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 ٔزذح اخزٛبرٚخ( 4ٔزذح إخجبرٚخ +   44)ػبو دثهٕو رزيٛى انفزلخ االٔنٙ 

   الثالثاء  االثنين  األحد     السبت  
449: 

  (4يشزػبد ثسثٛخ )
 / يكزت 525د س 

 َظسٗ ٔفٛمخ/ د.ا
 

593 

 انزخشٍٚ ٔانؼزع انًزسفٗ
  525د س  

 (إخزٛبرٖ) (َظزٖ)

 يسًذ د/ يبٚظخأ.
 د/ يُٗ زظٍٛ

 يكزت

493 

ٔطٛبَخ ٛبد ٔػالج رمُ

 انشخبج ٔ انفخبر
 :54د س 

 خبد أ.د. طهٕٖ

 أ.د.يسًذ يظطفٗ 

 انًخطٕطبد)َظزٖ( 

493 

رمُٛبد ٔػالج ٔطٛبَخ 

 انهٕزبد انشٚزٛخ
 545د س  

 أ.د.يظطفٗ ػطٛخ

 االرٛهّٛ( َظزٖ)

  
 

4944 

 

 اٜثبر انًؼذَٛخ ٔػالج ٔطٛبَخرمُٛبد 
 542د س 

 (َظز٘) انشْزاء فبطًخ د. 

 يكزت

394 

 رمُٛبد ٔػالج ٔطٛبَخ انفخبر ٔانشخبج 

 (ػًهٙ) :54د س 

 أ.د. طهٕٖ خبد + أ.د. يسًذ يظطفٗ

 
 يؼًم ثسثٗ

595 

 رمُٛبد ػالج ٔطٛبَخ انًخطٕطبد

 545د س 

+ د. اًٚبٌ د. رشذٚخأ.أ.د. خًؼخ + 
  ثذر٘

 )ػًهٗ(

 يؼًم انًخطٕطبد

 

694 

يذخم انٗ اثبر ٔزضبرح 

 552ص يظز ا٠طاليٛخ أ 

 د/ يسًذ زًشح()أ.

 

694 

 رمُٛبد ٔػالج 
د ٔطٛبَخ انهٕزبد انشٚزٛخ 

 ( ػًهٗ) 545س 

 أ.د. يظطفٗ ػطٛخ 

 االرٛهّٛ

  

694 

د   االطؼبفبد االٔنٛخ ٔانظٛبَخ انٕلبئٛخ

 :52س 

 يؼًم انًخطٕطبد

 ّ+ أ.د/ يسظٍد/ خًؼا.
 )إخزٛبرٖ( )َظز٘(

  596 

ٔطٛبَخ رمُٛبد ػالج 

 545د س  انًخطٕطبد

د. رشذٚخ+ أ.+ أ.د. خًؼخ 

 د. اًٚبٌ ثذر٘ 
 )َظزٖ( انًخطٕطبد

6 95 

رمُٛبد ٔػالج ٔطٛبَخ 

 542د س  اٜثبر انًؼذَٛخ

 د. فبطًخ انشْزاء طبداد
 االخشبةيؼًم  (ػًهٙ)

  

596 

كشف انزآطٛم نٝثبر ثبنطزق انؼهًٛخ 

 انسذٚثخ

 )إخزٛبرٖ( يكزت )َظز٘( 532د س 
 + أ.د/ ٔفبء إَر أ.د. يظطفٗ ػطٛخ

   

 ٔزذاد يٍ انزبن9ٙ 4 ٚزى اخزٛبر ٕظ9ّيهس
 االسعافات االولية والصيانة الوقائية .1

 كشف انزآطٛم نٝثبر ثبنطزق انؼهًٛخ انسذٚثخ .2

 ٔانؼزع انًزسفٙانزخشٍٚ  .3
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 (ٔزذح اخزٛبرٚخ  4ٔزذح إخجبرٚخ +    44)   وثبَٛخ دثهٕو رزيٛى ػبانفزلخ ان

 األربعاء  الثالثاء  اإلثنين  السبت    

42945 

رمُٛبد زفز ٔػالج ٔطٛبَخ 

 اٞخشبة

  (َظز٘) :55د س  

 فٕس٘د. يزاد    

 يؼًم اٞخشبة

593 
 

 انؼضٕٚخ  ٔػالج ٔطٛبَخ اٜثبررمُٛبد 

 )َظزٖ( 555د س 

 رشذٚخ د.أ.يُٗ زظٍٛ + د.+خًؼخ   أ.د.

 يؼًم انُظٛح

493 

  ٔرطى يؼًبر٘يظبزخ 

 )َظزٖ( 543د س 

 أالء خًبل د.

