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424: 

  (4) بحثيةمشرعات 

 معمل النسيج/  0:5ت ث 

  نصحى وفيقة/ د.ا

 

 

1  26 

 

 

رة امدخل الى اثار وحض

س مصر اإلسالمية أ 

05: 

 ويكحالأ.د/ محمد 

 

32: 

 المتحفيالتخزين والعرض 
  0:5ت ث  

 (اختياري) (نظري)

 محمد د/ مايسةأ.

 ند/ منى حسي

 معمل النسيج

324 

االسعافات االولية والصيانة الوقائية 

 0:5ث  ت

 معمل المخطوطات

 ه+ أ.د/ محسند/ جمعا.

 )إختيارى( )نظري(

 1 يتم اختيار ملحوظه2

 وحدات من التالي2
االسعافات االولية  .1

 الصيانة الوقائيةو
صيل لآلثار أكشف الت .:

 بالطرق العلمية الحديثة

 التخزين والعرض المتحفي .3

 ضور2حال

 اليات حضور الطالب2

األسبوع األول محاضرات 

 اون الين.

األسبوع التالي حضور في 

 الكلية وهكذا بالتبادل.

 

 

324 

 

تقنيات وعالج وصيانة اآلثار 

 :04ت ث  المعدنية

 (نظري) ءفاطمة الزهرا د. 

 معمل النسيج

123 

تقنيات وعالج وصيانة الفخار 

 والزجاج 

 045ت ث 

 ادجأ.د. سلوى 

 أ.د.محمد مصطفى 

 معمل النسيج)نظري( 

  

023 

 تقنيات عالج وصيانة المخطوطات

 045ت ث 

+ د. ايمان أ.د. جمعة + د. رشدية

 )عملى( بدري

 معمل المخطوطات

123 

ت  اتطتقنيات عالج وصيانة المخطو

 045ث 

+ د. ايمان أ.د. جمعة + د. رشدية

  بدري

 )نظرى( المخطوطات

621 

كشف التأصيل لآلثار بالطرق 

(  :03ت ث ) يثةدالعلمية الح

  معمل النسيج )اختياري(  )نظري(

+ أ.د/ وفاء  أ.د. مصطفى عطية

 انور

  

026 

تقنيات وعالج وصيانة اللوحات 

 (نظرى)045ت ث   الزيتية

 طيةعأ.د.مصطفى 

 االتيليه

1 26 

تقنيات وعالج وصيانة اآلثار 

 :04ت ث  المعدنية

 د. فاطمة الزهراء سادات

 معمل النسيج (عملي)

  

  

 

625 

 تقنيات وعالج 

ت ث وصيانة اللوحات الزيتية 

 ( عملى) 045

 أ.د. مصطفى عطية 

 االتيليه

625 

تقنيات وعالج وصيانة الفخار 

 الزجاجو

 )عملي( 045ت ث 

 مصطفى محمد+ أ.د.  جاد ىوأ.د. سل

 طاتوالمخط
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1  26 
فى  اآلليتطبيقات الحاسب 

 051ح أ مجال اآلثار 

 أ.د/  طارق جالل 

:24

: 

ريعات شتلالقوانين وا

 لية الدو
 030ت ث 

 د. محمد عطيه

 مكتب -)إختيارى( 

32: 

 

تقنيات وعالج وصيانة اآلثار 

 العضوية 

 )نظرى( 055ث  ت

 منى حسين +د. جمعة +د. د..أ

 رشدية

 معمل النسيج

:24 

 مساحة ورسم معماري 

 )نظرى( 043ت ث 

 د. أالء جمال

 معمل بحثي

 1 يتم اختيار ملحوظه2

تين دام)وحدات اختيارية( 

  فقط من التالي2

مقدمة فى علم  .4

 األنثربيولجى

 تاريخ الفن .:

القوانين والتشريعات  .3

 الدولية
 

 الحضور2

 ب2ليات حضور الطالا

األسبوع األول محاضرات اون 

 الين.

األسبوع التالي حضور في 

 الكلية وهكذا بالتبادل.

