
 جايعح انقاْزج                       

 مرحمة البكالوريوسكهٛح اٜثار                                                                                               

 6102/6107الفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى قسى انرزيٛى                                                                   

 

 عمٌد الكلٌة                                             رئٌس قسم الترمٌم                                                              وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                            
 ا.د/ محمد حمزة الحداد                                       ا.د/ هبة مصطفى نوح                                                                                              منى فؤادا.د         

 ٔحذج إخرٛارٚح ( 2ٔحذج إجثارٚح +   15)  انفزقّ انثاَّٛ ) عضٕٖ (

 انثالثاء  الثٍُٛا  حذاال  انسثد 

11:9 

 فحص وتحلٌل وتأرٌخ االثار العضوٌة

 منى حسٌند/  د/ سوسن دروٌشا.
 209ت ع 

 النسٌج) عملى ( معمل 

10:9 

 تقنٌات االٌقونات ) اختٌارى (

 منى حسٌند/ 
 ت ع  ) نظرى ( االتٌلٌه

 

1:9 

عالج وصٌانة صور المومٌاوات 
 207خ ع  واالٌقونات والكارتوناج

 د/ منً حسٌن
 ( معمل المخطوطات)عملى 

9-10 

 فحص وتحلٌل وتأرٌخ االثار العضوٌة
 منى حسٌند/  د/ سوسن دروٌشا.

 209ت ع  2) نظرى( ق 

1:11 

عالج وصٌانة الصور الفوتوغرافٌة وافالم 
 السٌنما والمٌكروفٌلم

 د/ مها أحمد على
 210ت ع  ) نظرى ( النسٌج

12:1

0 

عالج وصٌانة صور المومٌاوات 
 واالٌقونات والكارتوناج

 207ت ع  منى حسٌند/ 

 ) نظرى ( االتٌلٌه

2:1 

ترمٌم االثار الغارقة العضوٌة 
 17)اختٌارى( ت ع 

 د/ جمعة عبد المقصودا.
 ) نظرى ( االخشاب

11:10 

 (2كٌمٌاء تطبٌقٌة )

 د/ سوسن دروٌشا.

 206ت ع  2) نظرى ( ق 

5:1 

عالج ٔصٛاَح انصٕر انفٕذٕغزافٛح ٔافالو 

 انسًُٛا ٔانًٛكزٔفٛهى

 د/ يٓا أحًذ عهٗ

 210) عًهٗ ( انًخطٕطاخ خ ع 

3:1 

 (2كٌمٌاء تطبٌقٌة )

 د/ سوسن دروٌشا.
 206عملى( معمل الكٌمٌاء ت ع ) 

 

4:2 

عالج وصٌانة المحنطات 
 والمومٌاوات

 د/ جمعة عبد المقصودا.

 208ت ع ) نظرى ( معمل األخشاب 

11-1 

 عالج وصٌانة المحنطات والمومٌاوات

 د/ جمعة عبد المقصودا.
 208خ ع  ) عملى ( معمل المخطوطات 

  3-5 

 ترمٌم االثار الغارقة العضوٌة 
 د/ جمعةا. ()اختٌارى

 17ت ع  ) عملى ( معمل االتٌلٌه 
  1-3 

 تقنٌات االٌقونات ) اختٌارى (

 منى حسٌند/ 
 9خ ع  ) عملى ( معمل المخطوطات 

 

 

ٔحذِ( فٗ انًٕاد االخرٛارّٚ 2يهحٕظّ : ٚجة عهٗ انطانة اخرٛار )  

 ٚرى اخرٛار يادِ ٔاحذِ فقظ يٍ انرانٗ :

ٔحذِ( 2) تقنٌات االٌقونات -1  

ٔحذِ( 2)  ترمٌم االثار الغارقة العضوٌة -2  
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ٔحذج إخرٛارٚح ( 4ٔحذج إجثارٚح +   14)  انفزقّ انثاَّٛ ) غٛز عضٕٖ (  
 االرتعاء  انثالثاء  االثٍُٛ  االحذ  انسثد 
عالج وصٌانة االثار الحجرٌة  11::

 المنقولة

 أ.د سٛذ انثُا + أد يحسٍ صانح
 

 207ت غ  األحجار)عملى( معمل 

 (1كٌمٌاء تطبٌقٌة ) 1:11

 د/ سوسن دروٌش.
) عملى ( معمل الكٌمٌاء ت غ 

213 

تكنولوجٌا المواد والصناعات القدٌمة  11:9
 23خ غ  العضوٌة ) اختٌارى (

 + د.حربًنسرٌن الحدٌديد/ أ.
 ) نظرى( معمل األخشاب

تسجٌل وتوثٌق االثار الحجرٌة  11:10

 19المنقولة )اختٌارى( ت غ 

 صالحد/ محسن ا.
 )نظرى( معمل األخشاب

 تكنولوجٌا الجصٌات المعمارٌة 11:9
 د/ عبد هللا محمود د/ هاله عفٌفىا.

 

 208ت غ 

 )عملى( معمل االحجار

تكنولوجٌا وعالج وصٌانة رسوم  11-1
 212خ غ  الفرٌسك

 د/ ابو بكر موسى د/ منى فؤادا.

 

 ) عملى ( معمل االحجار 

 تكنولوجٌا وعالج وصٌانة رسوم 3:1
 التمبرا

 د/ احمد شعٌبا.

