
 

          
            كلية اآلثار    

  الدراسات العليا
 

  ماؾؿيدتير اؿتحاـات جدول
 م .2022يـاير دور  ؾؾفصل اؾدرادي األول يظ، ترؿيم اآلثار، اآلثار اؾيوـاـيظ واؾروؿاـيظ(دبؾوم ) اآلثار اؾؿصريظ، اآلثار اإلدالؿ

 

 اؾتاريخ اؾيوم
 اؾتخصص

 رؿز
 اؾؿقرر 

اآلثار دبؾوم 
 اؾؿصريظ

  رؿز
 اؾؿقرر

دبؾوم اآلثار 
 اإلدالؿيظ

 رؿز
 اؾؿقرر 

 ترؿيم دبؾوم 
 اآلثار

  رؿز
 اؾؿقرر

اآلثار اؾيوـاـيظ دبؾوم 
 واؾروؿاـيظ

 العصر العتيق 511م ص  72/11/7271 السبت
 

 575أ س 
 
 

دراسة حضارية مقارنة بين 
مصر ودول مشرق العالم 

 ) اختياري (  اإلسالمي

تكنولوجيا المواد والصناعات  575ت ث 
 العضوية القديمة ) * (

 اآلثار اليونانية فى مصر 525ي ر 

 فن حفائر ومتاحف 511م ص  75/11/7271 األحد
 ي"" اختيار 

 (: 1تاريخ إسالمي ) 512 أ س
من صدر اإلسالم إلى نهاية 

 العصر الفاطمي

 فن حفائر ومتاحف 511م ص 
 ) * (" اختياري" 

مصادر دراسة العصرين اليوناني  525ي ر 
 والروماني

 :  (1)قديمة آثار شرقية  525م ص  75/11/7271 االثنين
  ( العراق واألناضول) 

 

: نظريات  (1كتابات أثرية ) 525 أ س
نشأة الخط العربي والكتابات 
األثرية من صدر اإلسالم إلى 

 نهاية المملوكي والمعاصر

األحبار واألصباغ والمواد  552ت ث 
 الملونة والوسائط ) اختياري (

 التاريخ اليوناني والبطلمى 525ي ر 

 (1لغة مصرية قديمة ) 522م ص  52/11/7271 الثالثاء
 

 ة أوربيةنصوص أثرية بلغ 551أ س 
 ) اختياري (

التلف البيولوجى لآلثار وطرق  571ت ث 
 مقاومتها

 تاريخ الفن اليوناني الروماني 525ي ر 

مدخل إلى تاريخ وحضارة  521م ص  1/17/7271 األربعاء
 مصر القديمة

 

مدخل إلى تاريخ وحضارة  521م ص 
 مصر القديمة

مدخل إلى تاريخ وحضارة  521م ص 
 مصر القديمة

مدخل إلى تاريخ وحضارة مصر  521م ص 
 القديمة

 
 
 
 

 اؾترؿيم . بـيؿ:   ؿؽان االؿتحــان
 اً  .عصر3.40  –3 ؾداعظ يبدأ ؿن ا : ؿواعيد االؿتحان 

 دؼيقظ 40ؿدة االؿتحان  ؿؾحوظظ :                  



 
 

 

تاريخ العلوم القديمة  551م ص  7/17/7271 الخميس
 ) اختياري ( 

 : (1عمارة إسالمية ) 525 أ س
من صدر اإلسالم إلى نهاية 

 العصر الفاطمي

مجال  فيالمعادن والصخور  515ت ث 
 اآلثار

 اللغة المصرية القديمة مبادئ 512ي ر 

 آثار ما قبل التاريخ 525م ص  1/17/7271 السبت
 

: من  (1فنون إسالمية ) 525 أ س
صدر اإلسالم إلى نهاية 

 العصر الفاطمى

تكنولوجيا المواد والصناعات  512ت ث 
 غير العضوية القديمة ) * (

 العمارة اإلغريقية 522ي ر 

 مواقع أثرية ) اختياري ( 555م ص  5/17/7271 األحد
 

 : (1المية )مسكوكات إس 525 أ س
من صدر اإلسالم إلى نهاية 

 المملوكي والمعاصر

 

