
   العدد ).........طالب(                                                                                                                   ي االولالفرقة:    جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس )قسم اآلثار(                 

                       العدد )..........طالب(                                                                                                        عام )م أ(      الشعبة :    ج    101القاعة:   مدرج              2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                  

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ت 
سب

ال
  المادة أسابيع فردية  

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

 

 جغرافية مصر التاريخية 

 أ.د.يحي كدواني

 

 أعمال السنة عملي 
   أ.د/ محمود مسعود

  

  

 تدريبات ميدانية عملي 

أ.احمد +ادل +د.صالح فتحي أ.د.عصام ع 

 + أ/ايناس+ ا/راندا+ا/جرجس+ا/ضحي فاروق
  

  العضو 

 تاريخ مصر اإلسالمية  المادة أسابيع زوجية 

 أ.د.صالح عيد 
   

    العضو 

الثاء 
الث

 تاريخ الفن   المادة أسابيع فردية  
 د/جمال سعد + د/ محمد حموده + د/ أحمد محمد أحمد+ د/ جمال صفوت   

 مدخل للتاريخ اليوناني الروماني 

 أ.د.السيد جابر+أ.د.ممدوح درويش
  

   العضو 

 لغة أوربية حديثة   المادة أسابيع زوجية 
  قسم اللغة االنجليزية 

 آثار وحضارة إسالمية  
  أ.د/ جمال عبد الروؤف+د/ نها أبو بكر أحمد+ د/ سهام عبد للا 

  

     العضو 
 . 16/1، 1/ 2، 19/12، 5/12، 21/11، 7/11، 24/10السبت )الزوجي(:أيام                  .     9/1 ،26/12 ، 12/12 ، 28/11، 14/11 ، 31/10، 17/10أيام السبت )الفردي(:   

 . 19/1، 5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 10/11،  27/10:الثالثاء  )الزوجي(: أيام                      .        12/1، 29/12، 15/12، 1/12، 17/11،  3/11،  20/10الثالثاء )الفردي(: 

 الجامعة  يُعتمد/ أ.د/ نائب رئيس                  عميدالكلية                                    وكيل الكلية                      رئيس  القسم                       إعداد الجدول              

                               لشئون التعليم والطالب                                                لشئون التعليم والطالب                                                                                                

 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات                                                     أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي          أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي     

 

 

  

 

 

  ن= نظري    ع = عملي    مج = المجموع

                                                                                                                                                                          

 مج ع ن اسم المادة  م

 4 - 4 معالم تاريخ مصر القديم  1

مدخل للتاريخ اليوناني   2
 الروماني 

4 
- 

4 

 4 - 4 تاريخ مصر اإلسالمية  3

 4 - 4 آثار وحضارة إسالمية  4

 4 - 4 تاريخ الفن  5

 2 - 2 جغرافية مصر التاريخية  6

 2 - 2 ربية حديثة لغة أو 7

 1 1 - أعمال السنة  8

 2 2 - تدريبات ميدانية  9

 27 اجمالي عدد الساعات 



                                                                      العدد ).........طالب(                                                ي جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس )قسم اآلثار(    الفرقة:االول                        

 الشعبة : عام )م ب(     العدد )..........طالب(                                        2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                        

                                                                             2021 209القاعة:   قاعة                                                                                                                       

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ت 
سب

ال
  المادة أسابيع فردية  

 تاريخ مصر اإلسالمية 

 أ.د.صالح عيد 

      

أعمال السنة  

 عملي
   دأ.د/ محمود مسعو 

   

      العضو 

  المادة أسابيع زوجية 

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

 جغرافية مصر التاريخية 

 أ.د.يحي كدواني

    

    العضو 

الثاء 
الث

 لغة أوربية حديثة  المادة أسابيع فردية  

 قسم اللغة اإلنجليزية 
 آثار وحضارة إسالمية  

  أ.د/ جمال عبد الروؤف+د/ نها أبو بكر أحمد+ د/ سهام عبد للا 
 تدريبات ميدانية عملي 

+  أ.د.عصام عادل +د.صالح فتحي

+ أ/ايناس+ أ.احمد فاروق+

 ا/راندا+ا/جرجس+ا/ضحي 
   العضو 

 تاريخ الفن   دةالما أسابيع زوجية 
   +د/جمال سعد + د/ محمد حموده د/ أحمد محمد أحمد+ د/ جمال صفوت   

