
 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 ايتحاَاثرذول
 و .0202ٍُاٍر دور  نهفصم انذراسٌ األول دبهوو ) اُحار انًصرٍت، اُحار اإلساليَت، تريَى اُحار، اُحار انَوَاََت وانروياََت(

 

 انتارٍخ انَوو

 انتخصص

 ريز
 انًقرر

اُحار دبهوو 
 انًصرٍت

 ريز
 انًقرر

دبهوو اُحار 
 اإلساليَت

 ريز
 انًقرر

 تريَى دبهوو 
 اُحار

 ريز
 انًقرر

اُحار انَوَاََت دبهوو 
 وانروياََت

م ص  2/1/2223 األثنين
514 

 أ س العصر العتيق
512 

 (: 1تاريخ إسالمي )
من صدر اإلسالم إلى نهاية 

 العصر الفاطمي

ت ث 
523 

والصناعات تكنولوجيا المواد 
 العضوية القديمة

ي ر 
528 

 اآلثار اليونانية فى مصر

م ص  4/1/2223 األربعاء
541 

 فن حفائر ومتاحف
 " اختياري"

 أ س
528 

: نظريات  (1كتابات أثرية )
نشأة الخط العربي والكتابات 
األثرية من صدر اإلسالم إلى 

 نهاية المملوكي والمعاصر

م ص 
541 

 فن حفائر ومتاحف
 اختياري"" 

ي ر 
525 

مصادر دراسة العصرين اليوناني 
 والروماني

م ص  5/1/2223 الخميس
528 

 :  (1)قديمة آثار شرقية 
 (* العراق واألناضول) 

أ س 
529 
 

دراسة حضارية مقارنة بين 
مصر ودول مشرق العالم 

 ) اختياري (  اإلسالمي

ت ث 
532 

األحبار واألصباغ والمواد 
الملونة والوسائط 

 اختياري () 

ي ر 
526 

 التاريخ اليوناني والبطلمى

م ص  9/1/2223 ثنيناأل
527 

أ س  (1لغة مصرية قديمة )
531 

 نصوص أثرية بلغة أوربية
 ) اختياري (

ت ث 
524 

التلف البيولوجى لآلثار 
 وطرق مقاومتها )*(

ي ر 
529 

 تاريخ الفن اليوناني الروماني

م ص  11/1/2223 ربعاءاأل
521 

 

مدخل إلى تاريخ وحضارة 
 مصر القديمة

 

م ص 
521 

مدخل إلى تاريخ وحضارة 
 مصر القديمة

م ص 
521 

مدخل إلى تاريخ وحضارة 
 مصر القديمة

م ص 
521 

مدخل إلى تاريخ وحضارة مصر 
 القديمة

 انًرارع                      رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ انكهَت  انًختص 
 

 أ.د/ احًذ ررب يحًذ عهٌ                أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  
 

  



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 

 انتارٍخ انَوو

 انتخصص
 ريز

 انًقرر
 ريز اُحار انًصرٍتدبهوو 

 انًقرر
 ريز دبهوو اُحار اإلساليَت

 انًقرر
 تريَى دبهوو 

 اُحار

 ريز
 انًقرر

اُحار انَوَاََت دبهوو 
 وانروياََت

م ص  12/1/2223 يسالخم
534 

 تاريخ العلوم القديمة 
 ) اختياري (

 أ س
525 

 (: 1عمارة إسالمية )
 من صدر اإلسالم إلى نهاية العصر الفاطمي

ت ث 
516 

ي ر  المعادن والصخور فى مجال اآلثار
512 

 مبادىء اللغة المصرية القديمة

م ص  14/1/2223 السبت
529 

 آثار ما قبل التاريخ
 

 
 
 

 

