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 و1027/  1026نهؼبو اندبيؼً   )انشؼجخ انؼزثٍ + انشؼجخ االَدهُزَخ( سول انسًز كىرسخ

 انُىو وانزبرَد  انسبػخ  انفزلخ يظزي  اساليً  َىَبًَ رزيُى

  االونً آثبر يظزَخ لسًَخ

 

 

 بحب  طج 9

 

 

 

 

 

 20/9 األحس

 انثبَُخ ربرَد يظز انمسَى يسبحخ ورسى يؼًبرٌ إغرٌقٌة دٌانة وأساطٌر خُىنىخُب هُسسُخ يؼًبرٌ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ورأرَرهب فحض اِثبر ورحهُههب غُز ػضىٌ:

ػًبرح وفُىٌ يظزَخ  انفٍ انمجطٍ َخلزاءاد أثز انزحهُم االَشبئٍ نهًجبٍَ األثزَخيؼًبرٌ: 

َظىص  + (3)

 هُزوغهُفُخ يرزبرح

 انثبنثخ

 رهف ثُىنىخٍػضىٌ: 

 ورأرَرهب فحض اِثبر ورحهُههبغُز ػضىٌ: 

 انزاثؼخ  انشزق األزًَ انمسَى فٍ آسُب وانجهمبٌػًبرح ػثًبَُخ  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 

 اسزُسبخ اِثبر انؼضىَخػضىٌ: 

انًؼسَُخ  ػالج وطُبَخ انًمزُُبدغُز ػضىٌ: 

 ذبرج انًجبٍَ

  االونً ربرَد يظز انمسَى

 ظهزا   21.30

 

 

مقدمة فً اللغة المصرٌة  (1رَبضخ ) يؼًبرٌ:
 القدٌمة

 انثبَُخ لزاءاد أثزَخ (1تصوٌر إسالمً )

 ــــــــــــــــــــــــــــ  :ػضىٌ

 ركُىنىخُب ػالج ورسىو انفزَسك :غُزػضىٌ

 يظزَخ ػًبرح وفُىٌ ػًبرح انًشزق اإلساليٍ فٍ انُحذ  ذىاص واذزجبراد انًىاز يؼًبرٌ:

(4) 

 انثبنثخ

 ػالج وطُبَخ انزبثسززٌػضىٌ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

 انزاثؼخ  لزاءاد أثزَخ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

  االونً يجبزئ رزيُى اِثبر انؼضىَخ

 

 

 طجبحب   9

 

 

 

 

 االثٍُُ

22/9 

 -رويبٍَ  –ربرَد َىَبٍَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ يؼًبرٌ:

 ثُزَطٍ

 عمارة وفنون مصرٌة (2ػًبرح إساليُخ )
(2) 

 انثبَُخ

 فحض ورحهُم اِثبر انؼضىَخ  :ػضىٌ

 يؼبزٌ وطرىر :غُزػضىٌ

َُخ انُىَبَُخ وانزويب اِثبر انًسٌ انزبرَرُخ وثزايح طُبَزهبيؼًبرٌ: 

 فٍ انىاحبد

 انثبنثخ ــــــــــــــــــــــ فُىٌ انكزبة )اذزُبرٌ(

 فحض ورحهُم اِثبر انؼضىَخػضىٌ: 

 انًؼبزٌيُززونىخُب غُز ػضىٌ: 

ػًبرح وفُىٌ يظزَخ  ػًبرح رمهُسَخ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 

(5) 

 ؼخانزاث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

انؼزع وانزرزٍَ نهًشغىالد غُز ػضىٌ: 

 انزخبخُخ

  االونً انؼضىَخ غُز يجبزئ رزيُى اِثبر

 

 

 ظهزا   21.30

 زراسخ انؼظزٍَيظبزر  ــــــــــــــــــــــــــــــ يؼًبرٌ:

 انزويبٍَوانُىَبٍَ 

 انثبَُخ (2جطُخ )نغخ ل (1فُىٌ إساليُخ )

 ــــــــــــــــــــــــــــــ  :ػضىٌ

 (1طُبغخ ورشكُم انًؼبزٌ ) :غُزػضىٌ

انزأهُم واألررمبء نهًجبٍَ وانًىالغ يؼًبرٌ: 

 األثزَخ

 انثبنثخ ــــــــــــــــــــــــــــ (1يسكىكبد إساليُخ ) فخار

 ػالج وطُبَخ انًرطىطبدػضىٌ: 

 أسبنُت َزع انظىر اندسارَخغُز ػضىٌ: 

َظىص هُزاطُمُخ  يسكىكبد شجه اندزَزح ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 

 )اذزُبرٌ(

 انزاثؼخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 طسأ اِثبر انًؼسَُخغُز ػضىٌ: 



 و1027/  1026نهؼبو اندبيؼً   )انشؼجخ انؼزثٍ + انشؼجخ االَدهُزَخ( سول انسًز كىرسخ

 انُىو وانزبرَد  انسبػخ  انفزلخ يظزي  اساليً  َىَبًَ رزيُى

  االونً وحضبرح إساليُخآثبر 

 

 

 طجبحب   9

 

