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 مالحظات الخميس الوقت الثالثاء الوقت االحد الوقت
4:41 

  (4يششػبد ثسثٛخ )
 ُسٛحيؼًم ان/  015د س 

 َظسٗ ٔفٛمخ/ د.ا
 

1:4 

 انًزسفٙانزخضٍٚ ٔانؼشع 
  015د س  

 (اخزٛبس٘) (َظش٘)

 يسًذ د/ يبٚسخأ.
 د/ يُٗ زسٍٛ

 حُسٛيؼًم ان

1:4 

 انٕلبئٛخ داالسؼبفبد االٔنٛخ ٔانظٛبَخ 

 015س 
 انًخطٕطبدم يؼً

 ّ+ أ.د/ يسسٍد/ خًؼا.

 ٔزذاد يٍ انزبنٙ: 1 اخزٛبسٚزى  يهسٕظّ: )إخزٛبسٖ( )َظش٘(
 االسعافات االولية والصيانة الوقائية .1

 طٛم نٝثبس ثبنطشق انؼهًٛخ انسذٚثخؤكشف انز .1

 ٙٔانؼشع انًزسفانزخضٍٚ  .3

 :ضٕسانس

 نطالة:زضٕس اانٛبد 

 اٞسجٕع اٞٔل يسبضشاد أٌ الٍٚ.

 اٞسجٕع انزبنٙ زضٕس فٙ انكهٛخ ْٔكزا ثبنزجبدل.

 

 
1:4 

 

 اٜثبس انًؼذَٛخ ٔػالج ٔطٛبَخرمُٛبد 
 041د س 

 (َظش٘) انضْشاء فبطًخ د. 

 ُسٛحيؼًم ان

3:1 

 انضخبج ٔ ٔطٛبَخ انفخبسٛبد ٔػالج رمُ
 045د س 

 دبخ أ.د. سهٕٖ

 ذ يظطفٗأ.د.يسً 

 ُسٛحان يؼًمَظش٘( )

3:1 

 رمُٛبد ػالج ٔطٛبَخ انًخطٕطبد

 045د س 
+ د. اًٚبٌ أ.د. خًؼخ + د. سشذٚخ

 )ػًهٗ( ثذس٘

 يؼًم انًخطٕطبد

3:1 

د س  ٔطٛبَخ انًخطٕطبدرمُٛبد ػالج 

045 

  ثذس٘+ د. اًٚبٌ د. سشذٚخأ.د. خًؼخ + 
 )َظشٖ( انًخطٕطبد

1:3 
يٛخ سالا٠سح يظش يذخم انٗ اثبس ٔزضب

 051ط  أ

 )أ.د/ يسًذ زًضح(

1:3 

رمُٛبد ٔػالج ٔطٛبَخ انهٕزبد 

 (َظشٖ)045د س   انضٚزٛخ
 أ.د.يظطفٗ ػطٛخ

 االرٛهّٛ

3 :1 

 رمُٛبد ٔػالج ٔطٛبَخ اٜثبس انًؼذَٛخ

 041د س 
 د. فبطًخ انضْشاء سبداد

 يؼًم انُسٛح (ػًهٙ)

0:1 

نٝثبس ثبنطشق انؼهًٛخ  انزؤطٛمكشف 

 ظش٘()َ(  031د س ) ٚثخانسذ
  ُسٛحيؼًم ان ( اخزٛبس٘)

 + أ.د/ ٔفبء إَس أ.د. يظطفٗ ػطٛخ

 
0:1 

 رمُٛبد ٔػالج 

د س ٔطٛبَخ انهٕزبد انضٚزٛخ 
 ( ػًهٗ) 045

 أ.د. يظطفٗ ػطٛخ 

 االرٛهّٛ

0:1 

 انضخبجرمُٛبد ٔػالج ٔطٛبَخ انفخبس ٔ

 (ػًهٙ) 045د س 
 يظطفٗ + أ.د. يسًذ خبد أ.د. سهٕٖ

 

 طبدانًخطٕ
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 (اخزٛبسٚخ ٔزذح 1+ إخجبسٚخ  ٔزذح 41) وثبَٛخ دثهٕو رشيٛى ػبان شلخانف

 

 األربعاء الخميس الوقت الثالثاء الوقت األحد الوقت

4:41 

  ٔانزششٚؼبد انذٔنٛخانمٕاٍَٛ 
 030د س 

 + د. يسًذ ػطّٛأ.د.سٛذ انجُب

 يكزت -)إخزٛبسٖ( 

1:4 

 

 انؼضٕٚخ  ٔػالج ٔطٛبَخ اٜثبسرمُٛبد 
 )َظشٖ( 055س  د

 سشذٚخ يُٗ زسٍٛ +د. د.ؼخ +ًخ أ.د.

 يؼًم انُسٛح

1:4 

  ٔسسى يؼًبس٘يسبزخ 
 )َظشٖ( 043د س 

 أالء خًبل د.

