
 جدول قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية    

 9102/9191الثانى للعام الجامعي الفصل الدراسي 

 

 الفرقة األولي

 القاعة القائم بالتدريس اسم المقرر الوقت اليوم
 
 

 السبت

 ( 0مدرج )  أ.م.د / فايز أنور  تاريخ مصر الفرعونية 10 - 8.30

 ( 0مدرج )  أ.د.سماح الصاوي آثار بحر إيجه وإيطاليا قبل التاريخ 10-11.30

 ( 0مدرج )  أ.د. حنان الشافعي أساطير يونانية ورومانية 11.30-1

 الدور الرابع أ/ أحمد شيحة      تطبيقات لغة يونانية 1-2

 الدور الرابع أ/ أحمد شيحة تطبيقات لغة التينية 2-3

 
 األحد

 (0مدرج ) د. نهي عبد الرحمن لغة يونانية 8.30-9.30

 (0مدرج ) أ.د/ عبير قاسم  تدريب عملى في المواقع األثرية 9.30-11

 299قاعة  أ.د/ عبير قاسم مادة اإلنتساب 10 - 8.30 األربعاء

 990قاعة  د.هالة عبد الرحمن لغة التينية 2 - 1 الخميس

 

 

 بالمكتب 4:  9 الثالثاء أ.د.حنان الشافعي الساعات المكتبية
 بالمكتب 9:  09 الثالثاء أ.د.سماح الصاوي 

 بالمكتب 9:  09 األربعاء أ.د. عبير قاسم 

 بالمكتب 09:  01 الثالثاء الرحمن د. نهي عبد 

 بالمكتب 09:  00 الخميس د. هالة عبد الرحمن 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية    

 9102/9191الثانى للعام الجامعي الفصل الدراسي 

 

 الفرقة الثانية

 القاعة القائم بالتدريس اسم المقرر الوقت اليوم
 
 

 السبت

 (9مدرج ) أحمد شيحة .0 تطبيقات لغة يونانية 8-9

 (9مدرج ) أحمد شيحة .0 تطبيقات لغة التينية 9-10

 (9مدرج )  أ.د/ حنان الشافعى عملة يونانية وهلينستية 10-11.30

 (9مدرج ) أ.د/ سماح الصاوى الفن الهلينستى )نحت( 11.30-12.30

 
 
 األحد

 (9مدرج ) د. شيرويت فضل تاريخ مصر والعالم الهلينستى 8.30-10

 (9مدرج ) د. هالة عبد الرحمن لغة التينية 10-11

 (9مدرج ) أ.د/ عبير قاسم  عمارة(الفن الهلينستى) 12.30 – 11

 (9مدرج ) د. نهي عبد الرحمن لغة يونانية 12.30-1.30

 990قاعة  د/ أيمن سالم آثار فرعونية 1-11.30 الخميس
 الدور الثاني

 -- د/ نهى عبد الرحمن مادة اإلنتساب 1: 2.30

 

 بالمكتب 4:  9 الثالثاء أ.د.حنان الشافعي الساعات المكتبية
 بالمكتب 9:  09 الثالثاء د.سماح الصاويأ. 

 بالمكتب 9:  09 األربعاء أ.د. عبير قاسم 

 بالمكتب 09: 00         الثالثاء د. شيرويت فضل 

 بالمكتب 09:  01 الثالثاء د. نهي عبد الرحمن 

 بالمكتب 09:  00 الخميس د. هالة عبد الرحمن 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية    

 9102/9191الثانى للعام الجامعي الفصل الدراسي 

 

 

 

 الفرقة الثالثة

 القاعة القائم بالتدريس اسم المقرر الوقت اليوم
 622 أ.د/ سماح الصاوى فن الواليات الرومانية 2 : 12.30 السبت

