
 مرحلة البكالوريوس                                                                                          كلية االثار                

 8102/8102الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                           قسم ترميم االثار            
 

 

 عميد الكلية                                 رميم                                                              وكيل الكلية لشئون الطالب                                   رئيس قسم الت     
 

 جمعه عبد المقصود/ د.أحمد رجب                                                                     أ/ د.أ        مني فؤاد                                                                  / د.أ      

 (اختياريةوحدة  3+ وحدة إجبارية  61) (عضوى)الفرقه الثانيه 
 األربعاء  الثالثاء  االثنين  االحد  السبت 

669: 

 االخشاب وتشكيل حفر

 202ت ع 

 مراد/ د + نسرين/ د

  (نظري)
 االخشاب معمل

669: 

 للمجموعات والتخزين العرض

  (اختياري) العضوية المتحفية

7ت ع   

 صفا/ د مايسة/ د
 لكيمياءا معمل (نظري) 

669: 

 (اختياري) والباستيل والجواش المائية الصور

 8ت ع  

 اسامة/ د.ا مصطفى/ د.ا

 االتيليه معمل (نظري)

69: 

 الزيتى التصوير تقنيات

 202ت ع 

 أسامة/ د.ا مصطفى/ د.ا

 
 االتيليه معمل( عملي) 

69: 

 المخطوطات وصيانة عالج

 203ت ع  البردية

 ةرشدي/ د وفيقة/ د.ا

 
 الكيمياء معمل( عملي) 

3966 

 االخشاب وتشكيل حفر

 202ت ع 

 مراد/ د+ نسرين/ د

 

 بخشااأل معمل( عملي)

6966 
 

 (6) تطبيقية كيمياء

 206ت ع  

 درويش سوسن/ د.ا

 

 الكيمياء معمل( عملي)

6966 

 203ت ع  البردية المخطوطات وصيانة عالج

 رشدية/ د وفيقة/ د.ا

 خشاباأل معمل (نظري)

396 

 الزيتى التصوير تقنيات

 202ت ع 

 اسامة/ د.ا مصطفى/ د.ا

 (أ) االتيليه معمل (نظري)

 (ب)معمل األخشاب 

396 

الملونات واالصباغ والوسائط 

 63ت ع  للمواد العضوية

 مني حسين/ د( اختياري)

 ألخشابا معمل( نظري)

  

296 

 (6) تطبيقية كيمياء

 206ت ع 
 درويش سوسن/ د.ا

 جمعمل النسي (نظري)

396 

 

 

 المتحفية للمجموعات والتخزين العرض

 7ت ع ( اختياري) العضوية
 صفا/ د مايسة/ د

 األخشاب معمل (عملي) 
393 

 والجواش المائية الصور

 ( اختياري) والباستيل

 8ت ع 

 أسامة/ د.ا مصطفى/ د.ا

 
 االتيليه معمل (عملي) 

  

292 

 لألثار الوقائية الصيانة 

 201ت ع  العضوية
 المقصود عبد جمعة/ د.ا

 نسيجال معمل( نظري)

396 

الملونات واالصباغ والوسائط للمواد 

 اختياري 63ت ع  العضوية

 مني حسين/ د

 لنسيجا معمل( عملي)

 9في المواد االختيارية يتم اختيار ماده واحده فقط من التالي( وحدات 3)يجب على الطالب اختيار 9 ملحوظه

   7ت ع ( وحدات 3) العضوية المتحفية تللمجموعا والتخزين العرض-6

8ت ع ( وحدات 3) والباستيل والجواش المائية الصور_ 2  

63ت ع ( وحدات 3)الملونات واالصباغ والوسائط للمواد العضوية -3  
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 8102/8102الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                           قسم ترميم االثار            
 

 

 عميد الكلية                                 رميم                                                              وكيل الكلية لشئون الطالب                                   رئيس قسم الت     
 

 جمعه عبد المقصود/ د.أحمد رجب                                                                     أ/ د.أ        مني فؤاد                                                                  / د.أ      