 يؼًم ثسثٙ

:ّ )ٔزذاد  1 ٚزى اخزٛبس يهسٕظ
:ٙ   اخزٛبسٚخ( يبدرٍٛ فمظ يٍ انزبن

 َثشثٕٛندٗفٗ ػهى اٞيمذيخ  .4

 انفٍربسٚخ  .1

3.  ٍ  ٔانزششٚؼبد انذٔنٛخانمٕاَٛ
 

 انسضٕس:

 ٛبد زضٕس انطالة:نا

 جٕع اٞٔل يسبضشاد أٌ الٍٚ.ساٞ

اٞسجٕع انزبنٙ زضٕس فٙ انكهٛخ ْٔكزا 

 ثبنزجبدل.

 

1:4 

  اٞثشٚخ ٔطٛبَخ انًجبَٙرشيٛى 

 041د س 

 انجُب أ.د. انسٛذ

 يكزت -( َظش٘)

3:1 

 زفش ٔػالج ٔطٛبَخ اٞخشبةبد رمُٛ

  (َظش٘) 055د س  

 فٕص٘د. يشاد    

 يؼًم اٞخشبة

3:1 

  ٔسسى يؼًبس٘يسبزخ 

 )ػًهٗ( 043د س  

 د. أالء خًبل

 1ق 

3:1 
 

فٗ يدبل  اٜنٙرطجٛمبد انسبست 
 051ذ أ اٜثبس 

 ( طبسق خالل )أ.د/ 

1:3 

 خشبةج ٔطٛبَخ اٞٛبد زفش ٔػالرمُ

  (ػًهٙ) 055د س  
 د. يشاد فٕص٘   

 يؼًم اٞخشبة

1:3 

 انؼضٕٚخ  ٔػالج ٔطٛبَخ اٜثبسرمُٛبد 

 هٗ()ػً 055د س 
 سشذٚخ يُٗ زسٍٛ +د. د. خًؼخ + أ.د.

 يؼًم انُسٛح

1:3 

 يمذيخ فٗ ػهى اَٜثشثٕٛندٗ 

  )إخزٛبسٖ( 055و د 

 يسًذ أزًذ  د. ربيش

 يؼًم ثسثٗ

0:1 

 (1يششٔػبد ثسثٛخ )

  يكزت 010د س  

 ذيسً ٚسخيبد/ أ.  

 د. زسٍٛ يشػٙ

0:1 

 

 011و ص  ربسٚخ انفٍ

 ًٛبٌ انسٕٚهٙأ.د. سه

  زتيك-)إخزٛبسٖ( 
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 ٔزذح اخزٛبسٚخ(1ٔزذح إخجبسٚخ +  41) يؼًبس٘ رشيٛىدثهٕو  –انفشلخ اٞٔنٗ 
 

 مالحظات األربعاء الوقت االثنين الوقت السبت الوقت

44:45 

  045و  ثٛئخ انًٕالغ اٞثشٚخ د

 َظش٘ )يكزت( 
 د/زسٍٛ يشػٙد. ػبطف ػجذانهطٛف +أ

1:4 

د و انزسهٛم ا٠َشبئٙ نهًجبَٙ اٞثشٚخ 

 )َظش٘( 014
 / يكزتأ.د/ٚبسش ٚسٛٗ 

1:4 

 بس٘ ُْٔذسخ ٔطفٛخرظًٛى يؼً

 )َظش٘(  055د و

 د. االء خًبل
 يؼًم ثسثٗ

 
 

)ٔزذاد اخزٛبسٚخ(  1 ٚزى اخزٛبس يهسٕظّ:

 يبدرٍٛ فمظ يٍ انزبنٙ:

 

ػالج ٔطٛبَخ انزشاكٛت اندظٛخ فٙ  .4

 035انًجبَٙ اٞثشٚخ د و 

ػالج ٔطٛبَخ انظٕس اندذاسٚخ فٙ  .1

 031خ د و ثشٚاٞانًجبَٙ 

ٚخ د و ًجبَٙ اٞثشٕٛنٕخٙ نهانزهف انج .3

031 

 انسضٕس:

 انٛبد زضٕس انطالة:

 اٞسجٕع اٞٔل يسبضشاد أٌ الٍٚ.

ْٔكزا اٞسجٕع انزبنٙ زضٕس فٙ انكهٛخ 

 ثبنزجبدل.

 

 41:44 

 040د وكًٛٛبء انزشيٛى ٔانظٛبَخ 

 )َظش٘( يكزت
 أ.د/سٕسٍ دسٔٚش

3:1 

 فٙ ظٛخػالج ٔطٛبَخ انزشاكٛت اند 

 035د و  انًجبَٙ اٞثشٚخ
 يكزت -)َظش٘( )اخزٛبس٘( 

 يسًٕد+ د. يسًذ ػطٛخ د/ػجذهللا

 
3:1 

 اندٕٛنٕخٛب انُٓذسٛخ نهًٕالغ اٞثشٚخ

 )َظش٘( يكزت 055  د و
 سًٕد ػجذ انسبفعيد/ 

4:41 

 040د و كًٛٛبء انزشيٛى ٔانظٛبَخ
 )ػًهٙ(

 د/سٕسٍ دسٔٚشأ.

