
 

           
 

 

            كلية اآلثار 
 الدراسات العليا

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

 . طدة االطتحان دارظ وظصف :طضحوظظ 
 جدول                                                                                                          

 .م 2022طايو  دور ضضفصل اضدرادي اضثاظى (اآلثار اضطصريظ، اآلثار اإلدالطيظ، ترطيم اآلثار، اآلثار اضيوظاظيظ واضروطاظيظ ) دبضوم اطتحاظات
 

اضتاريخ اضيوم 
 اضتخصص

 رطز
 اضطقرر

 دبضوم 
 اآلثار اضطصريظ

 رطز
 اضطقرر

 دبضوم 
 اآلثار اإلدالطيظ

 رطز
 اضطقرر

 دبضوم 
 ترطيم اآلثار

 رطز
 اضطقرر

 اآلثار دبضوم 
 اضيوظاظيظ واضروطاظيظ

( : 2)عمارة إسالمية  512أ س  (1)لغة قبطية  519م ص  م11/6/2022 السبت
العصرين األيوبي والمملوكي 

 والمعاصر لهما

تقنيات وعالج وصيانة  510ت ث 
 اللوحات الزيتية

التأثيرات المصرية على العمارة  513ي ر 
 والفنون اليونانية والرومانية

 ( : 2)فنون إسالمية  513أ س  مناهج بحث 510م ص  م13/6/2022 االثنين
العصرين األيوبي والمملوكي 

 والمعاصر لهما

تقنيات وعالج وصيانة اآلثار  512ت ث 
 المعدنية  

اللغة المصرية فى العصرين اليونانى  515ي ر 
 والرومانى 

مدخل إلى آثار وحضارة  502أ س  م15/6/2022 األربعاء
 مصر اإلسالمية

مدخل إلى آثار وحضارة  502أ س 
 مصر اإلسالمية

مدخل إلى آثار وحضارة مصر  502أ س 
 اإلسالمية

مدخل إلى آثار وحضارة مصر  502أ س 
   *اإلسالمية

تقنيات وعالج وصيانة الفخار  519ت ث  (اختياري)فنون الكتاب   536أ س  *( 2)لغة مصرية قديمة  513م ص  م16/6/2022 الخميس
 والزجاج والخزف

 العمارة الرومانية والبيزنطية 514ي ر 

فنون مصرية قديمة  543م ص  م18/6/2022 السبت
 (اختيارى)

كتابات آثرية إسالمية  537أ س 
 (اختياري)

 532ت ث 
 

كشف التأصيل لآلثار بالطرق 
  (اختيارى)العلمية الحديثة 

 511ي ر 
 

 مبادىء اللغة اليونانية القديمة 
 

 (: 2)تاريخ مصر القديم 511م ص  م20/6/2022 االثنين
 دولة وسطى وعصر انتقال ثانى 

 هلينستي 1تاريخ الفن 511أ س 
 وساساني وبيزنطي وقبطي

التخزين والعرض المتحفى  527ت ث 
 (اختيارى)

 آثار اإلسكندرية وحضارتها فى  536ي ر 
 (اختيارى)العصرين اليونانى والرومانى 

 
 

 



 

           
 

 

            كلية اآلثار 
 الدراسات العليا

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

 . طدة االطتحان دارظ وظصف :طضحوظظ 
 

 540م ص  م22/6/2022 األربعاء
 538م ص 

 علم الفخار
المجتمع المصرى القديم 

 (اختياري)

الفن القبطي في العصر  516أ س 
 اإلسالمي

اإلسعافات االولية والصيانة  529ت ث 
 (اختيارى)الوقائية 

 التاريخ الرومانى والبيزنطى 512ي ر 

دولة : (2)آثار مصرية قديمة 512م ص  م25/6/2022 السبت
 وسطى وعصر انتقال ثانى

تقنيات وعالج وصيانة  518ت ث  فن متاحف وحفائر 528أ س 
 المخطوطات

االثار اليونانية والرومانية فى الشرق  516ي ر 
 األدنى القديم

 ( : 2)تصوير إسالمي  514أ س  (اختيارى)الفكر الديني  536م ص  م27/6/2022 االثنين
 مغولى وتيمورى

األساطير اليونانية والرومانية  537ي ر   
 (اختيارى)

 (1)خط هيراطيقى  515م ص  م29/6/2022 األربعاء
 

      

 

 
 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 اضثاظيظ حتى اضدارظ اضثاضثظ واضظصف رصًرايبدأ طن ا :طواريد االطتحان

