
 جامعة القاهرة          

 البكالوريوس( )مرحلةالجداول الدراسية                            كلية اآلثار                                   

 م 2020/2021الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي                                  ترميم اآلثار قسم      

 

 عميد الكلية                                                                الطالب  اآلثار                                                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ترميم رئيس        
 أ.د/ محسن نجم الدين                                                              أ.د/ أحمد رجب محمد علي      عاطف عبداللطيف برانيه                                                         / أ.د 

 وحدة اختيارية( 2وحدة إجبارية +  15) (ةعضويبرنامج ترميم وصيانة اآلثار ال) الثانية الفرقة

 

 مالحظات  األربعاء الوقت  االثنين  الوقت  السبت  الوقت 

9-10 

 فحص وتحليل وتأريخ االثار العضوية
 منى حسيند/ + سوسن درويش  /أ.د 

 209ت ع )نظري( 

 المخطوطات معمل 

10:9 

 تقنيات االيقونات )اختياري( 

 منى حسين د/ 
 9ت ع  )نظري( االتيليه 

11:9 

عالج وصيانة صور المومياوات  
 وااليقونات والكارتوناج 

 207ت ع  منى حسين د/ 

 (  نظري)
 معمل المخطوطات 

 االختياري: 

في المواد  (ةوحد  2)يجب على الطالب اختيار 

 االختيارية يتم اختيار ماده واحده فقط من التالي: 

وحدة(  2تقنيات االيقونات )-1  

وحدة(  2ترميم االثار الغارقة العضوية ) -2  
 

 الحضور:

 اليات حضور الطالب:

  بالكلية حضوري األول محاضراتاألسبوع 

 وهكذا بالتبادل. الين التالي اوناألسبوع 

 النظرية: المحاضرات 

نظراً لإلجراءات االحترازية ومراعاة التباعد 

بين الطالب اثناء المحاضرات الحضورية  

يقوم أساتذة المقررات بتقسيم الطالب  

 بالتساوي الى مجموعتين. 

10:9 

ترميم االثار الغارقة العضوية  
 17( ت ع اختياري)

 جمعة عبد المقصود  /أ.د 
 الحديدي  نسرين أ.د. 

 المخطوطات )نظري( معمل 

12:10 

 فحص وتحليل وتأريخ االثار العضوية

 منى حسيند/ + سوسن درويش  /أ.د 
 209ت ع 

 )عملي( معمل المخطوطات 

12:10 

 تقنيات االيقونات )اختياري( 

 منى حسين د/ 
 9ت ع    )عملي( معمل المخطوطات 

1:11 

 ( 2كيمياء تطبيقية )

 سوسن درويش   /أ.د 
 206ت ع )نظري( 

 12:10 المخطوطات معمل 

 ترميم االثار الغارقة العضوية  
+  جمعة عبد المقصود  / دأ.  ()اختياري

 أ.د. نسرين الحديدي 
 17ت ع  )عملي( معمل االتيليه  

2:12 

عالج وصيانة الصور الفوتوغرافية وافالم  
 السينما والميكروفيلم 

 د/ مها أحمد على 
 210ت ع    )نظري( النسيج

2:12 

 ( 2تطبيقية )كيمياء 

 سوسن درويش   /أ.د 
 206معمل الكيمياء ت ع   )عملي(

 

3:1 

عالج وصيانة المحنطات  
 والمومياوات 

 جمعة عبد المقصود  /أ.د 
ت ع  )نظري( معمل المخطوطات 

208 

6:2 

عالج وصيانة الصور الفوتوغرافية وافالم  

 السينما والميكروفيلم 

 د/ مها أحمد على 

 210ت ع  معمل النسيج  )عملي( 

2-4 

عالج وصيانة المحنطات  
 والمومياوات 

 جمعة عبد المقصود  /أ.د 
ت ع    )عملي( معمل المخطوطات 

208 

7:3 

عالج وصيانة صور المومياوات  
 207ت ع   وااليقونات والكارتوناج

 د/ مني حسين 
 ( معمل المخطوطات )عملي 
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 عميد الكلية                                                                الطالب  اآلثار                                                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ترميم رئيس        
 أ.د/ محسن نجم الدين                                                              أ.د/ أحمد رجب محمد علي      عاطف عبداللطيف برانيه                                                         / أ.د 

 وحدة اختيارية( 2وحدة إجبارية +  16) (ةعضويوصيانة البرنامج ترميم اآلثار ) الثالثة الفرقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات  االربعاء الوقت  االثنين  الوقت  السبت  الوقت 

