
 جامعة الفيوم / كلية اآلثار 

 ( نظام الساعات المعتمدة - ولالفصل الدراسي األ) 
 م2021 –م 2020العام الجامعي  – الفصل الخريفي -التعلم الهجين  محاضراتجدول 

 

2 - 3  1 - 2  12 - 1  11 - 12  10 - 11  9 - 10 /  اليوم  
 التوقيت

 مبادىء علم الترميم
/  د.أ جمال محجوب./ د.أ

 أماني كامل
./  د.محمد كمال أ/ د.أ

 نجالء محمود

 حقوق اإلنسان

+   آمال المصري/ د.م.ا

/  أ+ وليد علي / د.م.أ
 رمضان محمود صوفي

 حضارة وآثار الفيوم

إبراهيم / د.م.أ+ ناجح عمر على/ د.أ
 صبحي

 

 مدخل الى علم االثار
أحمد . د& أيمن وزيري. د.أ

 مشحوت
 

 مبادئ اللغة المصرية القديمة
محمد . د& أيمن وزيري./ د.أ

 نصار
 

 الترميم األولى لألثر
شعبان ./د.أسيد  نجوى ./ د.أ

 األمير
 

 السبت
منصة 

 إلكترونية
 

 مدخل الى علم االثار
.  د& أيمن وزيري. د.أ

 أحمد مشحوت
 

 حقوق اإلنسان

+   آمال المصري/ د.م.ا

/  أ+ وليد علي / د.م.أ
 رمضان محمود صوفي

 حضارة وآثار الفيوم

إبراهيم / د.م.أ+ ناجح عمر على/ د.أ
 صبحي

 أساطير يونانية ورومانية

مادة      منال أبو القاسم./ د.أ

 إختيارية

 مبادئ اللغة المصرية القديمة
محمد . د& أيمن وزيري./ د.أ

 نصار
 

 مبادىء علم الترميم
/  د.أ جمال محجوب./ د.أ

 أماني كامل
نجالء ./ د.أ محمد كمال/ د.أ

 محمود

 األحد
حضور 

 بالكلية

 لغة إنجليزية

 محمد حلمي /د 

 (عملي+ نظري )حاسب آلي 
/  د.م.أ+ أحمد أمين/ د.م.أ

 حمادة ثابت

 أساطير يونانية ورومانية

مادة      منال أبو القاسم./ د.أ

 إختيارية

 مدخل إلى علم اآلثار

/ د. م.أ+أمين الرشيدى/ د.أ
 اسماء محمد

 حضارة وآثار الفيوم
 محمد السيد. د &ناجح عمر. د.أ

 

 الثالثاء
منصة 

 إلكترونية

 

 لغة إنجليزية
 محمد حلمي/ د 

 

 (عملي+ نظري )حاسب آلي 
حمادة / د.م.أ+ أحمد أمين/ د.م.أ

 ثابت

 

 مدخل إلى علم اآلثار

/ د. م.أ+أمين الرشيدى/ د.أ
 محمداسماء 

 الفيوم حضارة وآثار
 محمد السيد. د &ناجح عمر. د.أ

 

 الترميم األولى لألثر
     نجوى سيد./ د.أ

 شعبان األمير./د.أ
 مادة إختيارية

 األربعاء
حضور 

 بالكلية

 

 الخميس تدريب ميداني

 الكليةعميد                                            وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                        رؤساء األقسام                    مدير شئون الطالب  
                                                            

 رمضان محمد منصور عاطف/د.أ                                                                                                                                         يس رشا /أ    