 . طدة االطتحان دارظ وظصف :طضحوظظ 
اطتحاظاتجدول   

 .م 2022طايو  دور ضضفصل اضدرادي اضرابد (اآلثار اضطصريظ، اآلثار اإلدالطيظ، ترطيم اآلثار، اآلثار اضيوظاظيظ واضروطاظيظ )دبضوم 
 

اضتاريخ اضيوم 
 اضتخصص

 رطز
 اضطقرر

 رطز اآلثار اضطصريظدبضوم 
 اضطقرر

 رطز دبضوم اآلثار اإلدالطيظ
 اضطقرر

رطز  ترطيم اآلثاردبضوم 
 اضطقرر

دبضوم اآلثار 
 اضيوظاظيظ واضروطاظيظ

 533م ت  م11/6/2022 السبت
 

 (اختياري )االثنوجرافيا االثرية 
 

أ س 
524 

مصر العثمانية وعصر أسرة  (4)فنون إسالمية 
 محمد على

ت ث 
507 

تقنيات وعالج وصيانة اآلثار 
 العضوية

ي ر 
543 

فن التصوير اليوناني الروماني 
 "اختياري"

تطبيقات الحاسب اآللى فى  504ح أ  م13/6/2022 االثنين
 *مجال اآلثار 

ح أ 
504 

ح أ  تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال اآلثار
504 

تطبيقات الحاسب اآللى فى 
 مجال اآلثار

ح أ 
504 

تطبيقات الحاسب اآللى فى 
 مجال اآلثار

اثار مصر فى العصرين اليونانى  526م ص  م15/6/2022 األربعاء
 * والرومانى 

أ س 
527 

النهضة والباروك والروكوكو  )(2)تاريخ الفن 
 نوالفن المدج

ت ث 
509 

تقنيات حفر وعالج وصيانة 
 األخشاب 

ي ر 
524 

 

 اللغة القبطية

أ س  تاريخ مصر فى العصر المتأخر 522م ص  م16/6/2022 الخميس
515 

العثمانى واسرة محمد  )كتابات أثرية إسالمية 
 على والمعاصر لهما فى المشرق والمغرب

ت ث 
514 

ترميم وصيانة المبانى والمواقع 
 االثرية

ي ر 
528 

الفنون الزخرفية في العصرين 
 اليوناني والروماني

تاريخ مصر فى العصرين  520م ص  م18/6/2022 السبت
 اليونانى والرومانى 

أ س 
522 

تاريخ مصر الحديث عثمانى وعصر أسرة 
 محمد على

م ت 
506 

مقدمة في علم األنثروبولوجيا 
 "اختياري"

ي ر 
526 

 

 العمارة القبطية

ت ث  آثار مصر فى العصرالمتأخر 523م ص  م20/6/2022 االثنين
513 

ت ث  "اختياري" مساحة ورسم معماري 
513  

ي ر  *مساحة ورسم معمارى 
527 

 مسكوكات يونانية ورومانية

ت ث  م22/6/2022 األربعاء
517 

تكنولوجيا المواد والصناعات 
 (اختيارى)غير العضوية القديمة 

أ س 
523 

مصر العثمانية وعصر  (4)عمارة إسالمية 
 أسرة محمد على

م ص 
542 

ي ر  "اختياري " (1)تاريخ الفن 
523 

 نصوص بردية يونانية رومانية

ت ث  (4)لغة مصرية قديمة  524م ص  م25/6/2022 السبت
531 

ت ث  (اختيارى)تصوير فوتوغرافي 
535 

القوانين والتشريعات الدولية 
 الخاصة بحماية االثار

ي ر 
544 

المخطوطات القبطية 
 "اختياري"

 



 

           
 

 

            كلية اآلثار 
 الدراسات العليا

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

 . طدة االطتحان دارظ وظصف :طضحوظظ 
 

اضتاريخ اضيوم 

 اضتخصص

 رطز
 اضطقرر

 رطز اآلثار اضطصريظدبضوم 
 اضطقرر

 رطز دبضوم اآلثار اإلدالطيظ
 اضطقرر

رطز  ترطيم اآلثاردبضوم 
 اضطقرر

دبضوم اآلثار 
اضيوظاظيظ 
 واضروطاظيظ

ت ف  م27/6/2022 االثنين
514 

ي ر    أثر الفن اإلسالمي 526أ س   القبطيةالفنون
525 

 الفن القبطي

م ص  م29/6/2022 األربعاء
527 

       (اختيارى ) 3لغة قبطية 

 
 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 اضثاظيظ حتى اضدارظ اضثاضثظ واضظصف رصًرايبدأ طن ا :طواريد االطتحان