11:9 

عالج وصيانة الجلود والعظام والعاج  
 306ت ع 

 د/ رشدية + ه جمع /أ.د 
 )نظري( معمل النسيج 

11:9 

 عالج وصيانة التابسترى 
 حامد  إبراهيم د/ 

 305)نظري( ت ع 

 خشاب األمعمل 

11:9 

 عالج وصيانة اآلثار المركبة 

 دينا رفعت د/  صفا + د/  أ.
 308ت ع    /

 )نظري( معمل االخشاب 

 االختياري: 

في المواد االختيارية يتم   (ةوحد  2)يجب على الطالب اختيار 

 اختيار ماده واحده فقط من التالي:

 وحدة( 2) تسجيل وتوثيق اآلثار العضوية .1

 وحدة(  2صيانة وترميم اآلثار )المواثيق الدولية في  .2

 الحضور:

 اليات حضور الطالب:

 . حضوري بالكليةمحاضرات األسبوع األول 

 وهكذا بالتبادل.  اون اليناألسبوع التالي 

 المحاضرات النظرية: 

نظراً لإلجراءات االحترازية ومراعاة التباعد بين 

الطالب اثناء المحاضرات الحضورية يقوم أساتذة  

 المقررات بتقسيم الطالب بالتساوي الى مجموعتين. 

12:11 

 تسجيل وتوثيق اآلثار العضوية 
 16)اختياري( ت ع 

 مراد فوزي  / د
 )نظري( معمل االخشاب 

1:11 

 لآلثار العضوية  التلف البيولوجي 

 307ت ع    د/ مايسة محمد علىأ.

 )نظري( معمل األخشاب 

1:11 

 عالج وصيانة اآلثار المركبة 

 دينا رفعت د/  صفا + د/  أ.
 308ت ع    /

 معمل األخشاب  )عملي(

2:12 

 تسجيل وتوثيق اآلثار العضوية  
 16( ت ع )اختياري

 مراد فوزي  / د
 معمل االخشاب )عملي( 

5:1 

 عالج وصيانة التابسترى 
 حامد  إبراهيم د/ 

 305معمل النسيج ت ع  )عملي(
 

3:1 

 عالج وصيانة الصور الزيتية 

 مصطفى عطية  /أ.د 
 304ت ع   االتيليه )نظري( 

4:2 

ت ع    التلف البيولوجي لآلثار العضوية
307 

 د/ مايسة محمد ا.
 )عملي( معمل المخطوطات 

7:5 

عالج وصيانة الجلود والعظام والعاج  
 306ت ع 

 د/ رشدية +  ه جمع /أ.د 
 )عملي( المخطوطات 

3:7 

 عالج وصيانة الصور الزيتية 

 مصطفى عطية  /أ.د 
 304االتيليه ت ع    )عملي(

6:4 

المواثيق الدولية في صيانة وترميم  
 )اختياري( )نظري( 24ت ع  اآلثار

 + د. محمد عطية  أ.د / السيد البنا 
 خشاب معمل األ
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 عميد الكلية                                                                الطالب  اآلثار                                                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ترميم رئيس        
 أ.د/ محسن نجم الدين                                                              أ.د/ أحمد رجب محمد علي      عاطف عبداللطيف برانيه                                                         / أ.د 

وحدة اختيارية( 7وحدة إجبارية +  11) (ةعضويبرنامج ترميم وصيانة اآلثار ال)الرابعة  الفرقة  

 

 

 مالحظات  االربعاء الوقت  االثنين  الوقت  السبت  الوقت 

11:9 

  األثاثتقنيات وعالج وصيانة 
 الخشبي 

 404ت ع 

 د. صفا + د. مراد 
 معمل األخشاب 

11:9 
 عالج وصيانة المالبس 

 ( 6ع ت ( )اختياري ( )عملي )
 حامد معمل النسيج إبراهيم د/ 

11:9 

عالج وصيانة المواد  
 االثنوجرافية 
 405)عملي( ت ع  

 نسرين أ.د جمعه + أ.د 
 معمل النسيج

 االختياري: 

 في المواد االختيارية  (اتوحد  7)يجب على الطالب اختيار 

والمطرزات   ومواد التنجيد  المفروشات وصيانة عالج-1

 وحدات(  3)

 وحدات(  3عالج وصيانة المالبس ) -2

 وحدة(  2صناعي ورسم حر ) رسم-3

 وحدة(  2بلغة أوروبية ) اآلثارموضوعات في ترميم  -4

وحدة(  2تقنيات وخامات االستنساخ لآلثار العضوية ) -5  

 اليات حضور الطالب: الحضور:

 . حضوري بالكلية األول محاضراتاألسبوع 

 وهكذا بالتبادل.   الين  التالي اوناألسبوع 

 المحاضرات النظرية: 

نظراً لإلجراءات االحترازية ومراعاة التباعد بين  

اثناء المحاضرات الحضورية يقوم أساتذة  الطالب 

 المقررات بتقسيم الطالب بالتساوي الى مجموعتين. 

