الكلية :اآلداب
القسم :اآلثار

جدول توزيع المحاضرات
قسم اآلثار
الفصل الدراسي األول2023-2022 :

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة الليسانس (قسم اآلثار)
الفصل الدراسي األول 2023-2022 :
عدد الطالب :
الفرقة  :األولى عام
القاعة  :مدرج  101ج

الكلية :اآلداب
القسم :اآلثار
الساعة

9-8

اليوم

10-9

11-10

12-11

1-12

3-2

2-1

4-3

اسم المادة
األحد

آثار وحضارة إسالمية
أ.د /جمال عبدالرؤوف +أ.م.د /سهام جاد +د /نها
أبوبكر

الفرقة
القاعة
اسم المادة

تاريخ الفن
أ.د /جمال صفوت +أ.د /أحمد
محمد

االثنين
القاعة

معالم تاريخ مصر القديم
أ.د /وجدي رمضان+د /أحمد طالب

تاريخ الفن
د /جمال سعد +د /محمد حموده

مدخل للتاريخ اليوناني الروماني
أ.د /السيد جابر

اسم المادة
الثالثاء

آثار وحضارة إسالمية
أ.د /جمال
عبدالرؤوف +أ.م.د/
سهام جاد +د /نها
أبوبكر

جغرافية مصر التاريخية
أ.د /يحيي كدواني

لغة أوربية حديثة
د /.عشري جمال

5-4

6 -5

معالم تاريخ مصر القديم
أ.د /وجدي رمضان+د /أحمد طالب

تاريخ مصر االسالمية
د /خضرة جمال د/ .عليا احمد

القاعة
اسم المادة
األربعاء

القاعة
اسم المادة

الخميس

أعمال السنة
عملي
أ.د محمود
مسعود

القاعة

تدريبات ميدانية
عملي
أ.د /عصام عادل+أ.م.د /صالح فتحي

رئيس القسم
نظرى

عملى /
تطبيقى

تكليفات

بكالوريوس  /ليسانس

24

3

-

الدراسات العليا

-

-

-

المجموع

24

3

-

أ.د.هدي عبد المقصود

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د.ابراهيم حسن أبو الخير

يعتمد

عميد الكلية

أ.د .أشرف محمود ماهر النواجي
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

إجمالي عدد الساعات27 :

أ.د /.عصام الدين صادق فرحات

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة الليسانس (قسم اآلثار)
الفصل الدراسي األول 2023-2022 :
الكلية :اآلداب
القسم :اآلثار

عدد الطالب :
الفرقة  :الثانية مصري
القاعة  :قاعة مصري +مدرج 101ج

لشعبة :آثار مصرية

الساعة

9-8

اليوم

11-10

10-9

12-11

1-12

3-2

2-1

4-3

اسم المادة

تاريخ مصر القديم -األسرات 14-1
أ.د /صدقه موسى
قاعة مصري

األحد
القاعة
اسم المادة

آثار ما قبل التاريخ وبداية
األسرات
أ.د /هدى عبدالمقصود
قاعة مصري

االثنين
القاعة

تاريخ مصر القديم -األسرات 14-1
أ.د /صدقه موسى
قاعة مصري

تاريخ مصر القديم -األسرات 14-1
أ.د /صدقه موسى
قاعة مصري

اسم المادة

آثار ما قبل التاريخ وبداية األسرات
أ.د /هدى عبدالمقصود
قاعة مصري

الثالثاء
القاعة
اسم المادة
األربعاء

5-4

6 -5

لغة مصرية قديمة ( )1قواعد
وتمرينات
د /حسام عبدالاله

القاعة

رسم معماري
أ.د /محمود درويش
مدرج 101ج

المجتمع المصري القديم
د /أحمد صالح
مدرج  101ج
أعمال السنة
عملي
أ.د /صدقه
موسى

اسم المادة
الخميس
القاعة

قراءات أثرية وتاريخية بلغة أوربية
د /مروة محمود
قاعة مصري

رئيس القسم
نظرى

عملى /
تطبيقى

تكليفات

بكالوريوس  /ليسانس

20

3

-

الدراسات العليا

-

-

-

المجموع

20

3

-

تدريبات ميدانية
عملي
د /مروة محمود

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د.هدي عبد المقصود

أ.د.ابراهيم حسن أبو الخير

لغة مصرية قديمة ( )1قواعد وتمرينات
د /حسام عبدالاله
قاعة مصري

يعتمد

عميد الكلية
أ.د .أشرف محمود ماهر النواجي

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
إجمالي عدد الساعات23 :

