
 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية
 م0200/  0202ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

 ولى دبلوم آثار  المصريةأ

 اليوم المادة كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 تاريخ مصر القديم دولة د. انور سليم 4/6 شيحة اجبارى 
 أولقديمة وعصر انتقال 

 السبت 525م ص 

 525م ص  آثار ما قبل التاريخ أ.د ابو الحسن بكرى 6/8 شيحة اجبارى 

 مدخل الى تاريخ وحضارة د. حسين ربيع  4/6 شيحة اجبارى 
 مصر القديمة

 االحد 522م ص 

 د. عادل نصر  6/8 شيحة اجبارى 
غادة عبد د .

 المقصود

 دولة (2آثار مصرية قديمة)
 انتقال أولقديمة وعصر 

 526م ص 

 االثنين 524م ص  العصر العتيق د. ايمان السيد 4/6 شيحة اجبارى 

آثار شرقية العرق واألناضول  ناصر مكاوى أ.د 6/8 شيحة اجبارى 
(2) 

 528م ص 

 االربعاء 525م ص  (2لغة مصرية قديمة ) د. أحمد بدران 4/6 شيحة اجبارى 

 المواد األختيارية

 غاده مصطفىد.     اختيارى
 د.غاده عبد المقصود 

  535م ص  مواقع أثرية

  534م ص  تاريخ العلوم القديمة د. منى زهير    اختيارى

 542م ص  فن حفائر ومتاحف دعاء الجعارد.    اختيارى

  505م ص  قراءات اثرية)بلغة أوربية(  غاده عبد المقصودد.    اختيارى
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 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية

 م0200/  0202ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

 ثانية دبلوم آثار  المصرية

 اليوم المادة كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 السبت 505م ص  (0لغة قبطية ) بدراند احمد  4/6 سمير اجبارى 

 أ.د جمعة محمد 6/8 سمير اجبارى 
 أ.د محمد مصطفى

 523ت ث  ئ ترميم اآلثاردمبا

 (3تاريخ مصر القديم ) أ.د ناصر مكاوى 4/6 سمير اجبارى 
 دولة حديثة

 االثنين 526م ص 

 528م ص  (3لغة مصرية قديمة ) أ.د سعاد عبد العال 6/8 سمير اجبارى 

 (3آثار مصر القديمة ) د. طارق توفيق 4/6 سمير اجبارى 
 دولة حديثة

 الثالثاء 525م ص 

 502م ص  (0هيراطيقى ) د. خالد حسن 6/8 سمير اجبارى 

 د. منى زهير 4/6 سمير اجبارى 
 د. غادة مصطفى

 االربعاء 522 م ص فنون صغرى

    6/8 سمير  اختيارى

 المواد األختيارية

 سليمان حامد أ.د    اختيارى
 د. داليا السيد

  508م ص  (0آثار شرقية قديمة )

  532م ص  العمارة القبطية د. ميسرة عبدالله    اختيارى

  535م ص  (3خط هيراطيقى ) خالد حسن د.    اختيارى
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 ثار المصريةجدول الدراسات العليا قسم اآل

 م0200/  0202ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

 أولى  دبلوم  آثار ما قبل التاريخ

 اليوم المادة كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 السبت 525م ت  جيولوجية األرض المصرية حمدان أ.د محمد  6/ 4 مكتب اجبارى 

األزمنة الجيولوجية ونشأة  حمدان أ.د محمد 8/ 6 مكتب اجبارى 
 النباتات والكائنات الحية

 525م ت 

فى عصور ما قبل الفن  أ.د مصطفى عطاالله 6/ 4 مكتب اجبارى 
 التاريخ

 االحد 502م ت 

األدوات الحجرية وتقنيتها  أ.د مصطفى عطاالله 8/ 6 مكتب اجبارى 
 فى العالم

 528م ت 

 االثنين 526م ت  بولوجيامقدمة فى علم األنثر محمد مسعدد.  6/ 4 مكتب اجبارى 

 بكرى ابو الحسن أ.د 8/ 6 مكتب اجبارى 
 د. ايمان السيد

عصور ما قبل التاريخ فى 
 أوروبا وآسيا الوسطى

 526م ت 

عصور ما قبل التاريخ فى  ابو الحسن بكرىأ.د  6/ 4 مكتب اجبارى 
 العالم القديم

 الثالثاء 522م ت 

  المواد االختيارية 

  533م ت  األثنوجرافيا األثرية محمد مسعدد.     اختيارى

  532م ت  القبائل البدائية المعاصرة د. علياء الحسينى    اختيارى

الحفائر فى مواقع ما قبل  ايمان السيدد.    اختيارى
 التاريخ

  532م ت 
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 ثار المصريةجدول الدراسات العليا قسم اآل
 م0200/  0202الجامعى ول للعام الفصل الدراسى األ

