
 

 

 0200/  0202جدول الفرقة األولى بالفصل الدراسي األول للعام الجامعي      

 القاعة القائم بالتدريس اسم المقرر الوقت اليوم

 السبت

 2مدرج  أحمد شيحه .أ تطبيقات لغة يونانية 9 - 8

2مدرج  أحمد شيحه .أ تطبيقات لغة التينية 9-22  

2مدرج  أ. د. عبير قاسم تدريب عملي 22-22  

2مدرج  أ. د. حنان الشافعي أساطير يونانية ورومانية 22-20  

2مدرج  سماح الصاويد/ أ. آثار بحر إيجة 20-2  

 قاعة التيمبس أ.د/ عبير قاسم تدريب عملي)مجموعات صغيرة( 2-3 

     

 األربعاء
 2مدرج  ميرفت فراجد.  تاريخ مصر الفرعونية 01 -9

 2مدرج نهى عبد الرحمنا.م. د.  لغة يونانية 01-00

 ة يلغة التين 02-0 
  د. هالة عبد الرحمن

 
 2مدرج

 

 

 0200/  0202جدول الفرقة الثانية اآلثار بالفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 القاعة القائم بالتدريس اسم المقرر الوقت اليوم

 806قاعة  أ. أحمد شيحه تطبيقات لغة يونانية 9-01 

 السبت
 806قاعة  أ/ أحمد شيحة تطبيقات لغة التينية 01-00

 822قاعة  أ.د/ حنان الشافعي عملة يونانية وهللينستية 0 – 02

     

 األربعاء

 806قاعة  منتدب  آثار فرعونية 01 – 9

 806قاعة  د. هالة عبد الرحمن  لغة التينية 01-00

 فن هللينستي 00-02
 أ.د/ سماح الصاوي

 + أ.د/ عبير قاسم
 822قاعة 

 806قاعة  أ. م. د. نهي عبد الرحمن لغة يونانية 02-0

 02-00 الخميس
تاريخ مصر والعالم 

 الهللينستي
 822قاعة  أ.د/ سماح الصاوي

 822قاعة  أ.د. سماح الصاوي فن هللينستي  02-0 
 

 

 



 0200/  0202آثار الفصل الدراسي األول للعام الجامعي - الثالثةجدول الفرقة 

 القاعة القائم بالتدريس اسم المقرر الوقت اليوم

 السبت
 821قاعة  أ.د عبير قاسم رسم وفسيفساء 0- 02

 فن الواليات الرومانية  00-02
 أ.د. سماح الصاوي

 
 821قاعه 

     

 األربعاء

 مصر تحت حكم الرومانتاريخ  01-00
 د/ شيرويت فضل

 821قاعة 

 821قاعة  / شيرويت فضلد.  يونانية والتينية نقوش 00-02

02-0 
 عملة رومانية وبيزنطية 

 

 أ.د/ حنان الشافعي

  + د/ أميرة الصفتي
 822قاعة 

 821قاعة  أ.د/ أحمد عثمان آثار مصر االسالمية 0-2 

 

 0200-0202جدول الفرقة الرابعة بالفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 القاعة بالتدريسالقائم  اسم المقرر الوقت اليوم

 السبت

 821قاعة  أ.د/ عزت قادوس ترميم اآلثار 6-9

 سماح الصاويأ.د/  آثار اإلسكندرية 01-00

 د/ أميرة الصفتي

 821قاعة 

آثار يونانية ورومانية في  00-02

 العالم العربي

 821قاعة  أ.د. عبير قاسم

 821قاعة  منتدب لغة مصرية قديمة 02-0 

 821قاعة  ويأ.د/ سماح الصا آثار بيزنطي 0-2 

     

 822قاعة  حنان الشافعي /دأ. فنون صغري في العصرين 2-0 األربعاء

 

 


