
 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية

 م0202/  0202للعام الجامعى  لثانىالفصل الدراسى ا

 ولى دبلوم آثار  المصريةأ

   ON Lineاألسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

925م ص  لغة قبطي أ.د أحمد جالل 4/6 سمير اجبارى   السبت 

(0لغة مصرية قديمة ) د. مصطفى نجدى 6/8 سمير اجبارى  925م ص    

انور سليم  أ.م.د 4/6 سمير اجبارى  922م ص  مناهج بحث   االحد 

انور سليم  أ.م.د 6/8 سمير اجبارى  (0تاريخ مصر القديم )    

يدولة وسطي وعصر انتقال ثان  

922م ص   

 أ.د محمد الكحالوى 4/6 سمير اجبارى 

 د. محمود الحسينى 

مدخل إلي أثار وحضارة مصر 

 اإلسالمية

920أ س   االثنين 

احمد مكاوى  أ.م.د 6/8 سمير اجبارى   

غادة مصطفىد.  

(0أثار مصرية قديمة  )  

يدولة وسطي وعصر انتقال ثان  

920م ص   

(2هيراطيقي ) د. خالد حسن 4/6 سمير اجبارى  929 م ص   االربعاء 

       

 المواد االختيارية

954م ص  فنون مصرية قديمة  د. عال العبودى    اختيارى   

منى زهير   أ.م.د    اختيارى 956م ص  الفكر الديني    

942م ص  علم الفخار د.  أيمان السيد    اختيارى   

958م ص  المجتمع المصري القديم د. هيام رواش    اختيارى   

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                                                              رئيس قسم اآلثار المصرية   

 

 

 أ.د محسن محمد صالح                                                                                                   أ.د ناصر محمد مكاوى    

 

 

 عميد الكلية

 

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية

 م0202/  0202للعام الجامعى  ثانىالفصل الدراسى ال

 دبلوم آثار  المصريةثانية 

   ON Lineاألسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

ي تطبيقات الحاسب اآللي ف د. طارق جالل  4/6 شيحة اجبارى 

 مجال االثار

 السبت  924ح أ 

904م ص  ش د.مصطفي نجدي 6/8 شيحة اجبارى   

 أ.د خالد غريب  4/6 شيحة اجبارى 

 

 تاريخ مصر في العصرين

 اليوناني والروماني

906م ص   االحد 

آثار مصر في العصرين  د. ميسرة عبد الله  6/8 شيحة اجبارى 

 اليوناني والروماني

902م ص   

منى ابو المعاطى  أ.م.د 4/6 شيحة اجبارى   

 د.هند صالح

924م ص  فنون قبطية  االثنين 

حسن نصر الدينأ.د  6/8 شيحة اجبارى  آثار مصر في العصر  

 المتأخر

905م ص   

تاريخ مصر في العصر  أ.د. حسين ربيع 4/6 شيحة اجبارى 

 المتأخر

900م ص   الثالثاء 

       

 المواد االختيارية

تكنولوجيا المواد  د.شريف عمر    اختيارى

 والصناعات غير العضوية

 القديمة

925ث ت    

955م ت  االثنوجرافيا األثرية د. تامر جاد      اختيارى   

925ت ث  مساحة ورسم معماري د. االء جمال     اختيارى   

(5لغة قبطية ) أ.د أحمد جالل    اختيارى 905م ص     

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                                   رئيس قسم اآلثار المصرية                             

 

 

 أ.د محسن محمد صالح                                                                               أ.د ناصر محمد مكاوى                 

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 



 الدراسات العليا قسم اآلثار المصريةجدول 

 م0202/  0202للعام الجامعى  ثانىالفصل الدراسى ال

 يةمصرآثار ماجستير تمهيدى برنامج 

   ON Lineاألسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة  اسم المادة اسم الدكتور الساعة اجبارى المكان

 أ.د امال العمرى  4/6 اجبارى توفيق

 أ.د سيد البنا 

 أ.د احمد عيسى

622ل ع  مواقع أثرية  السبت 

 المواد االختيارية

600م ص  نصوص ديموطيقية أ.د سعاد عبد العال  اختيارى    

 أ.د حسان عامر 4/6 اختيارى 

 د. مصطفى نجدى

لميهيروغليفي في العصر البط 605م ص    السبت 

الحويلىأ.د سليمان   اختيارى  629م ص  اإلدارة في مصر القديمة    

خالد حسن  أ.م.د  اختيارى  هيراطيقية نصوص  600م ص     

 أ.د عالء شاهين  اختيارى 

 

