
 

     

      

             جامعة القاهرة     

                                ركليـة اآلثا       

 
 شعبة إنجليزية+ شعبة عربي للفرقة الثالثة (  1028 سبتمبر)  الصيفي الدراسيجدول امتحانات الفصل 

 م 1028/  1022 الجامعيللعام 
 صـــــــــالتخصـــ الفرقة  

قسم اآلثار اليونانية    اإلسالمية اآلثارقسم   المصرية اآلثارقسم   الدراسية اريخالت  اليوم 
 والرومانية

  اآلثارقسم ترميم  

 (2)تاريخ مصر القديم  - ةلثالثا 12/8/1028 األحد

( 2)الشرق األدنى القديم  -

بالد الشام والجزيرة 

 العربية

الفنون المصرية العمارة و -

 (4)القديمة 

( 3)مية الفنون اإلسال -

 مملوكي ومعاصر

 

- Greek Language 

 (2)لغة يونانية  -

 فنون صغرى -

 

الجيولوجية الهندسية : معماري 
 للمواقع األثرية

 خواص واختبارات المواد -

عالج وصيانة الصور : عضوي 
 الزيتية

 عالج وصيانة التابستري -

 (2)كيمياء تطبيقية : غير عضوي 

المسكوكات اإلسالمية  منهج البحث األثري ةالثالث 12/8/1028 األثنين
 مملوكي ومعاصر (2)

تاريخ الفن الهلينستي  -

 (عمارة ونحت)

اآلثار اليونانية الرومانية  -

 مصر العليا وفي الواحات 

المواثيق الدولية لصيانة  : معماري 
 (شعبة+ عربي ) اآلثار

التأهيل واالرتقاء للمباني  -
  األثرية

 األخشابة عالج وصيان :عضوي
 التلف البيولوجي لآلثار العضوية -

ميتالورجيا المعادن  :غير عضوي 
 األثرية

تكنولوجيا عالج وصيانة  -
 الفسيفساء

 

 (1)هيراطيقي  - الثالثة 18/8/1028 الثالثاء

 عمارة وفنون قبطية -

الخط والكتابات األثرية  -

 في المغرب واألندلس

اللغة المصرية القديمة  -

وناني في العصرين الي

 والروماني

فن النحت يوناني  -

 روماني بيزنطي

المدن التاريخية وبرامج  : معماري
 صيانتها

ترميم وصيانة الصور  -

 Eشعبة +  الجدارية

عالج وصيانة : عضوي  
 المخطوطات الورقية

عالج وصيانة اآلثار  -
 المركبة

فحص اآلثار وتحليلها : غير عضوي
 وتأريخها

المعادن  تكنولوجيا صياغة -
 قديما

عالج وصيانة اآلثار  -
 الحجرية

عمارة المشرق اإلسالمي  (3)لغة مصرية قديمة  الثالثة 12/8/1028 األربعاء
(1) 

اليوناني الروماني  خارالف
 البيزنطيو

التحليل اإلنشائ :  معماري      
+  (2)للمباني األثرية 

 شعبة
 (2)كيمياء تطبيقية  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ : عضوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ: غير عضوي 

الخط والكتابات األثرية  - علم األجناس والسالسات الثالثة 00/8/1028 الخميس

(2) 

الفن القبطي في العصر  -

 اإلسالمي

 فن المتاحف والحفائر -

اآلثار اليونانية الرومانية  -

في الفيوم ومصر 

 الوسطى

 (2)رسومات تنفيذية : معماري  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ: عضوي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ: غير عضوي 
 

قراءات أثرية بلغة  (3)العمارة اإلسالمية  ــــــــــــــــــــــــــــ الثالثة 2/2/1028 السبت
 أوربية

ترميم وصيانة  :    معماري
مباني الفسيفساء في ال

 (3)األثرية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ: عضوي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ :عضويغير 

 
 



    

 

             جامعة القاهرة     

                                ركليـة اآلثا       

 شعبة إنجليزية+ للفرقة الثالثة شعبة عربي (  1028سبتمبر )  الصيفي الدراسيجدول امتحانات الفصل تابع 
 م 1028/  1022 الجامعيللعام 

 صـــــــــالتخصـــ الفرقة  
 اآلثارقسم   الدراسية التاريخ  اليوم 

 المصرية
قسم اآلثار اليونانية    اإلسالمية اآلثارقسم  

 والرومانية
  اآلثارقسم ترميم  

العالقات الفنية بين  ــــــــــــــــــــــــــــ ةلثالثا 1/2/1028 األحد 
 المشرق والمغرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: معماري  فالسفة اليونان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: عضوي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: غير عضوي 

الصالت الحضارية بين  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ الثالثة 0/2/1028 األثنين
 الفنون البيزنطية والفارسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: معماري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: عضوي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: غير عضوي 

 
  -:مالحظات

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

             المكان المخصص لهم  فيتدرس فيها هذه المواد  التيالسنة الدراسية 

  -:مواعيد االمتحان
 .حا من الساعة التاسعة  صباحا وحتى الساعة الثانيه عشر ظهراالفرقتين األولى والثانية صبا -1 

  .الفرقتين الثالثة والرابعة مساءا من الساعة الثانية عشرة والنصف  ظهرا حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً  -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)    
 

  

 


