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 األوللفصل الدراسي ا األوليجدول محاضرات الفرقة 

 م 2021 -2020للعام الدراسى   
 إعداد د/ حمادة منسي عاشور

 
 أستاذ المادة الوقت المكان المادة اليوم

 السبت

 

 أمل حلقها /د ص 9:  8 2مدرج  تاريخ مصر اإلسالمية

 عبد الحليم السقا /د ص  10:  9 2مدرج  مبادئ عالج وصيانة اآلثار العضوية

د/ مني عثمان .م.أ ص 11: 10  2مدرج  تاريخ الفن

 + 

 أيمن سالم د/ أ.م.

 مرفت فراج د/ أ.م. ظ 12: 11  2مدرج  تاريخ مصر القديمة

 منتدب  ظ 1:  12 2مدرج  لغة عربية )نحو وصرف( األربعاء

 شيرويت فضل د/ ظ 2:  1 2مدرج  تاريخ اليونان والرومان

-الحديثة )إنجليزي اللغة األروبية

 فرنسي(

 نهلة نجيب  /د  3:  2 2مدرج 
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 األوللفصل الدراسي اجدول محاضرات الفرقة الثانية شعبة اآلثار المصرية 
 م 2021 -2020للعام الدراسى   

 أستاذ المادة الوقت المكان المادة اليوم

 السبت
 

 

 د. عبد الباسط رياض          9.30: 8 219ق  حضارة الشرق األدني القديم

 حمادة منسي/ دأ.م. 11: 9.30 219ق  آثار وحضارة السودان القديم

 د. عبد الباسط رياض          12.30:  11 216ق  (1نصوص هيراطيقية )

 مني عثمانأ.م.د/  2: 12.30 216ق  معالم آثار وحضارة مصر اإلسالمية

 حمادة منسيأ.م.د/  11: 9.30 216ق  (       1قواعد اللغة المصرية القديمة ) األربعاء

 أيمن سالم/ دأ.م. 12.30:  11 216ق  آثار ما قبل التاريخ

آثار مصرية قديمة من بداية األسرات 
 حتي نهاية الدولة القديمة

 د. صابر صادق 2: 12.30 216ق 

 األوللفصل الدراسي ا اإلسالميةشعبة اآلثار  الثانيةجدول محاضرات الفرقة 
 م 2021 -2020لدراسى  اللعام 

 أستاذ المادة الوقت المكان المادة اليوم

 تيسير شادي أ.م.د/ 11: 9.30 521 ق الحضارة اإلسالمية السبت

 د/عبد الحليم السقا 12.30:  11 524ق  رسم معماري وزخرفي

نهاية العصر  الفنون اإلسالمية حتي
 األموي 

 مني عثمانأ.م.د/  3.30: 2 216ق 

 أمنية عيسيأ.م.د/  11: 9.30 521ق  مبادئ اللغة الفارسية األربعاء

 أحمد سعيدأ.م.د/  12.30:  11 521ق  عمارة صدر اإلسالم والعصر األموي 

 رأفت أبو العنين .د/أ 2: 12.30 219ق  اثريه بلغة أوربية حديثة نصوص

 حسام العباديأ.د/  3.30: 2 220ق  مناهج البحث العلمي
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 األوللفصل الدراسي اة شعبة اآلثار المصرية لثجدول محاضرات الفرقة الثا
 م 2021 -2020للعام الدراسى   

 أستاذ المادة الوقت المكان المادة اليوم

اللغة المصرية القديمة، نصوص مختارة  السبت
 مصرية وسيطة

 محمود عشماوي /د 9.30: 8 216ق 

 أيمن محمد  أ.م.د/

 د محمود عشماوي 11:  9.30 216ق  (3نصوص هيراطيقية )

 د صابر صادق

 حمادة منسي أ.م.د/ 12.30:  11   219ق  فنون صغرى

تاريخ مصر القديمة في عصور الدولة 

 الوسيطة
 علياء أبوعلو /د 2:  12.30 219ق 

 أيمن محمد أ.م.د/ 11:  9.30 219ق  المجتمع المصري القديم األربعاء

 د هبة ناصف 12.30:  11 220ق  فن المتاحف

 د هبة ناصف 2:  12.30 220ق  آثار عصر الدولة الوسيطة

 األوللفصل الدراسي ا سالميةة شعبة اآلثار اإللثجدول محاضرات الفرقة الثا
 م 2021 -2020للعام الدراسى   

 المادة أستاذ الوقت المكان  المادة اليوم

 أحمد سعيدأ.م.د/  11:  9.30 524ق  العمارة اإلسالمية في العصر األيوبي السبت

 د أمل حلقها 12.30:  11 521ق  والمماليك األيوبيين تاريخ

 منتدب من قسم التاريخ 2:  12.30 521ق  واألندلس المغرب تاريخ

 أحمد سعيدأ.م.د/  11:  9.30 518ق  واألندلس المغرب عمارة األربعاء

 منى عثمانأ.م.د/  12.30:  11 518ق  (2حديثة ) أوربية بلغة أثرية نصوص

 حسام العبادي.د/ أ. 2:  12.30 518ق  تصوير إسالمي )نشاته والمدرسة العربية(

 السالجقة عصر اإلسالمية في الفنون

 واأليوبيين

 منى عثمانأ.م.د/  3.30:  2 219ق 
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 األوللفصل الدراسي اشعبة اآلثار المصرية  رابعةجدول محاضرات الفرقة ال
 م 2021 -2020للعام الدراسى   

 أستاذ المادة الوقت المكان المادة اليوم

 السبت

 

 

 د دعاء بهي الدين 9.30:  8 220ق  (3نصوص قبطية )

 منتدب 11:  9.30 220ق  (1نصوص ديموطيقية )

آثار مصر في عصر االنتقال الثالث والعصر 

 المتأخر
 أيمن محمد أ.م.د/ 12.30:  11 518ق 

 منتدب 2:  12.30 518ق  هيروغليفي عصر بطلمي

اللغة المصرية القديمة، نصوص مختارة  األربعاء
 قديمةمصرية 

 د محمود عشماوي 11:  9.30  524ق 

 د هبة ناصف

تاريخ مصر في عصر االنتقال الثالث 
 والعصر المتأخر

 عبد المنعم مجاهد .د/أ 12.30: 11 219ق 

 د محمود عشماوي 2:  12.30 524ق  (4) نصوص هيراطيقية

 د هبة ناصف

 األوللفصل الدراسي ا اإلسالميةشعبة اآلثار  رابعةجدول محاضرات الفرقة ال
 م 2021 -2020  الدراسيللعام  

 أستاذ المادة الوقت المكان المادة اليوم

 السبت

 

 

 وعصر العثماني العصر ( إسالمية مسكوكات

 )علي محمد
 عبده أباظة.د/ أ 11:  9.30 518ق 

 منى عثمانأ.م.د/  12.30: 11 220ق  في العصر العثماني اإلسالمية الفنون

 المماليك عصر في اإلسالمية العمارة

 الجراكسة
 أحمد سعيدأ.م.د/  2:  12.30 220ق 

 منى عثمانأ.م.د/  11:  9.30 220ق  اإلسالمية في المغرب واألندلسالفنون  األربعاء

 د/ صابر صادق 12.30: 11 524ق  الحفائر وعلم المتاحف فن

  أمنية عيسيأ.م.د/  2:  12.30 521ق  الفارسية باللغة أثرية نصوص

 رأفت أبو العنيند/ أ. 3.30:  2 216ق  في شرق العالم اإلسالمي اإلسالمية العمارة

 إعداد د/ حمادة منسي عاشور