 أ س
526 

: من صدر  (1فنون إسالمية )
 اإلسالم إلى نهاية العصر الفاطمى

ت ث 
517 

تكنولوجيا المواد والصناعات 
 غير العضوية القديمة )*(

ي ر 
527 

 العمارة اإلغريقية

م ص  16/1/2223 األثنين
535 

 أ س مواقع أثرية ) اختياري (
529 

 (: 1مسكوكات إسالمية )
 من صدر اإلسالم إلى نهاية المملوكي والمعاصر

ت ث 
533 

 تسجيل وتوثيق اآلثار 
 (*) اختياري 

ى ر 
529 

 تاريخ مصر البيزنطية 
 ) اختياري (

م ص  18/1/2223 ربعاءاأل
529 

 قراءات أثرية بلغة أوربية 
 ) اختياري (

 أ س
527 

نشأة التصوير  (1تصوير إسالمي )
 والمدرسة العربية ومراكزىا المختلفة

ت ث 
526 

ى ر  رسم صناعي وزخرفي)*(
532 

 فنون صغرى قديمة 
 ) اختياري (

م ص  21/1/2223 السبت
526 

 ( :1)آثار مصرية قديمة 
 )*(دولة قديمة وعصر انتقال أول

ش س 
528 

ت ث  ( اختيارى1لغة فارسية )
515 

 كيمياء المواد األثرية والترميم
)*( 

  
 

م ص  23/1/2223 ثنيناأل
525 

دولة ( : 1)تاريخ مصر القديمة 
 )*(قديمة وعصر انتقال أول

 

      

 نًرارع                      رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ انكهَتا  انًختص 
 

 ًذ ررب يحًذ عهٌ أ.د/ اح                 أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  

 

  



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 ايتحاَاثرذول

 و .0202ٍُاٍر دور ( نهفصم انذراسٌ األول انتريَى انًعًارً وانحفاظ عهي انًباٌَ وانًواقع اُحرٍت،  رٍخ انفٍدبهوو ) تا 
 

 انتارٍخ انَوو

 انتخصص

ريز 
 انًقرر

ريز  تارٍخ انفٍ
 انًقرر

 اُحرٍتانتريَى انًعًارً وانحفاظ عهي انًباٌَ وانًواقع 

 تاريخ ونظريات العماره 527ت م  مصادر دراسة الفنون فى العالم القديم 521ت ف  2/1/2223 األثنين
 تاريخ ونظريات المدن 512ت م  فن حفائر ومتاحف )اختيارى( 541م ص  4/1/2223 األربعاء
 خواص واختبارات المواد 522م ت  الفن المصرى القديم حتى نهاية عصر االنتقال األول 527ت ف  5/1/2223 الخميس
 رياضيات 525ت م  الفن فى عصور ما قبل التاريخ 526ت ف  9/1/2223 األثنين
 مدخل إلى تاريخ وحضارة مصر القديمة 521م ص  الفن اإلسالمي 519ت ف  11/1/2223 األربعاء
 المباني اآلثريةالتأثيرات البيئية على  522ت م  مقدمو عن الفن 525ت ف  12/1/2223 الخميس
 فيزياء 516ت م  ( دولة قديمة وعصر انتقال أول )اختيارى(1آثار مصرية قديمة ) 526 صم  14/1/2223 السبت
 مساحو ورسم معماري 513ت ث  تاريخ الفن فى الشرق األدنى القديم 516ت ف  16/1/2223 األثنين
 دراسة المونات في المباني اآلثرية 529ت م  (اختيارياألثري )مبادئ الجيولوجيا والمسح  534ت ث  18/1/2223 األربعاء
 تقنيات وخامات األستنساخ للتراكيب الزخرفيو )اختياري( 537ت م  دراسات أثرية وفنية مقارنة ) الهند ( 521ت ف  21/1/2223 السبت
 )اختياري( دولة قديمة وعصر انتقال أول( : 1)تاريخ مصر القديمة  525م ص  23/1/2223 األثنين

 

 القوانين والمواثيق المنظمو للمدن التاريخية )اختياري(  535ت م 
 

 انًرارع                      رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ انكهَت  انًختص 
 

 أ.د/ احًذ ررب يحًذ عهٌ                  أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  

  



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 يتحاَاثإ رذول

 و .0202ٍُاٍر دور ( نهفصم انذراسٌ األول  ، انًتاحف ، انحفائر إدارة انًواقع اُحرٍت دبهوو ) 

 انتارٍخ انَوو
 انتخصص

 ريز
 إدارة انًواقع اُحرٍت انًقرر

 ريز
 انًتاحف انًقرر

 ريز
 انحفائر انًقرر

 تكنولوجيا المواد والصناعات العضوية القديمة 523ت ث  )اختياري( 2تاريخ الفن  527أ س  المواقع اآلثرية في مصر 521م ث  2/1/2223 األثنين
 )اختياري(

