
 جذول يحاضراخ

  و7102/  7102انفصم انذراسً االول نهعاو انجايعً 

 اونً عاو ) أ (

انًادج كىد اسى انًادج اسى انذكرىر انساعح انًكاٌ يجًىعح  انيىو 

9/07 762 أ يًُ زهيرد.   

 د . دانيا انسيذ

 د. عادل َصر انذيٍ

012و ن ع  آثار يصريح لذيًح  انسثد 

762 07/2  أ.د عالء شاهيٍ 

 أ.د َاصر يكاوي

 د. سهيًاٌ حايذ

010و ن ع  ذاريخ يصر انمذيى  

9/07 762 أ  أ.د جًعح يحًذ 

 د.حرتً عسانذيٍ

 د. يها احًذ

يثادئ ذرييى اآلثار 

 انعضىيح

019و ن ع   االثُيٍ 

762 07/2 010و ج  نغح عرتيح د.   

9/07 762 أ 017و ج  نغح أورتيح حذيثح د.    االرتعاء 

 762  07/2  أ.د خانذ غرية  

 

آثار وحضارج يصر فً 

انعصريٍ انيىَاًَ 

 وانرياًَ

012و ن ع   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذول يحاضراخ

  و7102/  7102انفصم انذراسً االول نهعاو انجايعً 

 اونً عاو يجًىعح   )ب(

انًادج كىد اسى انًادج اسى انذكرىر انساعح انًكاٌ يجًىعح  انيىو 

9/07 767 ب  أ.د عالء شاهيٍ  

 أ.د َاصر يكاوي

 د. سهيًاٌ حايذ

010و ن ع  ذاريخ يصر انمذيى  انسثد 

767 07/2  د. يًُ زهير  

 د.هياو رواش

عادل َصر انذيٍد .   

012و ن ع  آثار يصريح لذيًح  

9/07 767 ب 010 و ج نغح عرتيح د.   االثُيٍ 

767 07/2  أ.د ياسيٍ زيذاٌ 

 د. رشذيح رتيع

 د. يراد فىزي

يثادئ ذرييى اآلثار 

 انعضىيح

019و ن ع   

9/07 767 ب  أ.د خانذ غرية  

  

آثار وحضارج يصر فً 

 انعصريٍ انيىَاًَ وانرياًَ

012و ن ع   االرتعاء 

 767  07/2 017 و ج نغح أورتيح حذيثح د.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انمسى اآلثار انًصريح جذول يحاضراخ 

 و7102/  7102نهعاو انجايعً انفصم انذراسً االول 

 انفرلح انثاَيح

 انيىو كىد انًادج اسى انًادج اسى انذكرىر يجًىعح انساعح انًكاٌ اجثاري اخرياري

2/00 شيحح اجثاري   أ  

 

 د. احًذ تذراٌ

 

انهغح انًصريح انمذيًح 

(0)  

712و ص   انسثد 

        يًى

2/00 اتى تكر اجثاري  عصىر يا لثم انراريخ  أ.د يصطفً عطاهللا  عاو 

 وتذايح اآلسراخ

710و ص  االحذ    

00/7 يرسً اجثاري  انهغح انًصريح انمذيًح  د. َيههً يحًذ  ب 

(0)  

712و ص   انثالثاء  

 االرتعاء        

 د. يها سًير عاو  00/7  اتى تكر اجثاري 

 د. عال انعثىدي

 د. يًُ اتى انًعاطً

انعًارج وانفُىٌ 

(0)انًصريح انمذيًح   

712و ص   

00/7 شيحح اجثاري  د. سهيًاٌ حايذ  عاو   

 د. دانيا انسيذ 

 انشرق األدًَ انمذيى 

ذاريخ وحضاراخ انعرق 

(0انمذيى)  

717و ص    

 انًىاد األخرياريح

700و ص  انًجرًع انًصري انمذيى د. هياو رواش عاو    اخرياري   

يثادئ رسى يعًاري  د. احًذ انيًًُ عاو    اخرياري

 وزخرفً

702و ص   

719و ص االدب انًصري انمذيى أ.د صالح انخىنً عاو    اخرياري   

 د. احًذ يكاوي عاو    اخرياري

 د. َيهً صاتر

 

يىضىعاخ يخرارج فً 

اآلثار تهغح أورتيح 

 انحذيثح 

702و ص   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انمسى اآلثار انًصريح جذول يحاضراخ 

 و7102/  7102انفصم انذراسً االول نهعاو انجايعً 

 انفرلح انثانثح

 انيىو كىد انًادج اسى انًادج اسى انذكرىر يجًىعح انساعح انًكاٌ اجثاري اخرياري

2/00 ذىفيك اجثاري  و . ص  عهى االجُاش وانسالالخ د. ذاير جاد   عاو 

270 

 انسثد

00/7 ذىفيك اجثاري   و . ص  عهى انفخار د. ايًاٌ انسيذ  عاو 

202 

تكر اتى اجثاري   2/00  أ.د عسج فاروق عاو 

 د. غادج انجعار

انعًارج وانفُىٌ 

( 2انًصريح انمذيًح )  

 و . ص 

212 

 االثُيٍ

00/7 اتى تكر اجثاري   أ.د عالء شاهيٍ عاو 

 د. سهيًاٌ حايذ 

 انشرق االدًَ انمذيى 

(7 )  

و . ص 

217 

2/00 ذىفيك اجثاري  (2نغح يصريح لذيًح ) أ.د زيُة يحروش عاو   و . ص  

212 

 االرتعاء

00/7 ذىفيك اجثاري   د. زكيح زكً  عاو 

 د. يحسٍ َجى

(7ذاريخ يصر انمذيى) و . ص  

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انمسى اآلثار انًصريح جذول يحاضراخ 

 و7102/  7102انفصم انذراسً االول نهعاو انجايعً 

راتعح انفرلح ان  

 انيىو كىد انًادج اسى انًادج اسى انذكرىر يجًىعح انساعح انًكاٌ اجثاري اخرياري

2/00 اتى تكر اجثاري   د. هياو رواش  عاو 

 د. دانيا انسيذ

لراءاخ أثريح تهغح 

 أورتيح انحذيثح

 و . ص 

212 

 انسثد

        

2/00 سًير اجثاري   أ.د حسٍ َصر انذيٍ عاو 

 أ.د سهىي كايم

انعًارج وانفُىٌ 

( 5انًصريح انمذيًح )  

 و . ص 

212 

 االحذ

00/7 سًير اجثاري  حسيٍ رتيع د. عاو   

 د. أَىر سهيى

(2ذاريخ يصر انمذيى) و . ص  

210 

2/00 سًير اجثاري   أ.د عالء شاهيٍ عاو 

 د. حسيٍ رتيع 

 د. أَىر سهيى

ذاريخ وحضارخ 

 انسىداٌ انمذيى 

 و . ص 

202 

 انثالثاء

00/7 سًير اجثاري  َاصر يكاوي أ.د عاو   

   انحسٍ تكريد. اتى 

 انشرق االدًَ انمذيى 

(2 )  

و . ص 

217 

فمظ جانًىاد األخرياريح عهً انطانة يخرار ياد  

 د. يًُ اتى انًعاطً  عاو    اخرياري

 د. َيههً صاتر 

201و ص  فُىٌ صغري   

00/7 سًير  اخرياري َصىص لثطيح  أ.د سعاد عثذ انعال عاو 

تانههجريٍ االخًيًيح 

 وانفيىييح

202و ص   االرتعاء 

 

 

 

 

 
 