11:9 
  ومواد التنجيد  المفروشات وصيانة   عالج

 ( ٥ع ت ( )اختياري ( )عملي والمطرزات )
 حامد معمل النسيج إبراهيم د/ 

1:11 

عالج وصيانة المواد  
 االثنوجرافية 
 405)نظري( ت ع 

 جمعه + أ.د نسرين النسيج أ.د 

1:11 
 عالج وصيانة المالبس 

 ( 6ع  ت ( )اختياري( )نظري)
 حامد معمل األخشاب  إبراهيم د/ 

1:11 

موضوعات في ترميم المواد  
.    ة أوروبيةغالعضوية بل

 (10ع ت ) (اختياري)

 + د. ايمان بدري  د/ مها أحمد

 1:11 ( نظري)  معمل النسيج
  ومواد التنجيد  المفروشات وصيانة   عالج

 ( ٥ع  توالمطرزات )نظري( )اختياري( ) 
 ألخشاب معمل ا حامد  إبراهيم د/ 

5:1 

  األثاثتقنيات وعالج وصيانة 
 الخشبي 

 أ.د. صفا + د. مراد 
ت ع  )عملي( معمل األخشاب 

404 

1  -2 

تقنيات وخامات االستنساخ لآلثار العضوية )عملي(  
 (18ع ت)اختياري()

 عفيفي+ د/ محمد عطيةأ.د/ هالة  
 معمل النسيج

5:1 

 مشروع تخرج 
صيانة مواد عضوية ت ع  

406 

2- 4 

تقنيات وخامات االستنساخ لآلثار العضوية )عملي(  
 (18ع ت)اختياري()

 أ.د/ هالة عفيفي+ د/ محمد عطية
 معمل النسيج

  8:4 

(  + عملي نظري) حر  ورسم   صناعي  رسم
 ( اختياري)
 ( 19ع  ت)

 ألخشاب معمل ا  محسن صالح /أ.د 
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 عميد الكلية                                                                الطالب  اآلثار                                                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ترميم رئيس        
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 اختيارية(وحدة  4+ وحدة إجبارية  14)  (ة عضويال غيراآلثار وصيانة برنامج ترميم ) الثانية الفرقة
 مالحظات  االربعاء  الوقت  االثنين  الوقت  السبت  الوقت  

9-11 

عالج وصيانة االثار الحجرية  

 ( 207ت غ   )المنقولة

 ادم أ.د محسن صالح + د/ عمر 

 )عملي( معمل األحجار

10:9 

تكنولوجيا وعالج وصيانة  

 212رسوم الفريسك ت غ 

+ د/ ابو بكر  أ.د/ منى فؤاد

 موسى)نظري( المخطوطات 

9-10 

  213ت غ  (1كيمياء تطبيقية )

 نظري 

 ا.د. سوسن درويش )األخشاب(

 االختياري:  

وحدات ( من المواد  4ملحوظة: يجب على الطالب اختيار ) 

الختيارية ا  

 يتم اختيار مادتين فقط من التالي:

وحده( 2_تسجيل وتوثيق اآلثار الحجرية المنقولة ) 1  

وحده( 2_رسم حر وطبيعة صامتة )2  

وحده (  2)  _تكنولوجيا المواد والصناعات القديمة العضوية3  

 

 الحضور:

 اليات حضور الطالب:

 .اون الينمحاضرات األسبوع األول 

 وهكذا بالتبادل. الكليةحضور في األسبوع التالي 

 المحاضرات النظرية: 

نظراً لإلجراءات االحترازية ومراعاة التباعد بين الطالب اثناء 

المحاضرات الحضورية يقوم أساتذة المقررات بتقسيم الطالب 

 بالتساوي الى مجموعتين.  

11-  1 

تكنولوجيا وعالج وصيانة  

 (  212ت غ )رسوم الفريسك 

أ.د/ منى فؤاد+ د/ ابو بكر  

 موسى)عملي( معمل االحجار 

10-12 

 213غ ت ( 1كيمياء تطبيقية )

)عملي(  أ.د/ سوسن درويش

 معمل الكيمياء 

10-12 

تكنولوجيا الجصيات المعمارية ت غ  

208 

د/ عبد هللا  +  أ.د/ هاله عفيفي

 )عملي( معمل االحجار محمود

 

3:1 

(  2صياغة وتشكيل المعادن ) 

 ( 210ت غ  )

