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 أحمد رجب محمد عليأ.د/ محسن صالح                                                    أ.د/                                                              برانيه اطف عبداللطيفأ.د/ ع      

  وحدة اختيارية( 1وحدة اجبارية +  41) ()العامثار اآلدبلوم ترميم  الفرقة االولى  

 الثالثاء  األحد 
 مالحظات الخميس 

2- 3 

مجال  فيالمعادن والصخور 

 االثار 

 (نظري) 645ت ث 

  د. محمود عبد الحافظ

 (4قاعة )

1:2 

 

تكنولوجيا المواد والصناعات 

  العضوية القديمة 

 )نظرى( 623ت ث   

 ايمان بدريد. 

 (4قاعة )

1:2 

 

 لألثار البيولوجيالتلف 

 وطرق مقاومتها 

 + عملي (نظري)- 621ت ث 

 د. مايسةأ. 

 (4قاعة )

 وحدات(4ملحوظه: يتم اختيار مادتين من الثالث بأجمالي )
 وحدة( 2فن حفائر ومتاحف ) -4

 وحدة( 2) االحبار واالصباغ والمواد الملونة -2

 وحدة( 2) تسجيل وتوثيق االثار -3

 الحضور:

 اليات حضور الطالب:

 األسبوع األول محاضرات اون الين.

 األسبوع التالي حضور في الكلية وهكذا بالتبادل.

 

1:3 

مياء المواد االثرية يك

 والترميم 

 (نظري) 646ت ث 

 درويش د. سوسنأ.

 (4قاعة )

6:1 

 

تكنولوجيا المواد والصناعات 

 غير العضوية القديمة 

 (ظرين) 645ت ث 

 ا.د. محمد مصطفى

 (4قاعة )

1  :5 

مجال  فيالمعادن والصخور 

 ( عملي) 645ت ث  -االثار 

 د. محمود عبد الحافظ

 (4قاعة )

:15  

 

مدخل الي تاريخ وحضارة 

 602القديمة ا س مصر 

 د/حسين ربيع

 مدرج

5:6 

 

تكنولوجيا المواد والصناعات 

ت ث غير العضوية القديمة 

 (نظري) 645

 جاد ا.د. سلوى

 (4قاعة )

5-5 

 

 فن الحفائر والمتاحف 

 (اختياري) 614م ص 

+ أ.د عاطف  ا.د. احمد شعيب

 عبداللطيف 

 مكتب

5- 5 

 

مياء المواد االثرية يك

 والترميم

 (عملي) 646ت ث 

 درويش د. سوسنأ.

 كيمياءمعمل ال

5:5 

 

 تسجيل وتوثيق االثار

 (اختياري) 633ت ث  

 8 - 5 (4قاعة ) ا.د. منى فؤاد

 وزخرفي  صناعيرسم 

 (نظري)605ت ث 

 أالء جمالد. 

 (4قاعة )

8:5 

 

االحبار واالصباغ والمواد 

 (اختياريالملونة )

+د. حسين د. منى حسين

 مرعي

 مكتب 

5 - 8 

 وزخرفي  صناعيرسم 

 (عملي)605ت ث 

 أالء جمالد. 

 (4قاعة )
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 اختياري(وحدة  1ية + وحدة اجبار 46) دبلوم ترميم اآلثار )العام(الفرقة الثانية 

 الثالثاء  األحد 
 مالحظات الخميس 

3:2 

 وعالج وصيانة تقنيات

 الصور الجدارية

 )نظرى( 644ت ث 

 (2قاعة ) أ. د منى فؤاد

3:2 

 فوتوغرافى تصوير

 643ت ث  

 )نظرى( )اختيارى(

 (2قاعة ) أحمد د. مها

وصيانة  وعالج تقنيات 1:2

ت ث  والسجاد المنسوجات

624 

 )عملى(

 حامد إبراهيمد/ 

 معمل النسيج

 وحدات( 1ملحوظه : يتم اختيار مادتين من الثالث باجمالى) 

 وحدة ( 2تصوير فوتوغرافى )  -4

 وحدة ( 2مبادئ الجيولوجيا والمسح األثرى )  -2

 وحدة ( 2تقنيات وخامات االستنساخ )  -3

 الحضور:

 اليات حضور الطالب:

 األسبوع األول محاضرات اون الين.

