
 ( مرحلة البكالوريوس) الجداول الدراسية                                                                                               ثاركلية ال                 

 م2022/2023الجامعي  راسي األول للعامالفصل الد                                                             ثارقسم ترميم ال            
 

 

 عميد الكلية                                     الطالب                    و التعليم وكيل الكلية لشئون                                                                    اآلثار رئيس قسم الترميم          
 

 أحمد رجب محمد عليأ.د/ محسن نجم الدين                                                           أ.د/                                                                       انيهبرطف عبد اللطيف أ.د/ عا      

 ( اختياريةوحدة   3وحدة إجبارية +  16) (ة برنامج ترميم اآلثار العضوي)  الثانية الفرقة 
 

 األربعاء  الثالثاء   االثنين  االحد  السبت 

12:10 

 االخشاب   وتشكيل حفر

 202ت ع  

 مراد  /د +  نسرين  /دأ.

   )نظري(

 االخشاب  معمل

11:9 

  للمجموعات والتخزين العرض

ي(  )اختيار العضوية المتحفية  

7ت ع    

 صفا  / د  + أ. مايسة /دأ.

 لكيمياء ا  معمل )نظري( 

11:9 

 والباستيل   والجواش  المائية الصور

 )اختياري( 

 8ت ع   

 د/ منى حسين 

 االتيليه  معمل )نظري(

8  :10 

 ريادة االعمال  
 )متطلب جامعة( 

 )نظري( أ. د. صفا  

 مدرج أبوبكر 
1:9 

  المخطوطات وصيانة  عالج

 203ت ع  البردية

 ايمان بدري  / د  ة +رشدي  /د

 

 2:10 الكيمياء  معمل ( عملي )

 الزيتى  التصوير تقنيات

 204ت ع  

 عطية   مصطفى /أ.د

 االتيليه  معمل ( عملي )

1:11 

 

 ( 1)  تطبيقية كيمياء

 201ت ع   

 درويش   سوسن  /أ.د

 

 الكيمياء  معمل( عملي) 

1:11 

ت ع    البردية المخطوطات وصيانة  عالج

203 

 مان بدري اي / د  رشدية +  /د

 خشاب األ معمل )نظري( 

4:2 

 الزيتى  التصوير تقنيات

 204ت ع  

 عطية   مصطفى /د.ا

   االتيليه معمل )نظري(

 

3:1 

الملونات واالصباغ والوسائط  

 13ت ع  للمواد العضوية  

 مني حسين + د/ايمان بدري   /د

 ( نظري))اختياري(  

 ألخشاب ا معمل

12 :4 

 االخشاب   وتشكيل حفر

 202ت ع  

 مراد  /د + يننسر  /دأ.

 

 ب األخشا معمل ( )عملي 

2:1 

 ( 1)  تطبيقية كيمياء

 201ت ع  

 درويش   سوسن  /د.ا

 معمل النسيج  )نظري(

3:1 

 

 

 المتحفية للمجموعات والتخزين العرض

 7ت ع )اختياري(  العضوية

 صفا  / د  + أ. مايسة /دأ.

 بحثي  معمل  )عملي(
6:4 

  والجواش  المائية الصور

 )اختياري(    والباستيل

 8ت ع  

 د/ منى حسين 

 

 االتيليه  معمل  )عملي(

  

  4:2 

  لألثار الوقائية الصيانة 

 206ت ع  العضوية

 أ.د عمر عبدالكريم 

 نسيج ال نظري( معمل)

3:1 

الملونات واالصباغ والوسائط للمواد العضوية  

 اختياري  13ت ع  

 مني حسين + د/ايمان بدري  /د

 لنسيج ا معمل( عملي) 

 وحدات( في المواد االختيارية يتم اختيار ماده واحده فقط من التالي:  3اختيار ) ملحوظه: يجب على الطالب

   7وحدات( ت ع    3)  العضوية المتحفية للمجموعات والتخزين العرض-1

8وحدات( ت ع   3)  والباستيل والجواش  المائية الصور_ 2  

13 وحدات( ت ع   3العضوية )الملونات واالصباغ والوسائط للمواد  -3  
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 عميد الكلية                                     الطالب                    و التعليم وكيل الكلية لشئون                                                                    اآلثار رئيس قسم الترميم          
 