 يؼًم ثسثٗ

 1:3 

 اندظٛخ فٙٛت شاكػالج ٔطٛبَخ انز
  035د و انًجبَٙ اٞثشٚخ 

 يؼًم اٞزدبس -)َظش٘()اخزٛبس٘( 

 يسًٕد+ د. يسًذ ػطٛخ د/ػجذهللا

1:3 
 انًؼبدٌ ٔانظخٕس 

 )َظش٘( 045د س 

 نسبفع/ يكزتد/يسًٕد ػجذ ا

1:4 
 يذخم انٗ اثبس ٔزضبسح يظش االساليٛخ 

 )أ.د/ يسًذ زًضح( 051أ ط 
1:3 

 شٚخ  الثٙ اانزهف انجٕٛنٕخٙ نهًجبَ

  اخزٛبس٘ 031د و )َظش٘( 

 أ.د/ يبٚسخ يسًذ 

 يؼًم ثسثٙ    

0:1 

 انًؼبدٌ ٔانظخٕس فٙ يدبل االثبس 

 )ػًهٙ(  045د س 

 (انسبفع )يكزتد/يسًٕد ػجذ 

3:1 

ػالج ٔطٛبَخ انظٕس اندذاسٚخ فٙ 
 / يكزت 031د و  انًجبَٙ اٞثشٚخ

 )َظش٘ ( )اخزٛبس٘(

 ٙ شػٍ يد/زسٛأ.د. ػبطف ػجذانهطٛف +

0:1 

د و انزهف انجٕٛنٕخٙ نهًجبَٙ اٞثشٚخ 
031 

 )ػًهٙ( يكزت )اخزٛبس٘( 

 أ.د/ يبٚسخ يسًذ

  

1:3 

ػالج ٔطٛبَخ انظٕس اندذاسٚخ فٙ 

  انًجبَٙ اٞثشٚخ

  )اخزٛبس٘( -)ػًهٙ( 031د و  

 د/زسٍٛ يشػٙأ.د ػبطف ػجذانهطٛف + 
 يؼًم ثسثٙ
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 (اخزٛبسٚخٔزذح  1+  إخجبسٚخٔزذح  41) يمعمار دبموم ترميم  ةانيالفرقة الث

 مالحظات االربعاء  الوقت اإلثنين الوقت السبت الوقت

45-44 

  015سسٕيبد رُفٛزّٚ د و 

 )َظش٘ + ػًهٙ( يكزت

 أ.د/ ٚبسش ٚسٛٙ 

1:4 

ٕزذاد انضخشفٛخ فٙ انًجبَٙ ٛبَخ انػالج ٔط

  ٔانسدشٚخ ٔاندظٛخ اٞثشٚخ

 )َظش٘( يكزت - 041د و 

 ش آدود.ػً فٙ+ػفٛا.د. ْبنّ  

1:4 

 انًجبَٙ فٙػالج ٔطٛبَخ انفسٛفسبء 

  034د و  االثشٚخ

 )َظش٘( يكزت )اخزٛبس٘(

 د. يُٗ فؤادأ.

 

 

)ٔزذاد  1يهسٕظّ: ٚزى اخزٛبس 

 بنٙ:اخزٛبسٚخ( يبدرٍٛ فمظ يٍ انز

 

ّ انزكسٛبد  .4 ػالج ٔطٛبَ

 ٙ انسٕائظ اٞثشٚخ انضخشفٛخ ػه

 ٔزذح ( 1)  035د و 

ٍ زفبئش ٔيزبزف و .1     014ص  ف

 ح (ٔزذ 1) 

3.  ٙ ػالج ٔطٛبَخ انفسٛفسبء ف

ٙ االثشٚخ د و   1)  034انًجبَ

 ٔزذح (
 انسضٕس:

 انٛبد زضٕس انطالة:

ٌ الٍٚ.  اٞسجٕع اٞٔل يسبضشاد أ

ٙ انكهٛخ  ٙ زضٕس ف اٞسجٕع انزبن

 ْٔكزا ثبنزجبدل.

 

41:44 

 فٍ زفبئش ٔيزبزف

 يكزت  )اخزٛبس٘( 014و ص 

 د. زسٍٛ يشػٙ

3:1 

ٙ انضخشفٛخ فٙ انًجبَ انٕزذادَخ طٛبػالج ٔ
 041د و  ندظٛخاٞثشٚخ ٔانسدشٚخ ٔا

 ا.د. ْبنّ ػفٛفٙ+ د.ػًش آدو 

 يؼًم ثسثٗ)ػًهٙ( 

3:1 

 انًجبَٙ فٙػالج ٔطٛبَخ انفسٛفسبء 
 )اخزٛبس٘( )ػًهٙ(  034د و  االثشٚخ

 د. يُٗ فؤادأ.

 يؼًم ثسثٗ

1:4 

 041د و  يُبْح اػذاد يششٔػبد انزشيٛى

 ت يكز)َظش٘( 
 طبنر سٍيسأ.د. 

