
 

           
 

 

            كلية اآلثار 
 الدراسات العليا

 .شارات طبظى اضترطيم اضجديد  : طصان االطتحــان
 ضدارظ اضواحدة حتى اضدارظ اضثاظيظ واضظصف ظكرًايبدأ طن ا :طواريد االطتحان

 . طدة االطتحان دارظ وظصف:طضحوظظ 
 

  اطتحاظاتجدول
 .م 2021 ضضفصل اضصيفى (آثار طصريظ، آثار إدالطيظ، يوظاظى روطاظى ، ترطيم اآلثار  )برظاطج طاجدتير 

 

اضتاريخ اضيوم 
 اضتخصص

 ترطيم اآلثار رطز اضطقرر يوظاظى روطاظى رطزاضطقرر آثار إدالطيظ رطزاضطقرر آثار طصريظ رطزاضطقرر
 602ق ب  م28/8/2021 السبت

 
 قاعة بحث

 

 602ق ب 
 

اللغة المصرية القديمة فى  515ي ر  قاعة بحث
 العصرين اليونانى والرومانى

 التحكم البيئى 605ت ث 

 المواقع اآلثرية 601م ت   المواقع اآلثرية 601م ت  االدارة فى مصر القديمة 615م ص  م29/8/2021 االحد
          

 

 

 اضطختص       اضطراجد                         رئيس شدم اضدرادات اضطضيا      وصيل اضصضيظ ضذؤون اضدرادات اضطضيا واضبحوث                    رطيد اضصضيظ

 
 (احطد رجب طحطد رضى / د.أ )                               (طحدن طحطد صاضح / د.أ )                                 (رزه طحدوب طه./ أ )                 (طاجدة سراج طحطد./ أ )   (رطضان دطيد حاطد ./ أ )

 

  



 

           
 

 

            كلية اآلثار 
 الدراسات العليا

 .شارات طبظى اضترطيم اضجديد  : طصان االطتحــان
 ضدارظ اضواحدة حتى اضدارظ اضثاظيظ واضظصف ظكرًايبدأ طن ا :طواريد االطتحان

 . طدة االطتحان دارظ وظصف:طضحوظظ 
 

 اطتحاظاتجدول
 .م 2021 ضضفصل اضصيفى (اآلثار اضطصريظ، اآلثار اإلدالطيظ، ترطيم اآلثار، يوظاظى روطاظى  )دبضوم 

 

اضيو
اضتاريخ م 

 اضتخصص

 رطز
 اضطقرر

 دبضوم 
 اآلثار اضطصريظ

 رطز
 اضطقرر

 دبضوم 
 اآلثار اإلدالطيظ

 رطز
 اضطقرر

دبضوم  
 ترطيم اآلثار

رطز 
 اضطقرر

 دبضوم 
 يوظاظى روطاظى

 519م ص  م28/8/2021 السبت
 508م ص 
 525م ص 

 (1)لغة قبطية 
 (1)آثار شرقية قديمة 

 

 آثار ما قبل التاريخ

 511أ س 
 516أ س 

 (1)تاريخ الفن 
 الفن القبطى فى العصر اإلسالمي

تكنولوجيا المواد والصناعات  523ت س 
 العضوية القديمة

التأثيرات المصرية على  513ي ر 
العمارة والفنون اليونانية 

 والرومانية
 

 االحد
 

 م29/8/2021
 505م ص 
 
 518م ص 

 : تاريخ مصر القديم 
 دولة وسطى وعصر انتقال أول

 ( 3)لغة مصرية قديمة 

 
 531أ س 

 
 نصوص اثرية بلغة اوربية

 
 530ت ث 

 
 أحبار واصباغ والمواد الملونة

 
 519ي ر 

 
 فن المتاحف والحفائر

دراسة حضارية مقارنة بين مصر ودول  529أ س  تطبيقات الحاسب اآللى 504ح أ   
 المشرق اإلسالمي

    

          