 مدخل للتاريخ اليوناني الروماني 

 أ.د.السيد جابر+أ.د.ممدوح درويش
 العضو 

 . 16/1، 2/1،  19/12، 5/12، 21/11، 7/11، 24/10الزوجي(:أيام السبت )                   .     9/1 ،26/12 ، 12/12 ، 28/11، 14/11 ، 31/10، 17/10السبت )الفردي(: أيام   

 . 19/1، 5/1، 22/12، 8/12، 24/11، 10/11، 27/10الثالثاء  )الزوجي(: أيام:                     .          12/1، 12/ 29، 15/12، 1/12، 17/11،  3/11،  20/10الثالثاء )الفردي(:  

 يُعتمد/ أ.د/ نائب رئيس الجامعة                   عميدالكلية                                  وكيل الكلية                       رئيس  القسم                         إعداد الجدول            

                               لشئون التعليم والطالب                                                        لشئون التعليم والطالب                                                                                         

 

                                    أ.د/عصام الدين صادق فرحات                 أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي           أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي      

 

 

 

 

 

 ن= نظري    ع = عملي    مج = المجموع 

     

 مج ع ن اسم المادة  م

 4 - 4 معالم تاريخ مصر القديم  1

مدخل للتاريخ اليوناني   2
 الروماني 

4 
- 

4 

 4 - 4 تاريخ مصر اإلسالمية  3

 4 - 4 آثار وحضارة إسالمية  4

 4 - 4 تاريخ الفن  5

 2 - 2 جغرافية مصر التاريخية  6

 2 - 2 لغة أوربية حديثة  7

 1 1 - أعمال السنة  8

 2 2 - تدريبات ميدانية  9

 27 اجمالي عدد الساعات 



                                                                                        طالب(                    241ية           العدد )نجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس )قسم اآلثار(    الفرقة:الثا                             

                                                          طالب(  84 الشعبة :آثار مصرية   العدد ) القاعة:   قاعة آثار مصري                  2020/2021ألول للعام الجامعي الفصل الدراسي ا                           

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

حد 
أل
ا

 قواعد وتمرينات  –( 1لغة مصرية قديمة ) المادة أسابيع فردية  

 د.حسام عبدالاله 
 رسم معماري  

 أ.د.محمود درويش 
   

 عملي   -تدريبات ميدانية 
+  أ.احمد فاروق++ د.مروة محمود

 أ/ايناس+ ا/راندا+ا/جرجس+ا/ضحي 
  

   العضو 

أسابيع  
 زوجية 

 14  -1االسرات  –تاريخ مصرالقديم  المادة

 صدقة موسي علي د.
 آثار ما قبل التاريخ  وبداية اإلسرات  

 د.هدي محمد عبدالمقصود 
 

  العضو 

ال
ا

ربعاء 
 14  -1االسرات  –تاريخ مصرالقديم  المادة أسابيع فردية  

   صدقة موسيد.
 

 عملي  -تاريخ السنة أعمال

   موسي  صدقة.دأ.

 المجتمع المصري القديم  

 د.احمد صالح 
    

    العضو 

أسابيع  
 زوجية 

قراءات أثرية وتارخية    المادة

 بلغة أوربية  

 د.مروة محمود 

      

       العضو 

 . 17/1، 3/1، 20/12، 6/12، 22/11، 8/11،  10/ 25.              االحد )الزوجي(: أيام:  10/1، 27/12، 13/12، 29/11، 11/ 15، 1/11،  10/ 18االحد )الفردي(: 

 20/1، 6/1،  12/ 23،  9/12،  11/ 25،  11/11،  10/ 28.            األربعاء  )الزوجي(: أيام:1/ 13،  12/ 30،  12/ 16،  12/ 2،  11/ 18،   11/ 4،   21/10األربعاء)الفردي(:  

 يُعتمد/ أ.د/ نائب رئيس الجامعة                عميدالكلية                                  وكيل الكلية                       رئيس  القسم                        إعداد الجدول      

                               لشئون التعليم والطالب                                                لشئون التعليم والطالب                                                                                                

