
            
  

 جامعة القاهرة

 كلية اآلثار

 قسم اآلثار المصرية

 عربيالفرقة الثانية/

 

تشمل المواد و  مواد الفرقة الثانية عربي من واقع المواد المرفوعة على موقع الجامعة
 اإلجبارية واالختيارية:

 

 .(2والفنون المصرية القديمة )العمارة  -1

 .(1تاريخ مصر القديم ) -2

 .)مقرر اختياري( نصوص مختارة من العصر الكالسيكي -3

 .مواقع اثرية  -4

 .اللغة القبطية -5

 .(2اللغة المصرية القديمة ) -6

 .علم البردي -7

 .)مقرر اختياري( الصالت الحضارية بين مصر والشرق األدنى -8

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 (2المصرية القديمة )أوال: العمارة والفنون 
 :(عمارة أوفنون ) مما يلي (1وضوع بحث واحد )م فيالطالب الكتابة  يختار

 

أساتذة  /أستاذ  
 المادة

البريد  
 االلكتروني

الموضوعات البحثية  
 المقترحة

 أهم المراجع المقترحة

د. مها  -1

القناوى 

 (فنون)

 

 

 

Dr_maha_

kinawy@Y

ahoo.com 

 

 

مدارس النحت -1

عصر  فيالفنية 

األسرة الثانية عشرة 

)مع االسترشاد 

بنماذج لتماثيل 

 (فنون) الملوك(

 

  الموضوع الثاني:-2

 الخشبية.الماكيتات  -أ

 تماثيل الشوابتى.-ب

الكتلة.  تماثيل-ج

 (فنون)

 المتحف المصري كتالوج-1

https://www.alarabimag.com/books/18895-

DB1%D9%89.html 

2-Henk, M., “Shabtis”, UCLA Encyclopedia of 

Egyptology, Department of Near Eastern Languages 

and Cultures, UCLA, 2012 in;SHABTIS.pdf  

3-Tooley, A., Middle Kingdom Burial Customs, a study 

of Wooden Models and Related Materials, I, PHD, 

Philosophy, University of Liverpool,1989,in; 

http;//The%20Burial%20of%20the%20Accountant%20

Neferhotep_Middle%20kingdom.pdf 

4-Grajetzki, W., Miniaci, G., The World of Middle 

kingdom Egypt,  Middle Kingdom Studies I-II, London, 

2016,in: 

2http;//Miniaci%20Grajetzki%20The%20world%20of%

0Middle%20Kingdom_MKS1_200dpi%20(1).pdf 

 , New York,1946The Scepter of EgyptHayes, W., -5

ttp;//The_Scepter_of_Egypt_Vol_1_From_the_Earliesth

.Times_to_the_End_of_the_Middle_Kingdom.pdf_ 

6-Aldred, S.,  Middle kingdom art in ancient Egypt,  

London, 1950. 

http;//middlekingdom.pdf 

 

 

https://www.alarabimag.com/books/18895-DB1%D9%89.html
https://www.alarabimag.com/books/18895-DB1%D9%89.html


            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أساتذة  /أستاذ  
 المادة

البريد  
 االلكتروني

الموضوعات البحثية  
 المقترحة

 أهم المراجع المقترحة

بو أد. منى  -2

المعاطى 

 (عمارة)

 

dr.monael

nadi@ 

ymail.com 

 

العمارة الملكية -3

الجنائزية في األسرة 

 (عمارة) ١٢

 الجنائزيةلعمارة ا-4

)لألفراد(  غير الملكية

في األسرة 

 (عمارة)١٢

  أهم المراجع  
  بحث العمارة:  الت 

 
 يمكن االستعانة بها ف

 ، العمارة في مصر القديمة  شكريمحمد أنور -1

https://Studentshistory13.com 

 

 سيد توفيق ، معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية -2

https://mykutubpdf.com 

 