 . طدة االطتحان دارظ وظصف :طضحوظظ 
 

 جدول

 .م 2022طايو  دور ضضفصل اضدرادي اضرابد (تاريخ اضفن )دبضوم  اطتحاظات
  

 اضتخصص اضتاريخاضيوم 

 رطز  
  اضطقرر

 رطز دبضوم تاريخ اضفن
  اضطقرر

 اضترطيم اضطططاري واضحفاظ رضى اضطباظي 
 واضطواشد األثريظ

 رسومات تنفيذية 526ت م  فنون العصر الرومانى 513ت ف  م11/6/2022 السبت
 تطبيقات الحاسب االلى فى مجال اآلثار 504ح أ  تطبيقات الحاسب اآللي فى مجال اآلثار 504ح أ  م13/6/2022 االثنين

 مناهج اعداد مشروعات الترميم 514ت م  الفن المقارن في مصر وايران 524ت ف  م15/6/2022 األربعاء
 ترميم وصيانة المبانى والمواقع االثرية 514ت ث  الفن الحديث 527ت ف  م16/6/2022 الخميس

عالج وصيانة الوحدات الزخرفية فى المبانى االثرية والحجرية  512ت م  المدارس الفنية للنحت 528ت ف  م18/6/2022 السبت
 والجصية 

دراسة حضارية مقارنة بين مصر ودول مشرق العالم اإلسالمي  529أ س  م20/6/2022 االثنين
 (اختيارى)

 التأهيل وإدارة المواقع االثرية 525ت م 

 (اختيارى  )فن حفائر ومتاحف  541م ص  (اختيارى)فن حفائر ومتاحف  541م ص  م22/6/2022 األربعاء
 (اختيارى)عالج وصيانة التكسيات الزخرفية على الحوائط  االثرية  536ت م  الفن في عصر النهضة 526ت ف  م25/6/2022 السبت
   الفنون القبطية 514ت ف  م27/6/2022 االثنين
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            كلية اآلثار 
 الدراسات العليا

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

 . طدة االطتحان دارظ وظصف :طضحوظظ 
 

  اطتحاظاتجدول
 .م 2022طايو دور ضضفصل اضدرادي اضثاظى   (اآلثار اضطصريظ، اآلثار اإلدالطيظ، ترطيم اآلثار، اضيوظاظى اضروطاظى )برظاطج طاجدتير 

 

اضتاريخ اضيوم 
 اضتخصص

اآلثار اضيوظاظيظ  رطزاضطقرر ترطيم اآلثار رطزاضطقرر اآلثار اإلدالطيظ رطزاضطقرر اآلثار اضطصريظ رطزاضطقرر
 اضروطاظيظ

 المواقع األثرية 601م ت  المواقع األثرية 601م ت  المواقع األثرية 601م ث  المواقع األثرية 601م ث  م11/6/2022 السبت

دراسة فى الوثائق والنقوش الكتابية  605أ س  (اختيارى)نصوص هيراطيقية  621م ص  م13/6/2022 االثنين
 " موضوع خاص"

 

 622ت غ 
 

موضوعات فى عالج وصيانة 
 (اختيارى)اآلثار الجصية 

المجتمع المصرى فى  608ي ر 
 العصرين اليونانى والرومانى

 623م ص  م15/6/2022 األربعاء
 

 (اختيارى)هيروغليفى فى العصر البطلمى 
 

ت ث  (اختيارى)فنون الكتاب  614أ س 
604 

الوسائل العلمية الحديثة 
 لتسجيل وتوثيق اآلثار 

 الفن والعمارة القبطية  615ي ر 
 

 609م ص  م18/6/2022 السبت
 

الفكر الديني فى العصر المتأخر وحتى نهاية 
 (اختيارى)العصرين اليونانى والرومانى

" موضوع خاص"الفنون اإلسالمية  610أ س 
 (اختيارى)

موضوعات فى ترميم المبانى  610ت م 
 (اختيارى )الحجرية 

اآلثار اليونانية والرومانية فى  614ي ر 
 العالم العربى 

 622م ص  م20/6/2022 االثنين
 

 (اختيارى)نصوص ديموطيقية 
 

 613ت م  (اختيارى  )الكتابات االثرية  616أ س 
 

موضوعات فى تأهيل المباني 
 (اختيارى)االثرية 

  

موضوعات فى عالج وصيانة  619ت غ    (اختيارى)اإلدارة فى مصر القديمة  615م ص  م22/6/2022 األربعاء
 (اختيارى)الفخار والخزف 

  

 610م ص  م25/6/2022 السبت
 607م ص 

 (اختيارى)الفنون المصرية القديمة 
 (اختيارى) (1)عمارة مصرية 

      