(اختيارىوحدة  2+ وحدة اجبارية  62) (عضوي غير)الفرقه الثانيه   

 األربعاء  الثالثاء  االثنين  االحد  السبت 

669: 

خامة الجص والمواد 

 202المضافة ت غ 
 عبد هللا/ د -هاله / د.ا

 

 معمل االحجار( عملي)

669: 

تكنولوجيا وعالج 

وصيانة الرسوم 

 والنقوش الصخرية
 203ت غ 

 منى فؤاد / د.أ

 

 معمل االحجار( عملي)

669: 

 تكنولوجيا الفخار والسيراميك

 202ت غ 

 الشيماء/محمد مصطفى د/ د.أ

 حجارعمل األم( عملي)

 

 

:-60 

 صياغة وتشكيل المعادن

 201ت غ 

  مى / د

 6قاعة  (نظري)
 

669: 

 تكنولوجيا الفخار والسيراميك

 202ت غ 
 الشيماء/محمد مصطفى د/ د.ا

 

 6قاعة  (نظري)

62966 

خامة الجص والمواد 

 202المضافة ت غ 
 عبد هللا/ د - هاله/ د.ا

 معمل النسيج( نظري)

396 

 تكنولوجيا وعالج

وصيانة الرسوم 

والنقوش الصخرية ت غ 
203 

 منى فؤاد / د.ا

 6قاعة ( نظري)

62966 

تكنولوجيا صناعة الزجاج 

 األثري

 203ت غ  

 رمضان عبد هللا/ د.أ

 معمل النسيج( نظري)

60-62 

 ترميم االثار الغارقة غير العضوية

 20ت غ ( اختيارى)
 احمد شعيب/ د.ا

 2قاعة ( نظري)

6966 

 لمعادنصياغة وتشكيل ا

 201ت غ 
 مى/ د

 معمل االخشاب( عملي)

396 

تكنولوجيا صناعة 

  الزجاج االثرى

 203ت غ 

 رمضان عبد هللا/ د.أ

 
 النسيجمعمل  (عملي)

  
 

6-3 

ترميم االثار الغارقة غير 

  العضوية

 20ت غ ( اختيارى)

 احمد شعيب/ د.ا

 ألحجارمعمل ا (عملي)

3-2 

 المعادن والصخور

 206ت غ

 محمود عبد الحافظ/ د

 مل المخطوطاتمع( نظري)

2-2 

 الحفائر والتنقيب

 22ت غ ( اختيارى)

 محسن صالح/ د.ا

 االتيليه( نظري)

 االختياريةالمواد  في (وحدات 2)على الطالب اختيار  يجب9 ملحوظه

 9التالييتم اختيار مادتين فقط من 

 22ت غ  (وحدة 2)والتنقيب  الحفائر-6

 20ت غ ( ةوحد 2)االثار الغارقة غير العضوية  ترميم-2

 :6ت غ  (ةوحد 2)وتوثيق االثار غير العضوية  تسجيل-3

3-3 

تسجيل وتوثيق االثار غير 

 :6ت غ ( اختيارى)العضوية 

  عمر/ محسن د/ د.ا

 

 2قاعة  (عملي)

2-1 

 المعادن والصخور

 206ت غ 

 عبد الحافظ محمود/ د

 

 ل األحجارمعم (عملي)

2-3 

تسجيل وتوثيق االثار غير العضوية 

 :6ت غ ( اختيارى)

 األتيليه (نظري) عمر/ محسن د/ د.ا
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 8102/8102الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                           قسم ترميم االثار            
 

 

 عميد الكلية                                 رميم                                                              وكيل الكلية لشئون الطالب                                   رئيس قسم الت     
 

 جمعه عبد المقصود/ د.أحمد رجب                                                                     أ/ د.أ        مني فؤاد                                                                  / د.أ      

 (وحدة إختيارية 3+وحدة إجبارية  51) (معماري) الثانية الفرقة
 االربعاء  االثنين  االحد  السبت 

 (5) االثرية للمباني اإلنشائي التحليل 5:01
 0:3ت م 

 اليمنى احمد /د يحيى ياسر/ د
  (5) قاعه( نظري)

