
                                                                                                                                                                                                               
                                                  

 

 

 

 

 والرومانيةر والدراسات اليونانية قسم اآلثا                   

 

 

 والرومانية :رسالة قسم اآلثار اليونانية 
ي اطار رفع الوعي االثري بالمجتمع وتزويد المشاركة فى التكوين العلمى والثقافى واالثري للطالب وأعضاء هيئة التدريس للمساهمة فى التنمية البشرية للمجتمع االقليمى والمصرى ف

ة ثقافية متعددة ودراسات ميدانية لرفع مستويات األداء وإكساب الطالب والمستفيدين مهارات تطبيقية الطالب بمهارات التفكير والبحث العلمى من خالل برامج تعليمية أصيلة ومتميزة وأنشط
 ل االثار والحضارات القديمة .ميدانية لإلسهام فى تأهيل الخريجين المؤهلين لسوق العمل والباحثين المتميزين لتطوير المعارف االنسانية والمشاركة المجتمعية في مجا
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 قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيةرؤية 

يأمل قسم اآلثار في الوصول بالخريج إلى مستوى الئق يتناسب مع طالب محافظة البحيرة حتى يستطيع 

 .أن ينافس أقرانه في ذات التخصص على مستوى الجامعات المصرية والعربية 

 ٠٢٠٢-٠٢٠٢جدول الفرقة األولى بالفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 القاعة القائم بالتدريس اسم المقرر الوقت اليوم

 السبت

 ١مدرج  أحمد شيحه .أ تطبيقات لغة يونانية 9 - 8

 ١مدرج  أحمد شيحه .أ التينيةتطبيقات لغة  9-01

 ١مدرج  عبير قاسم .د أ. التاريخ اليوناني 01-00

 ١مدرج  حنان الشافعي .د أ. علم اآلثارإلى مدخل  00-01

01- 0 
 حفائر ومتاحف

 )بالتبادل(

 أ. د. سماح الصاوي

 + أ.د. عبير قاسم
 1مدرج 

     

 األربعاء

 1مدرج  د. هالة عبد الرحمن ةيلغة التين 9 - 8

 1مدرج  ا.م. د. نهى عبد الرحمن لغة يونانية 11-11

11 - 11 
 مقدمة في األدب اليوناني والالتيني

 ()بالتبادل

 ا.م. د. نهى عبد الرحمن

 د. هالة عبد الرحمن
 1مدرج 

    
 

 ٠٢٠٢-٠٢٠٢جدول الفرقة الثانية اآلثار بالفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 القاعة القائم بالتدريس المقرر اسم الوقت اليوم

 السبت

 3مدرج  أ.د. عبير قاسم نحت يوناني 9-11

 3مدرج  أ.د حنان الشافعي فخار يوناني ورسم فخار 11-11

 3مدرج  أ.د. سماح الصاوي عمارة يونانية 11-11

 919قاعة  أحمد شيحه .أ تطبيقات لغة التينية 1 - 11

 919قاعة  شيحه أحمد .أ تطبيقات لغة يونانية 1 - 1

     

 األربعاء

 1مدرج  د. هالة عبد الرحمن لغة التينية 11 - 9

 1مدرج  د. شيرويت فضل تاريخ الرومان 11-1

 1مدرج  أ. م. د. نهي عبد الرحمن لغة يونانية 1 - 1
 



                                                                                                                                                                                                               
                                                  

 

 

 

 

 والرومانيةر والدراسات اليونانية قسم اآلثا                   

 

 

 والرومانية :رسالة قسم اآلثار اليونانية 
ي اطار رفع الوعي االثري بالمجتمع وتزويد المشاركة فى التكوين العلمى والثقافى واالثري للطالب وأعضاء هيئة التدريس للمساهمة فى التنمية البشرية للمجتمع االقليمى والمصرى ف

ة ثقافية متعددة ودراسات ميدانية لرفع مستويات األداء وإكساب الطالب والمستفيدين مهارات تطبيقية الطالب بمهارات التفكير والبحث العلمى من خالل برامج تعليمية أصيلة ومتميزة وأنشط
 ل االثار والحضارات القديمة .ميدانية لإلسهام فى تأهيل الخريجين المؤهلين لسوق العمل والباحثين المتميزين لتطوير المعارف االنسانية والمشاركة المجتمعية في مجا
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 قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيةرؤية 

