
 جامعة القاهرة

 البكالوريوس( )مرحلةالجداول الدراسية                                                   كلية اآلثار                        

 م0200/0203الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ترميم اآلثار قسم 

 

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

 وحدة اختيارية( 0وحدة إجبارية +  51) العضوية(الفرقة الثانية )برنامج ترميم اآلثار 

 الثالثاء الوقت االثنين الوقت األحد الوقت السبت الوقت

5511 

 فحص وتحليل وتأريخ االثار العضوية

 منى حسيند/ +درويش/ سوسن أ.د
 902ت ع 

 )عملي( معمل النسيج

5211 

 تقنيات االيقونات )اختياري(

 منى حسيند/ 
 2ت ع  9ق )نظري( 

 

511 

عالج وصيانة صور المومياوات 
 022ت ع  وااليقونات والكارتوناج

 د/ مني حسين
 )عملي( معمل المخطوطات 

1-52 

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

 902ت ع  9)نظري( ق 

5155 

عالج وصيانة الصور الفوتوغرافية وافالم 
 السينما والميكروفيلم

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

50152 

عالج وصيانة صور المومياوات 
 وااليقونات والكارتوناج

 902ت ع  منى حسيند/ 
 )نظري( االتيليه

015 

العضوية  ترميم االثار الغارقة
 12)اختياري( ت ع 

+ أ.د. / جمعة عبد المقصودأ.د
 نسرين الحديدي

 )نظري( االخشاب

55152 

 (9كيمياء تطبيقية )
 / سوسن درويشأ.د

 902ت ع  9)نظري( ق 

115 

عالج وصيانة الصور الفوتوغرافية وافالم 

 السينما والميكروفيلم

 د/ مها أحمد على

 052)عملي( المخطوطات ت ع 

315 

 (9كيمياء تطبيقية )

 / سوسن درويشأ.د
 902)عملي( معمل الكيمياء ت ع 

 

210 

عالج وصيانة المحنطات 
 والمومياوات

 / جمعة عبد المقصودأ.د
 902)نظري( معمل األخشاب ت ع 

55-5 

 عالج وصيانة المحنطات والمومياوات

 / جمعة عبد المقصودأ.د
 022ت ع  )عملي( معمل المخطوطات 

  3-1 

 ترميم االثار الغارقة العضوية 
+ / جمعة عبد المقصودأ.د)اختياري(

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

  5-3 

 تقنيات االيقونات )اختياري(

 منى حسيند/ 
 1ت ع  )عملي( معمل المخطوطات 

 

 

االختياريةالمواد  من( ةوحد 0يجب على الطالب اختيار ) ملحوظه1  

التالي1يتم اختيار ماده واحده فقط من   

(ةوحد 0االيقونات ) تقنيات-5  

(ةوحد 0العضوية )االثار الغارقة  ترميم-0  
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 وحدة اختيارية( 0وحدة إجبارية +  51) (العضوية برنامج ترميم اآلثارالثالثة ) الفرقة
 

 

 في المواد االختيارية وحدة(0ملحوظة1 يجب على الطالب اختيار )
 يتم اختيار ماده واحده فقط من التالي1

 وحدة(0)تسجيل وتوثيق اآلثار العضوية .5

 وحدة( 9المواثيق الدولية في صيانة وترميم اآلثار ) .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 األربعاء الوقت الثالثاء الوقت االثنين الوقت األحد الوقت السبت الوقت

9:01 

 تسجيل وتوثيق اآلثار العضوية
 51)اختياري( ت ع 

 مراد فوزي/ د
 )نظري( معمل األخشاب

5511 

 التلف البيولوجي لآلثار العضوية

 702ت ع  على د/ مايسة محمدأ.
 1)نظري( ق 

5155 

التلف البيولوجي لآلثار 
 العضوية

 ا.د/ مايسة محمد
 )عملي( معمل المخطوطات

5511 

 وصيانة الصور الزيتيةعالج 

 / مصطفى عطيةأ.د
 322ت ع  )نظري( االتيليه

5511 

 عالج وصيانة اآلثار المركبة

 دينا رفعتد/ صفا +د/ أ.
 702/ ت ع 

 )عملي( معمل األخشاب

9109: 

