
 الفيوم جامعة - اآلثار كلية

 (28/7/2021 بتاريخ -207 رقم قرار)  -(واإلعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة مؤسسة)

 

 

 

 كلية اآلثار

FACULTY OF 

ARCHAEOLOGY 

 2022/ 2023( للعام الجامعي شتوي)فصل  - الثانيالفصل الدراسي -اإلسالمية  اآلثار قسم اضــــراتجدول مح
 

 4-2 3-1 1-11 11-9 اليوم    

 

 األحـــــــد

 

 ثار إسالميةأ

  ابراهيم صبحيأ.د/

 د/ وليد علي أ.

 أ/ رمضان صوفي

 تاريخ مصر اإلسالمية

 أ.د. عاطف منصور

 هللا رشيديأمين عبد د/ .م.أ

 ندي عبد الحميدأ/ 

 تاريخ الفن

د/ أ.م. أ.د/ محمد عبدالودود + 

 أحمد سيد ربيع

 محمد ناصرأ/ 

 

 

 

 اخلميـــس

 

 تدريبات ميدانية

 
 
 
 
 
 عميد الكلية  قائم بعمل          وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          اإلسالمية اآلثاررئيس قسم   دير شئون الطالب م
 
 أ.د/ محمد كمال خالفأ.د/ محمد كمال خالف                                                            أ.د/ أسماء محمد إسماعيل            . رشا يسأ

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفيوم جامعة - اآلثار كلية

 (28/7/2021 بتاريخ -207 رقم قرار)  -(واإلعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة مؤسسة)

 

 

 

 كلية اآلثار

FACULTY OF 

ARCHAEOLOGY 

 2022/ 2023( للعام الجامعي شتوي)فصل  - الرابعالفصل الدراسي -اإلسالمية  اآلثار قسم اضــــراتجدول مح
 

 4-2 2-1 1-11 11-9    اليوم 

 

 األحـــــــد

 

 (1) إسالميتصوير 

 س(224كود المقرر )

د/ ربيع أحمد أ.م. أمين الرشيدى +  / أ.د

 + أ/ رحاب جمال سيد

  (6ق )

 (نظرى )ساعة ونصف

 العمارة والفنون المسيحية فى مصر والنوبة 

 س(227كود المقرر )

أ.م.د/ أمال + أ..د/ محمد عبدالودود 

 أ/ أحمد عطية   +المصري

 (5ق) 

 ( نظري ساعتان)

 

 اجتماعات + سيمينارات

 عمارة عباسية

 س(222كود المقرر )

 محمد ناصر + أ/ + د/ رامي ربيع غدير درديرد/ م.أ.

 (6ق ) 

 (نظري 2)

 

 االثنيــــن

 

  الفاطميتاريخ مصر حتى نهاية العصر 

 س(225كود المقرر )

د محمأ.د/ عاطف عبد الدايم + أ.م.د/  

 ندي عبد الحميديونس+ أ/ 

  (8ق )  

 (نظري)ساعتان    

 

 عمارة مغربية وأندلسية

 )مقرر اختياري(

 س(229كود المقر)

 هجرس+ د/ رامي ربيع+أ.م.د/ حمادة 

 أ/ رمضان صوفي 

  (6ق )  

 (نظري)ساعتان    

 

 (1مسكوكات إسالمية )

 س(221كود المقرر )

 د/ مروة عادل +  +د/ محمد يونسأ.م. 

 أ/ ندي عبد الحميد   

 ( 5ق )

 )ساعة عملي (

 

 اجتماعات + سيمينارات

 

 الثالثـــــاء

 

 (1مسكوكات إسالمية )

 س(221كود المقرر )

   د/ مروة عادل +  +د/ محمد يونسأ.م. 

 أ/ ندي عبد الحميد

 ( 5ق )

 (نظري)ساعة ونصف 

 

 

 

 اآلثار اإلسالمية والعلوم الحديثة

 س(226كود المقرر )

صالح + د. الرحمن عبدأحمد محمد د/ أ.م.

 أ/ رمضان صوفي + السيد

 (6ق )

  (نظري)ساعتان 

 

 

 اجتماعات+ سيمينارات

 فنون عباسية

 س(223كود المقرر )

 دعاء أحمد+ أ/ د/ أيمن مصطفى أ.م.د/ حماده ثابت+ أ.م.

 (6ق )       

 (نظري 2)

 

 اخلميـــس

 

 تدريبات ميدانية

 عميد الكلية قائم بعمل                وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          اإلسالمية اآلثار رئيس قسم  دير شئون الطالب م
 
  محمد كمال خالف أ.د/  أ.د/ محمد كمال خالف                                                 أ.د/ أسماء محمد إسماعيل                   أ. رشا يس  
 
 
 



 الفيوم جامعة - اآلثار كلية

 (28/7/2021 بتاريخ -207 رقم قرار)  -(واإلعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة مؤسسة)

 

 

 

 كلية اآلثار

FACULTY OF 

ARCHAEOLOGY 

 2022/ 2023( للعام الجامعي شتوي)فصل  - السادسالفصل الدراسي -اإلسالمية  اآلثار قسم ـــراتاضـجدول مح
 

 4-2 2-1 1-11 11-9 اليوم    

 

 األحـــــــد

 

 اإلسالميشرق العالم  فيالعمارة 

 س(322كود المقرر )

حماده هجرس+ د/ أ.م.+ أ.د./ آسماء محمد

 أ/عبد هللا السيد

 (5ق ) 