 أحمد رجب محمد عليأ.د/ محسن نجم الدين                                                           أ.د/                                                                       انيهبرطف عبد اللطيف أ.د/ عا      

 وحدات اختيارية(  7وحدة إجبارية +  12( )ةيلعضوبرنامج ترميم اآلثار اقة الثالثة )الفر
  

 

 الخميس  األربعاء  االثنين   االحد   السبت  

11:9 
 

العرض والتخزين لالثار  
 العضوية 

 15ت ع )اختياري( 
 منى حسين /د

 
 االتيليه   معمل( عملي )

11:9 

  الزيتية  الصور  وصيانة   عالج
  ةالصلب الحوامل على 

 2ت ع )اختياري( 
 عطية  مصطفى  /د .ا
 االتيليه   معمل ( نظري)

11:9 

   المنسوجات  وصيانة   عالج
 303ت ع 

 أ.د/ عمر عبدالكريم 
 لمخطوطات ا  معمل( نظري ) 

11:9 

تكنولوجيا المواد  

 والصناعات غير العضوية 

)نظري(   21ت ع   

 اختياري 

 د الشيماء + د. دينا  

 معمل النسيج 

1:9 

 ب االخشا وصيانة   عالج
 302ت ع 

 د د/ مرا + صفا   /د أ.

 
 االخشاب  معمل ( عملي) 

12:11 

العرض والتخزين لألثار  
 العضوية 

 اختياري( ) 15ت ع 
 حسين  منى  /د  

 االتيليه  معمل ( نظري)

1:11 

  الزيتية  الصور  وصيانة   عالج
  الصلبة الحوامل على 

 2ت ع  ( اختياري)
(  عملي) عطية  مصطفى  /د .ا

 االتيليه  معمل

1:11 

  الصباغوا  االحبار
  االثرية  للمخطوطات

 12ت ع  ( اختياري)
 رشديه ربيع  / د

 المخطوطات  معمل ( نظري)

3:11 

 المنسوجات  وصيانة   عالج
   303ت ع 

 أ.د/ عمر عبدالكريم 
 النسيج  معمل ( عملي) 

3:1 

   االخشاب  وصيانة   عالج
 302ت ع 

 د د/ مرا + صفا   /د أ.

 ألخشاب ا  معمل( نظري ) 

4:12 

  المخطوطات وصيانة   عالج
 301ت ع  قية  الور

 رشدية + د/ايمان بدري  /د   
 

 تيليه اال عملي( معمل ) 

  3:1 

  المخطوطات وصيانة   عالج
 301ت ع    الورقية

  رشدية + د/ايمان بدري  /د
 2ق  ( نظري)

    

4:6 

  واالصباغ  االحبار
   االثرية  للمخطوطات

 12ت ع  ( اختياري)
 رشديه ربيع  / د
 االتيليه ( عملي) 

 

 وحدات(   7اختيار ) ملحوظه: يجب على الطالب

 2وحدات( ت ع  3) الصلبة الحوامل على  الزيتية الصور وصيانة عالج-1

 12وحدات( ت ع  3) االثرية للمخطوطات  واالصباغ االحبار-2

 15وحدة( ت ع  2العرض والتخزين لألثار العضوية )-3

 21ت ع  وحدة( 2تكنولوجيا المواد والصناعات غير العضوية )-4
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 عميد الكلية                                     الطالب                    و التعليم وكيل الكلية لشئون                                                                    اآلثار رئيس قسم الترميم          
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 وحدة اختيارية( 6وحدة إجبارية +  12( )ةيلعضوبرنامج ترميم اآلثار اة )الفرقة الرابع
 

 الخميس  الثالثاء   االثنين   األحد  

11:9 

كشف التزييف والتزوير  

 للوحات الزيتية  

   402ت ع  

 أ.د/ مصطفى عطية  

 االتيلية )نظري(  

11:9 

 عالج وصيانة المخطوطات المزخرفة

 )اختياري(   1ت ع   

 لمقصود جمعه عبداأ.د/ 

      2 قاعة نظري(  ) 

9  :1 

 عالج وصيانة المخطوطات الرقية 

 401ت ع     

 أ.د/ جمعة عبد المقصود  

 معمل المخطوطات )عملي(  

1:9 

 عالج وصيانة السجاد 

 403ت ع   

 أ.د/ عمر عبدالكريم 
 

 )عملي( معمل النسيج

1:11 

عالج وصيانة األخشاب  

 االنشائية 

 4ت ع  

 )اختياري( )نظري(  

 أ.د/ صفا  +ين د/ نسرأ.

