
 

                      
                   كلية اآلثار       

  الدراسات العليا

 .  مدرج أبو بكر:   مكان االمتحــان
 .  ًأالواحدة ظهرلساعة يبدأ من ا : عيد االمتحانموا 

 مدة االمتحان حسب عدد ساعات تدريس المقرر :ملحوظة                   
 

 امتحانات جدول

 .م 8102للفصل الصيفي للعام  (مصري، اسالمي ، ترميم، علوم البيئة األثرية ) برنامج الماجستير 
 

 التخصص التاريخ اليوم

 علوم البيئة االثرية رمز المقرر ترميم اآلثار رمز المقرر اآلثار اإلسالمية رمز المقرر اآلثار المصرية رمز المقرر
 102م ث 72/8/7028 األثنين

 
 المواقع اآلثرية

 
 102م ث
 126أ س 

 المواقع اآلثرية
 

 102م ث
 177ت غ 

 المواقع اآلثرية
موضوعات فى عالج وصيانة اآلثار 

 الجصية

 2ب أ 
 

 المدخل إلى علوم األرض

 107ق ب  78/8/7028 الثالثاء
 101م ص 

 قاعة بحث
 الفنون المصرية القديمة

 107ق ب 
 106أ س 
 106أ س 

 قاعة بحث
 آثار مصر اإلسالمية

 تاريخ إسالمي

 107ق ب 
 

 قاعة بحث
 

  

 106م ص  72/8/7028 األربعاء
 

 (هيروغليفى ) لغة مصرية قديمة 
 األدب المصرى القديم

 تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى  106ت ث   
 حقل ترميم االثار

  

       موضوع خاص فى آثار مصر القديمة 106م ص  60/8/7028 الخميس

       موضوع خاص فى تاريخ مصر القديمة 106م ص  م7/2/7028 األحد
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  الدراسات العليا

 .  مدرج أبو بكر:   مكان االمتحــان
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 امتحانات جدول

 .م 8102للفصل الدراسي الصيفى  (الترميم المعماري ، المتاحف ) دبلوم 
 

 التخصص التاريخ اليوم

 رمز  
 المقرر 

الترميم المعماري والحفاظ على المباني والمواقع 
 األثرية

 رمز
 المقرر 

 المتاحف

 626ت ف  خواص واختبارات المواد 670ت م  72/8/7028 األثنين
 606ه م 

 الفنون القبطية
 المتاحف النوعية

 677ت م  78/8/7028 الثالثاء
 676ت م 

 التأثيرات البيئية على المبانى االثرية
 مشاكل المد ن التاريخية وبرامج صيانتها

 مدخل الى علم االثار 666م ص 

   مناهج إعداد مشروعات الترميم 626ت م  72/8/7028 األربعاء

   ميكانيكا التربة واالساسات 622ت م  60/8/7028 الخميس
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  الدراسات العليا

 .  مدرج أبو بكر:   مكان االمتحــان
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  امتحانات جدول
 .م 8102 للفصل الصيفى( اآلثار المصرية، اآلثار اإلسالمية، ترميم اآلثار، اآلثار اليونانية والرومانية ) دبلوم 

 

 التاريخ اليوم
 التخصص

 رمز
 رالمقر 

  رمز اآلثار المصريةدبلوم 
 المقرر

 رمز دبلوم اآلثار اإلسالمية
 المقرر 

رمز  ترميم اآلثاردبلوم 
 المقرر

دبلوم اآلثار 
 اليونانية والرومانية

 ( :2)آثار مصرية قديمة  601م ص  72/8/7028 األثنين
 دولة قديمة وعصر انتقال أول  

 

 622 أ س
 676أ س 
 621أ س 

 (7)تاريخ إسالمي 
 (7)سكوكات إسالمية م

 الفن القبطى فى العصر اإلسالمي

تكنولوجيا المواد والصناعات غير  622ت ث 
 العضوية 

ي ر 
622 
 

 مبادىء اللغة اليونانية القديمة
 

 627م ص  78/8/7028 الثالثاء
 
 608م ص 

دولة (: 7)آثار مصرية قديمة
 وسطى وعصر انتقال ثانى

 :  (2)قديمة آثار شرقية 
 (العراق واألناضول) 

 628أ س 
 672أ س 
 606أ س 

 (6)عمارة إسالمية 
 العمارة القبطية فى العصر اإلسالمي

عمارة إسالمية من صدر اإلسالم إلى 
 نهاية العصر الفاطمى

 666ت ث 
 628ت ث 
 667م ص 

 تسجيل وتوثيق اآلثار
 تقنيات وعالج وصيانة المخطوطات

  ( 2)تاريخ الفن 

  

 666م ص  72/8/7028 األربعاء
 602م ص 
 602م ص 

 فنون مصرية قديمة 
 ( 2)لغة مصرية قديمة 

 آثار ما قبل التاريخ

 622أ س 
 666أ س 
 661أ س 

 (6)فنون إسالمية 
 التصوير وااليقونات القبطية

 فنون الكتاب

 626ت ث 
 626ت ث 

ترميم وصيانة المبانى والمواقع 
 االثرية

 كيمياء المواد األثرية والترميم

  

 622م ص   60/8/7028 لخميسا
 661م ص 
 607أ س 

 

 (2)لغة قبطية 
 الفكر الديني 

مدخل إلى آثار وحضارة مصر 
 اإلسالمية

     (2)كتابات اثرية  608أ س 

 621م ص  7/2/7028 األحد
 

 ( 6)تاريخ مصر القديمة 
 دولة حديثة

     (7)عمارة إسالمية  627أ س 
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 التاريخ اليوم

 التخصص

 رمز
 لمقررا 

  رمز اآلثار المصريةدبلوم 
 المقرر

 رمز دبلوم اآلثار اإلسالمية
 المقرر 

رمز  ترميم اآلثاردبلوم 
 المقرر

دبلوم اآلثار 
اليونانية 
 والرومانية

 606ح أ  6/2/7028 األثنين
 671م ص 

تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال 
 االثار

آثار مصر فى العصرين اليونانى 
 الرومانى

 606ح أ 
 

 طبيقات الحاسب اآللى فى مجال االثارت
 

    

 672م ص  6/2/7028 الثالثاء
 662م ص 

 (7)خط هيراطيقي 
 (6)خط هيراطيقي 

أ س 
662 

     نصوص اثرية بلغة اوربية

 670م ص  6/2/7028 األربعاء
 662م ص 

تاريخ مصر فى العصرين اليونانى 
 والرومانى

 الخط الديموطيقى

أ س 
626 

 ( : 7)فنون إسالمية 
العصرين األيوبي والمملوكي والمعاصر 

 لهما

    

 628م ص  1/2/7028 الخميس
 677م ص 

 (6)لغة مصرية قديمة 
 تاريخ مصر فى العصر المتأخر

      

       (7)لغة قبطية  676م ص  2/2/7028 األحد
 


