
 

     

             جامعة القاهرة     

                                ركليـة اآلثا       

 شعبة إنجليزي+ شعبة عربي الثانية الئحة جديدة للفرقة ( 8102سبتمبر )  الصيفي الدراسيجدول امتحانات الفصل 
 م 8102/  8102 الجامعيللعام 

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

 والرومانية
  اآلثارقسم ترميم  

 تاريخ مصر القديم الثانية 82/2/8102 األحد
 (شعبة+ عربي )

صدر )فنون إسالمية  -
 (عباسي –اإلسالم أموي 

 ( 1)تصوير إسالمي   -
 المدينة اإلسالمية  -

اسة مصادر در -
العصرين اليوناني 

 والروماني
 (1)لغة يونانية   -
  العمارة اإلغريقية -

 (1)تصميم معماري : معماري 
 (1)رسومات تنفيذية   -
 التحليل اإلنشائي للمباني األثرية  -

 (1) كيمياء تطبيقية: عضوي  

 المعادن والصخور: غير عضوي 

 ( 1)لغة قبطية  - الثانية 82/2/8102 االثنني
عصور ما قبل   -

 التاريخ وبداية األسرات

 ( 1)تاريخ الفن  -
( 2)عمارة إسالمية   -
 (فاطمي وأيوبي)

مقدمة في اللغة 
 المصرية القديمة

 فيزياء:  معماري 
 (2)تاريخ ونظريات العمارة  -

فحص وتحليل وتأريخ اآلثار  :عضوي 

 (شعبة+ عربي )العضوية

 (2)ادن صياغة وتشكيل المع :غير عضوي 

اللغة المصرية القديمة  الثانية 82/2/8102 الثالثاء
(2) 

التاريخ اليوناني  - العمارة اإلسالمية في المغرب
والروماني 
 والبيزنطي

 اآلثار الغارقة -

 (2)رياضة  : معماري
 

  

 حفر وتشكيل األخشاب: عضوي  

تكنولوجيا صناعة الزجاج : غير عضوي
 القديم

تاريخ وحضارات العراق  الثانية 89/2/8102 األربعاء
 القديم

+ فاطمي )فنون إسالمية 
 (أيوبي

المجتمع المصري في 

العصرين اليوناني 

 والروماني

الجيولوجيه الهندسية للمواقع :   معماري
 األثرية

 (2)كيمياء تطبيقية  : عضوي

تكنولوجيا عالج وصيانة : غير عضوي 

 Eشعبة +  الفرسك

مبادئ رسم معماري  - الثانية 01/2/8102 اخلميس
 وزخرفي 

 علم البردي  -

الفحص والتحليل والتأريخ : معماري   ــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)المسكوكات اإلسالمية 
 (شعبة)

عالج وصيانة صور المومياوات :  عضوي 
 واأليقونات

 ـــــــــــــــــــــــــــــ: غير عضوي 
 

عالج وصيانة الصور : عضوي ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانية 0/9/8102 السبت
 الفوتوغرافية

العرض والتخزين للمجموعات : عضوي ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانية 8/9/8102 األحد
 المتحفية

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

             اد في المكان المخصص لهم السنة الدراسية التي تدرس فيها هذه المو

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