 تالي حضور في الكلية وهكذا بالتبادل.األسبوع ال

 

1:3 

مبادئ الجيولوجيا والمسح 

 631ت ث   األثري

 )نظرى( )اختيارى(

 أ.د/ محسن صالح

 د. محمود عبدالحافظ

 2قاعة 

 اآلثار الحجرية وعالج تقنيات 1:3

 )نظرى( 606ت ث 

 أ.د/ محسن صالح 

 (2قاعة )
6:1 

 االستنساخ وخامات تقنيات

)نظرى(  635ت ث 

 اختيارى()

 محمد عطيهد.   +أ.د. هالة 

 (2قاعة )

فحص األثار وتحليلها  5:1

عملي(نظر ي + وتاريخها )  

 أ.د/ محمد مصطفى

 د/ مراد فوزي

 (2قاعة )

اآلثار  وعالج وصيانة تقنيات 5:1

 الحجرية 

 )عملى(  606ت ث 

 أ.د/ محسن صالح 

 معمل االحجار

6 - 5 

وصيانة  وعالج تقنيات

ت ث   سجادوال المنسوجات

 )نظرى(  624

 إبراهيم حامدد/ 

 (2قاعة )

 وعالج وصيانة تقنيات 8:5

 اآلثار الجصية

 )نظرى(   608ت ث 

 د/ محمد عطيه – د. عبدهللا

 (2قاعة )

الصور  وعالج وصيانة تقنيات 8:5

 الجدارية

 )عملى( 644ت ث 

 أ. د منى فؤاد

 األحجارمعمل 

5- 8 

وعالج اآلثار الجصية  تقنيات

 )عملى(  608ت ث 

 د/ محمد عطيه – د. عبدهللا

 معمل االحجار

 

 يتم تحديدها طبقا للكلية           ترميم اآلثار مبادئساعة (   2)  

 603ت ث 

 أ.د جمعه عبد المقصود

 أ.د محمد مصطفي
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 وحدة اختيارية( 1جبارية+وحدة ا 41) دبلوم الترميم المعماري والحفاظ على المباني والمواقع األثريةالفصل الدراسي األول 

 الثالثاء  األحد 
 مالحظات الخميس 

4-2 

 تاريخ ونظريات المدن

  640ت م  

 مكتب د. االء جمال

3:2 

 606ت م  رياضيات

 3-4 مكتب  محمد باشاد. 

 تاريخ ونظريات العمارة 

  + عملي  )نظرى  605ت م 

 مكتب د. االء جمال

 ات(وحد1بإجمالي)يتم اختيار مادتين  ملحوظه:

 وحدة ( 2تسجيل وتوثيق المباني األثرية )  -4

وحدة  2القوانين والمواثيق المنظمة للمدن التاريخية )  -2

) 

 2تقنيات وخامات االستنساخ للتراكيب الزخرفية )  -3

 وحدة (

 الحضور:

 اليات حضور الطالب:

 األسبوع األول محاضرات اون الين.

 األسبوع التالي حضور في الكلية وهكذا بالتبادل.

 

2-3 

 مساحة ورسم معماري

 )نظري(  643ت م

 أ.د ياسر يحيي

 معمل بحثى
3-6 

 645فيزياء  ت م 

 (+ عملي )نظرى

 أ.د/ محمد باشا

 مكتب
3-1 

 

 

خواص واختبارات المواد 

 )نظرى(

 د. سيد حميدة أ.

  مكتب

3- 1 

تقنيات وخامات االستنساخ 

  (اختيارى)للتراكيب الزخرفية 

 )نظرى( 635ت م  

 محمد عطيهد.  +هالة  ا.د.  

1-6 

 المباني فيدراسة المونات 

 )نظرى( 605ت م   االثرية

 مكتب د/ عمر آدم

  

6-5 

التأثيرات البيئية على المباني 

 )نظرى (  622األثرية ت م 

.د/ احمد شعيب + د. محمود أ

 مكتب عبدالحافظ

 

6:1 

القوانين والمواثيق المنظمة 

 ) اختياري( للمدن التاريخية

 636ت م 

 اختياريمكتب    .د. سيد البناأ

 

5:6 

 

 المباني فيدراسة المونات 

 605ت م االثرية 

 د/ عمر آدم

 )عملى( 

  معمل االحجار

5: 8 

تقنيات وخامات االستنساخ 

  للتراكيب الزخرفية 

  )اختيارى( 635ت م  

 محمدعطيهد.  +.د. هالة 

 (عملى ) معمل األحجار 

6-5 

 

 بانيالمتسجيل وتوثيق 

 633ت م )االثرية 

   اختياري()

 د. ياسر يحيىأ.

