصري القديم 01إلى   2 د. صابر صادق + د. محمد المقدم
 المجتمع المصري القديم 07إلى    01 د. وفدي أبو النضر + د. مرفت فراج 71/2/2172

 تاريخ مصر في عصر األيوبيين والمماليك 7إلى  07 د. إبراهيم مرجونة

 السبت تاريخ أسيا الحديث والُمعاصر  01إلى   2 د. فايزة ملوك
 عصر الحروب الصليبية 07إلى    01 د. عادل هالل 22/2/2172

  7إلى  07 

 السبت تاريخ الفن المصري القديم 01إلى   2 مد. صابر صادق + د. محمد المقد
 المجتمع المصري القديم 07إلى    01 د. وفدي أبو النضر + د. مرفت فراج 3/2172 /3

 تاريخ مصر في عصر األيوبيين والمماليك 7إلى  07 د. إبراهيم مرجونة

 السبت تاريخ أسيا الحديث والُمعاصر  01إلى   2 د. فايزة ملوك
 عصر الحروب الصليبية 07إلى    01 د. عادل هالل 3/2172 /71

  7إلى  07 

 السبت تاريخ الفن المصري القديم 01إلى   2 د. صابر صادق + د. محمد المقدم
 المجتمع المصري القديم 07إلى    01 د. وفدي أبو النضر + د. مرفت فراج 3/2172 /71

 مصر في عصر األيوبيين والمماليك تاريخ 7إلى  07 د. إبراهيم مرجونة

 السبت تاريخ أسيا الحديث والُمعاصر  01إلى   2 د. فايزة ملوك
 عصر الحروب الصليبية 07إلى    01 د. عادل هالل 3/2172 /22

  7إلى  07 

 السبت تاريخ الفن المصري القديم 01إلى   2 د. صابر صادق + د. محمد المقدم
 المجتمع المصري القديم 07إلى    01 وفدي أبو النضر + د. مرفت فراجد.  3/2172 /37

 تاريخ مصر في عصر األيوبيين والمماليك 7إلى  07 د. إبراهيم مرجونة

 السبت تاريخ أسيا الحديث والُمعاصر  01إلى   2 د. فايزة ملوك
 عصر الحروب الصليبية 07إلى    01 د. عادل هالل 2/2172 /1

  7إلى  07 

 السبت تاريخ الفن المصري القديم 01إلى   2 د. صابر صادق + د. محمد المقدم
 المجتمع المصري القديم 07إلى    01 د. وفدي أبو النضر + د. مرفت فراج 2/2172 /72

 تاريخ مصر في عصر األيوبيين والمماليك 7إلى  07 د. إبراهيم مرجونة

 السبت تاريخ أسيا الحديث والُمعاصر  01إلى   2 د. فايزة ملوك
 عصر الحروب الصليبية 07إلى    01 د. عادل هالل 2/2172 /27

  7إلى  07 

 

 

 

 


