
 اندراساث انعهيا بقسى اآلثار 

 انسياحت واآلثاركهيت 

 تعريف بانربنايج: -1
ثذأ قطى اٜصبر ٔانًزبحف فٙ ثرَبيظ انذراضبد انؼهٛب ػهٗ يطزٕٖ انًبعطزٛر فٙ انؼبو 

ْـ. ٔنقذ رأٖ انقطى 8081/8081ْـ أيب ػهٗ يطزٕٖ انذكزٕراِ ففٙ انؼبو 8041/8041

راضبد انؼهٛب ثؼذ أٌ اكزطت خجرح فٙ يغبل انذراضبد انضرٔرح انؼهًٛخ فٙ انجذء ثجرَبيظ انذ

 )انحفرٚبد( اٜصبرٚخ. انُقٛجبدانُظرٚخ ٔانؼًهٛخ انًشزًهخ ػهٗ 

 

 أهداف انربنايج: -2
إػذاد فئخ يٍ انًزخصصٍٛ فٙ ػهى اٜصبر ٔانًزبحف ثًطزٕٖ أػهٗ يٍ يرحهخ  - أ

 انجكبنٕرٕٚش ثٓذف ضذ انحبعخ انٕطُٛخ ثبنكٕادر انًزؼهًخ.

رفخ اإلَطبَٛخ ػٍ انزراس انحضبر٘ نهًًهكخ انؼرثٛخ انطؼٕدٚخ ثصفخ خبصةخ إصراء انًؼ - ة

 ٔانغسٚرح انؼرثٛخ ثصفخ ػبيخ.

إصةةراء انًةةبدح اٞصرٚةةخ ٔانزراصٛةةخ انحضةةبرٚخ ػةةٍ انًًهكةةخ انؼرثٛةةخ انطةةؼٕدٚخ يةةٍ خةة ل  - د

 انذراضبد ٔانجحٕس انًكزجٛخ ٔاٞػًبل انًٛذاَٛخ نط ة انذراضبد انؼهٛب.

 

 سى:شروط انقبول بانق -3

ٚقجم انط ة ٔانطبنجبد فٙ ثرَبيظ انذراضبد انؼهٛب ثبنقطى نهًبعطزٛر أٔ انذكزٕراِ حطت 

 شرٔط انقجٕل انزٙ َصذ ػهٛٓب نٕائح ٔأَظًخ انذراضبد انؼهٛب ثبنغبيؼخ.

 -ٔٚشزرط انقطى نهقجٕل فٙ ثرَبيظ انذراضبد انؼهٛب يب ٚهٙ:

 يقبثهخ شخصٛخ نط ة انًبعطزٛر أٔ انذكزٕراِ. -8

نطةة ة انًرشةةحٍٛ نجرَةةبيظ انةةذكزٕراِ ػهةةٗ يطةةزٕٖ فةةٙ انه ةةخ اٞعُجٛةةخ حصةةٕل ا -1

 .مانزٕ ف( درعخ يٍ ايزحبٌ 044ٔثخبصخ اإلَغهٛسٚخ ال ٚقم ػٍ )

ال ٚةةزى رطةةغٛم طبنةةت انًبعطةةزٛر أٔ انةةذكزٕراِ نهرضةةبنخ )اٞطرٔحةةخ( إال ثؼةةذ دراضةةخ  -1

 .ٔاعزٛبز انطبػبد انًقررح، إضبفخ إنٗ يب قذ ٚطهت يٍ يقرراد ركًٛهٛخ

 



 نظاو اندراست: -4
 يقرراد فٙ فصٕل دراضٛخ ٔرقذٚى رضبنخ )أطرٔحخ(.

 

 انربنايج اندراسي: -5
 ػذد انٕحذاد انذراضٛخ )يبػذا انٕحذاد انذراضٛخ انزكًٛهٛخ(:

 ٔحذح. )فص ٌ دراضٛبٌ(. 10انًبعطزٛر:  - أ

 ٔحذح. )فصم دراضٙ(. 81انذكزٕراِ:   - ة

 

 انتخصصاث واملساراث:  -6
ًزبحةةخ حبنٛةةبا يطةةبراٌ، يطةةبر نٝصةةبر انقذًٚةةخ ٔانك ضةةٛكٛخ، انانًبعطةةزٛر: انزخصصةةبد  -أ

ٚذرش انطبنت )انطبنجخ( انًٕاد انًشزركخ فٙ انًطزٕٖ اٞٔل، صى يطبراا   ٔيطبر نٝصبر اإلض يٛخ.