 مكتب

 

 يتم تحديدها طبقا للكلية   متطلب كلية 604 م ص  مدخل الى تاريخ وحضارة مصر القديمةساعة(  2)

 

 

بدال من  ل(ساعة د االء جما 2تصميم معماري وهندسة وصفية )يتم دراسة مقرر  )الطالبان ابانوب صبحي + مايكل صبحي( ملحوظة هامة

 مقرر مساحة ورسم معماري 



 (مرحلة الدراسات العلياالجداول الدراسية )                                                               ثاركلية اآل                

 0202/0201الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                           ثارقسم ترميم اآل            
 

 

 عميد الكلية                                             والبحوث دراسات العلياوكيل الكلية لشئون ال                                                 رئيس قسم ترميم اآلثار         
 

 أحمد رجب محمد عليأ.د/ محسن صالح                                                    أ.د/                                                              برانيه اطف عبداللطيفأ.د/ ع      

 وحدة اختيارية(   2وحدات اجبارية +  5) اآلثاربرنامج ماجستير ترميم 

 مالحظات الخميس  الثالثاء  االحد     

10 :0 
 

عالج وصيانة  فيموضوعات 
 626الجدارية ت غ الصور 

 + أ.د /عاطف ا.د. احمد شعيب
 الكيمياء (اختياري)

3:5 
 

ولوجيا الحديثة فى حقل تطبيقات التكن
 625اآلثار ت ث ترميم 

  حلميا.د. فاطمة 
 الكيمياء

3:5 
 
 
 

موضوعات فى مشاكل المدن 
ت م  التاريخية وبرامج صيانتها

610 
 ا.د. السيد البنا

 الكيمياء  (اختياري)

ة واحدة فقط من  المقررات ختار مادعلى الطالب أن ي:  ملحوظة

 االختيارية التالية:

 .626 ت غ  عالج وصيانة الصور الجدارية فيموضوعات  -4

 .310ت ث  عالج وصيانة اآلثار المعدنية  فيموضوعات  -2

ت م  مشاكل المدن التاريخية وبرامج صيانتها فيموضوعات  -5
610 

 626ت ع  عالج وصيانة المخطوطات فيموضوعات  -4
 613ت ع  الزيتيةت عالج وصيانة اللوحا فيموضوعات  -3

 الحضور:

 :اليات حضور الطالب

 األسبوع األول محاضرات اون الين.

 األسبوع التالي حضور في الكلية وهكذا بالتبادل.

 

3:5 
 

 والمبانيالمتاحف  في البيئيالتحكم 
 623األثرية ت ث 

 نسرين الحديديا.د. 
 أ.د/ محسن صالح

 الكيمياء

7:3 
 

عالج وصيانة اآلثار  فيموضوعات 
 310ت ث  المعدنية 

 أ.د.وفاء أنور
 )اختيارى(
 الكيمياء

7:3 
 

موضوعات فى عالج وصيانة 
 الزيتيةت اللوحا

 613ت ع 
 )اختيارى( ا.د. مصطفى عطية
 الكيمياء

5-7 

عالج وصيانة  فيموضوعات 
 626ت ع  المخطوطات

 )اختيارى( ا.د. وفيقة نصحى

 (1)قاعة 

    

    يتم تحديدها طبقا للكلية   متطلب كلية 620قاعة بحث ق ب ساعة  0 
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 وحدة اختيارية(   2وحدات اجبارية +  5) لعضويةاآلثار اوصيانة  ماجستير ترميمامج برن

 مالحظات الخميس   الثالثاء  األحد    

1:6:3 

موضوعات خاصة في عالج 

وصيانة االثار العضوية من أصل 

 نباتي

 502ت ع 

 أ.د/ مصطفى عطية

 معمل األخشاب

1:6:3 

 طرق فحص وتحليل األثار

 502ت أ 

 + أ.د/ سوسن محسن صالحأ.د/ 

 معمل األخشاب

1:6:3 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة االثار الغارقة

 )اختياري( 542ت ع 

 أ.د/ جمعه + أ.د/ نسرين

 معمل بحثي

 : يتم اختيار مادة واحدة فقط )وحدتان(ملحوظة
 

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة المخطوطات .4

 ات الزيتيةموضوعات متقدمة في عالج وصيانة اللوح .2

موضوعات متقدمة في عالج وصيانة الصور  .3

 الفوتوغرافية

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة االثار الغارقة .1

موضوعات متقدمة في عالج وصيانة مجموعات التاريخ  .6

 الطبيعي

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة األيقونات -5

 الحضور:

 اليات حضور الطالب:

 .األسبوع األول محاضرات اون الين

 األسبوع التالي حضور في الكلية وهكذا بالتبادل.

