
 

 كلية اآلداب

 قسم اآلثار والحضارة

 م9102/9191أليات تقييم المقررات الدراسية  للفصل الدراسي الثاني 
 الفرقة األولى قسم اآلثار والحضارة

 أليات التقييم أستاذ المادة  إسم المقرر
 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح َىًس أدوذد. ( لغح هصرَح لذَوح 1)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح دسيأ. د. عثذ الوٌصف سالن  درً ًهاَح العصر األهىٌ سالهُحاإلعوارج ال( 2)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح هٌاء عذلٍأ. د.  درً ًهاَح العصر األهىٌ سالهُحاإلفٌىى ال(  3)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح د. صثذً عاشىر .أ ( دضاراخ تذر إَجح4)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح د هها سعذ هعالن ذارَخ هصر اإلسالهُح( 5)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح د هذوذ الكُالًٍ ( اللغح العرتُح ًذى وصرف6)

 الفرقة الثانية شعبة اآلثار المصرية
 أليات التقييم أستاذ المادة  إسم المقرر

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح أ. د. هذوذ الشذاخ  ( ًصىص لثطُح )تذُرَح(1)

  ذطثُمٍتذث  تراهُن أتى طادىى إأ. د.  ( رسن هعوار2ٌ)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح د. زٌَة سُذ  ( ًصىص هُراطُمُح3)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح د. َسر صذَك  41األسرج درً ًهاَح  المذَن ( ذارَخ هصر4)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح أ. د. لُلً عسام  41األسرج ًهاَح درٍ  وصرَحالثار اِ( 5)

 )هورذج(مذَوح الوصرَح الغح لل( ا6)

 

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح د. هذوىد لثُة

 الفرقة الثانية شعبة اآلثار اإلسالمية
 أليات التقييم أستاذ المادة  إسم المقرر

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح هذوذد.ذاهر هخرار . أ.م )عثاسٍ وفاطوٍ(( فٌىى إسالهُح 1)



 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح أ. د. اتراهُن اتى طادىى أًذلس ( -( عوارج إسالهُح ) هغرب2)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح أ. د. عثذ الردُن خلف  ( لراءاخ آثرَح وتردي عرت3ٍ)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح د. هرفد عس الذَي  ( آثار وفٌىى هسُذُح 4)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح د أدوذ صالخ ( ذارَخ الوغرب واألًذلس5)

 لسن اللغح اإلًجلُسَح د ذمٍ سُذ ( لغح أورتُح دذَثح6)

 الفرقة الثالثة شعبة اآلثار المصرية
 أليات التقييم أستاذ المادة  إسم المقرر

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح أ. د. هها فرَذ  ورأخرجلذَوح الوردلح ال( ًصىص هصرَح 1)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح ساهح هذوىد أد. مذَوح الوصرَح الذَاًح ال( 2)

 الوعرفحتذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك  د. اسواء دجاج  ( ذارَخ ودضارج هصر فً العصر الثطلو3ٍ)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح د. زٌَة سُذ  جالورأخر ىر( ذارَخ هصر فً العص4)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح هذوىد لثُة د.  اللغح الوصرَح المذَوح )دَوىطُمٍ(( 5)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح د. هذوىد لثُة مذَوحالُىًاًُح اللغح ال( 6)

الوصرَح فً العصرَي الثطلوٍ ( اِثار 7)

 والروهاًٍ
 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح د. اسواء دجاج 

 الفرقة الثالثة شعبة اآلثار اإلسالمية
 أليات التقييم أستاذ المادة  إسم المقرر

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح هٌاء عذلًأ. د.  )أَىتٍ وهولىكٍ(  ( فٌىى إسالهُح1)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح هالح هذوذ أدوذد.  (هولىكٍ  -( عوارج إسالهُح ) أَىت2ٍ)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح أ. م. د. هذوذ هرسً  هولىكٍ ( -( كراتاخ آثرَح ) أَىت3ٍ)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح أ. د. عثذ الردُن خلف  ( لراءاخ آثرَح تلغح أورتُح4)

 تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح ًىرهاى زَذد.  هولىكٍ ( -) أَىتٍ هسكىكاخ إسالهُح( 5)

 لسن لغاخ شرلُح د أهُوح عثذ الفراح  ( لغح شرلُح 6)

                                                                     
 
 
 
 
 



 إنتدابات قسم األثار بقسمي التاريخ والجغرافيا 
 الفرقة والقسم أليات التقييم أستاذ المادة  المقررإسم 

هذوذ الشذاخ أ. د.  ذارَخ الشرق األدًٍ ( 1)

 شاهُي

 أولٍ ذارَخ تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح

 أولٍ ذارَخ تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح أساهح هذوىدد.  ًصىص ذارَخُح  ( 2)

 أولٍ جغرافُا تذث ًظرٌ تإسرخذام تٌك الوعرفح أساهح هذوىدد.  ذارَخ هصر الفرعىًُح( 3)

 رئيس قسم اآلثار والحضارة                                                                      
 ا.د / عبدالمنصف سالم نجم                                                                     

 