 

 

 12: 

ترميم وصيانة المباني 

 األثرية 

 041ت ث 

 د/ عمر آدم

 بمكت - ()نظري

123 

 تقنيات حفر وعالج وصيانة األخشاب

  (نظري) 055ت ث  

 د. مراد فوزي   

 معمل األخشاب

12: 

 مساحة ورسم معماري 

 )عملى( 043ت ث  

 د. أالء جمال

 :ق 

 

 
621 

 

 مقدمة فى علم اآلنثربيولجى 

  )إختيارى( 056م ت 

 د. تامر محمد أحمد 

 معمل بحثى

621 

 األخشاب ةنتقنيات حفر وعالج وصيا

  (عملي) 055ت ث  

 د. مراد فوزي   

 معمل األخشاب

621 

تقنيات وعالج وصيانة اآلثار 

 العضوية 

 لى()عم 055ت ث 

 حسين +د.ى نم د. جمعة + أ.د.

 رشدية

 معمل النسيج

 

   526 

 (:مشروعات بحثية )

 مكتب  0:0ت ث  

 دأ.د/ مايسة محم  

 د. حسين مرعي

526 

 

 :01م ص  تاريخ الفن

 د. سليمان الحويلي.أ

  تبمك-)إختيارى( 
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 (اختياريةوحدة  1+  إجباريةوحدة  41) 

621 

تطبيقات الحاسب اآللي في 

 مجال اآلثار

  051ح أ  

 )أ.د/  طارق جالل (

5-4: 

  0:6يذيه ت م فنرسومات ت

 )نظري + عملي( مكتب

 أ.د/ ياسر يحيي 

32: 

عالج وصيانة الوحدات الزخرفية في 

  المباني األثرية والحجرية والجصية

 ي( مكتبظر)ن - :04ت م 

 في+ د.عمر آدم.د. هاله عفيا 

32: 

 المباني فيعالج وصيانة الفسيفساء 

  034ت م  االثرية

 )نظري( مكتب )اختياري(

 ادؤفد. منى أ.

 

 

)وحدات  1ملحوظه2 يتم اختيار 

اختيارية( مادتين فقط من 

 التالي2

 

عالج وصيانه التكسيات  .4

الزخرفية علي الحوائط 

 :)  036األثرية ت م 

 (ة حدو

فن حفائر ومتاحف م ص  .:

 وحدة ( :)     014

عالج وصيانة الفسيفساء  .3

في المباني االثرية ت م 

 وحدة ( :)  034

 الحضور2

 ب2الطاليات حضور ال

األسبوع األول محاضرات اون 

 الين.

األسبوع التالي حضور في 

 الكلية وهكذا بالتبادل.

 

 

 

:24: 

 فن حفائر ومتاحف

 مكتب  )اختياري( 014م ص 

 سين مرعيح د.

123 

نة الوحدات الزخرفية في عالج وصيا

 المباني األثرية والحجرية والجصية

 :04ت م 

 ا.د. هاله عفيفي+ د.عمر آدم 

 معمل بحثى ()عملي

023 

 المباني فيعالج وصيانة الفسيفساء 

)اختياري(  034ت م  االثرية

 )عملي( 

 د. منى فؤادأ.

 معمل بحثى

 

 

12: 

 مناهج اعداد مشروعات

 041ت م  ميمترال

 ب )نظري( مكت

 محسن صالحأ.د. 

021 

عالج وصيانة الوحدات الزخرفية في 

 المباني األثرية والحجرية والجصية

 :04ت م 

 عفيفي+ د.عمر آدم .د. هالهأ 

 معمل بحثى)عملي( 

520 

 التأهيل واداره المواقع األثرية

 )مكتب( 0:0ت م 

 د. االء جمال

 

 

621 

ي نترميم وصيانة المبا

 041ت ث  لمواقع األثريةوا

 ياسر يحي /ا.د

 )نظري( مكتب

620 

عالج وصيانة التكسيات الزخرفية 

 036ت م علي الحوائط األثرية 

 مكتب اختياري() (ى)نظر

 د. شريف عمرد. عمر أدم + 

525 

 0:5ت م  مشروع التخرج

 مكتب نظري()