طمة   أ.د/ وفاء أنور + د/ فا

 الزهراء 

  األخشاب)نظري( 

1-2 

عالج وصيانة االثار الحجرية  

 207المنقولة ت غ  

+ د/ عمر   أ.د/ محسن صالح 

 أدم)نظري( معمل المخطوطات 

12-  1 

تكنولوجيا الجصيات المعمارية)ت غ  

208 ) 

  أ.د/ هاله عفيفى +د/ عبد هللا 

 )نظري( المخطوطات

 

3-5 

تكنولوجيا وعالج وصيانة  

 ( 211ت غ  )رسوم التمبرا

 د/ حسين مرعي 

 األخشاب)نظري( 

2-3   

تكنولوجيا الجصيات المنقولة  

 ( 209ت غ )والمتحفية 

  أ.د/ هاله عفيفي + د/ عبد هللا

 )نظري( معمل المخطوطات

1-3 

( ت غ  2وتشكيل المعادن ) صياغة 

210   

الزهراء   أ.د/ وفاء انور + د/ فاطمة

 )عملي( االخشاب 

 

5-7 

تكنولوجيا المواد والصناعات  

(  23القديمة العضوية )ت غ  

 )اختياري( 

أ.د/ نسرين الحديدي)نظري(  

 األخشاب

3- 7 

 رسم حر وطبيعة صامتة 

 14)اختياري( ت غ 

 أ.د/ محسن صالح 

  (يعمل  نظري +)

 المخطوطات 

3-5 

 

تكنولوجيا الجصيات المنقولة  

 209والمتحفية ت غ 

أ.د/ هاله عفيفي+ د/ عبد هللا  

 األحجار)عملي( معمل 

 

  7 -8 

تسجيل وتوثيق االثار الحجرية  

 19المنقولة )اختياري( ت غ 

 أ.د/ محسن صالح 

 )نظري( معمل المخطوطات

5- 7 

تسجيل وتوثيق االثار الحجرية  

 19المنقولة )اختياري( ت غ 

 أ.د/ محسن صالح 

 )عملي( معمل األخشاب 
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 اختيارية(وحدة  5+ وحدة إجبارية  14.5) (ة غير العضوياآلثار وصيانة برنامج ترميم ) الثالثة الفرقة
 مالحظات  االربعاء الوقت  االثنين الوقت  السبت الوقت 

9- 10 

 

عالج وصيانة اآلثار الحجرية 

ت غ   المنقولة في البيئات المختلفة

 )نظري(12

 ( االتيلية)د. محمود عبدالحافظ 

9-11 

فحص اآلثار وتحليلها وتأريخها  

 )نظري(  311ت غ 

د/ مراد فوزي+ د/ شريف عمر  

 معمل المخطوطات 

10:9 
أساليب نزع الصور الجدارية والحوامل 

)نظري(  310ت غ  البديلة المستخدمة

 االختياري:  (االتيلية)أ.د/ منى فؤاد 

وحدات( في المواد 5ملحوظة: يجب على الطالب اختيار )

 : االختيارية
تقنيات وخامات االستنساخ لآلثار غير العضوية )إجبارية  

 ( اتوحد 3باالختياري()

 التالي: يتم اختيار ماده واحده فقط من 

 وحده(  2العرض والتخزين لآلثار غير العضوية ) -

 وحده( 2) الحفائر والتنقيب -

 وحده(  2المواثيق الدولية في صيانة وترميم اآلثار ) -

 

 الحضور: 

 اليات حضور الطالب: 
 .محاضرات اون اليناألسبوع األول 

 . وهكذا بالتبادل حضور في الكلية األسبوع التالي 

 المحاضرات النظرية: 

نظراً لإلجراءات االحترازية ومراعاة التباعد بين الطالب اثناء 

المحاضرات الحضورية يقوم أساتذة المقررات بتقسيم الطالب 

 بالتساوي الى مجموعتين.  
 

10 -12 

تكنولوجيا صناعة الزجاج 

 المعشق)عملي( 

أ.د. رمضان عبدهللا + د. رانيا 

 عبدالجواد االتيلية 

11-1 

وتحليلها وتأريخها  فحص اآلثار 

 311ت غ 

د/ مراد فوزي + د/ شريف عمر  

 )عملي ( االتيليه 

11:10 

ت   تكنولوجيا وعالج وصيانة الفسيفساء

 )نظري(306غ 

  أ.د/ منى فؤاد+ أ.د/ ابو بكر موسى

 االتيلية 

1:12 

  تكنولوجيا صناعة الزجاج المعشق

 308ت غ 

+ د. رانيا  أ.د. رمضان عبدهللا

 عبدالجواد )نظري( معمل االتيلية 

1-3 

 

