قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرقة الثانية مرحلة البكالوريوس
موضوعات األبحاث لمقرر الفن اإلسالمي في المشرق(العراق وسوريا)
م
1

الفرقة /
البرنامج
الفرقة
الثانية/إسالمي

المقرر

اجباري /إختياري

اإليميل

الفن االسالمي في
المشرق(العراق
وسوريا)

إختياري

Aza_dn@yahoo.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
 -1مميزات وخصائص الفن اإلسالمي ببالد الشام والعراق.
 -2الخزف في بالد الشام والعراق.
 -3صناعة النسيج ببالد الشام والعراق.
 -4المنتجات الخشبية ببالد الشام والعراق.
 -5صناعة المعادن ببالد الشام والعراق.

ترسل األبحاث علي االيميل
مالحظات

أسم عضو هيئة التدريس:أ.د/عزة عبد المعطي عبده

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات األبحاث لمقرر العمارة اإلسالمية ( )2فاطمي وأيوبي
الفرقة /
م
البرنامج
عمارة
الفرقة
1
الثانية/إسالمي إسالمية
()2
فاطمي
وأيوبي
المقرر

اجباري
/إختياري
اجباري

اإليميل
أ.د /محمود مرسي:
Mahmoudmorsy1000@yahoo.com
أ.د /علي الطايش:
Ali.tayesh.aa@gmail.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
-1
-2
-3
-4

أثنين من أبواب القاهرة الفاطمية
أثنين من الجوامع الفاطمية
المدارس األيوبية
القباب األيوبية

مالحظات

ترسل األبحاث المتعلقة بالدولة الفاطمية علي اإليميل المذكور
لألستاذ الدكتور /محمود مرسي
بينما ترسل األبحاث المتعلقة بالدولة األيوبية على إيميل األستاذ
الدكتور /على الطايش

أسم عضو هيئة التدريس  :أ.د/علي أحمد الطايش &
أ.د /محمود مرسي مرسي

موضوعات األبحاث لمقرر العمارة اإلسالمية في المغرب واألندلس

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرقة /
م
البرنامج
عمارة
الفرقة
1
الثانية/إسالمي إسالمية
مغرب
وأندلس
المقرر

اجباري
/إختياري
اجباري

اإليميل
أ.د /محمد الكالوي
mohamedkahlawey@hotmail.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
-1
-2
-3
-4
-5

المساجد المغربية
المدارس
السقايات
األربطة
الفنادق

ترسل األبحاث على اإليميل
مالحظات

أسم عضو هيئة التدريس  :أ.د /محمد الكالوي

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات األبحاث لمقرر المسكوكات اإلسالمية ()1

م

الفرقة /
البرنامج

المقرر

1

الفرقة الثانية/
إسالمي

المسكوكات
اإلسالمية ()1

مقرر
اجباري
/إختياري
اجباري

اإليميل
د /شريف سيد أنور:
sherifcoins@yahoo.com
د /نيرة رفيق جالل:
naierarafik@yahoo.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
-1
-2
-3
-4

أهمية دراسة النقود اإلسالمية (د /شريف سيد أنور)
تعريف النقود اإلسالمية في العصر األموي (د /شريف سيد أنور)
السكة الطولونية (د /نيرة رفيق جالل)
السكة األخشيدية (د /نيرة رفيق جالل)

مالحظات

 ترسل األبحاث المتعلقة بالموضوعين األول والثاني علي االيميلالمذكور الدكتور /شريف سيد أنور
 بينما ترسل األبحاث المتعلقة بالموضووعين الثالوو والرابول علوإيميل الدكتورة /نيرة رفيق جالل
 في حالة اشوترا أكثور ون بالو فوي بحوو واحود يبو إيحوادور كل بال في البحو كتابة عل غالف البحو
أسم عضو هيئة التدريس  :د /نيرة رفيق جالل &
د /شريف سيد أنور

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات األبحاث لمقرر العمارة اإلسالمية في المشرق العربي (الشام
والعراق)
م

الفرقة  /البرنامج

المقرر

اجباري /إختياري

اإليميل

1

الفرقة
الثانية/إسالمي

العمارة في
المشرق
العربي

اختياري

أ.د /محمود مرسي:
Mahmoudmorsy1000@yah
oo.com
د /منصور عبدالرازق:
mansour.arch22@yahoo.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:

