
����ة ����(ا����م  ���� - ا	��ر ����ُ � ����  )م٢٨/٧/٢٠٢١ ) %��ر.-٢٠٧( ر(# وا'&���د %�$ار ا�����# ��دة �!��ن ا����� ا�

  

מ�א�
	��א������� 

   م٢٠٢٣/ ��٢٠٢٢!	מ�א��	�!���−)��و�(��ل�א�
	���א���ل�א�د�א���−�א��������מ�א�
	���دول���	������א�

      اليوم

  التوقيت                  

٢ – ١١  ١١ – ٩  
  

٤ -  ٢    
  

  السبــــت
          

  األحـــــــد 
�  �6ر.- ا��

   ك) 124(��د ا���$ر 
أ.د/ أ.�� وز.$ي + د./ 

�ABت  ��Cد  أ/ +ا��D
���D )ة ٢���� �&��(  

��.�)  �.$E  آ��ر 
   ك) ١٢٥(��د ا���$ر 

+ $�& H��I /ا����+ أ/  أ.م.أ.د ��Aد/ 
�JC ��Aزي  

����ة ٣( �&��(  

  �6ر.- E$ ا���.#
   ك) 122(��د ا���$ر 

�+ د/ $وى �����C م��  +د/ا�
   أ/ �JIى ا%$اھ�#

����ة ٢( �&��(  

    

  األثنيــــن
          

  ـــاءالثالثــ
          

  األربعـــــاء
  

          

  اخلميـــس
          

  عميد الكلية         لتعليم والطالبوكيل الكلية لشئون ا            المصرية اآلثاررئيس قسم     دير شئون الطالب م

  
  محمد كمال خالفأ.د/               مال خالف   أ.د/ محمد ك                                أيمن وزيريأ.د/                        / رشا يسأ.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ�ت ��ا�Iـــــــــــــــــــــــــ��6ر.Oــ
  



����ة ����(ا����م  ���� - ا	��ر ����ُ � ����  )م٢٨/٧/٢٠٢١ ) %��ر.-٢٠٧( ر(# وا'&���د %�$ار ا�����# ��دة �!��ن ا����� ا�

  

מ�א�
	��א������� 

מ��دول���	������א����	
��م٢٠٢٢/ ��٢٠٢١!	מ�א��	�!���−�)��و�(��ل��א��א#"א���ل�א�د�א���−�א�������א� �
  

  ٤-٢  ٢-١  ١-١١  ١١-٩  الوقت    اليوم    

  

  األحـــــــد
  

 �6ر.- وا��ر ا��ط� ا��$%P ا���.#
  )(SOT ا�RJ.$ة ا��$%�� وا��Bم

   ص) 224�$ر (��د ا��
$�& H��I/.وز.$ي أ.د �  + + أ.د./أ.�
 V��. ة  ٢(أ/ ��رة���� �&��$WIي(  

�$ر ا���Dري )٢( 
  )١( ($اءات أ�$.� %��X أورو%��

  ص) 227(��د ا���$ر 
�ABت+ د/��Aد &�ض + ��Cد/ أ      

����ة  ٢( ا%$اھ�# �JIىأ/  �&��$WIي(  

  
  

  ����&�ت + ����[�راتإ

  

  

  االثنيــــن
  

  )�6١ر.ـــــــ- Eـــــــ$ ا���.�ــــــــــــــ� (
 )��^Pا���.�� وا� ����و�ا��6ر.- (

   ص) 221(��د ا���$ر 
� + د/ $وى ���+ ��C م��  د/ا�

����ة  ٣( أ/ ��Aد ��%_ �&��$WIي(  

  ) X�٢ــ� E$.ــ� (�.�ــ� ( 
  )&��E& - a$ و��`(�ا&� و�6$.[�ت (

 ص) 223(��د ا���$ر 
��A + د/ را�O& ��I ا��R.$د/ ��cر  +  

 a��� /أV��.  )٢  �&��a��& (  

  
  ����&�ت + ����[�راتإ

  )X�١ــــــ� (O^�ـــــ� (
  WI$ي) -((�ا&� و�6$.[�ت d���ى 

   ص) 222(��د ا���$ر 
  د/ ��cر ��A +د/ �EI ��Aر + أ/ �eط�� ا�Rھ$اء 

 )٢  �&��$WI ي(  

  الثالثاء

�$ر ا���Dري )١( 
���I$e �X� )١(  

   )ص 226(��د ا���$ر 
���C م��أ/  + د/�O�Tن ا���� +د/ ا�

V��. P���   
����ة��&�  ٢(   $WIي(  

  ) ١ا��� ا��E$ى ا���.# (
(P^.�� وا�����ا� �  (e[�ن ا��و���

  ص) 225(��د ا���$ر 
  د/ ��Aد &�ض+ أ.د/ أ.�� وز.$ي + 

 ٤ي+WI$��&�  ٢(   أ/ �JC ��Aزي
aIا�� (  

  
  

  ��[�رات+ �� ����&�تإ

  

  

  األربعاء
  

  )X�١ــــــ� (O^�ـــــ� (
 (a��&) (ى���d ا&� و�6$.[�ت�))  

