
 كلٌة اآلداب                جامعة كفر الشٌخ 
 شئون التعلٌم والطالب 

  اآلثارقسم :                               األولى الفرقة :
 م 4102/41002جدول محاضرات الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 

 الساعة
 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-0 

 تارٌخ مصر الفرعونٌة      حداأل
 001د/خالد الطلً 

 أعمال السنة
 001 /آٌات  +د/روضةد

 

  تارٌخ الٌونان اإلثنٌن

 300د/كرٌمة رمضان 
 اللغة المصرٌة القدٌمة     

 001د.سهام عٌسى 
 

 حقوق إنسان      الثالثاء
أ.د/اشرف وٌح 

300 

    

  جغرافٌة مصر التارٌخٌة   األربعاء

 300ٌاب د/سعٌدة د

 مدخل الى علم اآلثار  
حسام المسٌرى +د/محمد أبو عرب د/

300 

  

          الخمٌس

 كلٌة اآلداب                جامعة كفر الشٌخ 
 شئون التعلٌم والطالب 

  اآلثارقسم :                          الثانٌة مصري الفرقة : 
 م 4102/41002معً جدول محاضرات الفصل الدراسً األول للعام الجا

 الساعة
 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-0 

 آثار ما قبل التارٌخ  األحد
  214د/سمر فهٌم 

       

    تارٌخ مصر القدٌمة  اللغة المصرٌة القدٌمة  اإلثنٌن



 448د/خالد الطلً  448د/خالد الطلً  

          الثالثاء

 درٌب عملً ت   األربعاء
 د/محمد أبو عرب +د/حسام المسٌرى

210 

 ر مصرٌة قدٌمة أثا
 210د/سهام عٌسى  

   

          الخمٌس

 
 كلٌة اآلداب                جامعة كفر الشٌخ 

 شئون التعلٌم والطالب 
  اآلثارقسم :              الثالثة مصري الفرقة : 

 م 4102/41002م الجامعً جدول محاضرات الفصل الدراسً األول للعا

 الساعة
 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-0 

 آثار مصرٌة قدٌمة    األحد
 214د/ سمر فهٌم 

     

 تدرٌب عملً    اإلثنٌن
 214 /حسام +د/أبو عربد

 نصوص هٌروغلٌفٌة +هٌراطٌقٌة
  214سهام عٌسى 

   

          الثالثاء

  تارٌخ الشرق األدنى  األربعاء

 د/خالد الطلً  
448 

 تارٌخ مصر القدٌمة  
 د/خالد الطلً  

310 

 

          الخمٌس

 
 كلٌة اآلداب                جامعة كفر الشٌخ 

 شئون التعلٌم والطالب 



  اآلثارقسم :              الرابعة مصري الفرقة : 
 م 4102/41002لجامعً جدول محاضرات الفصل الدراسً األول للعام ا

 الساعة
 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-0 

          األحد

 تدرٌب عملً  اإلثنٌن
 214 د/حسام +د/ أبو عرب

 آثار وحضارة الشرق األدنى  
 214د/حسام +د/ أبو عرب 

   

          الثالثاء

 هٌروغلٌفً +هٌراطٌقً    األربعاء
 210ام عٌسى د/سه

 آثار مصرٌة قدٌمة    
 005د/سمر فهٌم 

          الخمٌس

 
 
 

 كلٌة اآلداب                جامعة كفر الشٌخ 
 شئون التعلٌم والطالب 

  اآلثارقسم :              الثانٌة  ٌونانى الفرقة :
 م 4102/41002جدول محاضرات الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 

 الساعة
 ٌومال

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-0 

 حضارة الرومان  األحد
 241د/كرٌمة +د/ابو عرب 

 عمارة ٌونانٌة 
 210د/حسام المسٌرى 

 لغة التٌنٌة 
 448د/إٌمان عبد العزٌز 

   

  آثار وحضارة فرعونٌة   اإلثنٌن

 210د/سهام عٌسى  
   

          الثالثاء



 تدرٌب عملً  األربعاء
 210/محمد أبو عرب د

 لغة ٌونانٌة   
 310د/حسام المسٌرى 

   

          الخمٌس

 
 