 211ت غ  2)نظرى( قاعة 

تكنولوجٌا الجصٌات المنقولة  12:11
 209خ غ  والمتحفٌة

 د/ هاله عفٌفىا.
 ) نظرى ( معمل األخشاب

1:11 

 

تسجٌل وتوثٌق االثار الحجرٌة 
 19خ غ المنقولة )اختٌارى( 

 د/ محسن صالحا.
 ) عملى ( معمل األخشاب 

المنقولة تكنولوجٌا الجصٌات  1:11
 209خ غ  والمتحفٌة

 + أ. أمل د/ هاله عفٌفىا.
 

 ) عملى ( معمل االحجار

 (2صٌاغة وتشكٌل المعادن ) 2:1

 210ت غ  أنورد/ وفاء ا.

 1)نظرى( ق 

 

عالج وصٌانة االثار الحجرٌة  1:12  
 207خ غ  المنقولة

 د/ محسن صالحا. سٌد البناد/ ا.

 1) نظرى ( قاعة 

 رسم حر وطبٌعة صامتة  2:1

 14) اختٌارى ( ت غ 

 د/ محسن صالحا.

 2)نظري( ق 

 (1كٌمٌاء تطبٌقٌة ) 2:1

 213ت غ  د/ سوسن دروٌشا.

 ) نظرى ( األخشاب

 (2صٌاغة وتشكٌل المعادن ) 5:3

 أ.د/ وفاء انور 
 

 )عملى( االتٌلٌه

 210ت غ 

تكنولوجٌا وعالج وصٌانة رسوم  2:1  
 212خ غ  الفرٌسك

 د/ ابو بكر موسى منى فؤادد/ ا.
 ) نظرى ( معمل النسٌج

 رسم حر وطبٌعة صامتة  4:2

 14) اختٌارى ( ت غ 

 د/ محسن صالحا.

 2)عملى( ق 

  

 تكنولوجٌا الجصٌات المعمارٌة 3:2    
 د/ عبد هللا محمود د/ هاله عفٌفىا.

 208)نظرى( معمل النسٌج  ت غ 

    

 

ٔحذاخ ( فٗ انًٕاد االخرٛارّٚ 4يهحٕظّ : ٚجة عهٗ انطانة اخرٛار )   

 ٚرى اخرٛار يادذٍٛ فقظ يٍ انرانٗ :

ٔحذِ ( 2) _تسجٌل وتوثٌق االثار الحجرٌة المنقولة 1  

ٔحذِ ( 2) _رسم حر وطبٌعة صامتة 2  

ٔحذِ ( 2)  _تكنولوجٌا المواد والصناعات القدٌمة العضوٌة3  
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 ٔحذج إخرٛارٚح ( 5ٔحذج إجثارٚح +   14) الفرقه الثانٌه ) معمارى ( 

 انخًٛس  االرتعاء  انثالثاء  االذٍُٛ 

11:9 

 التكسٌات الزخرفٌه على الحوائط االثرٌة
 (13)ت م  ختٌارى (اجبارٌة باال)

 د/ عمر ادم+  ا.د/ يحسٍ صانح
 معمل االحجار

12:11 

التكسٌات الزخرفٌه على 
اجبارٌة الحوائط االثرٌة )

 (13)ت م  ختٌارى (باال
 د/ عمر ادم صانحا.د/ يحسٍ 

 معمل النسٌج) نظرى ( 

1:11 

ترمٌم وصٌانة التراكٌب الخشبٌة فى المبانى 
 (2)ت م  االثرٌة ) اختٌارى (

 + د/ أحمد الٌمنىد/ نسرٌن الحدٌدىا.
 ) عملً( معمل االخشاب

11:9 

ترمٌم وصٌانة التراكٌب الخشبٌة فى 
 (2)ت م  المبانى االثرٌة ) اختٌارى (

 + د/ أحمد الٌمنىالحدٌدىد/ نسرٌن ا.
 نظري معمل األخشاب

12:11 
 (212)ت م  )نظرى( مساحة

 ٌاسر ٌحٌىد/ 
 (1) نظرى ( قاعه )

2:12 
 (2تارٌخ ونظرٌات العمارة )

 (202)ت م  1) نظرى ( ق
 هشام اللٌثىد/ 

11:9 

تأثٌر الحشرات والنباتات على المبانى 
 االثرٌة وطرق مقاومتها ) اختٌارى (

 (11)ت م   ) نظرى ( معمل النسٌج 
 د/ ماٌسة محمد

2:11 
 (2رٌاضة )

 احمد الٌمنىد/ 
 (  معمل األخشاب)نظرى+عملً

1:12 

 (1رسومات تنفٌذٌة )
 (211)ت م 

 أ.د/ ٌاسر ٌحً
 (1) نظرى ( قاعة )

3:2 

 (1تصمٌم معمارى )
 (203)ت م 

) نظرى (  هشام اللٌثى/ د
 (1قاعة )

1:11 

والنباتات على المبانى تأثٌر الحشرات 
 االثرٌة وطرق مقاومتها )اختٌارى (

 (11)ت م  ) عملى ( معمل المخطوطات
 د/ ماٌسة محمد

4:2 

  الجٌولوجٌا الهندسٌة للمواقع االثرٌة
 (213)ت م 

  سٌد حمٌدهد/ عبد الفتاح البنا+  د/ا.
 ) نظرى ( معمل األخشاب 

5:1 

 (1رسومات تنفٌذٌة )
 (211)ت م 

 أ.د/ ٌاسر
 ( 2) عملى ( قاعه ) 

