
 
 

 
 ينطبق هذا الجدول عمى امتحانات الطالب بجميع مدن جمهورية مصر العربية أما بالنسبة لالمتحانات التي تعقد بالدول العربية

 تعقد في نفس األيام ولكن من الساعة الخامسة مساًء حتى السابعة مساًء بتوقيت المممكة العربية السعودية
 

 

 الفترة  اليوم
 كود

 المقرر
  سم المقررا

 

 كود
 المقرر

  سم المقررا

 السبت
8/7/7107 

 صباحاً  01
  العالقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 770  تاريخ وحضارة الشرق االدنى القديم 000
  تاريخ مصر وحضارتها فى عصر الرومان 100   

 األحد
9/7/7107 

 تاريخ وحضارة مصر فى العصر الفرعونى 070 صباحاً  01

  يخ مصر وحضارتها في العصر الهممينستيتار  100 

 اإلثنين
01/7/7107 

 التطور التاريخى والحضارى لإلغريق 700 صباحاً  01

 
 مصر وحضارتها فى العصر البيزنطى 170

 
  

 الثالثاء
00/7/7107 

   تاريخ أوربا فى العصور الوسطى 007 صباحاً  01
777 
107 

 تاريخ وحضارة المغرب واألندلس
 ريخ وحضارة مصر من الفتح حتى نهاية الدولة الفاطميةتا

 

 األربعاء
07/7/7107 

 الدولة البيزنطية وحضارتها 077 صباحاً  01

 
 تاريخ وحضارة أواسط آسيا في العصور الوسطى 107

 
  

 الخميس
01/7/7107 

 تاريخ وحضارة العالم اإلسالمى فى العصر العباسى 707 صباحاً  01
 ضارة اإلسالميةالح 177 

 
 

 الجمعة
01/7/7107 

 
 ال تعقد إمتحانات

 

 ال تعقد إمتحانات

 السبت
01/7/7107 

   البعثة النبوية وعصر الراشدين 001 صباحاً  01
771 
101 

 مدخل إلى تاريخ األمريكيتين
 تاريخ مصر المعاصر 

 

 األحد
01/7/7107 

 صباحاً  01
  العالم العربي في العصر الحديث 101  الدولة االسالمية وحضارتها فى العصر األموى 071

      

 اإلثنين
07/7/7107 

 701 صباحاً  01
  تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر

 تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر 171

 
 

     
 الثالثاء

08/7/7107 
  تاريخ الدولة العثمانية 001 صباحاً  01

771 
101 

 مدخل إلى الفنون والعمارة اإلسالمية
 العمارة فى مصر فى العصر العثمانى

 

 األربعاء
09/7/7107 

  09،08المجتمع المصرى فى القرنين 071 صباحاً  01
  اآلثار والفنون الفرعونية 101

 الخميس
71/7/7107 

  المتاحف فى مصر والعالم العربى 701 صباحاً  01
 يخ والحضارى لمرومانالتطور التار  171 

 
 

 الجمعة
70/7/7107 

 ال تعقد إمتحانات  ال تعقد إمتحانات

 السبت
77/7/7107 

 (0المغة االنجميزية ) 001 صباحاً 01
  771 

101 
 جغرافية مصر والعالم العربى 

(لمتاريخ اإلسالمى 7المغة االنجميزية )نصوص تاريخية 
 والحديث

 

 األحد
 يوليو 71أجازة ثورة   ليويو  71أجازة ثورة  32/7/3107

 اإلثنين
71/7/7107 

 عمم التاريخ ومناهج البحث فى العموم االجتماعية 071 صباحاً 01
( لمتاريخ القديم 0المغة اإلنجميزية )نصوص تاريخ() 101  

 والوسيط
 

 الثالثاء
71/7/7107 

 (7المغة اإلنجميزية ) 701 صباحاً  01
نجميزية المغة األوربية الحديثة عدا اال  171  

 (0)الفرنسية/األلمانية/األسبانية/اإليطالية()
 

 

 كلية اآلداب  3107ر يوليو جذول امتحان دو

 (قسم الذراسات التاريخية)      