 
 

 كلٌة اآلداب                جامعة كفر الشٌخ 
 شئون التعلٌم والطالب 

  اآلثارقسم :              الثالثة ٌونانى الفرقة : 
 م 4102/41002جدول محاضرات الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 

 الساعة
 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-0 

 نحت ٌونانى  األحد
 009د/إٌمان عبد العزٌز 

  تدرٌب  عملً

 د/الفطاطرى +د/أبو عرب 

 آثار وحضارة اإلسكندرٌة 
 210د/حسام المسٌرى 

 لغة ٌونانٌة 
 210د/حسام المسٌرى 

 

        اإلثنٌن

          الثالثاء

 آثار إسالمٌة   األربعاء
 005د/آٌات شمس 

 لغة التٌنٌة   
 210د/إٌمان عبد العزٌز 

 

          الخمٌس

 
 كلٌة اآلداب                ة كفر الشٌخ جامع

 شئون التعلٌم والطالب 
  اآلثارقسم :              الرابعة آثار ٌونانى الفرقة : 

 م 4102/41002ل الدراسً األول للعام الجامعً جدول محاضرات الفص



 الساعة
 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-0 

 بردى ونقوش   األحد
 448 د/إٌمان عبدالعزٌز 

 آثار ٌونانٌة فً العالم العربً 
 413د/محمد أبو عرب 

 تدرٌب عملً 
 413د/محمد أبو عرب 

 

 نصوص ٌونانٌة       اإلثنٌن
 214د/حسام المسٌرى 

 

          الثالثاء

 نصوص التٌنٌة   األربعاء
  241/إٌمان عبد العزٌز د

 آثار مصر فً العصرٌن   
 314د/محمود الفطاطرى 

 

          الخمٌس

 
 

 كلٌة اآلداب                جامعة كفر الشٌخ 
 شئون التعلٌم والطالب 

  اآلثارقسم :             الثانٌة  اسالمى الفرقة : 
 م 4102/41002جدول محاضرات الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 

 الساعة
 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-0 

 الفنون اإلٌرانٌة   األحد
  005د/آٌات شمس  

 تارٌخ علم الفنون 
 214د/روضة البحٌري 

 الفنون الزخرفٌة 
 209بحٌري  د/ولٌد ال

 

        اإلثنٌن

          الثالثاء

 تارٌخ مصر اإلسالمٌة  األربعاء
 314د/سمٌر حامد 

     

     لغة فارسٌة     الخمٌس



 214د/صالح صالح 

 
 

 كلٌة اآلداب                جامعة كفر الشٌخ 
 شئون التعلٌم والطالب 

  آلثاراقسم :             الثالثة  اسالمى الفرقة : 
 م 4102/41002جدول محاضرات الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 

 الساعة
 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-0 

 الفنون الزخرفٌة    األحد
 209د/ولٌد البحٌري 

  

        اإلثنٌن

          الثالثاء

  تارٌخ علم الفنون   األربعاء

 005 د/آٌات شمس

 خط عربً ومسكوكات 
 005د/آٌات شمس 

  

 لغة فارسٌة   الخمٌس
 214/صالح صالح د

 تارٌخ االٌوبٌن والممالٌك 
 310د/الفت جمال 

 تدرٌب عملً 
 210د/روضة البحٌري 

  

 
 

 كلٌة اآلداب                جامعة كفر الشٌخ 
 شئون التعلٌم والطالب 

  اآلثارقسم :             الرابعة   اسالمى الفرقة : 
 م 4102/41002جدول محاضرات الفصل الدراسً األول للعام الجامعً 

 الساعة
 الٌوم

8-9 9 - 01 01 - 00 00 - 04 04 – 0 0 - 4 4 - 3 3-2 2-0 



  واألندلستارٌخ المغرب   األحد
 041د/الفت جمال 

   

 لغة فارسٌة  اإلثنٌن
 314د/عثمان مهنً 

      

          الثالثاء

 الفنون الزخرفٌة +تدرٌب عملً    األربعاء
 214د/ولٌد البحٌري 

 

 عمارة إسالمٌة     الخمٌس
  210د/روضة البحٌري 

    

 

 

 

 

 


