
 

     

             جامعة القاهرة     

                                ركليـة اآلثا       

 شعبة إنجليزي+ الئحة جديدة للفرقة الرابعة شعبة عربي (  8102 سبتمبر)  الصيفي الدراسيامتحانات الفصل جدول 
 م 8102/  8102 الجامعيللعام 

 صـــــــــالتخصـــ الفرقة  
قسم اآلثار اليونانية    اإلسالمية اآلثارقسم   المصرية اآلثارقسم   الدراسية التاريخ  اليوم 

 والرومانية
  اآلثارقسم ترميم  

 (2)هيراطيقي  - الرابعة 82/2/8102 األحد
تاريخ وحضارات  -

 السودان القديم

المسكوكات اإلسالمية  -
(3) 

آثار االسكندرية  -
والدلتا في العصرين 

 ياليوناني والرومان
 الفن والعمارة القبطية -

المواثيق الدولية في صيانة : معماري 
 وترميم اآلثار

تقنيات عالج وصيانة : عضوي  
 األثاث الخشبي

عالج وصيانة : غير عضوي 
المقتنيات المعدنية 

 خارج المباني

 (4)عمارة إسالمية  - ـــــــــــــــــــــــــــــــ الرابعة 82/2/8102 االثنين

منهج البحث التاريخي  -

 واألثري

 منهج البحث التاريخي -
اللغة المصرية القديمة  -

في العصرين اليوناني 
 والروماني

تقنيات الترميم للمباني :  معماري 
 (2)األثرية 

كشف التزييف والتزوير  :عضوي 
 (شعبة)للوحات الزيتية 

عالج وصيانة اآلثار  :غير عضوي 
 المعدنية

 (اختياري)فنون صغرى  - الرابعة 82/2/8102 الثاءالث
نصوص ديموطيقية   -

 (اختياري)
( 3)الشرق األدنى القديم  -

 األناضول وإيران

 ــــــــــــــــــــــــــــــ : معماري ـــــــــــــــــــــــــــــــ (4)فنون إسالمية  -

 ــــــــــــــــــــــــــــ: عضوي  

تأثير الكائنات الحية : غير عضوي
الدقيقة على اآلثار الغير 

 عضوية

نصوص قبطية من  - الرابعة 82/2/8102 األربعاء
اللهجتين االخميمية 

 والفيومية
 نصوص ديموطيقية -

 (2)تاريخ الفن  -
 العمارة التقليدية -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ:  معماري  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : عضوي

 ــــــــــــــــــــــــــــ: غير عضوي 

  -:مالحظات
يؤدي فيها الطالب االمتحان فى نفس وقت أداء االمتحان لهذه المادة مع طالالب (  األولى و الثانية و الثالثة ) مواد التخلف من سنوات سابقة   -

             ية التي تدرس فيها هذه المواد في المكان المخصص لهم السنة الدراس

  -:مواعيد االمتحان
 .صباحا وحتى الساعة الثانيه عشر ظهرا الفرقتين األولى والثانية صباحا من الساعة التاسعة  -1 

  .عصراً  ثالثة والنصفالظهرا حتى الساعة  الثانية عشرة والنصف الفرقتين الثالثة والرابعة مساءا من الساعة  -2

   -:مكان االمتحان     
 .مبنى المتاحف  -             

 
 

 ميـد الكليـه ع شئون التعليم والطالب           ل وكيل الكلية              رئيس شئون الطالب             
 
 

  (محمود عبد المقصود محمدجمعة / د.أ)           (   دأحمد رجب محمد علي  .أ)             ( عالء الدين محمد  الحسينى /أ)    


