
 عميـد الكلية   يم والطالبوكيل الكلية لشئون التعل    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 5 مدرج 10-8 السبت /احمد ناصفد اإلسالم والبعثة النبوية والخالفة الراشدة قبل العرب

 5 مدرج 12-10 السبت /محمد الشرقاويد القيـام والتوسـع في أوروبا العثمـانيـة الدولـة

   5-4 السبت /محمد الشرقاويد القيـام والتوسـع في أوروبا العثمـانيـة الدولـة

 4 مدرج 12-10 االثنين /السيد جادد اليــونـــــان وحضـــارة تاريــــخ

   5-4 االثنين /السيد جادد اليــونـــــان وحضـــارة تاريــــخ

 4 مدرج 10-8 األربعاء /امين عامرد الدولة الوسطى الفرعوني حتى نهاية مصر تاريخ

 4 مدرج 12-10 األربعاء /معتز السروجيد ) حـديثـــة ( أوروبيـــة لـغـــــــة

 4 مدرج 3-12 األربعاء /حسين عطيةد فـي العصــور الوسطـى أوروبــا تاريــخ

   5-4 األربعاء /معتز السروجيد ) حـديثـــة ( أوروبيـــة لـغـــــــة

 الفـرقـة األولى  –جـدول محاضـرات قسـم التـاريــــخ 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 بوالطال

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   يم والطالبوكيل الكلية لشئون التعل    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 9 مدرج 10-8 السبت /محمد امبابي + د/محمد زيند األمـويــــة الــدولـــــة تاريــــخ

 9 مدرج 12-10 السبت /ابراهيم فؤادد في العصـر الحـديـث آسيــــا تاريــــخ

 9 مدرج 1-12 السبت /احمد ناصفد " إسـالمـيبلغة أوروبيـة "  تاريخيـة نصـوص

   5-4 السبت /ابراهيم فؤادد في العصـر الحـديـث آسيــــا تاريــــخ

 4 مدرج 10-8 االثنين /هالة السطيحةد الـرومـــــان وحـضــــارة تاريـــخ

 4 مدرج 3-12 االثنين /فوزي المصريد الحديث والمعاصر ) المغرب العربي (  العربيالعالم  تاريخ

 5 درجم 12-10 األربعاء /حسين عطيةد البيزنطيـة وحضـارتـهــا الدولــة تاريــخ

 5 مدرج 2-12 األربعاء /زينب عثماند الفرعوني ) الدولة الحديثة والعصر المتأخر ( مصر تاريخ

 5 مدرج 4-2 السبت /محمد فياضد " إسـالمـيبلغة أوروبيـة "  تاريخيـة نصـوص

   5-4 األربعاء عطية /حسيند البيزنطيـة وحضـارتـهــا الدولــة تاريــخ

   6-5 األربعاء /زينب عثماند الفرعوني ) الدولة الحديثة والعصر المتأخر ( مصر تاريخ

 الفـرقـة الثانية  –جـدول محاضـرات قسـم التـاريــــخ 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   يم والطالبوكيل الكلية لشئون التعل    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 4 مدرج 10-8 السبت /نبيل سرحاند الحـــديـث ــاأفـريقي تاريــخ

   5-4 السبت /نبيل سرحاند الحـــديـث أفـريقيــا تاريــخ

 5 مدرج 10-8 االثنين /علي األمبابيد الشرق األدنى القديم ) سوريا والعراق ( وحضارة تاريخ

 5 مدرج 12-10 االثنين /اسامة زكيد الصـلـيـبـيـة الحــروب عصــر

 5 مدرج 2-12 االثنين /اسامة زكيد " وسيطبلغة أوروبية "  تاريخية وصنص

 5 مدرج 4-2 االثنين /هالة السطيحةد في العصـر البطلمـي مصـر تاريـــخ

   5-4 االثنين /اسامة زكيد " وسيطبلغة أوروبية "  تاريخية نصوص

 9 مدرج 3-12 األربعاء /محمد فياضد في العصـر الفاطمـي مصـر تاريــخ

 الفـرقـة الثالثة  –جـدول محاضـرات قسـم التـاريــــخ 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة



 عميـد الكلية   يم والطالبوكيل الكلية لشئون التعل    مدير شؤون التعليم    شؤون الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المكــان الوقت اليوم بالتدريس القائم الـدراســـي المـقــــرر اســــم

 5 مدرج 2-12 السبت /ابراهيم عبد العالد وأستراليا " األمريكتانالجديد "  العالم تاريخ

 9 مدرج 10-8 االثنين /محمد امبابي + د/محمد زيند اإلسـالمــي المـغـــرب تاريــخ

 9 مدرج 12-10 االثنين /هالة السطيحةد مصر في العصر الروماني وحضارة ريختا

 9 مدرج 2-12 االثنين /محمد زيند/امال عبد العاطي + د اإلســالمــيــــة الحـضـــارة

 9 مدرج 5-2 االثنين /ابراهيم غانمد سيــاســيـــة جغــرافـيــــا

   6-5 االثنين /محمد امبابي + د/محمد زيند اإلسـالمــي المـغـــرب تاريــخ

 9 جمدر  12-10 األربعاء /امين عامرد القـديـمـــة مـصـر حضــــارة

   5-4 األربعاء /هالة السطيحةد مصر في العصر الروماني وحضارة تاريخ

  6-5 األربعاء /امين عامرد القـديـمـــة مـصـر حضــــارة

 

 ة الفـرقـة الرابع –جـدول محاضـرات قسـم التـاريــــخ 
 الفصل الدراسي األول 2019-2018للعام الجامعي 

كلية  –جامعة طنطا 
 اآلداب

شؤون التعليم 
 والطالب

 شــؤون الـدراسـة


