
 
 

 سالميةجدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإل
 م0200/  0202ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

سالميةاولى دبلوم آثار  اإل  

المادة كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى  اليوم 

4/6 مرزوق اجبارى  (2ثرية )أكتابات  أ.د حسين رمضان  002أ س    السبت 

8/  6 مرزوق اجبارى   أ. د حسين رمضان 
 أ.د عزة عبد المعطى

(2فنون إسالمية ) 026م س    

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

022م ص  االحد     

8/  6 مرزوق اجبارى   د. ايهاب ابراهيم  
 د. ماجدة الشيخة

(2تصوير إسالمي ) 020أ س    

6/  4 مرزوق اجبارى  مسكوكات إسالمية  د. شريف سيد 
(2)  

025أ س   الثالثاء 

8/  6 مرزوق اجبارى   د.محمود الحسينى  
عماد سليماند.  

025أ س  تاريخ اسالمى  

6/  4 مرزوق اجبارى  سالمية )أ(إعمارة  أ.د حسنى نويصر  020أ س    االربعاء 

 المواد االختيارية

د.     اختيارى 028ش س  لغة فارسية    

سوزان محمدد.    اختيارى نصوص أثرية بلغة  
 أوربية

032أ س    

محمود رشدىد.     اختيارى  
د. هدى صالح الدين    

دراسات حضارية 
 ودولمقانة بين مصر 

العالم االسالمى مشرق  

 أ س 
005 
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 سالميةدراسات العليا قسم اآلثار اإلجدول ال
 م0200/  0202للعام الجامعى ول الفصل الدراسى األ

سالميةثانية دبلوم آثار  اإل  

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

4/6 مرسى اجبارى   أ.د عزة عبد المعطى 
 د/ رحاب الصعيدي

نهى جميلد.  
 د. نجاح مهدى

 

(3) فنون إسالمية 025أ س    السبت 

6/8 مرسى اجبارى   أ.د جمعة محمد 
 أ.د محمد مصطفى

023ن ث  مبائ ترميم اآلثار  

4/6 مرسى اجبارى   د. طة عمارة  
نهى جميلد.   

 د. نجاح مهدي

025أ س  (0)تاريخ إسالمي   االحد 

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

002أ س   

4/6 مرسى اجبارى  مدد. أيهاب اح   
دد. ريهام سعي  

002أ س  (3) تصوير إسالمي  االثنين 

4/6 مرسى اجبارى   أ.د احمد رحب  
 د. غادة الجميعى
  د. العربي صبري
 د. محمود رشدى

 

(3عمارة اسالمية ) 028أ س    الثالثاء 

6/8 مرسى اجبارى   د. شريف سيد  
 د. ايمان عرفة 

( 0كات اسالمية )مسكو 000أ س    

ثالثة مواد ختياريةالمواد اإل  

 أ.د فايزة الوكيل     اختيارى
 د. اسماء حسين

طية التصوير وااليقونات القب 033أ س     

 أ.د عزة عبد المعطى     اختيارى
  د. منصور عبد الرازق

 د. العربي صبري
 

ى المواقع األثرية االسالمية ف
 مصر 

035أ س    

رىاختيا 038أ س  قانون حماية االثار أ.د عبد العزيز طالح       

(2لغة تركية ) د.     اختيارى 002ش س     
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 سالميةجدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإل

 م0200/  0202ول للعام الجامعى ل الدراسى األالفص

 تمهيدى آثار  االسالمية

 كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى
 المادة

 اليوم

4/6 توفيق اجبارى   ا.د امال العمرى 
 أ.د. ياسر إسماعيل

 أ س  آثار إسالمية
624 

 السبت

4/6 توفيق اجبارى  بحث قاعة أ.د محمد حمزة     ق ب 
620 

 االحد

4/6 توفيق اجبارى   أ.د محمود ابراهيم 
 أ.د عبد العزيز صالح

سالمىإتاريخ   
 )منهج بحث(

 أ س 
623 

 االثنين

 المواد االختيارية

 أ.د حسنى نويصر    اختيارى
 أ.د محمد الكحالوى

رسالمية فى مصالعمارة اإل  أ س  
626 

 