 وتأريخها وتحليلها االثار فحص 5501
 0:2ت م 

  الحافظ عبد محمود/ د
  (5) قاعه (نظري)

 فيزياء 5501
 0:1ت م 

 محمد فؤاد/ د
 (5) قاعه( عملي)

 المعدنية التراكيب وصيانة ترميم 5501
  (اختيارى) االثرية المبانى فى

 أنور وفاء/ د.ا -- 3ت م 

 
 االخشاب معمل (عملي)

 (5) االثرية للمباني االنشائى التحليل :5005
 0:3ت م 

 ،اليمنى احمد/ د يحيى ياسر/ د
 (5) قاعه( عملي) 

 

 المبانى على الدقيقة الحية الكائنات تأثير 5055
  مقاومتها وطرق االثرية

 :5ت م  (اختياري)
 على محمد مايسة/ د

 (5) قاعه (نظري)

 فيزياء 50055
 0:1ت م 

 فؤاد محمد /د
 (5) قاعه( نظري)

  المعدنية التراكيب وصيانة ترميم 5055
 (اختيارى) االثرية المبانى فى

 3ت م 
 انور وفاء/ د.ا
 (5) قاعه( نظري)

 وصفية وهندسة معمارى رسم 5-3
 0:2ت م 

 ياسر يحيى/ د
 (5) قاعه( عملي) 

305 
 

 المبانى على الدقيقة الحية الكائنات تأثير
  مقاومتها وطرق االثرية

 :5ت م  (اختياري)
  مايسة/ د

 معمل األخشاب( عملي)

 (5) رياضة 0050
 0:5ت م 

 اليمنى احمد/ د
 (5) قاعه( نظري)

 المدن ونظريات تاريخ 305
 0:2ت م 

 هشام طاهر/ د.ا
 (5) قاعه( نظري)

 وصفية وهندسة معمارى رسم 3-2
 0:2ت م 

 ياسر يحيى/ د
 ( 5) قاعه( نظري)

 وتأريخها وتحليلها االثار فحص 2-2
 0:2ت م 

 الحافظ عبد محمود/ د
 النسيج معمل( عملي)

  103 
 
 

 (5) العمارة ونظريات تاريخ
 0:0م ت 

 هشام طاهر / د 
 (5) قاعه( نظري)

 في المواد االختيارية( وحدات 3)يجب على الطالب اختيار 9 ملحوظه

 9يتم اختيار ماده واحده فقط من التالي

 60ت م ( وحدات 3)مقاومتها  وطرق االثرية المباني على الدقيقة حيةال الكائنات تأثير-6

 3ت م ( وحدات 3)االثرية  المباني في المعدنية التراكيب وصيانة ترميم-2
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 عميد الكلية                                 رميم                                                              وكيل الكلية لشئون الطالب                                   رئيس قسم الت     
 

 جمعه عبد المقصود/ د.أحمد رجب                                                                     أ/ د.أ        مني فؤاد                                                                  / د.أ      

 ( اختيارية وحدات 2+  إجباريةوحدة  50) (يعضو) الثالثة الفرقة

 

 الخميس  االربعاء  االثنين  االحد  السبت 

5501 
 

لالثار  العرض والتخزين
 العضوية

 (أختيارى)
 منى حسين.د

 ألتيليها معمل( عملي)

5:01 

 الزيتية الصور وصيانة عالج
 الصلبة الحوامل على

 0ت ع ( اختياري)
 الفقى اسامة/ د.ا

 االتيليه معمل( نظري)

5501 

ت  المنسوجات وصيانة عالج
 3:3ع 

 حربي/ د - ياسين/ د.ا
 لمخطوطاتا معمل( نظري)

5501 

لمواد تكنولوجيا ا

 والصناعات غير العضوية

( نظري) 308ت ع  

 اختياري

 (دينا. د+ الشيماء د ) 

 معمل النسيج

501 

 3:0ع ت االخشاب وصيانة عالج

 دمرا /د+ صفا/ د
 

 االخشاب معمل( عملي) 

