
 

 

 سالميةل الدراسات العليا قسم اآلثار اإلجدو                                          
 م0200/  0201للعام الجامعى  الثانيالفصل الدراسى 

سالميةاولى دبلوم آثار  اإل  

المادة كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى  اليوم 

4/6 مرزوق اجبارى  أ.د/محمدالكحالوى+د/محمود  

 د/ محمد ملكه+ الحسينى

مدخل الى آثار وحضارة 

 مصر االسالمية

 السبت 205أ س

8/  6 مرزوق اجبارى   أ.د/حسنى نويصر 

 

 (5عمارة اسالمية )

 ومملوكى ايوبى

215أ س  

4/6 شيحة اجبارى  + د/اسماء حسين د/ايهاب احمد+ 

 د/ مروة عمر

( 5تصوير إسالمى)

 وتيمورىمغولى 

215أ س االحد     

8/  6 مرزوق اجبارى   أ.د/حسين رمضان  

 عبد العزيز صالحأ.د/

 (ايوبى5فنون اسالمية )

 ومملوكى 

215أ س  

6/  4 مرزوق اجبارى  211أ س (1تاريخ الفن) د/سعاد حسن +د/سعيد مصيلحى   الثالثاء 

8/  6 مرزوق اجبارى    أ.د/جمال عبدالرحيم 

 )مجموعتين(أ.د/فايزة الوكيل 

 الفن القبطى فى العصر

 االسالمى 

215اس  

6/  4 مرزوق اجبارى   عزة عبد المعطيد/ أ. 

 د/رحاب الصعيدى

255أ س فن متاحف وحفائر  االربعاء 

 المواد االختيارية
  255أ س فنون الكتاب أ.د/شاديةالدسوقى+د/محمد فراج    اختيارى

  أ.د/محمد الكحالوى    اختيارى

 

حضارية مقارنة دراسة 

بين مصر ودول المغرب 

 االسالمى واالندلس

250أ س   

255ش س (5لغة فارسية) اداب    اختيارى   

255أ س كتابات اثرية اسالمية د/امانى طلعت     اختيارى   
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 سالميةجدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإل  
 م0200/ 0201الجامعى للعام  الثانيالفصل الدراسى 

 

سالميةثانية دبلوم آثار  اإل  

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

4/6 مرسى اجبارى  تطبيقات الحاسب اآللى فى  د/طارق جالل 

 مجال اآلثار

 السبت 205ح أ

6/8 مرسى اجبارى    د/مختار الكسبانى 

 العربي صبري د/ أ.م.

 محمد ملكه د/

 (مصر5عمارة اسالمية )

 العثمانية ومحمد على 

255أ س  

4/6 مرسى اجبارى  أ.د/محمود  

 ابراهيم+أ.د/فايزة الوكيل

(فن النهضة 5تاريخ الفن)

 والباروك

 المدجن والركوكووالفن 

255أ س  االحد 

6/8 مرسى اجبارى  أ.د/شادية الدسوقى +د/طه  

 +د/ نجاح مهديعمارة 

 (عثمانى5فنون اسالمية) 

 ومحمد على 

255أ س  

4/6 مرسى اجبارى   الكسبانىد/مختار  

 د/عماد سليمان 

تاريخ مصر الحديث عثمانى 

 وعصر أسرة  محمد على

255أ س  االثنين 

4/6 مرسى اجبارى   د/نيرة رفيق 

 د/امانى طلعت 

 د/محمد فراج

(: العثماني 5كتابات أثرية )

والمعاصر وأسرة محمد على 

 لهما في المشرق والمغرب

212أ س  الثالثاء 

6/8 مرسى اجبارى   /رحاب ابراهيمد  

 د/ ماجدة الشيخة 

آثر الفن االسالمى فى فنون 

 اوربا 

255أس   

ثالثة مواد المواد الختيارية  

255ش س (5لغة تركية) اداب    اختيارى   

255أس تاريخ مصر المسيحية أ.د/خالد غريب    اختيارى   

251ت ث تصوير فوتوغرافى د/مها احمد    اختيارى   

   215ت ث مساحة ورسم معمارى د/احمد اليمنى    اختيارى
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سالميةجدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإل  

