
 

 جدول محاضرات

  م0202/  0200الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

(أاولى عام مجموعة   )  

المادة كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان مجموعة  اليوم 

 

 

 

 

 

 

 

 ) أ (

  

8/11 ابو بكر  120م ج  لغة أوربية حديثة د. شادى السيد             السبت 

11/0 ابو بكر  عمر عبد الكريمأ.د.    

 د. إيمان بدرى

مبادئ ترميم اآلثار 

 العضوية

121م ك ع   

0/5 ابو بكر  121م ج  لغة عربية د. حماده سالمه   

8/11 ابو بكر   أ.د عالء شاهين 

 أ.د ناصر مكاوى

سليمان الحويلى أ.د  

121م ك ع  تاريخ مصر القديم االحد    

11/0 ابو بكر   أ.د حسين ربيع 

منى زهير أ.د  

 د. طارق توفيق

121م ك ع  آثار مصرية قديمة  

0/5 ابو بكر   أ.د خالد غريب  

 

آثار وحضارة مصر فى 

العصرين اليونانى 

 والرمانى

128م ك ع   

     رئيس قسم اآلثار اليونانية والرومانية                   س قسم اآلثار المصرية ئير                   رئيس قسم ترميم اآلثار  

         

 

 أ.د خالد غريب شاهين                                      مكاوى محمد أ.د ناصر  أ.د عاطف عبد اللطيف                                 

                   

 

 عميد الكلية                  التعليم                    وكيل الكلية لشئون الطالب و                      

 

 

 

                            محمدأ.د احمد رجب أ.د محسن محمد نجم الدين                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات

  م0202/  0200الجامعى الفصل الدراسى االول للعام 

 اولى عام مجموعة   )ب(

المادة كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان مجموعة  اليوم 

 

 

 

 

 

 

 

 ب

  

8/11 ابو بكر   أ.د عالء شاهين 

 أ.د ناصر مكاوى

سليمان الحويلى أ.د  

121م ك ع  تاريخ مصر القديم  االربعاء 

11/0 ابو بكر   أ.د حسين ربيع 

زهيرمنى أ.د   

 د. طارق توفيق

121م ك ع  آثار مصرية قديمة  

0/5 ابو بكر   أ.د. عمر عبد الكريم  

 د. ايمانن بدرى

مبادئ ترميم اآلثار 

 العضوية

121م ك ع   

8/11 ابو بكر   أ.د خالد غريب  

 

آثار وحضارة مصر فى 

العصرين اليونانى 

 والرمانى

128م ك ع  الخميس    

11/0 ابو بكر  120م ج  لغة أوربية حديثة د. شادى السيد             

0/5 ابو بكر  121م ج  لغة عربية د. حماده سالمه   

     رئيس قسم اآلثار اليونانية والرومانية                   س قسم اآلثار المصرية ئير                   رئيس قسم ترميم اآلثار  

         

 

 أ.د خالد غريب شاهين                                      مكاوى محمد أ.د ناصر               عاطف عبد اللطيف        أ.د             

                   

 

 عميد الكلية                  التعليم                    وكيل الكلية لشئون الطالب و                      

 

 

 

                            محمدأ.د احمد رجب أ.د محسن محمد نجم الدين                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم اآلثار المصريةلا  جدول محاضرات

 م0202/  0200للعام الجامعى ول الفصل الدراسى األ

 الفرقة الثانية

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى اختيارى

8/11 سمير اجبارى   أ.د مصطفى عطا الله  عام 

 

 

عصور ما قبل التاريخ 

 وبداية اآلسرات

021م ص  السبت    

 

 

11/0 سمير اجبارى   

 

 د. داليا السيد  عام 

 د. دينا زين العابدين 

 الشرق األدنى القديم 

تاريخ وحضارات العرق 

(1القديم)  

020م ص   

0/5 توفيق اجبارى    ريادة أعمال  أ.د/ محمود مرسى  عام  

8/11 مرسى  اختيارى  د. احمد مكاوى عام 

 د. عال العبودى

موضوعات مختارة فى 

ثة اآلثار بلغة أوربية الحدي  

 م ص

012 

 االثنين

8/11 مرزوق  اختيارى  د. هيام رواش عام 

 د. نيللى صابر

011م ص  المجتمع المصرى القديم  

11/0 سمير  اختيارى  

 

 د.والء على  عام

 د. نيللى صابر 

 م ص االدب المصرى القديم

021 

11/0  مرزوق  اختيارى  

 

التسجيل والتوثيق  د. ناصف عبد الواحد عام

الهندسى وادارة المواقع 

 االثرية

 م ص

020  

 سمير اجبارى 

 مرسى

8/11 حنان محرم د. عام   

احمد بدراند.   