 ثانية  دبلوم  آثار ما قبل التاريخ

 اليوم المادة كود اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 أ.د طارق جالل 4/6 مكتب  اجبارى 
 )انتداب(

عصر ما قبل التاريخ في العالم 
 القديم

 السبت 524ح أ 

عصور ماقبل التاريخ فى  أ.د أبو الحسن بكرى 6/8 مكتب اجبارى 
 األمريكتين واستراليا

 504م ت 

المعتقدات الدينية والجنائزية  أ.د احمد عيسى 4/6 مكتب اجبارى 
 فى عصور ما قبل التاريخ

 االحد 505م ت 

دراسات مقارنة لحضارات  أ.د أبو الحسن بكرى 6/8 مكتب اجبارى 
 ماقبل التاريخ فى العالم الغربى

 505م ت 

أشكال وزخرفة الفخار فى  د. إيمان السيد 4/6 مكتب اجبارى 
الشرق األقصى فيما قبل 

 التاريخ

 االثنين  508م ت 

نشأة الكتابة وتطورها فى  د. إيمان السيد 6/8 مكتب اجبارى 
 العصر العتيق

533م ت   

عصور ماقبل التاريخ فى  أ.د مصطفى عطا الله 4/6 مكتب اجبارى 
 جنوب وشرق أفريقيا

 الثالثاء 524م ت 

 عصر ماقبل األسرات أ.د مصطفى عطا الله    
 )األسرة صفر(

 523م ت 

 المواد االختيارية

  532ت ث  تصوير فوتوغرافى د. مها )ترميم(    اختيارى

دراسات مقارنة لحضارات  أ.د أبو الحسن بكرى    اختيارى
 ماقبل التاريخ فى العالم الغربى

  505م ت 
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 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية
 م0200/  0202ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

 برنامج دكتوراه ما قبل التاريخ

كود   اسم المادة اسم الدكتور الساعة اجبارى المكان
 المادة

 اليوم

المناهج التحليلية لدراسة  أ.د ابو الحسن بكرى  4/6 اجبارى مكتب
 األدوات الحجرية 

 األحد 522أ م 

قراءات حديثة فى فخار  د. ايمان السيد 4/6 اجبارى مكتب
 ما قبل التاريخ 

 الثالثاء 520أ م 

موضوعات مختارة من  أ.د مصطفى عطا الله 6/8 اجبارى مكتب
عصور  الفن الصخرى فى

 ما قبل التاريخ 

 الثالثاء 523أ م 

 المواد االختيارية

   Prof.Dr.Kupper  الفترة الالحقة على
العصر الحجرى القديم فى 

 الصحراء الكبرى

 525أ م 

   Dr.Heiko  تطبيقات ميدانية على
أساليب الحفر والتنقيب 
 فى مواقع ما قبل التاريخ 

 520أ م 

المود الخام فى عصور ما   حافظد. محمود عبد ال   
 قبل التاريخ 

 526أ م 

   Dr.Heiko  البيئة فى عصور ما قبل
 التاريخ 

 525أ م 
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 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية
 م0200/  0202 ول للعام الجامعىالفصل الدراسى األ

 ثار مصرية  آبرنامج ماجستير 

كود   اسم المادة اسم الدكتور الساعة اجبارى المكان
 المادة

 اليوم

ق ب  قاعة بحث أ.د محمد حمزة   4/6 اجبارى توفيق
620 

 االحد

 موضوع خاص أ.د هبة نوح 4/6 اجبارى ابو بكر
 )لغة مصر القديمة (

م ص 
625 

 االثنين

 أ.د عالء شاهين 4/6 اجبارى توفيق
 أ.د ناصر مكاوى

 خاص موضوع 
 )فى تاريخ مصر القديم(

م ص 
623 

 
 الثالثاء

 موضوع خاص عزة فاروقأ.د  4/6 اجبارى توفيق
 )فى آثار مصر القديمة (

م ص 
624 

 
 االربعاء
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 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية
 م0200/  0202ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

 برنامج ماجستير آثار مصرية انجليزى

كود   اسم المادة اسم الدكتور الساعة اجبارى المكان
 المادة

 اليوم

 موضوع خاص أ.د احمد عيسى  4/6 اجبارى مكتب
 )فى آثار مصر القديمة (

م ص 
624   

 األحد

 موضوع خاص أ.د زينب محروس 4/6 اجبارى مكتب
 )لغة مصرية القديمة (

م ص 
625 

 االثنين

 أ.د عالء شاهين 6/8 اجبارى مكتب
 

 خاصموضوع  
 )فى تاريخ مصر القديم(

 

م ص 
623  

 ناصر مكاوىأ.د  4/6 اجبارى مكتب
 

ق ب  قاعة بحث
620 

 الخميس
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 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية
 م0200/  0202ول للعام الجامعى الفصل الدراسى األ