 -1اكتب ورقة بحثية في أثنين من اآلثار الدينية والجنائزية (مساجد -مدارس -ترب)
المقررة عليك هذا العام (أ.د /محمود مرسي مرسي)
 -2البيمارستتانات اسستتالمية أستلوب تغتتهيلوا وعمارتوتتا تطبيقتا علتتى البيمارستتتان
القيمري بدمغق( .د /منصور عبدالرازق)
 -3أثر الحمامات العامة في المجتمع الغامي وتكوينوا المعماري تطبيقتا علتى حمتام
السلطان بحلب( .د /منصور عبدالرازق)

مالحظات

ترسل األبحاث المتعلقة بالعمارة الدينية والبنائزية علي االيميل
المذكور لألستاذ الدكتور /محمود مرسي
بينما ترسل األبحاث المتعلقة بالبيمارستانات والحمامات على إيميل
األستاذ الدكتور /منصور عبدالرازق

أسم عضو هيئة التدريس :أ.د /محمود مرسي مرسي &
د /منصور عبدالرازق

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات األبحاث لمقرر المدينة االسالمية
الفرقة /
م
البرنامج
الفرقة
1
الثانية/إسالمي

المقرر
المدينة
االسالمية

اجباري
/إختياري
اختياري

اإليميل
أ.د /منصور عبدالرازق:

mansour.arch22@yahoo.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
-1
2
-2
-3

عوامل ازدهار المدن اإلسالمية
معايير إنشاء المدن اإلسالمية
دور المحتسب في اإلشراف على المدن اإلسالمية
المدينة المنورة نموذجا يحتذى للمدن اإلسالمية

ترسل األبحاث على اإليميل المرفق
مالحظات

أسم عضو هيئة التدريس  :أ.م.د /منصور محمد عبدالرازق
د  /محمود الحسيني

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات األبحاث لمقرر فنون إسالمية ()2
الفرقة /
م
البرنامج
الفرقة
1
الثانية/إسالمي

المقرر

اجباري
/إختياري

فنون
إسالمية
() 2

اجباري

اإليميل
ايميل د /محمود ابراهيم:
dr_mahmoud1950@yahoo.com
ايميل د /عبدالعزيز صالح:
azizsalem2002@hotmail.fr

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
-1
-2
-3
-4
-5

زخرفة وصناعة الخزف والفخار فى العصر الفاطمى (أ.د /محمود إبراهيم)
زخرفة وصناعة النسيج فى العصر الفاطمى (أ.د /محمود إبراهيم)
زخرفة وصناعة الخشب والعاج فى العصر الفاطمى (أ.د /محمود إبراهيم)
التحف الخزفية في العصر األيوبي (أ.د /عبدالعزيز صالح)
الرموز المسيحية في الفن األيوبي (أ.د /عبدالعزيز صالح)

مالحظات

 ترسل األبحاث المتعلقة بالفنون الفاطمية على اإليميل المذكورللدكتور محمود ابراهيم.
 ترسل األبحاث المتعلقة بالفنون األيوبية على اإليميل المذكورللدكتور عبد العزيز صالح.

أستاذ المادة :أ.د /محمود إبراهيم حسين &
أ.د /عبدالعزيز صالح سالم

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات األبحاث لمقرر آثار شبه الجزيرة العربية والخليج العربي
الفرقة /
م
البرنامج
الفرقة
1
الثانية/إسالمي

المقرر
آثار شبه
الجزيرة العربية
والخليج العربي

اجباري
/إختياري
اختياري

اإليميل
drsuzanmohamed@gmail.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
 -1تقرير بحثي عن الوحدات والعناصر المعمارية المكونة لعمارة القالع في كل من دولة
االمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ترسل األبحاث على اإليميل
مالحظات

أسم عضو هيئة التدريس :د /سوزان محمد عبداللطيف

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرقة الثالثة مرحلة البكالوريوس
موضوعات األبحاث لمقرر عمارة المشرق اإلسالمي

م
1

الفرقة /
البرنامج
الفرقة
الثالثة/إسالمي

المقرر
عمارة
المشرق
االسالمي

اجباري
/إختياري
اجباري

اإليميل
ايميل أ.د /أحمد رجب:
mfragab@hotmail.com
ايميل د /غادة الجميعي:
gamaieyghada@gmail.com
ايميل د /محمود رشدي:
Mahmoud_roshdy50@yahoo.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
-1
-2
-3
-4
-5