السياسة الخارجية في مصر 

 القديمة

626م ص    

622م ص  الفنون المصرية القديمة أ.د عزة فاروق 4/6 اختيارى   االربعاء 

 أ.د عزة فاروق 6/8 اختيارى 

 أ.د سلوى كامل

 

تأخر الفكر الديني في العصر الم

اني وحتى نهاية العصرين اليون

 والروماني

625م ص   االربعاء 

 أ.د احمد عيسي 4/6 اختيارى 

 

625م ص  عمارة مصرية قديمة  االربعاء 

القديم  االدب المصرى أ.د هبة نوح  اختيارى  624م ص     

  نوح أ.د هبه 4/6 اختيارى 

 

 االثنين 625م ص  لغة قبطية    

             رئيس قسم اآلثار المصرية                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                

 

 

 

             أ.د ناصر محمد مكاوى                                                     أ.د محسن محمد صالح                                    

 

 عميد الكلية

 

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية

 م0202/  0202الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 شعبة آثار مصرية ماجستيربرنامج 

   ON Lineاألسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة  اسم المادة اسم الدكتور الساعة اجبارى المكان

ابو الحسن بكري  أ.د  4/6 اجبارى 

 احمد بدران .د

Archaeological sites FA 601 االحد 

 المواد االختيارية

  Egyptian Architecture EA 604 أ.د احمد عيسي  اختيارى 

عزه فاروقأ.د   اختيارى   

 أ.د سلوى كامل

Religious Thoughts in 

the Late Period till the 

End of The Greco-

Roman Period 

EA 605   

ميسره عبد الله .د  اختيارى   Hieroglyphic of the 

Ptolemaic Period 

EA 606  

مني أبو المعاطي أ.م.د  اختيارى   Ancient Egyptian Art AE 607  

سليمان حامدأ.د   اختيارى   

انور سليم  أ.م.د  

Administration in 

Ancient Egypt 

AE 608  

  Hieratic Texts EA 610 أ.د  زينب محروس  اختيارى 

  Demotic Texts EA 611 أ.د عال العجيزى  اختيارى 

  Coptic Language EA 612 أ.د تحية شهاب  اختيارى 

هبه نوحأ.د   اختيارى   Ancient Egyptian 

Literature 

EA 613  

             رئيس قسم اآلثار المصرية                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                               

 

 

 

             أ.د ناصر محمد مكاوى                                                     أ.د محسن محمد صالح                                    

 

 

 عميد الكلية

 

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية

 م0202/  0202الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

  برنامج دكتوراه آثار مصرية

   ON Lineاألسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة  اسم المادة اسم الدكتور الساعة اجبارى المكان

  الدين  أ.د محسن نجم   

أ.د سليمان الحويلى   

 النظم السياسية واإلدارية في

 مصر القديمة

م ص  

524 

 االحد

م ص  علم اللغة أ.د  هبه نوح   

529 

 االثنين

 المواد االختيارية

م ص  نصوص هيراطيقية أ.د زينب محروس  اختيارى 

528 

 

م ص  نصوص ديموطيقية متنوعة أ.د سعاد عبد العال  اختيارى 

525 

 

أطر التصوير والنصوص  أ.د أحمد عيسى  اختيارى 

 الملحقة

م ص 

522 

 

 د/ تامر جاد  اختيارى 

 

إثنوجرافيا الحرف 

 والمصنوعات

م ص 

5222 

 

             رئيس قسم اآلثار المصرية                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                               

 

 

 

             أ.د ناصر محمد مكاوى                                                     أ.د محسن محمد صالح                                    

 

 

 عميد الكلية

 