 

1.6 :5  

موضوعات خاصة في عالج 

وصيانة االثار العضوية من أصل 

 حيواني

 504ت ع 

 د/ رشدية

 معمل األخشاب

1.6 :5  

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة المخطوطات

 )اختياري( 503 عت 

 أ.د/ جمعه + أ.د/ وفيقة

 ل األخشابمعم

1.6 :5  

عات متقدمة في عالج موضو

وصيانة مجموعات التاريخ 

 الطبيعي

 )اختياري( 543ت ع 

 أ.د/ مايسة + أ.د/ صفا

 معمل األخشاب

5 :5.6  

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة األيقونات

 )اختياري( 505ت ع 

 د/ مني حسين

 معمل األخشاب

5 :5.6  

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة اللوحات الزيتية

 )اختياري( 505ت ع 

 أ.د/ مصطفي عطية 

 معمل األخشاب

5 :5.6  

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة الصور الفوتوغرافية

 )اختياري( 501ت ع 

 د/ مها أحمد

 معمل األخشاب
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 وحدة اختيارية(   2وحدات اجبارية +  5عضوية )وصيانة اآلثار غير ال ماجستير ترميمبرنامج 

 مالحظات الخميس  الثالثاء  األحد    

1:6:3 

موضوعات خاصة في عالج 

 ( 2وصيانة اآلثار غير العضوية )

 502ت.غ 

اء طفي+ أ.د. وفصأ.د. محمد م

  أنور+ أ.د. رمضان عبد هللا

 () معمل النسيج

1:6:3 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 ( 4اآلثار غير العضوية )

  504ت.غ 

ا.د.مني فؤاد + أ.د.هاله عفيفي + 

 حأ.د.محسن صال

 () معمل النسيج

1:6:3 

موضوعات خاصة في عالج 

 وصيانة اآلثار المعدنية

 )اختياري( 508ت.غ  

 ا.د. وفاء أنور

 معمل بحثي

ملحوظه: يتم اختيار مادة واحدة فقط 
 )وحدتان(

موضوعات خاصة في عالج وصيانة  -4

 اآلثار الجصية 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة  -2

 اآلثار الزجاجية 

جيا الحديثة في مقاومة تطبيق التكنولو -3

 التلف الميكروبيولوجي

موضوعات خاصة في عالج وصيانة  -1

 اآلثار المركبة

موضوعات خاصة في عالج وصيانة  -6

 اآلثار المعدنية

1.6 :5 

 طرق فحص وتحليل األثار

 502ت أ 

 + أ.د/ سوسن محسن صالحأ.د/ 

 () معمل النسيج

1.6 :5  

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 كبة اآلثار المر

 )اختياري( 543ت.غ  

 د.مي + أ.د. صفا

 () معمل النسيج

1.6 :5  

موضوعات خاصة في عالج 

 وصيانة اآلثار الزجاجية 

 )اختياري( 505ت.غ  

 ا.د. رمضان عبدهللا

 معمل بحثي

 

5 :5.6  

 

موضوعات خاصة في عالج 

 وصيانة اآلثار الجصية 

 )اختياري( 505ت.غ  

 ا.د. هاله عفيفي

 (ج) معمل النسي

5 :5.6  

تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مقاومة 

 التلف الميكروبيولوجي

 )اختياري( 542ت.غ  

 أ.د. مايسه محمد

 معمل بحثي

 

  

 الحضور:

 اليات حضور الطالب:

 األسبوع األول محاضرات اون الين.

