
                                  

 جدول محاضرات قسم اآلثار المصرية

 م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى 

 الفرقة الثانية

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى عام

,9 سمير اجبارى )أ( 8/02  د. حنان محرم أ 

 

 اللغة المصرية القديمة

(0)  

 

022م ص   

 

 الثالثاء

9/22 سمير اجبارى )أ( ,  02  ب 

(ب) ,9 مروزق اجبارى  8/02  022م ص  (2لغة قبطية ) د. هند صالح أ 

(ب) 9/22 مروزق اجبارى  ,  02  ب 

,20 سمير اختيارى عام  22 /02 نصوص مختارة من  حنان محرم د. )أ( 

العصر الكالسيكي للغة 

 المصرية القديمة

 م ص

022 
20/0 سمير اختيارى عام ,  02  )ب( 

,20 مروزق اختيارى عام  22 /02  أ.د حسين ربيع أ 

 د. غادة مصطفى

 م ص مواقع اثرية

020 
20/0 مروزق اختيارى عام ,  02  ب 

,9 سمير اجبارى عام 8/02  أ.د سليمان حامد )أ( 

 أ.م.د زكية زكي

 م ص (2تاريخ مصر القديم )

022 

 االربعاء

 
9/22 سمير اجبارى عام ,  02  )ب( 

,20 سمير اختيارى )أ(  22 /02 مها سميرأ.م.د  أ   

 

ة العمارة والفنون المصري

(0القديمة )  

020م ص   

20/0 سمير اختيارى )أ( ,  02  ب 

,0 سمير اختيارى عام 0 /02  علم البردي د. دعاء الجعار أ 

 

 028 م ص

 
0/2 سمير اختيارى عام ,  02  ب 

,9 سمير اجبارى )ب( 8/02 اللغة المصرية القديمة  د. احمد بدران  أ 

(0)  

022م ص   الخميس 

9/22 سمير اجبارى )ب( ,  02  ب 

(أ) ,9 مرزوق اجبارى  8/02  022م ص  (2لغة قبطية ) د. والء عبد الرحمن أ 

(أ) 9/22 مرزوق اجبارى  ,  02  ب 

,20 مرزوق اختيارى عام  22 /02  د. داليا السيد أ 

 د. دينا زين العابدين

الصالت الحضارية بين 

مصر وبالد الشرق األدني 

 القديم

 029م ص 

20/0 مرزوق اختيارى عام ,  02  ب 
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 جدول محاضرات قسم اآلثار المصرية

م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى   

 الفرقة الثالثة

ON Line  ع الثانى األسبوع حضور بالكلية  *  األسبو  

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى عام

,9 ابو بكر  اجبارى عام 8/02 (2هيراطيقى ) د. زينب زغلول أ   السبت 022م ص  

بكر ابو اجبارى عام  9/22 ,  02  ب 

,20 ابو بكر  اجبارى عام  22 /02 (0لغة قبطية ) أ.د تحية شهاب أ   022م ص  

بكر ابو اجبارى عام  20/0 ,  02  ب 

,0 ابو بكر  اختيارى عام 0 /02 طارق توفيق أ.م.د  )أ(   

 د. ميسرة عبد الله

ر الفن والعمارة فى عص

 العمارنه 

022م ص   

بكر ابو اختيارى عام  0/2 ,  02  )ب( 

,9 ابو بكر  اجبارى عام 8/02 زكية زكىأ.م.د  أ  منهج البحث اآلثرى   

 والتاريخى 

 االحد 023م ص 

بكر ابو اجبارى عام  9/22 ,  02  ب 

بكر ابو اجبارى عام  20,  22 /02  أ.د محسن نجم الدين أ 

 د. احمد بدران 

فن المتاحف والحفائر 

 االثرية

 028م ص 

بكر ابو اجبارى عام  20/0 ,  02  ب 

,9 ابو بكر  اجبارى عام 8/02 عزة فاروقأ.د  )أ(   

احمد مكاوى أ.م.د  

العمارة والفنون  

(2مصرية قديمة )  

022م ص   االثنين 

بكر ابو اجبارى عام  9/22 ,  02  )ب( 

,20 ابو بكر  اختيارى عام  22 /02 نصوص هيروغليفية  د. حنان محرم )أ( 

 غة العصرلمختارة من ال

 المتأخر

029م ص   

بكر ابو اختيارى عام  20/0 ,  02  )ب( 

,0 ابو بكر  اختيارى عام 0 /02 مها سميرأ.م.د  )أ(   

 د. ميسرة عبد الله 

022م ص  عمارة وفنون قبطية   

بكر ابو اختيارى عام  0/2 ,  02  )ب( 
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 جدول محاضرات قسم اآلثار المصرية