العمارة الدينية قبل عصر المغول في الهند (أ.د /أحمد رجب)
العمارة الجنائزية قبل عصر المغول في الهند (أ.د /أحمد رجب)
مساجد ايران في العصر السلجوقي في الفتره من (13-12 /٨-٦م) (د /غادة الجميعي)
مجمعات االناضول في الفتره ما بين (  ٩-٧ه15 -13 /م) (د /غادة الجميعي)
العمارة الدينية والجنائزية في آسيا الوسطى (د /محمود رشدي)

مالحظات

 ترسل األبحاث المتعلقة بالموضوعين األول والثانيوالخامس لاليميل الخاص بالدكتور محمود رشدي
 ترسل األبحاث المتعلقة بالموضوعين الثالث والرابع علىاإليميل الخاص بالدكتورة /غادة الجميعي.

أستاذ المادة :أ.د /أحمد رجب &
د /غادة الجميعي &
د /محمود رشدي

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات األبحاث لمقرر الفن القبطي في العصر اإلسالمي
الفرقة /
م
البرنامج
الفن القبطي
الفرقة
1
الثالثة/إسالمي في العصر
اإلسالمي
المقرر

اجباري /إختياري

اإليميل

اجباري

ايميل أ.د /جمال عبدالرحيم
gamalarch@hotmail.com
ايميل د /هدى صالح الدين:
hadhood_hs85@yahoo.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
 -1عماره الكنائس
 -2األحجار القبطية
 -3المعادن القبطية وانواعها
 -4الفخار والخزف القبطي
 -5المنسوجات ومدن صناعتها

ترسل األبحاث علي االيميل االحاص بالدكتور جمال عبد الرحيم
مالحظات

أستاذ المادة :أ.د /جمال عبدالرحيم ابراهيم &
د /هدى صالح الدين

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات األبحاث لمقرر متاحف وحفائر أثرية

م
1

الفرقة /
البرنامج
الفرقة
الثالثة/إسالمي

المقرر
متاحف
وحفائر أثرية

اجباري
/إختياري
اجباري

اإليميل
ايميل أ.د /محمود إبراهيم حسين
dr_mahmoud1950@yahoo.com
ايميل أ.د /محمود مرسي:
Mahmoudmorsy1000@yahoo.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
-1
-2
-3
-4

طرق الكشف عن اآلثار فى اليابسة (أ.د /محمود ابراهيم)
علم اآلثار الغارقة وأساليب التنقيب وأدواته (أ.د /محمود ابراهيم)
بعثة الحفر األثرى فى اليابسة وفى اآلثار الغارقة (أ.د /محمود ابراهيم)
أكتب ورقة بحثية عن تأسيس المتحف وتجهيزه مع ذكر نموذج ألحد متاحف اآلثار في مصر
(أ.د /محمود مرسي)

مالحظات

ترسل األبحاث المتعلقة بالجزء الخاص بالحفائرعلى االيميل الخاص
باألستاذ الدكتور /محمود إبراهيم
ترسل األبحاث المتعلقة بالجزء الخاص بالمتاحف على االيميل
الخاص باألستاذ الدكتور /محمود مرسي

أستاذ المادة :أ.د /محمود إبراهيم حسين &
أ.د /محمود مرسي مرسي

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات االبحاث لمقرر تاريخ المشرق اإلسالمي
الفرقة الثالثة مرحلة البكالوريوس
الفرقة /
م
البرنامج
تاريخ
الفرقة
1
الثالثة/إسالمي المشرق
االسالمي
المقرر

اجباري
/إختياري
اختياري

اإليميل
د /محمود رشدي سالم:
ahmpud_roshdy50@yahoo.comm
د /أحمد دسوقي:
ahmed.desouky@cu.edu.eg

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
 -1تاريخ الدولة السامانية
 -2تاريخ الدولة الغزنوية
 -3تاريخ الدولة اإليلخانية
 -4تاريخ الدولة التيمورية
 -5تاريخ الدولة الصفوية