 تسجيل وتوثيق اآلثار العضوية 
 12)اختياري( ت ع 

 مراد فوزي/ د
 )عملي(معمل األخشاب

315 

والعظام والعاج عالج وصيانة الجلود 
 702ت ع 

 د/ رشدية+ أ. ه/ جمعأ.د
 )عملي( االتيليه

315 

 عالج وصيانة التابسترى
 أ.د/ عمر عبدالكريم

 703)نظري( ت ع 
 معمل النسيج

3155 

 عالج وصيانة الصور الزيتية

 / مصطفى عطيةأ.د
 703)عملي( االتيليه ت ع 

50155 

 عالج وصيانة اآلثار المركبة

 رفعتدينا د/ صفا +د/ أ.
 702/ ت ع 

 9)نظري( ق 

115 

 عالج وصيانة التابسترى
 أ.د/ عمر عبدالكريم

)عملي( معمل النسيج ت ع 
703 
 

2:3 
المواثيق الدولية في صيانة وترميم 

 )اختياري( )نظري( اآلثار
 1قد. محمد عطيه

    0150 

عالج وصيانة الجلود والعظام 
 702والعاج ت ع 

 د/ رشدية+ أ.ه / جمعأ.د
 االتيليه )نظري(
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وحدة اختيارية( 2إجبارية + وحدة  55) (اآلثار العضوية برنامج ترميمالفرقة الرابعة )  
 
 

 الثالثاء الوقت االثنين الوقت األحد الوقت السبت الوقت
الوق

 ت
 األربعاء

5511 

 عالج وصيانة المواد االثنوجرافية
 303)نظري( ت ع 

 أ.د جمعه + أ.د نسرين

 االتيليه )نظري(

5511 

 الخشبي األثاثتقنيات وعالج وصيانة 
 303ت ع 

 د. صفا + د. مراد
 األخشابمعمل 

1:2 

 مشروع تخرج
صيانة مواد 
عضوية ت ع 

302 

11:2 

لآلثار  االستنساخ وخامات تقنيات
العضوية )عملي( )اختياري( 

 (12تع)
معمل أ.د/ هالة +د. محمد عطية

 االحجار

11:2 

 الج وصيانة األخشاب االنشائيةع

 )اختياري( )نظري( 

 / صفا دأ. +أ.د/ نسرين 

 2ع  ت االتيلية

5155 

 وصيانة المواد االثنوجرافيةعالج 
 303)عملي( ت ع 

 أ.د جمعه + أ.د نسرين
 االتيليه

1:11 

)نظري(  حر ورسم صناعي رسم
 )اختياري(

 (12تع)
 د/ شريف عمر

 1ق 

19:11 

لآلثار  االستنساخ وخامات تقنيات
العضوية )نظري( )اختياري( 

 (12تع)
 أ.د/ هالة عفيفي+ د/ محمد عطية

 معمل األخشاب

1:11 

 الج وصيانة األخشاب االنشائيةع

 )اختياري( )نظري( 

 / صفا دأ. +أ.د/ نسرين 
 2ع  ت األخشابمعمل 

115 

 األثاثتقنيات وعالج وصيانة 
 الخشبي

 أ.د. صفا + د. مراد
 

 303ت ع )عملي( معمل األخشاب

7:1 

)عملي(  حر ورسم صناعي رسم
 )اختياري( 

 (12تع)
 1ق  د/ شريف عمر

7:1 

ترميم المواد موضوعات في 
العضوية بلغة أوروبية.   

 (52تع))اختياري(

 د/ مها أحمد + د. ايمان بدري
 معمل النسيج

  

  
  

  

 

 في المواد االختيارية1 وحدات( 2)1 يجب على الطالب اختيار ملحوظة

 باالختياري( )اجباريوحدات(  3) 2عالج وصيانة األخشاب االنشائية ت ع --5

 وحدة( 0صناعي ورسم حر ) رسم-3

 وحدة( 0بلغة أوروبية ) اآلثارموضوعات في ترميم -2

وحدة( 0تقنيات وخامات االستنساخ لآلثار العضوية )-1  
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 وحدة اختيارية( 2وحدة إجبارية +  52)اآلثار غير العضوية(  الفرقة الثانية )برنامج ترميم
 االربعاء الوقت الثالثاء الوقت االثنين الوقت االحد الوقت السبت الوقت