أ.د /.عصام الدين صادق فرحات

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة الليسانس (قسم اآلثار)
الفصل الدراسي األول 2023-2022 :
الكلية :اآلداب
القسم :اآلثار

الشعبة :آثار مصرية

الساعة

9-8

اليوم

10-9

اسم المادة
األحد

عدد الطالب :
الفرقة  :الثالثة
القاعة  :قاعة مصري +مدرج 101ج

11-10

12-11

1-12

2-1

3-2

4-3

5-4

لغة قبطية ( -)1نصوص صعيدية
د /أحمد طالب
قاعة مصري

القاعة

تاريخ مصر القديم –األسرات20-15
أ,د /وجدي رمضان +د .احمد فاروق
مدرج 101ج

اسم المادة
االثنين

تاريخ مصر القديم–األسرات 20-15
أ,د /وجدي رمضان +د .احمد فاروق
مدرج 101ج

القاعة
اسم المادة

الثالثاء

قراءات أثرية وتاريخية بلغة
أوربية
د /أحمد صالح
قاعة مصري

القاعة

اسم المادة
األربعاء

تاريخ مصر
القديم –األسرات
20-15
أ,د /وجدي
رمضان +د.
احمد فاروق
قاعة مصري

تاريخ وحضارة اليونان القديم
أ.د /السيد جابر
قاعة مصري

لغة مصرية قديمة ( -)1نصوص
هيروغليفية
د /حسام عبدالاله
قاعة مصري

القاعة
اسم المادة

الخميس

6 -5

الشرق األدنى القديم -األناضول وإيران
د /مروة محمود
قاعة مصري

القاعة

نظرى

عملى /
تطبيقى

تكليفات

بكالوريوس  /ليسانس

21

3

-

الدراسات العليا

-

-

-

المجموع

21

3

-

أ.د.هدي عبد المقصود

لغة مصرية قديمة
( -)1نصوص
هيروغليفية
د /حسام عبدالاله
قاعة مصري

نصوص
هيراطيقية
د /أحمد فاروق
قاعة مصري

تدريبات ميدانية
عملي
د /أحمد فاروق

رئيس القسم

تاريخ وحضارة
اليونان القديم
أ.د /السيد جابر
مدرج 101ج

تاريخ مصر
القديم –األسرات
20-15
أ,د /وجدي +د.
احمد فاروق
رمضان
قاعة مصري

نصوص
هيراطيقية
د /أحمد فاروق
قاعة مصري

أعمال السنة
عملي
أ.د /جالل أبوبكر

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د.ابراهيم حسن أبو الخير

عميد الكلية

يعتمد

أ.د .أشرف محمود ماهر النواجي
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

إجمالي عدد الساعات24 :

أ.د /.عصام الدين صادق فرحات

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة الليسانس (قسم اآلثار)
الفصل الدراسي األول 2023-2022 :
عدد الطالب :
الفرقة  :الرابعة
القاعة  :قاعة مصري +مدرج 101ج
الشعبة :آثار مصرية

الكلية :اآلداب
القسم :اآلثار
الساعة

9-8

اليوم

10-9

12-11

11-10

اسم المادة
األحد

الفرقة
القاعة
اسم المادة

االثنين

الفرقة
نصوص هيراطيقية
1
أ.د /وجدي رمضان
+أحمد فاروق
قاعة مصري

اسم المادة
الفرقة
القاعة

الفرقة
اسم المادة

أعمال السنة
عملي
د /هدى محمد

الفرقة
القاعة

نظرى

عملى /
تطبيقى

تكليفات

بكالوريوس  /ليسانس

24

3

-

الدراسات العليا

-

-

-

المجموع

24

3

-

رئيس القسم
أ.د.هدي عبد المقصود

5-4

قراءات أثرية وتاريخية
بلغة أوربية
أ.د /هدى محمد
قاعة مصري

مواقع أثرية
أ.د /جالل أبوبكر
قاعة مصري
آثار مصرية قديمة-عمارة وفن العصر المتأخر
أ.د /جالل أبوبكر
قاعة مصري

نصوص هيراطيقية
1
أ.د /وجدي رمضان
 +د.أحمد فاروق
قاعة مصري

القاعة
الخميس

لغة قبطية ( -)1نصوص صعيدية
وبحيرية
د/أحمد طالب
قاعة مصري

لغة مصرية قديمة  -1نصوص متأخرة
أ.م.د /محمد رجب
قاعة مصري

اسم المادة
األربعاء

3-2

آثار مصرية قديمة-عمارة وفن العصر
المتأخر
أ.د /جالل أبوبكر
قاعة مصري

القاعة

الثالثاء

1-12
قراءات أثرية
وتاريخية بلغة
أوربية
أ.د /هدى محمد
قاعة مصري

2-1

4-3

تاريخ وآثار مصر في العصر البطلمي
د/أحمد عطا
قاعة مصري

تدريبات ميدانية
عملي
أ.م.د /محمد رجب

لغة مصرية قديمة
 -1نصوص متأخرة
أ.م.د /محمد رجب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د.ابراهيم حسن أبو الخير