 555ت ث 
تسجيل وتوثيق االثار 

 )اختياري(
      تاريخ مصر البيزنطية ) اختياري (  575ى ر 

قراءات أثرية بلغة أوربية  575م ص  5/17/7271 االثنين
 ) اختياري (

 

نشأة  (1تصوير إسالمي ) 522 أ س
بية التصوير والمدرسة العر 
 ومراكزها المختلفة

  رسم صناعي وزخرفي ) * ( 525ت ث 
 552ى ر 

  
      فنون صغرى قديمة ) اختياري (

 525م ص  2/17/7271 الثالثاء
 
 

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

 
 

 كيمياء المواد األثرية والترميم 515ت ث   
) * ( 

  

( : 1)تاريخ مصر القديمة  525م ص  5/17/7271 األربعاء
دولة قديمة وعصر انتقال 

  أول
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            كلية اآلثار    

  الدراسات العليا
  ماؾؿيدتير اؿتحاـات جدول

 م .2022يـاير دور دبؾوم ) اؾؿتاحف ( ؾؾفصل اؾدرادي األول 
 

 اؾتاريخ اؾيوم
 اؾتخصص

 اؾؿتاحف رؿز اؾؿقرر
 تكنولوجيا المواد والصناعات 522ه م  72/11/7271 السبت
 علم الفخار 525ه م  75/11/7271 األحد
 علم المتاحف وتطورها 521ه م  75/11/7271 االثنين
 مقدمه فى علم االنثروبولوجيا "علم األجناس البشرية )اختيارى( 525م ت  52/11/7271 الثالثاء
 أساليب ووسائل العرض المتحفي 527م ه  1/17/7271 األربعاء
 (7تاريخ الفن ) 572أ س  7/17/7271 الخميس
 التسجيل والنشر العلمي ) قواعد بيانات األثر ( 525ه م  1/17/7271 السبت
 المتاحف النوعية 521ه م  5/17/7271 األحد
 مدخل إلى علم اآلثار )اختيارى ( 552م ص  5/17/7271 االثنين
 المتاحف ومواقع تاريخية قومية 525ه م  2/17/7271 الثالثاء
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 .اؾترؿيم  بـيؿ:   ؿؽان االؿتحــان
 عصرًا  .3.40  –3 ؾداعظ يبدأ ؿن ا : ؿتحانؿواعيد اال

 دؼيقظ 40ؿدة االؿتحان  ؿؾحوظظ :                  



          
            كلية اآلثار    

  الدراسات العليا
 اؾؿيدترم اؿتحاـات جدول

 م .2022ـاير يدور  ؾؾفصل اؾدرادي اؾثاؾث دبؾوم ) اآلثار اؾؿصريظ، اآلثار اإلدالؿيظ، ترؿيم اآلثار، اآلثار اؾيوـاـيظ اؾروؿاـيظ(

 اؾتاريخ اؾيوم
 اؾتخصص

 رؿز
 اؾؿقرر 

اآلثار دبؾوم 
 اؾؿصريظ

  رؿز
 اؾؿقرر

دبؾوم اآلثار 
 اإلدالؿيظ

 رؿز
 اؾؿقرر 

  رؿز ترؿيم اآلثاردبؾوم 
 اؾؿقرر

اآلثار اؾيوـاـيظ دبؾوم 
 واؾروؿاـيظ

 مبادئ ترميم اآلثار 525ت ث  مبادئ ترميم اآلثار 525ث ت  مبادئ ترميم اآلثار 525ت ث  مبادئ ترميم اآلثار 525ت ث  72/11/7271 السبت
 -( عثماني 7تاريخ إسالمي ) 512 أ س (7لغة قبطية ) 575م ص  75/11/7271 األحد

اسيا  –قجاري  –صفوي 
 هندي –مغولي  –الوسطي

الطرق العلمية لفحص  577ت ث 
 وتحليل اآلثار وتأريخها )*(

 ختياري(الفخار اليوناني الروماني )ا 511ي ر 

( 5آثار مصرية قديمة ) 512م ص  75/11/7271 االثنين
 دولة حديثة

 