   ص) 222(��د ا���$ر 
د/ ��cر ��A +د/ �EI ��Aر +أ/ 

  �eط�� ا�Rھ$اء  
 )٢  a��& �&��(  

  ) X�٢ــ� E$.ــ� (�.�ــ� (
  WI$ي) -&E$ و��`(�ا&� و�6$.[�ت (

 ص) 223(��د ا���$ر 
  + / را�O& ��I ا��R.$د/ ��cر ��A + د

 a��� /أV��.  )٢  �&��$WIي (  

  
  

  + ����[�رات ����&�تإ

  

  

  اخلميـــس
  

����������د�����#����	�����������دא������������ �

  عميد الكلية         لتعليم والطالبوكيل الكلية لشئون ا            المصرية اآلثاررئيس قسم     دير شئون الطالب م

  
  محمد كمال خالفأ.د/      خالف             مالأ.د/ محمد ك                                أيمن وزيريأ.د/                        / رشا يسأ.



����ة ����(ا����م  ���� - ا	��ر ����ُ � ����  )م٢٨/٧/٢٠٢١ ) %��ر.-٢٠٧( ر(# وا'&���د %�$ار ا�����# ��دة �!��ن ا����� ا�

  

מ�א�
	��א������� 

�م٢٠٢٢/ ٢٠٢١ ��!	מ�א��	�!��−)��و�(��ل��א�	دسא���ل�א�د�א���−�א��������מ�א�
	���دول���	������א� �
  

  ٤ -٢  ٢-١  ١-١١  ١١-٩  الوقت   اليوم    

  

  األحـــــــد
  

) VC١&�# ا����  (  
  ص) 326(��د ا���$ر 

�ABت ��Cر+ د/ أ�EI ��A  أ.م.د./
��&�  ٢+  يWI$ ١.٥(+أ/ ��Aد ��%_ 

 = aIا�� i.ة  �6٢ر���� �&��(  

  &�# ا�j��Aـ$
 ص) 322(��د ا���$ر 

  أ.د/H��I &�$ + أ.د/ا.�� وز.$ي
��&�  ٢+  يWI$ ١.٥( +أ/ ��Aد ��%_
Iا�� i.�6ر = aة  ٢���� �&��(  

  
  

  ����&�ت + ����[�راتإ

  

  االثنني

) ��^O�ا� �X(�ا&� و�6$.[�ت ) (٣ا��
�.$�A% ((ي$WI)  $ر�د ا����)ص) 325  

��A  د/را�O& ��I ا��R.R + أ.م.+  د/��cر 
  ) يWI$��&�  ٢(  أ/ �eط�� ا�Rھ$اء 

)a�اط�$��  &��a)( )١ا�c` ا�
 ص) 321(��د ا���$ر  

.k+ د/ �C[�ء &�O د/ $وة &�أ.م.
+V�^ي ا����C a�&/٢( أ a��& �&��(  

  
  إ����&�ت + ����[�رات

�$ر إ���Dري)١(  
) �l.�C ��%أورو �X�% �.$٢($اءات أ�(  

 )ص 317(��د ا���$ر 
�ABت  ��Cد &�ض+ د./أ��A   أ/�JIى ا%$اھ�#+ د./

����ة  ��&� ٢( $WI ي(  

  

  الثالثاء
  

e[�ن ( )٢ا��� ا��E$ي ا���.# (
�l.�Aوا��و�� ا� aI�lل ا����I'ا$E&(  

 ص) 323(��د ا���$ر 
  د./ ��Aد &�ض أ.د./ أ.�� وز.$ي +

 ٤+ ي WI$ ��&�٢(  أ/ �JC ��Aزي 
 �&��aIا�� i.ة  ٣=  �6ر���� �&��(  

 )a�اط�$��  )WI$ي( )١ا�c` ا�
 ص) 321(��د ا���$ر  

د/ $وة &�.k+ د/ �C[�ء &�O أ.م.
+V�^ا�� ��C a�&/يأ   

  )WI$ي��&�  ٢ (

  
  

  إ����&�ت + ����[�رات

  

  

  االربعاء
  

) ��.�) �.$E �X�٤( ) $Dn� $E& �X�
  (WI$ي+&��a) (�ا&� و�EIص)-

  ص) 324(��د ا���$ر 
 أ.م.د/را�O& ��I ا��R.Rأ.د/ ا.�� وز.$ي+
 V��. P���/ي+  ٢ (أ$WI �&��٢ 

 = a��& �&ة ��٣���� �&��(  

�$ر إ���Dري)٢(  
 ae .��ا����م��ا� $E  

 ص) 328(��د ا���$ر 
 �O& ء�]�C /وز.$ي + د �أ.د/ أ.�

V�^ا�����D د��D/.أ+  
����ة WI$ي ٢(    �&��(  

  
  

  + ����[�رات ����&�تإ

) ��^O�ا� �X٣ا��) (�.$�A% ا&� و�6$.[�ت�) ((a��&)   
  ص) 325(��د ا���$ر 

��A  + د/را�O& ��I ا��R.R +  د/��cر 
  )��&� &��a  ٢( أ/ �eط�� ا�Rھ$اء 

  اخلميـــس
  

����������د�����#����	�����������دא������������ �

  عميد الكلية                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            المصرية اآلثاررئيس قسم     دير شئون الطالب م

  
  محمد كمال خالفأ.د/   ف                     أ.د/ محمد كمال خال                                    أيمن وزيريأ.د/                      رشا يس /أ.



