
 

 جبيعت انفيىو -كهيت اآلثبر 
 (78/7/7072بخبريخ  -707)يؤسست يعخًذة يٍ انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انخعهيى واإلعخًبد() قرار رقى 

……………………………………………………………………… 

 شئىٌ انطالة

 و 7072/7077)فصم شخىي( نهعبو انجبيعي  ثبَيجذول يحبضــــراث انفصم انذراسي ان
 

 
 عميد الكلية                                   لشئون التعليم والطالب وكيل الكلية                               األقسام ؤساءر  مدير شئون الطالب 

  د () أ.د./ عاطف منصور محم    أ.د./ محمد كمال خالف                                                                                          أ.د. عاطف منصور           أ./رشا يس يس             
 أ.د. أيمن وزيري                                                 

                                  أ.د./ شعبان محمد محمود                                                 
 أ.د. أمين رشيدي                                     

 انيىو    

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

 

 االحذ

 

 ك( 277)كىد يعذَيبث وصخىر

 )َظري(

 أ.د./ جًبل يحجىة

 يحًذ كًبل.د.أ

 أ./عبذ انًُعىأ.يحًذ رفعج + 

 ك( 277)كىد يعذَيبث وصخىر

 )عًهي(

 أ.د./ جًبل يحجىة

 يحًذ كًبل.د.أ

 ىأ./عبذ انًُعأ.يحًذ رفعج + 

  يعذَيبث وصخىر

 ك( 277)كىد

 )عًهي(

 أ.د./ جًبل يحجىة

 يحًذ كًبل.د.أ

 أ./عبذ انًُعىأ.يحًذ رفعج + 

 الفن تاريخ
 ك( 421)كود المقرر 

أ.د. أيمن وزيري + د. أحمد 
 مشحوت

 )يجًىعت أ(

 الفن تاريخ
 ك( 421)كود المقرر 

أ.د. أيمن وزيري + د. 
 أحمد مشحوت

 )يجًىعت أ(

 ييتحبريخ يصر اإلسال

 (273)انكىد 

 يجًىعت )أ(

أ.د/ عبطف يُصىر + 

 أ.د/ حًبدِ ثببج

 يجًىعت )ة(

أ.و.د/ يحًذ يىَس+ 

 أ.و.د/ أيًٍ إدريس

   أ/ يحًذ َبصر

 حبريخ يصر اإلسالييت

 (273)انكىد

 يجًىعت )أ(

أ.د/ عبطف يُصىر + 

 أ.د/ حًبدِ ثببج

 يجًىعت )ة(

أ.و.د/ يحًذ يىَس+ 

 أ.و.د/ أيًٍ إدريس

   صرأ/ يحًذ َب

 االثُيٍ

 

 يقرر أخخيبري

 ك(279)كىد  أَثربىنىجيب

 أ.سبيح يحًذأ.د./ شعببٌ األيير+

 

 يقرر اخخيبري

 ك(228)كىد  يخبطر بيئيت

 َجالء يحًىدأ.د./ 

 أ.د./يحًذ يعخًذ

 يقرر أخخيبري

 ك(279)كىد  أَثربىنىجيب

 أ.سبيح يحًذأ.د./ شعببٌ األيير+

 

 يقرر اخخيبري

 ك(228)كىد  يخبطر بيئيت

 َجالء يحًىدأ.د./ 

 أ.د./يحًذ يعخًذ

 قديمة مصرية آثار
 ك( 421)كود المقرر 

د. إلهام حسين + أ.م.د. محمد 
 السيد

 قديمة مصرية آثار
 ك( 421)كود المقرر 

د. إلهام حسين + أ.م.د. محمد 
 السيد

يذخم إني عهى اآلثبر 

 انيىَبَيت انرويبَيت

 ك( 225)كىد انًقرر 

 أ.د. يُبل أبى انقبسى

ذخم إني عهى اآلثبر ي

 انيىَبَيت انرويبَيت

 ك( 225)كىد انًقرر 

 أ.د. يُبل أبى انقبسى

 

 انثالثبء

 

 (276)انكىد  آثبر إسالييت

 )أ(يجًىعت 

غذير انرشيذي + أ.و.د/  أ.د/أييٍ

 درديري

 يجًىعت )ة(

د/ ونيذ عهي + أ/  حًبدِ أ.و. 

 هجرس

 أ/ ريضبٌ صىفي

 (276)انكىدآثبر إسالييت

 )أ(يجًىعت 

غذير انرشيذي + أ.و.د/  أ.د/أييٍ

 درديري

 يجًىعت )ة(

د/ ونيذ عهي + أ/  حًبدِ أ.و. 

 هجرس

 أ/ ريضبٌ صىفي

 القديم مصر تاريخ
 ك( 422)كود المقرر 

 د. إلهام حسين + د. مروي سيد

 

 القديم مصر تاريخ
 ك( 422)كود المقرر 

د. إلهام حسين + د. مروي 
 سيد

 

 حبريخ انفٍ

بذانىدود أ.و. د/ يحًذ ع

 أحًذ سيذ د/ ربيعأ.و. + 

 أ/ صبنح انسيذ

 )يجًىعت ة(

 حبريخ انفٍ

أ.و. د/ يحًذ عبذانىدود 

 أحًذ سيذ د/ ربيعأ.و. + 

 أ/ صبنح انسيذ

 )يجًىعت ة(

 

 زيبراث عهًيت وحذريببث ييذاَيت انخًيس

 