 ، جيمس بيكي، اآلثار المصرية في وادى النيل-3

 

 https://www.kutub-pdf.net 

 

 أحمد فخري ، األهرامات المصرية  -4

pdf.net-Https://www.Kutub 

 

5-Mark Lehner, The Complete pyramids ,2012 

 

https://archive.org 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dr.monaelnadi@%20ymail.c
mailto:dr.monaelnadi@%20ymail.c
mailto:dr.monaelnadi@%20ymail.c
https://studentshistory13.com/
https://mykutubpdf.com/
https://www.kutub-pdf.net/
https://www.kutub-pdf.net/
https://www.kutub-pdf.net/
https://archive.org/


            
 

 (1تاريخ مصر القديم )ثانيا: 

 

 

 

 
 

أستاذ  
أساتذة  /

 المادة

 أهم المراجع المقترحة الموضوعات البحثية المقترحة البريد االلكتروني  

 .د.أ-1

سليمان 

 .الحويلي

 

 

 

 

 

 

s.elhewaily@

yahoo.com     

 

 

 

 

   

موضوع  فيالطالب الكتابة  يختار 

 مما يلي: (1بحث واحد )

عالقات مصر بالنوبة خالل  -1

 .عصر الدولة الوسطى

الصراع الطيبي االهناسي  -2

 .خالل عصر االنتقال األول

الملك امنمحات األول  -3

 . وعصره

-https://ar.wikipedia.org/wiki/مصر القديم 

https://www.ucl.ac.uk/museums-
static/digitalegypt// 
-http://www.ancient- egypt .org/ index. 
html  
-Ancient History Encyclopedia  
موقع مهم لتحميل كتب تاريخ مصر القديم مجانى بصيغة 

 بى دى إف:
-https://download-date-history-pdf-
ebooks.com/1184-1-library-books 
-Shaw, Ian (2003). The Oxford History of 
Ancient Egypt. Oxford: Oxford University 
Press. ISBN 978-0-19-280458-7. 
-Redford, Donald B., ed. (2001). The Oxford 
Encyclopedia of Ancient Egypt. Oxford 
University Press. ISBN 978-0-19-510234-5. 

عبد العزيز صالح: تاريخ مصر القديمة وآثارها، -

 .1992القاهرة 
رمضان عبده السيد: تاريخ مصر القديم، القاهرة -

1993. 
 

د. زكية  -2

  زكي. 

 

zzgamal@ 

gmail. com 

 

السياسة الداخلية في األسرة  -4

الخامسة وما شهدته من 

 مستجدات من خالل المصادر

  مع التعليل كلما أمكن.

في  خارجيةالسياسة ال -5

األسرة السادسة وما شهدته من 

المصادر مستجدات من خالل 

 مع التعليل كلما أمكن.

mailto:s.elhewaily@yahoo.com
mailto:s.elhewaily@yahoo.com
mailto:%20%20zzgamal@gmail.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/مصر%20القديم
https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/
https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/
http://www.ancient.eu.com/egypt/
https://download-date-history-pdf-ebooks.com/1184-1-library-books
https://download-date-history-pdf-ebooks.com/1184-1-library-books
https://archive.org/details/oxfordhistoryofa00shaw
https://archive.org/details/oxfordhistoryofa00shaw
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-19-280458-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_B._Redford
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-19-510234-5


            
 

 مختارة من العصر الكالسيكي )اختياري( ثالثا: نصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أستاذ/ أساتذة  
 المادة

 أهم المراجع المقترحة الموضوعات البحثية المقترحة البريد االلكتروني  

أ.د. محمود 

 عبيد

Mahmoud_ 

shahat_9@ 

hotmail.com 

 

يختار الطالب الكتابة في موضوع 

 بحث واحد )1( مما يلي:
 

ب من  30.بداية الفصل رقم 1
يتضمن  والذيكتاب الموتى، 

تعويذة تكتب عادة على 
جعارين القلب، وتشير لوزن 

 القلب أمام أوزير.
. النص المصاحب لمنظر 2

قدوم األجانب وهم حاملين 
الجزية من مقبرة الوزير 
رخميرع )عصر الملك تحتمس 

 الثالث األسرة الثامنة عشر(.
 . جزء من نشيد لرع من3

مقبرة القائد حور محب، الملك 
حور محب فيما بعد )نهاية 

 األسرة الثامنة عشرة(.
 