 معمل األخشاب 

1:11 

 عالج وصيانة السجاد  

 403ت ع   

 أ.د/ عمر عبدالكريم 
   االتيليه)نظري(   

1  :3 

 عالج وصيانة الصور الزيتية الجدارية

 3ت ع   

 )اختياري( )نظري( 

 فؤاد   أ.د/ منى

 

   )عملي( معمل األحجار

5:3 

 عالج وصيانة األخشاب االنشائية 

 4ت ع  

 )اختياري( )عملي(  

 أ.د/ صفا  +د/ نسرين أ.

 

 معمل األخشاب 
 3:1 

 عالج وصيانة الصور الزيتية الجدارية

 3ت ع   

 )اختياري( )نظري( 

 فؤاد  أ.د/ منى

 معمل الكيمياء 

5:1 

كشف التزييف والتزوير  

 للوحات الزيتية  

 402ت ع  

 أ.د/ مصطفى عطية  

 

 معمل االتيليه )عملي( 

5:3 

 ة عالج وصيانة المخطوطات الرقي

 401ت ع     

 أ.د/ جمعة عبد المقصود  

    االتيليه)نظري(  

6:4 

 عالج وصيانة المخطوطات المزخرفة

 )اختياري(   1ت ع   

 لمقصود جمعه عبداأ.د/ 

  

    معمل المخطوطات)عملي( 

  

 وحدات(  6ملحوظه: يجب على الطالب اختيار )

 وحدات(  3) 1المزخرفة ت ع عالج وصيانة المخطوطات  .1

 وحدات(  3) 3ت ع  الزيتية الجدارية الصورعالج وصيانة  .2

 وحدات(  3) 4ت ع  عالج وصيانة األخشاب االنشائية .3
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 عميد الكلية                                     الطالب                    و التعليم وكيل الكلية لشئون                                                                    اآلثار رئيس قسم الترميم          
 

 أحمد رجب محمد عليأ.د/ محسن نجم الدين                                                           أ.د/                                                                       انيهبرطف عبد اللطيف أ.د/ عا      

وحدة اختيارى( 4وحدة اجبارية +   14( )العضوية ربرنامج ترميم اآلثار غي) الثانية  لفرقةا  
 

 األربعاء   الثالثاء  االثنين   االحد  السبت 

12:10 

خامة الجص والمواد  

 202ت غ   المضافة

 عبد للا   /+د هاله /أ.د

 )عملي( معمل االحجار  

11:9 

تكنولوجيا وعالج  

وصيانة الرسوم  

 والنقوش الصخرية 

 منى فؤاد   /أ.د 205ت غ  

 األحجار )عملي( معمل 

11:9 

 تكنولوجيا الفخار والسيراميك 

 204ت غ  

عبدالرحيم+ د.   الشيماء/د

 شريف عمر 

 حجار )عملي( معمل األ

8   :10 

 ريادة األعمال 
 معة( الب ج )متط

 )نظري( أ. د. صفا 

 أبوبكر  مدرج

11:9 

 تكنولوجيا الفخار والسيراميك 

 204ت غ  

 عبدالرحيم+ د. شريف عمر الشيماء/د

 1قاعة   )نظري(
10   :11 

 صياغة وتشكيل المعادن 

 206ت غ  

د/ فاطمة الزهراء + د/ محمد  

 سمير 

 معمل النسيج  )نظري(

1:12 

خامة الجص والمواد  

 202ت غ المضافة  

 عبد للا   /+د هاله /أ.د

 )نظري( معمل النسيج  

1-3 

تكنولوجيا وعالج  

وصيانة الرسوم  

 والنقوش الصخرية  

 205ت غ  

 ا.د/ منى فؤاد  

 1قاعة )نظري( 

12:11 

تكنولوجيا صناعة الزجاج  

 األثري 

 203ت غ   

+   أ.د/ رمضان عبد للا

 د/رانيا عبدالجواد 

 )نظري( معمل النسيج 

11-1 

لغارقة غير  ثار ا ترميم اال

 ( اختياري ) العضوية

 20ت غ  

 محسن صالح  /أ.د

 معمل النسيج عملي()