المواقع األثرية اإلسالمية في  555أ س 
 مصر )اختياري(

تقنيات وعالج وصيانة اآلثار  525ت ث 
 الجصية

التأثيرات المتبادلة بين دول حوض  515ي ر 
البحر المتوسط في العصريين 

 "اختياري"اليوناني والروماني 
 551م ص  52/11/7271 الثالثاء

 
 

 العمارة القبطية " اختيارى"
 

( العثماني 7مسكوكات إسالمية ) 575أ س 
واسرة محمد علي والمعاصر  –

 لهما في المشرق االسالمي

تقنيات وعالج وصيانة اآلثار  525ت ث 
 الحجرية

 المدن اإلغريقية والرومانية 571ي ر 

( ايران 5عمارة إسالمية ) 515أ س  (7هيراطيقي )خط  571م ص  1/17/7271 األربعاء
اسيا  -واسيا الوسطي  

 الهند –الصغري 

تقنيات وعالج وصيانة  571ت ث 
 المنسوجات والسجاد )*( 

 مبادئ اللغة الالتينية 515ي ر 

قانون حماية اآلثار وتداولها  555 أ س فنون صغرى 511ت ف 7/17/7271 الخميس
 "اختياري"

ت وعالج وصيانة تقنيا 511ت ث 
 الصور الجدارية )*(

 مناهج بحث 577ي ر 

 اؾترؿيم. بـيؿ:   ؿؽان االؿتحــان
 عصراً  .3.40  –3 ؾداعظ ا يبدأ ؿن : ؿواعيد االؿتحان  

 دؼيقظ 40ؿدة االؿتحان  ؿؾحوظظ :                  



 

 
 

 اؾتاريخ اؾيوم
 اؾتخصص

 رؿز
 اؾؿقرر 

اآلثار دبؾوم 
 اؾؿصريظ

  رؿز
 اؾؿقرر

دبؾوم اآلثار 
 اإلدالؿيظ

 رؿز
 اؾؿقرر 

  رؿز ترؿيم اآلثاردبؾوم 
 اؾؿقرر

اآلثار اؾيوـاـيظ دبؾوم 
 واؾروؿاـيظ

 ( 5صرية قديمة )لغة م 515م ص  1/17/7271 السبت
 

العمارة القبطية فى العصر  571أ س 
 اإلسالمي

تقنيات وخامات االستنساخ  555ت ث 
 )اختيارى(

 مواقع أثرية يونانية ورومانية 572ي ر 

 (5الخط الهيراطيقي ) 552م ص  5/17/7271 األحد
 " اختيارى "

( إيران واسيا 5فنون إسالمية ) 515 أ س
 الهند  –آسيا الصغري  -الوسطي  

 فن المتاحف و علم الحفائر 515ي ر  "اختياري"تصوير فوتوغرافي  551ت ث 

 –( صفوي 5تصوير إسالمي ) 572 أ س (5تاريخ مصر القديم ) 515م ص  5/17/7271 االثنين
 –اسيا الوسطي  –قجاري 
 هندي  –مغولي  –عثماني 

مبادئ الجيولوجيا والمسح  551ت ث 
 األثري "اختياري"

تاريخ مصر ومظاهر الحياة االجتماعية  512ي ر 
 واالقتصادية في العصريين اليوناني والروماني

 (7آثار شرقية قديمة ) 575م ص  2/17/7271 الثالثاء
 " اختياري "
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            كلية اآلثار    

  الدراسات العليا
  ماؾؿيدتير اؿتحاـات جدول

 م .2022يـاير دور دبؾوم ) تاريخ اؾفن ( ؾؾفصل اؾدرادي اؾثاؾث 
 

 اؾتاريخ اؾيوم
 اؾتخصص

 تاريخ اؾفن رؿز اؾؿقرر
 مبادئ ترميم اآلثار 525ت ث  72/11/7271 السبت
 وايرانالفن المقارن في مصر  571ت ف  75/11/7271 األحد
 جنوب شرق آسيا و الفن المقارن في مصر  575ت ف  75/11/7271 االثنين
 اإلسالميةوحضارة مصر  آثارمدخل إلى  527 س أ 52/11/7271 الثالثاء