1-K. Sethe, Urkunden der 18. 

Dynastie, 2nd ed.(Lepizig, 1906-

1909; rpt. Berlin, 1961). 

2-A. Gardiner, Egyptian 

Grammar. Being an introduction to 

the Study of Hieroglyphs,  3rd 

edition, revised (Griffith Institute, 

Oxford 1957). 

3- J. Assmann, Ägyptische 

Hymnen und Gebete (1999). 

 

 روابط الحصول علی المراجع
1.www.totenbuch-project-
uni.bonn.de 
Totenbuch Project Bonn. 
2.www.ub.uni.heidelberg.de 
Digital library-Heidelberg 
University. 
3.www.archive.org. 
Interner Archive: Digital library. 

 



            

 رابعا: المواقع األثرية:

أستاذ/ أساتذة  
 المادة

الموضوعات البحثية   البريد االلكتروني  
 المقترحة

 أهم المراجع المقترحة

أ.د. حسين 

 ربيع

huseinrabie

@gmail.com 

 

 يختار الطالب الكتابة في 
موضوع بحث واحد )1( 

 مما يلي:

مقابر قبة الهوا  -1

  .بأسوان

 فيدينة بوتو م -٢

  .مصر القديمة

 فيأثار الهكسوس  -٣

  .مصر

قابر بنى حسن م -٤

  .بالمنيا

بل معبد أبو سم -٥

  .الكبير بأسوان

 أوال : معبد بو سنبل 
قاهرة ، عوض هللا، أبو سنبل بين الصخر و االنسان، ال فتحيمحمد -

 .بدون تاريخ

 .2001حواس، أبو سنبل معابد الشمس المشرقة ، القاهرة، زاهي-
 لجزءبد الحليم نور الدين ،مواقع اآلثار المصرية القديمة ، اع-

 م.2009الثانى ، القاهرة ، 
األدنى  مهران ، المدن الكبرى فى مصر و الشرق بيوميمحمد -

 م.1999القديم ، الجزء األول مصر ، 

Sheafer S.A., Ramses the great , New York , 2009. 
 ثانيا : عن مقابر قبة الهوا : 

لجزء بد الحليم نور الدين ،مواقع اآلثار المصرية القديمة ، اع-

 .2012الثانى ، القاهرة ، 
قبة الهوا غرب  ، المقابر الصخرية بمنطقة الشرقاويباسم سمير -

د أسوان ، رؤية عامة مرجعية طبوغرافية سياحية في: مجلة اتحا
لعلمي امعات العربيّة للسياحة والضيافة، عدد خاص بـ المؤتمر الجا

معاهد وأقسام الدولي الثالث للسياحة العربيّة للجمعية العلمية لكليات و
قد بمكتبة السياحة العربيّة: رؤية مستقبلية للسياحة العربيّة، المنع

م(، المجلد التاسع )عدد 2012نوفمبر  15-13اإلسكندرية )في الفترة 
لسويس، جامعة قناة ا-(: الجزء األول )كلية السياحة والفنادقخاص

 .53-1م(، 2012ديسمبر 

Vischak D.A., The cemetery of Qubbet elHawa, New 
York,2006.  