 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات                                                     أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي                أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ن= نظري    ع = عملي    مج = المجموع

  

                              

 مج ع ن اسم المادة  م

آثار ما قبل التاريخ  وبداية   1
 اإلسرات 

4 - 4 

االسرات   –تاريخ مصرالقديم  2
1-  14 

6 
- 6 

  –( 1لغة مصرية قديمة ) 3

 قواعد وتمرينات 
4 

- 4 

 2 - 2 المجتمع المصري القديم  4

قراءات أثرية وتارخية بلغة   5
 أوربية 

2 - 2 

 2 - 2 رسم معماري 6

 1 1 - )تاريخ(  أعمال السنة  7

 2 2 - تدريبات ميدانية  8

 23 اجمالي عدد الساعات 



 .طالب(                                                                                                          302العدد )         الثالثة ة البكالوريوس والليسانس )قسم اآلثار(    الفرقة:جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحل                                  

                                 طالب(117العدد )     ة مصريآثار  الشعبة :      القاعة:   قاعة مصري           2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                

                                                                             
 اليوم/الساعة 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

ن 
الثني

ا
  المادة ع فردية أسابي  

 أعمال السنة  

 عملي  -تاريخ 

   أ.د.جالل أحمد

 ( نصوص هيروغليفية 1لغة مصرية قديمة )

 د.حسام عبدالاله
 

     20   -15األسرات  –تاريخ مصر القديم  

 العضو  أ.د.وجدي رمضان 

نصوص   –( 1لغة قبطية )    المادة أسابيع زوجية 

 صعيدية

 د.أحمد طالب  

    

        العضو 

س 
خمي

ال
 (1نصوص هيراطقية )   المادة أسابيع فردية  

 أ.د.هدي محمد
قراءات أثرية وتارخية بلغة 

 أوربية  

 د.احمد صالح   

 

 عملي  -تدريبات ميدانية 

+  أ.احمد فاروق+ د.احمد طالب

 أ/ايناس+ ا/راندا+ا/جرجس+ا/ضحي 

  

     العضو 

 االناضول وايران  –ديم الشرق االدني الق المادة أسابيع زوجية 

 د..مروة محمود 
 تاريخ وحضارة اليونان القديم 

 أ.د.السيد جابر  
  

   العضو 
 . 18/1، 4/1، 21/12، 7/12، 23/11، 11/ 9، 26/10االثنين )الزوجي(: أيام:                             .11/1، 28/12، 14/12، 30/11، 16/11، 2/11، 19/10)الفردي(: االثنين  

                                                                . 21/1، 7/1، 24/12، 10/12، 26/11، 12/11، 29/10الخميس )الزوجي(: أيام:                .          14/1، 31/12، 17/12، 3/12، 19/11،  5/11،  22/10الخميس )الفردي(: 

 يُعتمد/ أ.د/ نائب رئيس الجامعة                عميدالكلية                                  وكيل الكلية                       رئيس  القسم                          إعداد الجدول            

                               لشئون التعليم والطالب                                                   لشئون التعليم والطالب                                 

 

 صام الدين صادق فرحات                                        أ.د/ع            أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي           أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي      

 

 

 

 

 

 ن= نظري    ع = عملي    مج = المجموع 

                                                                                                                                                                                                                     

 مج ع ن اسم المادة  م

األسرات  –تاريخ مصر القديم  1

15-  20     
6 - 6 

تاريخ وحضارة اليونان   2

 القديم  
3 - 3 

االناضول  –شرق االدني القديم ال 3

 وايران  
3 - 3 

( نصوص  1لغة مصرية قديمة ) 4

 هيروغليفية  
3 - 3 

نصوص   –( 1لغة قبطية ) 5

 صعيدية
2 - 2 

 2 - 2 (1نصوص هيراطقية ) 6

قراءات أثرية وتارخية بلغة  7

 أوربية  
2 - 2 

 1 1 - )تاريخ(  أعمال السنة  8

 2 2 - تدريبات ميدانية  9

 24 ي عدد الساعات اجمال



                                     طالب(                                                                       236العدد )         الرابعة الفرقة:            جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس )قسم اآلثار(   

                                 طالب(  94العدد )  آثار مصرية الشعبة :القاعة:   قاعة مصري                    2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي               