����ة ����(ا����م  ���� - ا	��ر ����ُ � ����  )م٢٨/٧/٢٠٢١ ) %��ر.-٢٠٧( ر(# وا'&���د %�$ار ا�����# ��دة �!��ن ا����� ا�

  

מ�א�
	��א������� 

�م٢٠٢٢/ ��٢٠٢١!	מ�א��	�!���−)��و�(��ل��א�
	�نא���ل�א�د�א���−�א��������מ�א�
	���دول���	������א� �
  

  ٤-٢  ٢-١  ١-١١  ١١-٩  الوقت    اليوم    

  

  األحـــــــد
  

) ��.�) �.$Ee $E[�ن &( )e٣[�ن 
��I'ل ا�$Dnا��� $E�وا� p��lا� )(

(aIا��  ص) 422(��د ا���$ر WI$ي+
 $�& H��I/.د &�ض+ أ.د��A +د./


د ���زيأ/�
��&�  WI٢$ي+  ١.٥( 
 aIا�� i.ة ��&�  ٢ = �6ر����$WI ي(  

(a��&+ي$WI)ى$�qا r�Jا���  
 ص) 426(��د ا���$ر 

 +P��]ف ا��$Tوز.$يد/ أ �  +  أ.د./أ.�
  ��&� &��a ٢ + W$يI ١( أ./ �JIي إ%$اھ�#

����ة  ٢=  �&��(  

  
  

  ����&�ت + ����[�راتإ

�$ر ا���Dري)٢ (  
� ا�A!�رة ا��E$.� ا���.��   ا���رو��ت 

  ص) 429(��د ا���$ر 
  ���D +أ/��Dدا�O& ��I ا��R.R د./ رأ.د./ أ.�� وز.$ي+ أ./م.

����ة WI$ي��&�  ٢ ((  

  

  االثنني

 a�ا��.��ط� `cيا�$WI)(  
  ص) 425ر (��د ا���$

 +  ��Aد/ �C[�ء &�O ا��^�V+ د/��cر 
  أ./ &���C aي 

 ) ٢  �&��I$Wي (  

�$ر ا���Dري)١ (  
) ���I$e �X�٢(  

�^�v%�� iص) 420(��د ا���$ر   =٢٢٦ 
+ أ./ ./ �O�Tن ا���� +أ.د/ أ.�� وز.$يد) ص

  )ة WI$ي������&�  ٢ (�JIي إ%$اھ�# 

  
  

  ����&�ت + ����[�راتإ

  

  الثالثاء

EI) ــ���٢ـــ�ص ھ�$اط�(  
 ) $Dn� $E&و �l.�C ص دو���EI( 

 ص) 427(��د ا���$ر (WI$ي)
 د/ �EI ��Aر+ د/�C[�ء &�O ا��^�Vأ.م.

����ة ��&�  ٢( + أ/ &���C aي$WIي (  

 a�ا��.��ط� `cا�(a��&)  
  ص) 425(��د ا���$ر 

+  ��A  د/ �C[�ء &�O ا��^�V+ د/��cر 
  ./ &���C aي أ 

 )٢ �& �&�� a�(  

  
  

  ����&�ت + ����[�راتإ

  

  

  االربعاء
  

) $j��Aى) (٢&�# ا�$WI(  
  ص) 424(��د ا���$ر 

  أ.د/ H��I &�$+أ.د/ا.�� وز.$ي
 ٢+ ي��&� WI$ ١.٥ (+ أ/��Aد ��%_

Iا�� i.�6ر a =ة  ٢���� �&��(  

) ��.�) �.$E �Xا( )�٦�� �Xا� ae $E�
  WI$ي) - a��^O ((�ا&� و�EIصا�

��A ا���� +     / دأ.م.ص) 421(��د ا���$ر 
V��. a���/وز.$ي+ ا ���&�  ٢ ( أ.د/ ا.�

����ة ��٣&� &��a =  ٢+WI$ي �&�� (  

  
  

  ����&�ت + ����[�راتإ

) VC٢&�# ا����( (ي$WI )  
  ص) 423(��د ا���$ر 

�ABت+أ/ ��Aد ��%_أ.م. ��Cر+ د/ أ�EI ��A  د/ 
��اaI  ٢+  WI$ي��&�  ١.٥ ( i.�6ر �&��  

����ة � ٢=  �&�(  

����������د�����#����	�����������دא�����������  اخلميـــس� �

  عميد الكلية                     وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب            المصرية اآلثاررئيس قسم     دير شئون الطالب م

  
  محمد كمال خالفأ.د/ أ.د/ محمد كمال خالف                                                            أيمن وزيري أ.د/                      رشا يس /أ.

  


