
 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية اآلثار
 

 ثسَبيظ َدٔح

  انزسثيخ انًزؾفيخ ٔانزٕاصم انًغزًؼٗ

8112أكزٕثس  1اإلصُيٍ   
 انغهسخ اإلفززبؽيخ انزٕليذ

2-9  انزسغيم 
9 – 9019 أسبيخ طهؼذ ػجد انُؼيىكهًخ أ0د0    

يمسز ػبو انُدٔح –كيم كهيخ اآلصبز نشئٌٕ اندزاسبد انؼهيب ٔانجؾٕس لبئى ثأػًبل ٔ  
9019 – 9011 عًؼخ ػجد انًمصٕدكهًخ أ0د0    

زئيس انُدٔح –ػًيد كهيخ اآلصبز لبئى ثأػًبل   

9011 - 919  ْجخ يصطفٗ كًبل ػهٗ َٕػكهًخ أ0د0  
 َبئت زئيس انغبيؼخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة

 انغهسخ األٔنٗ
 + أ0د0 ؽسبٌ ػبيس + أ0د0 يؾًد ػجد انٓبدٖ ال انؼغيصٖأ0د0 ػأ0د0 يؾًٕد إثساْيى + 

 ػُٕاٌ انًؾبضسح سى انجبؽشا انزٕليذ

 اإلػالو َٔشس انٕػٗ ثبنًزبؽف أ0د/ عيٓبٌ يسسٖ   90.1 -9019

90.1 – 9059 انزسثيخ انًزؾفيخ فٗ رًُيخ ليى انًٕاطُخ فٗ دٔز  أ0د/ إيًبٌ ْسيدٖ 

 انًساؽم انزؼهيًيخ

9059 – 11011   انزسثيخ انًزؾفيخ ٔطسق انزٕاصم انًغزًؼٗ يُٗ صجؼ  د/ 

11011 – 11019  رأييٍ انًزبؽف ثيٍ انؼًم انًؤسسٗ ٔانزطٕػٗ نٕاء د/ أؽًد ػجد انظبْس 

11019 – 110.1 يجبدئ ٔأٔنٕيبد انزسثيخ انًزؾفيخ فٗ  أ0د/ػجد انؼصيص صالػ   

 اإلسزساريغيبد اندٔنيخ نهًزبؽف 

110.1 – 11059 دٔز انًزبؽف فٗ رؾميك انزٕاصم انًغزًؼٗ  أيُيخ شغهٕلأ/  

 ثبرجبع طسق إثداػيخ ٔاثزكبزيخ ؽديضخ

11059 – 11011 يجبدئ انزسثيخ انًزؾفيخ ٔرأصيسْب ػهٗ انؼًهيخ  د0 دػبء انغؼبز 

 انزؼهيًيخ

11011 – 11011  يُبلشخ 

 انغهسخ انضبَيخ
 أ0د0 ٔفيمخ َصؾٗ + أ0 سؼيد شجمأ0د0 أؽًد ػيسٗ +  زأفذ انُجسأٖ + أ0د0 

11019 – 110.1 أ0د/ ػالء انديٍ ػجد انًؾسٍ  

 شبْيٍ

انزسثيخ انًزؾفيخ ٔانًزبؽف َؾٕ رًُيخ انزساس: 

 دزاسخ أٔنيخ 

110.1 – 11059  انًزبؽف انؼهًيخ فٗ يصس: انٓدف ٔاأليبل ٔفبء ػبيس أ0د/ 

11059 – 18011 دٔز انزٕاصم انًغزًؼٗ ٔانزسثيخ انًزؾفيخ  د/ أؽًد انشٕكٗ  

انفٍ اإلساليٗ يُر انزفغيس ٔؽزٗ االفززبػثًزؾف   



 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية اآلثار
 

18011 – 18019 دٔز يزؾف انُسيظ فٗ انزسثيخ انًزؾفيخ  د/ أشسف اثٕ انيصيد  

 ٔانزٕاصم انًغزًؼٗ

18019 – 180.1 َشأح انزسثيخ انًزؾفيخ ػبنًيًب ٔيؾهيًب ٔأْى  سًس ؽًدٌٔ أ/ 

 ثسايغٓب 

180.1 – 18059 دٔز انصؾبفخ انًدزسيخ فٗ رًُيخ انٕػٗ األصسٖ  َيفيٍ يؾًد ؽسيٍ أ/ 

 ندٖ انطالة

18059-18099  يُبلشخ 

 نضخ انغهسخ انضب
  نٕاء د0 أؽًد ػجد انظبْس + د0 يُٗ صجؼأ0د0 أثٕ انؾًد فسغهٗ +  +  أ0د0 ػالء شبْيٍ

انزسثيخ انًزؾفيخ ٔدٔزْب فٗ رشكيم انسهٕن  د/أسًبء ؽسيٍ  13.15 – 1.011

 انًغزًؼٗ

+ أ0 سيد  د/اثٕ انؾسٍ ثكسٖ 13.30 – 13.15

 ػضًبٌ ُْدٖ

َيبَدزربل ثأنًبَيب: ًَٕذط يؾزرٖ ثّ فٗ يزؾف 

 انزسثيخ انًزؾفيخ

رُٕعسافيخ ٔصمبفخ انًُبطك انُبئيخانًزبؽف األ عًبل ْسييُب  د/ 13.45 – 13.30  

دٔز انضمبفخ انًزؾفيخ فٗ رؼصيص ًَٕ اإللزصبد   سًيس  أشسفد/  14.00 – 13.45

 انمٕيٗ

انًزؾف ثيٍ انٕالغ انؾميمٗ ٔاإلفزساضٗ ٔدٔزِ  دانيب ػجد انؼبل  د/ 14.15 – 14.00

 فٗ انزًُيخ انضمبفيخ 

انجسايظ انزسثٕيخ كأدٔاد نهزؼهيى ٔانضمبفخ  أ/ يؼزص يؾًٕد انًكبٖٔ 150.1 – 15019

 ثبنًزبؽف

150.1 – 15051  يُبلشخ 

15051- 15091  انزٕصيبد 

 إسزساؽخ شبٖ 15.00 – 15.30
 