 ثالثا : مدينة بوتو : 
،  سماعيل عبد الفتاح ، نشأة مدينة بوتو و أهميتها الحضاريةا-

 .26-1ص  ، 2006،  6العرب ، العدد  لآلثاريينمجلة االتحاد العام 
 وزى مكاوى و على رضوان ، بوتو تل الفراعين ، مركز الثقلف-

، مجلة  ومعقل الزعامة السياسية للدلتا قبل وحدة القطرين الديني

 .99-93، ص 2000،  1العرب ، العدد  اآلثاريين
 :  عن المعبودة واجيت ربة مدينة بوتو و غيرها من المعبودات و-

Wilkinson R.H., The complete  gods and goddesses 
of  ancient Egypt , New York, 2003. 

 ،ترجمة زكى سوس ، القاهرة   ،فرانسوا ديماس ، آلهة مصر -

 م.1998

هرة ، ، القا 1عبد الحليم نور الدين ، ديانة مصر القديمة ، ج-

 . م 2010



            

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hart G., The Routledge dictionary  of Egyptian gods 
and goddesses, New York,2005. 

 ،، القاهرةقدري، الديانة المصرية القديمة ، ترجمة أحمد  تشرني-

1996.  
 رابعا : مقابر بنى حسن : 

 النشر:

New Berry , Beni Hasan , London , 1893 
 و شرح المناظر : 

Aldred C., Middle kingdom art , London, 1950. 
مصر الوسطى ، القاهرة ،  فيعبد الغفار شديد ، مقابر بنى حسن 

2008 . 
،محافظة المنيا  ، المواقع االثرية والمزارات  الشرقاويباسم سمير 

 م.2010الدينية ، القاهرة ، 
 و عن المنطقة و أهم المقابر بها : 

Beni Hasan  من موقع االنترنت 
 خامسا : اثار الهكسوس 

تاريخ مصر القديم م الجزء األول، القاهرة ،  رمضان عبده على ن

2006 
 و عن المظاهر الحضارية و أهم آثار الهكسوس : 

، مصر خالل سيطرة الهكسوس ،  هويديو هاجر  مناعيمريم 

 م2016

Bietak M., Avaris , the capital of the Hyksos, 1996. 

 



            

 206م ص  (1خامسا: لغة قبطية )
 )مجموعة ب(و د/ والء علي عبد الرحمن)مجموعة أ( د/هند صالح الدين  :مشتركة بينالمادة 

أستاذ/ أساتذة  
 المادة

الموضوعات البحثية   البريد االلكتروني  
 المقترحة

 أهم المراجع المقترحة

 )مجموعة أ(

د/ هند صالح 

 الدين

salaheldin

ali304@g

mail. com 

 فيالطالب الكتابة  يختار

 (1موضوع بحث واحد )

 مما يلي:

لجملة االسمية ذات ا -1
 -الخبر الظرفي )تركيب

دا صلة ( مستشه -نفي
 بأمثلة مما درست.

مية ذات الجملة االس -2
 -الخبر االسمي )تركيب

ا صلة( مستشهد -نفي
 بأمثلة مما درست.

زمن الماضي  -3
صلة(  -نفي -)تركيب

مستشهدا بأمثلة مما 
 درست.

ع من المضارز -4
صلة(  -نفي -)تركيب

مستشهدا بأمثلة مما 
 درست.

من المستقبل ز -5
صلة(  -فين - )تركيب

مستشهدا بأمثلة مما 
 درست.

 

 

1- Introduction to Sahidic Coptic by  Thomas 

Lambdin : 

https://suciualin.files.wordpress.com/2011/06/la

mbdin-introduction-to-sahidic-coptic.pdf 

2- Introduction to Sahidic Coptic by  Bentley 

Layton: 

https://gnosis.study/library/%D0%9A%D0%BE
%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B

%D0%BA/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%

B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/EN
G/Layton%20B.%20-

%20Coptic%20in%2020%20Lessons.%20Introd

uction%20to%20Sahidic%20Coptic%20With%2
0Exercises%20and%20Vocabulaties.pdf 

3- An Introductory Coptic Grammar (Sahidic 

Dialect) by John Martin Plumley: 

https://www.suscopts.org/deacons/coptic/introdu
ctory-Sahidic-Coptic-Grammar_John-Martin-

Plumley-1948.pdf 

4- Coptic Etymological Dictionary by 

Jaroslav Černy:  

https://archive.org/details/CopticEtymologicalDi

ctionary.pdf./page/n5/mode/2up. 