مالحظات

ترسل األبحاث ألي من اإليميلين للدكتور  /محمود رشدي أو
الدكتور  /أحمد دسوقي

أسم عضو هيئة التدريس :د /محمود رشدي سالم &
د /أحمد محمد دسوقي

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات األبحاث لمقرر تاريخ الدولة المملوكية
الفرقة /
م
البرنامج
تاريخ الدولة
الفرقة
1
الثالثة/إسالمي المملوكية
المقرر

اجباري /إختياري

اإليميل

اختياري

د /منصور عبدالرازق:
mansour.arch22@yahoo.com
د /ماجدة الشيخة:
magdaali1982@yahoo.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
-1
-2
-3
-4

دور المماليك البحرية في صد األخطار الخارجية عن مصر قبيل قيام دولتهم وحتى
موقعة عين جالوت (د /منصور عبدالرازق)
الظاهر بيبرس ودوره في تدعيم دولة المماليك البحرية (د /منصور عبدالرازق)
أثر الخيانة في إسقاط الدولة المملوكية (د /ماجدة الشيخة)
السلطان قنصوة الغورى ودورة فى التصدى لألخطار التى واجهت الدولة المملوكية
(د /ماجدة الشيخة)

مالحظات

ترسل األبحاث المتعلقة بالموضوعين األول والثاني علي االيميل
المذكور للدكتور /منصور عبدالرازق
بينما ترسل األبحاث المتعلقة الثالث والرابع على اإليميل
للدكتورة /ماجدة الشيخة

أسم عضو هيئة التدريس :د /منصور محمد عبدالرازق &
د /ماجدة الشيخة

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات األبحاث لمقرر التصوير اإلسالمي ( )2مغولي وتيموري
الفرقة /
م
البرنامج
التصوير
الفرقة
1
الثالثة/إسالمي اإلسالمي
المقرر

اجباري /إختياري

اإليميل

اجباري

د /أبو الحمد:
Dr.aboelhamed@hotmail.com
د /ايهاب احمد:
Ehabahmed010@yahoo.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
-1
-2
-3
-4
-5

المدرسة المغولية في إيران.
المدرسة المظفرية.
المدرسة الجالئرية.
المدرسة التيمورية في إيران.
المصورون في العصر المغولي والتيموري.

ترسل األبحاث على اإليميل الخاص بالدكتور إيهاب أحمد إبراهيم
مالحظات

أسم عضو هيئة التدريس :أ.د /أبو الحمد فرغلي &
د /إيهاب أحمد ابراهيم

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات األبحاث لمقرر اللغة الفارسية
الفرقة /
م
البرنامج
الفرقة
1
الثالثة/إسالمي

المقرر
اللغة
الفارسية

مقرر اجباري
/إختياري
اختياري

اإليميل
enasm2011@hotmail.com

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
-1
-2
-3
-4
-5

تكلم عن الجمع في اللغة الفارسية موض ًحا أدواته وحاالته مع ذكر أمثلة وترجمتها.
تكلم عن التركيب اإلضافي والتركيب الوصفي موض ًحا أهم نقاط التالقي واالختالف
بينهما.
تكلم عن الجملة الفعلية مع ذكر أمثلة وترجمتها.
تكلم عن الجملة الربطية سواء في حالة اإلثبات أو النفي مع ذكر أمثلة وترجمتها.
تكلم زمني الماضي البسيط والماضي االستمراري سواء في حالة اإلثبات أو النفي
مستشهدًا بأمثلة وترجمتها.

ترسل األبحاث على اإليميل المرفق
مالحظات

أستاذ المادة :د /إيناس محمد عبدالعزيز

قسم اآلثار اإلسالمية

كلية اآلثار

جامعة القاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعات األبحاث لمقرر اللغة التركية
الفرقة /
م
البرنامج
الفرقة
1
الثالثة/إسالمي

المقرر
اللغة
التركية

مقرر اجباري
/إختياري
اختياري
Mahmoudibrahim358@yahoo.com
اإليميل

موضوعات األبحاث المقررة على الطالب-:
-1
-2
-3
-4
-5

أهمية دراسة اللغة التركية لدارسي اآلثار اإلسالمية
اآلثار التركية في مصر
التذكير والتأنيث في اللغة التركية
األعداد في اللغة التركية
الجملة اإلسمية في اللغة التركية

ترسل األبحاث على اإليميل المرفق
مالحظات

أستاذ المادة دكتور  /محمود بكر