1:3 

فٙ انًجبَٙ  ػالج ٔطٛبَخ انٕزذاد انضخشفٛخ

 041د و  اٞثشٚخ ٔانسدشٚخ ٔاندظٛخ
 ا.د. ْبنّ ػفٛفٙ+ د.ػًش آدو 

 يؼًم ثسثٗ)ػًهٙ( 

1:3 

 انزؤْٛم ٔاداسِ انًٕالغ اٞثشٚخ

 )يكزت( 010د و   
 د. االء خًبل

3:1 
 041د س  رشيٛى ٔطٛبَخ انًجبَٙ ٔانًٕالغ اٞثشٚخ

 جُبذ انانسٛ /ا.د

 )َظش٘( يكزت

1:3 

سٛبد انضخشفٛخ ػهٙ ػالج ٔطٛبَخ انزك

)َظشٖ(  035د و انسٕائظ اٞثشٚخ 
 يكزت )اخزٛبس٘(

 د. ششٚف ػًشد. ػًش أدو + 

0:1 

 015د و  يششٔع انزخشج

 يكزت َظش٘()

سٛذ انجُب +أ. د/ يسسٍ طبنر + انأ.د/ 
أ.د/ ٚبسش ٚسٛٙ + د/ يسًٕد ػجذ 

 خًبلء اال انسبفع + د/

 

1:3 
 اٜنٙ فٙ يدبل اٜثبس انسبست رطجٛمبد

 انكهٛخ – 051ذ أ  
0:1 

ػالج ٔطٛبَّ انزكسٛبد انضخشفٛخ ػهٙ 

)ػًهٙ ( يؼًم  035انسٕائظ اٞثشٚخ د و 

 ثسثٗ

 د. ششٚف ػًشد. ػًش أدو  + 

 )اخزٛبس٘(
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 ٔزذح اخزٛبسٚخ( 1ٔزذح إخجبسٚخ +  1) )رشيٛى ػبو( يح يبخسزٛشَبثش
 

 مالحظات الخميس الوقت الثالثاء الوقت داالح وقتلا

3:1 

ػالج ٔطٛبَخ  فٙ يٕضٕػبد

 انفسٛفسبء

 )اخزٛبس٘(  545د ؽ 
 .د. يُٗ فؤادأ

 اٞخشبةيؼًم 

3:1 

يٕضٕػبد فٙ ػالج ٔطٛبَخ انفخبس ٔانخضف 

 545د ؽ 

 )اخزٛبس٘(
 أ.د. يسًذ يظطفٗ

 اٞخشبةيؼًم 

3:1 

 

 ػالج ٔطٛبَخ اٜثبس فٙيٕضٕػبد 

 خ دظٛان

 (اخزٛبس٘) 511د ؽ 
 (4لبػخ ) 

 ػفٛفْٙبنخ  أ.د/

 اٞخشبةيؼًم 

 انسضٕس:

 انٛبد زضٕس انطالة:

ٌ الٍٚ.  اٞسجٕع اٞٔل يسبضشاد أ

ٙ انكهٛخ  ٙ زضٕس ف اٞسجٕع انزبن

 ْٔكزا ثبنزجبدل.

 

1:3 

 554و س -ٚخ انًٕالغ اٞثش

 سٛذ انجُب أ.د/ ان

 +اسزبر اساليٙ

 + اسزبر يظش٘

 )انكهٛخ( 

1:3 

 انٕسبئم انؼهًٛخ انسذٚثخ نزسدٛم ٔرٕثٛك اٜثبس 

 551د س 

 أ.د. يُٗ فؤاد

 اٞخشبةيؼًم 

1:3 

رمُٛبد انًُسٕخبد  فٙيٕضٕػبد 

 دبدٔانس

 )اخزٛبس٘( 540د ع 

 إثشاْٛى زبيذ د.

 اٞخشبةيؼًم 

 

0:1 

رؤْٛم انًجبَٙ  فٙيٕضٕػبد 

  شٚخاٞث

 ٘()اخزٛبس 543د و 

 د. االء خًبل
  ةاٞخشبيؼًم 

 

0:1 

 

 

 انسدشٚخ انًجبَٙرشيٛى  فٙيٕضٕػبد 

 ( اخزٛبس٘) 545د و 

 أ.د. يسسٍ طبنر

 اٞخشبةيؼًم 

  

 

:ّ  ٔزذاد )يبدرٍٛ فمظ( يًب ٚهٙ 1 ٚزى اخزٛبس يهسٕظ
 يٕضٕػبد فٙ ػالج ٔطٛبَخ اٜثبس اندظٛخ  .4

 ضف ٔانخنفخبس يٕضٕػبد فٙ ػالج ٔطٛبَخ ا .1

 انسدشٚخ انًجبَٙرشيٛى  فٙيٕضٕػبد  .3
 ػالج ٔطٛبَخ انفسٛفسبء فٙ ػبديٕضٕ .1

 رمُٛبد انًُسٕخبد ٔانسدبد فٙيٕضٕػبد  .0

 رؤْٛم انًجبَٙ اٞثشٚخ يٕضٕػبد فٙ .5
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 اخزٛبسٚخ(   ٔزذاد 1ٔزذاد اخجبسٚخ +  1ؼضٕٚخ )انثبس اٜيبخسزٛش رشيٛى 

 

 

 