 يؼًم ثسثٙ

593 

 زفز ٔػالج ٔطٛبَخ اٞخشبة رمُٛبد

  (ػًهٙ) :55د س  

 د. يزاد فٕس٘   

 يؼًم اٞخشبة

2942 

  ٔانزشزٚؼبد انذٔنٛخانمٕاٍَٛ 
 535د س 

 د. يسًذ ػطّٛ

 يكزت -)إخزٛبرٖ( 

595 

 انؼضٕٚخ  ٔػالج ٔطٛبَخ اٜثبررمُٛبد 

 )ػًهٗ( 555د س 

 د. رشذٚخأ.د. يُٗ زظٍٛ + أ.د. خًؼخ  +
 يؼًم انُظٛح

694 

  ٔرطى يؼًبر٘زخ يظب

 )ػًهٗ( 543د س  

 د. أالء خًبل
 2ق 

596 

 (2يشزٔػبد ثسثٛخ )

 يكزت 525د س  

 يسًذ ٚظخيبد/ أ.  
 أ.د/زظٍٛ يزػٙ

492 

  اٞثزٚخ ٔطٛبَخ انًجبَٙرزيٛى 

 544د س 

 ػًز آدود. 

 يكزت -( َظز٘) 

  
596 

 

 542و ص  ربرٚخ انفٍ

 أ.د. طهًٛبٌ انسٕٚهٙ

  يكزت-)إخزٛبرٖ( 

  

694 

 

رطجٛمبد انسبطت اٜنٗ فٗ يدبل 

 554ذ أ اٜثبر 

  طبرق خالل أ.د/ 

      

596 

 يمذيخ فٗ ػهى اَٜثزثٕٛندٗ 

  (إخزٛبرٖ) 556و د 

 أزًذ  ًٕديس د. ربيز

 يؼًم ثسثٗ

 
 

9ّ 9ٙ 4 ٚزى اخزٛبر يهسٕظ ٍ فمظ يٍ انزبن   )ٔزذاد اخزٛبرٚخ( يبدرٛ

 َثزثٕٛندٗيمذيخ فٗ ػهى اٞ .4

 ربرٚخ انفٍ .2

 ٔانزشزٚؼبد انذٔنٛخٍ انمٕاَٛ .3
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 ٔزذح اخزٛبرٚخ(4ٔزذح إخجبرٚخ +  44) دثهٕو رزيٛى يؼًبر٘ –انفزلخ اٞٔنٗ 
 

 الخميس الوقت األربعاء الوقت االثنين الوقت السبت الوقت

449: 

  545و  ثٛئخ انًٕالغ اٞثزٚخ د

 َظز٘ )يكزت( 

أد. ػبطف ػجذانهطٛف + أ.د/زظٍٛ 
 يزػٙ

593 

د و هًجبَٙ اٞثزٚخ انزسهٛم ا٠َشبئٙ ن

 )َظز٘( 524
 / يكزت أ.د/ٚبطز ٚسٛٗ

392 

 رظًٛى يؼًبر٘ ُْٔذطخ ٔطفٛخ

 )َظز٘(  555د و

 د. االء خًبل
 يؼًم ثسثٗ

 

593 

اندٕٛنٕخٛب انُٓذطٛخ نهًٕالغ 

 اٞثزٚخ

 )َظز٘( يكزت 555  د و
 ازًذ ػجذ انسهٛىد/ 

 4944 
 545د وكًٛٛبء انززيٛى ٔانظٛبَخ 
 )َظز٘( يكزت

 طٍ درٔٚشأ.د/طٕ

695 

ػالج ٔطٛبَخ انززاكٛت اندظٛخ فٙ  
 535د و  انًجبَٙ اٞثزٚخ

 يكزت -)َظز٘( )اخزٛبر٘( 

 د/ػجذهللا يسًٕد+ د. يسًذ ػطٛخ

 

493 

 فٙ يدبل االثبر انًؼبدٌ ٔانظخٕر 
 )َظز٘( 546د س 

 / يكزتشزٚف ػًزد/

595 

ػالج ٔطٛبَخ انظٕر اندذارٚخ 

  فٙ انًجبَٙ اٞثزٚخ
 )اخزٛبر٘(  -ٙ()ػًه 532د و  

أ.د ػبطف ػجذانهطٛف + 

 أ.د/زظٍٛ يزػٙ

 يؼًم ثسثٙ

394 

 545د و كًٛٛبء انززيٛى ٔانظٛبَخ

 )ػًهٙ(

 أ.د/طٕطٍ درٔٚش

 يؼًم ثسثٗ

 596 

ػالج ٔطٛبَخ انززاكٛت اندظٛخ فٙ 

  535د و انًجبَٙ اٞثزٚخ 

 يؼًم اٞزدبر -()اخزٛبر٘( ػًهٙ)