 علم الفخار 526ه م  علم الفخار 526ه م  المواقع اآلثرية اإلسالمية 522م ث  4/1/2223 األربعاء
القوانين والمواثيق الدولية المنظمة  523م ث  5/1/2223 الخميس

 للمواقع اآلثرية والتراثية
مقدمو فى علم االنثروبولوجيا  526م ت 

 علم األجناس البشرية )اختيارى(
 مقدمة فى علم االنثربولوجيا  526م ت 

 ( ) علم األجناس البشرية
 تقنيات وطرق الحفر 525 فه  أساليب ووسائل العرض المتحفي 522ه م  مقدمة في علم الحفائر 524م ث  9/1/2223 األثنين
نظام المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها  525م ث  11/1/2223 األربعاء

 على المواقع اآلثرية والتراثية
 م الحفائرلمدخل لع 521 فه  المتاحف النوعية 524م  ه

 التسجيل والنشر العلمي  523ه م  تسجيل وتوثيق المواقع اآلثرية والتراثية 529م ث  12/1/2223 الخميس
 ) قواعد بيانات األثر (

 المعادن والصخور فى مجال اآلثار 516ت ث 

 البعثات األثرية 522 فه  تكنولوجيا المواد والصناعات 527ه م  ىندسي ومساحو(رسم مهارات تطبيقية ) 512م ث  14/1/2223 السبت

المواقع اآلثرية لعصور ما قبل التاريخ  527م ث  16/1/2223 األثنين
 )اختياري (

 ورسم معماري مساحة 513ت ث  متاحف ومواقع تاريخية قومية 525ه م 

 مدخل إلى علم اآلثار )اختياري ( 532م ص  علم المتاحف وتطورىا 521ه م  )اختياري ( فيرسم زخر  528م ث  18/1/2223 األربعاء

 انًرارع                      رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ انكهَت  انًختص 
 

 أ.د/ احًذ ررب يحًذ عهٌ                أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 ايتحاَاثرذول

 و .0202ٍُاٍر دور  انذراسٌ انخانجنهفصم  ( اُحار انًصرٍت، اُحار اإلساليَت، تريَى اُحار، اُحار انَوَاََت انروياََتدبهوو ) 

 انتارٍخ انَوو

 انتخصص

 ريز
 انًقرر

اُحار دبهوو 
 انًصرٍت

 ريز
 انًقرر

 ريز دبهوو اُحار اإلساليَت
 انًقرر

 ريز تريَى اُحاردبهوو 
 انًقرر

اُحار انَوَاََت دبهوو 
 وانروياََت

 مبادئ ترميم اآلثار 523ت ث  مبادئ ترميم اآلثار 523ت ث  ترميم اآلثار مبادئ 523ت ث  مبادئ ترميم اآلثار 523ت ث  2/1/2223 األثنين
 -( عثماني 2تاريخ إسالمي ) 517 أ س (2لغة قبطية ) 525م ص  4/1/2223 األربعاء

اسيا  –قجاري  –صفوي 
 ىندي –مغولي  –الوسطي

الطرق العلمية لفحص  522ت ث 
 وتحليل اآلثار وتأريخها )*(

 اليوناني الروماني )اختياري(الفخار  541ي ر 

( 3آثار مصرية قديمة ) 517م ص  5/1/2223 الخميس
 دولة حديثة

 

المواقع األثرية اإلسالمية في  539أ س 
 مصر )اختياري(

تقنيات وعالج وصيانة اآلثار  528ت ث 
 الجصية

التأثيرات المتبادلة بين دول حوض  549ي ر 
البحر المتوسط في العصريين 

 (اختياري)اليوناني والروماني 
 531م ص  9/1/2223 األثنين

 
( العثماني 2مسكوكات إسالمية ) 525أ س  العمارة القبطية ) اختيارى(

واسرة محمد علي والمعاصر  –
 لهما في المشرق االسالمي

اآلثار تقنيات وعالج وصيانة  525ت ث 
 الحجرية

 المدن اإلغريقية والرومانية 521ي ر 

( ايران 3عمارة إسالمية ) 518أ س  (*2خط ىيراطيقي ) 521م ص  11/1/2223 األربعاء
اسيا  -واسيا الوسطي  