 الدور السادس
عملة رومانية  3.30 : 2 

 وبيزنطية
 أ.د/ حنان الشافعى 

 
622 

 الدور السادس

 622 أ.د. عبير قاسم رسم وفسيفساء 12 : 10.30 الثالثاء
 الدور السادس

 621 أ.د/ أحمد سعيد عثمان آثار مصر اإلسالمية 1.30 : 12 
 الدور السادس

 125 أ.د/ سماح الصاوى مادة اإلنتساب 3 : 1:30 
 الدور األول

 219 د/ شيرويت فضل نقوش يونانية والتينية 10 : 8.30 الخميس
 الدور الثاني

تاريخ مصر تحت حكم  11.30 :10 
 الرومان

 219 د/ شيرويت فضل
 الدور الثاني

 

 بالمكتب 4:  9 الثالثاء أ.د.حنان الشافعي الساعات المكتبية
 بالمكتب 9:  09 الثالثاء أ.د.سماح الصاوي 

 بالمكتب 9:  09 األربعاء أ.د. عبير قاسم 

 بالمكتب09:  00 الثالثاء د. شيرويت فضل 

 بالمكتب 09:  01 الثالثاء د. نهي عبد الرحمن 

 بالمكتب 09:  00 الخميس د. هالة عبد الرحمن 

 

 

 

 

 

 



 جدول قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية    

 9102/9191الثانى للعام الجامعي الفصل الدراسي 

 

 

 الفرقة الرابعة

 القاعة القائم بالتدريس اسم المقرر الوقت اليوم
 فنون صغرى فى العصرين 1-11 السبت

 
 622 أ.د/ حنان الشافعى 

 الدور السادس

اآلثار اليونانية والرومانية  10.30 : 9 الثالثاء

 فى العالم العربى

 أ.د/ عبير قاسم 
 

622 
 الدور السادس

 621 منتدب لغة مصرية قديمة 10.30-12 
 الدور السادس

 622 أ.د/ سماح الصاوى آثار بيزنطية 1.30 : 12 
 الدور السادس

 الدور السادس أ.د/عبير قاسم مادة اإلنتساب 11.30 : 10 األربعاء
622 

 221 أ.د/ عزت قادوس ترميم اآلثار 10 : 8.30 الخميس
 الدور الثاني

 221 أ.د. عزت قادوس االسكندرية والدلتاآثار  11.30 : 10 
 الدور الثاني

 

 بالمكتب 4:  9 الثالثاء أ.د.حنان الشافعي الساعات المكتبية
 بالمكتب 9:  09 الثالثاء أ.د.سماح الصاوي 

 بالمكتب 9:  09 األربعاء أ.د. عبير قاسم 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية    

 9102/9191الثانى للعام الجامعي الفصل الدراسي 

 

 

 الفرقة الرابعة شعبة الدراسات األوروبية القديمة

 المكان القائم بالتدريس اسم المقرر الوقت اليوم

 621 د/ نهى عبد الرحمن نصوص يونانية نثر 12-10.30 األحد
 الدور السادس

 621 د/ شيرويت فضل نقوش يونانية والتينية 12:1.30
 الدور السادس

د/ نهى عبد الرحمن+ د/هالة  علم تراكيب اللغة 10.30 : 9 الثالثاء
 عبد الرحمن )بالتبادل(

521 
 الدور الخامس

 521 د/هالة عبد الرحمن نصوص التينية 12 : 10.30 
 الدور الخامس

المدارس الفلسفية  1.30 : 12 

 المتأخرة

 521 منتدب
 الدور الخامس

 1 : 11.30 الخميس
 

مسكوكات يونانية 

 ورومانية

 219 أ.د/ عزت قادوس
 الدور الثاني

 

 

 بالمكتب 09:  00 الثالثاء د. شــيرويت فضل    الساعات المكتبية
 بالمكتب 09:  01 الثالثاء د. نهي عبد الرحمن 

 بالمكتب 09:  00 الخميس د. هالة عبد الرحمن 

 

 

 


