
 مرحلة الدراسات العليا                                                                        كلية االثار                

 8102/8102الفصل الدراسي األول للعام الجامعي                                           قسم ترميم االثار            
 

 

 عميد الكلية                                                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا        يس قسم الترميم                                                      رئ     
 

 أ.د/ أسامه طلعت                                                              أ.د/ جمعه عبد المقصود                  أ.د/ مني فؤاد                                                              

   وحدة اختيارية( 2اجبارية +  اتوحد 6) ماجستير ترميم أثار عضوية

 األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد     السبت 

3:5 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة األيقونات

 )اختياري( 667ت ع 

 د/ مني حسين

 معمل بحثي

3:5 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 االثار العضوية من أصل نباتي

 662ع ت 

 أ.د/ وفيقة + أ.د/ مصطفى عطية

 معمل األخشاب

3:5 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة الصور الفوتوغرافية

 )اختياري( 666ت ع 

 د/ مها أحمد

 معمل بحثي

3:5 

 طرق فحص وتحليل األثار

 662ت أ 

 + أ.د/ سوسن محسن صالحأ.د/ 

 معمل األخشاب

3:5 

موضوعات متقدمة في عالج 

 الغارقةوصيانة االثار 

 )اختياري( 622ت ع 

 أ.د/ جمعه + أ.د/ نسرين

 معمل بحثي

  7:3 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 االثار العضوية من أصل حيواني

 662ت ع 

 أ.د/ جمعه + د/ رشدية

 معمل األخشاب

3:7 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة اللوحات الزيتية

 )اختياري( 666ت ع 

 أ.د/ مصطفي عطية 

 أسامه الفقيأ.د/  

 معمل بحثي

7:3 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة المخطوطات

 )اختياري( 665 عت 

 أ.د/ جمعه + أ.د/ وفيقة

 ل األخشابمعم

7:3 

موضوعات متقدمة في عالج 

وصيانة مجموعات التاريخ 

 الطبيعي

 )اختياري( 625ت ع 

 د/ مايسة + د/ صفا

 معمل بحثي
 

 (وحدتان) فقطمادة واحدة ملحوظه: يتم اختيار 
 

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة المخطوطات .2

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة اللوحات الزيتية .2

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة الصور الفوتوغرافية .5

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة االثار الغارقة .6

 موضوعات متقدمة في عالج وصيانة مجموعات التاريخ الطبيعي .3

 متقدمة في عالج وصيانة األيقوناتموضوعات  .6
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 عميد الكلية                                                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا        يس قسم الترميم                                                      رئ     
 

 أ.د/ أسامه طلعت                                                              أ.د/ جمعه عبد المقصود                  أ.د/ مني فؤاد                                                              

وحدة اختيارية(   2وحدات اجبارية +  6) غير عضويماجستير ترميم أثار   

 األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد    

5-3 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 ( 2اآلثار غير العضوية )

 662ت.غ 

اء أنور+ طفي+ أ.د. وفصأ.د. محمد م

  أ.د. رمضان عبد هللا

 ) معمل بحثي(

3:5 

موضوعات خاصة في عالج 

 ( 2وصيانة اآلثار غير العضوية )

  662ت.غ 

ا.د.مني فؤاد + أ.د.هاله عفيفي + 

 أ.د.محسن صالح

 معمل بحثي

3:5 

 طرق فحص وتحليل األثار

 662ت أ 

 + أ.د/ سوسن محسن صالحأ.د/ 

 معمل األخشاب

3:5 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 ةاآلثار المعدني

 )اختياري( 666ت.غ  

 ا.د. وفاء أنور

 معمل بحثي

7:3 

 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 اآلثار الجصية 

 )اختياري( 666ت.غ  

 ا.د. هاله عفيفي

 معمل بحثي

 

7:3 

تطبيق التكنولوجيا الحديثة في 

 مقاومة التلف الميكروبيولوجي

 )اختياري( 622ت.غ  

 د. مايسه محمد

 معمل بحثي

 

7:3 

ت خاصة في عالج وصيانة موضوعا

 اآلثار المركبة 

 )اختياري( 625ت.غ  

 د.مي + د. صفا

 معمل بحثي

 

7:3 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة 

 اآلثار الزجاجية 

 )اختياري( 667ت.غ  

 ا.د. رمضان عبدهللا

 معمل بحثي

 

 ملحوظه: يتم اختيار مادة واحدة فقط )وحدتان(
 موضوعات خاصة في عالج وصيانة اآلثار الجصية  -2

 موضوعات خاصة في عالج وصيانة اآلثار الزجاجية  -2

 تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مقاومة التلف الميكروبيولوجي -5

 موضوعات خاصة في عالج وصيانة اآلثار المركبة -6

 موضوعات خاصة في عالج وصيانة اآلثار المعدنية -3
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وحدة اختيارية(   2وحدات اجبارية +  6) اريمعمماجستير ترميم أثار   

 االربعاء  الثالثاء  االثنين     االحد 

 

 نظريات وتطور الترميم االنشائي

 )اختياري( 622ت م 

 أ.د/ محمد عبد الهادي + د/ ياسر

 معمل بحثي

 

التحليل االنشائي الرقمي للمباني االثرية 

 وتطبيقاته

 662ت م 

 د/ ياسر + د/ أحمد اليمني

 معمل بحثي

3:5 

 طرق فحص وتحليل األثار

 662ت أ 

 + أ.د/ سوسن محسن صالحأ.د/ 

 معمل األخشاب

 

 تصميم المنشآت المعدنية التراثية

 )اختياري( 667ت م 

 د/ أحمد اليمني

 معمل بحثي

 

 تقييم المخاطر

 )اختياري( 666ت م 

 د/ سيد حميده + د/ أحمد اليمني

 معمل بحثي

 

ة من الخرسانة تصميم المنشآت التراثي

 المسلحة

 )اختياري( 666ت م 

 د/ ياسر + د/ أحمد اليمني

 معمل بحثي

 

موضوعات خاصة في بيئة المباني 

 والمواقع االثرية ومحيطها العمراني

 665ت أ 

 أ.د/ محمد عبد الهادي

 + أ.د/ السيد البنا

 معمل بحثي

 

موضوعات خاصة في ترميم االساسات 

 األثرية

 )اختياري( 626ت م 

 .د/ محمد عبد الهادي + د/ سيد حميدهأ

 معمل بحثي

 ملحوظه: يتم اختيار مادة واحدة فقط )وحدتان(
  نظريات وتطور الترميم االنشائي -2

 تقييم المخاطر -2

 تصميم المنشآت التراثية من الخرسانة المسلحة -5

 موضوعات خاصة في ترميم االساسات األثرية -6

 تصميم المنشآت المعدنية التراثية -3

 


