
 جدول محاضرات قسم اآلثار اإلسالمية

م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى   

 الفرقة الثانية

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

كود  اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى عام

 المادة

 اليوم

,9 سمير اجبارى عام 8/02 محمود مرسىأ.د  أ   

منصور عبد الرازق أ.م.د   

(0عمارة اسالمية )  
 )فاطمى وأيوبى(

 ا س

022 

 السبت

سمير  اجبارى عام  9/22 ,  02  ب 

,20 سمير اجبارى عام  22 /02  أ.د محمد الكحالوى أ 

 أ.د على الطايش

عمارة االسالمية فى 

 المغرب واالندلس

 ا س 

022 
سمير  اجبارى عام  20/0 ,  02  ب 

,9 سمير اجبارى عام 8/02  أ.د محمود ابراهيم  أ 

 أ.د عبد العزيز صالح

 

(0فنون اسالمية )  
 )فاطمى وأيوبى(

والمعاصر لها   

 ا س 

022 

 االحد

سمير  اجبارى عام  9/22 ,  02  ب 

,20 سمير اجبارى عام  22 /02  د. شريف سيد  أ 

 د. نيرة رفيق

 

(2المسكوكات االسالمية )  

الى نهاية  )من مصر االسالم

 األيوبى(

 ا س

 028  
سمير  اجبارى عام  20/0 ,  02  ب 

,9 سمير اختيارى عام 8/02  أ.د ياسر إسماعيل أ 

 أ.د محمود مرسى

العمارة االسالمية فى 

 المشرق العربى 
 ) العراق والشام(

ا س 

002 

 االثنين

سمير  اختيارى عام  9/22 ,  02  ب 

سمير  اختيارى عام  20,  22 /02  أ.د ياسر إسماعيل أ 

 د.سوزان محمد

اآلثار اإلسالمية فى 

يج الجزيرة العربية والخل

 العربى

أ س 

020 
سمير  اختيارى عام  20/0 ,  02  ب 

مرسى  اختيارى عام  9, 8/02 منصور عبد الرازقأ.م.د  أ   

 د. محمود الحسينى

ا س  المدن االسالمية

022 
مرسى  اختيارى عام  9/22 ,  02  ب 

,9 مرزوق اختيارى عام 8/02 ة الخط والكتابات االثري د. امانى خلف  أ 

 فى المشرق االسالمى 

ا س 

008 
9/22 مرزوق اختيارى عام ,  02  ب 

,20 مرزوق اختيارى عام  22 /02 الفنون االسالمية فى  أ.دعزة عبد المعطى أ 

 المشرق العربى 
 ) العراق والشام(

ا س 

002 
20/0 مرزوق اختيارى عام ,  02  ب 

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب              رئيس قسم اآلثار اإلسالمية

 

 

 

احمد رجب محمدأ.د     أ.د محسن محمد نجم الدين                                أ.د عبد العزيز صالح سالم   

 

 

 

 

 



 

 جدول محاضرات قسم اآلثار اإلسالمية

م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى   

 الفرقة الثالثة

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

كود  اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى عام

 المادة

 اليوم

,9 توفيق اجبارى عام 8/02  أ.د احمد رجب أ 

 أ.د ياسر إسماعيل

غادة الجميعى أ.م.د   

محمود رشيدىأ.م.د   

عمارة المشرق 

 االسالمى

هـ 9حتى أواخر ق ( 2)