1:11 

 صياغة وتشكيل المعادن 

 206ت غ  

 د/ فاطمة الزهراء + د/ محمد سمير 

 )عملي( معمل االخشاب 

  3-5 

الغارقة غير   اآلثارترميم 

 ( اختياري العضوية)

 20ت غ  

 محسن صالح  /أ.د

 ( 1قاعة ي )ظرن

3:1 

الزجاج  ناعة جيا صتكنولو

   االثرى

 203ت غ  

أ.د/ رمضان عبد للا +  

   د/رانيا عبدالجواد 

 األحجار معمل  )عملي(

1-2 

 المعادن والصخور 

 201  ت غ

 د/ محمود عبد الحافظ 

 )نظري( معمل النسيج 

2-4 

 ( اختياري)  الحفائر والتنقيب

 22ت غ  

 ا.د/ محسن صالح 

 ه االتيلي)نظري(  

 االختيارية المواد  في  وحدات(  4)تيار  على الطالب اخ  ملحوظه: يجب

 التالي: يتم اختيار مادتين فقط من 

 22ت غ وحدة(   2)والتنقيب    الحفائر-1

 20( ت غ ةوحد   2)االثار الغارقة غير العضوية  ترميم-2

 19ت غ    (ةوحد   2) وتوثيق االثار غير العضوية   تسجيل-3

3-5 

غير    تسجيل وتوثيق االثار

 19ت غ  رى(العضوية )اختيا

  عمرد/  +   صالح محسن /أ.د

 آدم 

 2قاعة   (عملي )

3-5 

 ( 201  ت غ)  المعادن والصخور

 د/ محمود عبد الحافظ 

 )عملي( معمل األحجار 

4-5 

تسجيل وتوثيق االثار غير العضوية 

 19ت غ  )اختيارى(  

  آدم عمرد/  +   صالح محسن /.دأ

 االتيليه   (نظري)
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 وحدات اختيارية(  3وحدة اجبارية +  14.5)( يةوض الع  ربرنامج ترميم اآلثار غي) ثالثةال الفرقة
 

 االربعاء  الثالثاء   االثنين   االحد   السبت  

2:12 
 

عالج وصيانة الجصيات  
 304ت غ المعمارية 

   د/ عبد للا+ هاله  /أ.د
 

 معمل االحجار  عملي()

9-1 

عالج وصيانة الزجاج  
 301ت غ   األثري

  بد للا+ د..د/ رمضان عأ

 رانيا عبدالجواد 
 

 نسيجمعمل ال ي()عمل

10:9 

تكنولوجيا صناعة المعادن  
 قديما 

 305ت غ   
 + د/فاطمة الزهراء  دينا  /د

 نسيج )نظري( معمل ال

1:9 

عالج وصيانة العناصر  

الزخرفية والمعمارية الحجرية  

 302ت غ  

 + د/ عمر ا.د/ محسن صالح
 

 األحجار معمل  )عملي(

11-12 

  الصور تلف  اهرومظ  عوامل
  البيئات   فى ة يرالجدا  والنقوش

 2ت غ  المختلفة
 )اختياري(  

  د/ حسين مرعي + د/سارة نايل
 ( 2قاعه ) )نظري( 

:
  
4:2 

 

عالج وصيانة الجصيات  
 304ت غ المعمارية 

 د/ عبد للا + هاله  /أ.د
 النسيج )نظري(  

1-3 

 ( 2كيمياء تطبيقية ) 
 303ت غ  

 سوسن درويش   /أ.د
 

 كيمياء المعمل  (عملي) 

11:10 

معادن  ة العاتكنولوجيا صن 
 قديما 

 305ت غ   
 + د/فاطمة الزهراء  دينا  /د

 
 النسيجمعمل )عملي( 

4:2 

عالج وصيانة العناصر  

الزخرفية والمعمارية الحجرية  

 302ت غ  

 
 + د/ عمر ا.د/ محسن صالح

 معمل النسيج  )نظري( 

1:12 

  والخامات  المواد  تكنولوجيا
  ور الص  عالج فى  المستخدمة

 )اختياري(   الجدارية
 3ت غ   

   موسى بكر  ابو  /د أ.  
 ( 2)  قاعه  )نظري( 

4-5 

  اإلسعافات األولية لآلثار 

 المستخرجة من الحفائر 

 )اختياري(   8ت غ   

 د/ أبو بكر + د/ عمر  أ.