 
 
 

 

 

 

 

https://suciualin.files.wordpress.com/2011/06/lambdin-introduction-to-sahidic-coptic.pdf
https://suciualin.files.wordpress.com/2011/06/lambdin-introduction-to-sahidic-coptic.pdf
https://gnosis.study/library/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ENG/Layton%20B.%20-%20Coptic%20in%2020%20Lessons.%20Introduction%20to%20Sahidic%20Coptic%20With%20Exercises%20and%20Vocabulaties.pdf
https://gnosis.study/library/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ENG/Layton%20B.%20-%20Coptic%20in%2020%20Lessons.%20Introduction%20to%20Sahidic%20Coptic%20With%20Exercises%20and%20Vocabulaties.pdf
https://gnosis.study/library/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ENG/Layton%20B.%20-%20Coptic%20in%2020%20Lessons.%20Introduction%20to%20Sahidic%20Coptic%20With%20Exercises%20and%20Vocabulaties.pdf
https://gnosis.study/library/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ENG/Layton%20B.%20-%20Coptic%20in%2020%20Lessons.%20Introduction%20to%20Sahidic%20Coptic%20With%20Exercises%20and%20Vocabulaties.pdf
https://gnosis.study/library/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ENG/Layton%20B.%20-%20Coptic%20in%2020%20Lessons.%20Introduction%20to%20Sahidic%20Coptic%20With%20Exercises%20and%20Vocabulaties.pdf
https://gnosis.study/library/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ENG/Layton%20B.%20-%20Coptic%20in%2020%20Lessons.%20Introduction%20to%20Sahidic%20Coptic%20With%20Exercises%20and%20Vocabulaties.pdf
https://gnosis.study/library/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ENG/Layton%20B.%20-%20Coptic%20in%2020%20Lessons.%20Introduction%20to%20Sahidic%20Coptic%20With%20Exercises%20and%20Vocabulaties.pdf
https://gnosis.study/library/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ENG/Layton%20B.%20-%20Coptic%20in%2020%20Lessons.%20Introduction%20to%20Sahidic%20Coptic%20With%20Exercises%20and%20Vocabulaties.pdf
https://gnosis.study/library/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ENG/Layton%20B.%20-%20Coptic%20in%2020%20Lessons.%20Introduction%20to%20Sahidic%20Coptic%20With%20Exercises%20and%20Vocabulaties.pdf
https://www.suscopts.org/deacons/coptic/introductory-Sahidic-Coptic-Grammar_John-Martin-Plumley-1948.pdf
https://www.suscopts.org/deacons/coptic/introductory-Sahidic-Coptic-Grammar_John-Martin-Plumley-1948.pdf
https://www.suscopts.org/deacons/coptic/introductory-Sahidic-Coptic-Grammar_John-Martin-Plumley-1948.pdf
https://archive.org/details/CopticEtymologicalDictionary.pdf./page/n5/mode/2up
https://archive.org/details/CopticEtymologicalDictionary.pdf./page/n5/mode/2up


            

 

 

أستاذ/ أساتذة  
 المادة

أستاذ/ أساتذة  
 المادة

الموضوعات البحثية  
 المقترحة

المراجع المقترحةأهم    

مجموعة 

د/ والء  )ب( 

على عبد 

 الرحمن 

drwalaaali

32@ 

yahoo. 

com   

 فيالطالب الكتابة  يختار

 (1موضوع بحث واحد )

 مما يلي:

األدوات المستخدمة -1
     الوثائق القبطية  في

 –)أدوات التعريف 
أدوات  –أدوات التنكير 

أدوات اإلضافة  –الربط 
أدوات النداء( متناوالً  –

كل نوع على حدة مع 
توضيح األشكال 
المختلفة لكل أداة 
واستخداماتها  تطبيقًا 

 .على نماذج مما درست
الجملة اإلسمية -2

جملة  –محدًدا أنواعها 
كيفية  –الصلة منها 

نفيها ، مع إعطاء 
نماذج تطبيقية مما 

  .درست
اثنان من الصيغ -3

الفعلية مما تم دراستها 
 –محدداً نوع الزمن 
 –تكوين الصيغة 

صيغة  –استخداماتها 
كيفية  –الصلة منها 

نفيها ، مع إعطاء 
نماذج تطبيقية مما 

 .درست

- - 
 رابط الحصول على مراجع: -

  - http:// Coptic-treasures.com. 

 شنودة ماهر اسحق و يوحنا نسيم يوسف ،  القس -

 .2002، القاهرة  القبطيتراث األدب        

 ، قواعد اللغة المصرية القبطيةجورج صبحى ، -

         .1935القاهرة         

- Černy, J., Coptic Etymological Dictionary, 

Cambridge 1976.  

- Lambdin, T.O., Introduction to Sahidic  

Coptic, Cambridge 1982.  

- Layton, B., A Coptic Grammar with 

Chrestomathy and Glossary Sahidic Dialect, 

Wiesbaden 2000.  

-…….,Coptic in 20 Lessons: Introduction to  

Sahidic Coptic, Paris 2007 . 

- Mallon, A., Grammaire Copte , Imprimerie 

Catholique Beytouth 1956.  

- Walters, An Elementary Coptic Gramer,  

Oxford 1972.                                          

 

 

 

 

 

mailto:drwalaaali32@yahoo.com
mailto:drwalaaali32@yahoo.com
mailto:drwalaaali32@yahoo.com
mailto:drwalaaali32@yahoo.com


            

 2سادسا:اللغة المصرية القديمة

 

أستاذ/ أساتذة  
 المادة

 المقترحةأهم المراجع   الموضوعات البحثية المقترحة البريد االلكتروني

 (مجموعة أ)

 حنان محرم .د 

 

 ( مجموعة ب)

 أحمد بدران .د

 

Hanan.taha2051
@gmail.com 

 
 

ahmedbudran@ 
hotmail.com 
 

 فيالطالب الكتابة  يختار 

مما  (1موضوع بحث واحد )

 يلي:

المختلفة  وأنواعهالتقديم  -1

والهدف منة في اللغة المصرية 

دراسة توضيحية  -القديمة 

  .باألمثلة

أنواع الجمل الفرعية التابعة  -٢

 -في اللغة المصرية القديمة 

دراسة تطبيقية باألمثلة علي 

الجمل  هواحد فقط من هذ

  .التابعة

مفهوم مشتقات األفعال مع  -٣

 -اما المصدر او الحال اختيار

o.p) ) 

كنموذج تطبيقي لتوضيح هذا 

 .المفهوم

الجملة ذات البناء شبة  -٤

دراسة  -(p.v.c ) الفعلي

  توضيحية باألمثلة

نشأة اللغة المصرية القديمة  -5

 .وتطورها وخطوط الكتابة

           1-Gardiner, A.H. Egyptian Grammar, 

F    Oxford, London, 1957.  

     

    2-Faulkner, R. o, a Concise Dictionary  

     of Middle Egyptian, Oxford, 1962. 

 

    3- Allen, J., Middle Egyptian, An 

1.      Introduction to the Language and  

2.      culture of Hieroglyphs. 

4-Bakir, A.M. An Introduction to the 

             Study of the Egyptian Language. A 

            Semitic Approach, I: Middle Egyptian, 
            Cairo, 1987. 

   5- Englund, G., Middle Egyptian,  

    an Introduction, Uppsala, 1988. 