50055 

العرض والتخزين لالثار 
  العضوية

 حسين منى/ د (تيارياخ)
 االتيليه معمل( نظري)

5005: 

 الزيتية لصورا وصيانة عالج
 الصلبة الحوامل على

 (اختيارى)
 0ت ع  

 أسامة/ د.ا مصطفى/ د.ا
 

 االتيليه معمل( عملي) 

5055 

 واالصباغ االحبار
 االثرية للمخطوطات

 50ت ع  (اختيارى)
 المقصود عبد جمعة/ د.ا
 المخطوطات معمل( نظري)

3055 

 المنسوجات وصيانة عالج
  3:3ت ع 

 حربي/ د - ياسين/ د.أ
 

 النسيج معمل( مليع) 

305 

  االخشاب وصيانة عالج
 3:0ت ع

 دمرا/ د+ صفا/ د
 ألخشابا معمل( نظري) 

2050 

 المخطوطات وصيانة عالج
 3:5ع  الورقية ت

 رشدية/ د وفيقة/ د.ا 
 

 تيليهاال معمل( عملي)

5050 

 الزيتية الصور وصيانة عالج
 الصلبة الحوامل على

 0ت ع  (اختيارى)
 عطية مصطفى/ د.ا
 االتيليه معمل( نظري)

305 

 المخطوطات وصيانة عالج
 3:5ت ع  الورقية

 رشدية/ د وفيقة/ د.ا
 0ق ( نظري)

    

202 

 واالصباغ االحبار
  االثرية للمخطوطات

 50ت ع  (اختياري)
 جمعة/ د.ا

 االتيليه( عملي)

 

 ( وحدات 7)يجب على الطالب اختيار 9 ملحوظه

 2ت ع ( وحدات 3) الصلبة لحواملا على الزيتية الصور وصيانة عالج-6

 62ت ع ( وحدات 3) االثرية للمخطوطات واالصباغ االحبار-2

 (وحدة 2)العرض والتخزين لألثار العضوية -3

 (وحدة 2)تكنولوجيا المواد والصناعات غير العضوية -2
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 عميد الكلية                                 رميم                                                              وكيل الكلية لشئون الطالب                                   رئيس قسم الت     
 

 جمعه عبد المقصود/ د.أحمد رجب                                                                     أ/ د.أ        مني فؤاد                                                                  / د.أ      

 (ةاختياري وحدات 3+ اجبارية  وحدة 5241) (عضوي غير) ثالثةال الفرقة

 االربعاء  الثالثاء  االثنين  االحد  السبت 

5055 
 

عالج وصيانة الجصيات 
 (عملي) 302ت غ  المعمارية

 عبد هللا/ هاله د/ د.ا
 

 معمل االحجار

:-6 

عالج وصيانة الزجاج 
 306ت غ  االثرى

 رمضان عبد هللا/ د.أ
 

 نسيجمعمل ال (عملي)

609: 

تكنولوجيا صناعة 
 03ت غ  المعادن قديمآ

 دينا/ د + مي/ د  
 نسيجمعمل ال( نظري)

69: 

عالج وصيانة العناصر 
 الزخرفية والمعمارية الحجرية

 302ت غ 
 عمر/ د+ محسن صالح/ د.ا

 
 معمل االحجار (عملي)

62966 

 والخامات المواد تكنولوجيا
 الصور عالج فى المستخدمة

 3غ  ت (اختياري) الجدارية
  موسى بكر ابو/ د  
 (0) قاعه (نظري) 

9
  
396 

 

انة الجصيات عالج وصي
 302المعمارية ت غ 

 عبد هللا/ هاله د/ د.ا
 2قاعة ( نظري)

6-3 

 (2)كيمياء تطبيقية 
 303ت غ 

 سوسن درويش/ د.ا
 

 كيمياءمعمل ال (عملي) 