 
 1قاعة  ( عملي) 

3-4 
 

  تلف  ومظاهر  عوامل
  الجدارية والنقوش   الصور
   المختلفة البيئات فى

 2ت غ 
 )اختياري(  

+ د/سارة    د/ حسين مرعي
 نايل 

 
 األحجار معمل  لي()عم 

1:11 

 ( 2كيمياء تطبيقية ) 
 303ت غ  

 .د/ سوسن درويش أ
 2قاعة  ( )نظري

1-2   

  اإلسعافات األولية لآلثار 
 المستخرجة من الحفائر 

 )اختياري(   8ت غ   
 آدم د/ أبو بكر + د/ عمر أ.

 االتيلية   )نظري( 
 3:1 

 
عالج وصيانة الزجاج  

 301ت غ   ثرياأل
.د/ رمضان عبد للا+ د.  أ

 اد يا عبدالجوران
 خشاب معمل األ )نظري( 

4-6 

  والخامات  المواد  تكنولوجيا
  عالج في  المستخدمة

 )اختياري(  الجدارية   الصور
 3ت غ   

   موسى  بكر ابو / د.  أ
 

 األحجار )عملي( معمل 

 
 وحدات(:  3)على الطالب اختيار  ملحوظه: يجب 

 ( ةوحد 1.5)2والنقوش الجدارية فى البيئات المختلفة ت غ مظاهر تلف الصور  و عوامل-1

 وحدة(  1.5) 3المواد والخامات المستخدمة فى عالج الصور الجدارية ت غ  تكنولوجيا-2

 وحدة(  1.5)  8ت غ  األولية لآلثار المستخرجة من الحفائر اإلسعافات-3
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 عميد الكلية                                     الطالب                    و التعليم وكيل الكلية لشئون                                                                    اآلثار رئيس قسم الترميم          
 

 أحمد رجب محمد عليأ.د/ محسن نجم الدين                                                           أ.د/                                                                       انيهبرطف عبد اللطيف أ.د/ عا      

 وحدة اختياري(  5ة اجبارية + وحد 13.5( )عضويةال ر برنامج ترميم اآلثار غيالفرقة الرابعة )
 األربعاء  الثالثاء   األحد   السبت  

12:9 

عالج وصيانة الفخار والسيراميك )مقتنيات  

 404ت غ متاحف( 

 عمر   + د/ شريفعبدالرحيم د/الشيماء 

 

 )عملي( معمل المخطوطات 

11:9 

عالج وصيانة الفخار والسيراميك  

 404ت غ )مقتنيات متاحف( 

 عمر  فالشيماء + د/ شري د/

   (2)نظري( قاعه )

12:9 

 األثار المعدنية  أصد

 401ت غ   

 أنور  أ.د / وفاء

 )عملي( معمل االخشاب    

9  :11 

تكنولوجيا المواد الملونة فى الصور 

   1ت غ الجدارية عبر العصور. 

 حسين مرعي  /د

 )اختياري( )نظري + عملي( االتيليه 

4:1 

ترميم الفخار والسيراميك المستخرج من  

 402ت غ  ائر.  الحف

 + د. حمدي محمد أ.د/ محمد مصطفى 

 

 )عملي( معمل المخطوطات 

12:11 

جرية  عالج وصيانة األثار الح 

 الصناعية  

 اختياري(  )  13ت غ   

 أ.د/ هالة + د/ محمد عطية 

 معمل المخطوطات )نظري( 

12-1 

 صدا األثار المعدنية 

 401ت غ   

 أنور  أ.د / وفاء

 ب )نظري( معمل األخشا 

1:11 

 نة اآلثار المركبة وصيا  عالج

 )اختيارى(   5ت غ   

 أ.د/ نسرين + د/ دينا 

 معمل بحثي )نظري( 

6:4 

 عالج وصيانة اآلثار المركبة 

 )اختياري(   5ت غ   

 أ.د/ نسرين + د/ دينا 

 )عملي( معمل األخشاب  

2:12 

 