    6-Erman A.,& Grapow, H., Wörterbuch    

     der ägyptischen spracche , Die  

       Belegstellen, Berlinund Leipzig,1940- 

    

      7-Hannig,R,Die Sprache der 

      pharaonen Grobes Handwörterbuch, 

             Mainz 1955.  

  

عبد الحليم نور الدين ، اللغة المصرية القديمة،- 8 

2008)العصر الوسيط(   

 

 

 

mailto:Hanan.taha2051@gmail.com
mailto:Hanan.taha2051@gmail.com
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 سابعا :الصالت الحضارية المتبادلة بين مصر والشرق األدنى القديم 
 

 

 

أساتذة  
 المادة

البريد  
 االلكتروني  

الموضوعات البحثية  
 المقترحة

 أهم المراجع المقترحة

د. داليا  

 السيد

daliakm

t77@ 

yahoo. 

com 

يختار الطالب الكتابة في 

( من 1موضوع بحث واحد )

 الموضوعات التالية:

الصالت الحضارية بين  -1

 مصر القديمة وجبيل.

الصالت الحضارية بين  -2

مصر القديمة والعراق 

 القديم.

1-Nelson, H. Fragments of Egyptian old kingdom vessels from 

Byblos, in Beyrtus, I, 1934                                                                  

2-Samuel, S.; From Egypt to Mesopotamia: A Study of Predynastic 

Trade Routes Studies in Nautical Archaeology, Texas A&M 

University Press, 1998.          3-Smith, W.S., Interconnections in the 

Ancient Near East, A Study of the Relationships between the Art of 

Egypt, the Aegean, and Western Asia,  New Haven & London, 1965.                                                                                 

4-Tufnell, O.& Ward, W.A., Relations between Byblos, Egypt and 

Mesopotamia at the end of the third millennium B.C. A Study of a 

Montet Jar, Syria. Archéologie, Art et histoire vol: 43,1966. 

 
د. دينا زين 

 العابدين

dinazain9

6@ 

yahoo. 

com 

الصالت الحضارية بين  -3

 القديمة وليبيا.مصر 

 

الصالت الحضارية بين -4

 مصر القديمة واألنباط

 

 

 الصالت الحضارية بين مصر القديمة وليبيا-1

  القديمة  الفرعونية والدولة الليبيين بين السياسية العالقاتسرار, وليد, " -
م(, 2017) 10, مجلة كلية اآلداب, جامعة مصراتة ع ق. م"2780-2263

 .140 -115ص 
شاهين, عالء, "العالقات المصرية الليبية في العصور البرونزية من األلف  -

الثالث إلى نهاية األلف الثاني قبل الميالد", حوليات اآلداب والعلوم 
-7م(, ص 2003) 195, الرسالة 23االجتماعية, جامعة الكويت, حولية 

117. 
الل اآلثار العقون, أم الخير, "مظاهر المجتمع والحضارة الليبية من خ -

 (.7المصرية القديمة", مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب )
ق. 950 -ق. م715العقون, أم الخير, دولة األمازيغ في مصر الفرعونية  -

 م, دار القدس.
 الصالت الحضارية بين مصر القديمة واألنباط-2

 الجزيرة غرب شمال بين الحضاري والتواصل التزامنالذيبي, محمد,  -
 لآلثاريين العام لإلتحاد عشر الخامس المؤتمر ومصر القديمة, أعمال العربية
 العرب لآلثاريين العام , اإلتحاد15دراسات في آثار الوطن العربي  : العرب

 .2012, 1بوجدة, مج  األول محمد وجامعة
سيد, عبد المنعم, صالت األنباط بمصر من خالل النقوش لنبطية على  -

راء مصر الشرقية, مجلة كلية آلداب والعلوم االنسانية, صخور الحجاز وصح
 .59 -42م(, ص 1981جامعة الملك عبد العزيز )