 

 فنون العصر اليوناني 517ت ف  1/17/7271 األربعاء
 من صدر اإلسالم إلى نهاية العصر الفاطمي " اختياري"( 1)عمارة إسالمية    525أ س  7/17/7271 الخميس
 المصري القديم في عصر الدولة الحديثة الفن 525ت ف  1/17/7271 السبت
 الفن المصري القديم فى العصر المتأخر 512ت ف  5/17/7271 األحد
 الفن المقارن فى العصور الوسطى 575ت ف  5/17/7271 االثنين

 

 عؿيد اؾؽؾيظ                 ؾؾدرادات اؾطؾياوؽيل اؾؽؾيظ                   رئيس اؾقدم                              اؾؿراجد                                                 اؾؿختص                       
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 اؾترؿيم. بـيؿ:   ؿؽان االؿتحــان
 عصرًا  .3.40  –3 ؾداعظ يبدأ ؿن ا : ؿواعيد االؿتحان

 دؼيقظ 40ؿدة االؿتحان  ؿؾحوظظ :                  



 

    
            كلية اآلثار    

  الدراسات العليا
  ماؾؿيدتير اؿتحاـات جدول

 م2022( يـاير اؾروؿاـي اؾيوـاـي،  ج ؿاجدتير ) اآلثار اؾؿصريظ، اآلثار اإلدالؿيظبرـاؿ

 اؾتاريخ اؾيوم
 اؾتخصص

اآلثار اؾيوـاـيظ  اؾؿقرر رؿز اآلثار اإلدالؿيظ اؾؿقرر رؿز اآلثار اؾؿصريظ اؾؿقرر زؿر
 اؾروؿاـيظ

 عة بحثقا 527ق ب  قاعة بحث 527ق ب  قاعة بحث 527ق ب  72/11/7271 السبت

 خاص موضوع  525م ص  75/11/7271 األحد
 )فى تاريخ مصر القديم(

موضوع خاص في اثار مصر  521ي ر  )موضوع خاص( اثار مصر االسالمية  521ا س 
 اليونانية الرومانية

 موضوع خاص 521م ص  75/11/7271 االثنين
 )فى آثار مصر القديمة (

موضوع خاص في التاريخ اليوناني  525ي ر  )موضوع خاص( تاريخ اسالمي 525ا س 
 الروماني

 قديمة مصرية لغة 525م ص  52/11/7271 الثالثاء

 )هيروغليفية نصوص(
 515ا س 

 

 511ا س 
 

 515ا س 

 المسكوكات االسالمية  )موضوع خاص( اختياري
 

 الفنون القبطية )موضوع خاص( اختياري
 

 العمارة االسالمية  )موضوع خاص( اختياري

للغة المصرية القديمة في العصر ا 525ي ر 
 اليوناني الروماني
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 اؾترؿيم. بـيؿ:   ؿؽان االؿتحــان
 عصرًا  .3.40  –3 ؾداعظ يبدأ ؿن ا : ؿواعيد االؿتحان

 دؼيقظ 40ؿدة االؿتحان  ؿؾحوظظ :                  



    
            كلية اآلثار    

  الدراسات العليا
 برـاؿج ؿاجدتير ماؾؿيدتير اؿتحاـات جدول

 م2022يـاير  (ـي واؾؿواؼد األثريظترؿيم اآلثار اؾطضويظ، ترؿيم اآلثار غير اؾطضويظ، اؾترؿيم اؾؿطؿاري واؾحفاظ عؾى اؾؿبا ،)ترؿيم اآلثار

 اؾتاريخ اؾيوم
 اؾتخصص

 رؿز
 اؾؿقرر

 رؿز برـاؿج ترؿيم اآلثار
 اؾؿقرر

 رؿز اؾطضويظ برـاؿج ترؿيم اآلثار
 اؾؿقرر

غير  برـاؿج ترؿيم اآلثار
 اؾطضويظ

 ترؿيم اؾبرـاؿج  اؾؿقرر رؿز
 اؾؿطؿاري

خاصة في عالج وصيانة  موضوعات 527ت ع  قاعة بحث 527ق ب  72/11/7271 السبت
 االثار العضوية من أصل نباتي

