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 دبلوم اآلثار اإلسالمیة

  )ساعات معتمدة ٨:                                  (االجباریة متطلبات الكلیة: أوال
رمز 
  المقرر

عدد   اسم المقرر
الساعات 
  المعتمدة

عدد   اسم المقرر  رمز المقرر
الساعات 
  المعتمدة

م ص 
٥٠١  

ل إلى تاریخ وحضارة مدخ
  مصر القدیمة

  ٢  مبادئ ترمیم اآلثار  ٥٠٣ت ث   ٢

وحضارة  آثارمدخل إلى   ٥٠٢أ س 
  مصر اإلسالمیة

تطبیقات الحاسب اآللى   ٥٠٤ح أ   ٢
  فى مجال اآلثار

٢  

  )ساعة معتمدة ٤٨(:                         اإلجباریة البرنامج متطلبات: ثانیا 
رمز 
  المقرر

د عد  اسم المقرر
الساعات 
  المعتمدة

رمز 
  المقرر

عدد   اسم المقرر
الساعات 
  المعتمدة

من : )١(عمارة إسالمیة   ٥٠٥أ س 
صدر االسالم الى نهایة 

  العصر الفاطمى

  
٢  

عثماني ): ٢(تاریخ اسالمى   ٥١٧أ س 
ÿÿÿ  –صفوي وقاجاري  –

 يالمغول –أسیا الوسطى 
  الهندي

  
٢  

من ): ١(فنون إسالمیة   ٥٠٦أ س 
الم الى نهایة صدر االس

  العصر الفاطمى 

  
٢  

 –إیران ): ٣(عمارة إسالمیة   ٥١٨أس 
وأسیا  –وأسیا الوسطى 

  الهند  –الصغرى 
  )م٢٠ - ١٦/هـ١٤ - ١٠ق (

   

  
٢  

  ٢ –إیران  ):٣(فنون إسالمیة   ٥١٩أس   ٢): ١(تصویر إسالمى   ٥٠٧أس 
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نشأة التصویر والمدرسة 
  العربیة ومراكزها المختلفة

یا وأس –وأسیا الوسطى 
  الهند  –الصغرى 

  )م٢٠ - ١٦/هـ١٤ - ١٠ق (
): ١(كتابات أثریة    ٥٠٨أس 

نظریات نشأة الخط 
العربى والكتابات األثریة 
من صدر االسالم الى 

المملوكي نهایة 
  والمعاصر

): ٣(تصویر إسالمى   ٥٢٠أس   ٢
أسیا  –اجارى قو  صفوى
ومغولى  عثمانى –الوسطى 

ارس المحلیة دهندى والم
  بالهند

٢  

): ١(مسكوكات إسالمیة   ٥٠٩أس 
من صدر االسالم الى 

المملوكي نهایة 
  والمعاصر

العمارة القبطیة في العصر   ٥٢١أس   ٢
  اإلسالمي

٢  

من ): ١(تاریخ إسالمى    ٥١٠أس 
صدر االسالم الى نهایة 

  الفاطمى 

مصر الحدیث تاریخ    ٥٢٢أس   ٢
عثماني وعصر أسرة محمد (

   )على

٢  

): ١(تاریخ الفن   ٥١١أ س 
 –ساسانى  –لنستى یه

قبطى  –بیزنطى 
  ورومانسكى

مصر ): ٤(عمارة إسالمیة   ٥٢٣أس   
عصر أسرة محمد العثمانیة و 

  على

  

): ٢(عمارة إسالمیة   ٥١٢أ س 
العصرین األیوبى 

والمملوكى والمعاصر 
  لهما

مصر ): ٤(فنون إسالمیة    ٥٢٤أس  ٢
عصر أسرة محمد العثمانیة و 

  على 

٢  
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): ٢(میة فنون إسال  ٥١٣أس 
العصرین األیوبى 

والمملوكى والمعاصر 
  لهما

): ٢(مسكوكات إسالمیة   ٥٢٥أس   ٢
عثمانى وأسرة محمد على ال

في المشرق  والمعاصر لهما
  والمغرب اإلسالمي

٢  

): ٢(تصویر إسالمى   ٥١٤أ س 
  مغولى وتیمورى

أثر الفن االسالمى فى فنون   ٥٢٦أس    ٢
  أوروبا

٢  

): ٢(كتابات أثریة   ٥١٥أ س 
العثماني وأسرة محمد 

على والمعاصر لهما في 
  المشرق والمغرب

النهضة ): ٢(تاریخ فن   ٥٢٧أس   ٢
والفن  ووالباروك والركوك
  المدجن

٢  

الفن القبطي في العصر   ٥١٦أ س 
  اإلسالمي

  ٢  فن متاحف وحفائر  ٥٢٨أس   ٢

  
  )اعة معتمدةس ١٦:                          (االختیاریة البرنامجمتطلبات : ثالثا

عدد   اسم المقرر  رمز المقرر
الساعات 
  المعتمدة

رمز 
  المقرر

عدد   اسم المقرر
الساعات 
  المعتمدة

  
  ٥٢٩أس 

دراسة حضاریة مقارنة بین 
مصر ودول مشرق العالم 

  اإلسالمى

  
٢  

  
ت ث 
٥٠٦  

    رسم صناعى وزخرفى
٢  

  
  ٥٣٠أس 

دراسة حضاریة مقارنة بین 
مصر ودول المغرب 

  دلساإلسالمى واألن

  
٢  

  
ت  م

٥٠٢  

الطرق الفنیة والعلمیة 
  لتأریخ األثر

  
٢  

  ٢  دراسة فى علم الوثائق  ٥٣٥أس   ٢  نصوص أثریة بلغة أوربیة  ٥٣١أس 
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  ٢  فنون الكتاب  ٥٣٦أس   ٢  )١(لغة فارسیة   ٥٠٨ش س 
ت ث   ٢  )٢(لغة فارسیة   ٥٤٣ش س 

٥١٦  
فى  المعدنیات والصخور

  مجال اآلثار
٢  

  ٢  كتابات أثریة اسالمیة  ٥٣٧أس   ٢  )١(لغة تركیة   ٥٢١ش س 
م ص   ٢  )٢(لغة تركیة   ٥٤٤س ش

٥٤٣  
  ٢  فنون مصریة قدیمة

ت ث   ٢  )٣(تاریخ الفن    ٥٣٢أس 
٥٣١  

  ٢  تصویر فوتوغرافى

التصویر واألیقونات   ٥٣٣أ س 
  القبطیة

م ص   ٢
٥٤٤  

  ٢  آثار مصریة قدیمة

ت ث   ٢  تاریخ مصر المسیحیة  ٥٣٤أ س 
٥٢٣  

تكنولوجیا المواد 
الصناعات العضویة و 

  القدیمة

  
٢  

قانون حمایة اآلثار   ٥٣٨أس   ٢  مساحة ورسم معمارى  ٥١٣ت ث 
  وتداولها

٢  

  مدخل إلى علم اآلثار   ٥٣٠م ص 
  

المواقع األثریة االسالمیة   ٥٣٩أس   ٢
  فى مصر

٢  

  

  

  

  