 ظاتمالح الخميس الوقت الثالثاء الوقت األحد الوقت

3:1 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج 

د اٛبًٕٔيٛبَخ انٔط

 ٔانًسُطبد

 )اخزٛبس٘( 545د ع 

 أ.د/ خًؼخ ػجذ انًمظٕد
 يؼًم ثسثٙ

3:1 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج 

 ٔطٛبَخ انًٕاد االثُٕخشافٛخ

 )اخزٛبس٘( 544د ع 

 انسذٚذ٘أ.د/ َسشٍٚ 

 يؼًم ثسثٙ

1:3 

يخ فٙ ػالج يٕضٕػبد يزمذ

ٔنٕزبد ٔطٛبَخ انكشرَٕبج 

 انًٕيٛبٔاد

 )اخزٛبس٘( 541د ع 

 ٍٛزس د/ يُٙ
 يؼًم ثسثٙ

وحدات اختيارية( مما  4) فقط مادتينم اختيار ه: يتممحوظ
 يمي:

 

ٙ ػالج ٔطٛبَخ االخشبة يٕضٕػبد .4  يزمذيخ ف

ٙ ػالج ٔطٛبَخ انًٕاد االثُٕخشافٛخػبد يزمذييٕضٕ .1  خ ف

ٙ ػالج ٔطٛبَخ انكشرَٕبج ٔنٕزبد يٕضٕػبد يزمذيخ ف .3

 يٛبٔادانًٕ

ٙ ػالج ٔطٛبَخ ايٕضٕػبد يزمذ .1  ؼظبو ٔانؼبجانٔ دندهٕيخ ف

ٙ ػاليٕضٕػبد  .0  ج ٔطٛبَخ انًٕيٛبٔاد ٔانًسُطبديزمذيخ ف

ٙ يمبٔيخ انزهف انًٛكشٔ .5  ثٕٛنٕخٙرطجٛك انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ ف

 انسضٕس:

 انٛبد زضٕس انطالة:

 اٞسجٕع اٞٔل يسبضشاد أٌ الٍٚ.

 ْٔكزا ثبنزجبدل.اٞسجٕع انزبنٙ زضٕس فٙ انكهٛخ 

 

1:3 

انكزبثخ انؼهًٛخ نهشسبئم 

 ٔاالثسبس

 554 أد 

 ظٕدانًمأ.د /خًؼخ ػجذ 
 االرٛهّٛ

1:3 

انزسهٛم االزظبئٙ ٔلٕاػذ انجٛبَبد 

 ثبسفٙ رشيٛى اال

 اٌد. دانٛب صٚذ

 االرٛهّٛ 553 أد 

1 :0 

رطجٛك انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ فٙ 

 يمبٔيخ انزهف انًٛكشٔثٕٛنٕخٙ
 س٘()اخزٛب 540د ع 

 بٚسخ يسًذأ.د/ ي

  م ثسثٙيؼً

0:1 

فٙ ػالج ذيخ يٕضٕػبد يزم

 ٔانؼظبو ٔانؼبج ٔطٛبَخ اندهٕد
 )اخزٛبس٘( 555د ع 

 أ.د/ خًؼخ ػجذ انًمظٕد

 يؼًم ثسثٙ

 

0:1 

ج يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػال

 ٔطٛبَخ اٞخشبة
 )اخزٛبس٘( 550د ع 

 أ.د/ َسشٍٚ + أ.د . طفب ػجذانمبدس

 يؼًم ثسثٙ
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 اخزٛبسٚخ(   ٔزذاد 1ٔزذاد اخجبسٚخ +  1) ٕٚخغٛش انؼضثبس اٜيبخسزٛش رشيٛى 

 

 

 

 

 

 ظاتمالح الخميس الوقت الثالثاء الوقت األحد الوقت

3:1 

زمذيخ فٙ ػالج ػبد ييٕضٕ

 ٛبَخ انفخبس ٔانسٛشايٛكٔط

 )اخزٛبس٘( 550د.ؽ  
 أ.د. يسًذ يظطفٗ

 يؼًم ثسثٙ

3:1 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج 

 ٔطٛبَخ انظٕس اندذاسٚخ

 ٛبس٘()اخز 551د.ؽ  
 أزًذ شؼٛت+ أ.د.  ؤاديُٙ فأ.د. 

 يؼًم ثسثٙ

1:3 

نٕخٛب انُبَٕ فٙ رطجٛمبد ركُٕ

 رشيٛى ٔطٛبَخ االثبس

 )اخزٛبس٘( 545د.ؽ  
 أ.د/ أثٕ ثكش يٕسٗ

 يؼًم ثسثٙ

 

 وحدات( من التالي: 4ط )مادتين فقار اختي ممحوظه: يتم
ٙ ػالج ٔطٛبَخ اٜثبس انسدشٚخ يزمذيخيٕضٕػبد  -4   ف