 525م ص  م30/8/2021 االثنين
 506م ص 

 (2)لغة قبطية 
 (1)آثار مصرية قديمة 

 ( 1)تصوير إسالمي  507أ س 
 

تقنيات وعالج وصيانة اللوحات  510ت ث 
 الزيتية

 فنون زخرفية 528ي ر 

مدخل الى اثار وحضارة مصر  502أ س  31/8/2021 الثالثاء
 االسالمية

ت ث 
531 

مدخل الى اثار وحضارة مصر  502أ س  تصوير فوتوغرافي
 االسالمية

مدخل الى اثار وحضارة  502أ س 
 مصر االسالمية

 

 اضطختص        اضطراجد                       رئيس اضقدم                     وصيل اضصضيظضذؤون اضدرادات اضطضيا واضبحوث                         رطيد اضصضيظ
 

 (احطد رجب طحطد رضى / د.أ )         (طحدن طحطد صاضح / د.أ)                               (رزه طحدوب طه./ أ )      (طاجدة سراج طحطد./ أ )   (رطضان دطيد حاطد ./ أ )
 



 

           
 

 

            كلية اآلثار 
 الدراسات العليا

 .شارات طبظى اضترطيم اضجديد  : طصان االطتحــان
 ضدارظ اضواحدة حتى اضدارظ اضثاظيظ واضظصف ظكرًايبدأ طن ا :طواريد االطتحان

 . طدة االطتحان دارظ وظصف:طضحوظظ 
 

 

 جدول

 .م 2021 ضضفصل اضصيفى (تاريخ اضفن  ) دبضوم اطتحاظات
  

 اضتخصص اضتاريخاضيوم 

 رطز  
  اضطقرر

 تاريخ اضفن

 تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال اآلثار 504ح أ  م29/8/2021 األحد
 
 

 اضطختص    اضطراجد                         رئيس اضقدم                   وصيل اضصضيظ ضذؤون اضدرادات اضطضيا واضبحوث                    رطيد اضصضيظ
 

 (احطد رجب طحطد رضى / د.أ )                             (طحدن طحطد صاضح / د.أ )                               (رزه طحدوب طه./ أ )      (طاجدة سراج طحطد./ أ )   (رطضان دطيد حاطد ./ أ )

 
 
 
 

 
  



 

           
 

 

            كلية اآلثار 
 الدراسات العليا

 .شارات طبظى اضترطيم اضجديد  : طصان االطتحــان
 ضدارظ اضواحدة حتى اضدارظ اضثاظيظ واضظصف ظكرًايبدأ طن ا :طواريد االطتحان

 . طدة االطتحان دارظ وظصف:طضحوظظ 
 

  اطتحاظاتجدول
 .م 2021 ضضفصل اضصيفى (آثار طصريظ  )برظاطج دصتوراه  (ترطيم طططارى، ترطيم زير رضوى  )برظاطج طاجدتير 

 

اضتاريخ اضيوم 
 اضتخصص

 برظاطج طاجدتير  رطزاضطقرر
 ترطيم طططارى

 برظاطج طاجدتير  رطزاضطقرر
 ترطيم زير رضوى

 برظاطج دصتوراه  رطز اضطقرر
 آثار طصريظ

 
 السبت

 
 م28/8/2021

 606ث م 
 
 602ت أ 

تصميم المنشات التراثية المشيدة 
 بالخرسانة المسلحة

 طرق فحص وتحليل االثار 

تطبيقات تكنولوجيا النانو فى  610ث غ 
 ترميم وصيانة االثار

عالقات مصر الخارجية  716م ص 
 خالل العصر المتأخر

 

 

 اضطختص       اضطراجد                         رئيس شدم اضدرادات اضطضيا      وصيل اضصضيظ ضذؤون اضدرادات اضطضيا واضبحوث                    رطيد اضصضيظ

 
 (احطد رجب طحطد رضى / د.أ )                               (طحدن طحطد صاضح / د.أ )                                 (رزه طحدوب طه./ أ )                 (طاجدة سراج طحطد./ أ )   (رطضان دطيد حاطد ./ أ )

 
 