       (اختيارى)األدب المصري القديم  619م ص  م27/6/2022 االثنين
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            كلية اآلثار 
 الدراسات العليا

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

 . طدة االطتحان دارظ وظصف :طضحوظظ 
 

  برظاطج طاجدتيراطتحاظاتجدول
 .م 2022طايو دور ضضفصل اضدرادي اضثاظى  (ترطيم اآلثار اضطضويظ، ترطيم اآلثار زير اضطضويظ، اضترطيم اضطططاري واضحفاظ رضى اضطباظي واضطواشد األثريظ) 
 

اضتاريخ اضيوم 
 اضتخصص 

 رطز
 اضطقرر

 اآلثاربرظاطج ترطيم  

 زير اضطضويظ
 رطز

 اضطقرر
 اآلثاربرظاطج ترطيم  
 اضطضويظ

 رطز
 اضطقرر

اضطططارى واضحفاظ برظاطج اضترطيم  
 رضى اضطباظى واضطواشد االثريظ

التحليل اإلحصائي وقواعد البيانات فى  603ت أ  م11/6/2022 السبت
 ترميم اآلثار

التحليل اإلحصائي وقواعد  603ت أ 
 البيانات في ترميم اآلثار

االختبارات غير المتلفة وأعمال الرصد  602ت م 
 والطرق الجيوفيزيائية

 601ت أ  م13/6/2022 االثنين
 

 الكتابة العلمية للرسائل واألبحاث 601ت أ  الكتابة العلمية للرسائل واألبحاث 601ت أ  الكتابة العلمية للرسائل واألبحاث

 605ت غ  م15/6/2022 األربعاء
 
 
 610ت غ 
 

موضوعات متقدمه فى عالج وصيانة الفخار 
 (اختيارى)والسيراميك 
 

موضوعات متقدمة فى عالج وصيانة 
 الفسيفساء 

 614ت ع 
 
 
 605ت ع 

موضوعات متقدمه فى عالج وصيانة 
الكارتوناج ولوحات المومياوات 

 (اختيارى)
موضوعات متقدمة فى عالج 

 وصيانة االخشاب

 613ت م 
 

موضوعات خاصة فى عالج وصيانة المنشآت 
 (اختيارى)الطينية األثرية 

 603ت غ  م18/6/2022 السبت
 

موضوعات متقدمه فى عالج وصيانة 
 (اختيارى)اآلثار الحجرية 

موضوعات متقدمه فى عالج  610ت ع 
 وصيانة المومياوات والمحنطات

 (اختيارى)

التصميم اإلنشائي ألعمال المباني المشيدة  605ت م 
 (اختيارى)من الطوب واألحجار األثرية 
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            كلية اآلثار 
 الدراسات العليا

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

 . طدة االطتحان دارظ وظصف :طضحوظظ 
 

  اطتحاظاتجدول
 .م 2022طايو دور ضضفصل اضدرادي اضثاظي   (اآلثار اإلدالطيظ، ترطيم االثار )برظاطج دصتوراه 

 

اضتاريخ اضيوم 
 اضتخصص

 ترطيم اآلثار  رطزاضطقرر اآلثار اإلدالطيظ رطزاضطقرر
 التحليل االحصائي وقواعد البيانات فى مجال الترميم 702ت ث  (موضوع خاص  )المسكوكات اإلسالمية  704أ س  م11/6/2022 السبت

 التقادم الطبيعى والصناعى فى مجال الترميم 704ت ث  التصوير اإلسالمي 703أ س  م13/6/2022 االثنين

 (اختيار ى )التسجيل ثالثى االبعاد والنمزجة الرقمية فى مجال ترميم االثار  709ت ث  (اختيارى  )الفنون اإلسالمية في تركيا والبلقان  723أ س  م15/6/2022 األربعاء

 (اختياري)موضوعات متقدمة في عالج وصيانة المباني االثرية ومواد البناء  708ت ث  (موضوع خاص  )الكتابات اآلثرية  705أ س  م18/6/2022 السبت

 730أ س  م20/6/2022 االثنين
 722أ س 

 (اختيارى  )الفنون اإلسالمية في آسيا الوسطى 
 (اختيارى)الفنون اإلسالمية في الهند 

  

 724أ س  م22/6/2022 األربعاء
 712أ س 

 (اختيارى)الفنون اإلسالمية  فى المغرب واألندلس 
 (اختيارى )العمارة اإلسالمية التقليدية 

  

   (اختياري)العمارة اإلسالمية في مصر  706أ س  م25/6/2022 السبت
 

 

 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 اضثاظيظ حتى اضدارظ اضثاضثظ واضظصف رصًرايبدأ طن ا :طواريد االطتحان