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ت 
سب

ال
  المادة أسابيع فردية  

 عمارة وفن العصرالمتأخر   –آثار مصرية قديمة 

 أ.د.جالل احمد أبوبكر 

 

 مواقع أثرية 

 أ.د.جالل ابوبكر  

   

 

 أعمال السنة  عملي 

 آثار 

 محمد أ.د.هدي 

 

    العضو 

أسابيع  
 زوجية 

 (1نصوص هيراطيقية )     المادة

 أ.د.وجدي رمضان   
 نصوص صعيدية وبحيرية  –( 1لغة قبطية )

 د.احمد طالب 
 

      العضو 

ا
الثاء 

لث
 تاريخ وآثار مصر في العصر البطلمي  المادة أسابيع فردية  

 أ.د.السيد جابر  + د.احمد عطا   
قراءات أثرية وتاريخية بلغة    

 اوربية 

 أ.د.هدي محمد 

 

 تدريبات ميدانية عملي 

س+ + أ/اينا+ أ.احمد فاروقد.محمد رجب

 ا/راندا+ا/جرجس+ا/ضحي 

  

    العضو 

أسابيع  
 زوجية 

عمارة   –آثار مصرية قديمة  المادة

 وفن العصرالمتأخر  

 أ.د.جالل احمد أبوبكر 

 نصوص متأخرة    -( 1لغة مصرية قديمة ) 

 د.محمد رجب سيد 
  

    العضو 

 . 16/1، 2/1، 12/ 19،  12/ 5، 11/ 21،  7/11،  24/10.      السبت )الزوجي(:أيام 1/ 9 ، 12/ 26  ، 12/12  ، 28/11، 14/11 ،  10/ 31،  10/ 17السبت )الفردي(: أيام    

     .19/1، 5/1، 12/ 22،  12/ 8، 11/ 24،  10/11،  27/10.            الثالثاء  )الزوجي(: أيام:1/ 12،  29/12،  15/12، 1/12،  17/11،  11/ 3،  10/ 20الثالثاء )الفردي(:

 يُعتمد/ أ.د/ نائب رئيس الجامعة                   عميدالكلية                                   وكيل الكلية                            رئيس  القسم                        إعداد الجدول     

                               لشئون التعليم والطالب                                                            لشئون التعليم والطالب                                                                                     

 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات                                                        د/أشرف ماهر  محمود النواجي  أ.        أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي  

 

 

 

 

 

 

 

 ن= نظري    ع = عملي    مج = المجموع 

 مج ع ن اسم المادة  م

عمارة   –آثار مصرية قديمة  1

 وفن العصرالمتأخر  
6 - 6 

   -( 1لغة مصرية قديمة ) 2

 نصوص متأخرة  
3 - 3 

نصوص  –( 1لغة قبطية ) 3

 يرية  صعيدية وبح
2 - 2 

 2 - 2 (1نصوص هيراطيقية ) 4

 2 - 2 مواقع أثرية  5

تاريخ وآثار مصر في العصر   6

 البطلمي 
3 - 3 

قراءات أثرية وتاريخية بلغة   7

 اوربية 
2 - 2 

 1 1 - أعمال السنة  8

 2 2 - تدريبات ميدانية  9

 27 اجمالي عدد الساعات 



 طالب(                                                                                                          241العدد )         الثانية رقة:جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس )قسم اآلثار(    الف                

 طالب(                                67العدد )  روماني   يوناني و  الشعبة : القاعة:   قاعة يوناني وروماني           2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

حد  
أل
ا

 تاريخ وحضارة اليونان    المادة أسابيع فردية  

 السيد جابرأ.د.
 ممتدة  – التينيةلغة  

 د.توني طالب 
  

    العضو 

 ة  عمارة يوناني المادة أسابيع زوجية 

 د.توني طالب 
 ممتدة  –لغة يونانية 

 د.ناهد عوض 
   

   العضو 

ربعاء 
ال
ا

 جغرافية حوض البحر المتوسط    المادة أسابيع فردية  

 د.بهجت عبالسالم  
 

 عملي   -أعمال السنة

   د.ناهد عوض
  

  