ترميم الفخار والسيراميك المستخرج 

 من الحفائر 

 402ت غ   

 محمد + د. حمدي أ.د/ محمد مصطفى 

 ( 2)نظري( قاعه )  

3:1 

تاثير الكائنات الحية الدقيقة على األثار غير  

 العضوية وطرق مقاومتها 

   403ت غ    

   د/مايسة محمدأ.

 )نظري( معمل المخطوطات 

3:1 

 عالج وصيانة األثار الحجرية الصناعية  

 اختياري(  )  13ت غ   

   أ.د/ هالة + د/ محمد عطية

 معمل األحجار  )عملي(

  

3:2 

 الجداري صيانة والترميم للتصوير ال

 4  ت غمتعدد الطبقات  

 وسى بكر م أبوأ.د/

 2)اختياري( )نظري( قاعة  

5:3 
 ( 1مشروع تخرج )

 صورجدارية  -  اراحج  -  معادن
4:3 

الصيانة والترميم للتصوير الجداري 

 4ت غ  متعدد الطبقات  

 أ.د/ابو بكر موسى 

 معمل األحجار  )عملي اختياري( 

5:3 

كائنات الحية الدقيقة على  تأثير ال

األثار غير العضوية وطرق مقاومتها.   

   403ت غ  

   د/مايسة محمدأ.
 

 )عملي( معمل المخطوطات 

 وحدات(  5ملحوظه: يجب على الطالب اختيار )

 وحدة(  1.5) 1تكنولوجيا المواد الملونة فى الصور الجدارية عبر العصور ت غ   .1

 وحدة(  1.5) 4د الطبقات ت غ  دوير الجدارى متعالصيانة والترميم للتص .2

 وحدة(  2) 13عالج وصيانة األثار الحجرية الصناعية ت غ  .3

 وحدة( 2) 5عالج وصيانة اآلثار المركبة ت غ  .4
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 وحدة إختيارية(  3وحدة إجبارية + 15)( معماريبرنامج الترميم ال) الثانية الفرقة
 

 ربعاءاال  الثالثاء   االثنين   االحد   السبت  

10  :11 

 
 

 ( 1)  األثرية  للمباني  اإلنشائي  لتحليل ا
 203ت م  

 (  1)  قاعه( نظري)  يحيى  ياسر  /د أ.

9  :12 
 201ت م   ( 1)  رياضة 

 د/ عبدالغني رضا 
 ( 1)  قاعه ( + عملي    نظري ) 

11:9 

 
 205ت م   فيزياء 

 د/ عبدالغني رضا 
 ( 1)  قاعه ( نظري ) 

 
 
 

8    :10 

 

ريادة األعمال  

 ( )متطلب جامعة

( أ. د. صفا  )نظري 

 أبوبكر  رجمد

11:9 

 
  المعدنية  التراكيب وصيانة  ترميم
   (اختياري )  االثرية المبانى  فى

 أنور  وفاء  /أ.د  -- 3ت م  
 األخشاب   معمل( )عملي 

1:11 

 ( 1)  االثرية  للمباني االنشائى  التحليل 
 203ت م  

 1:11 ( 1)  قاعه( عملي)   يحيى  ياسر  /د أ.

  المبانى على  الدقيقة  الحية  الكائنات  تأثير 
   مقاومتها وطرق ة االثري

 10ت م  )اختياري( 
 (1)  قاعه   )نظري( محمد  مايسة  /د أ.

12:11 

 فيزياء 
 205ت م  

 عبدالغني رضا  / د
 ( 1)  قاعه( عملي) 

  

1:11 

   المعدنية  التراكيب وصيانة  ترميم
 ( اختيارى )  االثرية المبانى  فى

 3ت م  
 ( 1)  قاعه( نظري) انور  وفاء  /أ.د 

1-3 
 وصفية   هندسةو  معمارى رسم

 204م  ت 
 ( 1)  قاعه( عملي)  جمال أالء  / د

3:1 
 

  المبانى على  الدقيقة  الحية  الكائنات  تأثير 
   مقاومتها وطرق االثرية 

 10ت م  )اختياري( 
 محمد مايسة  /د أ.

