
                                                                                         

            

 

 

 عميد الكلية                                                الدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية لشئون                              رئيس قسم الترميم                                 
 

 أحمد رجب محمد عليأ.د/                                                           محسن صالحأ.د/                                                             برانيه أ.د/ عاطف عبداللطيف  

وحدة اختيارية(  1وحدة اجبارية +  41) )العام(دبلوم ترميم اآلثار  الفرقة االولى    

االحبار واالصباغ والمواد  4:01

 (اختياريالملونة )

د. حسين  +د. منى حسين

 مرعي

 مكتب 

 مياء المواد االثرية والترميم يك 104

 (نظري) 545ت ث 

 درويش د. سوسنأ.

 (4قاعة )

102 

 

تكنولوجيا المواد والصناعات 

  العضوية القديمة 

 )نظرى( 524ت ث   

 إيمان بدريد. 

 معمل بحثي

104 

 

والمواد  واألصباغ األحبار

 الملونة

 +د. حسين مرعيد. منى حسين

 ( مكتباختياري) 

501 

 

 فيالمعادن والصخور 

 مجال االثار 

 (نظري) 545ت ث 

  عبد الحافظد. محمود 

 معمل النسيج

4204:  

 فن الحفائر والمتاحف 

 (اختياري) 514م ص 

 +أ.د عاطف عبداللطيف 

 د. حسين مرعي 

 مكتب

015  

 

مدخل الي تاريخ وحضارة مصر 

 5:2القديمة ا س 

 د/حسين ربيع

 مدرج

501 

 

تكنولوجيا المواد والصناعات 

 غير العضوية القديمة 

 (نظري) 545ت ث 

 فىا.د. محمد مصط

 االتيليه

وطرق  لألثار البيولوجيالتلف  05  1

 مقاومتها 

 (نظري)- 521ت ث 

 محمد د. مايسةأ.

 معمل المخطوطات

505 

 

مياء المواد االثرية يك

 والترميم

 (عملي) 545ت ث 

 درويش د. سوسنأ.

 معمل النسيج

  505 

 

تكنولوجيا المواد والصناعات 

ت ث غير العضوية القديمة 

 (نظري) 545

 د. سلوى جادا.

 االتيليه

مجال  فيالمعادن والصخور  805

 ( عملي) 545ت ث  -االثار 

 د. محمود عبد الحافظ

 معمل النسيج

  

 وزخرفي  صناعيرسم  4042

 (نظري)5:5ت ث 

 أالء جمالد. 

 مكتب

 وزخرفي  صناعيرسم  404

 (عملي)5:5ت ث 

 أالء جمالد. 

 مكتب

805 

 

 ق االثارتسجيل وتوثي

 (اختياري) 544ت ث  

 )مكتب( ا.د. منى فؤاد

 لألثار البيولوجيالتلف  504

 وطرق مقاومتها

 ()عملي 521ت ث 

 محمد د. مايسة أ.

 بحثيمعمل 

 وحدة( 2فن حفائر ومتاحف ) -4

 وحدة( 2) ونةاالحبار واالصباغ والمواد المل -2

 وحدة( 2)تسجيل وتوثيق االثار  -4

 



                                                                                         

            

 

 

 عميد الكلية                                                الدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية لشئون                              رئيس قسم الترميم                                 
 

 أحمد رجب محمد عليأ.د/                                                           محسن صالحأ.د/                                                             برانيه أ.د/ عاطف عبداللطيف  

 وحدة اختياري( 1وحدة اجبارية +  45) دبلوم ترميم اآلثار )العام(الفرقة الثانية 

4:01 

 االستنساخ وخامات تقنيات

)نظرى(  545ت ث 

 )اختيارى(

 محمد عطيهد.   +أ.د. هالة 

 مكتب -

504 

ت ث   األثريمبادئ الجيولوجيا والمسح 

541 

 )نظرى( )اختيارى(

 أ.د/ محسن صالح

 د. محمود عبدالحافظ

 مكتب

504 

 فوتوغرافى تصوير

 544ت ث  

 )نظرى( )اختيارى(

 مكتب د. مها

اآلثار  وعالج وصيانة تقنيات 104

 الحجرية 

 )نظرى( 5:5ت ث 

 أ.د/ محسن صالح 

 بحثيمعمل 

 صيانةوعالج و تقنيات 504

 اآلثار الجصية

 )نظرى(   5:8ت ث 

 د/ محمد عطيه – د. عبدالله

 بحثيمعمل 

4204: 