موضوعات خاصة في عالج  521ت غ 
 (1وصيانة اآلثار غير العضوية )

موضوعات خاصة في بيئة   525ت م 
المباني والمواقع االثرية 

 ومحيطها العمراني

التحكم البيئي في المتاحف والمباني  525ت ث  75/11/7271 األحد
 االثرية

موضوعات خاصة في عالج وصيانة  521ت ع 
 االثار العضوية من أصل حيواني

موضوعات خاصة في عالج  527ت غ 
 (7وصيانة اآلثار غير العضوية )

التحليل االنشائي الرقمي  521ت م 
 اللمباني االثرية وتطبيقاته

تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في حقل  525ت ث  75/11/7271 االثنين
 ترميم االثار

 طرق فحص وتحليل األثار 527ت ا  طرق فحص وتحليل األثار 527ت ا  طرق فحص وتحليل األثار 527ت ا 

 525ت ث  52/11/7271 الثالثاء
 

 525ت ث 
 

 517ت ث 
 

 515ت ث 

عالج وصيانة الصور  فيموضوعات 
 اختياري() الجدارية
عالج وصيانة  فيموضوعات 

 اختياري() المخطوطات
اآلثار عالج وصيانة  فيموضوعات  

 اختياري() المعدنية 
ت موضوعات فى عالج وصيانة اللوحا

 اختياري() الزيتية

موضوعات متقدمة في عالج وصيانة  517ت ع 
 اختياري() االثار الغارقة

 525ت غ 
 

  522 ت غ
 

 525ت غ 
 

 517ت غ 

موضوعات خاصة في عالج 
 وصيانة اآلثار الجصية

 )اختياري(
 

في عالج  متقدمةموضوعات 
 ة اآلثار الزجاجيةوصيان

 )اختياري(
 

في عالج  متقدمةموضوعات 
 )اختياري(وصيانة اآلثار المعدنية

 

تطبيق التكنولوجيا الحديثة في 
 مقاومة التلف الميكروبيولوجي

 )اختياري(

تصميم المنشآت التراثية  525ت م 
 الخرسانة المسلحةالمشيدة ب
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   احؿد رجب ؿحؿد عؾىأ.د/                                 ؿحدن ؿحؿد صاؾحأ.د/                              أ./ عزه ؿحدوب طه                   أ./ ؿاجدة ػراج ؿحؿد         أ./ رؿضان دطيد حاؿد          
 

 اؾترؿيم. بـيؿ:   ؿؽان االؿتحــان
 عصرًا  .3.40  –3 داعظ ؾيبدأ ؿن ا : ؿواعيد االؿتحان

 دؼيقظ 40ؿدة االؿتحان  ؿؾحوظظ :                  



 

    
            كلية اآلثار    

  الدراسات العليا
 ماؾؿيدتير اؿتحاـات جدول

 م2022يـاير برـاؿج دؽتوراه )اثار ؿا ؼبل اؾتاريخ ، يوـاـي روؿاـي( 

 اؾتاريخ اؾيوم
 اؾتخصص

 يوـاـي روؿاـي اؾؿقرر رؿز اثار ؿا ؼبل اؾتاريخ اؾؿقرر رؿز
 موضوع خاص في التاريخ اليوناني الروماني 221ي ر  جريةالمناهج التحليلية لدراسة االدوات الح 221ا م  72/11/7271 السبت

 قراءة في نصوص المعابد المصرية في العصرين البطلمي الروماني 225ي ر  قراءات حديثة في فخار ما قبل التاريخ 227ا م  75/11/7271 األحد

 225ا م  75/11/7271 االثنين
موضوعات مختارة من الفن الصخري في 

 اريخعصور ما قبل الت
 العمارة في العصر البيزنطي 221ي ر 

 اثار وفنون العصرين اليوناني الروماني في بحر ايجه )اختياري( 217ي ر  في عصور ما قبل التاريخالمواد الخام  225ا م  52/11/7271 الثالثاء

