
 شئوى الطالة

  0202سبحوبر  -جذول هحبضرات الفصل الذراسي الصيفي 

 (الرابع -الفصل الذراسي )الثبلث

 جبهعة الفيوم –كلية اآلثبر  –قسن اآلثبر اليوًبًية والروهبًية  

 

 2-1  1 -0  0 -01  01 –00 00 – 01  01 –9 يهم    

 
 السبــــت

   

 

   

 األحـــــــد
 

 (0لغة يوًبًية قذيوة ) 

 )د. فبطوة جببر(

 (0لغة الجيٌية قذيوة )

 )د. فبطوة جببر( 

 

 االثنيــــن

 

 تاريخ اليهنان القديم   
 محروس(  د)د. أحم

  

 الثالثـــــاء

 الديانة اليهنانية القديمة 
 (د. يحيى الذحات)

 اليهنانيالفخار 
 )د. عبد الباسط علي(

 

 األربعـــــاء

 

 ( )عملي(1لغة يهنانية قديمة ) 
 )د. فاطمه جابر( 

 )عملي( (1لغة التينية قديمة )
 جابر( ةفاطم )د. 

 

 اخلميـــس
 (1علم الحفائر ) 

 )د. يحيى الذحات(

   

 عميد الكلية                                     وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                   رئيس القدم  مدير شئهن الطالب 
                        (هر دمحم ) أ.د./ عاطف منر                أ./رشا يس يس                  أ.د./ عاطف منرهر                                 أ.د./ دمحم كمال خالف                          

 الداعة



 شئوى الطالة

  0202سبحوبر  -جذول هحبضرات الفصل الذراسي الصيفي 

 السبدس( -)الخبهسالفصل الذراسي 

 جبهعة الفيوم –كلية اآلثبر  –والروهبًية قسن اآلثبر اليوًبًية  

 

 3-2 2-1 1-0  0 -01  01 – 00  00 – 01  01 – 9 اليهم    

 

 السبــــت
       

 األحـــــــد

 

 تاريخ مرر تحت حكم الرومان  
 )د. أحمد محروس( 

 والتينية نرهص يهنانية 
 )د. فاطمة جابر(

 االثنيــــن

 

 الفنهن الرومانية القديمة
 )د/ مروة فاروق(

 العمارة الرومانية القديمة
 )د. مروة فاروق(

 قديمة عرر بطلميلغة مررية  
 )أ.م.د. دمحم أحمد الديد(

 الثالثـــــاء
 )عملي(مقدمة في اللغة القبطية 

 عمارة( ر)د. مختا 
 تاريخ روما حتى نهاية العرر الجمههري   

 )د. أحمد محروس(

 األربعــــــاء

 

 مقدمة في اللغة القبطية 
 مختار عمارة( )د.

 )عملي( والتينية نرهص يهنانية  
 فاطمة جابر()د. 

 اخلميـــس

 0لغة يوًبًية حذيثة    

 (أ.د.م/ دمحم عبذ الودود)

 ترهير جداري وفديفداء 
 )د. دمحم فخري(

 عميد الكلية                                     وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                   رئيس القدم  مدير شئهن الطالب 
                        نرهر دمحم (أ.د./ عاطف منرهر                                 أ.د./ دمحم كمال خالف                                          ) أ.د./ عاطف م             أ./رشا يس يس     

 الداعة



 شئوى الطالة

 

  0202سبحوبر  -جذول هحبضرات الفصل الذراسي الصيفي 

 (الثبهي -)السببعالفصل الذراسي 

 جبهعة الفيوم –كلية اآلثبر  –والروهبًية اليوًبًية  قسن اآلثبر 

 

 4-3 3-0 0-2 2 -20 20 – 22 22 – 22  22 – 9 اليوم    

        السبــــث

 األحـــــــذ

        

 االثٌيــــي

 ( األفريقياآلثار اليهنانية والرومانية في الهطن العربي )الجزء    
  )د. يحيى الذحات(

  

 الثالثـــــبء

       

 األربعــــــبء

 

      

 الخويــس
       

 عميد الكلية                                     وكيل الكلية لذئهن التعليم والطالب                   رئيس القدم  مدير شئهن الطالب 
                     ) أ.د./ عاطف منرهر دمحم (                أ./رشا يس يس                  أ.د./ عاطف منرهر                                 أ.د./ دمحم كمال خالف                          

 الداعة