7:3 
 (1تصمٌم معمارى )

 د. هشام اللٌثً (203)ت م 
 1( ق )عملى

3:1 
 (212)ت م )عملى(  مساحة

 أ.د/ ٌاسر
 معمل المخطوطات

  

 

ٔحذاخ ( فٗ انًٕاد االخرٛارّٚ 5يهحٕظّ : ٚجة عهٗ انطانة اخرٛار )   
 

 ٔحذِ ( 2)  ختٌارى (اجبارٌة باالالتكسٌات الزخرفٌه على الحوائط االثرٌة ) 

 ٚرى اخرٛار يادِ ٔاحذِ فقظ يٍ انرانٗ :

 ( ٔحذاخ 3)  ترمٌم وصٌانة التراكٌب الخشبٌة فى المبانى االثرٌة_1

 ( ٔحذاخ 3) تأثٌر الحشرات والنباتات على المبانى االثرٌة وطرق مقاومتها  _2
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 الفرقه الثانٌه ) نظام قدٌم (
 

 انخًٛس  االرتعاء  انثالثاء  االحذ  انسثد 
ترمٌم وصٌانة المبانى  1:9

 االثرٌة
 د/ محمود عبد الحافظ

 ) عملى ( مٌدانى 

 رسم صناعى وزخرفى 10:9
 احمد الٌمنىد/ 

 مكتب) نظرى ( 

 اعمال السنة 11:9
 د/ الشٌماء عبد الرحٌم

 مكتب) نظرى ( 

 ترمٌم وصٌانة االخشاب 11:9
 مراد فوزيد/ 

 مكتب) عملى ( 

 وصٌانة الصور الزٌتٌةعالج  11:9

 د/ اسامة الفقىا. د/ مصطفى عطٌةا.
 مكتب) نظرى ( 

 ترمٌم وصٌانة االخشاب 3:1
 مراد فوزيد/ 

 ) نظرى ( مكتب

 قراءات اثرٌة بلغة اوروبٌة 12:10
 عبد الفتاح البناد/ ا.

 مكتب) نظرى ( 

 مبادئ اللغة المصرٌة القدٌة 6:2
 مكتب) نظرى ( 
 

والصناعات  تكنولوجٌا المواد 3:11
 القدٌمة غٌر العضوٌة

 د/ دٌنا رفعت د/ الشٌماء عبد الرحٌم
 ( مكتب) نظرى 

 عالج وصٌانة الصور الزٌتٌة 3:11

 د/ اسامة الفقىا. د/ مصطفى عطٌةا.
 مكتب( )عملى 

 رسم صناعى وزخرفى 4:1  
 احمد الٌمنىد/ 

 ) عملى ( مكتب 

 ترمٌم وصٌانة المبانى االثرٌة 7:3    
 عبد الحافظ د/ محمود

 مكتب) نظرى ( 
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 ٔحذج إخرٛارٚح ( 2ٔحذج إجثارٚح +   16)  الفرقه الثالثه ) عضوى (
 

 االرتعاء  انثالثاء  االحذ  انسثد 

11:9 

موضوعات فً ترمٌم المواد العضوٌة بلغة 

 10)اختٌارى( ت ع  أوروبٌة

 د/ مها أحمد
 االتٌلٌه )نظرى(

11:9 

 عالج وصٌانة التابسترى
 + د. حربً د/ ٌاسٌن زٌدانا.

 305ت ع  1) نظرى ( ق 
11:9 

 عالج وصٌانة الصور الزٌتٌة

  د/ مصطفى عطٌةا.
 مجموعة )أ(

 304خ ع  ) نظرى ( االتٌلٌه

11:9 

 عالج وصٌانة االثار المركبة

 306/ ت ع  دٌناد/  صفا +د/ 

 ) عملى ( معمل االخشاب

::11 

 تسجٌل وتوثٌق االثار العضوٌة
 16اخرٛارٖ( خ ع ) 

 د/ مصطفى عطٌةا.

 1) نظرى ( ق 

1:11 

 التلف البٌولوجى لالثار العضوٌة

 307ت ع  د/ ماٌسة محمد على

 1) نظرى ( ق 
11:9 

 عالج وصٌانة الصور الزٌتٌة

 د/ اسامة الفقىا.
 مجموعة )ب(

 304خ ع ) نظرى ( النسٌج 

12:11 

 عالج وصٌانة االثار المركبة

 308ع  / ت دٌناد/  صفا +د/ 

 ) نظرى ( االتٌلٌه

:11:: 

 تسجٌل وتوثٌق االثار العضوٌة 
 16( ت ع ) اختٌارى

 د/ مصطفى عطٌةا.

 ) عملى ( 1ق 

3:1 

 306عالج وصٌانة الجلود والعظام والعاج ت ع 

 د/ رشدٌة+  هد/ جمعا.
 ) عملى ( معمل األخشاب 

3:11 

 عالج وصٌانة الصور الزٌتٌة

  د/ مصطفى عطٌةا.
 الفقى د/ اسامةا.

 304) عملى ( االتٌلٌه ت ع  

2:12 

عالج وصٌانة الجلود والعظام 

 306والعاج ت ع 

 د/ رشدٌة+ ه د/ جمعا.
 )نظرى( االتٌلٌه

5:1 

 عالج وصٌانة التابسترى

 + د. حربً د/ ٌاسٌن زٌدانا.

