
  

  

  ة اآلثاركلی                           الدراسات العلیا                جامعة الفیوم 
  )سبتمرب(دور  ثانجدول امتحانات املواد النظرية ملرحلة الدبلوم دور 

  م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام اجلامعى 

 السنة الدراسیة  التاریخ  الیوم
  التخصص

  اآلثار المصریة

  ٢٧/٩/٢٠٢٠  االحد
  عصور ماقبل التاریخ وبدایة اآلسرات  ى السنة األول

  اآلثار المصریة القدیمة (الدولة الحدیثة والعصور المتأخرة)  السنة الثانیة

  ٢٩/٩/٢٠٢٠  الثالثاء
  )قواعد ونصوص( اللغة القبطیة  السنة األولى 

  تاریخ واثار مصر فى العصور البطلمیة والرومانیة  السنة الثانیة

  ١/١٠/٢٠٢٠  الخمیس
  األثار المصریة القدیمة حتي نھایة الدولة الوسطي  سنة األولى ال

  تاریخ  مصر القدیم الدولة الحدیثة والعصور المتأخرة  السنة الثانیة

  ٤/١٠/٢٠٢٠  االحد
  تاریخ الشرق القدیم  السنة األولى 

  اللغة القبطیة ( نصوص صعیدیة)  السنة الثانیة

  ٦/١٠/٢٠٢٠  الثالثاء
  تاریخ مصر القدیم حتي نھایة الدولة الوسطي  السنة األولى 

  نصوص ھیراطیقیة  السنة الثانیة

  ١١/١٠/٢٠٢٠  االحد
  اللغة المصریة القدیمة"قواعد وتمرینات"  السنة األولى 

  اللغة المصریة القدیمة(ھیروغلیفى) نصوص مختارة  السنة الثانیة

  ١٣/١٠/٢٠٢٠  الثالثاء
  بادئنصوص ھیراطیقیة م  السنة األولى 

  فنون زخرفیة قدیمة وقبطیة  السنة الثانیة

  

  الدراسات العلیا قسمرئیس                                                                         المختص    

  محمد       أ/ إیمان شاكر                                                                         أ/ أحمد الحداد

  ل الكلیة لشئون الدراسات العلیاوكی                                   

  أ.د/ ابراھیم صبحى السید                                        

  عمید الكلیة                                                                                           

       )عاطف منصور محمد(ا.د/                                                                                

  تعلیمات ھامة

  من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظھراً. -مواعید االمتحان : -١

 للكلیة تعقد االمتحانات بمقر الكلیة طبقاً لكشوف اللجان التى سوف تنشر على الموقع االلكترونى -٢

 لن یسمح الى طالب بالدخول للجنة االمتحان بدون ارتداء القناع الطبى ( الكمامة) -٣

  الحضور قبل بدء االمتحان بوقت كافى -٤

                                                                            



  
                                                 

  

  ة اآلثاركلی                          الدراسات العلیا                  جامعة الفیوم 

  )سبتمرب(دور  ثان جدول امتحانات املواد النظرية ملرحلة متهيدي املاجستري دور

  م٢٠١٩/٢٠٢٠للعام اجلامعي  

  

  الدراسات العلیا قسمرئیس                                                                         المختص   

  أ/ إیمان شاكر محمد                                                                            أ/ أحمد الحداد

  ل الكلیة لشئون الدراسات العلیاوكی                                   

  أ.د/ ابراھیم صبحى السید                                        

  عمید الكلیة                                                                                              

       )عاطف منصور محمد(ا.د/                                                                                      

  

  تعلیمات ھامة

  من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظھراً. -مواعید االمتحان : -١

 قر الكلیة طبقاً لكشوف اللجان التى سوف تنشر على الموقع االلكترونى للكلیةتعقد االمتحانات بم -٢

 لن یسمح الى طالب بالدخول للجنة االمتحان بدون ارتداء القناع الطبى ( الكمامة) -٣

   الحضور قبل بدء االمتحان بوقت كافى -٤

  

  التاریخ  الیوم
  التخصص

  ترمیم اآلثار  اآلثار اإلسالمیة  اآلثار المصریة

  ٢٧/٩/٢٠٢٠  االحد
  اآلثار المصریة القدیمة 

  
  عمارة إسالمیة ورسم معماري

غیر الموضوعات في صیانة اآلثار 
  عضویة

  ----------------   فنون زخرفیھ إسالمیة   قبطیةنصوص   ٢٩/٩/٢٠٢٠  الثالثاء

  سائل العلمیة لتسجیل اآلثار الو  تاریخ إسالمي     نصوص ھیراطیقیة  ١/١٠/٢٠٢٠  الخمیس

  ----- ---------  لغة مصریة قدیمة    ٤/١٠/٢٠٢٠  االحد
موضوعات في صیانة االثار 

    العضویة

  تاریخ مصر القدیم ومناھج بحث  ٦/١٠/٢٠٢٠  الثالثاء
  مادة اختیاریة

  )مسكوكات اسالمیة(
تطبیقات التكنولوجیا الحدیثة في 

  حقل اآلثار

  ----- ---------  یلي)فنون إسالمیة (تكم  (تكمیلي) تاریخ مصر القدیم  ١١/١٠/٢٠٢٠  االحد

  ----- ---------  (تكمیلي)عمارة إسالمیة    نصوص ھیراطیقیة (تكمیلي)  ١٣/١٠/٢٠٢٠  الثالثاء