ت غ   ميتالورجيا المعادن األثرية

307 

د/ مي رفاعي + د/ دينا رفعت  

 )عملي( معمل األخشاب 

11 -12 
 307ت غ  ميتالورجيا المعادن األثرية

 د/ مي رفاعي +د/ دينا رفعت 

 )نظري( االتيلية 

1-3 

  22ت غ  الحفائر والتنقيب

 )اختياري( 

 د/ حسين مرعي 

 )نظري( االتيلية 

3 -5 

المواثيق الدولية في صيانة  

 24 عت  وترميم اآلثار اختياري 

 )نظري( 

أ.د / السيد البنا+ د. محمد عطيه  

 االتيلية 

12 -1 
 العرض والتخزين لآلثار غير العضوية 

 اختياري( -( )نظري 10)ت غ 

 ( االتيلية)د/ الشيماء عبدالرحيم 

5:3 

عالج وصيانة اآلثار الحجرية 

ت غ   المنقولة في البيئات المختلفة

12 

د. محمود عبدالحافظ )عملي( معمل  

 االحجار 

5- 7 

تقنيات وخامات االستنساخ لآلثار  

 غير العضوية )اختياري( )عملي( 

  أ.د/ هاله عفيفى+ محمد عطيه

 معمل األحجار 

1-2 

ت   الصيانة الوقائية لآلثار غير العضوية

 ظري()ن309غ 

أ.د/ محسن صالح+ د/ محمود عبد  

 )االتيلية(  الحافظ

7:5 

 

أساليب نزع الصور الجدارية 

ت غ  والحوامل البديلة المستخدمة

 )عملي(310

 معمل االحجار   أ.د/ مني فؤاد

7 -8 

الصيانة الوقائية لألثار غير 

 )عملي(309ت غ  العضوية

أ.د/ محسن صالح+ د/ محمود عبد  

 ( االتيلية) الحافظ

2 -3 

تقنيات وخامات االستنساخ لآلثار غير  

 العضوية )اختياري(

 أ.د/ هاله عفيفي + محمد عطية 

 االتيلية )نظري( 

    3-5   

 تكنولوجيا وعالج وصيانة الفسيفساء 

  د/ ابو بكر موسىأ.  +منى فؤاد  /أ.د

 )عملي( معمل األحجار 

    5 - 7 

العضوية  العرض والتخزين لآلثار غير 
 اختياري( -)عملي    (10غ  ت)

 (االتيليه ) د/ الشيماء عبدالرحيم
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 عميد الكلية                                                                الطالب  اآلثار                                                           وكيل الكلية لشئون التعليم و ترميم رئيس        
 أ.د/ محسن نجم الدين                                                              أ.د/ أحمد رجب محمد علي      عاطف عبداللطيف برانيه                                                         / أ.د 

 اختيارية( وحدة  6+ وحدة إجبارية  11.5) (ةغير العضوي اآلثار وصيانة  برنامج ترميم ) الرابعة الفرقة

 مالحظات  االربعاء الوقت  االثنين الوقت  السبت الوقت 

9- 11 

 

عالج وصيانة الزجاج المعشق  
 )عملي ( 

 ( 406)ت غ 
رانيا  /أ.د/ رمضان عبد هللا+ د 

 عبدالجواد )معمل النسيج( 

 

9-11 

تأمين وترميم اآلثار الحجرية  
المستخرجة من بيئات مختلفة  

 ( 407)نظري( )ت غ 

 أ.د/ محسن صالح )معمل النسيج(

12:9 

(  409عالج وصيانة اآلثار المعدنية )ت غ 
 )عملي(  

 معمل النسيج 

 رفاعي  +   د/ مىأنور   أ.د/ وفاء

 االختياري: 

مادتين فقط  وحدات (  6ملحوظة: يجب على الطالب اختيار ) 
 من المواد التالية: 

 3)  10ت غ  العرض والتخزين لآلثار الفخارية والسيراميك -1

 وحدات (. 

 وحدات(.  3) 9والتخزين للمشغوالت الزجاجية ت غ العرض  -2
تأثير الحشرات والنباتات على اآلثار غير العضوية وطرق   -3

 وحدات( 4) 17ت غ  مقاومتها

ت غ   موضوعات في ترميم اآلثار غير العضوية بلغة أوروبية -4
 (ةوحد 2) 21

 الحضور: 

 اليات حضور الطالب: 
 .محاضرات اون اليناألسبوع األول 

 . وهكذا بالتبادل حضور في الكلية األسبوع التالي 

 المحاضرات النظرية: 

نظراً لإلجراءات االحترازية ومراعاة التباعد بين الطالب اثناء 

المحاضرات الحضورية يقوم أساتذة المقررات بتقسيم الطالب 

   بالتساوي الى مجموعتين.
 

