
 قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية 

 2021- 2020جدول محاضرات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 الفرقة األولى: 

 . األربعاء والخميس :الحضور أيام

 المكان أستاذ المادة  المادة  الساعة  اليوم 
 أ.د. سلوى نصر تاريخ اليونان  2- 12 األحد

O
n

li
n

e
 

 د. نرمين نصحي  األثرية حفائر ال 2-4
 أ.د. أشرف فراج  لغة يونانية  6-7
 أ.د. أشرف فراج  لغة التينية  7-8

 د. وسام دويدار مادة االنتساب  11- 10 الثالثاء 
 د. نرمين نصحي  مدخل إلى علم اآلثار اليونانية والرومانية  1-3

 أحمد فكري  أ.د. بهية شاهين  والرومانية مدخل إلى علم اآلثار اليونانية  10-8 األربعاء
 أحمد فكري  فؤاد شرقاوي أ.د.  مقدمة في األدب اليوناني والالتيني  10-12
 أحمد فكري  سلوى نصرأ.د.  تاريخ اليونان  12-2
 أحمد فكري  أ.د. فؤاد شرقاوي  اليوناني والالتيني   مقدمة في األدب 2-4

 أحمد فكري  أشرف فراج أ.د.  لغة يونانية  12-10 الخميس 
 أحمد فكري  أ.د. أشرف فراج  لغة التينية  12-2
 102 أ.د. عزت قادوس  حفائر أثرية ال 2-4
   102 د. وسام دويدار مادة االنتساب  4-5



 الفرقة الثانية )شعبة اآلثار(: 

 . االثنين والثالثاء :الحضور أيام

 اليوم  الساعة   المادة  أستاذ المادة  المكان

O
n

li
n

e
 

 السبت  12- 10 )انتظام( ورسم فخار فخار يوناني  د. أسماء إسماعيل 
 7-5 عمارة يونانية   أ.د. منى حجاج/ د. فتحية جابر

 األحد 8-6 مادة االنتساب  أ.د. حسين عبد العزيز 
 االثنين 10-8 تاريخ الرومان  أ.د. فادية أبو بكر  102
 12-10 الرومان تاريخ  أ.د. فادية أبو بكر  102
 1-12 )انتساب( ورسم فخار  فخار يوناني  د. نرمين نصحى  102
 4-2 عمارة يونانية  د. فتحية جابرأ.د. منى حجاج/  102

 الثالثاء  12-10 لغة يونانية  أ.د. أشرف فراج  العبادي 
 2-12 لغة التينية  أ.د. أشرف فراج  العبادي 

 3-2 )انتظام( نحت يوناني  د. سمر يسري  102

O
n

li
n

e
 

 األربعاء 12- 10 النحت اليوناني )انتساب(  د. أسماء إسماعيل 
  1- 12 النحت اليوناني )انتظام(  د. سمر يسري 

  2-1 )انتساب(  ورسم فخار فخار يوناني  د. نرمين نصحي 
  7-6 لغة يونانية )تمارين(  أ.د. أشرف فراج 
  8-7 )تمارين(لغة التينية  أ.د. أشرف فراج 



 الفرقة الثالثة )شعبة اآلثار(:

 األربعاء والخميس.  :الحضور أيام

 اليوم  الساعة   المادة  أستاذ المادة  المكان
O

n
li

n
e

 

 السبت  12- 10 تاريخ اإلمبراطورية الرومانية  د. سهير زكي بسيوني 
 األحد 4-2 نحت روماني  د. فتحية السالمي 

 7-5 رومانية عمارة  د. ضحى عرفة
 االثنين 10-8 فخار روماني وبيزنطي )انتساب(  د. هبة نعيم 

 11- 10 مساحة )انتساب(  د. علي زكي 
 الثالثاء    10-8 مادة االنتساب  د. هبة نعيم 

 3-1 تاريخ اإلمبراطورية الرومانية  د. سهير زكي بسيوني 
 6-5 نصوص يونانية  أ.د. مجدي كيالني 

 األربعاء 9-8 مادة االنتساب  نعيم د. هبة  102
 11-9 )انتساب(  روماني وبيزنطي فخار . هبة نعيم أ.د. منى الشحات/ د 102
 1-11 )انتظام(  روماني وبيزنطي فخار أ.د. بهية شاهين  102
 3-1 نحت روماني  د. فتحية السالمي  102
 4-3 مساحة )انتساب(  د. علي زكي  102
 6-4 مساحة )انتظام(  محمود كامل أ.د. محمد شرف/ د.  102
 الخميس  11-9 نصوص التينية أ.د. فؤاد شرقاوي  102
 1- 11 عمارة رومانية  د. ضحى عرفة 102
 2-1 نصوص يونانية  أ.د. مجدي كيالني  102



 )شعبة اآلثار(: الفرقة الرابعة

 . السبت واألحد :الحضور أيام

 القاعة  أستاذ المادة  المادة  الساعة  اليوم 
 102 د. أميرة قاسم  ت. مصر واإلمبراطورية الرومانية المتأخرة  10-8 السبت 

 102 أ.د. عزت قادوس  )انتظام(  مصر في العصرينآثار  10-12
 102 أ.د. محمد عبد الغني  وثائق بردية  12-2