 األسبوع التالي حضور في الكلية وهكذا بالتبادل.
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Master Program in Inorganic Materials Conservation  

(6 Units Compulsory Subjects + 2Units Selective Subjects) 

 Sunday  Tuesday  Thursday Notes 

3: 4.30 

Investigation and Analysis 

of Archaeological 

Materials 
(CA 602) 

Prof/ Mohsen Saleh+ Prof/ Sawsn  

3: 4.30 

Advanced Topics in 

the Conservation and 

Treatment of 

Composite Materials 

(CI 613) (Selective) 
Prof/ Safa + Dr. mai 

3: 4.30 

Advanced Topics in the 

Conservation and 

Treatment of Glass 

(CI 607) (Selective) 
Prof/ Ramadan 

 

Note: Choose (2 Credit hours) just 

One subject form a Selective 

subject: 
 

1- Advanced Topics in the Conservation and 

Treatment of Gypsum/Gesso 

(CI 606)    (2 Credit hours) 

2- Advanced Topics in the Conservation and 

Treatment of Glass 

(CI 607) (2 Credit hours) 

3- Application of Novel Technologies in 

the Prevention of Microbiological Attack 

(field of specialization) 

(CI 612) (2 Credit hours) 

4- Advanced Topics in the Conservation and 

Treatment of Composite Materials (CI 613) 

(2 Credit hours) 

5-Advanced Topics in the Conservation and 

Treatment of Metal (CI 608) (2 Credit hours) 

Attendance  
Student attendance mechanisms:  

 First week: via online learning 

platforms  

 Second week:  on faculty premises, 

and so on interchangeably. 

4.5 : 6 

Advanced Topics in the 

Conservation and 

Treatment of 

Gypsum/Gesso 

(CI 606) (Selective) 
Prof/ Hala 

4.5 : 6 

Application of Novel 

Technologies in the 

Prevention of 

Microbiological 

Attack (field of 

specialization) 

(CI 612) (Selective) 
Prof/ Maysa   

4.5 : 6 

Advanced Topics in the 

Conservation and 

Treatment of Metal 
(CI 608) (Selective) 

Prof/ Wafa 
 

6: 7.5 

Topics in the 

Conservation and 

Treatment of Inorganic 

Materials (2)  

(CI 602) 
Prof/ Mohamed moustafa+ Prof/ 

Wafaa Anwar + Prof/ Ramadan 

6: 7.5 

Topics in the 

Conservation and 

Treatment of 

Inorganic Materials 

(1)  

(CI 601) 
Prof/ Mona foad + Prof/ 

Hala + Prof/ Mohsen 
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 وحدة اختيارية(   2وحدات اجبارية +  5) الترميم المعماريماجستير برنامج 

 مالحظات الخميس  الثالثاء     االحد 

1:6:3 

موضوعات خاصة في بيئة 

المباني والمواقع االثرية 

 ومحيطها العمراني

 503ت أ 

 أ.د/ السيد البنا 

 االتيلية 

1:6:3 

التحليل االنشائي الرقمي للمباني 

 ة وتطبيقاتهاالثري

 504ت م 

 أ.د/ ياسر يحيي 

 االتيلية

1:6:3 

 طرق فحص وتحليل األثار

 502ت أ 

 أ.د/ محسن صالح + أ.د/ سوسن

 االتيلية

ملحوظه: يتم اختيار مادة واحدة فقط 
 :)وحدتان(

  نظريات وتطور الترميم االنشائي -4

 تقييم المخاطر -2

تصميم المنشآت التراثية من الخرسانة  -3

 المسلحة

خاصة في ترميم االساسات  موضوعات -1

 األثرية

 تصميم المنشآت المعدنية التراثية -6

 الحضور:

 اليات حضور الطالب:

 األسبوع األول محاضرات اون الين.

األسبوع التالي حضور في الكلية وهكذا 

 بالتبادل.

1.6 :5  

نظريات وتطور الترميم 

 االنشائي

 )اختياري( 542ت م 

 أ.د/ ياسر يحيي

 االتيلية

1.6 :5  

تصميم المنشآت التراثية من 

 الخرسانة المسلحة

 )اختياري( 505ت م 

 أ.د/ ياسر يحيي

 االتيلية

1.6 :5  

موضوعات خاصة في ترميم 

 االساسات األثرية

 )اختياري( 540ت م 

 حميدةأ. د/ سيد 

 االتيلية

5 :5.6  

 تقييم المخاطر

 )اختياري( 505ت م 

 د/ سيد حميده 

 االتيلية

5 :5.6  

 آت المعدنية التراثيةتصميم المنش

 )اختياري( 505ت م 

 أ.د/ ياسر يحيي 

 االتيلية
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وحدة اختيارية(   2إجبارية +  ةوحد 2)برنامج دكتوراه ترميم عام   

 مالحظات الخميس  الثالثاء     األحد  

3- 6 

موضوعات متخصصة في الصيانة 

الوقائية في مجال التخصص 

 الدقيق

 )متطلب إجباري(506ت ث

د: جمعة عبد المقصود أو أ.د: أ.