 الهند –الصغري 

تقنيات وعالج وصيانة  521ت ث 
 المنسوجات والسجاد 

 مبادئ اللغة الالتينية 518ي ر 

قانون حماية اآلثار وتداولها  538 أ س فنون صغرى 511فت  12/1/2223 الخميس
 "اختياري"

تقنيات وعالج وصيانة  511ت ث 
 الصور الجدارية )*(

 مناىج بحث 522ي ر 

 انكهَتانًرارع                      رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ   انًختص 

 
 أ.د/ احًذ ررب يحًذ عهٌ                  أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  

  



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 

 انتارٍخ انَوو

 انتخصص
 ريز

 انًقرر
اُحار دبهوو 

 انًصرٍت

 ريز
 انًقرر

دبهوو اُحار 
 اإلساليَت

 ريز
 انًقرر

 ريز تريَى اُحاردبهوو 
 انًقرر

اُحار انَوَاََت دبهوو 
 وانروياََت

 ( *3لغة مصرية قديمة ) 518م ص  14/1/2223 السبت
 

 العمارة القبطية فى 521أ س 
 العصر اإلسالمي 

 تقنيات وخامات األستنساخ 536ت ث 
 )اختياري(

 مواقع أثرية يونانية ورومانية 522ي ر 

( 3الخط الهيراطيقي ) 539م ص  16/1/2223 األثنين
 )اختياري( *

( إيران واسيا 3فنون إسالمية ) 519أ س
 الهند  –آسيا الصغري  -الوسطي  

 "اختياري"تصوير فوتوغرافي  531ت ث 
)*( 

 فن المتاحف و علم الحفائر 519ي ر 

 –( صفوي 3تصوير إسالمي ) 522أ س ( *3تاريخ مصر القديم ) 516م ص  18/1/2223 األربعاء
 –اسيا الوسطي  –قجاري 
 ىندي  –مغولي  –عثماني 

 534ت ث 
 

مبادئ الجيولوجيا والمسح 
 األثري "اختياري"

تاريخ مصر ومظاىر الحياة االجتماعية  517ي ر 
 واالقتصادية في العصريين اليوناني والروماني

 الخط الديموطيقى  537م ص  21/1/2223 السبت
 ( اختياري)

 التصوير واأليقونات القبطية 533أ س 
 ()اختياري

    

 نًرارع                      رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ انكهَتا  انًختص 
 

 ًذ ررب يحًذ عهٌ أ.د/ اح                 أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  
  



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 ايتحاَاثرذول

 و .0202ٍُاٍر دور دبهوو ) تارٍخ انفٍ ( نهفصم انذراسٌ انخانج  
 

 انتارٍخ انَوو
 انتخصص

 تارٍخ انفٍ ريز انًقرر

 مبادئ ترميم اآلثار 523ت ث  2/1/2223 األثنين
 الصغرىدراسات أثرية وفنية مقارنة في مصر واسيا  522ت ف  4/1/2223 األربعاء
 دراسة حضارية مقارنة بين مصر ودول مشرق العالم اإلسالمي)اختياري( 529أ س  5/1/2223 الخميس
 الفن المقارن في مصر وجنوب شرق آسيا 523ت ف  9/1/2223 األثنين
 فنون العصر اليوناني 512ت ف  11/1/2223 األربعاء
 الدولة الحديثةالفن المصري القديم في عصر  529ت ف  12/1/2223 الخميس
 مدخل إلى آثار وحضارة مصر اإلسالمية )اختياري( 522أ س  14/1/2223 السبت
 الفن المصري القديم فى العصر المتأخر 512ت ف  16/1/2223 األثنين
 الفن المقارن فى العصور الوسطى 525ت ف  18/1/2223 األربعاء

 وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ انكهَت            انًرارع                      رئَس انقسى   انًختص 
 

 أ.د/ احًذ ررب يحًذ عهٌ                  أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  
  



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 ايتحاَاث رذول
 و .0202ٍُاٍر دور برَايذ يارستَر ) اُحار انًصرٍت، اُحار اإلساليَت، اُحار انَوَاََت انروياََت(  نهفصم انذراسٌ األول 

 