5511 

عالج وصيانة االثار الحجرية 
 المنقولة

 أ.د محسن صالح + د/ عمر ادم

 902ت غ  األحجار)عملي( معمل 

5211 

 (9صياغة وتشكيل المعادن )
+ د. محمد  د/ فاطمة الزهراء 

 سمير
 910ت غ 
 )نظري(االتيليه 

5511 

تكنولوجيا المواد والصناعات القديمة 
 03ت غ  )اختياري(العضوية 

 نسرين الحديدي/ أ.د
 )نظري( معمل األخشاب

55152 

 رسم حر وطبيعة صامتة 
 13)اختياري( ت غ 

+ د/ شريف  / محسن صالحأ.د
 عمر

 )نظري( معمل األخشاب

5511 

 تكنولوجيا الجصيات المعمارية
 / عبد هللا محمودعفيفي/ هاله أ.د

 902ت غ 
 )عملي( معمل االحجار

55-5 

تكنولوجيا وعالج وصيانة رسوم 
 050ت غ  الفريسك

 د/ ابو بكر موسى+ / منى فؤادأ.د

 )عملي( معمل االحجار 

5155 

 (1كيمياء تطبيقية )

 د/ سوسن درويشأ.
 917)عملي( معمل الكيمياء ت غ 

50155 

تكنولوجيا الجصيات المنقولة 
 021ت غ  والمتحفية

 + د/ عبد هللا عفيفي/ هاله أ.د
 معمل األخشاب)نظري( 

5155 

 

 رسم حر وطبيعة صامتة 
 13)اختياري( ت غ 

+ د/ شريف / محسن صالح.دأ
 عمر

 )عملي( معمل األخشاب

5155 

تكنولوجيا الجصيات المنقولة 
 021ت غ  والمتحفية

 + د/ عبد هللاعفيفي/ هاله أ.د
 )عملي( معمل االحجار

315 

تكنولوجيا وعالج وصيانة رسوم 
 التمبرا

 مرعيد/ حسين أ.
 911ت غ  9)نظري( قاعة 

015 

تكنولوجيا وعالج وصيانة رسوم 
 050ت غ  الفريسك

 د/ ابو بكر موسى+ / منى فؤاددأ.
 معمل االخشاب)نظري( 

5150 

عالج وصيانة االثار الحجرية 
 022ت غ  المنقولة

 + د/ عمر أدم / محسن صالح.دأ
 )نظري( معمل األخشاب

015 

تسجيل وتوثيق االثار الحجرية )
 12المنقولة )اختياري( ت غ 

 / محسن صالحأ.د
 9نظري( ق 

015 

 (1كيمياء تطبيقية )

 917ت غ  / سوسن درويشأ.د
 )نظري( األخشاب

    015 

 تكنولوجيا الجصيات المعمارية
 د/ عبد هللا+ / هاله عفيفىأ.د

 902)نظري( االتيليه ت غ 
210 

تسجيل وتوثيق االثار الحجرية )
 51غ  تالمنقولة )اختياري( 

 / محسن صالحأ.د
 9عملي( ق 

  

      112 

 (9صياغة وتشكيل المعادن )
د/ فاطمة الزهراء + د. محمد 

 سمير
 )عملي( االخشاب

 910ت غ 

  

االختياريةالمواد  منوحدات (  2يجب على الطالب اختيار )  1ملحوظة  

التالي1يتم اختيار مادتين فقط من   

(ةوحد0)الحجرية المنقولة  اآلثار_تسجيل وتوثيق 1  

(ةوحد0)_رسم حر وطبيعة صامتة 9  

( ةوحد 0)العضوية_تكنولوجيا المواد والصناعات القديمة 7  
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 وحدة اختيارية( 1وحدة إجبارية +  52.1) (اآلثار غير العضوية برنامج ترميم) الثالثة الفرقة
 

 االختياريةالمواد  يوحدات( ف1)يجب على الطالب اختيار  ملحوظة1

 وحده(3) باالختياري()إجبارية غير العضوية  لآلثارتقنيات وخامات االستنساخ 

 التالي1يتم اختيار ماده واحده فقط من 

 وحده( 9)العرض والتخزين لآلثار غير العضوية  .1

 وحده( 9) والتنقيبالحفائر  .0

 وحده( 9وترميم اآلثار )المواثيق الدولية في صيانة  .7

 األربعاء الوقت الثالثاء الوقت االحد الوقت السبت الوقت

11:10 
عالج وصيانة اآلثار الحجرية المنقولة 

 في البيئات المختلفة
 1)نظري( ق  عمر آدم د. 

