
 جدول الدراسات العليا لقسمى اآلثار اإلسالمية

 0200/  0202الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 

 أولى دبلوم تاريخ الفن

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

أ.د/محمد حمزة   6/  4 ليلى اجبارى 

 أ.د/مصطفى عطية

 د/نفين

والعملية لتأريخ الطرق الفنية 

 اآلثر

 السبت 205م ث

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

عصر الدولة الوسطى حتى 

 نهاية عصر األنتقال الثانى

205ت ف  

 ا.د.سليمان حامد 6/  4 ليلى اجبارى 

 ا.د.محسن نجم الدين

تاريخ الفن المقارن  فى مصر 

 والعراق

215ت ف  االحد 

آثار وفنون السودان وشرق  د.انور سليم 8/ 6 ليلى اجبارى 

 أفريقيا

215ت ف  

211ت ف فنون صغرى د/نهى جميل+ مصرى 6/  4 ليلى اجبارى   االثنين 

 د/سعاد حسن 6/  4 ليلى اجبارى 

 د/سعيد مصيلحى

فنون ماقبل االسالم)الساسانى 

 والبيزنطى(

212ت ف  الثالثاء 

 د/رهام سعيد 6/  4 ليلى اجبارى 

 د/محمد فراج

الفن المقارن فى مصر وبالد 

 الشام

 االربعاء 255ت ف

 المواد االختيارية

211م ص (5تاريخ مصر القديم) د. انور سليم    اختيارى   

215م ص (5آثار مصرية القديمة) د. داليا السيد    اختيارى   

  235م ص المجتمع المصرى القديم د.هيام رواش    اختيارى
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 -اآلثار اإلسالميةجدول الدراسات العليا لقسمى 

 م0202/  0202الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 

 ثانية دبلوم تاريخ الفن

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال  د/طارق جالل 4/6 ابو بكر اجبارى 

 اآلثار

 السبت 204ح أ 

 د.شريف شعبان 6/5 توفيق اجبارى 

 د. نفين يحيي

 254ت ف فنون العصر الرومانى

 د/رحاب ابراهيم 4/6 ليلى اجبارى 

 د/رهام سعيد

 د/عماد سليمان

213ت ف الفن المقارن فى مصر وإيران   

 

 االثنين

 أ.د/عزة عبدالمعطى 6/5 ليلى اجبارى 

 د/عماد سليمان

256ت ف الفن فى عصر النهضة  

 أ.م.د/ايهاب احمد 4/6 ليلى اجبارى 

 د/ مروة عمر

255ت ف الفن الحديث  الثالثاء 

 أ.م.د/ايهاب احمد 6/5 ليلى اجبارى 

 د/ مروة عمر

255ت ف المدارس الفنية للنحت  

أ.د/فايزة   4/6 ليلى اجبارى 

 الوكيل+مصرى

 الخميس  214ت ف الفنون القبطية

 المواد االختيارية

 د/نهى جميل    اختيارى

 صالح الديند/ هدى 

دراسة حضارية مقارنة بين مصر 

 ودول مشرق العالم االسالمى

255أ س   

  202ا س  (1عمارة اسالمية ) ا.د. حسني نويصر    اختيارى

  255م ص  فن متاحف وحفائر  ا.د. عبد العزيز صالح      اختيارى
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