م إيران، آسيا الوسطى، 22/

 آسيا الصغرى ، الهند 

ا س 

022 

 االحد

9/22 توفيق اجبارى عام ,  02  ب 

,20 توفيق اجبارى عام  22 /02  أ.د ابو الحمد فرغلى أ 

ايهاب احمدأ.م.د   

 د.مروة عمر

(0التصوير االسالمى )  
 مغولى وتيمورى

ا س  

022 
20/0 توفيق اجبارى عام ,  02  ب 

,9 توفيق اجبارى عام 8/02  أ.د جمال عبد الرحيم  أ 

 أ.د فايزة الوكيل 

صالح الدين ىدد. ه  

ر الفن القبطى فى العص

 االسالمى 
 عمارة ، فنون ، تصوير

ا س 

022 

 الثالثاء

9/22 توفيق اجبارى عام ,  02  ب 

,20 توفيق اجبارى عام  22 /02  أ.د محمود إبراهيم  أ 

 أ.د محمود مرسى 

ا س   فن المتاحف والحفائر

028 
20/0 توفيق اجبارى عام ,  02  ب 

,9 توفيق اجبارى عام 8/02 منصور عبد الرازقأ.م.د  أ   

 د. ماجدة الشيخة

ة تاريخ الدولة المملوكي ا س  

002 

 الخميس

9/22 توفيق اجبارى عام ,  02  ب 

,20 توفيق اختيارى عام  22 /02 محمود رشدىأ.م.د  أ   

 د. احمد دسوقى 

ى تاريخ المشرق االسالم ا س  

002 
20/0 توفيق اختيارى عام ,  02  ب 

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب              رئيس قسم اآلثار اإلسالمية

 

 

 

احمد رجب محمدأ.د     أ.د محسن محمد نجم الدين                                أ.د عبد العزيز صالح سالم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول محاضرات قسم اآلثار اإلسالمية

م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى   

 الفرقة الرابعة

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

كود  اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى عام

 المادة

 اليوم

,9 توفيق اجبارى عام 8/02 (4عمارة اسالمية) أ.د محمد حمزة  أ   
 )مصر العثمانية وعصر أسرة 

 محمد على (

ا س 

422 

 السبت

9/22 توفيق اجبارى عام ,  02  ب 

,20 توفيق اجبارى عام  22 /02  أ.د شادية دسوقى أ 

طة عمارةأ.م.د   

 د. نجاح مهدى

(4فنون اسالمية)  
 )مصر العثمانية وعصر أسرة 

 محمد على (

ا س 

422 
20/0 توفيق اجبارى عام ,  02  ب 

,9 توفيق اجبارى عام 8/02 ايمان عرفة أ.م.د  أ   

 د. احمد دسوقى

مسكوكات االسالمية 

دول  –}صفوي وقاجاري (0)

 –أسيا الوسطى ومغولي هندي 

عثماني وعصر أسرة محمد 

 على{

ا س 

422 

ثنيناال  

9/22 توفيق اجبارى عام ,  02  ب 

,20 توفيق اجبارى عام  22 /02  أ.د جمال عبد الرحيم  أ 

 أ.د عبد العزيز صالح

منهج البحث التاريخى 

 واالثرى

ا س 

428 
20/0 توفيق اجبارى عام ,  02  ب 

,9 توفيق اختيارى عام 8/02 ر العمارة القبطية فى العص أ.د محمود مرسى أ 

 االسالمى 

ا س 

422 

 االربعاء

9/22 توفيق اختيارى عام ,  02  ب 

,20 توفيق اختيارى عام  22 /02 يا العمارة العثمانية فى اس أ.د محمد حمزة  أ 

 الصغرى والبلقان

ا س 

429 
20/0 توفيق اختيارى عام ,  02  ب 

,9 مرسى اختيارى عام 8/02 عى يغادة الجمأ.م.د  أ  العمارة االسالمية فى  

 ايران 

ا س 

422 
9/22 مرسى اختيارى عام ,  02  ب 

,20 مرزوق اختيارى عام  22 /02 االثار االسالمية فى  د. سوزان محمد أ 

 السودان وشرق افريقيا

ا س 

420 
20/0 مرزوق اختيارى عام ,  02  ب 

 عميد الكلية                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب              رئيس قسم اآلثار اإلسالمية

 

 

 

احمد رجب محمدأ.د     أ.د محسن محمد نجم الدين                                أ.د عبد العزيز صالح سالم   

 

 

 

 
 