(1اللغة المصرية القديمة ) 022م ص    االربعاء 

 سمير اجبارى 

 

11/0  

 

 د. مها سمير عام

هيام رواشد.   

ة العمارة والفنون المصري

(1القديمة )  

022م ص   

                  التعليم                    وكيل الكلية لشئون الطالب و                                          رئيس قسم اآلثار المصرية           

 

 

 أ.د محسن محمد نجم الدين                                                                                               مكاوى محمد أ.د ناصر         

 

 

 عميد الكلية

 

 

 

 محمدأ.د احمد رجب 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات  القسم اآلثار االسالمية 

 م0202/  0200ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

 الفرقة الثانية

 اليوم كود المادة  اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى

0/5 توفيق اجبارى  السبت   ريادة أعمال  أ.د/ محمود مرسى  عام  

8/11 توفيق اجبارى ماجدة الشيخةد.  عام   

 د. اسامة كمال

(1سالمى)إتصوير   أ س  

022 

 االحد

11/0 توفيق اجبارى  د. سعاد حسن عام 

 د. سعيد مصلحيى

(1تاريخ الفن )  أ س  

022 

0/5 توفيق اجبارى  ا س مساحة ورسم معمارى  د.كاريمان شوقى عام 

 000  

8/11 توفيق اجبارى  أ.د ياسر اسماعيل  عام 

محمود مرسىأ.د   

 د. منصور عبد الرازق

(1) سالمية مبكرةإارة عم  ا س  

 021  

 الثالثاء 

11/0 توفيق اجبارى  أ.د شادية دسوقى عام 

 أ.د عزة عبد المعطى

د. عماد سليمان   

(1فنون اسالمية مبكرة )  

 

 ا س

 020  

8/11 مرسى  اختيارى براهيمإأ.د محمود  عام   تاريخ اسالمى  

لنهاية االموى()صدر االسالم   

002ا س    الخميس 

8/11 مرزوق اختيارى  ا س  تاريخ الدولة األيوبية د. احمد دسوقى  عام  

001 

11/0 مرسى  اختيارى آية عبد العزيزد.  عام   ا س تاريخ الخالفة العباسية  

 005  

11/0 مرزوق اختيارى 005ا س  تاريخ الدولة الفاطمية  أ.د أيمن فؤاد  سيد عام   

                  التعليم                    وكيل الكلية لشئون الطالب و                                                  اإلسالميةرئيس قسم اآلثار 

 

 

 أ.د محسن محمد نجم الدين                                                                                                     عبد العزيز صالحأ.د   

 

  

 عميد الكلية

 

 

 

 محمدأ.د احمد رجب 

 

 

 

 

 

 

 



 اآلثار اليونانية والرومانية القسم جدول محاضرات

 م0202/  0200ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

  الفرقة الثانية

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى اختيارى

8/11 شيحة اجبارى   االثنين 020ى ر  (1لغة يونانية ) أ.د عالء صابر عام 

11/0 شيحة اجبارى   022ى ر  لغة التينية أ.د عالء صابر عام 

0/5 شيحة اجبارى  مصاد دراسة  أ.د خالد غريب عام 

العصرين اليوناني 

 والروماني

 021ى ر

0/5 توفيق اجبارى   الثالثاء   ريادة أعمال  أ.د/ صفا عبد القادر  عام  

8/11 شيحة اجبارى   الخميس 022ى ر  العمارة اإلغريقية د. والء مصطفى  عام 

  
11/0 شيحة اجبارى  المجتمع المصرى  أ.د عبد الرحمن على  عام 

القديم فى العصرين 

 اليونانى والرومانى

 012ى ر 

0/5 شيحة اجبارى  معالم العمارة  د. فاطمة الزهراء  عام 

 المصرية القديمة

 012ى ر 

                   التعليم                    وكيل الكلية لشئون الطالب و                                         اليونانية والرومانيةرئيس قسم اآلثار

 

 

 أ.د محسن محمد نجم الدين                                                                                                شاهين خالد غريبأ.د       

 

 

 

 عميد الكلية

 

 

 محمدأ.د احمد رجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم اآلثار المصرية جدول محاضرات 

 م0202/  0200ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

 الفرقة الثالثة

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى اختيارى

8/11 ابو بكر اجبارى   أ.د عزة فاروق عام 

 د. دعاء الجعار

العمارة والفنون 

( 2المصرية القديمة )  

 م . ص 

222 

 االثنين

11/0 ابو بكر اجبارى   م . ص  علم الفخار د. ايمان السيد  عام 

211 

توفيق  اجبارى   0/5 د. سليمان الحويلىأ. عام   

 د. دينا زين العابدين

 د. محمود عبد الباسط

م دنى القديالشرق األ

(0)  