 ػالج ٔطٛبَخ انفخبس ٔانسٛشايٛك فٙ يزمذيخيٕضٕػبد  -1

ٙ رشيٛى ٔطٛبَخ االثبس -3 ٕ ف  رطجٛك ركُٕنٕخٛب انُبَ

ٙ ػالج ٔطٛبَخ انفسٛفسبء يزمذيخيٕضٕػبد  -1  ف

ٙ ػالج ٔطٛبَخ انظٕس  يزمذيخيٕضٕػبد  -0  سٚخاندذاف

ٙ ػالج ٔطٛبَخ يخيزمذيٕضٕػبد  -5 االثبس غٛش انؼضٕٚخ  ف

 انغبسلخ

 انسضٕس:

 انٛبد زضٕس انطالة:

 ٔل يسبضشاد أٌ الٍٚ.اٞسجٕع اٞ

 ْٔكزا ثبنزجبدل.اٞسجٕع انزبنٙ زضٕس فٙ انكهٛخ 

 

1:3 

 

انكزبثخ انؼهًٛخ نهشسبئم 

 ٔاالثسبس
 554 أد 

 أ.د /خًؼخ ػجذ انًمظٕد

 االرٛهّٛ

1:3 

انزسهٛم االزظبئٙ ٔلٕاػذ انجٛبَبد 

 فٙ رشيٛى االثبس
 ٚذاٌد. دانٛب ص

 553 أد 

 ٛهّٛاالر

1 :0 

الج يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػ

ٔطٛبَخ اٜثبس غٛش انؼضٕٚخ 

 انغبسلخ

 )اخزٛبس٘( 544د.ؽ  
 أ.د. يسسٍ طبنر +أ .د/ أثٕ ثكش

  يؼًم ثسثٙ
0:1 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج 

 ٔطٛبَخ اٜثبس انسدشٚخ

 )اخزٛبس٘( 553د.ؽ  
 أ.د. يسسٍ طبنر

 يؼًم ثسثٙ

 
0:1 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج 

 ٔطٛبَخ انفسٛفسبء

 )اخزٛبس٘( 555د.ؽ  
 أ.د. يُٙ فؤاد

 يؼًم ثسثٙ
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Master Program in Inorganic Materials Conservation  

(4 Units Compulsory Subjects + 4Units Selective Subjects) 

Time Sunday Time Tuesday Time Thursday Notes 

2: 3 

Advanced Topics in the 

Conservation and Treatment 

of Stone  

(CI 603) 

Prof/ Mohsen Saleh  

2: 3 

Statistical Analysis and 

Databases for 

Conservation 
CA(603) 

Dr.dalia zedan  

2: 3 

Scientific Writing 

CA(601)  

Prof/ Gomaa abd El - 

maksoud 

 

Note: Choose (1 Credit hours) just 

two subject form a Selective 

subject: 
 

1- Advanced Topics in the Conservation and 

Treatment of Pottery and Ceramic (CI 605) 

(2 Credit hours). 
2- Advanced Topics in the Conservation and 

Treatment of Stone (CI 603) (2 Credit 

hours). 

3- Advanced Topics in the Conservation and 

Treatment of Mosaic (CI 609) (2 Credit 

hours). 
4- Advanced Topics in the Conservation and 

Treatment of Mural Painting (CI 604) (2 

Credit hours). 

5- Application of Nano technology in 

Conservation CI(610) (2 Credit hours). 
6- Advanced Topics in the Conservation and 

Treatment of Underwater Inorganic Artefact 

CI(611)  

Attendance  

Student attendance mechanisms:  

 First week: via online learning 

platforms  

 Second week:  on faculty premises, 
and so on interchangeably. 

3: 4 

Advanced Topics in the 
Conservation and Treatment 

of Pottery and Ceramic (CI 

605) 

 (Selective) 

Prof/ Mohamed mostafa 

3: 4 

Advanced Topics in the 

Conservation and 
Treatment of Mosaic 

(CI 609) (Selective) 

Prof/ Mona foad 

3: 4 

Application of Nano 

technology in Conservation 
CI(610) 

Prof / Abo baker mousa 

 

   4- 5 

Advanced Topics in the 

Conservation and 

Treatment of Mural 
Painting 

(CI 604) (Selective) 

Prof/ mona foad  + dr. 

hussenmari 

4- 5 

Advanced Topics in the 

Conservation and 
Treatment of Underwater 

Inorganic Artefact 

CI(611) 

Prof/ Mohsen Saleh  + 

Prof / Abo baker mousa 
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 اخزٛبسٚخ(  ادٔزذ 1ٔزذاد اخجبسٚخ +  1) انزشيٛى انًؼًبس٘يبخسزٛش  شَبيحث

  