 انتارٍخ انَوو
 انتخصص

ريز  اُحار انًصرٍت ريز انًقرر
 انًقرر

ريز  اُحار اإلساليَت
 انًقرر

 اُحار انَوَاََت انروياََت

 ق ب 2/1/2223 األثنين
622 

ق ب  قاعة بحث
622 

ق ب  قاعة بحث
622 

 قاعة بحث

أ س  موضوع خاص لغة مصرية قديمة  624م ص  4/1/2223 األربعاء
624 

ي ر  آثار مصر اإلسالمية ) موضوع خاص (
624 

موضوع خاص فى آثار مصر اليونانية 
 الرومانية

أ س  موضوع خاص فى آثار مصر القديمة 624م ص  9/1/2223 األثنين
623 

ي ر  تاريخ إسالمي ) موضوع خاص (
623 

 موضوع خاص فى التاريخ اليوناني الروماني

أ س  )اختياري ( السياسة الخارجية في مصر القديمة 616م ص  11/1/2223 األربعاء
615 

 (المسكوكات اإلسالمية )موضوع خاص
 " اختياري "

ي ر 
625 

 اللغة المصرية القديمة فى العصر 
 اليوناني الروماني

أ س  )اختياري (نصوص ديموطيقية  622م ص 
611 

 ()موضوع خاصالفنون القبطية 
 )اختياري (األدارة في مصر القديمة  615م ص  " اختياري " 

الفكر الديني في العصر المتاخر وحتى نهاية  629م ص 
 )اختياري (العصرين اليوناني والروماني 

أ س 
626 

)موضوع خاص( العمارة اإلسالمية 
 "اختيارى"

 انًرارع                      رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ انكهَت  انًختص 
 

 أ.د/ احًذ ررب يحًذ عهٌ                  أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  
  



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 برَايذ يارستَر ايتحاَاث رذول
 

 و .0202ٍُاٍر دور نهفصم انذراسٌ األول  ظ عهي انًباٌَ وانًواقع األحرٍت() تريَى اُحار ، تريَى اُحار انعضوٍت، تريَى اُحار غَر انعضوٍت، انتريَى انًعًارً وانحفا
 

 انتارٍخ انَوو

 انتخصص

 ريز
 انًقرر

 ريز اُحار برَايذ تريَى  
 انًقرر

 اُحاربرَايذ تريَى  
 انعضوٍت

 ريز
 انًقرر

غَر  اُحاربرَايذ تريَى  
 انعضوٍت

 ريز
 انًقرر

 انًعًارىبرَايذ انتريَى  

ق ب  2/1/2223 األثنين
622 

ت ع  قاعة بحث
622 

وصيانة موضوعات خاصة فى عالج 
 اآلثار العضوية من أصل نباتي

ت غ 
621 

موضوعات خاصة فى عالج 
 (1وصيانة اآلثار غير العضوية )

 ت م
623 

موضوعات خاصة فى بيئة المبانى 
 والمواقع األثرية ومحيطها العمرانى

ت ث  4/1/2223 األربعاء
625 

التحكم البيئي فى المتاحف 
 والمبانى األثرية

ت ع 
621 

فى عالج وصيانة موضوعات خاصة 
 اآلثار العضوية من أصل حيواني

ت غ 
622 

موضوعات خاصة فى عالج 
 (2وصيانة االثار غير العضوية )

م  ت
621 

نشائي الرقمي للمباني التحليل اإل
 األثرية وتطبيقاتها .

ت ث  9/1/2223 األثنين
623 

تطبيقات التكنولوجيا الحديثة 
 فى حقل ترميم اآلثار

ت أ 
622 

ت أ  اآلثار طرق فحص وتحليل
622 

أ  ت طرق فحص وتحليل اآلثار
622 

 طرق فحص وتحليل اآلثار

ت ع  11/1/2223 ربعاءاأل
613 

موضوعات فى عالج وصيانة 
ت ع  اللوحات الزيتية )اختياري(

626 
موضوعات متقدمو فى عالج 

 )اختياري( اللوحات الزيتيةوصيانة 
ت غ 
627 

فى عالج وصيانة  متقدمةموضوعات 
 )اختياري(الزجاجيةاآلثار 

م  ت
626 

تصميم المنشات التراثيةالمشيدة 
 ) اختيارى( خرسانة المسلحةبال

ت ع 
612 

موضوعات في عالج وصيانة 
)اختياري(المخطوطات   

ت غ 
527 

موضوعات فى عالج وصيانة 
ت ع  )اختياري( الصور الجدارية

612 
موضوعات متقدمو فى عالج وصيانة 

ت م  اآلثار العضوية الغارقة )اختياري(
612 

موضوعات في مشاكل المدن 
 )اختياري(التاريخية 

 انًرارع                      رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ انكهَت  انًختص 
 