محمود, راجح, عالقات األنباط الدول والشعوب المجاورة, رسالة دكتوراه,  -
 م.2004المعهد العالي لحضارات الشرق األدنى القديم, جامعة الزقازيق, 

 .وقع التواصل االجتماعي فيس بوكعلى جروب يوميات أثرية على م
والبطالمة",  االنباط بين والسياسية االقتصادية العالقات , فرحة, "عطيوي -

 م(. 2007) 30الفتح, ع  مجلة

http://www.persee.fr/collection/syria
mailto:dinazain96@yahoo.com
mailto:dinazain96@yahoo.com
mailto:dinazain96@yahoo.com
mailto:dinazain96@yahoo.com


            
 

 :218م ص  علم البرديثامنا: 

 

 وهللا ولي التوفيق ؛؛؛

أستاذ/ أساتذة  
 المادة

البريد االلكتروني  
 إلرسال البحث

الموضوعات البحثية  
 المقترحة

 المقترحةأهم المراجع  

د/ دعاء 

 الجعار

doaa_ibrahem

@hotmail.com 

 

يختار الطالب الكتابة  

في موضوع بحث واحد 

( من الموضوعات 1)

 التالية:

تابة كصفات امو -1

البردية وكيفية 
تنسيقها طبقا 

 . لموضوعها
 

عالج -2

صيانة وترميم و
.البردى  

 
طرق عرض -3

وتخزين البردى 

مطبقا ذلك على 
احدى البرديات 

الموجودة 
 بالمتاحف . 

- J. Černy, Paper and Books in Ancient 
Egypt, London ,1952.  
- R. Parkinson, St. Quirk, Papyrus, 
London, 1995.  
- B. Leach, J. Tait., Papyrus, in: Ancient 
Egyptian Material and Technology, 
Cambridge, 2000, p.228-253. 

 -عبد اللطيف افندي البردي دراسة اثرية وتاريخية -

    2008 -طرق الترميم والصيانة االنجلو 
 ،القاهرة  ،البردي واللوتس -محمد محمد الصغير  -

1984 
 األنجلو  -علم البردي  -محمد حمدي ابراهيم  -

 روابط المراجع:
 

https://academia.edu/resource/work/257012

31 

https://academia.edu/resource/work/140544

4 

https://cguaa.journals.ekb.eg/article_42281_

bd7d85090078858ae0d9b981b906de56.pdf 

http://wadod.net/library/41/4130.pdf 

http://download1590.mediafire.com/0sbnacv

o5a0g/4by7vdo34dg3hve/%D8%A7%D8%

AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%8

9%88%D8%A7%D8%AF_8%D9%85%D

D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%%

D8%A7%D8%A8%D8%A9.pdf 

 

 
 

 

mailto:doaa_ibrahem@hotmail.com
mailto:doaa_ibrahem@hotmail.com
https://academia.edu/resource/work/25701231
https://academia.edu/resource/work/25701231
https://academia.edu/resource/work/1405444
https://academia.edu/resource/work/1405444
https://cguaa.journals.ekb.eg/article_42281_bd7d85090078858ae0d9b981b906de56.pdf
https://cguaa.journals.ekb.eg/article_42281_bd7d85090078858ae0d9b981b906de56.pdf
http://wadod.net/library/41/4130.pdf
http://download1590.mediafire.com/0sbnacvo5a0g/4by7vdo34dg3hve/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9.pdf
http://download1590.mediafire.com/0sbnacvo5a0g/4by7vdo34dg3hve/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9.pdf
http://download1590.mediafire.com/0sbnacvo5a0g/4by7vdo34dg3hve/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9.pdf
http://download1590.mediafire.com/0sbnacvo5a0g/4by7vdo34dg3hve/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9.pdf
http://download1590.mediafire.com/0sbnacvo5a0g/4by7vdo34dg3hve/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9.pdf
http://download1590.mediafire.com/0sbnacvo5a0g/4by7vdo34dg3hve/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9.pdf