 د/ػجذهللا يسًٕد+ د. يسًذ ػطٛخ

694 

 ًؼبدٌ ٔانظخٕر فٙ يدبل االثبر ان

 )ػًهٙ(  546د س 

 )يكزت( شزٚف ػًزد/

 

 

593 
 يذخم انٗ اثبر ٔزضبرح يظز االطاليٛخ 

 )أ.د/ يسًذ زًشح( 552أ ص 
695 

 انزهف انجٕٛنٕخٙ نهًجبَٙ االثزٚخ  

  اخزٛبر٘ 534د و )َظز٘( 
 أ.د/ يبٚظخ يسًذ 

 يؼًم ثسثٙ    

   

 

695 

ارٚخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ انظٕر اندذ

 / يكزت 532د و  انًجبَٙ اٞثزٚخ

 )َظز٘ ( )اخزٛبر٘(

أ.د. ػبطف ػجذانهطٛف +أ.د/زظٍٛ 

 يزػٙ 

596 

د و انزهف انجٕٛنٕخٙ نهًجبَٙ اٞثزٚخ 

534 

 )ػًهٙ( يكزت )اخزٛبر٘( 

 أ.د/ يبٚظخ يسًذ

)ٔزذاد اخزٛبرٚخ( يبدرٍٛ فمظ  4 ٚزى اخزٛبر يهسٕظ9ّ 

 يٍ انزبن9ٙ

 

ٛت اندظٛخ فٙ انًجبَٙ ػالج ٔطٛبَخ انززاك .4

 535اٞثزٚخ د و 

خ  .2 ٙ اٞثٚز ٙ انًجبَ ػالج ٔطٛبَخ انظٕر اندذارٚخ ف

 532د و 

 534انزهف انجٕٛنٕخٙ نهًجبَٙ اٞثزٚخ د و  .3
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 ٔزذح اخزٛبرٚخ( 4ٔزذح إخجبرٚخ +  4) )رزيٛى ػبو(ثزَبيح يبخظزٛز 
 

 الثالثاء  االثنين  األحد  السبت    

694 

 654و س -غ اٞثزٚخ انًٕال

 أ.د/ يسظٍ طبنر

 أ.د. ايبل اػًز٘+

 ا.د. طبرق رٕفٛك+ 

694 

 انسدزٚخ انًجبَٙرزيٛى  فٙيٕضٕػبد 

 )إخزٛبرٖ(  645د و 

 أ.د. يسظٍ طبنر

 يكزت

694 

انٕطبئم انؼهًٛخ انسذٚثخ نزظدٛم 

 ٔرٕثٛك اٜثبر 

 654د س 

 أ.د. يُٗ فؤاد

 يكزت

694 

ػالج ٔطٛبَخ  فٙيٕضٕػبد 
 بءانفظٛفظ

 )اخزٛبر٘(  645د ؽ 

 يكزت

 أ.د. يُٗ فؤاد

 

 
596 

يٕضٕػبد فٙ رؤْٛم انًجبَٙ 

 اٞثزٚخ 

 )اخزٛبر٘( 643د و 
 د. االء خًبل

 يكزت

 

 

596 
 

 

يٕضٕػبد فٙ ػالج ٔطٛبَخ انفخبر ٔانخشف 

 :64د ؽ 

 )اخزٛبر٘(
 أ.د. يسًذ يظطفٗ

 يكزت

596 

 ػالج ٔطٛبَخ فٙيٕضٕػبد 

 انًُظٕخبد ٔانظدبد

 646د ع 
 اخزٛبر٘( انًكزت)

 أ.د/ ػًز ػجذانكزٚى

596 

 

يٕضٕػبد فٙ ػالج ٔطٛبَخ 

 اٜثبر اندظٛخ 

 )إخزٛبرٖ( 622د ؽ 
 (2لبػخ ) 

 أ.د/ ْبنخ ػفٛفٗ 

 يكزت
 

9ّ  ٔزذاد )يبدرٍٛ فمظ( يًب ٚهٙ 4 ٚزى اخزٛبر يهسٕظ
 يٕضٕػبد فٙ ػالج ٔطٛبَخ اٜثبر اندظٛخ  .4

 يٕضٕػبد فٙ ػالج ٔطٛبَخ انفخبر ٔانخشف  .2

 انسدزٚخ انًجبَٙرزيٛى  فٙضٕػبد يٕ .3

 ػالج ٔطٛبَخ انفظٛفظبء فٙيٕضٕػبد  .4

 انًُظٕخبد ٔانظدبد ػالج ٔطٛبَخ فٙيٕضٕػبد  .5
 يٕضٕػبد فٙ رؤْٛم انًجبَٙ اٞثزٚخ .6
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 ٔزذاد اخزٛبرٚخ(   4ٔزذاد اخجبرٚخ +  4يبخظزٛز رزيٛى اٜثبر انؼضٕٚخ )