 أ.د/ احًذ ررب يحًذ عهٌ                  أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  
  



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 ايتحاَاث رذول
 و .0202ٍُاٍر دور (  نهفصم انذراسٌ األول  انَوَاََت انروياََت اُحار اإلساليَت ،اُحاراُحار انًصرٍت ،ذكتوراِ ) انايذ بر

 

 انًرارع                      رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ انكهَت  انًختص 
 

 أ.د/ احًذ ررب يحًذ عهٌ                  أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  

  

 انتارٍخ انَوو
 انتخصص

ريز 
 انًقرر

 ريز اُحار اإلساليَت ريز انًقرر اُحار انًصرٍت
 انًقرر

 اُحار انَوَاََت انروياََت

م ص  2/1/2223 األثنين
721 

فن البالط والفن االقليمي في مصر 
 القديمة

 العمارة اإلسالمية )موضوع خاص( 721أ س 
ي ر 
721 

 موضوع خاص في التاريخ اليوناني الروماني

م ص  4/1/2223 األربعاء
722 

 الفنون اإلسالمية ) موضوع خاص ( 722أ س  موضوعات في تاريخ مصر القديمة
ي ر 
723 

المعابد المصرية في العصرين قراءة في نصوص 
 البطلمي الروماني

 األثنين
 

9/1/2223 
 

م ص 
724 

ي ر  )اختياري(المدينة اإلسالمية 717أ س  منهج النشر العلمي في مجال اآلثار
724 

 العمارة في العصر البيزنطي
 )اختياري (العمارة اإلسالمية في تركيا والبقان 729أ س 
 )اختياري( العمارة اإلسالمية في آسيا الوسطى 719أ س 

م ص  11/1/2223 األربعاء
713 

نصوص ىيروغليفية من العصر المتأخر 
والعصرين اليوناني والروماني 

 )اختياري(

 )اختياري(الفنون اإلسالمية في مصر 722أ س 
 

ي ر 
712 

آثار وفنون العصرين اليوناني الروماني في بحر ايجو 
 )اختياري(

 )اختياري( آثر الفنون اإلسالمية في أوروبا 729أ س 

م ص  14/1/2223 السبت
716 

عالقات مصر الخارجية خالل العصر 
   المتأخر )اختياري( *

ي ر 
714 

 الفن في العصر البيزنطي )اختياري(



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 ايتحاَاث رذول
 و .0202ٍُاٍر دور (  نهفصم انذراسٌ األول  انًعًارً تريَىان، انعضوٍت اُحارتريَى  اُحار ،تريَى برايذ انذكتوراِ ) 

 

 انتارٍخ انَوو
 انتخصص

ريز 
 انًقرر

ريز  تريَى اُحار 
 انًقرر

ريز  انعضوٍتتريَى اُحار 
 انًقرر

 انتريَى انًعًارً

ت ث  2/1/2223 األثنين
725 

موضوعات متخصصة فى الصيانة 
 الوقائية فى مجال التخصص الدقيق

ت ع 
723 

اصالة المواد العضوية في التحقق من 
 مجال التخصص الدقيق

ت م 
721 

موضوعات خاصة في الترميم المعماري للمباني والمواقع 
 اآلثرية والتراثية

ت ث  4/1/2223 األربعاء
723 

إدارة األزمات والكوارث فى 
 المتاحف والمواقع األثرية

ت ع 
724 

التحكم البيئي لآلثار العضوية وادارة 
 والكوارثاألزمات 

ت م 
722 

 فلسفة الترميم لآلثار وقواعده

ت ث  9/1/2223 األثنين
711 

ت ع  التحقق من أصالة اآلثار )اختياري(
725 

التقادم الطبيعي والصناعي في مجال 
 اآلثار العضوية 

ت م 
724 

موضوعات خاصة في التحليل والتقييم األنشائي للمباني 
 اآللياآلثرية باستخدام تطبيقات الحاسب 

