
 

 ، كلية اآلثار، جامعة سوهاج اإلسالميةجدول حماضرات الفرقة األوىل بقسم اآلثار 

 م1028 - 1027م اجلامعي للعا األولللفصل الدراسي 

 5: 3 3: 2 2: 22 22: 9 أيام األسبوع

 السبت

 عمارة إسالمية )صدر اإلسالم والعصر األموي( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 د/ وفاء شرف

 تاريخ الدولة العربية
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 د/ صفاء

 لغة أوربية حديجة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 د/  

 األحـــد

 عمارة إسالمية )صدر اإلسالم والعصر األموي(
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 د/ وفاء شرف

 اآلثار مدخل إىل علم
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 أ.د/ محزة عبد العزيز
 

 

 االثنني

 مدخل إىل علم اآلثار
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 أ.د/ محزة عبد العزيز

 اللغة العربية
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 د/

 احلاسب اآللي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 د/ عنر رياض

 

 الثالثاء

 تدريبات تكويو الفو اإلسالمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 أ/ نرمني عوض

 تكويو الفو اإلسالمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 أ.د/ عبد الناصر يس

 تاريخ الدولة العربية
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 د/ صفاء

 اللغة العربية
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 أ.د/ حمند عبد العال

  األربعاء
 تكويو الفو اإلسالمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ
 أ.د/ عبد الناصر يس

 لغة أوربية حديجة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 د/  

 تدريبات احلاسب اآللي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ423فــــــــــــ

 أ/
 رئيس القسم

 أشرف سيد حممدأ.د/ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ.د/ أمحد علي األنصاري

 عميد الكلية
 نيساأ.د/ عبد الناصر ي

 



 

 ، كلية اآلثار، جامعة سوهاج اإلسالميةبقسم اآلثار  الجانيةجدول حماضرات الفرقة 

 م1028 - 1027م اجلامعي للعا األولللفصل الدراسي 

 5: 3 3: 2 2: 22 22:9 أيام األسبوع

   السبت
 (2كتابات أثرية )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ
 د/ عالء الدين

 عمارة عباسية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 د/ فهيه فتحي
  

   األحـــد
 (2مسكوكات إسالمية)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ
 د/ حمنود أمحد

 األنجواركولوجيا )اختياري(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 أ.د/ محزة عبد العزيز
 

 االثنني

 (2مسكوكات إسالمية)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 حمنود أمحد د/

 عمارة وفهوى مسيحية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 أ.د/ أشرف سيد

 (2كتابات أثرية )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 د/ عالء الدين

 عمارة عباسية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 د/ فهيه فتحي

 الثالثاء

 تدريبات فهوى عباسية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 أ/ وفاء ثابت

 (1نصوص أثرية بلغة أوربية)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 أ.د/ أشرف سيد

 فهوى عباسية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 أ.د/ عبد الناصر يس

 العباسينيتاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 د/ صفاء

 األربعاء

 تدريبات نصوص أثرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 أ/ أمحد الصاوي

 تدريبات عمارة وفهوى مسيحية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 أ/ أمحد محدي

 فهوى عباسية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ423فـــــــــــــــــــــــ

 أ.د/ عبد الناصر يس
  

 رئيس القسم
 أشرف سيد حممدأ.د/ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ.د/ أمحد علي األنصاري

 عميد الكلية
 نيساأ.د/ عبد الناصر ي

  