أ. د/ محسن صالح + أ.د/ ياسر يحيي 

ء الا د/ + د/ محمود عبد الحافظ +

 جمال

 

 

 

  526 

عالج وصيانه التكسيات الزخرفية 

 036علي الحوائط األثرية ت م 

 )عملي ( معمل بحثى

 مرع فيد. شرد. عمر أدم  + 

 )اختياري(
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 ة(يوحدة اختيار 1وحدة إجبارية +  1) )ترميم عام( برنامج ماجستير
 

621 

م ث -المواقع األثرية 

654 

 محسن صالحأ.د/ 

 +استاذ اسالمي

 + استاذ مصري

 )الكلية( 

12: 

عالج  فيموضوعات 

 ساءفسيفلوصيانة ا

 )اختياري(  645ت غ 

 أ.د. منى فؤاد

 معمل األخشاب

12: 

موضوعات في عالج وصيانة الفخار 

 645ت غ والخزف 

 )اختياري(

 أ.د. محمد مصطفى

 معمل األخشاب

12: 

 

 ارثموضوعات في عالج وصيانة اآل

 جصية لا

 )اختياري( ::6ت غ 

 (4قاعة ) 

 أ.د/ هالة عفيفي

 معمل األخشاب

 الحضور2

 لطالب2ا حضور اليات

األسبوع األول محاضرات 

 اون الين.

األسبوع التالي حضور 

 في الكلية وهكذا بالتبادل.

 

 

 

621 

موضوعات في تأهيل 

 المباني األثرية 

 )اختياري( 643ت م 

 د. االء جمال

 ابشمعمل األخ

621 

الوسائل العلمية الحديثة لتسجيل وتوثيق 

 اآلثار 

 651ت ث 

 أ.د. منى فؤاد

 بخشاألمعمل ا

526 

 عالج وصيانة فيموضوعات 

 المنسوجات والسجاد

 646ت ع 

 )اختياري( المكتب

 أ.د/ عمر عبدالكريم

 

 

   

 

526 

 

 

 الحجرية المبانيترميم  فيموضوعات 

 )اختياري(  645ت م 

 أ.د. محسن صالح

 معمل األخشاب

  

  
 

 وحدات )مادتين فقط( مما يلي 1 يتم اختيار ملحوظه2
 آلثار الجصية نة اوصياالج عموضوعات في  .4

 موضوعات في عالج وصيانة الفخار والخزف  .:

 الحجرية المبانيترميم  فيموضوعات  .3

 عالج وصيانة الفسيفساء في تاوعضمو .1

 عالج وصيانة المنسوجات والسجاد فيموضوعات  .0

 موضوعات في تأهيل المباني األثرية .6
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 اختيارية(   تاحدو 1وحدات اجبارية +  1عضوية )الثار اآلماجستير ترميم 

 

 

12: 

موضوعات متقدمة في عالج 

ياوات وملماوصيانة 

 والمحنطات

 )اختياري( 645ت ع 

 أ.د/ جمعة عبد المقصود

 معمل بحثي

12: 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة المواد االثنوجرافية

 )اختياري( 644ت ع 

 يديالحدأ.د/ نسرين 

 معمل بحثي

12: 

موضوعات متقدمة في عالج 

وصيانة الكرتوناج ولوحات 

 المومياوات

 )اختياري( 641ت ع 

 ينسد/ مني ح

 معمل بحثي
 متقدمة في عالج وصيانة االخشاب موضوعات .4

 ثنوجرافيةة المواد االة في عالج وصيانموضوعات متقدم .:

ي عالج وصيانة الكرتوناج ولوحات موضوعات متقدمة ف .3

 المومياوات

 العظام والعاجالجلود و مة في عالج وصيانةموضوعات متقد .1

 ج وصيانة المومياوات والمحنطاتموضوعات متقدمة في عال .0

 تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مقاومة التلف الميكروبيولوجي .6

 انة المنسوجات والسجادفي عالج وصيمتقدمة   موضوعات .5

 الحضور2

 اليات حضور الطالب2

 األسبوع األول محاضرات اون الين.