 أ.د جمال عبد الرحيم    اختيارى
زة الوكيل أ.د فاي  

   الفنون القبطية

سالميةالمسكوكات اإل أ.د رافت النبراوى    اختيارى  
 

 أ س 
620 
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 سالميةجدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإل

 م0200/  0202ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

آثار  االسالمية برنامج الدكتوراه  

 كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى
 المادة

 اليوم

4/6 مكتب اجبارى   أ.د محمود ابراهيم 
 أ.د شادية دسوقى

 أ.د عبد العزيز صالح
 أ.د عزة عبد المعطى

 فنون اسالمية ال
 )موضوع خاص(

 أ س 
520 

 السبت

ىاجبار  4/6 مكتب   ا.د امال العمرى 
 أ.د حسنى نويصر
 أ.د محمد الكحالوى

 سالميةاإل ةرالعما
 )موضوع خاص(

 أ س 
522 

 االثنين

 المواد االختيارية

يا آسسالمية فى العمارة اإل أ.د احمد رجب    اختيارى
 الوسطى

  

سالمية فى العمارة اإل أ.د محمد حمزة    اختيارى
 تركية والبلقان

  

ارىاختي  أ.د محمود مرسى    
 أ.د. ياسر إسماعيل

   المدينة االسالمية

رانالفنون االسالمية فى اي أ.د حسين رمضان     اختيارى    

رالفنون االسالمية فى مص أ.د جمال عبد الرحيم     اختيارى    

 اثر الفنون االسالمية فى أ.د فايزة الوكيل    اختيارى
 اوروبا
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سالميةجدول الدراسات العليا لقسمى اآلثار المصرية واإل  

1112/  1212للعام الجامعى الفصل الدراسى األول   

 أولى دبلوم تاريخ الفن

ادةكود الم اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى  اليوم 

6/  4 ليلى اجبارى   د. شريف شعبان 

 د. نفين يحيى

مصادر دراسة الفنون فى 

 العالم القديم

626ت ف   السبت 

8/ 6 ليلى اجبارى   أ.د محمود ابراهيم 

 د. ماجدة الشيخة

626ت ف  مقدمة عن الفن  

6/  4 ليلى اجبارى   د. غادة الجميعى 

 د. ريهام سعيد

ة ندراسات اثرية وفنية مقار

 )الهند(

612ت ف   االحد 

8/ 6 ليلى اجبارى  محسن نجم الدينأ.د    

سليمان حامد أ.د   

نى تاريخ الفن فى الشرق األد

 القديم

626ت ف   

6/  4 ليلى اجبارى   د سعيد مصيلحى 

 د. سعاد حسن

625ت ف  الفن االسالمى ءالثالثا   

8/ 6 ليلى اجبارى  الفن فى عصور ما قبل  أ.د مصطفى عطا الله  

 التاريخ

622ت ف   

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

 نهاية عصر االنتقال االول

625ت ف   االربعاء  

 المواد االختيارية

642م ص  فن متاحف وحفائر د. حسن نصر الدين    اختيارى   

626م ص  تاريخ مصر القديم د. انور سليم    اختيارى   

(2اثار مصرية قديمة ) د. عال العبودى    اختيارى 626م ص     

محمد مسعدد.     اختيارى يامقدمة فى علم األنثروبولوج  626م ت     

مبادئ الجيولوجيا والمسح  د. محمود عبد الحافظ     اختيارى

 األثري

634ت ف    
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سالميةجدول الدراسات العليا لقسمى اآلثار المصرية واإل  

م1112/  1212للعام الجامعى الفصل الدراسى األول   

 ثانية دبلوم تاريخ الفن

يارىاخت المادة كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى   اليوم 

4/6 توفيق اجبارى  د. ايهاب احمد     

 د. عماد سليمان 

طى الفن المقارن فى العصور الوس 616ت ف    السبت 

6/8 توفيق اجبارى   أ.د جمعة محمد 

محمد مصطفى أ.د  

ئ ترميم اآلثاردمبا 623ت ث    

رابو بك اجبارى   4/6 نفين يحيىد.   621ت ف  فنون العصر اليونانى    

 

 االثنين
رابو بك اجبارى   6/8  ا.د. محمود ابراهيم 

رحاب الصعيديد.   