 102 د. وسام دويدار مادة االنتساب  3-4
 األحد

 

 102 د. فتحية جابر )انتساب(  مصر في العصرينآثار  9-10
 102 د. فتحية جابرأ.د. منى حجاج/  آثار اإلسكندرية والدلتا  10:30-12

 102 أ.د. محمد عبد الغني  حضارة اإلسكندرية  2- 12
 102 أ.د. عماد خليل  آثار بحرية  2:30-4:30

 د. وسام دويدار مادة االنتساب  11- 10 االثنين

O
n

li
n

e
 

 د. فتحية جابر في العصرين )انتساب( آثار مصر  1- 12
 أ.د. عماد خليل  آثار بحرية  2-4
 د. فتحية جابر /أ.د. منى حجاج آثار اإلسكندرية والدلتا  6-8

 د. أميرة قاسم  ت. مصر واإلمبراطورية الرومانية المتأخرة  12- 11 الثالثاء 
 أ.د. محمد عبد الغني  وثائق بردية  2- 12
 أ.د. محمد عبد الغني  إسكندرية حضارة  4-6



 شعبة الدراسات(: نية )الفرقة الثا

 االثنين والثالثاء.  الحضور: أيام

 المكان أستاذ المادة  المادة  الساعة  اليوم 

 أ. نيهال يسري  لغة إيطالية  2-1 السبت 

 

O
n

li
n

e
 

 أ.د. أشرف فراج  لغة يونانية )تمارين(  7-6 األحد  
 أ.د. أشرف فراج  )تمارين(لغة التينية  7-8

 102 أ.د. فادية أبو بكر  تاريخ الرومان  10-8 االثنين
 102 أ.د. فادية أبو بكر  تاريخ الرومان  10-12
 101 أ.د. فؤاد شرقاوي  أدب يوناني  12-2
 101 د. ماسة رؤوف فلسفة يونانية  2-6

 العبادي  أ.د. أشرف فراج  لغة يونانية  12- 10 الثالثاء 
 العبادي  أ.د. أشرف فراج  لغة التينية  2- 12

 101 أ.د. فؤاد شرقاوي  أدب يوناني  2-4
 101 أ. رويدا مأموني  لغة يونانية  4-6

 102 أ. نيهال يسري  لغة إيطالية  4-6
 101 أ.د. فكرية صالح مادة االنتساب  6-8



 الفرقة الثالثة )شعبة الدراسات(:

 . األربعاء والخميس :الحضور أيام

 المكان أستاذ المادة  المادة  الساعة  اليوم 

 د. سهير زكي بسيوني  مصر والعالم الهّلينستي  اريخت 3-1 السبت 

O
n

li
n

e
 

 أ.د. مجدي كيالني  فلسفة أرسطو  5-6
 أ.د. ماجدة النويعمي  أدب التيني )عصر فضي( 2- 12 األحد

 زهران د. طلعت  )نثر(  نصوص التينية 3-5
 أ.د. شريف أبو المكارم/ د. سامح لغة إيطالية  1- 10 االثنين
 د. سهير زكي بسيوني  تاريخ مصر والعالم الهّلينستي  12- 10 الثالثاء 

 أ.د. ماجدة النويعمي  أدب التيني )عصر فضي( 2- 12
 

 األربعاء

 101 د. ماسة رؤوف فلسفة أرسطو  10-12
 101 أ.د. فكرية صالح نصوص يونانية )نثر( 4- 12

 101 أ. رويدا مأموني  لغة يونانية حديثة  4-6
 

 الخميس 

 101 د. طلعت زهران  )نثر(  نصوص التينية 10-12
 101 أ.د. مجدي كيالني  فلسفة أرسطو  12-1
 101 د. حنان يوسف  مادة االنتساب  1-3

 



 الفرقة الرابعة )شعبة الدراسات(:

 واألحد. السبت الحضور: أيام 

 القاعة  أستاذ المادة  المادة  الساعة  اليوم 

 101 د. أميرة قاسم  مصر واإلمبراطورية الرومانية  اريخت 12- 10 السبت 
 102 أ.د. محمد عبد الغني  وثائق بردية  2- 12
 101 ماسة رؤوفد.  مادة االنتساب  2-4

 101 د. طلعت زهران  )نثر(  نصوص التينية 12- 10 األحد
 101 د. ماسة رؤوف )نثر( نصوص يونانية 12-2
 101 حنان يوسف د.  )نثر( نصوص يونانية 2-4
 101 د. حنان يوسف  مدرسة اسكندرية العلمية والفكرية  4-8

 د. وجدان الشريف  آثار مصر في العصرين 12- 10 االثنين

O
n

li
n

e
 

 د. وجدان الشريف  آثار مصر في العصرين 12- 10 الثالثاء 
 أ.د. محمد عبد الغني  وثائق بردية  2- 12

 د. أميرة قاسم  مصر واإلمبراطورية الرومانية  اريخت 12- 11 األربعاء
 د. طلعت زهران  )نثر(  نصوص التينية 1-3 
 

 القسم  رئيس



   جابر ابراهيم د فتحية 


