
جامعةالفيوم -كليةاآلثار  

(28/7/2021 بتاريخ -207 قراررقم) -(مؤسسةمعتمدةمنالهيئةالقوميةلضمانجودةالتعليمواإلعتماد)  

 

 

ار لية اآلث  ك

FACULTY OF 

ARCHAEOLOGY 

  2022/2023 ( للعام الجامعيالشتويفصل ال) -الرابعالفصل الدراسي  - اآلثار اليونانية والرومانية برنامج جدول محاضرات 

10 – 9 يوم      10 – 11  11– 12  12- 1  1- 2  2-3  3-4  4-5  5-6  

تالسبــــ  تدريبات ميدانية 

 ي224  (2) قديمة يونانية لغة األحـــــــد

 (نظري  ساعتين) (جابر فاطمة/ م. د. أ)

 ي225 (2) التينية لغة

 (نظري  ساعتين) (جابر فاطمة/ م. د. أ)

 ي227 قديمة يونانية ديانة

 (نظري  ساعتين) (القاسم أبو منال/ د. أ)

   

ناالثنيــــ  

 والهلنستية اليونانية المسكوكات
 ي  222

 نظري   ونصف ساعة)( فاروق  مروة/ د

 (ميداني ساعتين+ 

 ي221 الهلينستي والعالم مصر تاريخ 

 (نظري  ساعتين)( محروس أحمد/ د. أ)

  ي229اليونانية الصغرى  الفنون 

  ونصف ساعة( فاروق  مروة/ د)

 (ميداني ساعتين+  نظري 

   

 الثالثـــــاء

 ي223 الهلينستية والفنون  العمارة

 (نظري  ساعتين) (الدين عصام خالد/ د)

 ي226( 2) الحفائر علم 

 ساعتين)( + أ.ماري ثابتالشحات يحيى/ د)

 ( نظري 

   

 األربعـــــاء
 ي225 (2) التينية لغة

 (عملي ساعتين) ( رانيا/ أ+  جابر فاطمة/ م. د. أ)

 

 ي224 ( 2) قديمة يونانية لغة

 ساعتين)(حسن نورا/ أ+  جابر فاطمة/ م. د. أ)

 (عملي

   

 يةميدان اتتدريب الخميـــس

 عميد الكلية  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم مدير شئون الطالب

 الساعة



جامعةالفيوم -كليةاآلثار  

(28/7/2021 بتاريخ -207 قراررقم) -(مؤسسةمعتمدةمنالهيئةالقوميةلضمانجودةالتعليمواإلعتماد)  

 

 

ار لية اآلث  ك

FACULTY OF 

ARCHAEOLOGY 

منال أبو القاسم محمدأ.د/  أ/رشا يس محمد كمال خالف/ أ.د أ.د/ محمد كمال خالف   



جامعةالفيوم -كليةاآلثار  

(28/7/2021 بتاريخ -207 قراررقم) -(مؤسسةمعتمدةمنالهيئةالقوميةلضمانجودةالتعليمواإلعتماد)  

 

 

ار لية اآلث  ك

FACULTY OF 

ARCHAEOLOGY 

  2022/2023( للعام الجامعيالشتويفصل ال) -السادسالفصل الدراسي  – اآلثار اليونانية والرومانية برنامج جدول محاضرات

 يوم    
9– 10  10 – 11  11– 12  12- 1  1- 2  

2-3  3-4  4-

5 

5-

6 

 تدريبات ميدانية السبــــت

   األحـــــــد
 ي325يونانية والتينية نقوش

 )ساعتين نظري()أ.د.م/ فاطمة جابر(
 

  

 االثنيــــن
 ي321 تاريخ اإلمبراطورية الرومانية

 (ساعتين نظري)()أ.د/ أحمد محروس

 ي324مسكوكات رومانية وبيزنطية

 ساعة نظري + ساعتين ميداني( 2)/ مروة فاروق()د

 ي324 مسكوكات رومانية وبيزنطية

 ساعة عملي( 1) )د/ مروة فاروق(

 ي322 تاريخ مصر تحت حكم الرومان

 (ساعتين نظري)()أ.د/ أحمد محروس

  