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية

 م0202/  0202للعام الجامعى  ثانىالفصل الدراسى ال

 دبلوم  آثار ما قبل التاريخ  اولى

   ON Lineاألسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

مصطفي عطيه  أ.د 4/6 مكتب  اجبارى   

نيفين يحيي .د  

يخ لتأرالطرق الفنية والعلمية 

 األثر

920م ت   السبت 

ابو الحسن بكريأ.د  6/8 مكتب اجبارى  العصرالحجرية القديمة  

والوسطى في بالد الشام 

 واألناضول

925م ت   

ابو الحسن بكريأ.د  4/6 مكتب اجبارى  القديمة  العصور الحجرية 

يةوالوسطى في الجزيرة العرب  

928م ت   االحد 

الحسن بكريابو أ.د  6/8 مكتب اجبارى  العصورالحجرية القديمة  

 والوسطي في العراق وإيران

922م ت   

عصور ما قبل التاريخ في  أ.د مصطفى عطا الله 4/6 مكتب اجبارى 

شمال افريقيا وجزر البحر 

 المتوسط

929م ت   االثنين  

مصطفي عطا الله  أ.د 6/8 مكتب اجبارى  العصر الحجري القديم  

 والحجرى الوسيط في مصر

925م ت   

سعد بركة . د 4/6 مكتب اجبارى   ش الصخرية في مصرالنقو 

( دراسة مقارنة والعالم القديم  

905م ت   الثالثاء 

 المواد االختيارية

مصطفي عطا الله  أ.د    اختيارى يما المنشآت المدنية والدينية ف 

 قبل التاريخ دراسة مقارنة 

959م ت    

أيمان السيد .د    اختيارى مناهج البحث األثري  

خومشكالته فيما قبل التاري  

956م ت    

             رئيس قسم اآلثار المصرية                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                               

 

 

             أ.د ناصر محمد مكاوى                                                     أ.د محسن محمد صالح                                    

 

 عميد الكلية

 

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية

 م0202/  0202الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 ثانية  دبلوم  آثار ما قبل التاريخ

   ON Lineاألسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

تطبيقات الحاسب االلىفى مجال  د. طارق جالل  4/6 مكتب  اجبارى 

 اآلثار 

 السبت 924ح أ 

عصور ما قبل التاريخ فى  أ.د ابو الحسن بكرى 6/8 مكتب اجبارى 

 االمريكتين وأستراليا

 904م ت 

المعتقدات الدينية والجنائزية  أ.د احمد عيسى 4/6 مكتب اجبارى 

 فى عصور ما قبل التاريخ 

 االحد 909م ت 

نشأة الكتابة وتطورها فى  د. ايمان السيد 6/8 مكتب اجبارى 

 العصر العتيق

 906م ت 

اشكال وزخرفة الفخار فى  د. ايمان السيد 4/6 مكتب اجبارى 

الشرق األقصى فيما قبل 

 التاريخ

 االثنين  908م ت 

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

 جنوب وشرق أفريقيا 

 924م ت 

 عصر ما قبل األسرات  أ.د مصطفى عطا الله 4/6 مكتب اجبارى 

 )األسرة صفر(

 الثالثاء 925م ت 

 المواد االختيارية

 دراسات مقارنة لحضارات  أ.د ابو الحسن البكرى    اختيارى

 ما قبل التاريخ 

  905م ت 

  952ت ث  ير فوتوغرافىصوت مها احمدد.    اختيارى

             رئيس قسم اآلثار المصرية                                       وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                               

 

 

                        أ.د ناصر محمد مكاوى                                                     أ.د محسن محمد صالح                         

 

 عميد الكلية

 

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 

 

 



 جدول الدراسات العليا 

 0202/  0202للعام الجامعى  الثانىالفصل الدراسى 

 أولى دبلوم تاريخ الفن

   ON Lineاألسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة المادةاسم  اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 أ.د محمد حمزة 6/  4 ربيع اجبارى 

 أ.د مصطفي عطية 

 د.نفين يحيى

ريخ الطرق الفنية والعلمية لتأ

 اآلثار

920ط ث   السبت 

 د. رهام سعيد 8/ 6 ربيع اجبارى 

 د. محمد فراج 

د الفن المقارن في مصر وبال

 الشام

900ت ف   

الدينأ.د محسن نجم  6/  4 ربيع اجبارى  ر تاريخ الفن المقارن في مص 

 والعراق

925ت ف   االحد 

آثار وفنون السودان وشرق  د. نشأت الزهرى 8/ 6 ربيع اجبارى 

 افريقيا

928ت ف   

 سعاد حسن   أ.م.د 6/  4 ربيع اجبارى 

 سعيد مصلحى  أ.م.د

 فنون ما قبل اإلسالم

) الساساني والبيزنطي(   

929ت ف   االثنين 

 د.  8/ 6 ربيع اجبارى 

 د. نهى جميل

922ت ف  فنون صغري  

داية الفن المصرى القديم منذ ب مها سمير  أ.م.د 6/  4 ربيع اجبارى 

عصر الدولة الوسطى حتى 

  نهاية عصر األنتقال الثانى

928ت ف   االربعاء  

 المواد االختيارية

( : 0اثار مصرية قديمة ) د. داليا السيد    اختيارى

وعصر انتقال دولة وسطي 

 ثاني

920م ص    

958م ص  المجتمع المصري القديم د. هيام رواش    اختيارى   

أنور سليم  أ.م.د    اختيارى ( دولة 0تاريخ مصر القديم ) 