م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى   

 الفرقة الرابعة

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى عام

,9 ابو بكر اجبارى عام 8/02  أ.د مراد عالم أ 

 د. زينب زغلول

 

(0هيراطيقى ) 223م ص    الثالثاء 

بكر ابو اجبارى عام  9/22 ,  02  ب 

,20 ابو بكر اختيارى عام  22 /02  222م ص لغة ديموطيقى  أ.د سهير وحيد أ 

بكر ابو اختيارى عام  20/0 ,  02  ب 

,9 ابو بكر اجبارى عام 8/02  د. ميسرة عبد الله )أ( 

 د. مصطفى نجدى 

تاريخ وآثار مصر في 

 العصر الروماني

222م ص   االربعاء 

بكر ابو اجبارى عام  9/22 ,  02  )ب( 

,20 ابو بكر اجبارى عام  22 /02  أ.د احمد عيسى )أ( 

 أ.د سلوى كامل

الفكر الدينى فى مصر 

 القديمة 

228م ص   

بكر ابو اجبارى عام  20/0 ,  02  )ب( 

,9 ابو بكر اجبارى عام 8/02 خالد حسن أ.م.د  )أ(  نصوص هيراطيقية  

 مختارة 

222م ص   الخميس 

بكر ابو اجبارى عام  9/22 ,  02  )ب( 

,20 ابو بكر اختيارى عام  22 /02 ن فنون مصر فى العصري د. ميسرة عبد الله  )أ( 

 اليونانى والرومانى

222م ص   

بكر ابو اختيارى عام  20/0 ,  02  )ب( 
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 جدول محاضرات قسم اآلثار المصرية

 م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى 

نية شعبةالفرقة الثا  

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى

,9 ليلى اجبارى 8/02 د. عادل نصر الدين   أ 

 مصطفى نجدىد. 

Ancient Egyptian 

language (2) 

EA208 السبت 

9/22 ليلى اجبارى ,  02  ب 

,20 ليلى اجبارى  22 /02  د. هند صميده أ 

 د. والء عبد الرحمن

Coptic language (1) EA206 

20/0 ليلى اجبارى ,  02  ب 

,9 ليلى اجبارى 8/02  Ancient Egyptian أنور سليم .د )أ( 

history (1) 

EA205 االحد 

9/22 ليلى اجبارى ,  02  )ب( 

,20 ليلى اجبارى  22 /02  Ancient Egyptian احمد مكاوي.د أ 

architecture and art 

(2) 

EA207 

20/0 ليلى اجبارى ,  02  ب 

,9 ليلى اختيارى 8/02  االثنين    )أ( 

9/22 ليلى اختيارى ,  02  )ب( 

,20 ليلى اختيارى  22 /02     أ 

20/0 ليلى اختيارى ,  02  ب 

 المواد االختيارية

  Archaeological sites EA212 د. مني زهير   ليلى 

 Chosen texts of حنان محرمد.    ليلى 

classical Egyptian 

language 

EA216 

 Papyrology EA218 د. دعاء الجعار   ليلى 

 Inter-relations عالء شاهين .د   ليلى 

between Ancient 

Egypt and Ancient 

near east 

EA219 
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 جدول محاضرات قسم اآلثار المصرية

م0202/  0202دراسى الثانى للعام الجامعى الفصل   

شعبة الفرقة الثالثة  

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى عام

,9 ليلى اجبارى عام 8/02 هند صالح الدين.د أ   Coptic language 

(2) 

EA 307 الثالثاء 

9/22 ليلى اجبارى عام ,  02  ب 

,20 ليلى اجبارى عام  22 /02 محسن نجم الدينأ.د  أ   Museology and 

excavations 

EA 308 

20/0 ليلى اجبارى عام ,  02  ب 

,9 ليلى اجبارى عام 8/02 مكاوي؛ناصر   أ.د أ   Historical 

research 

methodology 

EA 315 االربعاء 

9/22 ليلى اجبارى عام ,  02  ب 

,20 ليلى اجبارى عام  22 /02 عال العجيزي .أ.د أ          Hierheratic 1   EA 306 

20/0 ليلى اجبارى عام ,  02  ب 

,9 ليلى اجبارى عام 8/02 عال العبودي د. )أ(   

ميسرة عبد الله د.  