 عاطف عبداللطيف  

 )مكتب(

على ان يختار الطالب أحد األساتذة 

 طبقاً للتخصص الدقيق المطلوب

 

3  :6  

إدارة األزمات والكوارث في المتاحف 

 والمواقع األثرية

 )متطلب إجباري(503ت ث 

 أ.د: محسن صالح

 )مكتب(

3 :6 

 التحقق من أصالة اآلثار

 ياري()اخت 544ت ث 

 مصطفى عطيةأ.د: 

 )مكتب(

 تينماد يختار علي الطالب ان ملحوظه:
فقط من المواد االختيارية وذلك طبقًا 

 للتخصص:
موضوعات متقدمة فى عالج وصيانة  -4

 505اآلثار العضوية ت ث 

موضوعات متقدمة في عالج وصيانة  -2

 505اآلثار غير العضوية ت ث 

 544ت ث  التحقق من أصالة اآلثار -3

 
5:6 

وضوعات متقدمة في عالج م

 وصيانة اآلثار العضوية 

 )اختياري( 505ت ث 

مصطفى  /أ.دا.د وفيقة نصحي + 

 عطية

 )مكتب(

6  :5  

موضوعات متقدمة في عالج وصيانة 

 اآلثار غير العضوية 

 )اختياري( 505ت ث 

 ا.د: مني فؤاد علي

 )مكتب(

  

 الحضور:

 اليات حضور الطالب:

 ون الين.األسبوع األول محاضرات ا

 األسبوع التالي حضور في الكلية وهكذا بالتبادل.
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 وحدة اختياري (  4+    إجباريوحدة   6برنامج دكتوراه الترميم المعماري )  
 

 مالحظات الخميس  الثالثاء  األحد  

3:4 

 

 في خاصة موضوعات

 للمباني المعماري الترميم

     والتراثية األثرية والمواقع

 504ت م  

  سيد حميدةد/أ.

 مكتبنظري( )

3:4 

 التحليل في خاصة موضوعات

 للمباني اإلنشائي والتقييم

 تطبيقات باستخدام األثرية

   اآللي الحاسب
 501 ت م

 يحييد/ياسر أ.

 مكتب )نظري(

3:4 

 وقواعده لآلثار الترميم فلسفة

 502ت م 

 أ.د/ السيد البنا

 مكتب )نظري(

 دات(وح 1ملحوظه: يجب على الطالب اختيار )

 

 التاريخية للمدن الصيانة ومناهج أساليب في مقارنة دراسة -4

 وحدة( 2)  540ت م                            

 األثرية المباني والتأهيل التوظيف أعادة في الحديثة االتجاهات -2

 وحدة( 2) 544ت م                           

 األثرية ادالمو ومقاومة خواص دراسة في خاصة موضوعات -3

 وحدة( 2) 505ت م 

 وحدة( 2) 543ت م   - األساسات هندسة في خاصة موضوعات -1

 التراثية للمنشآت والتدعيم الصلب أعمال في دراسات -6

 وحدة( 2) 542ت م 

 

 الحضور:

 اليات حضور الطالب:

 . األسبوع األول محاضرات اون الين

 األسبوع التالي حضور في الكلية 

 وهكذا بالتبادل......             

3 :6 

 

 أساليب في مقارنة دراسة

 للمدن الصيانة ومناهج

      التاريخية

 540ت م 

أ.د/ السيد البنا + د. االء 

 جمال

 اختياري()نظري( )

 مكتب

3 :6 

 دراسة في خاصة موضوعات

 األثرية المواد ومقاومة خواص

 505ت م 

 )نظري( )اختياري( 

  سيد حميدة /أ.د

 مكتب

3 :6 

 التوظيف أعادة في الحديثة االتجاهات 

 األثرية المباني والتأهيل

 544ت م 

 أ.د/ السيد البنا + د. االء جمال

 اختياري()نظري( )

 مكتب

  5-7 

 

 هندسة في خاصة موضوعات

 األساسات

  543ت م 

 )نظري( )اختياري(

  سيد حميدة /أ.د

 مكتب

 

5-7 

 

 والتدعيم الصلب أعمال في دراسات

 تراثيةال للمنشآت

 542 ت م

 يحييد/ياسر أ.

 اختياري()نظري( )

 مكتب 

 