إجمالي عدد الساعات27 :

6 -5

يعتمد

عميد الكلية

أ.د .أشرف محمود ماهر النواجي
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
أ.د /.عصام الدين صادق فرحات

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة الليسانس (قسم اآلثار)
الفصل الدراسي األول 2023-2022 :
الكلية :اآلداب
القسم :اآلثار

الشعبة :اآلثار اإلسالمية

الساعة

9-8

اليوم

10-9

11-10

1-12

12-11

2-1

اسم المادة
األحد

اسم المادة
الفرقة
القاعة

الفرقة
القاعة
عمارة إسالمية (فاطمي+أيوبي)
أ.د /محمود درويش

الفرقة
القاعة
اسم المادة

الخميس

تاريخ إسالمي (فاطمي +أيوبي)
د /أزهار سيد  +د .ليلي حسن

مسكوكات إسالمية (فجر اإلسالم
حتى نهاية العصر األيوبي)
أ.د /محمود مسعود

لغة أوربية حديثة –قواعد وتمرينات
د /مها أحمد

اسم المادة
األربعاء

4-3

6 -5

مسكوكات إسالمية
(فجر اإلسالم حتى
نهاية العصر
األيوبي)
أ.د /محمود مسعود

اسم المادة
الثالثاء

3-2

5-4

تاريخ إسالمي (فاطمي +أيوبي)
د/أزهار سيد +د/ليلي حسن

الفرقة
القاعة

االثنين

عدد الطالب :
الفرقة  :الثانية اسالمي
القاعة  :قاعة إسالمي+مدرج 101ج

تصوير إسالمي
أ.مد /صالح فتحي صالح

تدريبات ميدانية
عملي
د/جمال صفوت

الفرقة
القاعة

أعمال السنة
عملي
أ.د /جمال صفوت

رئيس القسم
نظرى

عملى /
تطبيقى

تكليفات

بكالوريوس  /ليسانس

17

3

-

الدراسات العليا

-

-

-

المجموع

17

3

-

أ.د.هدي عبد المقصود

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د.ابراهيم حسن أبو الخير

عمارة إسالمية (فاطمي+أيوبي)
أ.د /محمود درويش

عميد الكلية
أ.د .أشرف محمود ماهر النواجي

يعتمد

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
أ.د /.عصام الدين صادق فرحات

إجمالي عدد الساعات20 :

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة الليسانس (قسم اآلثار)
الفصل الدراسي األول 2023-2022 :
الكلية :اآلداب
القسم :اآلثار

الشعبة :اآلثار اإلسالمية

الساعة

9-8

اليوم
اسم المادة
الفرقة

األحد

القاعة

10-9

الفرقة
القاعة

11-10

1-12

4-3

أ.م.د /أحمد
محمد +د.محمد
حمودة

أ.م.د .احمد محمد
أعمال السنة
عملي
د/محمد حموده

12-11

2-1

3-2

5-4

6 -5

عمارة إسالمية
(العصر المملوكي)

عمارة إسالمية
(العصر المملوكي)
د/محمد حمودة+

اسم المادة
االثنين

عدد الطالب :
الفرقة  :الثالثة
القاعة  :قاعة إسالمي +مدرج101ج

عمارة إسالمية
(العصر المملوكي)
د/محمد حمودة+

أ.م.د .احمد محمد

مسكوكات إسالمية
أ.د /محمود مسعود

كتابات أثرية
أ.م.د /سهام جاد

تصوير إسالمي
(مغولي وتيموري)
د/نها أبوبكر+أ.م.د
صالح فتحي

عمارة إسالمية (العصر
المملوكي)
د/محمد حمودة +أ.م.د.