 مالحظات االثنين  األحد     السبت 

4:41 

انزظًٛى االَشبئٙ ٞػًبل 

انًجبَٙ انًشٛذح يٍ انطٕة 
 ٔاالزدبس االثشٚخ

 )اخزٛبس٘( 550د و 

 أ.د/ ٚبسش ٚسٛٙ

 يؼًم ثسثٙ

1 -3 

 يٕضٕػبد خبطخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ

 خ االثشٚخ انطُٛٛانًُشآد 
 )اخزٛبس٘(543د و 

 د/ يسًٕد ػجذ انسبفع

 يؼًم ثسثٙ

1- 3 

االخزجبساد غٛش انًزهفخ ٔاػًبل 

 انشطذ ٔانطشق اندٕٛفٛضٚبئٛخ
 551 ود 

 أ.د/ ػجبط يسًذ يظطفٗ 

 يؼًم ثسثٙ

 4فقط ) مادتينممحوظه: يتم اختيار 
 من التالي: (وحدات

يٍ  انزظًٛى االَشبئٙ ٞػًبل انًجبَٙ انًشٛذح .4

 انطٕة ٔاالزدبس االثشٚخ

 يٕضٕػبد خبطخ فٙ يٛكبَٛكب انزشثخ  .1

يٕضٕػبد خبطخ فٙ انزشيٛى االَشبئٙ  .3
 االثشٚخ نٟسمف انخشجٛخ 

رطجٛك انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ فٙ يمبٔيخ انزهف  .1

 انًٛكشٔثٕٛنٕخٙ

يٕضٕػبد خبطخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ انًُشآد  .0

 انطُٛٛخ االثشٚخ 
ٕافك نهًجبَٙ إداسح ٔإػبدح انزؤْٛم انًز  -5

  ٔانًٕالغ انزشاثٛخ

 انٛبد زضٕس انطالة: انسضٕس:

 اٞسجٕع اٞٔل يسبضشاد أٌ الٍٚ.

 ْٔكزا ثبنزجبدل.اٞسجٕع انزبنٙ زضٕس فٙ انكهٛخ 

 

1:4 

إداسح ٔإػبدح انزؤْٛم انًزٕافك 
 نهًجبَٙ ٔانًٕالغ انزشاثٛخ

 )اخزٛبس٘(544و د 

 د/ انسٛذ انجُبأ.

 يؼًم ثسثٙ

3 – 1  

 خ انؼهًٛخ نهشسبئم ٔاالثسبسانكزبث

 554 أد 

 أ.د /خًؼخ ػجذ انًمظٕد

 االرٛهّٛ

3- 1 

يٕضٕػبد خبطخ فٙ يٛكبَٛكب 

 )اخزٛبس٘( 551و  د انزشثخ

 أ.د/ ػجبط يسًذ يظطفٗ 

 يؼًم ثسثٙ

1 :3 

يٕضٕػبد خبطخ فٙ انزشيٛى 

االَشبئٙ نٟسمف انخشجٛخ 

  االثشٚخ

 س٘()اخزٛب555د و 
 أ.د/ ٚبسش ٚسٛٙ

 ثٙيؼًم ثس

  1- 0 

رطجٛك انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ فٙ 

 يمبٔيخ انزهف انًٛكشٔثٕٛنٕخٙ

 )اخزٛبس٘( 541 ود 

 أ.د/ يبٚسخ يسًذ
 يؼًم ثسثٙ
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(  خاخزٛبسٚ ادٔزذ 1إخجبسٚخ + ٔزذاد  5)شيٛى ػبو ِ رثشَبيح دكزٕسا  

 

 مالحظات الخميس الوقت اءالثالث    الوقت األحد الوقت

1- 3 

انزخظض  يششٔع ثسثٙ فٙ يدبل

 اخجبس٘()انذلٛك 

أ.د فبطًخ زهًٙ +أ.د ٔفٛمّ 
 انهطٛفف ػجذأ.د ػبطَظسٙ + 

 يكزت

1- 3 

دبل انزمبدو انطجٛؼٙ ٔانظُبػٙ فٙ ي

 )اخجبس٘(  ثبسرشيٛى اٜ
أ.د. خبنذ إثشاْٛى أ.د ْبنّ ػفٛفٙ + 

 انُدبس

3-1 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ 

 بس٘(اٜثبس انًشكجخ )اخزٛ
 طفب ػجذانمبدس س + أ.د.أ.د. ٔفبء إَٔ

فقط  تينماد يختار عمي الطالب ان ه:ممحوظ
 وحدات( من المواد االختيارية التالية: 4)

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ  -4

 شٚخ ٔيٕاد انجُبء.اٞث انًجبَٙ

انزسدٛم ثالثٙ االثؼبد ٔانًُزخخ انشلًٛخ  -1

 دبل رشيٛى اٜثبس.ٙ يف

يٕضٕػبد خبطخ فٙ دساسخ انزغٛش  -3
اد فٙ انًٕنزغٛش انهَٕٙ ًٛبئٙ ٔاانكٛ

 اٞثشٚخ.

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ  -1

 اٜثبس انًشكجخ.

 انسضٕس:

 انٛبد زضٕس انطالة:

 اٞسجٕع اٞٔل يسبضشاد أٌ الٍٚ.