 معمل األخشاب ( عملي )

2:12 

  اآلثار فحص
 وتأريخها  وتحليلها 
 207ت م  

+ د.  د/ شريف عمر 
 حمدي محمد 

 ( 1قاعة ) )نظري( 

  

3:1 

 المدن  اتريونظ   تاريخ
 206ت م  
 جمال  د/ أالء 

 ( 1)  قاعه( نظري)

3-4 
 وصفية   وهندسة  معمارى رسم

 204ت م  
 ( 1)  قاعه ( )نظري   جمال أالء  / د

4-6 

 وتأريخها  وتحليلها   االثار فحص
 207ت م  
 + د. حمدي محمد د/ شريف عمر 

 معمل النسيج( عملي )

    
5:3 
 
 

 ( 1)  العمارة  ونظريات  تاريخ
 202ت م  

 ل جما د/ أالء 
 ( 1)  قاعه( نظري)

 في المواد االختيارية وحدات( 3)ملحوظه: يجب على الطالب اختيار   

 يتم اختيار ماده واحده فقط من التالي: 

 10وحدات( ت م  3مقاومتها ) وطرق االثرية المباني على الدقيقة الحية الكائنات تأثير-1

 3دات( ت م وح 3االثرية ) نيالمبا في المعدنية التراكيب وصيانة ترميم-2

 



 ( مرحلة البكالوريوس) الجداول الدراسية                                                                                               ثاركلية ال                 

 م2022/2023الجامعي  راسي األول للعامالفصل الد                                                             ثارقسم ترميم ال            
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 اختيارية( وحدة  5وحدة اجبارية +   13) (معماريبرنامج الترميم ال) الثالثة الفرقة
 

 الخميس  األربعاء  الثالثاء   االثنين  

2-3 

 ( 1)  تطبيقية كيمياء
 305ت م  

 درويش   سوسن  /د .ا
 معمل الكيمياء  ( نظري)

9 :12 

 (  2)  االثرية  للمباني  اإلنشائي  التحليل 
 303ت م  

 يحيى  سر يا /د أ.
   ( 1)  قاعه   ( + عملي نظري  )

9-11 

  االثرية  المباني في  الجدارية  الصور  وصيانة  ترميم
   6ت م   ( اختياري ) البديلة  الحوامل وتقنيات 

 موسى  بكر ابو / دأ.د/ منى فؤاد +أ. 
 6ت م     األحجار معمل  ( عملي) 

9-10 

 )اختياري( ر ح رسم
 1ت م 

 ف  + د. شري صالح  محسن /د .ا
   ألتيليه ا معمل ( نظري)

 

4:3 

. ت م  صيانتها  وبرامج  التاريخية المدن
302   

 جمال  د/ أالء 
 ( 1)  قاعه( نظري)

1:12 

   (2)  معمارى تصميم
 301ت م  
 جمال  د/ أالء 

 ( 1)  قاعه( نظري) 

1:11 

  االثرية المبانى  فى  الجدارية  الصور  وصيانة  ترميم
   6ت م   ( اختياري ) البديلة  الحوامل وتقنيات 

 موسى  بكر ابو / دأ. .د/ منى فؤاد + أ
 معمل االتيليه  )نظري( 

10-12 

 ر )اختياري( ح رسم
 1ت م 

+ د. شريف   صالح  محسن /د .ا

 عمر 
 معمل االتيليه ( عملي) 

5:4 

 المواد  واختبارات   خواص 
   306ت م

 د/ محمود عبدالحافظ 
 ( 1)  قاعه  نظري() 

2:1 
 

  االثرية  المبانى  فى المونات  دراسة 
 13  ت م ( اختياري)

 د/ عمر آدم 
 ( 2)  قاعه ( نظري ) 

2:1 

 304ت م   األثرية  للمباني فنية  تركيبات
 د/ ياسر يحيى أ.