 

 

 انثالثبء

21/9 

 انثبَُخ ػظىر يب لجم انزبرَد (2فُىٌ إساليُخ ) ـــــــــــــــــــــ انزحهُم اإلَشبئٍ نهًجبٍَ األثزَخيؼًبرٌ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ػضىٌ

 (2كًُُبء رطجُمُخ ) :غُزػضىٌ

تارٌخ الدولة المملوكٌة  فنون صغرى ــــــــــــــــــــــــــــ  :يؼًبرٌ
 )اختٌاري(

تارٌخ مصر القدٌم 
(2) 

 انثبنثخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ :ػضىٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــ  :غُزػضىٌ

 انزاثؼخ ـــــــــــــــــــ انرظ وانكزبثبد األثزَخ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ػالج وطُبَخ اِثبر انًؼسَُخغُز ػضىٌ: 

  االونً نغخ ػزثُخ

21.30  

 ظهزا  
سَى ربرَد يظز انم ـــــــــــــــــــــــــــ العمارة االغرٌقٌة فُزَبء يؼًبرٌ:

(2) 

 الثانٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــ   ػضىٌ:

 اِثبر انحدزَخ ػالج وطُبَخغُز ػضىٌ: 

 انًُمىنخ

اللغة المصرٌة القدبمة فً  ـــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 
العصرٌن الٌونانً 

 والرومانً

 انثبنثخ مناهج بحث فُىٌ إساليُخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ػضىٌ:

 ـــــــــــــــــــــــــــ غُز ػضىٌ:

 انزاثؼخ (1هُزاطُمٍ ) ػًبرح لجطُخ )اذزُبرٌ( ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

  االونً الحاسب االلى
 
 
 
 

 األربعاء
13/9 

 طجبحب   9 الثانٌة انشزق األزًَ انمسَى (1مسكوكات إسالمٌة ) ـــــــــــــــــــــــــــ رسىيبد رُفُذَخيؼًبرٌ: 

 (1كًُُبء رطجُمُخ ) ػضىٌ:

 (1كًُُبء رطجُمُخ )غُز ػضىٌ: 

الكتابات فً المغرب واألندلس  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 
 )اختٌاري(

 انثبنثخ (3نغخ يظزَخ لسًَخ )

 ـــــــــــــــــــــــــــ ػضىٌ:

 (1كًُُبء رطجُمُخ )غُز ػضىٌ: 

ربرَد يظز انمسَى  خفُىٌ إساليُ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 

(3) 

 انزاثؼخ

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

  االونً تارٌخ مصر اإلسالمٌة 
 
تارٌخ الخالفة الفاطمٌة  ـــــــــــــــــــــــــــ يسبحخيؼًبرٌ:  ظهرا   12.31

 )اختٌاري(
 ةالثانٌ رسم معماري

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

 انثبنثخ (1هٌراطٌقً ) (3ػًبرح إساليُخ ) ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

 انزاثؼخ نصوص دٌموطٌقٌة  مسكوكات إسالمٌة ـــــــــــــــــــــــــــ يؼبزٌ وطرىريؼًبرٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

  االونً القوانٌن والتشرٌعات 
 صباحا   9

 

 
 لخمٌسا

14/9 
 الثانٌة ـــــــــــــــــــــــــــ (2عمارة إسالمٌة ) ـــــــــــــــــــــــــــ ربرَد وَظزَبد انؼًبرحيؼًبرٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 



 و1027/  1026نهؼبو اندبيؼً   )انشؼجخ انؼزثٍ + انشؼجخ االَدهُزَخ( سول انسًز كىرسخ

 انُىو وانزبرَد  انسبػخ  انفزلخ يظزي  اساليً  َىَبًَ رزيُى

  ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 
 

 صباحا   9

 
 

 الخمٌس
14/9 

 انثبنثخ علم األجناس ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

 انزاثؼخ فكز زٍَُ رظىَز إساليٍ ـــــــــــــــــــــــــــ رمُُبد رزيُى انًجبٍَ األثزَخيؼًبرٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

 12.31 االونً يظز فٍ انؼظزٍَ انُىَبٍَ وانزويبٍَأثبر وحضبرح 
 الثانٌة ـــــــــــــــــــــــــــ انًسَُخ االساليُخ ـــــــــــــــــــــــــــ فحض ورحهُم انًىاز األثزَخيؼًبرٌ:  ظهرا  

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

َظىص هُزوغهُفُخ  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 

  يرزبرح
 انثبنثخ

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

 انزاثؼخ ـــــــــــــــــــــــــــ ػًبرح إساليُخ  ـــــــــــــــــــــــــــ زراسبد انًىَبد األثزَخيؼًبرٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

  االونً حمىق االَسبٌ 
 صباحا  9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 السبت
11/9                                               

 الثانٌة ػهى انجززٌ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

 انثبنثخ ـــــــــــــــــــــــــــ انرظ وانكزبثبد ـــــــــــــــــــــــــــ انًىاثُك انسونُخيؼًبرٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