220م . ص   

8/11 توفيق اجبارى  د. محسن نجمأ. عام   

 د. زكية زكى

تاريخ مصر 

(0القديم)  

 

221م . ص   

 

 االربعاء

11/0 ابو بكر اجبارى  حنان محرمد.   عام  لغة مصرية قديمة  

(2)  

 م . ص 

222 

0/5 توفيق اجبارى  علم االجناس    ساميه الميرغنىد.  عام 

 والسالالت

201م . ص   

                  التعليم                    وكيل الكلية لشئون الطالب و                                          رئيس قسم اآلثار المصرية           

 

 

 أ.د محسن محمد نجم الدين                                                                                               مكاوى محمد أ.د ناصر         

 

 

 عميد الكلية

 

 

 

 محمدأ.د احمد رجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جدول محاضرات  القسم اآلثار االسالمية 

 م0202/  0200ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

 الفرقة الثالثة

 اليوم كود المادة  اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى

8/11 توفيق اجبارى  أ.د جمال عبد الرحيم عام 

 أ.د فايزة الوكيل 

 د. نهى جميل

(2)سالمية إفنون   

 مملوكى ومعاصر

220ا س   السبت 

11/0 توفيق اجبارى  د. صبرين عبد الجيد عام 

احمد دسوقىد.  

(2سالمية )إمسكوكات   

 مملوكى ومعاصر

222ا س   

8/11 توفيق اجبارى  د. نيرة رفيق عام 

 د. امانى خلف

(1الخط والكتابات األثرية ) 222ا س   الثنينا   

11/0 توفيق اجبارى  أ.د محمد حمزة  عام 

 أ.د على الطايش

  د. العربى صبرى

( مملوكى2عمارة اسالمية ) 221ا س    

 مرسى اختيارى

 مرزوق

8/11  أ.د شادية الدسوقى  عام 

 د. محمد فراج 

سالمى فنون الكتاب اإل 210ا س     

 الثالثاء

 مرسى اختيارى

 مرزوق

8/11  د. نيرة رفيق عام 

 د. احمد دسوقى

المسكوكات فى الشرق 

 وغرب إفريقيا 

215اس   

 مرسى اختيارى

 مرزوق

8/11  د. رهام سعيد  عام 

 د. ماجدة الشيخة 

212اس   قراءات أثرية بلغة اروبية  

 مرسى اختيارى

 مرزوق

11/0  د. هدى صالح الدين عام 

 د. نجاح مهدى

ديةالحرف والصناعات التقلي 211اس    

 مرسى اختيارى

 مرزوق

11/0  د. رحاب ابراهيم عام 

 د. نهى جميل 

رق المش العالقات الفنية بين

المغرب  و  

213اس   

                  التعليم                    وكيل الكلية لشئون الطالب و                                                  اإلسالميةرئيس قسم اآلثار 

 

 

               عبد العزيز صالح                                                             أ.د محسن محمد نجم الدين                          أ.د   

 

  

 عميد الكلية

 

 

 

 محمدأ.د احمد رجب 

 

 

 

 

 



 

 اليونانى الرومانى اآلثار القسم  جدول محاضرات

 م0202/  0200الجامعى ول للعام الفصل الدراسى األ

   لثةالفرقة الثا

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى اختيارى

8/11 شيحة اجبارى  اآلثار اليونانية  د. فاطمة الزهراء  عام 

والرومانية فى الفيوم 

 ومصر الوسطى

 االحد 2212ى ر 

11/0 شيحة اجبارى   تاريخ الفن الهلينستى  منى جبرد.  عام 

 )عمارة ـ نحت(

 221ى ر 

0/5 شيحة اجبارى  فنون صغرى )يونانى  د. رشا المفتش عام 

 ـ رومانى بيزنطى(

 222ى ر 

8/11 شيحة اجبارى   االربعاء 222ى ر  (0لغة يونانية ) أ.د عالء صابر عام 

11/0 شيحة اجبارى  اللغة المصرية القديمة  أ.د عبد الرحمن على  عام 

فى العصرين اليونانى 

 والرومانى 

 220ى ر 

0/5 شيحة اجبارى  اآلثار اليونانية  أ.د عبدالرحمن على  عام 

والرومانية فى 

الواحات ومصر 

 ومصر العليا

 215ى ر 

                   التعليم                    لشئون الطالب و وكيل الكلية                                         اليونانية والرومانيةرئيس قسم اآلثار

 

 

 أ.د محسن محمد نجم الدين                                                                                                خالد غريب شاهينأ.د       

 

 

 

 عميد الكلية

 

 

 محمدأ.د احمد رجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القسم اآلثار المصرية جدول محاضرات  

