
 انًيذ حرو  اثايخحاَجذول 

  و7102/  7102انفصم انذراسً االول نهعاو انجايعً 

 انفرلت األونً 

 انيىو انخاريخ انساعت اسى انًادة انًكاٌ 

 جًيع اياكٍ انكهيت 

ـ يذرج ابى بكر0  

ـ يذرج سيذ حىفيك7  

ـ يذرج سًير3  

ـ يذرج شيحت 4  

ـ لاعت ربيع 5  

ـ لاعت نيهً 6  

ـ يذرج يرسً 2  

ـ يذرج يرزوق 2  

01إنً  9يٍ  آثار يصريت لذيًت  00 /00  انسبج 

7إنً  0يٍ  حاريخ يصر انمذيى  

 

01إنً  9يٍ  يبادئ حرييى اآلثار انعضىيت  05/00  االربعاء 

آثار وحضارة يصر فً 

 انعصريٍ انيىَاًَ وانرياًَ

7إنً  0يٍ   

 

01إنً  9يٍ  نغت أوربيت حذيثت  77/00  االربعاء  

7إنً  0يٍ  نغت عربيت  

 عًيذ انكهيت                                           رئيس لسى اآلثار انًصريت

 

 

 

                                                                                                                                       َىحأ.د هبه يصطفً                                         أ.د َاصر يحًذ يكاوي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ايخحاَاث انًيذ حرو جذول 

  و7102/  7102انفصم انذراسً االول نهعاو انجايعً 

                                         لسى اآلثار انًصريت  نثاَيتانفرلت ا

 انيىو انخاريخ انساعت اسى انًادة انًكاٌ 

 جًيع اياكٍ انكهيت 

ـ يذرج ابى بكر0  

ـ يذرج سيذ حىفيك7  

ـ يذرج سًير3  

ـ يذرج شيحت 4  

ـ لاعت ربيع 5  

ـ لاعت نيهً 6  

ـ يذرج يرسً 2  

ـ يذرج يرزوق 2  

(0انهغت انًصريت انمذيًت ) 07إنً  00يٍ    00 /00  انسبج 

عصىر يا لبم انخاريخ وبذايت 

 اآلسراث

4إنً  3يٍ   

 

 انشرق األدًَ انمذيى 

حاريخ وحضاراث انعرق 

(0انمذيى)  

07إنً  00يٍ   03/00  االثُيٍ 

انعًارة وانفُىٌ انًصريت 

(0انمذيًت )  

4إنً  3يٍ   

 

07إنً  00يٍ   انًجخًع انًصري انمذيى   05/00  االربعاء  

يىضىعاث يخخارة فً اآلثار 

انحذيثتبهغت أوربيت   

4إنً  3يٍ   

 

07إنً  00يٍ  االدب انًصري انمذيى  06/00  انسبج 

4إنً  3يٍ  يبادئ رسى يعًاري وزخرفً  02/00  

 عًيذ انكهيت                                         رئيس لسى اآلثار انًصريت 

 

 

 

 َىح أ.د هبه يصطفً                                        أ.د َاصر يحًذ يكاوي

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ايخحاَاث انًيذ حرو جذول 

  و7102/  7102انفصم انذراسً االول نهعاو انجايعً 

                                         لسى اآلثار انًصريت  نثانثتانفرلت ا

 انيىو انخاريخ انساعت اسى انًادة انًكاٌ 

 جًيع اياكٍ انكهيت 

بكرـ يذرج ابى 0  

ـ يذرج سيذ حىفيك7  

ـ يذرج سًير3  

ـ يذرج شيحت 4  

ـ لاعت ربيع 5  

ـ لاعت نيهً 6  

ـ يذرج يرسً 2  

ـ يذرج يرزوق 2  

07إنً  00يٍ  عهى االجُاس وانسالالث  00 /00  انسبج 

4إنً  3يٍ  عهى انفخار  

 

انعًارة وانفُىٌ انًصريت 

( 3انمذيًت )  

07إنً  00يٍ   03/00  االثُيٍ 

(7)انشرق االدًَ انمذيى  4إنً  3يٍ    

 

(3نغت يصريت لذيًت ) 07إنً  00يٍ    05/00  االربعاء  

(7حاريخ يصر انمذيى) 4إنً  3يٍ    

 عًيذ انكهيت                                         رئيس لسى اآلثار انًصريت 

 

 

 

 َىح أ.د هبه يصطفً                                      أ.د َاصر يحًذ يكاوي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ايخحاَاث انًيذ حرو جذول 

  و7102/  7102انفصم انذراسً االول نهعاو انجايعً 

                                         لسى اآلثار انًصريت  نرابعتانفرلت ا

 انيىو انخاريخ انساعت اسى انًادة انًكاٌ 

 جًيع اياكٍ انكهيت 

ـ يذرج ابى بكر0  

ـ يذرج سيذ حىفيك7  

ـ يذرج سًير3  

ـ يذرج شيحت 4  

ـ لاعت ربيع 5  

ـ لاعت نيهً 6  

ـ يذرج يرسً 2  

ـ يذرج يرزوق 2  

07إنً  00يٍ  حاريخ وحضارث انسىداٌ انمذيى  00 /00  انسبج 

انعًارة وانفُىٌ انًصريت 

(5انمذيًت )  

4إنً  3يٍ   

 

لراءاث أثريت بهغت أوربيت 

 انحذيثت

07إنً  00يٍ   03/00  االثُيٍ 

(3حاريخ يصر انمذيى) 4إنً  3يٍ    

 

 انشرق االدًَ انمذيى 

(3)  

07إنً  00يٍ   05/00  االربعاء  

 فُىٌ صغري

+ 

َصىص لبطيت بانههجخيٍ 

 االخًيًيت وانفيىييت

4إنً  3يٍ   

 عًيذ انكهيت                                          رئيس لسى اآلثار انًصريت 

 

 

 

                                                                                                                                        َىحأ.د هبه يصطفً                                         أ.د َاصر يحًذ يكاوي

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