 م0200/  0201للعام الجامعى  الثانيالفصل الدراسى 

 تمهيدى آثار  االسالمية

الدكتور اسم الساعة المكان اجبارى اختيارى  كود اسم المادة 
 المادة

 اليوم

4/6 توفيق اجبارى    ا.د امال العمرى 
 أ.د عبد العزيز صالح

 السبت 501م ث  المواقع االثرية

4/6 توفيق اجبارى   أ.د محمد حمزة 
   غادة الجميعي .أ.م.د

دراسة فى الوثائق والنقوش 

 الكتابية)موضوع خاص(

 االحد 505أ س

 المواد االختيارية

 أ.د/ابوالحمد  فرغلى    اختيارى

 / أسماء حسيندأ.م.  

التصوير االسالمى)موضوع 

 خاص(

  515اس

  515أ س فنون الكتاب أ.د/شادية الدسوقى    اختيارى

 رمضان أ.د/حسين     اختيارى

 الطايشأ.د/على  
 

  515اس الكتابات االثرية

 أ.د/محمودابراهيم    اختيارى

  أ.د جمال عبد الرحيم

 أ.د/ عزة عبدالمعطى

الفنون االسالمية)موضوع 

 خاص(

  506أس
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 سالميةجدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإل                                       
 م0200/  0201للعام الجامعى  الثانيالفصل الدراسى 

آثار  االسالمية برنامج الدكتوراه  

المادة كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى  اليوم 

4/6 مكتب اجبارى  أ.د/رافت النبراوى  

 د/ايمان عرفة م.أ.

 أ.م.د/ أحمد دسوقي

اسالمية  مسكوكات  أ س  

206 

 السبت

4/6 مكتب اجبارى   أ.د/ابوالحمد فرغلى 

 أ.م.د/ ايهاب احمد

 د/ أسماء حسين أ.م.

 االثنين 205أ س تصويراسالمى 

4/6 مكتب اجبارى   أ.د/ فايزة الوكيل  

 أ.د/ حسين رمضان 

 الثالثاء 205اس كتابات اثرية

 المواد االختيارية

  التقليدية      العمارة االسالمية أ.د/امال العمرى    اختيارى

  فى مصر    العمارة االسالمية أ.د/حسنى نويصر    اختيارى

  واالندلس  فى  المغرب االسالميةالعمارة  أ.د/محمد الكحالوى    اختيارى

  أ.د/على الطايش    اختيارى

 العربي صبري د/أ.م. 

  العمارة االسالمية فى الجزيرة العربية

  فى الهند الفنون االسالمية أ.د/محمود ابراهيم     اختيارى

الفنون االسالمية فى تركيا والبلقان  أ.د/شادية الدسوقى    اختيارى   

  واالندلس فى المغرب الفنون االسالمية أ.د/عبدالعزيز صالح    اختيارى

  فى اسيا الوسطى الفنون االسالمية أ.د/عزة عبدالمعطى    اختيارى

 الدراسي اإلجباري(. واحد من ين أساتذة المقرر ملحوظة : )يختار الطالب أستاذ
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ةسالميجدول الدراسات العليا لقسمى اآلثار اإل  

 0200/  0201للعام الجامعى  الثانيالفصل الدراسى 

 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

 يحيى  د/نفين

الطرق الفنية والعملية لتأريخ 

 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  

 أ.د/ سليمان حامد 6/  4 ليلى اجبارى 

 أ.د/ محسن نجم الدين

تاريخ الفن المقارن  فى مصر 

 والعراق

215ت ف  االحد 

آثار وفنون السودان وشرق  د/ أنور 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

المقارن فى مصر وبالد الفن 

 الشام

 االربعاء   255ت ف

 المواد االختيارية

211م ص (5تاريخ مصر القديم) د/ أنور سليم    اختيارى   

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

  255م ص المجتمع المصرى القديم د/ هيام رواش    اختيارى
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 -سالميةالدراسات العليا لقسمى اآلثار اإلجدول 
 0201/0200للعام الجامعى  الثانيالفصل الدراسى 