 305) عملى ( معمل النسٌج ت ع  

 

    5:3 

 التلف البٌولوجى لالثار العضوٌة

 د/ ماٌسة محمد
 ) عملى ( معمل المخطوطات

 

ٔحذِ ( فٗ انًٕاد االخرٛارّٚ 2يهحٕظّ : ٚجة عهٗ انطانة اخرٛار )   
 ٚرى اخرٛار يادِ ٔاحذِ فقظ يٍ انرانٗ :

ٔحذِ ( 2)  تسجٌل وتوثٌق االثار العضوٌة_1  

وحده ( 2) ة أوروبٌة غموضوعات فً ترمٌم المواد العضوٌة بل _2  
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 ٔحذج إخرٛارٚح ( 5ٔحذج إجثارٚح +   14.5)  ( عضوى غٌر)   الثالثه الفرقه
 

 االرتعاء  انثالثاء  االحذ  انسثد 

1009 
 مٌتالورجٌا المعادن االثرٌة

 د/ دٌنا رفعت د/ مى رفاعى
 2ق ) نظرى ( 

1009 
 تكنولوجٌا صناعة الزجاج المعشق

 د/ دالٌا الزٌات
 معمل النسٌج ) نظرى ( 

1009 

الجدارٌة اسالٌب نزع الصور 
 والحوامل البدٌلة المستخدمة

 د/ منى فؤادا.
 1ق  )نظرى( 

1009 
 تقنٌات وخامات االستنساخ لالثار غٌر العضوٌة ) اختٌارى (

 د/ هاله عفٌفىا.
 2) نظرى ( ق 

1011 
 فحص االثار وتحلٌلها وتأرٌخها

 د/ محسن صالحا.
 2) عملً ( قاعة  

12010 
 تكنولوجٌا صناعة الزجاج المعشق

 دالٌا الزٌات د/
 ) عملى ( معمل النسٌج 

11010 

العرض والتخزٌن لالثار غٌر 
  العضوٌة

 اختٌارى( -( )نظرى 10غ  ت)
 1ق  د/ منى فؤاد 

12010 
 فحص االثار وتحلٌلها وتأرٌخها

 + د مراد أ.د سوسن
 ) نظري ( االتٌلٌه

301 
 مٌتالورجٌا المعادن االثرٌة

 د/ دٌنا رفعت د/ مى رفاعى
 األتٌلٌه( )عملى 

1012 
 الصٌانة الوقائٌة لالثار غٌر العضوٌة

 د/ محمود عبد الحافظ+  د/ محسن صالحا.
 2( ق )نظرى 

12011 

تكنولوجٌا وعالج وصٌانة 
 الفسٌفساء

 د/ ابو بكر موسى د/ منى فؤادا.
 2ق  ) نظرى ( 

2012 
 (10غ  ت) العرض والتخزٌن لالثار غٌر العضوٌة

 اختٌارى( -)عملً  
 2ق د/ منى فؤاد 

503 

عالج وصٌانة االثار الحجرٌة 
 المنقولة فى البٌئات المختلفة

 محمد عبد الهاديد/ ا.
 د/ احمد شعٌبا.+  

 ) عملى ( معمل االحجار

201 

 الصٌانة الوقائٌة لالثار غٌر العضوٌة
  د/ محسن صالحا.

 د/ محمود عبد الحافظ
 

 2) عملى ( ق  

4012 

االستنساخ لالثار تقنٌات وخامات 
 غٌر العضوٌة )اختٌارى (

  د/ هاله عفٌفىا.
 )عملى( معمل االحجار 

302 
 عالج وصٌانة االثار الحجرٌة المنقولة فى البٌئات المختلفة

 د/ احمد شعٌبا.محمد عبد الهادي + د/ ا.
 2نظرى ( ق  ) 

503 
 تكنولوجٌا وعالج وصٌانة الفسٌفساء

 ) عملى ( معمل االحجار 

705 
اسالٌب نزع الصور الجدارٌة 
 والحوامل البدٌلة المستخدمة

 )عملى( معمل االحجار 
5:3 

 )اختٌارى(   الحفائر والتنقٌب
 د/ احمد شعٌبا.

 ) نظرى ( األخشاب
    

 

 ٔحذاخ ( فٗ انًٕاد االخرٛارّٚ 5ٚجة عهٗ انطانة اخرٛار ) يهحٕظّ : 

 ٔحذِ ( 3) ذقُٛاخ ٔخاياخ االسرُساخ نالثار غٛز انعضٕٚح ) اجثارٚح تاالخرٛارٖ ( 

 ٚرى اخرٛار يادِ ٔاحذِ فقظ يٍ انرانٗ :

 وحده ( 2العرض والتخزٌن لالثار غٌر العضوٌة ) 

( وحده 2) اجبارٌة لمن لم ٌأخذها من قبل  (  )  الحفائر والتنقٌب  
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ٔحذج إخرٛارٚح ( 5ٔحذج إجثارٚح +   13)  الفرقه الثالثه ) معمارى (  
 االرتعاء  انثالثاء  االثٍُٛ  انسثد 

11:9 

 (2كًٛٛاء ذطثٛقٛح )
 ) عًهٙ( (311)خ و 

 سوسن دروٌشد/ ا.
 

10:9 

 تقنٌات وخامات االستنساخ )نظرى(
 (303)اجبارٌة باالختٌارى( )ت م 

 أ.د/ هالة
 2ق ) نظرى ( 

1:9 

 مٌكانٌكا التربة واالساسات
 (303)ت م 

 احمد الٌمنىد/  سٌد حمٌدهد/ 
 1) نظرى + عملى( ق 

12:10 

ترمٌم وصٌانة التراكٌب الجصٌة فى 
 المبانى االثرٌة )اختٌارى(

 (303)ت م  2ق ) نظري( 
 د/ عبد هللا محمود د/ هاله عفٌفىا.