66960 

تكنولوجيا صناعة 
 المعادن قديمآ 

 303ت غ 
دينا / د+ مي / د   

 (عملي)
 النسيجمعمل 

393 

عالج وصيانة العناصر 
عمارية الحجرية الزخرفية والم

 302ت غ 
 عمر/ د+ محسن صالح/ د.ا

 معمل النسيج (نظري) 

62-6 

 الصور تلف ومظاهر عوامل
 البيئات فى الجدارية والنقوش

 0ت غ  المختلفة
 (اختياري) 

 عاطف / د.أ -أحمد شعيب / د.أ
 (0)قاعه  (نظري) 

2-3 

 اإلسعافات األولية لآلثار
 المستخرجة من الحفائر

 (ارياختي) 8ت غ  
 عمر / د+ أبو بكر / د

 
 5قاعة ( عملي) 

3-2 
 

عوامل ومظاهر تلف 
الصور والنقوش الجدارية 

 2البيئات المختلفة ت غ  في
 ( اختياري)

 أحمد شعيب / د.أ
 عاطف / د.أ

  
 األحجارمعمل ( عملي) 

 

6966 

 
 (2)كيمياء تطبيقية 

 303ت غ 
 سوسن درويش/ د.ا

 
  2-6 2قاعة ( نظري)

األولية لآلثار اإلسعافات 
 8ت غ  المستخرجة من الحفائر

 (اختياري)
 عمر / د+ أبو بكر / د
 االتيلية (نظري) 

 396 

 
عالج وصيانة الزجاج 

 306ت غ  األثري
 رمضان عبد هللا/ د.أ

 خشابمعمل األ (نظري)

2-1 

تكنولوجيا المواد والخامات 
المستخدمة فى عالج 

 ( اختيارى)الصور الجدارية 
 3ت غ 

  موسى بكر ابو/ د
 

 معمل االحجار( عملي)

 
 (9وحدات 3)على الطالب اختيار  يجب9 ملحوظه 

 (ةوحد 6.3)2ومظاهر تلف الصور والنقوش الجدارية فى البيئات المختلفة ت غ  عوامل-6

 (ةوحد 6.3) 3المواد والخامات المستخدمة فى عالج الصور الجدارية ت غ  تكنولوجيا-2

 (وحدة 6.3) 8ت غ  ألولية لآلثار المستخرجة من الحفائرا اإلسعافات-3
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 عميد الكلية                                 رميم                                                              وكيل الكلية لشئون الطالب                                   رئيس قسم الت     
 

 جمعه عبد المقصود/ د.أحمد رجب                                                                     أ/ د.أ        مني فؤاد                                                                  / د.أ      

 (اختياريةوحدة  1+ وحدة اجبارية  53) (معماري) الثالثة الفرقة
 الخميس  االربعاء  الثالثاء  االثنين 

 (5) تطبيقية كيمياء 0-3
 3:1ت م 

 درويش سوسن/ د.ا
 معمل الكيمياء (نظري)

 (0) معمارى تصميم :05 1
 3:5ت م 

  شام طاهره/ د
 (5) قاعه( نظري)

 االثرية المبانى فى الجدارية الصور وصيانة ترميم 1-55
  (اختيارى) البديلة الحوامل وتقنيات

 موسى بكر ابو/ د+منى فؤاد / د.أ
 2ت م    معمل االحجار (عملي)

 5ت م (اختياري)ر ح رسم :1-5
  صالح محسن/ د.ا

  معمل األتيليه( نظري)

ت م . صيانتها وبرامج ةالتاريخي المدن 203
3:0  

 البنا سيد/ د.ا
 (5) قاعه( نظري)

  (0) معمارى تصميم :005
 3:5ت م 

 هشام طاهر/ د
 (5) قاعه( عملي) 

 االثرية المبانى فى الجدارية الصور وصيانة ترميم 5055
  2ت م  (ختيارىا) البديلة الحوامل وتقنيات

 موسى بكر ابو/ د+منى فؤاد / د.أ
 االتيليهمعمل  (نظري) 

 5ت م (اختياري)ر ح رسم 50-:5
 صالح محسن/ د.ا
 معمل االتيليه( عملي)