11 -12 

عالج وصيانة الزجاج المعشق )ت 
 ( نظري ( )406غ 

رانيا   /أ.د/ رمضان عبد هللا+ د
 عبدالجواد )معمل النسيج( 

11-1 

العرض والتخزين لآلثار الفخارية  
والسيراميك )نظري( )اختياري(  

 ( 10)ت غ 
أ.د/ محمد مصطفى + د/ الشيماء  

 عبدالرحيم )معمل النسيج(

12-2   

موضوعات في ترميم اآلثار غير العضوية  
 ( 21)اختياري( )ت غ بلغة أوروبية 

 د/ دينا رفعت )معمل النسيج(

1:12 

عالج وصيانة اآلثار المعدنية  
 )نظري( 

 ( 409)ت غ 

-+ د/ مي رفاعي   انور أ.د/ وفاء

 )معمل النسيج(

1-3 

 

العرض والتخزين لآلثار الفخارية  
والسيراميك )عملي( )اختياري(  

 ( 10)ت غ 
أ.د/ محمد مصطفى + د/ الشيماء  

 عبدالرحيم )معمل النسيج(

2  -4 

تأثير الحشرات والنباتات على اآلثار غير 
العضوية وطرق مقاومتها )نظري(  

 ( 17)اختياري( )ت غ 

 أ.د/ مايسة )معمل النسيج( 

1-5 

تأثير الحشرات والنباتات على  
اآلثار غير العضوية وطرق  

)اختياري( )ت غ مقاومتها )عملي( 
17 ) 

 أ.د. مايسة محمد 

 معمل النسيج 

3 -4 

عالج وصيانة الجصيات المنقولة  
 والمتحفية )نظري( 

( أ.د/ هاله + د/  408)ت غ 

 عبدهللا )معمل النسيج(

4-6 

العرض والتخزين للمشغوالت الزجاجية )ت 

 ( اختياري نظري  9غ 

أ.د. رمضان عبدهللا +د. رانيا عبدالجواد ) 

 معمل النسيج( 

5-7 

 ( 410( )ت غ 2مشروع تخرج)
د/ عبد هللا+ د/ الشيماء عبدالرحيم  

 + د/ شريف عمر  

)معمل   رانيا  /د/ محمد عطية+ د

 النسيج( 

4- 6 

اآلثار الحجرية  تأمين وترميم 
المستخرجة من بيئات مختلفة  

 ( 407)عملي( )ت غ 

 االحجار -أ.د/محسن صالح

6-8 

العرض والتخزين للمشغوالت الزجاجية )ت 

 ( اختياري عملي 9غ 

أ.د. رمضان عبدهللا +د. رانيا عبدالجواد ) 

 معمل النسيج( 

  6-8 

عالج وصيانة الجصيات المنقولة  
 ( 408)عملي( )ت غ  والمتحفية

 أ.د/ هاله + د/ عبدهللا 

 األحجار 
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 وحدة اختيارية(  5وحدة إجبارية +  14) (والحفاظ على المباني والمواقع األثرية معماريبرنامج الترميم ال) الفرقة الثانية

 مالحظات الخميس  الوقت  الثالثاء الوقت  األحد  الوقت 

12:9 
 ( 2رياضة )

 محمد باشا د/ أ.
 المخطوطات عملي( -)نظري  

10:9 

على الحوائط   الزخرفية التكسيات 
( )ت م  ختيارياجبارية باالاالثرية )

13 ) 
 شريف عمر  /+ د د/ عمر ادم

 المخطوطات )نظري( 

10:8 

  المبانيتأثير الحشرات والنباتات على 
 )اختياري( االثرية وطرق مقاومتها  

 ( 11ت م ))نظري( معمل االتيلية   
 محمد د/ مايسة أ.

  االختياري:

ملحوظة: يجب على الطالب اختيار  

 : وحدات( من المواد االختيارية 5)

 
  األثريةعلى الحوائط  الزخرفية التكسيات 

 وحده (  2)  )اجبارية باالختياري(

 

 يتم اختيار ماده واحده فقط من التالي: 

 

الخشبية   .1 التراكيب  وصيانة  في  ترميم 
 (  وحدات   3) األثرية  المباني 

على   .2 والنباتات  الحشرات  تأثير 
 3)  وطرق مقاومتها    األثرية  المباني 

 (   وحدات

3.  

 الحضور: 

 اليات حضور الطالب: 
 األسبوع األول حضور في الكلية. 

األسبوع التالي محاضرات اون الين وهكذا  

 بالتبادل. 