 الثالثـــــاء
 ي325  يونانية والتينية نقوش

 )ساعتين عملي( (+ أ/ رانيا )أ.د.م/ فاطمة جابر

 ي327 جداري وفسيفساء تصوير

ساعة نظري +  1,5) (+ أ.خلود محمدالشحات)د/ يحيى 

 ساعتين ميداني(

 ي326 فنون الواليات الرومانية

 ساعة نظري + ساعتين ميداني( 1,5)(إبراهيم غريبد/ )
 

  

 األربعـــــاء

 مقدمة في اللغة القبطية

 ي323

 )ساعة نظري( (مختار عمارة)د/ 

 ي323 القبطيةمقدمة في اللغة 

 )ساعتين عملي( (مختار عمارة)د/ 

 ي329 قراءات بلغة أوروبية حديثة

 اختياري )ساعتين نظري(محمود عوض(/ )أ.د.م

 

 يةميدان اتتدريب  الخميـــس

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم مدير شئون الطالب

منال أبو القاسم محمدأ.د/  أ/رشا يس محمد كمال خالف/ أ.د أ.د/ محمد كمال خالف   

 الساعة



جامعةالفيوم -كليةاآلثار  

(28/7/2021 بتاريخ -207 قراررقم) -(مؤسسةمعتمدةمنالهيئةالقوميةلضمانجودةالتعليمواإلعتماد)  

 

 

ار لية اآلث  ك

FACULTY OF 

ARCHAEOLOGY 

  2022/2023( للعام الجامعيالشتويفصل ال) -الثامنالفصل الدراسي  – اآلثار اليونانية والرومانية برنامج جدول محاضرات

 يوم    
9– 10  10 – 11  11– 12  12- 1  1- 2  2-3  

3-4  

 تدريبات ميدانية  السبــــت

 األحـــــــد

 

 ي423 التسجيل األثري

ساعة نظري( 1,5)()د/ أشرف السنوسي   

ي423 التسجيل األثري  

ي()ساعتين عمل)د/ أشرف السنوسي(  

 ي429 القوانيين والتشريعات اليونانية والرومانية القديمة 

(ساعة نظري2) أحمد محروس()د/  
  

 االثنيــــن

 

 ي424 معماريرسم 

 )ساعة نظري(  )د/ محمد مصطفى + أ/ محمد رفعت(

ي424 معماريرسم   

 (ساعتين عملي)د/ محمد مصطفى + أ/ محمد رفعت()

  

 الثالثـــــاء

 ي426فنون صغري مصرية في العصرين اليوناني والروماني 

ساعة نظري + ساعتين ميداني( 1,5) إبراهيم غريب()د/   

 ي425 العصر البيزنطيآثار 
 ()ساعتين نظري(/ إبراهيم غريب)د

 األسيوي( الرومانية في الوطن العربي )الجزءاآلثار اليونانية و

(ساعة عملي)ساعتين نظرى +  (ل)د/ خالد عصام الدين  

ي425آثار العصر البيزنطي   

)ساعة (/ إبراهيم غريب)د

 عملي(

 

 األربعـــــاء

ي421خالل العصرين اليوناني والروماني العلياآثار مصر   

 (ساعة تدريب ميداني 2+ ي)ساعتين نظر (أ.عبد هللا اسامة + )د/ يحيى الشحات

نصوص مصرية قديمة في 

 ي427ى العصر البطلمي

)ساعة محمد السيد(أ.د.م/ )

 نظري(

ي427نصوص مصرية قديمة في العصر البطلمي (  

 ()ساعتين عملي(  محمد السيدأ.د.م/ )

  

 تدريبات ميدانية الخميـــس

 

 مدير شئون الطالب

 

 عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رئيس القسم

منال أبو القاسم محمدأ.د/  أ/رشا يس محمد كمال خالف/ أ.د أ.د/ محمد كمال خالف   

 الساعة



جامعةالفيوم -كليةاآلثار  

(28/7/2021 بتاريخ -207 قراررقم) -(مؤسسةمعتمدةمنالهيئةالقوميةلضمانجودةالتعليمواإلعتماد)  

 

 

ار لية اآلث  ك

FACULTY OF 

ARCHAEOLOGY 

 