 222ا م  1/17/7271 األربعاء
الفترة الالحقة علي العصر الحجري القديم في 

 الكبرىالصحراء 
 الفن في العصر البيزنطي )اختياري( 211ي ر 

  
 عؿيد اؾؽؾيظ                 ؾؾدرادات اؾطؾياوؽيل اؾؽؾيظ                   رئيس اؾقدم                              اؾؿراجد                                                 اؾؿختص                       

 
 

   احؿد رجب ؿحؿد عؾىأ.د/                                 ؿحدن ؿحؿد صاؾحأ.د/                              أ./ عزه ؿحدوب طه                   أ./ ؿاجدة ػراج ؿحؿد         رؿضان دطيد حاؿد   أ./        
 
 
 
 
 

 اؾترؿيم. بـيؿ:   ؿؽان االؿتحــان
 عصرًا  .3.40  –3 ؾداعظ يبدأ ؿن ا : ؿواعيد االؿتحان

 دؼيقظ 40ؿدة االؿتحان  ؿؾحوظظ :                  



 

    
            كلية اآلثار    

  الدراسات العليا
 ماؾؿيدتير اؿتحاـات جدول

 م2022يـاير برـاؿج دؽتوراه )اثار ادالؿيظ ، ترؿيم االثار( 

 اؾتاريخ اؾيوم
 اؾتخصص

 ترؿيم اثار رررؿز اؾؿق ادالؿيظاثار  رؿز اؾؿقرر
 موضوعات متخصصة في الصيانة الوقائية في مجال التخصص الدقيق 225ت ث  العمارة االسالمية )موضوع خاص( 221ا س  72/11/7271 السبت

 إدارة األزمات والكوارث في المتاحف والمواقع األثرية 225ت ث  الفنون االسالمية في ايران )اختياري( 271ا س  75/11/7271 األحد

 )اختياري( التحقق من أصالة اآلثار 211ت ث  االسالمية )موضوع خاص( الفنون 227ا س  75/11/7271 االثنين

 )اختياري(موضوعات متقدمة في عالج وصيانة اآلثار غير العضوية  222ت ث  (اختياري) في مصر االسالمية الفنون 272ا س  52/11/7271 الثالثاء

 ---- --- (اختياري)المدينة االسالمية  212ا س  1/17/7271 األربعاء
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 اؾترؿيم. بـيؿ:   ؿؽان االؿتحــان
 عصرًا  .3.40  –3 اعظ ؾديبدأ ؿن ا : ؿواعيد االؿتحان

 دؼيقظ 40ؿدة االؿتحان  ؿؾحوظظ :                  



    
            كلية اآلثار    

  الدراسات العليا
 ماؾؿيدتير اؿتحاـات جدول

 م2022يـاير برـاؿج دؽتوراه اثار ؿصريظ 

 اؾتاريخ اؾيوم
 اؾتخصص

 ؿصريظاثار  رؿز اؾؿقرر
 ط والفن االقليمي في مصر القديمةفن البال 221م ص  72/11/7271 السبت

 موضوعات في تاريخ مصر القديمة 227م ص  75/11/7271 األحد

 منهج النشر العلمي في مجال االثار 221م ص  75/11/7271 االثنين

 نصوص هيروغليفية في العصر المتأخر والعصريين اليوناني والروماني )اختياري( 225م ص  52/11/7271 الثالثاء

 عالقات مصر الخارجية خالل العصر المتأخر )اختياري( 222م ص  1/17/7271 عاءاألرب
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 اؾترؿيم. بـيؿ:   ؿؽان االؿتحــان
 عصرًا  .3.40  –3 ؾداعظ يبدأ ؿن ا : ؿواعيد االؿتحان

 دؼيقظ 40ؿدة االؿتحان  ؿؾحوظظ :                  



 

    
            كلية اآلثار    

  الدراسات العليا
 م2022يـاير  اريخ اؾفن ػصل درادي اولتدبؾوم  ماؾؿيدتير اؿتحاـات جدول