وصيانة  وعالج تقنيات

ت ث   والسجاد المنسوجات

 )نظرى(  524

 أ.د/ عمر عبدالكريم

 معمل بحثي

505 

 الصور الجدارية وعالج وصيانة تقنيات

 )نظرى( 544ت ث 

 (4قاعة ) أ. د منى فؤاد

 اآلثار الحجرية جوعال تقنيات 505

 )عملى(  5:5ت ث  

 أ.د/ محسن صالح 

 معمل االحجار

وصيانة  وعالج تقنيات 805  501

ت ث  والسجاد المنسوجات

524 

 )عملى(

 أ.د/ عمر عبدالكريم

 معمل النسيج

404 

وعالج اآلثار  تقنيات

  5:8ت ث الجصية 

 )عملى(

 د/ محمد عطيه – د. عبدالله

 معمل االحجار

805 
(ر وتحليلها وتاريخها )عمليفحص األثا  

 أ.د/ محمد مصطفى

 د/ مراد

 معمل األخشاب

الصور  وعالج وصيانة تقنيات 805

 الجدارية

 )عملى( 544ت ث 

 منى فؤاد أ. د

 األحجارمعمل 

501 

فحص األثار وتحليلها 

 وتاريخها )نظري(

أ.د/ محمد مصطفى + د/ 

 مراد

 معمل األخشاب

 وحدات( 1من الثالث باجمالى)  ملحوظه 0 يتم اختيار مادتين

 وحدة ( 2تصوير فوتوغرافى )  -4

 وحدة ( 2مبادئ الجيولوجيا والمسح األثرى )  -2

 وحدة ( 2تقنيات وخامات االستنساخ ) 

805 

 مباديء ترميم اآلثار

 5:4ت ث 

 أ.د جمعه عبد المقصود

 أ.د محمد مصطفي

 مدرج
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 أحمد رجب محمد عليأ.د/                                                           محسن صالحأ.د/                                                             برانيه أ.د/ عاطف عبداللطيف  

 وحدة اختيارية( 1وحدة اجبارية+ 41على المباني والمواقع األثرية )دبلوم الترميم المعماري والحفاظ  الفرقة الثانية

 الطالب )ابانوب صبحي+ مايكل صبحي+ أماني أحمد نبيل (

  

  األحد  السبت

 

 مالحظات الخميس  الثالثاء

42-2 

 

 عالج وصيانة التراكيب 

 األثرية المباني فيالخشبية 

 )نظري(528)اختياري( ت م 

 كتبم أ.د. نسرين الحديدي

2-1 

 

 األثرية المباني وتأمين صلب

 (نظري) 544ت م 

 أ.د. ياسر يحيى

 مكتب

2-1 

 

منهجية عالج وصيانة المنشآت 

 الطينية 

 )نظري ( 524ت م 

 عبد الحافظ دد. محمو

2-1 

 

التاريخية  المدن مشاكل

 صيانتها وبرامج

 ( مكتبنظري) 521ت م 

 سيد البناالأ.د. 

يتم اختيار مادتين  ملحوظه0

 وحدات(1مالي)بإج

 ةالتراكيب المعدني وصيانة عالج (4

)  521ت م  األثرية المباني في

 وحدة ( 2

ت  األثرية للمباني فنية تركيبات (2

 وحدة ( 2)   548م 

الخشبية  عالج وصيانة التراكيب (4

)  528ت م  األثرية المباني في

 وحدة( 2
 

2-1 

 

 عالج وصيانة التراكيب 

 األثرية المباني فيالخشبية 

 )عملي(528ياري( ت م )أخت

  أ.د. نسرين الحديدي

 معمل االخشاب

1-5 

 

 وتحليل لفحص العلمية الطرق

 544ت م البناء األثرية  مواد

 ( عملي)

 معمل النسيج

  د. شريف عمر

1-5 

 

 وتحليل لفحص العلمية الطرق

  البناء األثرية مواد

  544ت م 

 ( مكتبنظري)

  د. شريف عمر 

1-5 

 

 بالتراكي وصيانة عالج

 األثرية  المباني في المعدنية

 ( اختياري) 521ت م 

 مكتب) نظري ( 

 أنورأ.د. وفاء 

 

1-5 

 