 .ْٔكزا ثبنزجبدلاٞسجٕع انزبنٙ زضٕس فٙ انكهٛخ 

 

3- 1 

ج ػال يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ

ٔطٛبَخ انًجبَٙ اٞثشٚخ ٔيٕاد 
 ٘()اخزٛبس انجُبء

 أ.د. انسٛذ انجُب 

 يكزت

3-1  
انزسهٛم االزظبئٙ ٔلٕاػذ انجٛبَبد فٙ 

 يدبل رشيٛى اٜثبس )اخجبس٘(

 د. دانٛب صٚذاٌ

1 :0 

يٕضٕػبد خبطخ فٙ دساسخ انزغٛش 

فٙ انًٕاد َٙ انكًٛٛبئٙ ٔانزغٛش انهٕ
 اٞثشٚخ )اخزٛبس٘(

أ.د. سٕسٍ دسٔٚش+ د. زسٍٛ 

 يشػٙ+ د. يُٙ زسٍٛ

1- 0 

ثٙ االثؼبد ٔانًُزخخ سدٛم ثالانز

انشلًٛخ فٙ يدبل رشيٛى اٜثبس 
 )اخزٛبس٘(

 د. ٚبسش ٚسٛٙأ.

 تيكز

    

 

 

 



 خبيؼخ انمبْشح                          

 عمي ان تعود الي وضعها االول (الدراسات العميا مرحمة) لشهر رمضان الكريم الجداول الدراسية                   كهٛخ اٜثبس                            
 م0201 /0202 الجامعيلمعام  الثاني اسيالدر فصل ال  بعد شهر رمضان المعظم/                        رشيٛى اٜثبسلسى                       

 الكلية عميد                                                                        والبحوث العليا الدراسات لشئون الكلية وكيل                                                    اآلثار ترميم قسم رئيس     

 محمد علي أحمد رجب/د.أ                                                                       محسن صالح/ د.أ                                                      للطيف برانيهاطف عبداع /د.أ 
 

 

 اخزٛبس٘( ٔزذح 1إخجبس٘ +  ٔزذح 1)َبيح دكزٕساِ انزشيٛى انًؼًبس٘ شث
 

 بديالزظ اٞسثؼبء  اإلثنين   انسجذ 

2-3 

 

انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ رطجٛك 
فٙ يمبٔيخ انزهف انسششٖ 

 خظض انذلٛكيدبل انزفٙ 

  540د و 
 )َظش٘( )اخزٛبس٘(

 مايسة /أ.د

 يؼًم انُسٛح
 

1:3 

يٕضٕػبد خبطخ فٙ 

 اندٕٛنٕخٛب انُٓذسٛخ

 555د و 

 )َظش٘( )اخزٛبس٘(

  محمود عبد الحافظ /د

 يؼًم انُسٛح

3 :1 

 

 ثٛخ     اٞثشٚخ ٔانزشا إداسح انًجبَٙ ٔانًٕالغ

 555د و 

 د. االء خًبل

 )َظش٘( )اخزٛبس٘(

 1لبػخ  

ّ: ٚدت ػهٗ انطبنت اخزٛبس )  ٔزذاد( 1يهسٕظ
 

 يٕضٕػبد خبطخ فٙ اندٕٛنٕخٛب انُٓذسٛخ -4

 ٔزذح( 1)  555د و 

 ٔزذح( 1) 555د و  -إداسح انًجبَٙ ٔانًٕالغ اٞثشٚخ ٔانزشاثٛخ  -1

ٙ يٛكبَٛ -3  زشثخكب ٔدُٚبيٛكب انيٕضٕػبد خبطخ ف

 ٔزذح( 1) 555د و 

ٙ ا -1 ٙ ٔانظٛبَخ انٕلبئٛخ ف  انًٕالغ اٞثشٚخ نًجبَ

 ٔزذح( 1) 541د و                                  

ٙ يدبل  -0 ٖ ف ٙ يمبٔيخ انزهف انسشش رطجٛك انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ ف

 ٔزذح( 1) 540د و   -انزخظض انذلٛك 
 

 انسضٕس:

 انٛبد زضٕس انطالة:

 اٞسجٕع اٞٔل يسبضشاد أٌ الٍٚ.

 ثبنزجبدل. ْٔكزاٛخ اٞسجٕع انزبنٙ زضٕس فٙ انكه

 

3 :1 

فٙ انظٛبَخ انٕلبئٛخ  

 ٕالغ اٞثشٚخانًجبَٙ ٔانً

 541د و 

 يسسٍ طبنرأ.د/ 

 )َظش٘( )اخزٛبس٘(

 يؼًم انُسٛح 

0:1 

 

انزمُٛبد ٔانًٕاد انسذٚثخ فٙ 

ٞثشٚخ    ٙ ا ٙ نهًجبَ  انزشيٛى ا٠َشبئ

 553د و  

 ػجبط يسًذ يظطفٗ أ.د/ 

 )َظش٘( يؼًم انُسٛح

1 :0 

يٛكبَٛكب ٔدُٚبيٛكب  خبطخ فٙ يٕضٕػبد

 انزشثخ

 555د و 

 ()َظش٘( )اخزٛبس٘ 

 عباس محمد مصطفى /أ.د
 يؼًم انُسٛح

0:1 

يٕضٕػبد خبطخ فٙ 

انزظًٛى انًؼًبس٘ 

ٔدساسبد ثٛئخ انًٕالغ 

 اٞثشٚخ ٔانزشاثٛخ

 550 د و

أ.د/ انسٛذ انجُب + د. االء 

 خًبل

 1)َظش٘( لبػخ 

    

 
 