 . طدة االطتحان دارظ وظصف :طضحوظظ 
 

  اطتحاظاتجدول
 .م 2022طايو دور ضضفصل اضدرادي اضثاظي   (اآلثار اضطصريظ ، اآلثار اضيوظاظيظ اضروطاظيظ، ترطيم طططارى )برظاطج دصتوراه 

 

اضتاريخ اضيوم 
 اضتخصص

 اآلثار اضيوظاظيظ اضروطاظيظ رطزاضطقرر اآلثار اضطصريظ رطزاضطقرر
النظم السياسية واالدارية فى مصر  704م ص  م11/6/2022 السبت

 القديمة
 موضوع خاص فى االثار اليونانية والرومانية 702ي ر 

 فنون قبطية 705ي ر  علم اللغة 705م ص  م13/6/2022 االثنين

 720م ص  م15/6/2022 األربعاء
 

 أطر التصوير والنصوص الملحقة 
 (اختيارى  )

الحياة االجتماعية فى مصر فى العصرين اليونانى والرومانى  708ي ر 
 فى ضوء البردى

 الفكر الديني فى العصرين اليونانى والرومانى 709ي ر  نصوص هيراطيقية متنوعة 721م ص  م18/6/2022 السبت

 م20/6/2022 االثنين
 719م ص 

 إثنوجرافيا الحرف والمصنوعات 
 (اختيارى  )

  

   نصوص ديموطيقية متنوعة 706م ص  م22/6/2022 األربعاء
 

 

 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 اضثاظيظ حتى اضدارظ اضثاضثظ واضظصف رصًرايبدأ طن ا :طواريد االطتحان

 . طدة االطتحان دارظ وظصف :طضحوظظ 
 

  جدول
 .م 2022طايو دور ضضفصل اضدرادي اضثاظي  (آثار طا شبل اضتاريخ  ) برظاطج دصتوراه اطتحاظات

 
 

اضتاريخ اضيوم 
 اضتخصص

 آثار طا شبل اضتاريخ رطزاضطقرر
 دراسة عملية معملية- الوسائل العلمية لتأريخ آثار ما قبل التاريخ 704أ م  م11/6/2022 السبت
 الحياة الدينية والجنائزية فى عصور ما قبل التاريخ 705أ م  م13/6/2022 االثنين
 (اختيارى)الفنون فى عصور ما قبل التاريخ 708أ م  م15/6/2022 األربعاء
 (اختيارى)االثنوجرافية االثرية  711أ م  م18/6/2022 السبت

 

 

 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 اضثاظيظ حتى اضدارظ اضثاضثظ واضظصف رصًرايبدأ طن ا :طواريد االطتحان

 . طدة االطتحان دارظ وظصف :طضحوظظ 
 

 جدول
 .م2022طايو دور ضضفصل اضدرادي اضثاظى  (تاريخ اضفن، دبضوم اضطتاحف  ) دبضوم اطتحاظات

 

اضتاريخ اضيوم 
 اضتخصص

 اضطتاحف رطز اضطقرر تاريخ اضفن رطز اضطقرر
 الفن اإلسالمي 519ت ف  الطرق الفنية والعلمية لتأريخ األثر 502م ت  م11/6/2022 السبت
 (اختيارى)حضارة إسالمية  518ه م  فنون صغرى 511ت ف  م13/6/2022 االثنين
 طرق العرض 510ه م  (الساسانى والبيزنطى  )فنون ما قبل اإلسالم  515ت ف  م15/6/2022 األربعاء
 معارض دولية 511ه م  آثار وفنون السودان وشرق أفريقيا 518ت ف  م16/6/2022 الخميس
 مقتنيات حديثة 508ه م  تاريخ الفن المقارن فى مصر والعراق 517ت ف  م18/6/2022 السبت
الفن المصرى القديم منذ بداية عصر الدولة الوسطى حتى نهاية  508ت ف  م20/6/2022 االثنين

 عصر االنتقال الثانى
 إعداد سيناريو المتحف 509ه م 

 (اختيارى)االسعافات االولية والصيانة الوقائية  529ت ث  (اختيارى)المجتمع المصرى القديم 538م ص  م22/6/2022 األربعاء
 ( : 2)اثار مصرية قديمة  512م ص  م25/6/2022 السبت

 (اختيارى)دولة وسطى وعصر انتقال ثانى 
 تصوير فوتوغرافى 531ت ث 

 الفنون القبطية 514ت ف  الفن المقارن فى مصر وبالد الشام 522ت ف  م27/6/2022 االثنين
 

 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 )

 
 


