الجدول الدراسي لقسم اآلثار كلية اآلداب جامعة دمنهور الفصل الدراسي الثاني
العام الجامعي 2022-2021
اليوم

الفرقة الدراسية

الشعبة

9-8

10-9

12-11

11-10

األولى

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت

الثانية

شعبة اآلثار
المصرية

نصوص
هيراطيقية ()2
د .عبد الباسط
رياض محمد
ق216

تاريخ مصر القديمة
من عصر االنتقال
األول حتى االنتقال
الثاني د .كارم
القاضي+
د .علياء أبو علو
ق216

1-12

3-2

2-1

جغرافيا مصر
التاريخية
د .حسام مازن
ق 518

مدخل إلى علم
اآلثار
أ.م.د .منى عثمان
 +د .هبة ناصف
مدرج 3

آثار وحضارة
مصر القديمة
أ.م.د .حمادة
منسي طلبة
مدرج 3

نصوص قبطية
()1
د .إبراهيم
ساويرس
ق216

آثار عصر
االنتقال أ.م.د.
حمادة منسي
طلبة
ق 216

ق.216

آثار وحضارة مصر
في العصرين
اليوناني والروماني

أ.د .حنان الشافعي
مدرج 3

شعبة اآلثار اإلسالمية

شعبة اآلثار
المصرية

نصوص قبطية
() 2
د .إبراهيم
ساويرس

الفكر الديني في
مصر القديمة
د .عبد الباسط
رياض محمد
ق 218

مبادئ اللغة
التركية
منتدب
ق 220

الفنون االسالمية
فى العصر
المملوكى أ.م.د.
منى عثمان مرعي
ق220

ق 218

الثالثة

شعبة اآلثار اإلسالمية

قراءات أثرية
أ.م.د .حمادة
منسي طلبة
ق 218

آثار عصر الدولة
الحديثة
د .منار إبراهيم
بهنسي
ق 218

ق220

ق220

شعبة اآلثار
المصرية

نصوص قبطية ()4
د .إبراهيم
ساويرس
ق220

الرابعة
شعبة اآلثار
اإلسالمية

فنون المشرق
االسالمي(تيموري
وصفوي ومغولى
هندي) أ.م.د .منى
عثمان ق518

منسق لجنة الجداول بالقسم

القائم بعمل رئيس القسم

د .عبد الباسط رياض محمد

أ.م.د .أحمد سعيد عثمان

ق218

نصوص اثرية باللغة
التركية
منتدب ق518

ق518

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د .محمد رفعت اإلمام

نصوص هيراطيقية
()5
د .محمود عشماوي
 +د .عبد الباسط
رياض محمد
ق220
عمارة وفنون قبطية
أ.د .سماح الصاوي
ق518

تاريخ مصر العثمانية
أ.د .فايزة حسن
ملوك
ق518

عميد الكلية
أ.د .محمد رفعت اإلمام
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اليوم

الفرقة الدراسية

الشعبة

9-8

10-9

12-11

11-10

1-12

3-2

2-1

األولى

االثــنيــــــــــــــــــن

شعبة اآلثار المصرية

الثانية

الثالثة

شعبة اآلثار
اإلسالمية

شعبة اآلثار
المصرية

تاريخ العباسيين
والفاطميين
منتدب قسم
التاريخ
ق 218

العمارة فى
العصر العباسي
أ.م.د .أحمد
سعيد عثمان
ق 218

عمارة فى
العصر الفاطمي
أ.م.د .أحمد سعيد
عثمان
ق218

لغة مصرية
قديمة نصوص
مختارة د .هبة
ناصف ق216

تاريخ مصر في
عصر الدولة
الحديثة أ.د.
فايزة صقر
ق 216

علم الحفائر
د .هبة ناصف
ق216

شعبة اآلثار اإلسالمية

الرابعة

األربــــــــــــــــعاء

األولى

شعبة اآلثار
المصرية

تاريخ وحضارة
الشرق األدنى
أ.م.د .مرفت فراج
 +أ.م.د .حمادة
منسي طلبة
مدرج 3

مبادئ ترميم
د .رانيا عبد
الجواد العريبي
مدرج 3

اآلثار والحضارة
اإلسالمية
أ.م.د .أحمد سعيد
عثمان
مدرج 3

لغة مصرية ()2
أ.م.د .أيمن محمد
أحمد
ق216

مناهج البحث
أ.م.د .أيمن محمد
أحمد
ق216

قراءات أثرية
د .صابر محمد
صادق  +د.
محمود العشماوي
ق216

كتابات اثرية
ونصوص بردية
أ.د .رأفت ابو
العينين
ق218

الفنون االسالمية
في العصر
العباسي أ.م.د.
منى عثمان
ق218

الثانية
شعبة اآلثار
اإلسالمية

منسق لجنة الجداول بالقسم

القائم بعمل رئيس القسم

د .عبد الباسط رياض محمد

أ.م.د .أحمد سعيد عثمان

ق220

مسكوكات
اسالمية أ.د.
حسام العبادي
ق218

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د .محمد رفعت اإلمام

فنون اسالمية
في العصر
الفاطمي أ.م.د.
منى عثمان
ق218

ق 218

عميد الكلية
أ.د .محمد رفعت اإلمام
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اليوم

الفرقة الدراسية

الشعبة

9-8

10-9

12-11

11-10

1-12

3-2

2-1

شعبة اآلثار
المصرية
الثالثة

شعبة اآلثار
اإلسالمية

كتابات اثرية (
ايوبى ومملوكى
وعثمانى) أ.د.
رأفت ابو العينين
ق218

مسكوكات
اسالمية (ايوبى
ومملوكى) أ.د.
رأفت ابو العينين
ق218

شعبة اآلثار
المصرية

الرابعة
شعبة اآلثار
اإلسالمية

تاريخ مصر في
العصرين
اليوناني
والروماني
د .أميرة الصفتي
ق 518

آثار مصر في
العصرين
اليوناني
والروماني أ.د.
عبير قاسم
ق518

قراءات أثرية
أ.م.د .أيمن
محمد أحمد
ق518

العمارة
االسالمية فى
مصر فى القرن
التاسع عشر
أ.م.د .أحمد
سعيد عثمان
ق 220

العمارة
االسالمية فى
العصر العثماني
أ.م.د .أحمد
سعيد عثمان
ق220

تصوير
اسالمي(المدارس
العثمانية أ.د.
حسام العبادي
ق220

منسق لجنة الجداول بالقسم

القائم بعمل رئيس القسم

د .عبد الباسط رياض محمد

أ.م.د .أحمد سعيد عثمان

العمارة االسالمية
فى عصر
المماليك البحرية
أ.م.د .أحمد سعيد
عثمان
ق216

تاريخ الفن
األوربي فى
العصور
الوسطى أ.د.
حسام العبادي
ق220

لغة مصرية
نصوص متأخرة
د .محمود لبيب
البكل
ق518

نصوص
ديموطيقية ()2
د .محمود لبيب
البكل
ق 518

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د .محمد رفعت اإلمام

تصوير اسالمى
( المدرستين
المغولية
والتيمورية أ.د.
حسام العبادي
ق220

عميد الكلية
أ.د .محمد رفعت اإلمام