 المواد واختبارات خواص 102
  3:2ت م

 سيد حميده/ د
 (5) قاعه (نظري) 

300 
 

 االثرية المبانى فى المونات دراسة
 53ت م  (اختيارى)

 عمر/ د+ عبد الهادى  / د.أ
 (0) قاعه( نظري)

 ( 0) االثرية للمبانى االنشائى التحليل 005
 3:3ت م 

 اليمنى احمد/ د يحيى ياسر/ د
 (0) قاعه( نظري)

  (5) تطبيقية كيمياء 5-3
  درويش سوسن/ د.ا 3:1ت م 

 
 الكيمياء معمل( عملي)

201 
 
 
 

 المواد واختبارات خواص
  3:2ت م

 سيد حميده/ د
 (5) قاعه( عملي)  

 االثرية للمبانى فنية يباتترك 103
 3:2ت م 

 ياسر يحيى/ د
 (5) قاعه( عملي) 

200 
 

 (0) االثرية للمبانى االنشائى التحليل
 3:3ت م 

 اليمنى احمد/ د يحيى ياسر/ د
 (0) قاعه( عملي) 

  

 االثرية للمبانى فنية تركيبات 201  
 3:2ت م 

 ياسر يحيى/ د
 (5) قاعه( نظري) 

  االثرية المبانى فى المونات دراسة 2-2
 53ت م  (اختيارى)

 عمر / د+ عبد الهادى  / د.أ
 معمل األحجار

  

 (وحدات 3)اختيار على الطالب  يجب9 ملحوظه

 (وحدات 3) 1االثرية وتقنيات الحوامل البديلة ت م  المباني فيوصيانة الصور الجدارية  ترميم-6

 (وحده 2) 6م حر ت رسم-2

 (ةوحد 2) 63االثرية ت م  المباني فيالمونات  دراسة-3
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 عميد الكلية                                 رميم                                                              وكيل الكلية لشئون الطالب                                   رئيس قسم الت     
 

 جمعه عبد المقصود/ د.أحمد رجب                                                                     أ/ د.أ        مني فؤاد                                                                  / د.أ      

  (وحدة اختيارية 2+ وحدة إجبارية  50)( عضوي) الرابعة الفرقة
 الخميس  الثالثاء  االثنين  األحد 

كشف التزييف والتزوير  5501

 202ت ع  للوحات الزيتية

 ( نظري)

  ةعطيمصطفى / د.أ
 خشاباأل معمل

 المزخرفةعالج وصيانة المخطوطات  5501

  (رياختيا) 6ع  ت 

 ( نظري)

 جمعة / د.أ
     0قاعة   

 عالج وصيانة المخطوطات الرقية 05 1

 ( عملي) 206ت ع    

 جمعة عبد المقصود/ د.أ

 
 معمل المخطوطات

 203ت ع  عالج وصيانة السجاد 501

 (عملي)

 حربى / د+ ياسين / د.أ

 
 نسيجال معمل

عالج وصيانة األخشاب  5055

 االنشائية

 3ت ع 

  (رينظ) (اختياري)

  صفا/ د+ نسرين/ د
 معمل األخشاب

 عالج وصيانة السجاد  5055

 203ت ع  

 (نظري)

 حربى / د+ ياسين / د.أ
  االتيلية

  عالج وصيانة الصور الزيتية الجدارية 03 5

 3ت ع 

 (عملي) (اختياري)

 أسامة / د .أ+ منى / د.أ

  
  حجاراأل معمل

 عالج وصيانة الصور الزيتية الجدارية 005 

 3ع ت  

 (نظري) (إختيارى)

 أسامة/ د .أ
 0قاعة 

 عالج وصيانة الصور الزيتية الجدارية 005 

 3ت ع  
 (نظري) (إختيارى)

 منى/ د.أ
 0قاعة 

كشف التزييف والتزوير  105

 202ت ع  للوحات الزيتية

 (عملي)