11:2 
 تكنولوجيا صناعة الزجاج المعشق

 .د. رمضان عبدهللا + د. رانيا عبدالجوادأ
 )عملي( معمل النسيج

10:2 

أساليب نزع الصور الجدارية 
 والحوامل البديلة المستخدمة

 / منى فؤادأ.د
 )نظري( معمل المخطوطات

10:2 
 الصيانة الوقائية لآلثار غير العضوية

 د/ شريف عمر + د/ محمد سمير
 9)نظري( ق 

1:11 

 فحص اآلثار وتحليلها وتأريخها
 د/ مراد فوزي+ د/ شريف عمر

)عملي( معمل  711ت غ 
 المخطوطات

19:11 
 تكنولوجيا صناعة الزجاج المعشق

 رانيا عبدالجوادأ.د. رمضان عبدهللا + د. 
 )نظري( معمل النسيج

11:10 

العرض والتخزين لآلثار غير 
 العضوية 

 اختياري(-( )نظري 10غ  ت)
 + د/ الشيماء عبدالرحيم

 د/ حمدي محمد 
 معمل المخطوطات 

19:10 

 (10غ  تالعرض والتخزين لآلثار غير العضوية )
 اختياري(-)عملي  

 د/ الشيماء عبدالرحيم +
 د/ حمدي محمد 

 االتيليه

1:3 
 فحص اآلثار وتحليلها وتأريخها
 د/ مراد فوزي + د/ شريف عمر

 )نظري( االتيليه 711ت غ 
9:19 

 ميتالورجيا المعادن األثرية
 دينا رفعتد/ مي رفاعي + د/ 
 )عملي( معمل األخشاب 

19:11 

 ةتكنولوجيا وعالج وصيان
 الفسيفساء

 د/ سارة نايل
 9)نظري( ق 

1:19 
 المعادن األثريةميتالورجيا 

 د/ دينا رفعتمي رفاعي +د/ 
 9)نظري( ق 

3:7 

عالج وصيانة اآلثار الحجرية المنقولة 
 في البيئات المختلفة

 عمر آدم د. 
 )عملي( معمل االحجار

3:9 
 الحفائر والتنقيب )اختياري(  

 د/ حسين مرعيأ.
 9)نظري( ق

19 :1  

تقنيات وخامات االستنساخ لآلثار 
 )اختياري(غير العضوية 

 عفيفي + محمد عطية/ هاله أ.د
 1)نظري( ق 

9:1 
 الصيانة الوقائية لألثار غير العضوية

 د/ شريف عمر + د/ محمد سمير
 9)عملي( ق  

3:1 

تقنيات وخامات االستنساخ لآلثار 
 غير العضوية )اختياري(

 + محمد عطيه/ هاله عفيفىأ.د
 )عملي( معمل األحجار 

2:3 
 وعالج وصيانة الفسيفساءتكنولوجيا 

 د/ سارة نايل
 )عملي( معمل األحجار

 
2:3 

أساليب نزع الصور الجدارية 
 والحوامل البديلة المستخدمة

 أ.د/ مني فؤاد
 )عملي( معمل االحجار 

2:3 
المواثيق الدولية في صيانة وترميم اآلثار 

 اختياري )نظري(
 1ق  د. محمد عطيه
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 وحدة اختيارية( 1وحدة إجبارية +  55.1)( برنامج ترميم اآلثار غير العضويةالفرقة الرابعة )

 

