
 

 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإلسالمية                                                                   
 م0202/  0202الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

ر  اإلسالمية اوىل دبلىم آثا  

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

4/6 مرزوق اجبارى  (2كتابات أثرية ) أ.د حسين رمضان  502أ س    السبت 

8/  6 مرزوق اجبارى   أ. د حسين رمضان 

 أ.د عزة عبد المعطى

(2فنون إسالمية ) 526م س    

4/6 شيحة اجبارى  مدخل الى تاريخ وحضارة  د.حسين ربيع 

 مصر القديمة

522م ص  االحد     

8/  6 مرزوق اجبارى  ابراهيم  د. ايهاب   

 د. ماجدة الشيخة

(2تصوير إسالمي ) 520أ س    

6/  4 مرزوق اجبارى  (2مسكوكات إسالمية ) د. شريف سيد  525أ س    الثالثاء 

8/  6 مرزوق اجبارى   د.محمود الحسينى  

 د.عماد سليمان

525أ س  تاريخ اسالمى  

6/  4 مرزوق اجبارى  525أ س  عمارة إسالمية )أ( أ.د حسنى نويصر   االربعاء 

ملىاد االختيارية ا  

د.     اختيارى 528ش س  لغة فارسية    

532أ س  نصوص أثرية بلغة أوربية د.سوزان محمد    اختيارى   

 د. محمود رشدى    اختيارى

د. هدى صالح الدين    

دراسات حضارية مقانة 

بين مصر ودول مشرق 

 العالم االسالمى

 أ س 

505 
 

 on lineالتدريس 
 on line لتدريس في االسابيع الفردية حضورى بالكلية واالسابيع الزوجيةيتم ا

 

                           رئيس قسم اآلثاراإلسالمية                                            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                        
 أ.د محسن محمد صالح                                                                                         أ.د عبد العزيز صالح                

 

 عميد الكلية
 أ.د احمد رجب محمد



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإلسالمية  
 م0202/  0202الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

ميةثانية دبلىم آثار  اإلسال  

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

4/6 مرسى اجبارى   أ.د. رحاب الصعيدى 

 د.هدى صالح الدين

 د. نجاح مهدى 

 د. عماد سليمان

(3فنون إسالمية ) 525أ س    السبت 

6/8 مرسى اجبارى   أ.د جمعة محمد 

 أ.د محمد مصطفى

523ن ث  مبائ ترميم اآلثار  

4/6 مرسى اجبارى   د. طة عمارة  

 د. نجاح مهدى 

525أ س  (0تاريخ إسالمي )  االحد 

6/8 مرسى اجبارى  العمارة القبطية فى العصر  أ.د محمد حمزة 

 االسالمى

502أ س   

4/6 مرسى اجبارى   د. أيهاب احمد  

 د. ريهام سعيد

502أ س  (3تصوير إسالمي )  االثنين 

4/6 مرسى اجبارى  د احمد رحب أ.   

 د. غادة الجميعى 

 د. محمود رشدى 

(3عمارة اسالمية ) 528أ س    الثالثاء 

6/8 مرسى اجبارى   د. شريف سيد  

 د. ايمان عرفة 

( 0مسكوكات اسالمية ) 505أ س    

 املىاد اخلتيارية ثالثة مىاد

 أ.د فايزة الوكيل     اختيارى

 د. اسماء حسين

التصوير وااليقونات القبطية  533أ س     

 أ.د عزة عبد المعطى     اختيارى

 د. منصور عبد الرازق

المواقع األثرية االسالمية فى 

 مصر 

535أ س    

538أ س  قانون حماية االثار أ.د عبد العزيز صالح    اختيارى   

(2لغة تركية )   د. محمود ابراهيم بكر    اختيارى 502ش س     
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 on line ضورى بالكلية واالسابيع الزوجيةيتم التدريس في االسابيع الفردية ح



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإلسالمية

 م0202/  0202الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

ار  االسالمية متهيدي آث  

كود  اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 المادة

 اليوم

4/6 توفيق اجبارى  رىا.د امال العم   أ س  آثار إسالمية 

624 

 السبت

4/6 توفيق اجبارى   ق ب قاعة بحث أ.د محمد حمزة   

620 

 االحد

4/6 توفيق اجبارى   أ.د محمود ابراهيم 

 أ.د عبد العزيز صالح

 تاريخ إسالمى

 )منهج بحث(

 أ س 

623 

 االثنين

د االختيارية  املىا

 أ.د حسنى نويصر    اختيارى

 أ.د محمد الكحالوى

ارة اإلسالمية فى مصرالعم  أ س  

626 

 

 أ.د جمال عبد الرحيم    اختيارى

 أ.د فايزة الوكيل 

   الفنون القبطية

 المسكوكات اإلسالمية أ.د رافت النبراوى    اختيارى

 

 أ س 

625 

 

 on lineالتدريس 

 on line يتم التدريس في االسابيع الفردية حضورى بالكلية واالسابيع الزوجية

 

                     سم اآلثاراإلسالمية                                            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                              رئيس ق
                                 أ.د عبد العزيز صالح                                              أ.د محسن محمد صالح                           

 

 عميد الكلية

 
 دأ.د احمد رجب محم

 

 
 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإلسالمية                                       
 م0202/  0202الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

ار  االسالمية برنامج الدكتىراه آث  

لساعةا المكان اجبارى اختيارى  اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور 