 عملي  -تدريبات ميدانية 

+  أ.احمد فاروق+ د.احمد عطا

 رجس+ا/ضحي أ/ايناس+ ا/راندا+ا/ج
  

 

    العضو 

 لغة إنجليزية    المادة أسابيع زوجية 

 د.ايناس
  

    العضو 

 . 1/ 17،  3/1،  12/ 20، 6/12،  11/ 22،  11/ 8، 25/10االحد )الزوجي(: أيام:      .            10/1، 27/12، 13/12، 29/11، 11/ 15، 11/ 1، 10/ 18االحد )الفردي(: 

                                                                 .20/1، 6/1،  12/ 23،  9/12،  11/ 25،  11/11،  10/ 28.            األربعاء  )الزوجي(: أيام:1/ 13،  12/ 30،  12/ 16،  12/ 2،  11/ 18،   11/ 4،   21/10األربعاء)الفردي(:  

 يُعتمد/ أ.د/ نائب رئيس الجامعة                      عميدالكلية                                 الكلية               وكيل             رئيس  القسم                       إعداد الجدول     

                               لشئون التعليم والطالب                                                        لشئون التعليم والطالب                                                                                          

 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات                                                        أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي          أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي  

 

 

 

 

 

 وع ن= نظري    ع = عملي    مج = المجم 

 

 

 مج ع ن اسم المادة  م

 3 - 3 ممتدة  –لغة يونانية  1

 3 - 3 ممتدة  –لغة التينية  2

 4 - 4 تاريخ وحضارة اليونان   3

 4 - 4 عمارة يونانية   4

 4  4 لغة إنجليزية   5

جغرافية حوض البحر   6

 المتوسط  
4  4 

 1 1 - أعمال السنة  7

 2 2 - تدريبات ميدانية  8

 22 اجمالي عدد الساعات 



 .طالب(                                                                                                          302العدد ) : الثالثة   جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس )قسم اآلثار(         الفرقة                 

 .طالب(                                83العدد )يوناني وروماني الشعبة :   القاعة:       قاعة يوناني وروماني           2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي               

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ن 
الثني

ا
 العصرالجمهوري –تاريخ وحضارة الرومان   المادة أسابيع فردية  

 د.السيد جابر 
 ممتدة  –لغة التينية 

 د.جمال ابوالوفا 
 ممتدة  –لغة يونانية 

 د.جمال ابوالوفا 
  العضو 

 عمارة رومانية   المادة أسابيع زوجية 

 د.ناهد عوض 
 نصوص أثرية بلغة أوربية  

 د.ناهد عوض 
  

   العضو 

س 
خمي

ال
 عملي  -تدريبات ميدانية  لمادةا أسابيع فردية  

أ.احمد فاروق+ + د.توني طالب

أ/ايناس+  

 ا/راندا+ا/جرجس+ا/ضحي 

  

 

 عملي  -أعمال السنة 

  د. ممدوح درويش

 تصوير فوتوغرافي ) نظريي (

 د.هبة للا فتحي   
 تصوير فوتوغرافي )عملي  ( 

 د.أحمد عطا    
   

    العضو 

 ير فوتوغرافي )عملي  (تصو   المادة أسابيع زوجية 

 د.أحمد عطا    
   

      العضو 

 . 18/1، 4/1،  21/12،  12/ 7، 23/11، 11/ 9، 26/10االثنين )الزوجي(: أيام:                .1/ 11،  12/ 28،  12/ 14،  30/11، 16/11، 2/11،  19/10)الفردي(: االثنين     

                                                                                                                           .21/1، 7/1،  12/ 24،  10/12، 26/11، 12/11،  10/ 29.           الخميس )الزوجي(: أيام:14/1، 31/12، 17/12، 3/12،  19/11،  5/11،   10/ 22الخميس )الفردي(:     

 يُعتمد/ أ.د/ نائب رئيس الجامعة                       عميدالكلية                                  وكيل الكلية                       القسم      رئيس                   إعداد الجدول     

                               لشئون التعليم والطالب                                                     لشئون التعليم والطالب                                                                                        

 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات                                                     أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي          أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي  

 

 

 

 ن= نظري    ع = عملي    مج = المجموع 

 

 

 

