
 الفرقة األولى عام  جدول محاضرات  

 م2023/  2022الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 اليوم اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان مجموعة

11 - 8 ابو بكر  أ  السبت  الحاسب األلى د. طارق جالل  

 د. احمد عبد الظاهر  2 – 11 ابو بكر  أ

 

القوانين والتشربعات 

 والمواثيق

 أ.د/ محمد عبد الهادى   5 – 2 ابو بكر  أ

 أ.د/ شعبان رأفت 

 حقوق األنسان 

11 - 8 ابو بكر  أ  االحد آثار وحضارة اإلسالمية أ.د محمد حمزة 

 تاريخ مصر اإلسالمية أ.د محمود إبراهيم   2 – 11 ابو بكر  أ

 أ.د / وفاء أنور   5 – 2 ابو بكر  أ

 أ.د/ أبو بكر موسى 

مبادئ ترميم اآلثارغير 

 العضوية

 التفكير النقدى أ.د/ خالد غريب   6 – 5 ابو بكر  أ

 

 تنويه
أ، ب( )مجموعتين فقط الى  متم تقسيمه قد الفرقة األولىطالب يرجى العلم بأن  -

 (حقوق األنسان - القوانين والتشربعات والمواثيق -  الحاسب األلى)فى مقررات : 

 .فقط

 ثالثل (تقسيم اخر)  متم تقسيمه طالب الفرقة األولى قدالعلم بأن كما يرجى  -

تاريخ مصر  - آثار وحضارة اإلسالمية) ( فى مقررات :، جـ  )أ، ب مجموعات

    .(التفكير النقدى - مبادئ ترميم اآلثارغير العضوية - اإلسالمية
 

 

   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       

 

 

 

 

 

 



 

 الفرقة األولى عام جدول محاضرات

 م2222/  2222الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

11 - 8 ابو بكر  )ب( عبد العزيز صالحأ.د    الثالثاء تاريخ مصر اإلسالمية 

ياسر اسماعيل أ.د   2 – 11 ابو بكر  )ب(  آثار وحضارة اإلسالمية 

 أ.د / وفاء أنور   5 – 2 ابو بكر  )ب(

 أ.د/ أبو بكر موسى 

مبادئ ترميم اآلثارغير 

 العضوية

 التفكير النقدى  أ.د/ سليمان الحويلى  6 – 5 ابو بكر  )ب(

 

 تنويه
، ب( )أمجموعتين فقط الى  متم تقسيمه قد الفرقة األولىطالب يرجى العلم بأن 

 (حقوق األنسان - القوانين والتشربعات والمواثيق -  الحاسب األلى)فى مقررات : 

 .فقط

 ثالثل (تقسيم اخر)  متم تقسيمه طالب الفرقة األولى قدالعلم بأن كما يرجى  -

تاريخ مصر  - آثار وحضارة اإلسالمية) ( فى مقررات :، جـ  )أ، ب مجموعات

    .(التفكير النقدى - مبادئ ترميم اآلثارغير العضوية - اإلسالمية
 

 

 

اآلثارترميم رئيس قسم                                         رئيس قسم اآلثار اإلسالمية  

 

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

 

 

عميد الكلية                                      لشئون التعليم والطالبوكيل الكلية   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفرقة األولى عام جدول محاضرات    

م2222/  2222الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى   

 اليوم اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان مجموعة

(ب) 11 - 8 ابو بكر    االربعاء الحاسب األلى د. طارق جالل  

(ب)  د. احمد عبد الظاهر  2 – 11 ابو بكر  

 

القوانين والتشربعات 

 والمواثيق

(ب)  أ.د/ محمد عبد الهادى   5 – 2 ابو بكر  

 أ.د/ شعبان رأفت 

 حقوق األنسان 

11 - 8 ابو بكر  )ج( آمال العمرىأ.د    الخميس تاريخ مصر اإلسالمية 

 آثار وحضارة اإلسالمية أ.د محمود مرسى  2 – 11 ابو بكر  )ج(

 أ.د / وفاء أنور   5 – 2 ابو بكر  )ج(

 أ.د/ أبو بكر موسى 

مبادئ ترميم اآلثارغير 

 العضوية

نهى جميل د .   6 – 5 ابو بكر  )ج(  

 د/ شريف عمر

 التفكير النقدى

 

 تنويه
أ، ب( )مجموعتين فقط الى  متم تقسيمه قد الفرقة األولىطالب يرجى العلم بأن  -

 (حقوق األنسان - القوانين والتشربعات والمواثيق -  الحاسب األلى)فى مقررات : 

 .فقط

 ثالثل (تقسيم اخر)  متم تقسيمه طالب الفرقة األولى قدالعلم بأن كما يرجى  -

تاريخ مصر  - آثار وحضارة اإلسالمية) ( فى مقررات :، جـ  )أ، ب مجموعات

    .(التفكير النقدى - مبادئ ترميم اآلثارغير العضوية - اإلسالمية
 

 

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       

  

 

 
 