 االربعاء  الثالثاء  األحد      السبت 

394 

ٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج ي

 ٔطٛبَخ انًُظٕخبد ٔانظدبد

 )اخزٛبر٘( :65د ع 

 أ.د/ ػًز ػجذ انكزٚى 

 يؼًم ٚسثٙ

 

593 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج 

ٔطٛبَخ انكزرَٕبج ٔنٕزبد 

 انًٕيٛبٔاد

 )اخزٛبر٘( 644د ع 

 يؼًم ثسثٙ د/ يُٙ زظٍٛ

593 

 انكزبثخ انؼهًٛخ نهزطبئم ٔاالثسبس

 654د أ 

 انكزٚى أ.د/ ػًز ػجذ

  أ.د /خًؼخ ػجذ انًمظٕد

 انًخطٕطبد

593 

رطجٛك انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ فٙ 

 يمبٔيخ انزهف انًٛكزٔثٕٛنٕخٙ

 )اخزٛبر٘( 645د ع 

 أ.د/ يبٚظخ يسًذ

 يؼًم ثسثٙ

593 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج 

 ٔطٛبَخ اٞخشبة

 )اخزٛبر٘( 655د ع 

 أ.د/ طفب + د . يزاد فٕسٖ
 يؼًم ثسثٙ

 

595 

زمذيخ فٙ ػالج يٕضٕػبد ي

 ٔطٛبَخ اندهٕد ٔانؼظبو ٔانؼبج

 )اخزٛبر٘( 655د ع 

 أ.د/ خًؼخ ػجذ انًمظٕد
 يؼًم ثسثٙ

5 95 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج 

 ٔطٛبَخ انًٕيٛبٔاد ٔانًسُطبد

 )اخزٛبر٘( 645د ع 

 أ.د/ خًؼخ ػجذ انًمظٕد
 يؼًم ثسثٙ

595 

انزسهٛم االزظبئٙ ٔلٕاػذ انجٛبَبد 

 فٙ رزيٛى االثبر

 ػظبو ػهٙ أيٍٛ أ.د/

 653د أ 
 االرٛهّٛ

595 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج 

 ٔطٛبَخ انًٕاد االثُٕخزافٛخ

 )اخزٛبر٘( 644د ع 
 أ.د/ َظزٍٚ انسذٚذ٘

 يؼًم ثسثٙ

 

      

 وحدات اختيارية( مما يلي: 4) ملحوظه: يتم اختيار مادتين فقط 
ٙ ػالج ٔطٛبَخ االخشبة .4  يٕضٕػبد يزمذيخ ف

 ػالج ٔطٛبَخ انًٕاد االثُٕخزافٛخ يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ .2

اد .3 ٙ ػالج ٔطٛبَخ انكزرَٕبج ٔنٕزبد انًٕيٛٔب  يٕضٕػبد يزمذيخ ف

ٙ ػالج ٔطٛبَخ اندهٕد ٔانؼظبو ٔانؼبج .4  يٕضٕػبد يزمذيخ ف

ٙ ػالج ٔطٛبَخ انًٕيٛبٔاد ٔانًسُطبد .5  يٕضٕػبد يزمذيخ ف

ٙ يمبٔيخ انزهف انًٛكزٔثٕٛنٕخٙ .6  رطجٛك انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ ف

 بد يزمذيخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ انًُظٕخبد ٔانظدبد يٕضٕػ .5
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ٔزذاد اخزٛبرٚخ( 4ٔزذاد اخجبرٚخ +  4يبخظزٛز رزيٛى اٜثبر غٛز انؼضٕٚخ )  
 

 األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد    

3-5 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ 

 انفخبر ٔانظٛزايٛك

 )اخزٛبر٘( 655د.ؽ  
 أ.د. يسًذ يظطفٗ

 يؼًم ثسثٙ

593 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج 

 ٔطٛبَخ انفظٛفظبء

 )اخزٛبر٘( :65د.ؽ  
 أ.د. يُٙ فؤاد

 يؼًم ثسثٙ

593 

 انكزبثخ انؼهًٛخ نهزطبئم ٔاالثسبس

 654د أ 

 أ.د/ ػًز ػجذ انكزٚى

 أ.د /خًؼخ ػجذ انًمظٕد 
  

 انًخطٕطبد

593 

رطجٛمبد ركُٕنٕخٛب انُبَٕ فٙ رزيٛى 

 ٔطٛبَخ االثبر

 )اخزٛبر٘( 645د.ؽ  
 أ.د/ أثٕ ثكز يٕطٗ

 يؼًم ثسثٙ

595 

 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ 

 اٜثبر انسدزٚخ
 )اخزٛبر٘( 653د.ؽ  

 أ.د. يسظٍ طبنر

 يؼًم ثسثٙ

595 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج 

 ٔطٛبَخ انظٕر اندذارٚخ
 )اخزٛبر٘( 654د.ؽ  

  ػبطف ػجذانهطٛفأ.د. 