احمد محمد

اسم المادة
الثالثاء

الفرقة
القاعة
اسم المادة

األربعاء

قراءات أثرية وتاريخية بلغة أوربية
أ.د /عصام عادل

الفرقة
القاعة
اسم المادة

الخميس

كتابات أثرية
أ.م.د /سهام جاد
مدرج 101ج

الفرقة
القاعة

تصوير إسالمي (مغولي وتيموري)
د/صالح فتحي+د/نها أبوبكر
مدرج 101ج

رئيس القسم

تصوير إسالمي
(مغولي وتيموري)
أ.م.د/صالح
فتحي+د/نها أبوبكر

مسكوكات إسالمية
أ.د /محمود مسعود

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

تدريبات ميدانية
عملي
أ.م.د /سهام عبدهللا جاد

عميد الكلية

نظرى

عملى /
تطبيقى

تكليفات

بكالوريوس  /ليسانس

17

3

-

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

الدراسات العليا

-

-

-

أ.د /.عصام الدين صادق فرحات

المجموع

17

3

-

أ.د.هدي عبد المقصود

أ.د.ابراهيم حسن أبو الخير

إجمالي عدد الساعات20 :

أ.د .أشرف محمود ماهر النواجي

يعتمد

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة الليسانس (قسم اآلثار)
الفصل الدراسي األول 2023-2022 :
الكلية :اآلداب
القسم :اآلثار

الشعبة :اآلثار اإلسالمية

الساعة

9-8

اليوم

10-9

اسم المادة
األحد

عمارة المشرق
اإلسالمي
د/محمد حموده +
أ.د.جمال صفوت

الفرقة
القاعة

11-10

12-11

تاريخ الفن
(النهضة والباروك
والركوكو)
د/محمد حموده+
د .جمال سعد

1-12

3-2

2-1

الفرقة
اسم المادة

مسكوكات إسالمية (عثمانية
ومعاصرة لها)
أ.د /محمود مسعود

الفرقة
القاعة

تصوير إسالمي (عثماني-صفوي-
مغولي-هندي)
د/نها أبوبكر

اسم المادة
األربعاء

تاريخ الفن (النهضة
والباروك والركوكو)
د/جمال سعد +د .محمد
حمودة

أعمال السنة
عملي
أ.د /جمال
صفوت

الفرقة
القاعة
اسم المادة

الخميس

4-3

عمارة المشرق
اإلسالمي
د/محمد حموده +
أ.د.جمال صفوت

القاعة
الثالثاء

5-4

6 -5

تاريخ إسالمي مصر العثمانية حتى
عهد محمد علي
د .أحمد عبد القادر

اسم المادة
االثنين

عدد الطالب :
الفرقة  :الرابعة
القاعة  :قاعة إسالمي

لغة أوربية حديثة
د /مها أحمد

الفرقة
القاعة

عمارة المشرق اإلسالمي
أ.د /جمال صفوت+د .محمد حمودة

رئيس القسم

تدريبات ميدانية
عملي
د /جمال سعد
تصوير إسالمي (عثماني-صفوي-
مغولي-هندي)
د/نها أبوبكر
مدرج 101ج

تاريخ إسالمي مصر العثمانية حتى عهد محمد علي
د .أحمد عبد القادر

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

عميد الكلية

نظرى

عملى /
تطبيقى

تكليفات

بكالوريوس  /ليسانس

18

3

-

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

الدراسات العليا

-

-

-

أ.د /.عصام الدين صادق فرحات

المجموع

18

3

-

أ.د.هدي عبد المقصود

أ.د.ابراهيم حسن أبو الخير

أ.د .أشرف محمود ماهر النواجي

يعتمد

إجمالي عدد الساعات21:
جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة الليسانس (قسم اآلثار)
الفصل الدراسي األول 2023-2022 :
الكلية :اآلداب
القسم :اآلثار

الشعبة :اآلثار اليونانية والرومانية

الساعة

9-8

اليوم

10-9

اسم المادة
األحد

11-10

لغة التينية
د .توني
طالب

الفرقة
القاعة

لغة يونانية
د .,ناهد عوض

الفرقة
القاعة

12-11

1-12

2-1

4-3

3-2

عمارة يونانية
د .توني طالب

لغة يونانية
د .,ناهد عوض
مدرج  101ج

اسم المادة
اثالثاء

الفرقة
القاعة

لغة التينية
د .توني طالب

لغة انجليزية
أ .مها احمد
مدرج  101ج

لغة انجليزية

الفرقة
القاعة

أ.مها أحمد

اسم المادة
الخميس

6 -5

تاريخ وحضارة اليونان
أ.د .سيد جابر

اسم المادة
األربعاء

5-4

جغرافية البحر المتوسط
د.بهجت عبد السالم

جغرافيا البحر
المتوسط
د.بهجت عبد
السالم

اسم المادة
اإلثنين

عدد الطالب :
الفرقة  :الثانية
القاعة  :قاعة يوناني  +مدرج  101ج

تدريبات ميدانية
د .أحمد عطا

الفرقة
القاعة

رئيس القسم
نظرى

عملى  /تطبيقى

تكليفات

بكالوريوس  /ليسانس

17

5

-

الدراسات العليا

-

-

-

المجموع

17

5

-

اعمال سنة
د .ناهد عوض

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د.هدي عبد المقصود

أ.د.ابراهيم حسن أبو الخير

عمارة يونانية
د.توني طالب

عميد الكلية

يعتمد

أ.د .أشرف محمود ماهر النواجي
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
أ.د /.عصام الدين صادق فرحات