ت ث  11/1/2223 األربعاء
727 

وصيانة  موضوعات متقدمو فى عالج
 )اختياري( العضويةغير اآلثار 

ت ع 
728 

تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مقاومة 
التلف الحشري في مجال التخصص 

 الدقيق )اختياري(

ت م 
726 

موضوعات خاصة في دراسة خواص ومقاومة المواد 
 )اختياري(  اآلثرية

ت ع    14/1/2223 السبت 
729 

موضوعات متقدمة في عالج وصيانة 
 اآلثار المركبة )اختياري(

ت م 
711 

االتجاىات الحديثة في إعادة التوظيف والتأىيل للمباني 
 )اختياري(اآلثرية 

 وانبحوث                  عًَذ انكهَتانًرارع                      رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا   انًختص 
 

 أ.د/ احًذ ررب يحًذ عهٌ                  أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 ايتحاَاثرذول

 و .0202ٍُاٍر دور األول بانهغت األَزهَزٍت( نهفصم انذراسٌ  تًصرٍاُحار ان برَايذ يارستَر ) 
 

 انتارٍخ انَوو
 انتخصص

 Egyptology ريز انًقرر

 FA 602 Research  methodology 2/1/2223 األثنين

 EA 603 4/1/2223 األربعاء
Ancient Egyptian language 

Hieroglyphic texts 
 EA 602 9/1/2223 األثنين

Ancient Egyptian archaeology 

Specific topics 

 EA 611 Demotic texts 11/1/2223 األربعاء
 

 انًرارع                      رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ انكهَت  انًختص 
 

 أ.د/ احًذ ررب يحًذ عهٌ                  أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  
 

  



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 ايتحاَاثرذول

 و .0202 ٍُاٍردور األول بانهغت األَزهَزٍت( نهفصم انذراسٌ  تعضوٍانغَر اُحار تريَى برَايذ يارستَر ) 
 

 انتارٍخ انَوو
 انتخصص

 Inorganic materials conservation ريز انًقرر

 CI 601 Topics in the conservation and treatment of inorganic materials 1 2/1/2223 األثنين
 CI 602 Topics in the conservation and treatment of inorganic materials 2 4/1/2223 األربعاء
 CA 602  Investigation and analysis of archaeological materials 9/1/2223 األثنين

 CI 607 Advanced topicsin the conservation and treatment of glass 11/1/2223 األربعاء
 

 رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ انكهَت   انًرارع                     انًختص 
 

 أ.د/ احًذ ررب يحًذ عهٌ                  أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  
 

 

 

 

 

  



 
 
 

              
 

            كلية اآلثار       
 الدراسات العليا   

 يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا   مواعيد األمتحان : ان األمتحان : مبني كلية اآلثار الجديدمك
 ساعة ونصف .ملحوظة : مدة األمتحان  

 ايتحاَاثرذول

 و .0202ٍُاٍر دور األول برَايذ يارستَر )انتريَى انًعًارً بانهغت األَزهَزٍت( نهفصم انذراسٌ  
 

 انتارٍخ انَوو
 انتخصص

 ARCHITECTURAL RESTORATION ريز انًقرر

 2/1/2223 األثنين
AR 603 

Special topics in urban conservation of archaeological and heritage 

buildings and sites 

 4/1/2223 األربعاء
AR 601 

Structural analysis of archaeological buildings using computer numerical 

methods and its applications   
 CA 602 Examination and analysis techniques of monuments 9/1/2223 األثنين
 AR 606 Structural design of heritage reinforced concrete structures 11/1/2223 األربعاء

 

 انًرارع                      رئَس انقسى             وكَم انكهَت نشؤوٌ انذراساث انعهَا وانبحوث                  عًَذ انكهَت  انًختص 
 

 أ.د/ احًذ ررب يحًذ عهٌ                  أ.د/ يحسٍ يحًذ صانح                   أ/ يحًذ فتحٌ انسَذ     أ/حُاٌ يحًذ احًذ       عُّ أ/ يارذِ فراد يحًذ  
 

 

 