 األربعاء الوقت الثالثاء الوقت االثنين الوقت األحد الوقت

1:2 

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

 (12)اختياري( )ت غ 
 .د. مايسة محمدأ

 االحجارمعمل 

11:2 

العرض والتخزين لآلثار الفخارية والسيراميك )عملي( 
 (10)اختياري( )ت غ 

 أ.د/ محمد مصطفى + د/ الشيماء عبدالرحيم
 االتيليه

11:2 

 (310( )ت غ 9مشروع تخرج)
د/ عبد هللا+ د/ الشيماء عبدالرحيم 

 + د/ شريف عمر 
 د /حمدي محمد+ رانيا /+ د

11:2 
 

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

91) 
 معمل النسيج/  د/ دينا رفعت

9:1 

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

 رانيا عبدالجواد /أ.د/ رمضان عبد هللا+ د 
 9ق 

1:11 

العرض والتخزين لآلثار الفخارية والسيراميك )نظري( 
 (10)اختياري( )ت غ 

 أ.د/ محمد مصطفى + د/ الشيماء عبدالرحيم
 االتيليه

1:11 

عالج وصيانة الجصيات المنقولة 
 (302والمتحفية )عملي( )ت غ 

 أ.د/ هاله + د/ عبدهللا
 األحجار

1:11 

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

 (12)اختياري( )ت غ 
 معمل بحثي   مايسةأ.د/ 

2:4 

تأمين وترميم اآلثار الحجرية 
المستخرجة من بيئات مختلفة )عملي( 

 (302)ت غ 
 االحجار-.د/محسن صالحأ

9:1 
 عالج وصيانة اآلثار المعدنية )نظري( 

 (302)ت غ 
 معمل المخطوطات- أ.د/ وفاء + د/ مي رفاعي

7:1 

 (310( )ت غ 9مشروع تخرج )
الشيماءعبدالرحيم  د/ عبد هللا+ د/

 +رانيا /+ د+ د/ شريف عمر
 محمد حمدي/د  

3:1 
 عالج وصيانة اآلثار المعدنية )عملي( 

 ( معمل النسيج302)ت غ 
 أ.د/ وفاء+   د/ مى

2-6 

العرض والتخزين للمشغوالت الزجاجية )ت 

 نظري( اختياري 1غ 
 أ.د. رمضان عبدهللا +د. رانيا عبدالجواد

 ) معمل النسيج(

3:9 
تأمين وترميم اآلثار الحجرية المستخرجة من بيئات 

 (302مختلفة )نظري( )ت غ 
 االتيليه أ.د/ محسن صالح

7-3 

العرض والتخزين للمشغوالت الزجاجية 

 عملي( اختياري 1)ت غ 
 أ.د. رمضان عبدهللا +د. رانيا
 عبدالجواد ) معمل النسيج(

2-6 

عالج وصيانة الزجاج المعشق )ت غ 
 ( )عملي( 302

 رانيا عبدالجواد /أ.د/ رمضان عبد هللا+ د
 معمل األحجار 

  3:3 
 عالج وصيانة الجصيات المنقولة والمتحفية )نظري( 

 1ق  أ.د/ هاله + د/ عبدهللا (302)ت غ 
    

        

 وحدات (  مادتين فقط من المواد التالية1 1)ملحوظة1 يجب على الطالب اختيار  االختياري1
 وحدات (. 3)  52لآلثار الفخارية والسيراميك ت غ  العرض والتخزين -5

 وحدات(. 3) 1العرض والتخزين للمشغوالت الزجاجية ت غ  -0

 وحدات( 2) 12تأثير الحشرات والنباتات على اآلثار غير العضوية وطرق مقاومتها ت غ  -3

 (وحدة 0) 91موضوعات في ترميم اآلثار غير العضوية بلغة أوروبية ت غ  -2
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 وحدة اختيارية( 1وحدة إجبارية +  52)الفرقة الثانية )برنامج الترميم المعماري والحفاظ على المباني والمواقع األثرية( 

 الخميس الوقت االربعاء الوقت الثالثاء الوقت االثنين الوقت

5011 
 (9رياضة )

 عبدالغني رضاد/ 
 1عملي( قاعه -)نظري 

50155 

على  الزخرفيةالتكسيات 
اجبارية الحوائط االثرية )

 (17باالختياري( )ت م 
 شريف عمر /+ دد/ عمر ادم

 )نظري( معمل النسيج

5511 

 المبانيتأثير الحشرات والنباتات على 
 )اختياري(االثرية وطرق مقاومتها 

 (11)ت م )نظري( معمل المخطوطات  
 د/ مايسة محمدأ.