 انزاثؼخ (2زًَىطُمٍ ) ربرَد انفٍ ـــــــــــــــــــــــــــ انزأثُزاد انجُئُخ ػهً انًجبٍَ األثزَخيؼًبرٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

 12.31 األونً انهغخ االَدهُزَخ
 الثانٌة ـــــــــــــــــــــــــــ عمارة المغرب واألندلس ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ:  ظهرا  

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

 انثبنثخ (1نغخ لجطُخ ) ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــيؼًبرٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

يىضىػبد فٍ رزيُى اِثبر ثبنهغخ يؼًبرٌ: 

 األورثُخ 

 انزاثؼخ ـــــــــــــــــــــــــــ عمارة المشرق االسالمً ـــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــػضىٌ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــغُز ػضىٌ: 

 يالحظبد :

 سبػبد نكم يمزر . 3يسح االيزحبٌ  -2

ُخ يٍ سُجسأ االيزحبٌ ػهً فززرٍُ انفززح األونً يٍ انسبػخ انزبسؼخ طجبحب  حزً انسبػخ انثبَُخ ػشز ظهزا  وانفززح انثبَ -1

ولبػبد نُهٍ  ثًسرج أثى ثكز ويسرج سُس رىفُك انسبػخ انثبَُخ ػشز وانُظف حزً انسبػخ انثبنثخ وانُظف ػظزا  

 .انشبفؼٍ و رثُغ ذهُفخ ويظطفً شُحه

 لكلية عميـد ا    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالة                 رئيس شئون الطالة                                       
 



د/ محمد حمزي 0)أ     د/ ٌبً مصطفى ووح  (        0)أ/ عالء الديه محمد الحسيىي(                      ) أ       
 إسمبعيل الحداد(

 
 

 1027ايزحبَبد زور سجزًجز خسول 

 و1027/  1026نهؼبو اندبيؼً   

 انفزلخ انزرظض

 انسراسُخ

 انُىو وانزبرَد 

 يظزي  اساليً  رزيُى

)الئحخ لسًَخ( انؼضىَخ وانغُز ػضىَخ يجبزئ رزيُى اِثبر   االونً 

 

 األحس

20/9/1027  

 انثبَُخ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ رزيُى يؼًبرٌ  انثبنثخ 

+ فُىٌ إساليُخ فٍ يزبحف وحفبئز ــــــــــــــــــــــــــــــــ  انزاثؼخ آثبر يظزَخ لسًَخ 

  االونً ربرَد يظز انمسَى

 

 االثٍُُ

22/9/1027  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  انثبَُخ 

 انثبنثخ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انزاثؼخ ربرَد يظز انمسَى + أػًبل انسُخ نغخ أورثُخ حسَثخ ػالج وطُبَخ انًؼبزٌ

  االونً ربرَد انشزق األزٍَ انمسَى

 

 انثالثبء

21/9/1027  
 انثبَُخ انشزق األزًَ انمسَى ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انثبنثخ ربرَد يظز انمسَى كزبثبد أثزَخ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقبطٌة  َظىص هُزاطُمُخ قراءات أثرٌة + لغة تركٌة / فارسٌة فحض اِثبر ورحهُههب  الرابعة 

  االونً ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 األربعاء
13/9 /2112  

 الثانٌة ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنثخانث َظىص هُزاطُمُخ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 انزاثؼخ لغة قبطٌة أعمال السنة  رظىَز فىرىغزافٍ

  االونً ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الخمٌس

14/9/2112  
 الثانٌة ــــــــــــــــــــــــــــــــ أعمال السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  انثبنثخ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

+ تقنٌات المنسوجات  عالج وصٌانة
 المنسوجات والسجاد

 انزاثؼخ لغة مصرٌة قدٌمة عمارة المشرق االسالمً

  االونً ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السبت

11/9/2112 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثانٌة ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أعمال السنةعمارة إسالمٌة +  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  انثبنثخ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

+ تارٌخ وحضارة  فنون صغرى قدٌمة تارٌخ الفن + تصوٌر اسالمً صٌاغة وتشكٌل المعادن
  قدٌمالٌونان ال

 انزاثؼخ

 

 مالحظات :
 ساعات لكل مقرر . 3مدة االمتحان  -1
سٌبدأ االمتحان على فترتٌن الفترة األولى من الساعة التاسعة صباحا  حتى الساعة الثانٌة  -2

عشر ظهرا  والفترة الثانٌة من الساعة الثانٌة عشر والنصف حتى الساعة الثالثة والنصف 
وقاعات لٌلً الشافعً وربٌع خلٌفة ومصطفى  فٌقعصرا  بمدرج أبو بكر ومدرج سٌد تو

 .شٌحه
سٌبدأ االمتحان لطالب الالئحة القدٌمة فً الفترة المسائٌة بدءا  من الساعة الثانٌة عشر  -3

 .والنصف ظهرا  حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا  
 

الطالة                  وكيل الكلية لشئون التعليم و      ئيس شئون الطالة                 ر          

 عميـد الكلية 



 

د/ 0د/ ٌبً مصطفى ووح  (           )أ0أ ))أ/ عالء الديه محمد الحسيىي(                            

 محمد حمزي إسمبعيل الحداد(