يٍ انًطبراد انخًطخ فٙ انًطزٕٖ انضبَٙ نزكٌٕ يغًٕع انٕحةذاد أرثةغ ٔػشةرٌٔ ٔحةذح. ْٔة ِ 

 انًطبراد انخًص ْٙ: 

 ك ضٛكٙ.-انفٌُٕ       ط -ة    انؼًبرح.       -نقذًٚخ: أاٜصبر ا -8

 انفٌُٕ اإلض يٛخ. -انؼًبرح.       ة -اٜصبر اإلض يٛخ: أ -1

 

 

 

 

 

 

 



 اخلطت اندراسيت

          :  ياجستري:          اندرجت:   

  اٜصبرانقسى :    انطٛبحخ ٔاٜصبرانكهيت : 

 إساليي( –املسار : عاو )قديى                    املستوى )انفصم( األول:

 

 عًارة-املسار: اآلثار انقدميت                        املستوى )انفصم( انثاني:

 املقرراث اإلجباريت

 انوحداث يسًي املقرر ريز املقرر رقى املقرر

 1 آصبر قذًٚخ )يٕضٕع خبص( أصر 881

 1 انؼًبرح فٙ انشرق اٞدَٗ انقذٚى أصر 811

 1 انؼًبرح فٙ انغسٚرح انؼرثٛخ أصر 801

 1 كزبثبد قذًٚخ أصر 861

 81 جمًوع انوحداث

 

 املقرراث اإلجباريت

 انوحداث يسًي املقرر ريز املقرر رقى املقرر

 1 َظرٚبد فٙ ػهى اٜصبر أصر 888

 1 طرق انزبرٚخ ٔٔضبئهّ أصر 881

 1 يٓبراد أصرٚخ أصر 880

 1 يُٓظ انجحش اٞصر٘ أصر 885

 1 ؼرثٛخ انطؼٕدٚخانصُبػبد انزقهٛذٚخ فٙ انًًهكخ ان أصر 854

 81 جمًوع انوحداث

*   



 فنوٌ -املسار: اآلثار انقدميت                          املستوى: )انفصم( انثاني  

 املقرراث اإلجباريت

 انوحداث يسًي املقرر ريز املقرر رقى املقرر

 1 فٌُٕ قذًٚخ )يٕضٕع خبص( أصر 881

 1 انفٌُٕ فٙ انشرق اٞدَٗ انقذٚى أصر 861

 1 كزبثبد انغسٚرح انؼرثٛخ أصر 818

 1 انفٍ فٙ انغسٚرح انؼرثٛخ أصر 818

 81 جمًوع انوحداث

 

 كالسيكي -املسار: اآلثار انقدميت                       املستوى: )انفصم( انثاني     

 املقرراث اإلجباريت

 انوحداث املقرر يسًي ريز املقرر رقى املقرر

 1 فٍ / ػًبرح أصر 811

 1 انفٍ ٔانؼًبرح فٙ انفزرح انك ضٛكٛخ فٙ انغسٚرح انؼرثٛخ أصر 816

 1 كزبثبد ك ضٛكٛخ أصر 815

 1 انفٍ ٔانؼًبرح فٙ انفزرح انك ضٛكٛخ فٙ انشرق اٞدَٗ انقذٚى أصر 811

 81 جمًوع انوحداث

 

 

 

 

 

 

 



 انعًارة  -سار: اآلثار اإلسالييت امل      املستوى )انفصم( انثاني:

 املقرراث اإلجباريت

 انوحداث يسًي املقرر ريز املقرر رقى املقرر

 1 انؼًبرح اإلض يٛخ فٙ انغسٚرح انؼرثٛخ أصر 855

 1 ػًبرح إض يٛخ )يٕضٕع خبص( أصر 851

 1 انؼًبرح انزقهٛذٚخ فٙ انغسٚرح أصر 851

 1 أصٕل انؼًبرح اإلض يٛخ أصر 811

 81 جمًوع انوحداث

 

 فنوٌ -املسار: اآلثار اإلسالييت                    املستوى )انفصم( انثاني:

 املقرراث اإلجباريت

 انوحداث يسًي املقرر ريز املقرر رقى املقرر

 1 انفخبر ٔانخسف اإلض يٙ أصر 816

 1 انًطكٕكبد اإلض يٛخ أصر 858

 1 انكزبثبد اإلض يٛخ أصر 818

 1 فٌُٕ إض يٛخ )يٕضٕع خبص( صرأ 810

 81 جمًوع انوحداث

 

 

 
 
 
 
 