 ثانية دبلوم تاريخ الفن

 اليوم المادة كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

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

 اآلثار

 السبت 405ح أ 

 د/ شريف شعبان 6/8 توفيق اجبارى 

 د/ نيفين يحيى

 255ت ف فنون العصر الرومانى

د/رحاب ابراهيم  4/6 ليلى اجبارى 

 د/رهام سعيد

 د/عماد سليمان  

415ت ف الفن المقارن فى مصر وإيران   
 

 االثنين

 أ.د/عزة عبدالمعطى 6/8 ليلى اجبارى 

 د/عماد سليمان 

425ت ف الفن فى عصر النهضة  

 د/ايهاب احمدأ.م. 4/6 ليلى اجبارى 

 د/ مروة عمر

425ت ف الفن الحديث  الثالثاء 

 د/ايهاب احمدأ.م. 6/8 ليلى اجبارى 

 د/ مروة عمر

425ت ف المدارس الفنية للنحت  

أ.د/فايزة    ليلى اجبارى 

 الوكيل+مصرى

 الخميس  415ت ف الفنون القبطية

 المواد االختيارية

 د/نهى جميل    اختيارى

 د/ هدى صالح الدين

دراسة حضارية مقارنة بين مصر 

 ودول مشرق العالم االسالمى

256أ س   

  202أ.س  (1عمارة إسالمية ) أ.د/ حسني نويصر    اختيارى

  256م ص فن متاحف وحفائر أ.د/ عبد العزيز صالح      اختيارى
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 سالميةاآلثار اإل جدول الدراسات العليا لقسم
 م0200/  0201للعام الجامعى  الثانيالفصل الدراسى 

 دبلوم  المتاحف 

 اليوم المادة كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى 

 السبت 451ت ث  تصوير فوتوغرافي  ترميم 4/6 ربيع اجبارى 

 405هـ م  مقتنيات حديثة  د/ايهاب احمد 6/8 ربيع اجبارى 

  405هـ م  أعداد سيناريو المتحف ترميم+د/محمد فراج  4/6 ربيع اجبارى 
 

  د/رحاب ابراهيم 6/8 ربيع اجبارى  االثنين
 العربي صبري د/ 

 410هـ م  طرق العرض

 الثالثاء 411هـ م  معارض دولية  ترميم 4/6 ربيع اجبارى 

 415 ف ت الفنون القبطية  أ.د/فايزة الوكيل 6/8 ربيع اجبارى 

 / علي الطايشأ..د  ربيع اجبارى 

 د/نجاح مهدى 

 الخميس  415ت ف الفن االسالمي

 المواد االختيارية
  455اس كتابات اثرية اسالمية د/امانى طلعت    اختيارى

الفن في العصرين اليوناني  يونانى رومانى    اختيارى

 والروماني 

  415م  ـه

 أ.د/جمال عبدالرحيم    اختيارى

 ملكهد/ محمد 

  415هـ م حضارة اسالمية

  411ت ف فنون صغري د/رهام سعيد + مصرى    اختيارى

اإلسعافات األولية  ترميم    اختيارى

 والصيانة الوقائية

  425ت ث

 د/محمود رشدىأ.م.    اختيارى

 د/سوزان محمد 

  415هـ م آثار اسالمية
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سالميةجدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإل  

 م0200/  0201للعام الجامعى  الثانيالفصل الدراسى 

 برنامج الماجستير آثار اإلسالمية

 كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى
 المادة

 اليوم

4/6 توفيق اجبارى    ا.د امال العمرى 
 أ.د. محسن صالح
 د. طارق توفيق

 السبت 501م ث  المواقع االثرية

4/6 توفيق اجبارى   أ.د محمد حمزة 
 د. غادة الجميعي  

دراسة فى الوثائق والنقوش 

 الكتابية)موضوع خاص(

 االحد 505أ س

 المواد االختيارية

 أ.د/ابوالحمد  فرغلى    اختيارى

 / أسماء حسيند

التصوير االسالمى)موضوع 

 خاص(

  515اس

  515أ س فنون الكتاب أ.د/شادية الدسوقى    اختيارى

 رمضان أ.د/حسين     اختيارى

 أ.د/على الطايش 
 

  515اس الكتابات االثرية

 أ.د/محمودابراهيم    اختيارى

  أ.د . عبد العزيز صالح

 أ.د/ عزة عبدالمعطى

الفنون االسالمية)موضوع 

 خاص(

  506أس
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