 اؾتاريخ اؾيوم
 اؾتخصص

 ؿصريظاثار  رؿز اؾؿقرر
 في العالم القديممصادر دراسة الفنون  521ت ف  72/11/7271 السبت
 فن حفائر ومتاحف )اختياري( 511م ص  75/11/7271 األحد
 الفن في عصور ما قبل التاريخ 525ت ف  75/11/7271 االثنين
 االنتقال االول حتي نهاية عصر الفن المصري القديم 522ت ف  52/11/7271 الثالثاء
 الفن االسالمي 515ت ف  1/17/7271 األربعاء
 مقدمة عن الفن 525ت ف  7/17/7271 الخميس
 دراسات اثرية وفنية مقارنة )الهند( 571ت ف  1/17/7271 السبت
 القديم  األدنىتاريخ الفن في الشرق  515ت ف  5/17/7271 األحد
 ( دولة قديمة وعصر انتقال اول )اختياري( 1اثار مصر القديمة ) 525ت ف  2/17/7271 الثالثاء

 عؿيد اؾؽؾيظ                 ؾؾدرادات اؾطؾياوؽيل اؾؽؾيظ                   رئيس اؾقدم                              اؾؿراجد                                                 اؾؿختص                       
 
 

   احؿد رجب ؿحؿد عؾىأ.د/                                 ؿحدن ؿحؿد صاؾحأ.د/                              أ./ عزه ؿحدوب طه                   أ./ ؿاجدة ػراج ؿحؿد         أ./ رؿضان دطيد حاؿد          
 
 
 
 
 

 

 اؾترؿيم. بـيؿ:   ؿؽان االؿتحــان
 عصرًا  .3.40  –3 ؾداعظ يبدأ ؿن ا : ؿواعيد االؿتحان

 دؼيقظ 40ؿدة االؿتحان  ؿؾحوظظ :                  



 

    
            كلية اآلثار    

  الدراسات العليا
 م2022يـاير  ثاؾثػصل درادي  اؾترؿيم اؾؿطؿاريدبؾوم  ماؾؿيدتير اؿتحاـات جدول

 اؾتاريخ اؾيوم
 اؾتخصص

 ؿصريظاثار  رؿز اؾؿقرر
 مبادئ ترميم االثار 525ت ث  72/11/7271 السبت
 البناء األثرية مواد وتحليل لفحص العلمية الطرق 511ت م  75/11/7271 األحد
 األثرية المباني وتأمين صلب 515ت م  75/11/7271 االثنين
 األثرية للمباني الوقائية الصيانة 515ت م  52/11/7271 الثالثاء
 مدخل الي تاريخ وحضارة مصر القديمة 521م ص  1/17/7271 األربعاء
 واألساسات التربة ميكانيكا 515ت م  7/17/7271 الخميس
 منهجية عالج وصيانة المنشآت الطينية  575ت م  1/17/7271 السبت
 صيانتها التاريخية وبرامج المدن مشاكل 571ت م  5/17/7271 األحد
 (اختياري) األثرية للمباني فنية تركيبات 555ت م  5/17/7271 االثنين
 (اختياري) األثرية المباني في ةالتراكيب المعدني وصيانة عالج 575ت م  2/17/7271 الثالثاء

 عؿيد اؾؽؾيظ                 ؾؾدرادات اؾطؾياوؽيل اؾؽؾيظ                   رئيس اؾقدم                              اؾؿراجد                                                 اؾؿختص                       
 
 

   احؿد رجب ؿحؿد عؾىأ.د/                                 ؿحدن ؿحؿد صاؾحأ.د/                              أ./ عزه ؿحدوب طه                   أ./ ؿاجدة ػراج ؿحؿد         أ./ رؿضان دطيد حاؿد          
 

 
 

 اؾترؿيم. بـيؿ:   ؿؽان االؿتحــان
 عصرًا  .3.40  –3 ؾداعظ يبدأ ؿن ا : ؿواعيد االؿتحان

 دؼيقظ 40ؿدة االؿتحان  ؿؾحوظظ :                  