 األثرية للمباني فنية تركيبات

 (اختياري) 548ت م 

 أ.د. ياسر يحيى 

 مكتب

5-8 

 

 التربة ميكانيكا

 واألساسات

 (نظري) 541ت م 

 أ.د. ياسر يحيى

 مكتب

5-8 

 

 ية األثر للمباني الوقائية الصيانة

 مكتب 548ت م  

 8-5 أ.د. السيد البنا

 

 التراكيب وصيانة عالج

 األثرية  المباني في المعدنية

 521ت م 

 )عملى (اختياري)

 أنور.د. وفاء أ

 معمل االخشاب

متطلب +  .د جمعه عبد المقصود+ أ أ.د محمد مصطفي     5:4ت ث  ترميم اآلثار مبادئساعة(  2)  

 للكليةيتم تحديدها طبقا    كلية
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 وحدة اختيارية(   2وحدات اجبارية +  5)برنامج ماجستير ترميم اآلثار 

       

 

03.5:.3.5

  

 

4-   

2- . 
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 أحمد رجب محمد عليأ.د/                                                           محسن صالحأ.د/                                                             برانيه أ.د/ عاطف عبداللطيف  

 وحدة اختيارية(   2وحدات اجبارية +  5برنامج ماجستير ترميم وصيانة اآلثار العضوية )

504 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة األيقونات

 )اختياري( 5:5ت ع 

 د/ مني حسين

 معمل بحثي

504 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 االثار العضوية من أصل نباتي

 5:2ت ع 

+  أ د. عمر عبدالكريم + وفيقةأ.د/ 

 د/ صفاأ.

 معمل األخشاب

504 

عالج  موضوعات متقدمة في

 وصيانة الصور الفوتوغرافية

 )اختياري( 5:1ت ع 

 د/ مها أحمد

 معمل بحثي

504 

 طرق فحص وتحليل األثار

 5:2ت أ 

 أ.د/ محسن صالح + أ.د/ سوسن

 معمل األخشاب

504 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة االثار الغارقة

 )اختياري( 542ت ع 

 أ.د/ جمعه + أ.د/ نسرين

 معمل بحثي

  505 

وعات خاصة في عالج وصيانة موض

 االثار العضوية من أصل حيواني

 5:4ت ع 

 ربيع د/ رشدية

 معمل األخشاب

505 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة اللوحات الزيتية

 )اختياري( 5:5ت ع 

 أ.د/ مصطفي عطية 

 معمل بحثي

505 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة المخطوطات

 )اختياري( 5:4ت ع 

 + أ.د/ وفيقةأ.د/ جمعه 

 معمل األخشاب

505 

موضوعات متقدمة في عالج 

وصيانة مجموعات التاريخ 

 الطبيعي

 )اختياري( 544ت ع 

 د/ مايسة + أ.

 د/ صفاأ.

 معمل بحثي

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة المخطوطات .4

 ات الزيتيةموضوعات متقدمة في عالج وصيانة اللوح .2

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة الصور الفوتوغرافية .4

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة االثار الغارقة .1

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة مجموعات التاريخ الطبيعي .5

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة األيقونات .5
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 وحدة اختيارية(   2اجبارية +  وحدات 5برنامج ماجستير ترميم وصيانة اآلثار غير العضوية )

4-5 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 ( 2اآلثار غير العضوية )

 5:2ت.غ 

.د. محمد مصطفي+ أ.د. وفاء أنور+ أ

  أ.د. رمضان عبد الله

 ) معمل بحثي(

504 

موضوعات خاصة في عالج 

 ( 4وصيانة اآلثار غير العضوية )

  5:4ت.غ 

ا.د.مني فؤاد + أ.د.هاله عفيفي + 

 أ.د.محسن صالح

 معمل بحثي

504 

 طرق فحص وتحليل األثار

 5:2ت أ 

 أ.د/ محسن صالح + أ.د/ سوسن

 معمل األخشاب

504 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 اآلثار المعدنية

 )اختياري( 5:8ت.غ  

 ا.د. وفاء أنور

 معمل بحثي

505 

 

ج وصيانة موضوعات خاصة في عال

 اآلثار الجصية 

 )اختياري( 5:5ت.غ  

 ا.د. هاله عفيفي

 معمل بحثي

 

505 

تطبيق التكنولوجيا الحديثة في 

 مقاومة التلف الميكروبيولوجي

 )اختياري( 542ت.غ  

 د. مايسه محمدأ.