 م0202/  0200ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

 الفرقة الرابعة 

 اليوم اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى

8/11 سمير   أ.د ابو الحسن بكرى عام 

 أ.د فوزية عبد الله 

(2الشرق األدنى القديم )  االحد 

11/0 سمير   د. احمد بدران  عام 

 د. عادل نصر الدين 

ثة قراءات أثرية بلغة أوربية حدي  

8/11 سمير اختيارى  د. منى ابو المعاطى عام 

 د. غادة مصطفى

 االثنين فنون صغرى 

11/0 سمير اختيارى  د. والء عبد الرحمن  عام 

 د. محمدى فتحى 

نصوص قبطية باللهجتين 

 االخميمية والفيومية

8/11 سمير   أ.د حسن نصر   عام 

 أ.د سلوى كامل 

يمة العمارة والفنون المصرية القد

(5)  

 الثالثاء

11/0 سمير   أ.د حسين ربيع عام 

 د. انورسليم

(2تاريخ مصر القديم )  

8/11 سمير   أ.د حسين ربيع عام 

 د. انورسليم 

م تاريخ وحضارات السودان القدي  

                  التعليم                    وكيل الكلية لشئون الطالب و                                          رئيس قسم اآلثار المصرية           

 

 

 أ.د محسن محمد نجم الدين                                                                                               مكاوى محمد أ.د ناصر         

 

 

 عميد الكلية

 

 

 

 محمدأ.د احمد رجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  اآلثار اإلسالميةالقسم  جدول محاضرات

 م0202/  0200ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

الرابعة الفرقة  

الدكتوراسم  مجموعة الساعة المكان اجبارى اختيارى  اليوم كود المادة اسم المادة 

8/11 مرسى  اختيارى  أ.د رافت النبراوى  عام 

 د. احمد دسوقى

المسكوكات اإلسالمية 

فى الجزيرة العربية 

 والخليج العربى

 االحد 212ا س 

8/11 مرزوق  اختيارى العمارة االسالمية فى  د. محمود رشدى عام 

 اسيا الوسطى 

 215ا س 

11/0 مرسى  اختيارى  د. سوزان محمد عام 

 د. آية عبد العزيز

 211ا س  العمارة التقليدية 

8/11 ابو بكر اجبارى   أ.د عبد العزيز صالح عام 

 أ.د محمود ابراهيم

(0)تاريخ الفن  

 

 الثالثاء 222ا س 

11/0 ابو بكر اجبارى   أ.د احمد رجب عام 

 أ.د محمد حمزة  

 د. غادة الجمعيى

 د. محمود رشدى

عمارة المشرق 

 (0اإلسالمى )

 221ا س 

8/11 توفيق اجبارى    ايهاب ابراهيم د.  عام 

 د. رهام سعيد

 الخميس 222ا س  (2تصوير إسالمى )

11/0 توفيق اجبارى   د. امانى طلعت عام 

 د. محمد الغول

الخط والكتابات 

 (0األثرية )

 220ا س 

                  التعليم                    وكيل الكلية لشئون الطالب و                                                  اإلسالميةرئيس قسم اآلثار 

 

 

               عبد العزيز صالح                                                             أ.د محسن محمد نجم الدين                          أ.د   

 

  

 عميد الكلية

 

 

 

 محمدأ.د احمد رجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اليونانى الرومانىاآلثار القسم  جدول محاضرات

 م0202/  0200ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

لرابعةالفرقة ا  

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى

8/11 شيحة اجبارى اللغة المصرية القديمة فى  أ.د حسان عامر عام 

العصرين اليونانى 

 الرومانى

 السبت 220ى ر 

11/0 شيحة اجبارى مسكوكات )يونانى ـ  د. منى جبر عام  

 رومانى ـ بيزنطى(

 222ى ر  

0/5 شيحة اجبارى البرديات) يونانى ـ رومانى  د. يسرا احمد عام 

 ـ بيزنطى(

 221ى ر 

8/11 شيحة اجبارى آثار اإلسكندرية والدلتا فى  أ.د خالد غريب عام 

العصرين اليونانى 

 الرومانى

 الثالثاء 222ى ر  

11/0 شيحة اجبارى اآلثار اليونانية والرومانية  د. فاطمة الزهراء عام 

 فى العالم العربى  

 213ى ر 

0/5 شيحة اجبارى  221ى ر  المخطوطات القبطية  د. عاطف نجيب عام 

                   التعليم                    وكيل الكلية لشئون الطالب و                                         اليونانية والرومانيةقسم اآلثار رئيس

 

 

                                      أ.د محسن محمد نجم الدين                                                             خالد غريب شاهينأ.د        

 

 

 

 عميد الكلية

 

 

 محمدأ.د احمد رجب 


