
 جدول محاضرات قسم اآلثار اليونانية والرومانية

م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى   

 الفرقة الثانية

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

كود  اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى عام

 المادة

 اليوم

فاطمة الزهراء عليوه د.  أ  94:9 – 9 شيحة اجبارى عام مقدمة فى اللغة  

 المصرية القديمة

ى ر 

029 

  السبت

22402 –  94:9 شيحة اجبارى عام  ب 

02422 – 224:9 شيحة اجبارى عام عمارة رومانية  د. والء مصطفى أ 

 وبيزنطية

ى ر 

029 
29420 – 02422 شيحة اجبارى عام  ب 

ى ر  اآلثار الغارقة  د. باسم إبراهيم  أ  2942 – 20402 شيحة اجبارى عام

029 
0 –  2942 شيحة اجبارى عام  ب 

 تاريخ  أ.د خالد غريب أ  94:9 – 9 شيحة اجبارى عام

يونانى، رومانى، 

 بيزنطى

ى ر 

022 

اءالثالث  

22402 –  94:9 شيحة اجبارى عام  ب 

02422 – 224:9 شيحة اجبارى عام عالء صابرأ.د  أ  ة ديانة وأساطير يوناني 

 رومانية

ى ر 

022 
29420 – 02422 شيحة اجبارى عام  ب 

تأثيرات هيلينسية  أ.د محمود إبراهيم  أ  2942 – 20402 شيحة اجبارى عام

 وبيزنطية

 ى ر 

0 –  2942 شيحة اجبارى عام  ب 

 عميد الكلية             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   ية          والرومان يةاليوناناآلثار رئيس قسم  

                                               

 

 

   أ.د احمد رجب محمد                   أ.د محسن محمد نجم الدين                             أ.د خالد غريب شاهين 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول محاضرات قسم اآلثار اليونانية والرومانية

م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى   

 الفرقة الثالثة

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

كود  اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى عام

 المادة

 اليوم

منى جبر  أ.م.د  أ  94:9 – 9 شيحة اجبارى عام ى فن النحت يونانى رومان 

 بيزنطى

ى ر 

029 

 االحد

22402 –  94:9 شيحة اجبارى عام  ب 

02422 – 224:9 شيحة اجبارى عام قراءات أثرية باللغة  د. فاطمة الزهراء أ 

 األوربية 

ى ر 

022 
29420 – 02422 شيحة اجبارى عام  ب 

قراءاة المناظر ونصوص  أ.د عبد الرحمن على أ  2942 – 20402 شيحة اجبارى عام

المعابد فى العصرين 

قاً تطبياليونانى الرومانى 

 على معبدى إدفو ودندرة

ى ر 

020 
0 –  2942 شيحة اجبارى عام  ب 

مصطفىد. والء  أ  94:9 – 9 شيحة اجبارى عام  فخار 

ىطيونانى، رومانى، بيزن  

022ى ر ربعاءاال   

22402 –  94:9 شيحة اجبارى عام  ب 

02422 – 224:9 شيحة اجبارى عام 023ى ر فن متاحف وحفائر د. فاطمة الزهراء أ   

29420 – 02422 شيحة اجبارى عام  ب 

 الصالت الحضارية بين أ.د جمال عبد الرحيم أ  2942 – 20402 شيحة اجبارى عام

الفنون البيزنطية 

 والفارسية

ى ر 

022 
0 –  2942 شيحة اجبارى عام  ب 

 عميد الكلية             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   ية          والرومان يةاليوناناآلثار رئيس قسم 

                                               

 

 

   أ.د احمد رجب محمد                   أ.د محسن محمد نجم الدين                             أ.د خالد غريب شاهين 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جدول محاضرات قسم اآلثار اليونانية والرومانية

م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى   

 الفرقة الرابعة

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

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

 22:ى ر  الفن والعمارة القبطية  أ.د خالد غريب  أ  94:9 – 9 شيحة اجبارى عام

 

 االثنين

22402 –  94:9 شيحة اجبارى عام  ب 

02422 – 224:9 شيحة اجبارى عام منهج البحث التاريخى  أ.د عبد الرحمن على  أ 

 واألثرى

 29:ى ر 

29420 – 02422 شيحة اجبارى عام  ب 

 د محمدى فتحى  أ  2942 – 20402 شيحة اجبارى عام

 

 لغة قبطية 

 

 23:ى ر 

 
0 –  2942 شيحة اجبارى عام  ب 

سيالخم 22:ى ر  لغة ديموطيقى أ.د مها عقيل أ  94:9 – 9 شيحة اجبارى عام  

22402 –  94:9 شيحة اجبارى عام  ب 

02422 – 224:9 شيحة اجبارى عام  22:ى ر  لغة يونانية  د. رشا المفتش  أ 

29420 – 02422 شيحة اجبارى عام  ب 

الفنون الزخرفية فى  أ.م.د منى جبر أ  2942 – 20402 شيحة اجبارى عام

العصرين اليونانى 

 الرومانى

 22:ي ر 

0 –  2942 شيحة اجبارى عام  ب 

 عميد الكلية             وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب             يةوالرومان يةاليوناناآلثار رئيس قسم  

                                               

 

 

   أ.د احمد رجب محمد                   أ.د محسن محمد نجم الدين                             أ.د خالد غريب شاهين 

                                                 

 

 