 مج ع ن اسم المادة  م

 3 - 3 ممتدة  –لغة يونانية  1

 3 - 3 ممتدة  –لغة التينية  2

  –تاريخ وحضارة الرومان  3

 العصرالجمهوري
4 - 4 

 4 - 4 عمارة رومانية   4

 4 - 4 أوربية  نصوص أثرية بلغة  5

 4 2 2 تصوير فوتوغرافي  6

 1 1 - أعمال السنة  7

 2 2 - تدريبات ميدانية  8

 22 اجمالي عدد الساعات 



                             طالب(                                                                              236العدد )  الرابعةجدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس )قسم اآلثار(         الفرقة:                 

 .طالب(                                74.العدد ): يوناني وروماني  الشعبة                      2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                        

                                       قاعة يوناني وروماني القاعة:                                                                                                                                   

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ت 
سب

ال
  المادة أسابيع فردية  

 عملي   -أعمال السنة

   اداحمد عط
  

 نصوص يونانية والتينية

 د.جمال ابوالوفا 
 آثار فرعونية 

 د.احمد صالح 
  

   العضو 

 احف  تفن م    المادة أسابيع زوجية 

 د.توني طالب 
  

      العضو 

الثاء 
الث

  المادة أسابيع فردية  

 تاريخ اإلمبراطورية الرومانية 

 د.ممدوح درويش

 عملة يونانية ورومانية  

 ا د.أحمد عط
 

 عملي  -تدريبات ميدانية 

 طالب  د.توني
   

 العضو 

 تاريخ الدولة البيزنطية  المادة أسابيع زوجية 

 د.محمد مجدي
 نصوص يونانية والتينية

 د.جمال ابوالوفا 
  العضو 

 . 16/1، 2/1، 12/ 19،  12/ 5، 11/ 21،  7/11،  24/10:أيام .      السبت )الزوجي(1/ 9 ، 12/ 26  ، 12/12  ، 28/11، 14/11 ،  10/ 31،  10/ 17السبت )الفردي(: أيام    

   1/ 19،  1/ 5، 22/12، 8/12، 24/11، 10/11، 27/10.            الثالثاء  )الزوجي(: أيام:1/ 12،  12/ 29،  12/ 15،  12/ 1،  11/ 17،   11/ 3،   10/ 20الثالثاء )الفردي(: 

 يُعتمد/ أ.د/ نائب رئيس الجامعة                   عميدالكلية                                  وكيل الكلية                      رئيس  القسم                        إعداد الجدول     

                               لشئون التعليم والطالب                                                     لشئون التعليم والطالب                                                                                        

 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات                                                     أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي          أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي  

 

 

 

 

 ن= نظري    ع = عملي    مج = المجموع 

 

 

 مج ع ن اسم المادة  م

 6 - 6 نصوص يونانية والتينية 1

 4 - 4 عملة يونانية ورومانية   2

تاريخ اإلمبراطورية  3

 الرومانية 
4 - 4 

 4 - 4 تاريخ الدولة البيزنطية 4

 4 - 4 آثار فرعونية  5

 4 - 4 فن متاحف   6

 1 1 - أعمال السنة  7

 2 2 - تدريبات ميدانية  8

 26 اجمالي عدد الساعات 



 .طالب(                                                                                                          241جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس )قسم اآلثار(         الفرقة:الثانية  العدد ).           

 طالب(                                 84 العدد )قاعة اآلثار اإلسالمية   الشعبة :                     2020/2021 الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                        

                                          قاعة اآلثار اإلسالمية                                       القاعة:                                                                                                                          

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

حد  
أل
ا

حتى نهاية   مسكوكات إسالمية )فجر اإلسالم  المادة أسابيع فردية  

 العصر األيوبي(

 أ.د/ محمود مسعود إبراهيم

 

 عملي  تدريبات ميدانية

+ أ.احمد فاروق+ أ..د/ جمال صفوت سيد

 أ/ايناس+ ا/راندا+ا/جرجس+ا/ضحي 
  

 (ايوبي  -تاريخ اسالمي)فاطمي

 د.محمد مرسي 
  العضو 

 عمارة إسالمية )فاطمي+ أيوبي( المادة أسابيع زوجية 

 حمد درويش أ.د/ محمود أ 
    

     العضو 

ربعاء 
ال
ا

  المادة أسابيع فردية  

 عملي  عمال السنةأ

  أ. د/ جمال صفوت
  

 تصوير إسالمي 

 أ.م.د/ صالح فتحي صالح 

     