 ور في الكلية وهكذا بالتبادل.األسبوع التالي حض

 

621 

الكتابة العلمية للرسائل 

 واالبحاث

 654 أت 

 أ.د/ عمر عبد الكريم

  أ.د /جمعة عبد المقصود

 االتيليه

621 

في عالج موضوعات متقدمة 

 انة الجلود والعظام والعاجوصي

 )اختياري( 655ت ع 

 أ.د/ جمعة عبد المقصود

 معمل بحثي

1 2 6 

ي عالج موضوعات متقدمة ف

 وصيانة المنسوجات والسجاد

 )اختياري( 655ع ت 

 أ.د/ عمر عبد الكريم 

 معمل يحثي

6  25 

تطبيق التكنولوجيا الحديثة في 

 جيتلف الميكروبيولومقاومة ال

 )اختياري( 640ت ع 

 25 6 ل بحثيمعم .د/ مايسة محمدأ

التحليل االحصائي وقواعد 

 البيانات في ترميم االثار

 صام علي أمينأ.د/ ع

 االتيليه 653 أت 

6 25  

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة األخشاب

 )اختياري( 650ت ع 

 ىأ.د/ صفا + د . مراد فوز

 معمل بحثي
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 اختيارية(   وحدات 1وحدات اجبارية +  1) ويةالعضغير ثار اآلماجستير ترميم 

 

 

 

 

12: 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة الفخار والسيراميك

 )اختياري( 650ت.غ  

 أ.د. محمد مصطفى

 معمل بحثي

12: 

في عالج موضوعات متقدمة 

 وصيانة الصور الجدارية

 اري()اختي 651غ ت. 

  مني فؤادأ.د. 

 معمل بحثي

023 

تطبيقات تكنولوجيا النانو في 

 ترميم وصيانة االثار

 ي()اختيار 645ت.غ  

 أ.د/ أبو بكر موسى

 معمل بحثي

 آلثار الحجرية موضوعات متقدمة في عالج وصيانة ا -4

 الفخار والسيراميك عالج وصيانة موضوعات متقدمة في -:

 تطبيق تكنولوجيا النانو في ترميم وصيانة االثار -3

 سيفساءموضوعات متقدمة في عالج وصيانة الف -1

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة الصور الجدارية -0

االثار غير العضوية  موضوعات متقدمة في عالج وصيانة -6

 الغارقة

 ر2الحضو

 اليات حضور الطالب2

 اون الين.ول محاضرات األسبوع األ

 األسبوع التالي حضور في الكلية وهكذا بالتبادل.

 

621 

 

الكتابة العلمية للرسائل 

 واالبحاث

 654أ ت 

 أ.د/ عمر عبد الكريم

  أ.د /جمعة عبد المقصود

 االتيليه

621 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة اآلثار الحجرية

 )اختياري( 653ت.غ  

 أ.د. محسن صالح

 حثيمعمل ب

0 25 

الج ضوعات متقدمة في عمو

وصيانة اآلثار غير العضوية 

 الغارقة

 )اختياري( 644ت.غ  

 و بكرأ.د. محسن صالح +أ .د/ أب

 معمل بحثي

6 25 

التحليل االحصائي وقواعد 

 البيانات في ترميم االثار

 ي أمينل/ عصام عأ.د

 653ت أ 

 االتيليه

6 25  

وضوعات متقدمة في عالج م

 يفساءوصيانة الفس

 )اختياري( 655ت.غ  

 أ.د. مني فؤاد

 معمل بحثي
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  اختيارية(  اتوحد 1وحدات اجبارية +  1) الترميم المعماريماجستير  جرنامب

:24: 

التصميم االنشائي ألعمال 

المباني المشيدة من الطوب 

 حجار االثريةواال

 )اختياري( 650ت م 

 حيي.د/ ياسر يأ

 معمل بحثي

: -1 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 الطينية االثرية  المنشآت

 )اختياري(643ت م 

 د الحافظعبد/ محمود 

 معمل بحثي

:- 1 

االختبارات غير المتلفة واعمال 

 الرصد والطرق الجيوفيزيائية

 :65 مت 

  .د/ أسامة النحاسأ

من  ةالتصميم االنشائي ألعمال المباني المشيد .4 ثيمعمل بح

 الطوب واالحجار االثرية

 كا التربة نيموضوعات خاصة في ميكا .:

موضوعات خاصة في الترميم االنشائي  .3

 لألسقف الخشبية االثرية 

تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مقاومة التلف  .1

 كروبيولوجيالمي

نشآت موصيانة ال موضوعات خاصة في عالج .0

 الطينية االثرية 

وافق للمباني تإدارة وإعادة التأهيل الم  -6

  والمواقع التراثية

 ر الطالب2ضواليات ح الحضور2

 األسبوع األول محاضرات اون الين.