 مصطفى عطية/ د.أ
 

 االتيليه معمل

 عالج وصيانة المخطوطات الرقية 200

 ( نظري) 206ت ع    

 جمعة عبد المقصود / د.أ

 االتيلية  

  عالج وصيانة المخطوطات المزخرفة 103

 (عملي()إختيارى) 6ت ع 

 جمعة/ د.أ

 
   معمل المخطوطات

 عالج وصيانة األخشاب االنشائية 103

 3ت ع 

 (عملي()إختيارى)

 صفا/ د+ نسرين/ د
 معمل األخشاب

 (وحدات 1)يجب على الطالب اختيار 9 ملحوظه

 (وحدات 3) 6المزخرفة ت ع عالج وصيانة المخطوطات  .6

 (وحدات 3) 3ت ع  عالج وصيانة الصور الزيتية الجدارية .2

 (وحدات 3) 3ت ع  عالج وصيانة األخشاب االنشائية .3
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 عميد الكلية                                 رميم                                                              وكيل الكلية لشئون الطالب                                   رئيس قسم الت     
 

 جمعه عبد المقصود/ د.أحمد رجب                                                                     أ/ د.أ        مني فؤاد                                                                  / د.أ      

 (اختياريوحدة  1+ وحدة اجبارية  5341) (عضويغير ) الرابعة الفرقة
 األربعاء  الثالثاء  األحد  السبت 

5001 

صيانة الفخار والسيراميك عالج و
 2:2ت غ  (عملي( )مقتنيات متاحف)

 شيماء  ال/د
 (المخطوطات)

5501 

ترميم الفخار والسيراميك 
 الحفائرالمستخرج من 

 2:0غ  ت 

   محمد مصطفى/ د.أ
  (2) قاعه( نظري) 

5001 

 (عملي)صدا األثار المعدنية 
 وفاء/ د .أ

 2:5ت غ 
   االخشاب معمل

1 055 

لمواد الملونة فى الصور تكنولوجيا ا
  5الجدارية عبر العصور ت غ 

 (عملي+  نظري(  ) اختيارى)

  منى فؤاد/ د .أ

    االتيليه

5050 

 عالج وصيانة األثار الحجرية الصناعية  

 ( اختياري) 63ت غ  

 محمد عطيه/ د+  هالة/ د.أ( نظري)
 معمل المخطوطات

0050 
 

عالج وصيانة الفخار والسيراميك 
 2:2ت غ ( متاحف اتمقتني)

 شيماء  ال/د
 (2) قاعه (نظري)

50-5 

 صدا األثار المعدنية
 (نظري) 2:5ت غ  

 وفاء/ د .أ
 معمل األخشاب

5055 

 عالج وصيانة اآلثار المركبة

 ( اختيارى) 3ت غ  

 (دينا.د+ د نسرين .أ)

 بحثي معمل( نظري)

205 

ترميم الفخار والسيراميك المستخرج من 
 2:0غ  ت( عملي)الحفائر 

   محمد مصطفي/ د.أ
 معمل المخطوطات

300 

الصيانة والترميم للتصوير الجدارى 

 2ت غ  متعدد الطبقات

 (اختياري)بكر ابو .د+ عاطف / د.أ

 2قاعة ( نظري)

305 

تاثير الكائنات الحية الدقيقة على األثار 
 غير العضوية وطرق مقاومتها

  (نظري)مايسة محمد /د 2:3ت غ   
 اتمعمل المخطوط

305 

عالج وصيانة األثار الحجرية 

 ( اختياري) 63الصناعية ت غ 
 محمد عطيه/ د+  هالة/ د.أ

 معمل األحجار( عملي)

202 

 عالج وصيانة اآلثار المركبة

 ( اختيارى) 3ت غ  

 ( عملي)

 (دينا.د+ د نسرين .أ)

 معمل األخشاب

103 

تاثير الكائنات الحية الدقيقة على 
رق األثار غير العضوية وط

 مقاومتها 
  (عملي) 2:3ت غ  

 معمل الكيمياء مايسة/د

  203 

الصيانة والترميم للتصوير الجدارى 

 2ت غ  متعدد الطبقات

 ابو بكر .د

 معمل األحجار (اختياري عملي) 
 