12 :1 
 ( 212)ت م   )نظري(  مساحة

 ياسر يحيى د/ ا.
 لمخطوطات ا)نظري( 

12:10 

على الحوائط   الزخرفية التكسيات 
 االثرية 

 ( 13اجبارية باالختياري()ت م )
 شريف عمر  /+ د د/ عمر ادم

 )عملي( معمل االحجار 

12:10 

  المبانيتأثير الحشرات والنباتات على 
 ( اختيارياالثرية وطرق مقاومتها )

 ( 11)ت م   تيلية)عملي( معمل اال
 د/ مايسة محمد 

3:1 
 ( 212)ت م (  عملي ) مساحة

 يحيي  د/ ياسر
 معمل المخطوطات 

2:12 
 ( 2تاريخ ونظريات العمارة )

 المخطوطات  ( 209)ت م )نظري( 
 أالء جمال د/ 

10:8 

  فيترميم وصيانة التراكيب الخشبية 
 (2)اختياري( )ت م االثرية  المباني 

 الحديدي+ د/ مراد فوزينسرين  /أ.د 
 نظري معمل األخشاب 

4:3 

 ( 1رسومات تنفيذية )
 ( 211م )ت 

 ياسر يحيي  د/ ا.
 لمخطوطات ا)نظري( 

3:2 

 ( 1)  معماريتصميم 
 ( 203)ت م 

 د. أالء جمال 
 المخطوطات  )نظري( 

12:10 

  فيترميم وصيانة التراكيب الخشبية 
 (2)اختياري( )ت م االثرية  المباني 

 مراد فوزيالحديدي+ د/ نسرين  /أ.د 
 )عملي( معمل االخشاب 

8:4 

 ( 1رسومات تنفيذية )
 ( 211م )ت 

 ياسر يحيي  د/ ا.
 لمخطوطات ا  )عملي(

7:3 

 ( 1)  معماريتصميم 
 ( 203)ت م 

 د. أالء جمال 
 المخطوطات (  )عملي 

4:2 

 الجيولوجيا الهندسية للمواقع االثرية
 ( 213)ت م 

 محمود عبد الحافظ د/ 
 معمل األخشاب)نظري( 
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وحدة اختيارية(  5وحدة إجبارية +  13)( المباني والمواقع األثريةبرنامج الترميم المعماري والحفاظ على ) الفرقة الثالثة  

 
 مالحظات  الخميس  الوقت  الثالثاء الوقت  االحد  الوقت 

11:9 

 ( 1) األثرية  للمبانيتقنيات الترميم 
 ( 308)ت م 

 ياسر يحيى د/ أ.د/ السيد البنا + أ. 
 االتيلية  )نظري( 

9:8 

  للمباني التأهيل واالرتقاء 
 األثرية والمواقع 
 ( 309)ت م 

 د. االء جمال 
 )نظري( االتيلية 

11:9 

 ( 2كيمياء تطبيقية )
 ( )عملي( 311)ت م 

 سوسن درويش   /أ.د 
 معمل المخطوطات 

 االختياري: 

يجب على الطالب اختيار   ملحوظة:

 االختيارية:المواد وحدات( في 5)

 
المواثيق الدولية في صيانة وترميم  

  2)إجبارية باالختياري( ) اآلثار 
 وحدة( 
 

 التالي: فقط من  ةواحد  ةيتم اختيار ماد
التراكيب   .1 وصيانة  ترميم 

  األثرية   في المبانيالجصية  
 وحدات( 3)

الفسيفساء   .2 وصيانة  ترميم 
المباني األثرية    في 

 وحدات( 3)

3.  

 اليات حضور الطالب: الحضور:
 األسبوع األول حضور في الكلية. 

محاضرات اون الين األسبوع التالي 

 وهكذا بالتبادل. 

 

12:11 

 ( 2رسومات تنفيذية )
 ( 312)ت م 

 ياسر يحيي  /د أ.
 االتيلية معمل 

1:9 

 واألساسات ميكانيكا التربة  
 ( 307)ت م 

   عباس محمد مصطفى د/  أ.
 االتيلية )نظري + عملي( 

12:11 

 الطينية  للمبانيتقنيات الترميم 
 ( 310)ت م 

 د/ محمود عبد الحافظ 
 المخطوطات )نظري( 

2:12 

في صيانة وترميم   المواثيق الدولية 
 )نظري(  24ت م   اآلثار اختياري 

 االتيلية / السيد البنا  أ.د 
 

2:1 

 ( 2كيمياء تطبيقية )
 سوسن درويش   /أ.د 

 ( 311)ت م 
 )نظري( االتيلية 

2:12 

 الطينية  للمبانيتقنيات الترميم 
 )عملي( ( 310)ت م 

 معمل االحجار 
 محمود عبد الحافظ د/ 

 معمل األحجار  

6:2 
 (312)ت م    ( 2رسومات تنفيذية )