 يؼًم ثسثٙ

595 

 يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ

 اٜثبر غٛز انؼضٕٚخ انغبرلخ
 )اخزٛبر٘( 644د.ؽ  

 أ .د/ أثٕ ثكز أ.د. يسظٍ طبنر +

 يؼًم ثسثٙ

595 

انزسهٛم االزظبئٙ ٔلٕاػذ انجٛبَبد فٙ 

 رزيٛى االثبر
 ٙ أيٍٛهأ.د/ ػظبو ػ

 653د أ 

 االرٛهّٛ

 وحدات( من التالي: 4ملحوظه: يتم اختيار مادتين فقط )
ٙ ػالج ٔطٛب -4  َخ اٜثبر انسدزٚخ يٕضٕػبد يزمذيخ ف

ٙ ػالج ٔطٛبَخ انفخبر ٔانظٛزايٛك -2  يٕضٕػبد يزمذيخ ف

ٙ رزيٛى ٔطٛبَخ االثبر -3 ٕ ف  رطجٛك ركُٕنٕخٛب انُبَ

ٙ ػالج ٔطٛبَخ انفظٛفظبء -4  يٕضٕػبد يزمذيخ ف

ٙ ػالج ٔطٛبَخ انظٕر اندذارٚخ -5  يٕضٕػبد يزمذيخ ف

ٙ ػالج ٔطٛبَخ -6  االثبر غٛز انؼضٕٚخ انغبرلخ يٕضٕػبد يزمذيخ ف

 

 



 خبيؼخ انمبْزح                          

  (الدراسات العليا مرحلة)الجداول الدراسية                                                              كهٛخ اٜثبر                            
 م0203 /0200 الجامعيللعام  الثاني الدراسيالفصل                                           رزيٛى اٜثبرلظى                       

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

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

 

Master Program in Inorganic Materials Conservation  

(4 Units Compulsory Subjects + 4Units Selective Subjects) 

Wednesday Time Tuesday Time Monday Time Sunday Time 

Application of Nano 

technology in 

Conservation 

CI(610) (Selective) 

Prof / Abo baker mousa 
 

3:5 

Scientific Writing 

CA(601)  

Prof/ Omar Abdel-

kareem 

Prof/ Gomaa Abdel-

Maksoud 
 

3:5 

Advanced Topics in the 

Conservation and 

Treatment of Mosaic 

(CI 609) (Selective) 

Prof/ Mona foad 

3:5 

Advanced Topics in the 

Conservation and 

Treatment of Pottery 

and Ceramic (CI 605) 

 (Selective) 

Prof/ Mohamed mostafa 

3:5 

Statistical Analysis and 

Databases for 

Conservation 

CA(603) 

Prof. Essam  Amin 

5:7 

Advanced Topics in the 

Conservation and 

Treatment of Underwater 

Inorganic Artefact 

CI(611) (Selective) 

Prof/ Mohsen Saleh  + 

Prof / Abo baker mousa 
 

5:7 

Advanced Topics in the 

Conservation and 

Treatment of Mural 

Painting 

(CI 604) (Selective) 

Prof/ Atef  

 

5:7 

Advanced Topics in the 

Conservation and 

Treatment of Stone  

(CI 603) 

Prof/ Mohsen Saleh 

5:7 

Note: Choose (4 Credit hours) just Two subject form a Selective subject: 

1- Advanced Topics in the Conservation and Treatment of Pottery and Ceramic ) (CI 605) (2 Credit hours). 

2- Advanced Topics in the Conservation and Treatment of Stone  ) (CI 603)  (2 Credit hours). 

3- Advanced Topics in the Conservation and Treatment of Mosaic) (CI 609)  (2 Credit hours). 

4. Advanced Topics in the Conservation and Treatment of Mural Painting) (CI 604) (2 Credit hours). 

5- Advanced Topics in the Conservation and Treatment of Underwater Inorganic Artefact) (CI611)  (2 Credit hours). 