 األسبوع التالي حضور في الكلية وهكذا بالتبادل.

 

12: 

المتوافق  إدارة وإعادة التأهيل

 اثيةللمباني والمواقع التر

 )اختياري(644م ت 

 االء جمالد/ 

 معمل بحثي

1 – 6  

 ئييم االنشاموضوعات خاصة في الترم

 لألسقف الخشبية االثرية 

 )اختياري(655ت م 

 أ.د/ ياسر يحيي

 ثيحمعمل ب

1- 6 

موضوعات خاصة في ميكانيكا 

 )اختياري( 651ت م  التربة

  .د/ أسامة النحاسأ

 ثيمعمل بح

1 26 

ة العلمية للرسائل بالكتا

 واالبحاث

 654 أت 

 مريأ.د/ عمر عبد الك

  أ.د /جمعة عبد المقصود

 االتيليه

6- 5 

مقاومة  فيتطبيق التكنولوجيا الحديثة 

 التلف الميكروبيولوجي

 )اختياري( 641 مت 

 أ.د/ مايسة محمد

 معمل بحثي

  

 

 



 جامعة القاهرة                          

                                                             كلية اآلثار                            

                                           ترميم اآلثارقسم                       

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

 محمد علي أحمد رجب/د.أ                                                                       محسن صالح/ د.أ                                                      عبداللطيف برانيه فاطع /د.أ 
 

 

 

  ( ةاختياري اتوحد 1إجبارية + وحدات  6)برنامج دكتوراه ترميم عام 

:- 1 

التخصص  لمشروع بحثي في مجا

 اجباري()الدقيق 

 ي +أ.د وفيقه نصحيلم.د فاطمة ح

+ أ.د  + أ.د/ عمر عبد الكريم

 مكتب عاطف عبداللطيف

:- 1 

جال التقادم الطبيعي والصناعي في م

 ار )اجباري( ترميم اآلث

راهيم إب.د. خالد أأ.د هاله عفيفي + 

 النجار

3-0 

موضوعات متقدمة في عالج وصيانة 

 اآلثار المركبة )اختياري(

 دالقادرعبصفا ر + أ.د. وأ.د. وفاء أن
نة موضوعات متقدمة في عالج وصيا -4

 .المباني األثرية ومواد البناء

الثي االبعاد والنمذجة الرقمية ث التسجيل -:

 في مجال ترميم اآلثار.

موضوعات خاصة في دراسة التغير  -3

في المواد للوني ا ميائي والتغيريالك

 األثرية.

موضوعات متقدمة في عالج وصيانة  -1

 اآلثار المركبة.

 الحضور2

 اليات حضور الطالب2

 اضرات اون الين.األسبوع األول مح

 .لية وهكذا بالتبادللكحضور في ااألسبوع التالي 

 

1- 6 

موضوعات متقدمة في عالج 

وصيانة المباني األثرية ومواد 

 )اختياري( ءالبنا

  محمود عبدالحافظ د.أ.

 مكتب

1-6  

سجيل ثالثي االبعاد والنمذجة الرقمية تال

 في مجال ترميم اآلثار )اختياري(

 د. ياسر يحييأ.

 مكتب

0 25 

لتغير موضوعات خاصة في دراسة ا

يائي والتغير اللوني في المواد يمالك

 األثرية )اختياري(

أ.د. سوسن درويش+ د. حسين 

 مرعي+ د. مني حسين

6- 5 

تحليل االحصائي وقواعد البيانات ال

 في مجال ترميم اآلثار )اجباري(

 عصام علي أمين .د/أ

    

 

 
 


