
 
 

 
 ينطبق هذا الجدول على امتحانات الطالب داخل جمهورية مصر العربية بالقاهرة والدول العربية

 

 الفترة  التاريخ
 كود

 المقرر
  اسم المقرر

 

 كود
 المقرر

  اسم المقرر

 السبت
20/4/2019 

 صباحا   10
  ينستيتاريخ مصر وحضارتها في العصر الهلل 311  تاريخ وحضارة الشرق األدنى القديم 111

  تاريخ مصر وحضارتها فى عصر الرومان 411  التطور التاريخي والحضاري لإلغريق 211
   تاريخ مصر وحضارة االيوبيين والمماليك 421 ظهرا   1

 مصر وحضارتها فى العصر البيزنطى 321 تاريخ وحضارة مصر في العصر الفرعوني  121 مساء   4

   ق والغرب في العصور الوسطى العالقات بين الشر 221

 األحد
21/4/2019 

 

 صباحا   10
 تاريخ وحضارة أواسط آسيا في العصور الوسطى 312  تاريخ أوربا في العصور الوسطى 112

 تاريخ وحضارة مصر من الفتح حتى نهاية الدولة الفاطمية 412  تاريخ وحضارة العالم اإلسالمي في العصر العباسي 212

    مصر وعالم البحر المتوسط فى العصور الوسطى 422 ظهرا   1

 مساء   4
 الدوله البيزنطيه وحضارتها 122

 

 الحضارة اإلسالمية 322

   تاريخ وحضارة المغرب واألندلس 222

 األثنين
22/4/2019 

 صباحا   10
 حديث العالم العربي في العصر ال 313 البعثه النبويه وعصر الراشدين 113

 تاريخ مصر المعاصر 413 تاريخ أوربا الحديث والمعاصر  213

   الدول االسالمية المستقلة فى الشرق 423 ظهرا   1

 مساء   4
 تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر 323 الدوله اإلسالميه وحضارتها في العصر األموي 123

   مدخل إلى تاريخ األمريكتين 223

 الثالثاء
23/4/2019 

 صباحا   10
 اآلثار والفنون الفرعونية  314 تاريخ الدوله العثمانيه 114

 العمارة فى مصر فى العصر العثمانى 414 المتاحف في مصر والعالم العربي 214

   تاريخ آسيا الحديث والمعاصر  424 ظهرا   1

 مساء   4
 التطور التاريخ والحضارى للرومان 324 18,19المجتمع المصري في القرنين  124

   مدخل إلى الفنون والعمارة اإلسالمية  224

 األربعاء
24/4/2019 

 صباحا   10
 ( للتاريخ القديم والوسيط1اللغة اإلنجليزية )نصوص تاريخ() 315 (1اللغه اإلنجليزيه) 115

 ( للتاريخ اإلسالمى والحديث2ة )نصوص تاريخية()اللغة االنجليزي 415 (2اللغه اإلنجليزية ) 215

 425 ظهرا   1
اللغة األوربية الحديثة عدا االنجليزية 

 (2)الفرنسية/اإلسبانية/االلمانية/االيطالية( )
  

 مساء   4
 (1رنسية()اللغة األوربية الحديثة عدا االنجليزية )الف 325 علم التاريخ ومناهج البحث في العلوم األجتماعيه 125

   جغرافية مصر والعالم العربي 225
 

 

 
 

 كلية اآلداب  2019البينى ابريل  دورجدول امتحان 

 (قسم الدراسات التاريخية)      