6- Application of Nano technology in Conservation) CI(610) (2 Credit hours). 
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 ٔزذاد اخزٛبرٚخ(  4ٔزذاد اخجبرٚخ +  4) انززيٛى انًؼًبر٘يبخظزٛز ثزَبيح 

 

 األربعاء  الثالثاء  االثنين     االحد 

593 

َشبئٙ ٞػًبل انًجبَٙ انزظًٛى اال

انًشٛذح يٍ انطٕة ٔاالزدبر 
 االثزٚخ

 )اخزٛبر٘( 655د و 

 د/ ٚبطز ٚسٛٙأ.

 يؼًم ثسثٙ

3  95 

االخزجبراد غٛز انًزهفخ ٔاػًبل انزطذ 

 ٔانطزق اندٕٛفٛشٚبئٛخ
 652د و 

 أ.د/ ٚبطز ٚسٛٙ

 يؼًم ثسثٙ

593 

 انكزبثخ انؼهًٛخ نهزطبئم ٔاالثسبس

 654د أ 
 زٚىأ.د/ ػًز ػجذ انك

 أ.د /خًؼخ ػجذ انًمظٕد 

 انًخطٕطبد

593 

يٕضٕػبد خبطخ فٙ انززيٛى االَشبئٙ 

 نٟطمف انخشجٛخ االثزٚخ 
 )اخزٛبر٘(655د و 

 أ.د/ ٚبطز ٚسٛٙ

 يؼًم ثسثٙ

595 

رطجٛك انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ فٙ 

 يمبٔيخ انزهف انًٛكزٔثٕٛنٕخٙ

 )اخزٛبر٘( 644د و 

 أ.د/ يبٚظخ يسًذ

 يؼًم ثسثٙ

595 

د خبطخ فٙ يٛكبَٛكب انززثخ يٕضٕػب

 (654)د و  )اخزٛبر٘(

 أ.د/ ٚبطز ٚسٛٙ

 يؼًم ثسثٙ

595 

يٕضٕػبد خبطخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ 
 انًُشآد انطُٛٛخ االثزٚخ 

 )اخزٛبر٘(643د و 

 د/ زًذ٘ يسًذ

 يؼًم ثسثٙ
 

595 

إدارح ٔإػبدح انزؤْٛم انًزٕافك نهًجبَٙ 

 ٔانًٕالغ انززاثٛخ

 )اخزٛبر٘(644د و 

 بلد/ االء خً

 يؼًم ثسثٙ

 وحدات( من التالي: 4ملحوظه: يتم اختيار مادتين فقط )
ٙ انًشٛذح يٍ انطٕة ٔاالزدبر االثزٚخ .4 ٙ ٞػًبل انًجبَ  انزظًٛى االَشبئ
ٙ يٛكبَٛكب انززثخ  .2  يٕضٕػبد خبطخ ف

ٙ نٟطمف انخشجٛخ االثزٚخ  .3 ٙ انززيٛى االَشبئ  يٕضٕػبد خبطخ ف

ٙ يمبٔيخ .4  انزهف انًٛكزٔثٕٛنٕخٙ رطجٛك انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ ف

ٙ ػالج ٔطٛبَخ انًُشآد انطُٛٛخ االثزٚخ  .5  يٕضٕػبد خبطخ ف

ٙ ٔانًٕالغ انززاثٛخ .6  إدارح ٔإػبدح انزؤْٛم انًزٕافك نهًجبَ
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Master Program in Architectural Conservation  

(4 Units Compulsory Subjects + 4 Units Selective Subjects) 

Wednesday Time Tuesday Time Monday Time Sunday 
Tim

e 

Special topics in structural design 

of archeological timber roofs (AR 

608) (Selective) 

Prof/ Yasser 

3:5 

Scientific Writing 

CA(601)  

Prof/ Omar Abdel-

kareem 

Prof/ Gomaa Abdel-

Maksoud 
 

 

3:5 

Non destructive tests, 

monitoring work and 

geophysical techniques  

(AR 602)  

Prof/ Yasser 

3:5 

Structural design of 
archaeological 

masonry works using 

stone and brick (AR 

605) (Selective) 

Prof/ Yasser 

3:5 

Management and compatible 
rehabilitation of heritage 

buildings and sites (AR 611) 

(Selective) 
Dr/ Alaa 

 

5:7 

Special topics in restoration 
and conservation of mud 

archaeological buildings (AR 

613) (Selective) 
Dr/Hamdy 

5:7 

Special Topics in Soil 

Mechanics (Selective) 
(AR 604)  

Prof/ Yasser 

5:7 

application of modern 

technology in the 

prevention of 
microbiological attack 

(AR 614) (Selective) 

Prof Maysa 

5:7 

Note: Choose (4 Credit hours) just Two subject form a Selective subject: 

