
 جدول محاضرات الفرقة األولى عام   

 م 0202/  0202الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 اولى عام مجموعة )أ(

   ON Lineاألسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان مجموعة

22:02 – 9  ابو بكر أ   السبت الحاسب األلى د. طارق جالل  

 د. احمد عبد الظاهر  20:21 – 22:01  ابو بكر أ

 

القوانين والتشربعات 

 والمواثيق

0 - 20:02  ابو بكر أ  حقوق انسان     أ.د شعبان رافت 

0:02 – 0  ابو بكر أ  التفكير النقدى أ.د سليمان الحويلى 

22:02 – 9  ابو بكر أ  االحد آثار وحضارة اإلسالمية أ.د محمد حمزة 

 تاريخ مصر اإلسالمية أ.د محمود إبراهيم   20:21 – 22:01  ابو بكر أ

0 - 20:02  ابو بكر أ أ.د سيد البنا     مبادئ ترميم اآلثارغير  

 العضوية

0:02 – 0  ابو بكر أ  التفكير النقدى د. نهى جميل 

              اآلثارترميم رئيس قسم                                        رئيس قسم اآلثار اإلسالمية  

  

 

أ.د عاطف عبد اللطيف عبد السميع                                         أ.د عبد العزيز صالح سالم 

  

 

 

                الكليةعميد                                          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   

                    

 

أ.د احمد رجب محمد                                     أ.د محسن محمد نجم الدين               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفرقة األولى عام جدول محاضرات  

  م0202/  0202الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 اولى عام مجموعة )ب(

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان مجموعة

22:02 – 9  ابو بكر )ب( ناالثني الحاسب األلى د. طارق جالل    

 د. احمد عبد الظاهر  20:21 – 22:01  ابو بكر )ب(

 

 القوانين والتشربعات

 والمواثيق

0 - 20:02  ابو بكر )ب(  حقوق انسان     أ.د شعبان رافت 

0:02 – 0  ابو بكر )ب(  التفكير النقدى أ.د سليمان الحويلى 

22:02 – 9  ابو بكر )ب( عبد العزيز صالحأ.د   ءالثالثا تاريخ مصر اإلسالمية   

 آثار وحضارة اإلسالمية ياسر اسماعيل . أ.د   20:21 – 22:01  ابو بكر )ب(

0 - 20:02  ابو بكر )ب(  مبادئ ترميم اآلثارغير أ.د منى فواد 

 العضوية

0:02 – 0  ابو بكر )ب(  التفكير النقدى د. نهى جميل  

              اآلثارترميم رئيس قسم                                        رئيس قسم اآلثار اإلسالمية  

  

 

أ.د عاطف عبد اللطيف عبد السميع                                         أ.د عبد العزيز صالح سالم 

  

 

 

                عميد الكلية                                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   

                    

 

أ.د احمد رجب محمد                                     أ.د محسن محمد نجم الدين               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

جدول محاضرات الفرقة األولى عام    

م 0202/  0202الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى   

 اولى عام مجموعة )ج(

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان مجموعة

22:02 – 9  ابو بكر )ج(  االربعاء الحاسب األلى د. طارق جالل  

20:21 – 22:01  ابو بكر )ج( د. احمد عبد  

 الظاهر

القوانين 

والتشربعات 

 والمواثيق

 

0 - 20:02  ابو بكر )ج(  حقوق انسان     أ.د شعبان رافت 

0:02 – 0  ابو بكر )ج( أ.د سليمان  

 الحويلى

 التفكير النقدى

22:02 – 9  ابو بكر )ج( رافت أ.د  

 النبراوى

تاريخ مصر 

 اإلسالمية

 الخميس

أ.د محمود   20:21 – 22:01  ابو بكر )ج(

 مرسى

آثار وحضارة 

 اإلسالمية

0 - 20:02  ابو بكر )ج( أ.د وفاء انور    

 

مبادئ ترميم 

ةاآلثارغير العضوي  

0:02 – 0  ابو بكر )ج( نهى جميل د .    التفكير النقدى 

              اآلثارترميم رئيس قسم                                        رئيس قسم اآلثار اإلسالمية  

  

 

أ.د عاطف عبد اللطيف عبد السميع                                         أ.د عبد العزيز صالح سالم 

  

 

 

                عميد الكلية                                         وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   

                    

 

أ.د احمد رجب محمد                                     أ.د محسن محمد نجم الدين               

  

                                     

 

 
 

 

 
 