Ancient Egyptian 

architecture and 

art (4) 

EA 305 الخميس 

9/22 ليلى اجبارى عام ,  02  )ب( 

,20 ليلى اختيارى عام  22 /02     )أ( 

20/0 ليلى اختيارى عام ,  02  )ب( 

 المواد االختيارية

 Chosen texts of زينب محروس  أ.د   ليلى اختيارى عام

late period 

language 

EA 309  

 ميسرة عبد الله.د   ليلى اختيارى عام

 

Coptic art and 

architecture 

EA 314 
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 جدول محاضرات قسم اآلثار المصرية

م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى   

شعبة الفرقة الرابعة  

ON Line   األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى عام

قاعة  اجبارى عام

 اللغات

9, 8/02  ميسرة عبد الله .د أ 

 مصطفي نجدي.د

Ancient Egyptian 

history and 

monuments 

through Ptolemaic 

and Roman period  

EA 405 السبت 

قاعة  اجبارى عام

 اللغات

9/22 ,  02  ب 

قاعة  اجبارى عام

 اللغات

20,  22 /02  Demotic  EA 406 سعاد عبد العال .أ.د أ 

قاعة  اجبارى عام

 اللغات

20/0 ,  02  ب 

قاعة  اجبارى عام

 اللغات

9, 8/02  االحد Hieratic(2) EA 407 زينب محروس أ.د )أ( 

قاعة  اجبارى عام

 اللغات

9/22 ,  02  )ب( 

قاعة  اجبارى عام

 اللغات

20,  22 /02  Religious thoughts منى زهير  د )أ( 

in ancient Egypt  

EA 408 

قاعة  اجبارى عام

 اللغات

20/0 ,  02  )ب( 

قاعة  اجبارى عام

 اللغات

9, 8/02  Egyptian arts in د ميسرة عبد الله )أ( 

greaco- roman 

period 

EA 414 االثنين 

قاعة  اجبارى عام

 اللغات

9/22 ,  02  )ب( 

قاعة  اجبارى عام

 اللغات

20,  22 /02  Hieratic texts  EA 415 زينب محروس أ.د )أ( 

قاعة  اجبارى عام

 اللغات

20/0 ,  02  )ب( 
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 محاضرات قسم اآلثار المصرية جدول

 م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى 

نية الئحة قديمةالفرقة الثا  

 اليوم اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان

تاريخ مصر القديم ) عصر  أنور سليم .د عام 8/22 مكتب

 انتقال أول ودولة وسطي (

 السبت

22/2 مكتب  أوروبيةلغة  د. عام 

8/22 مكتب  عالء شاهين أ.د عام 

 سليمان حامد أ.د

 االحد الشرق األدني القديم

22/0 مكتب  مها سمير . د عام 

 منى أبو المعاطى .د 

 اثار مصرية قديمة

8/20 مكتب   عادل نصر.د عام 

 زينب زغلول. د

 االثنين لغة مصرية قديمة

  هبة نوح .أ.د عام 20/0 مكتب

 محمدي فتحي. د

 لغة قبطية
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 جدول محاضرات قسم اآلثار المصرية

 م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى 

الئحة قديمة الفرقة الثالثة  

 اليوم اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان

 السبت ( Eلغة أوروبية حديثة )  د. عام 8/22 مكتب

22/0 مكتب  آثار مصرية قديمة ممتد عام 

8/22 مكتب  تاريخ مصر القديم زكية زكي .د عام 

 ) دولة حديثة ( 

 االحد

22/2 مكتب محسن نجم الدين  أ.د عام 

 احمد بدران د.

 متاحف وحفائر

8/22 مكتب  االثنين قديمة لغة مصرية نوح هبه أ.د عام 

 قبطي ممتد عام 22/2 مكتب

ءالثالثا هيراطيقي ممتد عام 8/22 مكتب  

 فكر ديني مصطفي نجدى.د عام 22/2 مكتب
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 اآلثار المصريةجدول محاضرات قسم 

 م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى 

لرابعة الئحة قديمةالفرقة ا  

 اليوم اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان

 السبت هيراطيقي أ.د مراد عالم عام 8/22 مكتب

22/2 مكتب حسن نصر الدين  أ.د عام 

 سلوي كامل أ.د

 آثار مصرية قديمة

8/22 مكتب  االحد لغة مصرية قديمة والء عبد الرحمن.د عام 

22/2 مكتب  ( Eلغة أوروبية )  د. عام 

8/22 مكتب تاريخ وآثار مصر في العصر  مصطفي نجدي.د عام 

 الروماني

 االثنين

 مها سمير  .د عام 22/2 مكتب

 منى ابو المعاطي.د

 فنون صغري قديمة وقبطية

 حسين ربيع  أ.د عام 8/22 مكتب

 فوزية عبد الله.د

ءالثالثا تاريخ مصر القديمة  

 قبطي محمدي فتحي.د عام 22/2 مكتب
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