اجمالي عدد الساعات 22 :

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة الليسانس (قسم اآلثار)
الفصل الدراسي األول 2023-2022 :
الكلية :اآلداب
القسم :اآلثار

عدد الطالب :
الفرقة  :الثالثة
القاعة  :قاعة يوناني

الشعبة :اآلثار اليونانية والرومانية

الساعة

9-8

اليوم

10-9

11-10

1-12

12-11

2-1

اسم المادة
األحد

الفرقة

د  /ناهد عوض

اسم المادة
الفرقة
االثنين

نصوص أثرية بلغة

لغة التينية

لغة يونانية

أجنبية

أ.د م /جمال أبو

أ.د.م  /جمال أبو الوفا

د  /ناهد عوض

القاعة

الوفا

اسم المادة

تصوير فوتوغرافي

الفرقة

تاريخ روما عصر جمهوري

اسم المادة
الفرقة

اسم المادة
الخميس

عمارة رومانية

أ.د .السيد جابر

القاعة
لغة التينية
أ.م.د /جمال أبوالوفا

الفرقة
القاعة

رئيس القسم
نظرى

عملى /
تطبيقى

تكليفات

بكالوريوس  /ليسانس

17

5

-

الدراسات العليا

-

-

-

المجموع

17

5

-

د  /ناهد

لغة يونانية
أ.م.د /جمال أبوالوفا
مدرج 101ج

تدريبات ميدانية
عملي
د/توني طالب

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د.هدي عبد المقصود

نصوص أثرية بلغة
أجنبية د  /ناهد

عوض مدرج101ج

تصوير فوتوغرافي
د هبة فتحي

د .أحمد عطا

القاعة
األربعاء

3-2

5-4

عمارة رومانية

القاعة

الثالثاء

4-3

6 -5

أ.د.ابراهيم حسن أبو الخير

عوض مدرج  101ج

نصوص أثرية بلغة أجنبية

د  /ناهد عوض مدرج  101ج

أعمال السنة
عملي
د /أحمد عطا

يعتمد

عميد الكلية
أ.د .أشرف محمود ماهر النواجي

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
أ.د /.عصام الدين صادق فرحات
اجمالي عدد الساعات 22 :

جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة الليسانس (قسم اآلثار)
عدد الطالب :
الفصل الدراسي األول 2023-2022 :
الفرقة  :الرابعة
الشعبة :اآلثار اليونانية والرومانية القاعة  :قاعة يوناني

الكلية :اآلداب
القسم :اآلثار
الساعة

9-8

اليوم
اسم المادة
األحد

10-9

11-10

1-12

12-11

القاعة

عملة يونانية ورومانية
د  /احمد عطا مدرج  101ج

اسم المادة

فن حفائر

الفرقة

تاريخ الدولة البيزنطية

د /توني طالب

القاعة

نصوص يونانية والتينية

اسم المادة
الثالثاء

5-4

تاريخ الدولة البيزنطية
د.أحمد عامر

الفرقة

االثنين

2-1

3-2

4-3

الفرقة

د  /جمال أبو الوفا

6 -5

د .احمدعامر

عملة يونانية ورومانية
د /أحمد عطا

القاعة
اسم المادة
األربعاء

آثار فرعونية

الفرقة

أ .د  /السيد جابر

د  /أحمد صالح

القاعة
اسم المادة
الخميس

تاريخ االمبراطورية الرومانية

تدريبات ميدانية
د  /توني طالب

الفرقة

أعمال السنة
أ.د السيد جابر

القاعة

رئيس القسم
نظرى

عملى /
تطبيقى

تكليفات

بكالوريوس  /ليسانس

23

3

-

الدراسات العليا

-

-

-

المجموع

23

3

-

آثار فرعونية

أ.د.هدي عبد المقصود

وكيل الكلية لشئون التعليم
أ.د.ابراهيم حسن ابو الخير

إجمالي عدد الساعات26 :

د  /أحمد صالح
نصوص يونانية والتينية

فن حفائر

أ .د م /جمال أبو الوفا

د  /توني طالب

عميد الكلية
أ.د .أشرف محمود ماهر النواجي

يعتمد

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
أ.د /.عصام الدين صادق فرحات