الفن المقارن فى مصر وجنوب 

 شرق آسيا

613ت ف   

4/6 توفيق اجبارى  ر القديم فى العص ىالفن المصر د. حسين ربيع 

 المتأخر

622ت ف   الثالثاء 

6/8 توفيق اجبارى   د.طه عمارة 

محمد الغولد.   

دراسة اثرية وفنية مقارنة في 

 مصر واسيا الصغري

261ت ف   

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

 الدولة الحديثة

625ت ف   االربعاء 

       

 المواد االختيارية

 عبدالعزيز. د.أ    اختيارى
 صالح

ر مدخل إلى آثار وحضارة مص

 اإلسالمية

621أ س    

 صدر من(: 2) إسالمية عمارة د. محمود رشدي    اختيارى
مىالفاط العصر نهاية الى اإلسالم  

020 أس   

رنويص حسني. د.أ    اختيارى ر دراسة حضارية مقارنة بين مص 

 ودول مشرق العالم اإلسالمي

615س أ    
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 جدول الدراسات العليا قسم االثار المصرية
 م1211/  1212الفصل دراسى االول للعام الجامعى 

 لوم المتاحفدب

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 أ.د  6/ 4 مكتب اجبارى 

 د. محمد الغول

أساليب ووسائل العرض 

 المتحفى

 االحد 621هـ م 

 أ.د عبد العزيز صالح 6/ 4 مكتب اجبارى 

 ميسرة عبد اللهد. 

 االثنين 626هـ م  متاحف ومواقع تاريخية قومية

 محمد مصطفى أ.د  8/ 6 مكتب اجبارى 

 أ.د جمعة محمد

 625هـ م  تكنولوجيا المواد والصناعات

 أ.د محمود ابراهيم 6/ 4 مكتب اجبارى 

 أ.د محمد مصطفى

 د. ايمان السيد

 الثالثاء 626هـ م  علم الفخار

 د.احمد دسوقى 8/ 6 مكتب اجبارى 

 دعاء الجعارد.

 622هـ م  علم المتاحف وتطورها

 د. رحاب ابراهيم 6/ 4 مكتب اجبارى 

 

 التسجيل والنشر العلمى 

 )قواعد بيانات األثر ( 

 االربعاء 623هـ م 

 د. رحاب ابراهيم 8/ 6 مكتب اجبارى 

 د. سوزان محمد

 624هـ م  المتاحف النوعية

 المواد االختيارية

  632ص م  مدخل الى علم االثار د. حسن نصر الدين    اختيارى

 مقدمة فى علم األنثروبولوجيا د.     اختيارى

 )علم االجناس البشرية (

  626م ت 

  644م ص (1تاريخ الفن ) د. مختار الكسبانى    اختيارى
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 جدول الدراسات العليا قسم االثار المصرية

 1211/  1212الفصل دراسى االول للعام الجامعى 

 دبلوم الحفائر

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 عبدالعزيز صالحد. أ. 6/ 4 مكتب اجبارى 

 احمد بدراند. 

 االحد 622هـ ف  مدخل لعلم الحفائر 

 د. رحاب الصعيدى 6/ 4 مكتب اجبارى 

 د. عماد سليمان

 االثنين 621هـ ف  البعثات االثرية 

 623هـ ف مساحة ورسم معمارى   8/ 6 مكتب اجبارى 

 أ.د محمود ابراهيم  8/ 6 مكتب اجبارى 

 أ.د محمد مصطفى 

 ن السيدد. ايما

 الثالثاء 642م ص  علم الفخار 

مقدمة فى علم  د. 6/ 4 مكتب اجبارى 

األنثروبولوجيا )علم األجناس 

 البشرية(

 626م ت 

 أ.د محسن صالح 6/ 4 مكتب اجبارى 

 د. احمد بدران

 االربعاء 626هـ ف  تقتيات وطرق الحفر 

فى مجال المعادن والصخور  محمود عبد الحافظد. 8/ 6 مكتب اجبارى 

 االثار 

 626ت ث 

 المواد االختيارية

  632م ص  مدخل الى علم االثار  عاء الجعارد.    اختيارى

  624ت ف  الفنون القبطية  أ.د فايزة الوكيل     اختيارى

  632م ص  العمارة القبطية  ميسرة عبد الله د.    اختيارى

تكنولوجيا المواد والصناعات  ايمان بدرىد.    

 العضوية القديمة 

  613ت ث 
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