جامعة المنيا

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية اآلداب

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية والدروس العلمية والتكليفات

العام الدراسي 2023 /2022م
الساعة
األحد

اإلثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الفرقة  :األولي

الفصل الدراسي األول
9-8

10-9

1-12

12-11
11-10
تاريخ العرب قبيل البعثة
المحمدية
أ.د /صالح عيد

2-1
الحاسب اآللي
د /كلية العلوم

المادة
الفرقة
األسبوع
القاعة
المادة
الفرقة
القاعة
المادة
القاعة

علم التاريخ
د /محي الدين النادي

تاريخ مصر الحديث
أ.د /نبيل الطوخي

تاريخ مصر منذ أقدم العصور
د /محمود عبدالرازق

مدخل إلى تاريخ أوربا في العصور
الوسطي
أ.د /عادل عبدالحافظ+د محمد مرسي

المادة
المادة
القاعة

مخل إلي تاريخ وحضارة االغريق
د /محمد العايق

توزيع المواد طب ًقا لالئحة :

قسم  :التاريخ

رئيس القسم :

أ.د  /نبيل السيد الطوخي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /إبراهيم أبو الخير

3-2

5-4

4-3
تاريخ العرب
قبيل البعثة
أ.د /صالح
عيد

6-5

اللغة العربية
د /سماح دياب

عميد الكلية

يعتمد

أ.د /أشرف ماهر النواجي

أ.د /عصام الدين فرحات
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

جامعة المنيا

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية اآلداب

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية والدروس العلمية والتكليفات

العام الدراسي 2023 /2022م
الساعة

الثالثاء
األربعاء
الخميس

المادة
القاعة

اإلثنين

توزيع المواد طب ًقا لالئحة :

قسم  :التاريخ

الفصل الدراسي األول
9-8

المادة
الفرقة
األسبوع
القاعة
المادة
الفرقة
القاعة
المادة
القاعة
المادة

األحد

الفرقة :الثانية

10-9
اللغة االنجليزية
د /أحمد السيد

11-10

1-12
12-11
تاريخ الدولة البيزنطية
د /أحمد عامر

2-1

تاريخ أوربا الحديث
د .أحمد عبدالقادر

موضوعات في تاريخ آسيا
د /شريف عبدالجواد

نصوص ووثائق تاريخية
د /عالية عبدالحميد
تاريخ مصر االسالمية
د .عمر بكر

اللغة العربية
د /شيماء عمر +د /أحمد صالح
تاريخ بالد اليونان حتى القرن( )5ق.م
د /محمد العايق

رئيس القسم :

أ.د  /نبيل السيد الطوخي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /إبراهيم أبو الخير

عميد الكلية

3-2

5-4

4-3

يعتمد

أ.د /عصام الدين فرحات
أ.د /أشرف ماهر النواجي
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

6-5

جامعة المنيا

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية اآلداب

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية والدروس العلمية والتكليفات

العام الدراسي 2023 /2022م
الساعة

الثالثاء
األربعاء

المادة
الفرقة
األسبوع
القاعة
المادة
الفرقة
القاعة
المادة
القاعة
المادة

الخميس

المادة
القاعة

األحد

اإلثنين

رئيس القسم :

الفرقة :الثالثة

الفصل الدراسي األول
11-10
10-9
9-8
العالقات بين الشرق والغرب
في العصور الوسطي
د .ازهار توفيق

1-12
12-11
جغرافيا سياسية
أ.د /ناريمان أبو كريشة

2-1

3-2

4-3

5-4

مصادر ومناهج بحث وسيط
د /محمد مرسي
تاريخ الدول المستقلة في المشرق
د /يونس خضري
تاريخ وحضارة مصر تحت حكم البطالمة
د .محمد العايق

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د  /نبيل السيد الطوخي

قسم  :التاريخ

أ.د /إبراهيم أبو الخير

تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر
د /أحمد عبدالمعز
تاريخ العصر العباسي الثاني
د /ليلي حسن

عميد الكلية
أ.د /أشرف ماهر النواجي

اللغة الفارسية
أ.د /سميحة زين العابدين
لغة شرقية قديمة هيروغليفية
د/حسام عبدالاله

يعتمد
أ.د /عصام الدين فرحات
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

6-5

جامعة المنيا

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية اآلداب

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية والدروس العلمية والتكليفات

العام الدراسي 2023 /2022م
الساعة

الثالثاء
األربعاء
الخميس

المادة
القاعة

اإلثنين

توزيع المواد طب ًقا لالئحة :

قسم  :التاريخ

الفصل الدراسي األول
9-8

المادة
الفرقة
األسبوع
القاعة
المادة
الفرقة
القاعة
المادة
القاعة
المادة

األحد

الفرقة :الرابعة

11-10

10-9

12-11

1-12

2-1

3-2

5-4

4-3

حضارة الدولة البيزنطية
د .محمد مجدي

تاريخ وحضارة الشرق اإلدني
د .محمد العايق

تاريخ مصر المعاصر
د .محمود رجب

مصادر ومناهج
أ.د /نبيل الطوخي
تاريخ األندلس
د .خضرة جمال

تاريخ القضايا العالمية المعاصرة
د .شريف عبد الجواد
اللغة الفارسية
د .سميحة زين العابدين
تاريخ اإلمبراطورية الرومانية
د .محمد العايق

لغة شرقية قديمة هيروغليفية
د .محمد رجب

رئيس القسم :

أ.د  /نبيل السيد الطوخي

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د /إبراهيم أبو الخير

عميد الكلية

يعتمد

أ.د /عصام الدين فرحات
أ.د /أشرف ماهر النواجي
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

6-5