5511 

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

 الحديدي+ د/ مراد فوزي/ نسرين .دأ
 نظري معمل األخشاب

50 15 
 (919)ت م  )نظري( مساحة

 ياسر يحيىد/ أ.
 (1)نظري( قاعه )

0150 
 (9تاريخ ونظريات العمارة )

 (902)ت م )نظري( 
 (1اعة )ق أالء جمالد/ 

5155 

 المبانيتأثير الحشرات والنباتات على 
 االثرية وطرق مقاومتها )اختياري(

 (11)ت م  )عملي( معمل المخطوطات
 د/ مايسة محمدأ.

5155 

 على الحوائط االثرية الزخرفيةالتكسيات 
 (17ت م )باالختياري( اجبارية )

 شريف عمر /+ دد/ عمر ادم
 )عملي( معمل االحجار

015 

 (1رسومات تنفيذية )
 (911)ت م 

 ياسر يحيي د/ ا.
 (1قاعة ))نظري( 

310 

 (1) معماريتصميم 
 (907)ت م 

 د. أالء جمال
 (1)نظري( قاعة )

5155 

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

 الحديدي+ د/ مراد فوزي/ نسرين أ.د
 النسيج)عملي( معمل 

210 

 الجيولوجيا الهندسية للمواقع االثرية
 (917)ت م 

 عبدالحليمأحمد د/ 
 معمل األخشاب)نظري(

110 

 (1رسومات تنفيذية )
 (911)ت م 

 ياسر يحيي د/ ا.
 ( 9)عملي( قاعه ) 

213 

 (1) معماريتصميم 
 (907)ت م 

 د. أالء جمال
 1)عملي( ق 

315 
 (919)ت م )عملي( مساحة
 يحيي د/ ياسرأ.

 معمل المخطوطات
  

 

 االختياريةالمواد من  وحدات(1)يجب على الطالب اختيار  1ملحوظة
 

 وحده( 0) باالختياري( اجبارية)األثرية على الحوائط  الزخرفيةالتكسيات 

 التالي1يتم اختيار ماده واحده فقط من 
 (وحدات 3) األثرية المباني فيترميم وصيانة التراكيب الخشبية _1
 (وحدات 3)وطرق مقاومتها  األثرية المبانيتأثير الحشرات والنباتات على  _9
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وحدة اختيارية( 1وحدة إجبارية +  53))برنامج الترميم المعماري والحفاظ على المباني والمواقع األثرية(  الفرقة الثالثة  

 
 األربعاء الوقت الثالثاء الوقت االحد الوقت السبت الوقت

5511 

 (0كيمياء تطبيقية )
 ( )عملي(355)ت م 

 سوسن درويش/ .دأ
 معمل المخطوطات

 5511 

 (1) للمباني األثريةتقنيات الترميم 
 (702)ت م 

 ياسر يحيىد/ 
 )نظري( المخطوطات

5012 

 واألساساتميكانيكا التربة 
 (702)ت م 

 ياسر يحييد/ أ.
 1)نظري + عملي( ق 

50152 

في ترميم وصيانة الفسيفساء 
 المباني األثرية

 (702)ت م )اختياري( 
 د/ سارة نايل

 )نظري( 0ق 

315 

في ترميم وصيانة الفسيفساء 
 المباني األثرية

 )اختياري( (702)ت م 
 )عملي( معمل األحجار

 د/ سارة نايل

50155 

 (9رسومات تنفيذية )
 (719)ت م 

 / ياسر يحييدأ.
 0ق 

015 

 (9كيمياء تطبيقية )
 / سوسن درويشأ.د

 (711)ت م 
 )نظري( معمل األخشاب

5150 

والمواقع  للمبانيالتأهيل واالرتقاء 
 األثرية

 (702)ت م 
 د. االء جمال
 1)نظري( ق 

113 

 للمباني األثريةتقنيات الترميم 
(1) 
 (702)ت م 

 ياسر يحيىد/ أ.
 1)عملي( ق 

2150 
 (719)ت م   (9رسومات تنفيذية )

 / ياسر يحييدأ.
 )عملي( معمل النسيج

210 

وصيانة التراكيب الجصية ترميم 
 )اختياري( في المباني األثرية

)ت م )نظري( معمل األخشاب 
702) 