4/6 مكتب اجبارى   أ.د محمود ابراهيم 

 أ.د شادية دسوقى

 أ.د عبد العزيز صالح

 أ.د عزة عبد المعطى

 أ س  فنون اسالمية 

525 

 السبت

4/6 مكتب اجبارى   ا.د امال العمرى 

 أ.د حسنى نويصر

 أ.د محمد الكحالوى

 أ س  آثار إسالمية

526 

 االثنين

د االختيارية  املىا

العمارة اإلسالمية فى آسيا  أ.د احمد رجب    اختيارى

 الوسطى
  

العمارة اإلسالمية فى تركية  أ.د محمد حمزة    اختيارى

 والبلقان
  

   المدينة االسالمية أ.د محمود مرسى    اختيارى

   الفنون االسالمية فى ايران أ.د حسين رمضان     اختيارى

   الفنون االسالمية فى مصر أ.د جمال عبد الرحيم     اختيارى

اثر الفنون االسالمية فى اوروبا أ.د فايزة الوكيل    اختيارى    

 on lineالتدريس 
 on line يتم التدريس في االسابيع الفردية حضورى بالكلية واالسابيع الزوجية

 

 
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                                                          رئيس قسم اآلثاراإلسالمية                    

           أ.د عبد العزيز صالح                                              أ.د محسن محمد صالح                                                 
 عميد الكلية                                                              

 أ.د احمد رجب محمد                                                        

 
 

 



 
 جدول الدراسات العليا لقسمى اآلثار المصرية واإلسالمية

 0202/  0202الفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

دبل  ىم تاريخ الفنأوىل 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 د. شريف شعبان 6/  4 ليلى اجبارى 

 د. نفين يحيى

مصادر دراسة الفنون فى العالم 

 القديم

 السبت 526ت ف 

 د. غادة الجميعى 6/  4 ليلى اجبارى 

 د. ريهام سعيد

 دراسات اثرية وفنية مقارنة

 )الهند(

 502ت ف 

 أ.د محمود ابراهيم 6/  4 ليلى اجبارى 

 د. ماجدة الشيخة

 االحد 525ت ف  مقدمة عن الفن

 د.محسن نجم الدين 8/ 6 ليلى اجبارى 

 د. سليمان حامد

تاريخ الفن فى الشرق األدنى 

 القديم

 526ت ف 

 االثنين 522ت ف  تاريخالفن فى عصور ما قبل ال أ.د مصطفى عطا هللا  6/  4 ليلى اجبارى 

 د سعيد مصيلحى 6/  4 ليلى اجبارى 

 د. سعاد حسن

 الثالثاء 525ت ف  الفن االسالمى

 الفن  المصرى القديم حتى د. مها سمير 6/  4 ليلى اجبارى 

 نهاية عصر االنتقال االول

 االربعاء  525ت ف 

د االختيارية  املىا

  542م ص  وحفائرفن متاحف  د. حسن نصر الدين    اختيارى

  525م ص  تاريخ مصر القديم د. انور سليم    اختيارى

  526م ص  (2اثار مصرية قديمة ) د. عال العبودى    اختيارى

  526م ت  مقدمة فى علم األنثروبولوجيا د. تامر جاد    اختيارى

مبادئ الجيولوجيا والمسح  د. محمود عبد الحافظ     اختيارى

 االثرى

  534ت ف 
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 م0202/  0202الفصل الدراسى األول للعام الجامعى -جدول الدراسات العليا لقسمى اآلثار المصرية واإلسالمية 

دبلىم تاريخ الفن نية   ثا

 اليوم كود المادة اسم المادة دكتوراسم ال الساعة المكان اجبارى اختيارى

الفن المصرى القديم فى عصر  أ.د عزة فاروق 4/6 ابو بكر اجبارى 

 الدولة الحديثة

 السبت 525ت ف 

 أ.د جمعة محمد 6/8 توفيق اجبارى 

 أ.د محمد مصطفى

 523ت ث  مبادئ ترميم اآلثار

  520ت ف  فنون العصر اليونانى د. نفين يحيى 4/6 ليلى اجبارى 

 

 أ.د محمود إبراهيم 6/8 ليلى اجبارى  االثنين

 د. ماجدة الشيخة 

الفن المقارن فى مصر وجنوب 

 شرق آسيا

 503ت ف 

الفن المصرى القديم فى العصر  د. حسين ربيع 4/6 ليلى اجبارى 

 المتأخر

 الثالثاء 522ت ف 

 د. طة عمارة  6/8 ليلى اجبارى 

 د. محمد فراج 

مقارنة فى  دراسة أثرية وفنية

 مصر وآسيا الصغرى 

 502ت ف 

 د. ايهاب احمد   ليلى اجبارى 

 د. عماد سليمان 

 الخميس 505ت ف  الفن المقارن فى العصور الوسطى 

د االختيارية  املىا

  505م ص  فن متاحف وحفائر  أ.د حسن نصر الدين    اختيارى

  525م ص  تاريخ مصر القديم  د. أنور سليم     اختيارى

  526م ص  (2أثار مصرية قديمة ) د. عال العبودى     اختيارى

  526م ت  مقدمة فى علم األنثروبولوجيا  د. تامر جاد    اختيارى

  534ت ف  مبادئ الجيولوجيا والمسح األثرى  د.محمود عبد الحافظ    اختيارى

  525أ س  (2عمارة إسالمية ) د.محمود رشدى    اختيارى

لتدريس   on lineا
 on line يتم التدريس في االسابيع الفردية حضورى بالكلية واالسابيع الزوجية

            اإلسالمية                                            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                        رئيس قسم اآلثار
 الح                                              أ.د محسن محمد صالح                                                    أ.د عبد العزيز ص       

 عميد الكلية                                                              

 أ.د احمد رجب محمد     