      العضو 

قواعد –لغة أوربية حديثة   المادة أسابيع زوجية 

 وتمرينات 

 د/ محمود جويلي 

      

        العضو 

 . 1/ 17،  3/1،  12/ 20، 6/12،  11/ 22،  11/ 8، 25/10.              االحد )الزوجي(: أيام: 1/ 10،  27/12،  12/ 13، 29/11، 15/11، 1/11،  18/10د )الفردي(:االح  

                                                                 .20/1، 6/1،  12/ 23،  12/ 9، 11/ 25،  11/ 11، 10/ 28األربعاء  )الزوجي(: أيام:   .         13/1،  12/ 30، 16/12،  12/ 2، 18/11 ،  4/11  ، 10/ 21األربعاء)الفردي(:   

 الجامعة  يُعتمد/ أ.د/ نائب رئيس                  عميدالكلية                                  وكيل الكلية                       رئيس  القسم                       إعداد الجدول     

                               لشئون التعليم والطالب                                                    لشئون التعليم والطالب                           

 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات                                                     أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي          أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي  

 

 

 

 

 

 ن= نظري    ع = عملي    مج = المجموع 

 مج ع ن اسم المادة  م

عمارة إسالمية )فاطمي+   1
 أيوبي( 

4 - 4 

مسكوكات إسالمية )فجر   2
اإلسالم حتى نهاية العصر  

 األيوبي( 

3 
- 

3 

 4 - 4 تصوير إسالمي  3

  -تاريخ اسالمي)فاطمي  4
 ايوبي 

4 
- 

4 

قواعد  –لغة أوربية حديثة  5
 وتمرينات 

2 
- 

2 

 1 1 - أعمال السنة  6

 2 2 - يبات ميدانية تدر 7

 20 اجمالي عدد الساعات 



 الب(                                                                                                          ط 302العدد ) الثالثة   جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس )قسم اآلثار(         الفرقة                  

 الب(                                ط102العدد )اآلثار اإلسالمية :  الشعبة                           2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                        

                                         قاعة اآلثار اإلسالمية                                       القاعة:                                                                                                                                

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ن 
الثني

ا
  المادة أسابيع فردية  

أعمال السنة  

 عملي  

أ..د/ جمال 

   صفوت

مسكوكات إسالمية )فجر  

اإلسالم حتى نهاية العصر  

 األيوبي(

 مملوكي(العصر ال عمارة إسالمية ) 

 د/ محمد حموده د.احمد محمد + 
   

    العضو 

 كتابات أثرية     المادة أسابيع زوجية 

 د/ سهام عبد للا جاد 
   

      العضو 

س 
خمي

ال
 تصوير إسالمي ) مغولي وتيمورى( المادة أسابيع فردية  

 د/ نها أبوبكر أحمد  +أ.م.د/ صالح فتحي صالح
 

 

 عملي  تدريبات ميدانية

أ.احمد فاروق+  د/ سهام عبد للا جاد

 + ا/راندا+ا/جرجس+ا/ضحي أ/ايناس
  

    

     العضو 

قراءات أثرية وتاريخية بلغة    المادة أسابيع زوجية 

 أوربية 

 أ.د/ عصام عادل مرسي 

      

       العضو 

 . 1/ 18،  1/ 4، 21/12، 7/12،  23/11، 9/11 ، 26/10االثنين )الزوجي(: أيام:               .11/1، 12/ 28، 14/12،  11/ 30،  11/ 16،  11/ 2،  10/ 19)الفردي(: االثنين  

                                                                .21/1، 7/1،  12/ 24،  10/12، 26/11، 12/11،  10/ 29.           الخميس )الزوجي(: أيام:14/1، 31/12، 17/12، 3/12،  19/11،  5/11،   22/10الخميس )الفردي(:   

 يُعتمد/ أ.د/ نائب رئيس الجامعة                   عميدالكلية                                  وكيل الكلية                       رئيس  القسم                       ل     إعداد الجدو