3:1 

ترمٌم وصٌانة الفسٌفساء فى 
 المبانى االثرٌة

 ) اختٌارى ( (303)ت م 
 االحجار) عملى( معمل 

 د/ منى فؤادا.

1:11 

 ذقُٛاخ ٔخاياخ االسرُساخ
 )عًهٗ(  )اجثارٚح تاالخرٛارٖ (

 (303)ت م 
 أ.د/ ْانح 

 يعًم االحجار

2:1 

 (2كٌمٌاء تطبٌقٌة )
 د/ سوسن دروٌشا.

 (311)ت م 
 )نظري( معمل النسٌج

1:12 

التأهٌل واالرتقاء للمبانى والمواقع 
 االثرٌة

 (302)ت م 
 الهادىمحمد عبد د/ ا.

 ) نظرى ( معمل المخطوطات

5:3 

 (1تقنٌات الترمٌم للمبانى االثرٌة )
 (303)ت م 

 سٌد حمٌدهد/  ٌاسر ٌحٌىد/ 
 1ق )عملى(  ا

2:1 

 (2رسومات تنفٌذٌة )
 (312)ت م 

 / ٌاسر ٌحًٌد
 ( 1قاعه ) 

4:2 

ترمٌم وصٌانة الفسٌفساء فى 
 المبانى االثرٌة

 (303)ت م  ) اختٌارى (
 د/ ابو بكرا.د/ منى فؤاد + 

 ) نظرى ( معمل النسٌج

2:1 

 تقنٌات الترمٌم للمبانى الطٌنٌة
 (310)ت م 

 د/ محمود عبد الحافظ
 1) نظرى ( ق 

  6:2 
 (312)ت م   (2رسومات تنفٌذٌة )

 / ٌاسر ٌحًٌد
 (1) عملى ( قاعه )

7:5 

 تقنٌات الترمٌم للمبانى الطٌنٌة
 ) عملى (( 310)ت م 

 االحجارمعمل 
   د/ محمود عبد الحافظ

 معمل األحجار 

4:2 

ترمٌم وصٌانة التراكٌب الجصٌة فى 
 المبانى االثرٌة

 (303)ت م  ) اختٌارى (
 د/ عبد هللا محمود د/ هاله عفٌفىا.

 )عملً معمل االحجار 

      416 

 (1تقنٌات الترمٌم للمبانى االثرٌة )
 (303)ت م 

 سٌد حمٌدهد/  ٌاسر ٌحٌىد/ 
 2نظرى ( ق ) 

 

 ٔحذاخ ( فٗ انًٕاد االخرٛارّٚ 5ٚجة عهٗ انطانة اخرٛار )  يهحٕظّ :

 ٔحذِ ( 2) اجثارٚح تاالخرٛارٖ ( )  ذقُٛاخ ٔخاياخ االسرُساخ

 ٚرى اخرٛار يادِ ٔاحذِ فقظ يٍ انرانٗ :

 ٔحذاخ ( 3)  ترمٌم وصٌانة التراكٌب الجصٌة فى المبانى االثرٌة_ 1

 ٔحذاخ ( 3)  الفسٌفساء فى المبانى االثرٌةترمٌم وصٌانة _2
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 الفرقه الثالثه ) نظام قدٌم (

 

 االرتعاء  االثٍُٛ  االحذ  انسثد 

1:11 

ترمٌم معمارى اثار 
 اسالمٌة

 ) عملى ( مٌدانى 

1:11 

تكنولوجٌا المواد والصناعات 
 القدٌمة العضوٌة

 ٌاسٌن زٌداند/ ا.
 ) نظرى ( مكتب

11:10 

الفخار عالج وصٌانة 
 والزجاج

 د/ دالٌا الزٌات
 ) نظرى ( معمل االخشاب

11:9 

 عالج وصٌانة الصور الجدارٌة
 د/ احمد شعٌبا.

 ) نظرى ( مكتب
 

5:1 

عالج وصٌانة الفخار 
 والزجاج

 ا/ شزٚف ا/ حًذٖ

 بحثً) عملى ( معمل 

3:1 

 اعمال السنة
 عاطف عبد اللطٌفد/ ا.

 ) نظرى ( مكتب
 

12:11 

الفخار عالج وصٌانة 
 والزجاج

 د/ محمد مصطفىا.
 د/ الشٌماء عبد الرحٌم

 ) نظرى ( معمل االخشاب

1:11 

 قراءات االثرٌة بلغة االوروبٌه
 د/ احمد شعٌبا.

 ) نظرى ( مكتب

7:5 

عالج وصٌانة الصور 
 الجدارٌة

 ) عملى ( معمل بحثً 

5:3 

 عالج وصٌانة الصور الجدارٌة
 عاطف عبد اللطٌفد/ ا.

 ) نظرى ( مكتب
2:12 

 ترمٌم معمارى اثار اسالمٌة
 د/ محمود عبد الحافظ

 ) نظرى ( معمل االخشاب

3:1 
 عالج وصٌانة الصور الجدارٌة

 ) عملى ( معمل بحثً 

      6:3 

 علم الحفائر والمتاحف
 عاطف عبد اللطٌفد/ ا. د/ احمد شعٌبا.

