
 جامعة الفيوم  -كلية اآلثار -قسم ترميم اآلثار
 )مؤسسة معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد(

 (28/7/2021بتاريخ  -207رقم  )قرار

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 م  2022/2023)فصل شتوي( للعام الجامعي  رابعجدول محاضــــرات الفصل الدراسي ال

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

   ( خالف محمد كمال) أ.د./          أ.د./ محمد كمال خالف                                                             شعبان محمد محمودأ.د./                        أ./رشا يس
                       

 اليوم    

 التوقيت
9– 1   1-5 

 السبت
 زيارات علمية

 

 االحد

 

 ت( 225)كود واستنساخ أعمال جص 

 ساعة عملي( 2ساعة نظري+  2)

 ا.د/ شحاته احمد + د/ سهام رمضان

 أ. آالء محمد -أ. سماح محمود 

 )معمل الجص( -المدرج 

 ت( 224د)كوالتسجيل والتوثيق الفوتوغرافي للمقتنيات والمواقع األثرية 

 ساعة عملي(2ساعة نظري+  2)

 ا.د/ شحاته احمد+ د/ سوتي عادل

 أ. سماح محمود -أ. محمد رفعت 

 ( 4)رقم قاعة 

 االثنين

 

 ت(  221 )كودعالج وصيانة األخشـاب األثريـة 

 ساعة عملي(2ساعة تدريب ميداني+ 2ساعة نظري+ 2)

 ا.د./ نجالء محمود+ د/ عبد المنعم محمد

 الأ. مؤمن محمد كم

 ()االخشابمعمل  – (3قاعة رقم )

 الثالثاء

 

 ت(223)كود األثرية  المبانيترميم وصيانة 

 ساعة عملي( 2ساعة تدريب ميداني+  2ساعة نظري+  2)

 ا.د./ محمد كمال + ا.م.د/ محمد مصطفي

 أ. آالء محمد -أ. نهى حسنى 

 (3)رقم قاعة 

 مـــــــــادة اختيـــــــــــاري

 ت( 226 لتربة )كوداوميكانيكا  وإنشاءاتأساسات 

 ساعات نظري( 2)

 محمد مصطفيد/ أ.م. ا.د/ جمال محجوب + 

 (4)رقم قاعة 

 االربعاء

 ت(22)كود  وزخرفي صناعيرسم 

 ساعات عملي( 4ساعة نظري+  2)

 د./ سحر محمد + د/ مشيرة جمال

 أ. شنودة يوسف

 )معمل المواد العضوية(

 مـــــــــادة اختيـــــــــــاري

 ت(  217 كود)اآلثار تطبيقات الحاسب اآللي في تسجيل وتوثيق 

 ساعة عملي( 2ساعة نظري+  2)

 محمد مد/ مدين حامد + د/ عبد المنع

 (4)رقم قاعة 

 الخميس 
 ت(223كود )األثرية  المبانيترميم وصيانة +  ت( 221 )كودعالج وصيانة األخشـاب األثريـة  لمقررات:تدريبات ميدانية 

 

 



 جامعة الفيوم  -كلية اآلثار -قسم ترميم اآلثار
 )مؤسسة معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد(

 (28/7/2021بتاريخ  -207رقم  )قرار

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 م  2022/2023جدول محاضــــرات الفصل الدراسي السادس )فصل شتوي( للعام الجامعي 

  5 – 1  1 – 9 اليوم التاريخ

 زيارات علمية السبت

 االحد

 ت( 325ترميم معماري )آثار إسالمية( )كود 

 ساعة عملي( 2ساعة تدريب ميداني+  2ونصف نظري+ )ساعة

 ا.د/ محمد كمال + ا.م.د/ محمد مصطفي

 أ. محمد رفعت طه

 ()المدرج

 ت( 322 كود)والحفائر علم المتاحف 

 عة تدريب ميداني(سا 4ساعة نظري+  2)

 السروجي نا.د./ محمد معتمد + ا.د./ عبد الرحم

 )المدرج(

 

 االثنين

 ت( 321 كود)والخزفية عالج وصيانة اآلثار الفخارية 

 ساعة عملي( 2ساعة نظري+  2)

 ا.د./ نجوى سيد + ا.م.د/ رشا طه

 أ. سماح محمود  -أ. محمد رفعت 

 ) معمل الفخار ( -المدرج 

 ختيـــــــــــاريمـــــــــادة ا

 ت(326)كود األثرية إدارة المواقع 

 ساعات نظري( 3)

 ا.د./ نجوى سيد + ا.د./ نجالء محمود 

 (4)رقم قاعة 

 

 مـــــــــادة اختيـــــــــــاري

 ت(316)كود التاريخية المباني والمدن  تأهيلإعادة 

 ساعات نظري( 3)