1- Structural design of archaeological masonry works using stone and brick (AR 605) 
2- application of modern technology in the prevention of microbiological attack (AR 614) 

3- Special topics in structural design of archeological timber roofs (AR 608) 

4. Special Topics in Soil Mechanics (AR 604)  

5- Management and compatible rehabilitation of heritage buildings and sites (AR 611) 

6- Special topics in restoration and conservation of mud archaeological buildings (AR 613) 
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ٔزذاد اخزٛبرٚخ(   4ٔزذاد إخجبرٚخ +  6ثزَبيح دكزٕراِ رزيٛى ػبو )  
 

 األربعاء  الثالثاء الوقت االثنين    الوقت األحد الوقت

4-6 

ض يشزٔع ثسثٙ فٙ يدبل انزخظ
 اخجبر٘()انذلٛك 

أ.د فبطًخ زهًٙ +أ.د ٔفٛمّ 

أ.د/ ػًز ػجذ انكزٚى +  َظسٙ +

أ.د  أ.د/ خًؼخ ػجذ انًمظٕد+

  ػبطف ػجذانهطٛف
 يكزت

4-6 

انزمبدو انطجٛؼٙ ٔانظُبػٙ فٙ يدبل 

 رزيٛى اٜثبر )اخجبر٘( 

 أ.د ْبنّ ػفٛفٙ + أ.د. خبنذ إثزاْٛى

 انُدبر

3-5 

يٕضٕػبد خبطخ فٙ دراطخ انزغٛز 

انكًٛٛبئٙ ٔانزغٛز انهَٕٙ فٙ انًٕاد 

 اٞثزٚخ )اخزٛبر٘(

أ.د/زظٍٛ أ.د. طٕطٍ درٔٚش+ 

 د. يُٙ زظٍٛيزػٙ + 

3 95 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ 

 اٜثبر انًزكجخ )اخزٛبر٘(

 أ.د. ٔفبء إَٔر + أ.د. طفب ػجذانمبدر

6-5 

يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج 

ٔطٛبَخ انًجبَٙ اٞثزٚخ ٔيٕاد 

 ء )اخزٛبر٘(انجُب

 يسظٍ طبنرأ.د. 
 يكزت

6-5  

انزظدٛم ثالثٙ االثؼبد ٔانًُذخخ انزلًٛخ 

 فٙ يدبل رزيٛى اٜثبر )اخزٛبر٘(

 د. ٚبطز ٚسٛٙأ.
 يكزت

  5 95 

انزسهٛم االزظبئٙ ٔلٕاػذ انجٛبَبد فٙ 

 يدبل رزيٛى اٜثبر )اخجبر٘(

 .د/ ػظبو ػهٙ أيٍٛأ
 االرٛهّٛ

 وحدات( من المواد االختيارية التالية: 4تين فقط )ملحوظه: علي الطالب ان يختار ماد
 يٕضٕػبد يزمذيخ فٙ ػالج ٔطٛبَخ انًجبَٙ اٞثزٚخ ٔيٕاد انجُبء. -4

 انزظدٛم ثالثٙ االثؼبد ٔانًُذخخ انزلًٛخ فٙ يدبل رزيٛى اٜثبر. -2

 يٕضٕػبد خبطخ فٙ دراطخ انزغٛز انكًٛٛبئٙ ٔانزغٛز انهَٕٙ فٙ انًٕاد اٞثزٚخ. -3

 فٙ ػالج ٔطٛبَخ اٜثبر انًزكجخ. يٕضٕػبد يزمذيخ -4

 
 

 
 

 



 خبيؼخ انمبْزح                          

  (الدراسات العليا مرحلة)الجداول الدراسية                                                              كهٛخ اٜثبر                            
 م0203 /0200 الجامعيللعام  الثاني الدراسيالفصل                                           رزيٛى اٜثبرلظى                       

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

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

 

 اخزٛبر٘( ٔزذح 4إخجبر٘ +  ٔزذح 4)ثزَبيح دكزٕراِ انززيٛى انًؼًبر٘ 
 

 انخًٛض  اٞرثؼبء  اإلثنين   انظجذ 

2-4 

 

رطجٛك انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ 
فٙ يمبٔيخ انزهف انسشزٖ 
 فٙ يدبل انزخظض انذلٛك

  545د و 
 )َظز٘( )اخزٛبر٘(

 مايسة /أ.د

  زتيك

593 

يٕضٕػبد خبطخ فٙ انزظًٛى 

انًؼًبر٘ ٔدراطبد ثٛئخ 

 انًٕالغ اٞثزٚخ ٔانززاثٛخ

 555 د و

 د. االء خًبل

 يكزت)َظز٘( 

3 95 

 