 ( 2) نظرى ( قاعه ) 
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ٔحذج إخرٛارٚح ( 7ٔحذج إجثارٚح +   11)  ( عضوى)  الرابعةالفرقه   
 

 انخًٛس  االثٍُٛ  اٞحذ  انسثد 

11:9 

يٕضٕعاخ فٙ ذزيٛى انًٕاد انعضٕٚح 

  (01 ع خ) )اخرٛارٖ(.   ح أٔرٔتٛحغته

 د/ يٓا أحًذ عهٗ

 االذٛهّٛ )َظزٖ(

11:9 

 عالج وصٌانة المواد االثنوجرافٌة
 405)عملً( ت ع 

 أ.د جمعه + أ.د نسرٌن
 األخشابمعمل  

1109 

 عالج وصٌانة المالبس
 (6 ع ت)نظرى( )اختٌارى( )

 + د حربً ا.د/ ٌاسٌن زٌدان
 االتٌلٌه

1109 

 عالج وصٌانة المالبس
 (6 ع ت)عملى( )اختٌارى( )

 + د حربً ا.د/ ٌاسٌن زٌدان
 معمل النسٌج

1:11 

 الخشبً األثاثتقنٌات وعالج وصٌانة 

 404ت ع 

 د. صفا + د. مراد
 االذٛهّٛ)َظز٘( 

12011 

لآلثار العضوٌة  االستنساخ وخامات تقنٌات
 (18 ع ت)نظرى( )اختٌارى( )

 ا.د/ هالة  د/ عبدهللا
 معمل األخشاب

1:11 

 عالج وصٌانة المواد االثنوجرافٌة
 405)نظري( ت ع 

 2أ.د جمعه + أ.د نسرٌن  / ق 

1011 

ومواد  المفروشات وصٌانة عالج
والمطرزات )عملى(  التنجٌد

 (٥ ع ت)اختٌارى( )
 + د حربً ا.د/ ٌاسٌن زٌدان

 معمل النسٌج

5:1 

 الخشبً األثاثتقنٌات وعالج وصٌانة 
 د. صفا + د. مراد

 

 404ت ع  ) عملى ( يعًم اٞخشاب

201 

 حر )نظرى( )اختٌارى( رسم و صناعى رسم
 (19 ع ت)

 ا.د/ محسن صالح
 1ق 

301 
 

 ومواد التنجٌد المفروشات وصٌانة عالج
 (٥ ع توالمطرزات )نظرى( )اختٌارى( )

 + د حربً ا.د/ ٌاسٌن زٌدان
 االتٌلٌه

501 

 مشروع تخرج

 406صٌانة مواد عضوٌة ت ع 

 معمل األخشاب

  402 

 حر )عملى( )اختٌارى(  رسم و صناعى رسم
 (19 ع ت)

 ا.د/ محسن صالح
 1ق 

503 

لآلثار العضوٌة  االستنساخ وخامات تقنٌات
 (18 ع ت)عملى( )اختٌارى( )

 ا.د/ هالة  د/ عبدهللا
 معمل االحجارأ. محمد عطٌه    

  

 

 
 ٔحذاخ ( فٗ انًٕاد االخرٛارّٚ 7يهحٕظّ : ٚجة عهٗ انطانة اخرٛار ) 

 ٔحذاخ ( 3) ٔانًطزساخ  ٔيٕاد انرُجٛذ انًفزٔشاخ ٔصٛاَح عالج -1

 ٔحذج( 3) عالج ٔصٛاَح انًالتس  -2

 ٔحذِ( 2)رسى صُاعٗ ٔرسى حز  -3

 ٔحذِ ( 2)يٕضٕعاخ فٙ ذزيٛى االثار تهغح أرتّٛ  -4

(ٔحذِ 2) ذقُٛاخ ٔخاياخ االسرُساخ نالثار انعضٕٚح  -5  
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 ٔحذج إخرٛارٚح ( 6ٔحذج إجثارٚح +   11.5)  ( غٌر عضوى)  الرابعةالفرقه 

 اٞرتعاء  انثالثاء  االثٍُٛ  اٞحذ 

12010 
الزجاجٌة  للمشغوالت والتخزٌن العرض

 (9)اختٌارى( )ت غ )نظرى( 
 2د/ دالٌا  / ق 

1109 

والسٌرامٌك )نظرى(  الفخارٌة لآلثار والتخزٌن العرض
 (10)اختٌارى( )ت غ 

 ا.د/ محمد مصطفى  + د/ الشٌماء
 االتٌلٌه

1109 

 الحجرٌة المستخرجة اآلثار وترمٌم تأمٌن
 (407مختلفة )عملى ( )ت غ  بٌئات من

 أ.د/محسن صالح + د/ عمر
 االحجار

1109 
 

 غٌر اآلثار ترمٌم فى موضوعات
بلغة أوروبٌة )اختٌارى(  العضوٌة

 (21)ت غ 
 د/ دٌنا رفعت / معمل المخطوطات

1012 

 المعشق )نظرى( الزجاج وصٌانة عالج
 (406)ت غ 

 د/ دالٌا 
 معمل االخشاب

1011 

والسٌرامٌك )عملى(  الفخارٌة لآلثار والتخزٌن العرض
 (10)اختٌارى( )ت غ 

 محمد مصطفى + د/ الشٌماءا.د/ 
 االتٌلٌه

1011 

المنقولة  الجصٌات وصٌانة عالج
 (408والمتحفٌة )عملى( )ت غ 
 ا.د/ هاله + د/ عبدهللا