 معمل بحثي

 

505 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 اآلثار المركبة 

 )اختياري( 544ت.غ  

 صفا د.أ.د.مي + 

 معمل بحثي

 

505 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 اآلثار الزجاجية 

 )اختياري( 5:5ت.غ  

 ا.د. رمضان عبدالله

 معمل بحثي

 

 موضوعات خاصة في عالج وصيانة اآلثار الجصية  -4

 موضوعات خاصة في عالج وصيانة اآلثار الزجاجية  -2

 نولوجيا الحديثة في مقاومة التلف الميكروبيولوجيتطبيق التك -4

 موضوعات خاصة في عالج وصيانة اآلثار المركبة -1

 موضوعات خاصة في عالج وصيانة اآلثار المعدنية -5
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 وحدة اختيارية(   2وحدات اجبارية +  5)برنامج ماجستير الترميم المعماري 

4-5 

 م المخاطرتقيي

 )اختياري( 5:1ت م 

 أ.د/ محسن صالح

 معمل بحثي

4-5 

التحليل االنشائي الرقمي للمباني االثرية 

 وتطبيقاته

 5:4ت م 

 يحيي د/ ياسر أ.

 معمل بحثي

504 

 طرق فحص وتحليل األثار

 5:2ت أ 

 أ.د/ محسن صالح + أ.د/ سوسن

 معمل األخشاب

4-5 

 تصميم المنشآت المعدنية التراثية

 )اختياري( 5:5ت م 

 أ.د/ ياسر  يحيي

 معمل بحثي

5-5 

 نظريات وتطور الترميم االنشائي

 )اختياري( 542ت م 

 أ.د/ ياسر  يحيي

 معمل بحثي

5-5  

تصميم المنشآت التراثية من الخرسانة 

 المسلحة

 )اختياري( 5:5ت م 

 أ.د/ ياسر  يحيي

 معمل بحثي

5-5 

موضوعات خاصة في بيئة المباني 

 ية ومحيطها العمرانيوالمواقع االثر

 5:4ت أ 

 أ.د/ السيد البنا 

 معمل بحثي

5-5 

موضوعات خاصة في ترميم االساسات 

 األثرية

 )اختياري( :54ت م 

 أ.د/ ياسر  يحيي

 معمل بحثي

  نظريات وتطور الترميم االنشائي -4

 تقييم المخاطر -2

 ن الخرسانة المسلحةتصميم المنشآت التراثية م -4

 موضوعات خاصة في ترميم االساسات األثرية -1

 تصميم المنشآت المعدنية التراثية -5
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وحدة اختيارية(   2وحدة إجبارية +  2برنامج دكتوراه ترميم عام )  

 

1- 5 

موضوعات متخصصة في الصيانة 

الوقائية في مجال التخصص 

 الدقيق

 )متطلب إجباري(5:5ت ث

أ.د0 جمعة عبد المقصود + أ.د/  أ

عمر عبدالكريم  أو أ.د0 عاطف 

   عبداللطيف+ د. حسين مرعي

 )مكتب(

علي ان يختار الطالب أحد األساتذة 

 طبقاً للتخصص الدقيق المطلوب

 

4 05 

 التحقق من أصالة اآلثار

 )اختياري( 544ت ث 

 أ.د0 مصطفى عطية

 )مكتب(

504 

دمة في عالج وصيانة موضوعات متق

 اآلثار العضوية 

 )اختياري( 5:5ت ث 

مصطفى  /ا.د وفيقة نصحي + أ.د

 + أ.د/ عمر عبدالكريم عطية

 )مكتب( 

  

  5  05  

موضوعات متقدمة في عالج وصيانة 

 اآلثار غير العضوية 

 )اختياري( 5:5ت ث 

 ا.د0 مني فؤاد علي

 )مكتب(

5  05  

احف إدارة األزمات والكوارث في المت

 والمواقع األثرية

 )متطلب إجباري(5:4ت ث 

 أ.د0 محسن صالح

  

 5:5موضوعات متقدمة فى عالج وصيانة اآلثار العضوية ت ث  -4

 5:5موضوعات متقدمة في عالج وصيانة اآلثار غير العضوية ت ث  -2

 544ت ث  من أصالة اآلثار التحقق -4

 

  

 