 إدارح انًجبَٙ ٔانًٕالغ اٞثزٚخ ٔانززاثٛخ     
 555د و 

 د. االء خًبل

 )َظز٘( )اخزٛبر٘(

 يكزت 

593 

 يٕضٕػبد خبطخ فٙ اندٕٛنٕخٛب انُٓذطٛخ

 555د و 

 )َظز٘( )اخزٛبر٘(

  احمد عبد الحليم /د

 يكزت

4 96 

انظٛبَخ انٕلبئٛخ فٙ  

 انًجبَٙ ٔانًٕالغ اٞثزٚخ

 544د و 

 يسظٍ طبنرأ.د/ 

 )َظز٘( )اخزٛبر٘(

 يكزت

595 

 

انزمُٛبد ٔانًٕاد انسذٚثخ فٙ 

ٞثزٚخ    ٙ ا ٙ نهًجبَ  انززيٛى ا٠َشبئ

 553د و  

 ٚبطز ٚسٙ أ.د/ 

 يكزت)َظز٘( 

5 95 

د خبطخ فٙ يٛكبَٛكب ٔدُٚبيٛكب يٕضٕػب

 انززثخ

 :55د و 
 )َظز٘( )اخزٛبر٘( 

 ٚبطز ٚسٙ أ.د/

 يكزت

 

 

   

9ّ ٚدت ػهٗ انطبنت اخزٛبر )  ٔزذاد( 4يهسٕظ
 

 ٔزذح( 2)  555د و  يٕضٕػبد خبطخ فٙ اندٕٛنٕخٛب انُٓذطٛخ -4

 ٔزذح( 2) 555د و  -إدارح انًجبَٙ ٔانًٕالغ اٞثزٚخ ٔانززاثٛخ  -2

ٙ يٛكبَٛكب ٔدُٚبيٛكب انززثخيٕضٕػ -3  ٔزذح( 2) :55د و  بد خبطخ ف

ٙ ٔانًٕالغ اٞثزٚخ د و  -4 ٙ انًجبَ  ٔزذح( 2) 544انظٛبَخ انٕلبئٛخ ف

ٙ يدبل انزخظض انذلٛك  -5 ٖ ف ٙ يمبٔيخ انزهف انسشز  ٔزذح( 2) 545د و   -رطجٛك انزكُٕنٕخٛب انسذٚثخ ف
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 وحدة اختياري (  4وحدة إجباري  +    4عضوية ) برنامج دكتوراه ترميم وصيانة اآلثار ال

 

 

 يالزظبد انخًٛض  الثالثاء  اٞزذ  

5:3 

 

يشزٔع ثسثٙ فٙ يدبل 

 انزخظض انذلٛك

 554د ع 

أ.د/ ػًز ػجذ انكزٚى + أ.د 

  خًؼخ ػجذ انًمظٕد 

 َظز٘( يكزت) 

5:3 

خبيبد ٔرطجٛمبد انززيٛى فٙ 

 يدبل انزخظض انذلٛك

 552د ع 

 ذٚذ٘أ.د/ َظزٍٚ انس

 يكزت )َظز٘(

5:3 

انزظدٛم ثالثٙ االثؼبد ٔانًُذخخ انزلًٛخ 

 فٙ يدبل انززيٛى     

  555د ع     

  أ.د/ ٚبطز ٚسٙ
 )َظز٘( )اخزٛبر٘(

 يكزت

9ّ ٚدت ػهٗ انطبنت اخزٛبر )  ٔزذاد( 4يهسٕظ
 
االزجبر ٔانًٕاد انًهَٕخ ٔانظجغبد ٔانٕطبئظ                           -4

 ذح(ٔز 2)  556د ع 

ٙ االثؼبد ٔانًُذخخ انزلًٛخ فٙ يدبل انززيٛى          -2 انزظدٛم ثالث
 ٔزذح( 2) 555د ع 

يٕضٕػبد خبطخ فٙ دراطخ انزغٛز انكًٛٛبئٙ نهًٕاد انؼضٕٚخ   -3
 ٔزذح( 2) 542د ع 

 
 

5:5 

 
االزجبر ٔانًٕاد انًهَٕخ 

ٔانظجغبد ٔانٕطبئظ                          
   556د ع 
ٍٛ د/ رشذٚخ د/ يُٙ زظ

 رثٛغ
 

 )َظز٘( )اخزٛبر٘(
 يكزت
 

5:5 

 
يٕضٕػبد خبطخ فٙ دراطخ 

انزغٛز انكًٛٛبئٙ نهًٕاد 

 انؼضٕٚخ  

 542د ع 

 أ.د/ طٕطٍ درٔٚش 

 اخزٛبر٘()َظز٘( )

 يكزت 