 االحجار

1011 

 اآلثار على والنباتات الحشرات تأثٌر
مقاومتها  وطرق غٌر العضوٌة

 (17)نظرى( )اختٌارى( )ت غ 
 د/ ماٌسة  / معمل النسٌج

301 

المعشق )ت غ  الزجاج وصٌانة عالج
406) 

 د/ دالٌا  -)عملى(  
 معمل النسٌج 

109 

 غٌر العضوٌة اآلثار على والنباتات الحشرات تأثٌر
 (17مقاومتها )عملى( )اختٌارى( )ت غ  وطرق

 د. ماٌسة
 معمل النسٌج

301 
 (410)ت غ   (2) تخرج مشروع

 أ.د/ محمد مصطفى +د/ شٌماء
 هللا أ.د/ هالة عفٌفى + د/ عبد

401 

المعدنٌة  اآلثار وصٌانة عالج
 ( )عملً

 (  معمل النسٌج409)ت غ 
 ا.د/ وفاء   د/ مى

 أ. فاطمة + أ. محمد سمٌر

503 

الزجاجٌة  للمشغوالت والتخزٌن العرض
 (9)عملى( )اختٌارى(  د/ دالٌا )ت غ 

 
 معمل المخطوطات

201 

 المعدنٌة )نظرى(  اآلثار وصٌانة عالج
 (409)ت غ 

 وفاء   د/ مى رفاعىا.د/ 
 معمل المخطوطات

    

  402 

 بٌئات من الحجرٌة المستخرجة اآلثار وترمٌم تأمٌن
 (407مختلفة )نظرى( )ت غ 

 د/ عمر+ ا.د/ محسن صالح 
 معمل األتٌلٌه

    

  504 
 المنقولة والمتحفٌة )نظرى(  الجصٌات وصٌانة عالج

 2( ا.د/ هاله + د/ عبدهللا  ق  408)ت غ 
    

 

 ٔحذاخ ( فٗ انًٕاد االخرٛارّٚ 6يهحٕظّ : ٚجة عهٗ انطانة اخرٛار ) 
 ٚرى يجًٕعح ٔاحذِ فقظ يٍ انرانٗ :

 
 انًجًٕعح اٞٔنٗ

 ٔحذاخ ( 3)  الزجاجٌة للمشغوالت والتخزٌن العرض .1
 ٔحذاخ ( 3ٔانسٛزايٛك )  انفخارٚح نٝثار ٔانرخشٍٚ انعزض .2

 انًجًٕعح انثاَٛح
 

 ٔحذاخ( 4) مقاومتها وطرق غٌر العضوٌة اآلثار على والنباتات الحشرات تأثٌر -1
 ٔحذاخ( 2) بلغة أوروبٌة العضوٌة غٌر اآلثار ترمٌم فى موضوعات -2
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 ٔحذج إخرٛارٚح ( 4ٔحذج إجثارٚح +   12)  ( معمارى)  الرابعةالفرقه 

 انخًٛس  اٞرتعاء  االثٍُٛ  اٞحذ 

2010 

 (408تخرج )ت م  مشروع
عبدالهادى أ.د/ أ.د/ محمد 

/ عبدالفتاح سٌد البنا أ.د
د/ سٌد  البنا  د/ ٌاسر

 حمٌدة  د/ احمد الٌمنى
 

9:01 
 

 (1)ت م  ) اختٌارى ( -ر )نظرى( ح رسم
 مكتب –ا.د/ محسن 

12010 

ترمٌم وصٌانة التراكٌب الجصٌة فى المبانى 
 )نظرى( االثرٌة
 2ق  –( 4)ت م  ) اختٌارى (

 هللا محمودد/ عبد  د/ هاله عفٌفىا.

1009 

تسجٌل وتوثٌق المبانى االثرٌة 
 (412)نظرى( )ت م 

 د/ ٌاسر  د/ سٌد حمٌدة
 االتٌلٌه

9909: 
 

(  2ترمٌم وصٌانة الوحدات الزخرفٌة فى المبانى االثرٌة )
 (409)نظرى( )ت م 

 2/ ق   أ.د/ محسن صالح  د/ عمر
1012 

 تقنٌات وخامات االستنساخ )نظرى(
 (14)ت م  )اختٌارى (

 / األتٌلٌه  ا.د/ هالة عفٌفى
12010 

 اآلثار بلغة ترمٌم فً موضوعات
 (410أوربٌة )ت م 

 ا.د/ عبدالفتاح البنا + د/ سٌد حمٌدة
 االتٌلٌه

  

9099 
 (1)ت م  ) اختٌارى ( -ر )عملى( ح رسم

 معمل بحثى  -ا.د/ محسن 
402 

ترمٌم وصٌانة التراكٌب الجصٌة فى المبانى 
 ( 4)ت م  ) اختٌارى ( -)عملى(  االثرٌة

 د/ عبد هللا محمود د/ هاله عفٌفىا.
 معمل األحجار

2012 

 حصر كمٌات )نظرى(
 (411)ت م  
 د/ احمد الٌمنى +  د/ ٌاسر

 معمل االتٌلٌه

  

3:1 

( 2ترمٌم وصٌانة الوحدات الزخرفٌة فى المبانى االثرٌة )

