
جامعة المنوفية

بية كلية التر

 الى 9

9.45

الى 9.45

10.30

الى 10.30

11.15

الى 11.15

12

الى 12

12.45

الى12.45

 1.30

الى 1.30

2.15

2.15 

3الى 

المادة

المحاضر

علم نفس المادة

اجتماعي
مباديء الجودة

سامى أبو / د .أالمحاضر

بيه

دعاء / د

الشاعر

المادةاإلثنين
اللغة العربية

المحاضر
محمد كمال/ د هابيل فهمى/ د 

محمد شرقاوى و / د 

عبد السميع شحاته/ د

ايناس نور الدين  / د 

على سليمان/ و د 
ايمان البلتاجي/ دأسامة سليم/ د

معالم تاريخ يونانى
معالم تاريخ الشرق 

األدنى القديم

حسين غريب الدور األول / د.قاعة أ (5 ) جميع المحاضرات بمدرج 2021/2020جدول محاضرات الفرقة األولى   شعبة التاريخ  

السبت

االحد

جغرافيا طبيعية

محمدى شعبان/ د 

تربية وقضايا عصر

احمد دراز/ د .أ

منهج بحث تاريخى
تاريخ الفكر 

االجتماعى

اليوم  والتاريخ

معالم التاريخ المصري 

القديم



جامعة المنوفية

بية كلية التر

 الى 9

9.45

الى 9.45

10.30

الى 10.30

11.15

الى 1212الى 11.15

12.45

الى 12.45

1.30

3 الى 2.152.15الى 1.30

المادة

المحاضر

المادة

المحاضر

المادة

المحاضر

كافة المحاضرات (5)جدول محاضرات الفرقة الثانية  شعبة   التاريخ   مدرج 

علي حسين/ دهابيل فهمى/ د 

حضارة الشرق االدنى

حضارة اليونان 

والرومان

تدريس مصغر

اليوم  والتاريخ

الثالثاء

األربعاء

جغرافيا اقليمية

عادل شاويش/ د 

ادارة مدرسية وصفية

هناء جالل/ د

سيكولوجية تعلم

نجالء عبد المحسن/ د 

مدخل الى علم االثار

اميمة زهرة/ د 

الخميس

حضارة مصر القديمة

تامر فوزى/ د 

/ حضارة الشرق االدنى تطبيقات

عملي

داليا سعيد/ د 



جامعة المنوفية

بية كلية التر

 الى 9

9.45

الى 9.45

10.30

الى 10.30

11.15

الى 11.15

12

الى 12

12.45

ال12.45

1.30ى 

الى 1.30

2.15

3 الى 2.15

حاسب الىتكنولوجيا تعليمالمادة

ايمان الشال/ دايمان حشيش/ دالمحاضر

المادة

المحاضر

المادة

المحاضر

جغرافيا مصر

موسى عتلم/ د 

طرق تدريس

ايمان حشيش/ د

(5)جدول محاضرات الفرقة الثالثة  شعبة  التاريخ  جميع المحاضرات مدرج 

االربعاء

الخميس

الثالثاء

المغرب واالندلس

سوزان سليم/ د  عزيزة زايد/ د 

سعيد فرغلى/ د 

المشرق االسالمى
النظم والحضارة 

االسالمية

اليوم  والتاريخ

حضارة اوربا في العصور 

الوسطى

تاريخ الفكر السياسى

منصور عبد السميع/ د 



جامعة المنوفية

بية كلية التر

الى 9.459.45 الى 9

10.30

الى 10.30

11.15

الى 11.15

12

الى 12

12.45

ال12.45

1.30ى 

الى 1.30

2.15

الى 33 الى 2.15

3.45

.4الى3.45

30

الى 4.30

5.15

المادة

المحاضر

المادة

المجموعة 

األولى

المجموعة 

الثانية

المحاضر

المادة

المحاضر

االثنين

مناهج

 12.25 : 11.15المجموعة الثانية من  

1.30 : 12.25المجموعة األولى من  

 2.15 : 1.30المجموعة األولى من  

1.30 : 12.15المجموعة الثانية من  

جغرافيا سياسية

ماهر عيش/ د 

              10.10: 9المجموعة األولى من 

11.15 : 10.10المجموعة الثانية من  

صحة نفسية

نيفين سعد/ ددعاء الشاعر/ د 

طارق سليم/ دعبير حمدي/ د

 11.40 : 10.30المجموعة الثانية من  

12.45 : 11.40المجموعة األولى من  

تاريخ الدولة العثمانية

 1.55 : 12.45المجموعة األولى من  

3.00 : 1.55المجموعة الثانية  من  
االحد

اليوم  والتاريخ

تاريخ اوربا الحديث

السبت

سيد مكاوي/ د 

حسين غريب الدور األول / د.قاعة أ (5 ) جميع المحاضرات بمدرج 2021/2020جدول محاضرات الفرقة الرابعة   شعبة التاريخ  

تاريخ اسيا الحديث

 : 3.00المجموعة الثانية من  

 المجموعة األولى من  4.10

4.10 : 5.15

تاريخ العرب الحديث

حلمى شلبى/ د 

تاريخ افريقيا الحديث

 12.25 : 11.15المجموعة الثانية من  

1.30 : 12.25المجموعة األولى من  

عايدة عبد الرسول/ د 

طرق تدريس

 3.25 : 2.15المجموعة األولى من  

4.30 : 3.25المجموعة الثانية من  

د ايمان الشال

تاريخ مصر الحديث

       10.10: 9المجموعة األولى من 

11.15 : 10.10المجموعة الثانية من  


