
 

 جامعة الفيوم -كلية اآلثار 
 (72/2/7072بتاريخ  -702قرار رقم () مؤسسة معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد)

 

 شئون الطالب

 م 7077/7073للعام الجامعي ( فصل شتوي) ثانيجدول محاضــــرات الفصل الدراسي ال
 

 
 عميد الكلية قائم بعمل                       بوكيل الكلية لشئون التعليم والطال                               األقسام ؤساءر       مدير شئون الطالب 

                                            أيمن وزيري /د.أ                         رشا يس يس./أ  
 اسماء محمد اسماعيل/ د.أ                                            

 محمد كمال خالف./ د.أ                                 محمد كمال خالف./ د.أ                                                   شعبان محمد محمود/د.أ                                            
 منال ابو القاسم/ د.أ                                            

                                                                                                                                           

 اليوم    

 التوقيت
9– 20  20- 22  22 - 27 27 - 2 2 - 7 7 - 3 3 - 4 

 

 االحد

 

( ك 272كود) معدنيات وصخور

 (نظري)
 محمد كمال.د.أ      جمال محجوب./ د.أ

 

( ك 272كود) معدنيات وصخور

 (عملي)
 محمد كمال.د.أ     جمال محجوب./ د.أ

 مؤمن محمد./أ+ سماح محمود./أ

( ك 272ودك) معدنيات وصخور

 (عملي)

 محمد كمال.د.أ    جمال محجوب./ د.أ

 مؤمن محمد./أ+ سماح محمود .أ

 

 سيمينارات علمية

 الفن تاريخ
 (ك 421كود المقرر )

أحمد . د+ أيمن وزيري . د.أ
 خلود خالد./أ+  مشحوت

 

 الفن تاريخ
 (ك 421كود المقرر )

محمد عبد الودود /د.أم

محمد /أ+ربيع احمد سيد/د.أم+

 ناصر

 

 

 االثنين

 

 مقرر أختيارى

 (ك279كود ) أنثربولوجيا
 ايمان هيكل/د.م.أ+شعبان األمير./ د.أ

 مقرر اختياري

 (ك222كود ) مخاطر بيئية
 محمد معتمد./د.أ

 نيفين كمال/ د.م.أ

 مقرر أختيارى

 (ك279كود ) أنثربولوجيا
 ايمان هيكل/د.م.أ +شعبان األمير./ د.أ

 مقرر اختياري

 (ك222 كود) مخاطر بيئية
 محمد معتمد./د.أ

 نيفين كمال ./ د.م.أ

مدخل إلي علم اآلثار اليونانية 

 الرومانية
 (ك 221كود المقرر )

 منال أبو القاسم. د.أ

مدخل إلي علم اآلثار اليونانية 

 الرومانية
 (ك 221كود المقرر )

 منال أبو القاسم. د.أ

   

 الثالثاء

 

 (271الكود) آثار إسالمية
 وليد على/ د.أ+ ى ابراهيم صبح/د.أ

+ 

 رمضان صوفي/ أ

 (271الكود) آثار إسالمية
 ابراهيم صبحى/د.أ

 وليد على/ د.أ+ 

 رمضان صوفي/ أ+

 القديم مصر تاريخ
 (ك 422كود المقرر )

 مروي سيد. د+ إلهام حسين . د

 نجوى ابراهيم/أ+

 القديم مصر تاريخ
 (ك 422كود المقرر )

 إلهام حسين. د
 مروي سيد. د+ 

 ى ابراهيمنجو/أ+

   

 األربعاء

 قديمة مصرية آثار
 (ك 421كود المقرر )

 ناجح عمر. د.أ
 محمد السيد. د.م.أ+ 

 محمد حجازي/ أ+ 

 قديمة مصرية آثار
 (ك 421كود المقرر )

 ناجح عمر. د.أ
 محمد السيد. د.م.أ+ 

 محمد حجازي/ أ+ 

 تاريخ مصر اإلسالمية
 (273الكود)

 +عاطف منصور / د.أ

 أمين رشيدي/ د.م.أ

 صالح السيد/ أ +

 تاريخ مصر اإلسالمية
 (273الكود )

 +عاطف منصور / د.أ

 أمين رشيدي/ د.م.أ

 صالح السيد/ أ +

 

   

 الخميس

 

 زيارات علمية وتدريبات ميدانية

 

 الساعة