 (409)عملى( )ت م 
 د/ عمر   أ.د/ محسن

 االحجارمعمل 

6:4 

 تقنٌات وخامات االستنساخ )عملى(
 (14)ت م  ) اختٌارى (

 ا.د/ هالة عفٌفى
 معمل االحجار

302 
 

 (407المواقع )نظرى( )ت م  إدارة
 د/ ٌاسر.د/ احمد الٌمنى

 االتٌلٌه

  
504 
 

 (12)نظرى( )ت م  االثرٌة المبانى فى المونات دراسة
 ا.د/ محمد عبدالهادى  د/عمر

 (2قاعة ) –البدروم  - ) اختٌارى (
  705 

 (407المواقع )عملى( )ت م  إدارة
 د/ ٌاسر.د/ احمد الٌمنى

 االتٌلٌه
  

7:5 

  االثرٌة المبانى فى المونات دراسة
 (12)ت م   ) اختٌارى ( )عملى(

 ا.د/ محمد عبدالهادى  د/عمر
 معمل األحجار

  503 

تسجٌل وتوثٌق المبانى االثرٌة 
 (412)عملى( )ت م 

 ٌاسر  د/ سٌد حمٌدةد/ 
 االتٌلٌه

 
 ٔحذاخ( فٗ انًٕاد االخرٛارّٚ 3ٔحذاخ( فٗ انفزقح انثاَٛح ٚجة عهٛح اخرٛار ) 9ٔحذاخ( فٗ انفزقح انثاَٛح ... ايا يٍ اذى ) 8ٔحذاخ( فٗ انًٕاد االخرٛارّٚ نًٍ اذى ) 4يهحٕظّ : ٚجة عهٗ انطانة اخرٛار )

 

  ٗ(طانة ٔاحذ –ٔحذاخ فٗ انفزقح انثاَٛح 9نًٍ اذى  خرٛارٖاجثارٖ تاال) ٔحذاخ ( 3)  انًثاَٗ االثزٚحذزيٛى ٔصٛاَح انرزاكٛة انجصٛح ف 

 (طانة 5عذد  –ٔيٍ نى ٚأخذْا يٍ قثم   –ٔحذاخ فٗ انفزقح انثاَٛح  8نًٍ اذى  تاالخرٛارٖ اجثارّٚ)  ٔحذِ ( 2) ز ح رسى 

 طانة( 14عذد  –ٔيٍ نى ٚأخذْا يٍ قثم   –ٔحذاخ فٗ انفزقح انثاَٛح 8نًٍ اذى  تاالخرٛارٖ اجثارّٚ)  ٔحذِ ( 2)  االثزٚح انًثاَٗ فٗ انًَٕاخ دراسح 

  نى ٚرى اخرٛارْا فٗ انفصم االٔل( (طانة 19عذد  –ٔحذاخ فٗ انفزقح انثاَٛح  8نًٍ اذى  تاالخرٛارٖ اجثارّٚ)  ٔحذِ ( 2) ذقُٛاخ ٔخاياخ االسرُساخ( 



 جايعح انقاْزج                       

 مرحمة البكالوريوسكهٛح اٜثار                                                                                               

 6102/6107الفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى قسى انرزيٛى                                                                   

 

 عمٌد الكلٌة                                             رئٌس قسم الترمٌم                                                              وكٌل الكلٌة لشئون الطالب                            
 ا.د/ محمد حمزة الحداد                                       ا.د/ هبة مصطفى نوح                                                                                              منى فؤادا.د         

 نظام قدٌم الفرقه الرابعه
 

 انخًٛس  اٞرتعاء  انثالثاء  انسثد 

1:9 

 عالج ٔصٛاَح انًعادٌ

 أ.د ٔفاء + د. يٙ

 ) عملى ( معمل األخشاب 
11:9 

 عالج ٔصٛاَح انًعادٌ

 د/ مى رفاعى
 ) نظرى ( معمل بحثً

11:9 

 

 عالج ٔصٛاَح اثار عضٕٚح

 أ.د. وفٌقة ÷ ه د/ جمعا.
 + د. رشدٌه منى حسٌند/  

 ) نظرى ( معمل بحثً

1:9 

 ٔكائُاخ دقٛقححشزاخ 

 د/ ماٌسة محمد

 يعًم انًخطٕطاخ) عملى (  

1:11 

 عالج ٔصٛاَح انًعادٌ

 وفاء أنورد/ 
 ) نظرى ( معمل بحثً

2:12 

 قزْااخ االثزٚح تهغح اٞٔرٔتٛح

 د. أتٕ تكز

 ) نظرى ( معمل بحثً 
1011 

 عالج ٔصٛاَّ انًُسٕجاخ

 + د. حربً د/ ٌاسٌن زٌدانا.
 معمل النسٌج( ) نظرى

5:1 

 عالج ٔصٛاَح انًُسٕجاخ

 + د. حربً د/ ٌاسٌن زٌدانا.

 ) عملى ( معمل النسٌج 

3:1 

 اعًال انسُح
 أ.د وفاء أنور

 المكتب 
7:3 

 عالج ٔصٛاَح اثار عضٕٚح 

 أ.د. وفٌقة ÷ ه د/ جمع.
 + د. رشدٌه منى حسٌند/  

 ) عملى ( المخطوطات 

3:1 

 حشزاخ ٔكائُاخ دقٛقح 

 د/ ماٌسة محمد
 بحثً معمل( ) نظرى

  

    5:3 

 ذصٕٚز فٕذٕغزافٗ

 مها أحمد علىد/ 
 ) نظرى ( معمل االتٌلٌه

  

 
 
 
 

  
 
 

 


