
 

 محاضرات المباشرة      مجموعة )أ(    (قسم: التارٌخ )       3مدرج                                                                            

                                 م0202/0202لعام     ولالكلٌة: االداب                                                      الفصل الدراسً    اال

   6 4 4 1 1 01 01 01 01 8 الساعـة أيام األسبوع

 السبـت

 المقــرر

 تارٌخ مصر القدٌم
 د. ٌاسر حامد

 2س

 
 لغة عربٌة

 د.بهاء/ د.ٌاسر
1س  

تارٌخ العرب قبل 
 االسالم

 حمديد. وائل      
 2س

 جغرافٌا عامة
 د.كرٌم صالح

 2س

  

 األستـاذ

 المكــان

 األحــد

 المقــرر

 تارٌخ مصر الحدٌث
 د. عوض صقر

 3س

تارٌخ العرب 
 الحدٌث

 د. ولٌد حامد
     3س

تارٌخ اوربا  فً 
 العصور الوسطى
 د. أسامه حسٌب

 2س

تارٌخ وحضارة 
 الٌونان

             د. وائل حمدي
  2س

حاسب 
 آلً 
 )ب(

  )أ(

 األستـاذ

 المكــان

 االثنــيه

منهج البحث  المقــرر
التارٌخً 

 ا.د.ممدوح حسن
 3س

تارٌخ الحروب 
 الصلٌبٌة 

 د. صالح ضبٌع
 3س

 نصوص تارٌخٌة 
د. أسامه + د جمال 

 طه
 3س

تارٌخ اوربا فً 
 العصور الحدٌثة 
 د. حمادة وهبه

 3س          

 األستـاذ  

 المكــان

 الثالثـاء

 المقــرر

تارٌخ عصر النبوة 
 والخالفة 

 2أميمة احمد س0د

 تارٌخ الشرق األدنى
 د. نادٌه جبران

 0س

تارٌخ اوربا  فً 
 العصور الوسطى
 د. أسامه حسٌب

 2س

 تارٌخ صقلٌة     
 د. جمال طه

 0س

  
 األستـاذ

 المكــان

 األربعـاء

 المقــرر
 تارٌخ االمرٌكتٌن
 د. حماده وهبه

4س   

 الحضارة االسالمٌة 
 د. ممدوح حسن

 4س

الجغرافٌا 
 االقتصادٌة

 د.حمدي الدٌب
 0س

تارٌخ وحضارة 
 الرومان 

 د. علً شهٌد
 0س

  
 األستـاذ

 المكــان

 الخميـس

 تارٌخ مصر المعاصر المقــرر
 د. جمال عبد الرحٌم

4س        

 

تارٌخ المغرب فً 
 العصر االسالمً
               4د. جمال طه س

موضوع من تارٌخ 
 افرٌقٌا

 د. ولٌد حامد
 4س

 جغرافٌا مصر
 د.هالة حافظ

  4س

   

 األستـاذ

 المكــان

                     

 عميد انكهية                                                                                                      رئيس انقسم                                                                         وكيم انكهية نشئون انتعهيم وانطالة               

 أ.د فتوح خهيم                                                                           حسه                                                                            أ.د جمبل طه                                    أ.د ممدوح  

 
 



 

 

                                                                                                      

 جامعة سوهاج

                                                      مجموعة )ب(    (   8قاعة ) قسم التارٌخ    المحاضرات المباشرة   م0202/    0202لعام   االولالفصل الدراسً                الكلٌة: االداب      

أيام 
 األسبوع

   6 4 4 1 1 01 01 01 01 8 الساعـة

 السبـت

  المقــرر
ةلغة عربٌ  

 .بهاء/ د.ٌاسر
1س  

 تارٌخ مصر القدٌم
 د. ٌاسر حامد

 2س

 جغرافٌا عامة 
 د.كرٌم مصلح

 2س

تارٌخ العرب قبل 
 االسالم

 حمديد. وائل      
  2س

  
 األستـاذ

 المكــان

 األحــد

تارٌخ العرب  المقــرر
 الحدٌث

 د. ولٌد حامد
    3س

تارٌخ مصر 
 الحدٌث

 د. عوض صقر
  3س

تارٌخ وحضارة 
 الٌونان

             د. وائل حمدي
 2س

تارٌخ اوربا  فً 
 العصور الوسطى
 د. أسامه حسٌب

 2س

  
 األستـاذ

 المكــان

 االثنــيه

تارٌخ الحروب  المقــرر
 الصلٌبٌة 

 د. صالح ضبٌع
 3س

منهج البحث 
التارٌخً 

 ا.د.ممدوح حسن
 3س

تارٌخ اوربا فً 
 العصور الحدٌثة 
 د. حمادة وهبه

 3س          

 نصوص تارٌخٌة 
د. أسامه + د جمال 

 طه
 3س

 األستـاذ  

 المكــان

 الثالثـاء

الشرق تارٌخ  المقــرر
 األدنى

 د. نادٌه جبران
 0س

تارٌخ عصر النبوة 
 والخالفة 

 2أميمة احمد س0د

 تارٌخ صقلٌة
 د. جمال طه

0س  

تارٌخ اوربا  فً 
 العصور الوسطى
 د. أسامه حسٌب

  2س

 األستـاذ  

 المكــان

 األربعـاء

 المقــرر
 الحضارة االسالمٌة 

 د. ممدوح حسن
 4س

 تارٌخ االمرٌكتٌن
 د. حماده وهبه

 4س 

تارٌخ وحضارة 
 الرومان 

 د. علً شهٌد
 0س

الجغرافٌا 
 االقتصادٌة

 د.حمدي الدٌب
 0س

  
 األستـاذ

 المكــان

 الخميـس

 المقــرر
تارٌخ المغرب فً  

 العصر االسالمً
               4د. جمال طه س

 تارٌخ مصر المعاصر
 د. جمال عبد الرحٌم

 4س

 مصرجغرافٌا 
 د.هالة حافظ

 4س

موضوع من تارٌخ 
 افرٌقٌا

 د. ولٌد حامد
 4س

 األستـاذ  

 المكــان

 عميد انكهية                                                                                رئيس انقسم                                                                         وكيم انكهية نشئون انتعهيم وانطالة           يعتمد،،،  
 أ.د فتوح خهيم                                                                                 ممدوح حسه                                                                            أ.د جمبل طه                              أ.د                 