يأمل قسم اآلثار في الوصول بالخريج إلى مستوى الئق يتناسب مع طالب محافظة البحيرة حتى يستطيع 

 .أن ينافس أقرانه في ذات التخصص على مستوى الجامعات المصرية والعربية 

 ٠٢٠٢-٠٢٠٢جدول الفرقة الثالثة شعبة اآلثارالفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 القاعة القائم بالتدريس اسم المقرر الوقت اليوم

 السبت

 1مدرج  أ.د عبير قاسم عمارة رومانية 1 – 1

 1مدرج  أ.د. حنان الشافعي نحت روماني 3 – 1

 1مدرج  أ.د. سماح الصاوي فخار روماني 4 – 3

     

 األربعاء

 919قاعة  منتدب مساحة 9-11

 919قاعة  .د/ شيرويت فضل تاريخ اإلمبراطورية الرومانية 11-11

11 – 1 
 نصوص يونانية والتينية

 ) بالتبادل(

 أ. م. د. نهى عبد الرحمن

 د/ هالة عبد الرحمن 
 919قاعة 

 

 ٠٢٠٢-٠٢٠٢جدول الفرقة الرابعة بالفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 القاعة القائم بالتدريس اسم المقرر الوقت اليوم

 السبت

 918قاعة  أ.د/ عزت قادوس رسم معماري 8-9

 918قاعة  أ.د/ عزت قادوس آثار اإلسكندرية 9-11

تاريخ مصر واإلمبراطورية  11-11

 الرومانية المتأخرة

 918قاعة  أ.د سماح الصاوي

 918قاعة  أ.د. عبير قاسم حضارة اإلسكندرية 11-11

 918قاعة  أ.د/ حنان الشافعي آثار مصر في العصرين 1 - 11

      

 919قاعة  د. شــيرويت فضل وثائق بردية 11 -11 األربعاء
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 والرومانية :رسالة قسم اآلثار اليونانية 
ي اطار رفع الوعي االثري بالمجتمع وتزويد المشاركة فى التكوين العلمى والثقافى واالثري للطالب وأعضاء هيئة التدريس للمساهمة فى التنمية البشرية للمجتمع االقليمى والمصرى ف

ة ثقافية متعددة ودراسات ميدانية لرفع مستويات األداء وإكساب الطالب والمستفيدين مهارات تطبيقية الطالب بمهارات التفكير والبحث العلمى من خالل برامج تعليمية أصيلة ومتميزة وأنشط
 ل االثار والحضارات القديمة .ميدانية لإلسهام فى تأهيل الخريجين المؤهلين لسوق العمل والباحثين المتميزين لتطوير المعارف االنسانية والمشاركة المجتمعية في مجا
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 قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيةرؤية 

يأمل قسم اآلثار في الوصول بالخريج إلى مستوى الئق يتناسب مع طالب محافظة البحيرة حتى يستطيع 

 .أن ينافس أقرانه في ذات التخصص على مستوى الجامعات المصرية والعربية 

 شعبة الدراسات األوروبية القديمةجدول الفرقة الثانية 

 ٠٢٠٢-٠٢٠٢الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 القاعة القائم بالتدريس اسم المقرر الوقت اليوم

 السبت

 919قاعة  منتدب لغة يونانية حديثة 9-11.31

 919قاعة  منتدب فلسفة يونانية 11.31-11

 919قاعة  أحمد شيحهأ.  تطبيقات لغة التينية 1 – 11

 919قاعة  أحمد شيحهأ.    تطبيقات لغة يونانية 1 – 1

     

 األربعاء

 918قاعة  د. شيرويت فضل تاريخ الرومان 11 - 8.31

 918قاعة  د. هالة عبد الرحمن لغة التينية  11.31 – 11

 918قاعة  أ. م. د. نهي عبد الرحمن لغة يونانية 3.31 – 1

 918قاعة  أ. م. د. نهي عبد الرحمن أدب يوناني    4.31 -3.31
 