 ياسر يحيي  /د أ.
 االتيلية )عملي(  

4:2 

  في ترميم وصيانة الفسيفساء 
 األثرية  المباني 
 ( 307)ت م )اختياري( 

 د/ ابو بكر أ.منى فؤاد +  /أ.د 
 االتيلية  )نظري( 

4:2 

  فيترميم وصيانة التراكيب الجصية 
 )اختياري(  األثرية  المباني 
 االتيلية  ( 307)ت م  )نظري( 

 محمد عطية د/ د. عبدهللا محمود+

8:6 

 ( 1) األثرية  للمبانيتقنيات الترميم 
 ( 308)ت م 

 د/ ياسر يحيىأ.د/ السيد البنا + أ. 
 االتيلية )عملي(  

6:4 

  في ترميم وصيانة الفسيفساء 
 األثرية  المباني 

 )اختياري(  ( 307)ت م 
 )عملي( معمل األحجار 

 + أ.د/ أبو بكر  منى فؤاد  /أ.د 

6:4 

  فيترميم وصيانة التراكيب الجصية 
 األثرية  المباني 
 ( 307)ت م )اختياري( 

 محمد عطية د/ عبدهللا محمود+ / د
 )عملي معمل االحجار  
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 وحدة اختيارية(  4وحدة إجبارية +  12)( برنامج الترميم المعماري والحفاظ على المباني والمواقع األثرية) الرابعةلفرقة ا

 الخميس الخميس الوقت  الثالثاء  الوقت  األحد  الوقت 

10:9 
 

 )اختياري(  -ر )نظري( ح رسم
 ( 1)ت م 

 أ.د/ محسن صالح 
 النسيج 

10:9 

إدارة المواقع )نظري( )ت م  
407 ) 

 د/ أالء جمال 
 النسيج 

9  -  11 

 ( 408تخرج )ت م   مشروع
أ.د/ سيد البنا +أ. د/ محسن  

صالح + أ.د/ ياسر يحيي + د/  
محمود عبد الحافظ + د/ االء  

 جمال 
 

 االختياري: 

: يجب على الطالب اختيار  ملحوظة

وحدات( )مادتين فقط( من المواد  4)

 االختيارية التالية:
 

 وحدة(  2رسم حر ) .1
المباني   .2 في  المونات  دراسة 

 وحدة(  2)  األثرية
)  اآلثار ترميم   .3   2الغارقة 

 ( وحدة
4.  

 الحضور: 

 اليات حضور الطالب: 
 األسبوع األول حضور في الكلية. 

األسبوع التالي محاضرات اون الين 

 وهكذا بالتبادل. 

 

12:10 
 

 )اختياري(   -(  ر )عملي ح رسم
 ( 1)ت م 

 أ.د/ محسن صالح 
 النسيج 

11:10 
 

ية  ترميم وصيانة الوحدات الزخرف
( )نظري(  2في المباني األثرية )

 ( 409)ت م 
 آدم د/ عمر   +  محسن صالح /أ.د 

 النسيج 

11- 1 

 ( 408تخرج )ت م   مشروع
+أ. د/ محسن  سيد البنا   /أ.د 

صالح + أ.د/ ياسر يحيي + د/  
االء  د/ محمود عبد الحافظ +  

 جمال 
 

2:12 

  اآلثار بلغة ترميم في موضوعات
 ( 410أوربية )ت م 

 محسن صالح د/ أ.
 النسيج 

1:11 

ترميم وصيانة الوحدات الزخرفية  
( )عملي(  2في المباني األثرية )

 ( 409)ت م 
 آدم د/ عمر   +  محسن /أ.د 

 األحجار معمل 

  

4:2 

 ( 9ترميم اآلثار الغارقة )ت م  
 اختياري 

 أ.د. محسن صالح 
 النسيج 

2:1 

تسجيل وتوثيق المباني األثرية  
 ( 412)نظري( )ت م 

 أ.د/ ياسر يحيي +د/ عمر آدم 
 النسيج 

  

6:4 
 حصر كميات )نظري( 

 ( 411)ت م   
 يحييالنسيج د/ ياسر أ.

3:2 
 

  المباني في المونات  دراسة 
 ( 12األثرية )نظري( )ت م  

 النسيج )اختياري(  آدم  د/عمر
  

6  -  8 

تسجيل وتوثيق المباني األثرية  
 ( 412)عملي( )ت م  

 يحيي +د/ عمر آدم  د/ ياسر أ.
 النسيج 

5:3 

 

 

 

  المباني في المونات  دراسة 
 األثرية 

 ( 12)عملي()اختياري( )ت م  
 معمل األحجار   م آد د/عمر

  

 