محمد د/ د. عبدهللا محمود + 
 عطية

315 

 الطينية للمبانيتقنيات الترميم 
 )عملي(( 710)ت م 

 معمل االحجار
 حمدي محمدد/ 
 معمل األحجار 

  2:3 
المواثيق الدولية في صيانة وترميم 

 اآلثار اختياري )نظري(
 1ق د/ محمد عطية

112 

 الطينية للمبانيتقنيات الترميم 
 (710)ت م 

 حمدي محمدد/ 
 معمل األخشاب)نظري( 

113 

ترميم وصيانة التراكيب الجصية 
 في المباني األثرية

 (702)ت م )اختياري( 
 محمد عطيةد/ عبدهللا محمود+/ د

 )عملي معمل االحجار 

 
 االختيارية1المواد  يوحدات( ف1)يجب على الطالب اختيار  ملحوظة1

 

 وحدة( 0المواثيق الدولية في صيانة وترميم اآلثار )إجبارية باالختياري( )
 

 التالي1فقط من  ةواحد ةيتم اختيار ماد

 وحدات(3)في المباني األثرية_ ترميم وصيانة التراكيب الجصية 9

 وحدات(3)في المباني األثريةترميم وصيانة الفسيفساء _0
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 وحدة اختيارية( 2وحدة إجبارية +  50)برنامج الترميم المعماري والحفاظ على المباني والمواقع األثرية( )الرابعة الفرقة 

 الخميس الوقت األربعاء الوقت االثنين الوقت األحد الوقت

11:10 
 

 (2ترميم اآلثار الغارقة )ت م 
 اختياري

 أ.د. محسن صالح + د. محمد سمير
 9ق 

33:31 
 

الوحدات الزخرفية ترميم وصيانة 
( )نظري( 9في المباني األثرية )

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

 1ق  

10:2 

تقنيات وخامات االستنساخ 
 )نظري(

 (13اختياري( )ت م )
 أ.د/ هالة عفيفي+ د/ محمد عطية

 9ق  

10:2 

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

 مأ.د/ ياسر يحيي +د/ عمر آد
 االتيليه

1:11 
 

 )اختياري( -ر )نظري( ح رسم
 (1)ت م 

 أ.د/ محسن صالح+ د/ شريف عمر
 المخطوطات

5155 

ترميم وصيانة الوحدات الزخرفية 
( )عملي( 9في المباني األثرية )

 (302)ت م 
 أ.د/ محسن + د/ عمر آدم

 األحجارمعمل 

19:10 
 (302مشروع تخرج )ت م 

أ. د/ محسن صالح + أ.د/ ياسر 
 يحيي + د/ االء جمال

19:10 

موضوعات في ترميم اآلثار بلغة 
 (310أوربية )ت م 

 أ.د/ محسن صالح
 االتيليه

3:9 

 )اختياري( -ر )عملي( ح رسم
 (1)ت م 
 + د/ شريف عمرأ.د/ محسن صالح

 األخشاب

315 

في المباني  المونات دراسة
 األثرية

 (19)عملي()اختياري( )ت م 
 مد/عمر آد

 معمل األحجار

5150 

إدارة المواقع )نظري( )ت م 
302) 

 د/ أالء جمال
 المخطوطات

9:19 

 حصر كميات )نظري(
 (311)ت م  

 أ.د/ ياسر يحيي
 معمل االتيليه

3 :2 

 (302مشروع تخرج )ت م 
أ. د/ محسن صالح + أ.د/ ياسر 

 يحيي + د/ االء جمال
 

3:7 
 

في المباني  المونات دراسة
 (19األثرية )نظري( )ت م 

 آدم د/عمر
 (1)اختياري( قاعة )

 

3:9 
 

 (302إدارة المواقع )عملي( )ت م 
 د/ أالء جمال

 االتيليه

 112 

تقنيات وخامات االستنساخ 
 )عملي(

 (13)ت م  )اختياري(
 أ.د/ هالة عفيفي+ د/ محمد عطية

 معمل األحجار

3 :2  

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

 عمر آدمأ.د/ ياسر يحيي +أ.د/ 
 االتيليه

 وحدات( )مادتين فقط( من المواد االختيارية التالية1 12 يجب على الطالب اختيار )ملحوظة

 وحدة( 0) األثريةدراسة المونات في المباني  -0                    وحدة( 0رسم حر ) -5

 وحدة( 0)تقنيات وخامات االستنساخ  -2           وحدة( 0الغارقة ) اآلثارترميم  -3