 جمال ةد/ مشير +ا.م.د/ محمد مصطفي 

 (3)رقم قاعة 

 الثالثاء

 ت( 324)كود الجدارية تقنيات عالج وصيانة النقوش والصور 

 ساعات عملي( 3ساعة تدريب ميداني+  2ساعة نظري+  2)

 ا.م.د/ عبير فؤاد+ د/ سهام رمضان 

 أ. مؤمن محمد -أ. نهى حسنى 

 ()معمل االحجار 

 (3)قاعة 

 ت(323كود )اآلثار  علىالحشـرات والكائنات الحية الدقيقـة وتأثيرها 

 ساعات عملي( 4ساعة نظري+  2)

 ا.م.د/ عبير فؤاد+ د/ هبة سيد 

 أ. شنودة يوسف -أ. مريم غطاس 

 (3قاعة )

 ( 324)كود الجدارية تقنيات عالج وصيانة النقوش والصور  +ت( 322 كود)والحفائر علم المتاحف + ت( 325ترميم معماري )آثار إسالمية( )كود  تدريبات ميدانية لمقررات: الخميس

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

                        ( محمد كمال خالف) أ.د./                               أ.د./ محمد كمال خالف                                             شعبان محمد محمودأ./رشا يس يس               أ.د./ 

 



 جامعة الفيوم  -كلية اآلثار -قسم ترميم اآلثار
 )مؤسسة معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد(

 (28/7/2021بتاريخ  -207رقم  )قرار
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 م  2022/2023الثامن )فصل شتوي( للعام الجامعي  جدول محاضــــرات الفصل الدراسي

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

                        ( محمد كمال خالفأ.د./ محمد كمال خالف                                          ) أ.د./                                  شعبان محمد محمودأ.د./                    أ./رشا يس

 5-1   1-9 اليوم التاريخ 

 الزيارات العلمية   السبت 

 االحد 

 ت(  421كود عالج وصيانة اآلثار الزجاجية )

 ساعة عملي(  2)ساعة ونصف نظري+

 ا.د./ نجوى سيد + ا.م.د/ رشا طه  

 أ. آالء محمد  -أ. محمد رفعت 

 (  األحجار معمل )

 اختيارية مادة 

 ت( 416)كود  عالج وصيانة األثار الغارقة

 ساعة عملي(  2اعة تدريب ميداني+ س 2)ساعة ونصف نظري+ 

 ا.د./ شعبان األميرا.د./ اماني كامل+ 

 أ. مؤمن محمد كمال 

 ( 3قاعة) 

 االثنين 

 ت( 422)كود األثري عالج وصيانة النسيج والسجاد 

 ساعة عملي(  2ساعة تدريب ميداني+ 2)ساعة ونصف نظري+

 ا.م.د/ نيفين كمال+ د/ هبة سيد  

 أ. نهى حسنى  -أ. مريم غطاس  

   سيج(الن )معمل

 ت(  424)كود  المعدنية عالج وصيانة اآلثار 

 ساعات عملي(  3)ساعة ونصف نظري+

 ا.د./ محمد معتمد +ا.د./ صالح محمد 

 أ. آالء محمد   -أ. نهى حسنى 

 ( 4قاعة) 

 الثالثاء 

 ت( 423)كود  عالج وصيانة اللوحات واعمال التصوير الزيتي

 ساعات عملي(  3ساعة تدريب ميداني+  2)ساعة ونصف نظري+

 السروجي+ د/ سوتي عادل   نعبد الرحم  ا.د./

 أ. شنودة يوسف  -أ. مريم غطاس  

 مرسم اللوحات الزيتية( )

 اختيارية مادة 

 ت(  417كود ) الصبغات والمواد الملونة

 ساعات نظري(  3)

 د/ مدين حامد+ د/ مشيرة جمال 

 ( 3قاعة) 

 االربعاء 

 ت(  425كود )العضوية عالج وصيانة اآلثار 

 ساعات عملي(  3ساعة تدريب ميداني+  2ساعة نظري+ 2)

 اسماعيل  +د./ سحرد/أماني كاملأ. 

 أ. شنودة يوسف  -أ. مريم غطاس  

 المدرج( )

 ت(   426)كودالتخرج مشروع 

 عملي(  ساعة+ ميداني ساعة تدريب  2)

 ( كمال  نا.م.د/ نيفياحمد +  هد/ شحات.)أ1مجموعة 

 ( رشا طه   /دم. .أ+ محمدصالح ا.د/  )2مجموعة 

 

 الخميس  
 ت( 423)كود   وصيانة اللوحات واعمال التصوير الزيتي  ت( + عالج416)كود  عالج وصيانة األثار الغارقة +ت( 422)كود األثري  وصيانة النسيج والسجاد   لمقررات: عالج التدريبات الميدانية 

 ت(   425)كود العضوية عالج وصيانة اآلثار  + ت(  426)كود التخرج مشروع  + 