 (5)مشروع تخرج  103

 (وحدات 3)اختيار على الطالب  يجب9 ملحوظه

 (وحدة 6.3) 6ة عبر العصور ت غ تكنولوجيا المواد الملونة فى الصور الجداري  .6

 (وحدة 6.3) 2الصيانة والترميم للتصوير الجدارى متعدد الطبقات ت غ  .2

 (وحدة 2) 63غ  الصناعية تعالج وصيانة األثار الحجرية  .3

 (وحدة2) 3عالج وصيانة اآلثار المركبة ت غ  .2
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 عميد الكلية                                 رميم                                                              وكيل الكلية لشئون الطالب                                   رئيس قسم الت     
 

 جمعه عبد المقصود/ د.أحمد رجب                                                                     أ/ د.أ        مني فؤاد                                                                  / د.أ      

  (وحدة اختيارى 2+ وحدة اجبارية  53)( معماري) الرابعة الفرقة
 الخميس  الثالثاء  االثنين  سبتال 

5501 

 صلب وتأمين المباني األثرية    

 (عملي) 206ت م  

 أحمد اليمنى/ د+ ياسر /د

 2قاعة   

5501 

 المعادن والصخور            

           (عملي) 203ت م 
 عبد الحافظ د محمود

 

 معمل األخشاب 

1 05: 
 ي األثرية التأثيرات البيئية على المبان

 (نظري) 202ت م  

 النسيج    معمل- أحمد شعيب/ د.أ

1-55 

الزخرفية ترميم وصيانة الوحدات 

 ( 6)األثرية المباني  في
 (عملي) 203ت م 

 عمر/ د

 معمل األحجار                   

5:-55 
 التأثيرات البيئية على المباني األثرية 

 (نظري) 202ت م  

 النسيج معمل- يالهادمحمد عبد / د.أ

55-5 
 األثرية للمبانيالصيانة الوقائية 

 (اختياري)( نظري) 7ت م 

 (النسيج) حميدةسيد / د+  الهاديعبد / د.أ

5055 

 صلب وتأمين المباني األثرية     

 (نظري) 206ت م 

 أحمد اليمنى / د+ ياسر /د

 2قاعة 

5055 

 تقنيات وخامات االستنساخ 
 62ت م 

 األحجار معمل (ختياريا) (عملي)

 محمد عطية/ د+  هالة/ د.أ

5-0 

 األثرية  للمبانيتقنيات الترميم 

 (عملي) 201ت م  

 أحمد اليمنى/ د
 معمل األخشاب 

5055 

 األثرية للمبانيالصيانة الوقائية 

 (اختياري) (عملي) 7ت م 

 حميدةسيد / د+  الهاديعبد / د.أ

 (2)قاعة  

3 01  

 تقنيات وخامات االستنساخ 
  (اختياري)( نظري)62ت م 

 محمد عطيه/ د+  هالة/ د.أ

   (2) قاعة-

005 

 المعادن والصخور 

 (نظري) 203ت م             

 عبد الحافظ محمود/ د 

 األتيليه

3-1 

 تقنيات الترميم للمبانى األثرية 

 (عملي)   201ت م  

 أحمد اليمنى/ د

 2قاعة  - 

305 
  ترميم اآلثار الغارقة

   (اختياري( )نظري) :ت م 
            االتيليه-أحمد شعيب / د.أ

 103 

 مناهج أعداد مشروعات ترميم  

 (نظري) 202ت م 

 أحمد اليمنى/ د+  سيد حميدة/د

 معمل النسيج

1-2 

المباني  الزخرفية فيترميم وصيانة الوحدات 

 ( 6)رية األث

 ( نظري)  ---عمر / د - 203ت م 

 معمل النسيج

  

 (وحدات 3)يجب على الطالب اختيار 9 ملحوظه

 (وحدة 2) 7الصيانة الوقائية للمباني األثرية ت م -6
 ( وحدة 2) :ترميم اآلثار الغارقة   ت م -2

 (وحدة 2) 62تقنيات وخامات االستنساخ ت م -3

 