                               لشئون التعليم والطالب                                                     لشئون التعليم والطالب                           

 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات                                                     أ.د/أشرف ماهر  محمود النواجي          أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي  

 

 

 

 

 

 ع = عملي    مج = المجموع ن= نظري    

 مج ع ن اسم المادة  م

العصر  عمارة إسالمية )  1

 مملوكي( ال
4 - 4 

   4 -   4 كتابات أثرية  2

سالمي ) مغولي  تصوير إ 3

 وتيمورى( 
4 - 4 

مسكوكات إسالمية )فجر   4

اإلسالم حتى نهاية العصر  

 األيوبي(

3 
- 

3 

قراءات أثرية وتاريخية بلغة   5

 أوربية 
2 - 2 

 1 1 - أعمال السنة  6

 2 2 - تدريبات ميدانية  7

 20 اجمالي عدد الساعات 



                  طالب(                                                                                          236العدد )  )قسم اآلثار(         الفرقة: الرابعة   جدول توزيع المحاضرات النظرية والتطبيقية لمرحلة البكالوريوس والليسانس                 

 طالب(                                 68العدد ) اآلثار اإلسالمية   الشعبة :                    2020/2021الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                        

                                        قاعة اآلثار اإلسالميةالقاعة:                                                                                                                           

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 9-8 اليوم/الساعة 

ت 
سب

ال
  المادة أسابيع فردية  

 

 عملي  أعمال السنة 

 د/ محمد حموده 
  

 فن تاريخ ال 

 د/ محمد حموده 
مسكوكات إسالمية ) عثمانية  

 ومعاصرة لها( 

 أ.د/ محمود مسعود إبراهيم

     

      العضو 

)النهة والباروك   تاريخ الفن   المادة أسابيع زوجية 

 والركوكو(

 د/ جمال سعد نجيب 

 عمارة المشرق االسالمي 

 + د.محمد حمودة أ.د/ جمال صفوت سيد
 

    العضو 

ال
الثاء 

ث
 تاريخ إسالمي مصر العثمانية حتى عهد محمد علي   المادة أسابيع فردية  

 أ.د.خيري طللعت 
    

عملي  -تدريبات ميدانية  
   د/ جمال سعد نجيب

  

  

     العضو 

 مغولى هندي(  -صفوي  -تصوير إسالمي ) عثماني المادة أسابيع زوجية 

 د/ نها أبو بكر أحمد 
 لغة أوربية حديثة

 د جويليد.محمو
  

   العضو 

 . 16/1، 2/1، 12/ 19،  12/ 5، 11/ 21،  7/11،  24/10.      السبت )الزوجي(:أيام 1/ 9 ، 12/ 26  ، 12/12  ، 28/11، 14/11 ،  10/ 31،  10/ 17السبت )الفردي(: أيام    

 . 1/ 19،  1/ 5، 22/12، 8/12، 24/11، 10/11، 27/10)الزوجي(: أيام:.            الثالثاء  1/ 12،  12/ 29،  12/ 15،  12/ 1،  11/ 17،   11/ 3،   10/ 20الثالثاء )الفردي(: 

 يُعتمد/ أ.د/ نائب رئيس الجامعة                   عميدالكلية                                  وكيل الكلية                       رئيس  القسم                       إعداد الجدول     

                               لشئون التعليم والطالب                                                    لشئون التعليم والطالب                           

 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات                                                     ماهر  محمود النواجي  أ.د/أشرف          أ.د/أشرف ماهر محمود النواجي  

 

 

 

 

 

 ن= نظري    ع = عملي    مج = المجموع 

 مج ع ن اسم المادة  م

 4 - 4 مارة المشرق االسالمي ع 1

 -تصوير إسالمي ) عثماني 2

 مغولى هندي(  -صفوي 
4 - 4 

تاريخ إسالمي مصر العثمانية  3

 حتى عهد محمد علي 
4 - 4 

مسكوكات إسالمية ) عثمانية   4

 ومعاصرة لها( 
2 - 2 

تاريخ الفن )النهة والباروك   5

 والركوكو(
2 - 2 

 2 - 2 لغة أوربية حديثة 6

 1 1 - ال السنة أعم 7

 2 2 - تدريبات ميدانية  8

 21 اجمالي عدد الساعات 


