
 

 

 هـــــــــــــــــــــــــــام اعــــــــــالن

  

 المتطلب مواد فً للتسجٌل الطالب شئون إلدارة التوجه سرعة البٌنً بالفصل االلتحاق فً ٌرغبون الذٌن الطالب على

 :التالً النحو على المواد وهذه. جنٌه 544 والعملً جنٌه 444 النظري رسوم وتسدٌد السابق

 :المصرٌة اآلثار قسم: أوالا 

 :الثانً المستوى

 (.1) القدٌمة المصرٌة اللغة      -1

 (.1) القدٌمة المصرٌة والفنون العمارة      -2

  

 :اإلسالمٌة اآلثار قسم: ثانٌاا 

 :الثانً المستوى

 .243 اس( 1) إسالمً تصوٌر     -1

 .241 اس( 1) إسالمٌة عمارة      -2

 .242 اس( 1) إسالمٌة فنون     -3

 :الثالث المستوى

 (.1) القدٌمة المصرٌة والفنون العمارة     -1

 (.2) القدٌم مصر تارٌخ      -2

  

 :الرابع المستوى

 .341 اس( 3) إسالمٌة عمارة      -1

 .342 اس( 3) إسالمٌة فنون       -2

 .343 اس( 2) إسالمٌة مسكوكات     -3

 :الرابع المستوى

 (.3) القدٌم مصر تارٌخ    -1

 (1) هٌراطٌقً    -2

  

 :عضوي غٌر ترمٌم

 :الثانً المستوى

 .242 غ.ت الجص خامة     -1



 

 

 .246 غ.ت المعادن وتشكٌل صٌانة      -2

 242 غ.ت والمتحفٌة المنقولة الجصٌات تكنولوجٌا      -3

 .المنقولة الحجرٌة اآلثار وصٌانة عالج     -4

 :اآلثار ترمٌم قسم: ثالثاا 

 :عضوي ترمٌم

 :الثانً المستوى

 .241 ع.ت( 1) تطبٌقٌة كٌمٌاء     -1

 .243 ع.ت المخطوطات وصٌانة عالج      -2

 .244 ع.ت الزٌتً التصوٌر تقنٌات     -3

 :الثالث المستوى

 .343 غ.ت المعشق الزجاج صناعة تكنولوجٌا     -1

 .22 غ. ت والتنقٌب الحفائر      -2

 .الحجرٌة والمعمارٌة الزخرفٌة العناصر وصٌانة عالج      -3

 (.2) المعادن وتشكٌل صٌاغة      -4

 .قدٌماا  المعادن صناعة تكنولوجٌا     -5

 :الثالث المستوى

 .343 ع.ت المنسوجات وصٌانة عالج     -1

 .342 ع.ت األخشاب وصٌانة عالج      -2

 21 ع.ت العضوٌة غٌر والصناعات المواد تكنولوجٌا     -3

 :الرابع المستوى

 .441 غ.ت المعدنٌة اآلثار صدأ      -1

  

 :معماري ترمٌم

 :الثانً المستوى

 .241 م.ت( 1) رٌاضة     -1

 .242 م.ت( 1) العمارة ونظرٌات تارٌخ      -2

 .243 م.ت( 1) معماري تصمٌم      -3

 244 م.ت وصفٌة وهندسة معماري رسم     -4



 

 

 :الرومانٌة الٌونانٌة اآلثار قسم: رابعاا 

 :الرابع المستوى

 (.2) القدٌمة المصرٌة اللغة     -1

  

 :الثالث المستوى

 .342 م.ت األثرٌة للمواقع الهندسٌة الجٌولوجٌا      -1

 .345 م.ت األثرٌة المبانً فً الزخرفٌة الوحدات وصٌانة ترمٌم      -2

 .343 م.ت( 1) األثرٌة للمبانً اإلنشائً التحلٌل     -3

  

 :الرابع المستوى

 .443 م.ت( 1) األثرٌة المبانً فً الزخرفٌة الوحدات وصٌانة ترمٌم     -1