 برنامج دكتوراه أثار مصرية

كود   اسم المادة اسم الدكتور الساعة اجبارى المكان
 المادة

 اليوم

أحمد عيسى أ.د 4/6 اجبارى مكتب فن البالط والفن  
في مصر  اإلقليمي

 القديمة

م ص 
522 

 األحد

  أ.د  عالء الدين شاهين 4/6 اجبارى مكتب
مكاوىأ.د  ناصر    

موضوعات في تاريخ 
همصر القديم  

م ص 
520 

 الثالثاء

 د. أحمد مكاوى  6/8 اجبارى مكتب
د. خالد حسن   

ي ف العلميمنهج النشر 
 مجال اآلثار

م ص 
523 

 المواد االختيارية

 نصوص هيروغليفية   
من العصر المتأخر 
والعصرين اليوناني 

 والروماني

م ص  د. حنان محرم
526 

 مصر الخارجيةعالقات    
 خالل العصر المتأخر

 أ.د حسين ربيع 
د. فوزيه عبد الله   

م ص 
525 
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 سالميةجدول الدراسات العليا لقسمى اآلثار المصرية واإل
 0200/  0202للعام الجامعى الفصل الدراسى األول 

 أولى دبلوم تاريخ الفن

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 د. شريف شعبان 6/  4 ليلى اجبارى 
 د. نفين يحيى

مصادر دراسة الفنون فى 
 العالم القديم

 السبت 526ت ف 

 أ.د محمود ابراهيم 8/ 6 ليلى اجبارى 
 د. ماجدة الشيخة

 525ت ف  مقدمة عن الفن

 د. غادة الجميعى 6/  4 ليلى اجبارى 
 د. ريهام سعيد

دراسات اثرية وفنية مقارنة 
 )الهند(

 االحد 502ت ف 

 محسن نجم الدينأ.د  8/ 6 ليلى اجبارى 
 سليمان حامد أ.د 

تاريخ الفن فى الشرق األدنى 
 القديم

 526ت ف 

 د سعيد مصيلحى 6/  4 ليلى اجبارى 
 سعاد حسند. 

 الثالثاء 525ت ف  الفن االسالمى

الفن فى عصور ما قبل  أ.د مصطفى عطا الله  8/ 6 ليلى اجبارى 
 التاريخ

 522ت ف 

 الفن  المصرى القديم حتى د. مها سمير 6/  4 ليلى اجبارى 
 نهاية عصر االنتقال االول

 االربعاء  525ت ف 

 المواد االختيارية

  542م ص  فن متاحف وحفائر نصر الديند. حسن     اختيارى

  525م ص  تاريخ مصر القديم د. انور سليم    اختيارى

  526م ص  (2اثار مصرية قديمة ) د. عال العبودى    اختيارى

  526م ت  مقدمة فى علم األنثروبولوجيا محمد مسعدد.     اختيارى

مبادئ الجيولوجيا والمسح  د. محمود عبد الحافظ     اختيارى
 األثري

  534ت ف 
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 سالميةجدول الدراسات العليا لقسمى اآلثار المصرية واإل
 م0200/  0202للعام الجامعى الفصل الدراسى األول 

 ثانية دبلوم تاريخ الفن

 اليوم المادة كود اسم المادة دكتوراسم ال الساعة المكان اجبارى اختيارى

 د. ايهاب احمد   4/6 توفيق اجبارى 
 د. عماد سليمان 

 السبت 505ت ف  الفن المقارن فى العصور الوسطى 

 أ.د جمعة محمد 6/8 توفيق اجبارى 
 محمد مصطفى أ.د

 523ت ث  ئ ترميم اآلثاردمبا

  520ت ف  اليونانىفنون العصر  نفين يحيىد.  4/6 ابو بكر اجبارى 
 

 د. طة عمارة  6/8 ابو بكر اجبارى  االثنين
 د. محمد فراج  

الفن المقارن فى مصر وجنوب 
 شرق آسيا

 503ت ف 

القديم فى العصر  ىالفن المصر د. حسين ربيع 4/6 توفيق اجبارى 
 المتأخر

 الثالثاء 522ت ف 

أ.د محمود  6/8 توفيق اجبارى 
 إبراهيم

 الشيخةد. ماجدة 

 504ت ف  الفن المقارن فى مصر وايران

الفن المصرى القديم فى عصر  أ.د عزة فاروق 4/6 توفيق اجبارى 
 الدولة الحديثة

 االربعاء 525ت ف 

       

 المواد االختيارية

 عبدالعزيز. د.أ    اختيارى
 صالح

مدخل إلى آثار وحضارة مصر 
 اإلسالمية

  520أ س 

 صدر من(: 2) إسالمية عمارة محمود رشديد.     اختيارى
 الفاطمى العصر نهاية الى اإلسالم

  525 أس

 حسني. د.أ    اختيارى
 نويصر

دراسة حضارية مقارنة بين مصر 
 ودول مشرق العالم اإلسالمي

  505س أ 
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