 ( 2)  قاعه  (نظري ) 

1-3 

 ( 1)  تطبيقية كيمياء
 305ت م  

 درويش   سوسن  /د .ا
 

 الكيمياء  معمل ( عملي) 

7:5 
 
 

 

 المواد  واختبارات   خواص 
 306ت م

 د/ محمود عبدالحافظ 
 ( 1)  قاعه( عملي) 

6:2 

   (2)  معمارى متصمي
 301م  ت 

 جمال  د/ أالء 
 ( 1)  قاعه ( عملي) 

4:2 
 

 االثرية  للمباني فنية  تركيبات
 د/ ياسر يحيى أ.

 ( 2)  قاعه  ( عملي)  304ت م   
  

    4-6 
 ( اختياري)  االثرية  المباني في المونات  دراسة 

 آدم  د/ عمر 13ت م   
 معمل األحجار )عملي( 

  

 حدات( و 5اختيار )على الطالب  ملحوظه: يجب

 وحدات( 3) 6االثرية وتقنيات الحوامل البديلة ت م  المباني فيصيانة الصور الجدارية و ترميم -1

                                       وحده( 2)  1م حر ت رسم-2

 ( ةوحد 2) 13االثرية ت م  المباني فيالمونات  دراسة-3
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 الخميس  الثالثاء   االثنين   السبت  

2:1 

 صلب وتأمين المباني األثرية     

 401ت م  

 يحيي د/ياسر أ.

 2  ( قاعةنظري)

11:9 

 المعادن والصخور 

 405ت م 

 عبد الحافظ   د/ محمود 

 االتيليه   )نظري(

9  :11 

  

 التأثيرات البيئية على المباني األثرية 

 )نظري(   404ت م  

   ود عبدالحافظحم مد/ 

 2قاعة  
9-11 

ترميم وصيانة الوحدات الزخرفية  

 (  1في المباني األثرية ) 

 403ت م 

 آدم  عمر  /د

 

 1-11 معمل األحجار    )عملي( 

 األثرية  للمبانيالصيانة الوقائية 

 )اختياري( ( نظري )  7ت م 

 2قاعة    جمال ء اال /د

4:2 

 رية      صلب وتأمين المباني األث 

 401ت م 

 يحيي د/ياسر أ.

 2قاعة   (عملي )

1:11 

 تقنيات وخامات االستنساخ  

 14ت م 

 عطية أ.د/ هالة + د/ محمد 

 

   )اختياري( معمل األحجار  )عملي( 

1-2 

 األثرية   للمبانيتقنيات الترميم 

 406ت م  

 + د/ عمر آدم  يىحيياسر أ.د /  

 2قاعة   ()نظري 

1:11 

 ني األثرية الصيانة الوقائية للمبا 

 )اختياري(   7 ت م

 ء جمال االد/ 

 ( 2قاعة )( عملي) 

4  :6   

 تقنيات وخامات االستنساخ  

 14ت م 

 عطية + د/ محمد  عفيفي أ.د/ هالة  

 (   2)نظري( )اختياري( قاعة ) 

2:1 

 المعادن والصخور  

 405ت م 

 عبد الحافظ   د/ محمود 

 االتيليه   )نظري(

3-5 

 تقنيات الترميم للمبانى األثرية  

 406ت م  

 + د/ عمر آدم  يىحيياسر   /أ.د 

 2قاعة   )عملي(

3:1 

 ترميم اآلثار الغارقة  

 اختياري( )نظري( )  9ت م 

   محسن صالحأ.د/ 

         عمل النسيجم

  5:3 

 مناهج أعداد مشروعات ترميم   

 402ت م 

 محسن صالح د/أ.

 معمل النسيج  )نظري(

5-6 

فية في المباني  ترميم وصيانة الوحدات الزخر

 (  1ألثرية )ا

 آدم  عمر /د -  403ت م 

 معمل النسيج )نظري( 

  

 وحدات(  6ملحوظه: يجب على الطالب اختيار )
 

 وحدة(  4) 7الصيانة الوقائية للمباني األثرية ت م -1

 وحدة(  2) 9اآلثار الغارقة   ت م ترميم -2

 وحدة(  2) 14تقنيات وخامات االستنساخ ت م -3 

 


