
         

 

 نألقسبو انعهًيتانعًهيت واد ـبث انًـل ايتحبَجدو

نهعبو انجبيعي نهفصم اندراسي انثبَي وانرابع ) َظبو انسبعبث انًعتًدة( فصم شتوى 

 و  2021/2022
الفصل  التارٌخ الٌوم

الدراسى 
 الثانى
 

الفصل 
الدراسى 

 الرابع
)قسم اآلُثار 
 المصرٌة(

 

الفصل الدراسى 
 الرابع

)قسم اآلُثار 
 اإلسالمٌة(

 

الفصل الدراسى 
 الرابع

 )قسم ترمٌم اآلثار(
 

الفصل الدراسى 
 الرابع

)قسم اآلثار 
الٌونانٌة 
 والرومانٌة(

 

 م12/5/1211 السبت

مسكوكات إسالمٌة  (2لغة قبطٌة ) -----------

(2) 
التسجٌل والتوثٌق 

الفوتوغرافى 
للمقتنٌات والمواقع 

 األثرٌة

 (1لغة ٌونانٌة)

 (1لغة التٌنٌة) 

 م11/5/1211 االحد

لغة مصرٌة  -----------
 (1قدٌمة )

-------- 
رسم صناعى 

 وزخرفً

 

---------------- 

 م15/5/1211 االربعاء

المعدنٌات 
 وصخور

( 3معمل)
 الدور الثالث

 

-------------- 
ترمٌم وصٌانة مبانً  --------

 أثرٌة
 

أعمال جص 
 واستننساخ

 م16/5/1211 الخمٌس

 
-------- 

-------------- -------- 
تطبٌقات الحاسب 
اآللى فى تسجٌل 

 وتوثٌق اآلثار
 ) مقرر اختٌارى(

------------------ 

عالج 
وصٌانةاألخشاب 

 األثرٌة
  : هبيت يالحظبث

.جًيع االيتحبَبث صببحيت وتبدأ يٍ انسبعت انتبسعت وانُصف صببحًب   

 تعهيىانطالة  ٌيدير شئو

 عًيد انكهيت                                                     وكيم انكهيت نشئوٌ انتعهيى وانطالة

 

 (عبطف يُصور يحًدأ.د. /)                                                             (يحًد كًبل خالفد / )ا.

 



         

 

 انعًهيت نألقسبو انعهًيتواد ـبث انًـل ايتحبَجدو

نهعبو انجبيعي نهفصم اندراسي انسبدس ) َظبو انسبعبث انًعتًدة( فصم شتوى 

 و  2021/2022
  انتبريخ انيوو

 قسى اآُلثبر انًصريت()

 

 

 )قسى اآُلثبر اإلسالييت(

 

 

 )قسى ترييى اآلثبر(

 

 

 )قسى اآلثبر انيوَبَيت وانرويبَيت(

 

 م12/5/1211 السبت

 
 (3لغة قبطٌة)

 

 
 

--------- 

 
 ترمٌم معمارى 
 )آثار إسالمٌة(

 
 

 نقوش ٌونانٌة والتٌنة 

الحشرات 
والكائنات الحٌة 
الدقٌقة وتأثٌرها 

 على اآلثار

 م11/5/1211 االحد

 
لغة مصرٌة     

 (4قدٌمة )
 

 (2لغة شرقٌة )
------------- 

 
 مقدمة فى اللغة القبطٌة

 م15/5/1211 االربعاء

------------- 
تقنٌات عالج  -----------

وصٌانة النقوش 
والصور 
 الجدارٌة

----------------- 

 م16/5/1211 الخمٌس

 
الخط الهٌراطٌقى 

(2) 

-------------  
عالج وصٌانة 
اآلثار الفخارٌة 

 والخز فٌة

مسكوكات رومانٌة 
 وبٌزنطٌة

 

: هبيت يالحظبث

.جًيع االيتحبَبث صببحيت وتبدأ يٍ انسبعت انتبسعت وانُصف صببحًب   

 انطالةو تعهيىان ٌيدير شئو

 

 عًيد انكهيت                                                وكيم انكهيت نشئوٌ انتعهيى وانطالة

 

 (عبطف يُصور يحًدأ.د. /)                                                         (يحًد كًبل خالفد / )ا.

 

 

 

 

 



         

 

) َظبو انسبعبث  انثبيٍنهفصم اندراسي  انعًهيت نألقسبو انعهًيتواد ـبث انًـل ايتحبَجدو

 و  2021/2022نهعبو انجبيعي انًعتًدة( فصم شتوى 
  التارٌخ الٌوم

)قسم اآلُثار 
 المصرٌة(

 

 
)قسم اآلُثار 
 اإلسالمٌة(

 

 
 )قسم ترمٌم اآلثار(

 

 
)قسم اآلثار الٌونانٌة 

 والرومانٌة(
 

 م12/5/1211 السبت

 
لغة مصرٌة قدٌمة 

(6) 

 
 التسجٌل اآلثرى

 
عالج وصٌانة النسٌج 

 والسجاد األثرى

 
اآلثار الٌونانٌة 

والرومانٌة فى الوطن 
 العربى

 )الجزء االسٌوى(
 

عالج وصٌانة اآلثار 
 العضوٌة

 االحد
 

 م11/5/1211
 

 
 الخط الدٌموطٌقى                          

عالج وصٌانة اآلثار  ---------
 الغارقة

 )مقرر إختٌاري(  
  

 رسم معمارى

 التسجٌل األثرى

عالج وصٌانة اآلثار 
 الزجاجٌة

 م15/5/1211 االربعاء
 التسجٌل األثرى

----------- 
عالج وصٌانة 

اللوحات وأعمال 
 التصوٌر الزٌتى

 آثار العصر البٌزنطى

 م16/5/1211 الخمٌس

 
--------- 

-------------  
عالج وصٌانة اآلثار 

 المعدنٌة

 
نصوص مصرٌة 
قدٌمة فى العصر 

 مشروع التخرج البطلمى

: هبيت يالحظبث

.جًيع االيتحبَبث صببحيت وتبدأ يٍ انسبعت انتبسعت وانُصف صببحًب   

 انطالةو تعهيىانشئوٌ يدير 

 عًيد انكهيت                                                  وكيم انكهيت نشئوٌ انتعهيى وانطالة

 

 (عبطف يُصور يحًد أ.د. /)                                                         (يحًد كًبل خالفد / )ا.