 (نظري)ساعتان 

 (فارسي)1لغة شرقية 

 س(323كود المقرر )

 حمدي أمين /أ.د. أمين عبد هللا رشيدي + د

 (5ق ) 

 (نظري 2)
 

 (فارسي)1لغة شرقية 

 س(323كود المقرر )

 حمدي أمين /أ.د. أمين عبد هللا رشيدي + د

 (5ق ) 

 عملى(1) 

 

 

 اجتماعات + سيمينارات

 

 االثنيــــن

 

 (2كتابات إسالمية )

 س(324كود المقرر )

 أ.د./ عاطف منصور+ د/ مروه عادل+

 أ/ دعاء أحمد 

 (6ق) 

 (نظري 2)

 

 (3تصوير إسالمى )

 س(326كود المقرر )

 ربيع أحمد سيد +د/ أ.م.أ.م.د/ جمال مرسى + 

 أ/ رحاب جمال

 (6ق )

 (نظري 2)

 

 اجتماعات + سيمينارات

 إسالميفخار 

 س(327كود المقرر )

 )مقرر اختياري(

 محمد ناصر+ أ/  أ.م.د/ أيمن مصطفي ادريس   +وليد علي أ.د/

 (6ق)

 (نظري 1.5)
 
 

 

 األربعاء

 

 فنون أيوبية ومملوكية

 س(325كود المقرر )

 + د/ حمادة ثابت  أ.م.+وليد علي د/ أ.

 عبد الحميدأ/ندي 

 (8ق)

 (رينظ 2)

 عمارة أيوبية ومملوكية بحرية

 س(321كود المقرر )
 عبد هللا السيدربيع+ أ/  رامي /أ.م.د+  يلأ.د/ أسماء محمد إسماع

 (5ق )

 (نظري 3)

 

 

 

 
 

 اجتماعات+ سيمينارات

 

 اخلميـــس

 

 تدريبات ميدانية

 
 
 عميد الكلية قائم بعمل                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          اإلسالمية اآلثاررئيس قسم   دير شئون الطالب م
 
  محمد كمال خالف.د/ أ        أ.د/ محمد كمال خالف                                               أ.د/ أسماء محمد إسماعيل                  أ. رشا يس  
 
 



 الفيوم جامعة - اآلثار كلية

 (28/7/2021 بتاريخ -207 رقم قرار)  -(واإلعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من معتمدة مؤسسة)

 

 

 

 كلية اآلثار

FACULTY OF 

ARCHAEOLOGY 

 

 2022/ 2023( للعام الجامعي شتوي)فصل  -الثامن الفصل الدراسي -اإلسالمية  اآلثار قسم اضــــراتجدول مح
 

 4-2 2-1 1-11 11-9 اليوم    

 

 األحـــــــد

 

 القرن التاسع عشر فيالعمارة 

 س(422كود المقرر )

+ + أ.م.د/ غدير دردير صبحيأ.د/ إبراهيم 

 أ/ أحمد عطية

 (8) ق 

 (نظرى  2)

 

 حوض النيل فياآلثار اإلسالمية 

 س(427كود المقرر )

 )مقرر اختياري(

+ أ/ المصريأ.م.د/ آمال محمد+  أسماءأ.د/ 

 عبد هللا السيد

 (8ق ) 

 )ساعتان نظرى(

 

 

 اجتماعات + سيمينارات

 األثريالتسجيل 

 س(425كود المقرر )

 

 غدير دردير+ أ/ محمد ناصرأ.م.د/  أم..د/ حماده هجرس+

 (5ق ) 

 عملى(2)

 

 الثالثاء

 

 عمارة عثمانية

 س(421كود المقرر )

محمد + أ.م.د/  الودود محمد عبدد/ م.أ.

 ميعوليد عبد السأحمد عبد الرحمن+ أ/

 (6ق)

 (نظري 2)

 واألسرة العلوية العثمانيالعصر  فيتاريخ مصر   

 س(423كود المقرر )

 + أ/ وليد عبد السميعمصطفي  أيمن /+ أ.م.د الحيأ.د/ عاطف عبد الدايم عبد 

 (6ق)

 (نظري 3)

 

 

 اجتماعات+ سيمينارات

 

 األربعاء

 

 عمارة تقليدية

 س(424كود المقرر )

.د/ آمال + أ.م صبحيإبراهيم أ.د/ 

 أحمد عطية + أ/ المصرى

 (6ق ) 

 (نظري 2)

استخدام التكنولوجيا الحديثة فى دراسة علم 

 اآلثار

 س(418كود المقرر )

 )مقرر اختياري(

+ أ/  صالح السيدد/  حماده ثابت + /أ.م.د

 دعاء أحمد

 (5ق) 

 ()ساعتان نظري

 

 

 

 اجتماعات+ سيمينارات

 

 األثريالتسجيل  

 س(425كود المقرر )

 

 غدير دردير+ أ/ محمد ناصرأ.م.د/  أم..د/ حماده هجرس+

 (5ق ) 

 (نظري 2)

 

 اخلميـــس

 

 تدريبات ميدانية

 عميد الكلية  قائم بعمل           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب          اإلسالمية اآلثاررئيس قسم   دير شئون الطالب م
 
  محمد كمال خالفأ.د/ محمد كمال خالف                           أ.د/                 أسماء محمد إسماعيل أ.د/                      أ. رشا يس  
 

 