 وسطى وعصر انتقال ثاني

922م ص    

 رئيس قسم اآلثار اإلسالمية                                            رئيس قسم اآلثار المصرية  

 

 

 أ.د عبد العزيز صالح                                                    أ.د ناصر محمد مكاوى                         

 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                                 عميد الكلية 

 

 

 دأ.د احمد رجب محم          أ.د محسن محمد صالح                                               



 جدول الدراسات العليا 

 م0202/  0202للعام الجامعى  الثانىالفصل الدراسى 

 ثانية دبلوم تاريخ الفن

   ON Lineاألسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

تطبيقات الحاسب اآللي في  د. طارق جالل 4/6 شيحة اجبارى 

 مجال اآلثار

924ت ف   السبت 

925ت ف  فنون العصر الروماني د. نيفين يحيي  6/8 ليلى اجبارى   

906ت ف  الفن فى عصر النهضة  أ.دعزة عبد المعطى 4/6 ليلى اجبارى   االحد 

رحاب ابراهيم   أ.م.د 6/8 ليلى اجبارى   

 د. رهام سعيد

 د. محمد فراح

 د. عماد سليمان

904ت ف  الفن المقارن فى مصر وايران  

ايهاب احمد   أ.م.د 4/6 ليلى اجبارى  905ت ف  الفن الحديث    

 االثنين
ايهاب احمد   أ.م.د 6/8 ليلى اجبارى  908ت ف  المداس الفنية الحديثة    

 أ.د فايزة الوكيل 4/6 ليلى اجبارى 

 د. ميسرة عبد الله 

924ت ف  الفنون القبطية  الثالثاء 

 المواد االختيارية

( دولة 0القديم )تاريخ مصر  د. أنور سليم    اختيارى

 وسطى وعصر انتقال ثاني

922م ص    

  نهى جميلد.     اختيارى

 د. هدى صالح 

دراسة حضارية مقارنة بين 

مصر ودول مشرق العالم 

 اإلسالمي

905أ س    

 أ.د محمدالكحالوى 4/6 سمير  اختيارى

 د. محمود الحسينى 

مدخل الي أثار وحضارة مصر 

 االسالمية

920ا س   االثنين 

مها سمير  أ.م.د    اختيارى 940م ص  تاريخ الفن     

 رئيس قسم اآلثار اإلسالمية                                            رئيس قسم اآلثار المصرية  

 

                  

 أ.د عبد العزيز صالح                                                    أ.د ناصر محمد مكاوى                         

 

 عميد الكلية                                      وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا         

 

 

 أ.د احمد رجب محمد                         أ.د محسن محمد صالح                            

 

 



 سالميةجدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإل

 م0202/  0202للعام الجامعى  ثانىالفصل الدراسى ال

سالميةاولى دبلوم آثار  اإل  

ON Line   الثانىاألسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع  

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

4/6 مرزوق اجبارى   أ.د عزة عبد المعطى 

رحاب الصعيدى  أ.م.د  

908أ س  فن المتاحف والحفائر   السبت 

8/  6 مرزوق اجبارى   أ.د حسين رمضان  

 أ.د عبد العزيز صالح

( أيوبى 0فنون اسالمية )

 ومملوكى ومعاصر لهما

925أ س   

6/  4 سمير اجبارى   أ.د محمد الكحالوى 

 د. محمود الحسينى

مدخل الى آثار وحضارة 

 مصر االسالمية 

920أ س   االثنين 

8/  6 مرزوق اجبارى   أ.د جمال عبد الرحيم)أ( 

 أ.د فايزة الوكيل )ب(

ر الفن القبطى فى العص

 االسالمى

926أ س   

6/  4 مرزوق اجبارى  سعاد حسن  أ.م.د   

سعيد مصيلحى  أ.م.د  

 ( هيلنستى2تاريخ الفن )

ىساسانى بيزنطى قبط  

922أ س   الثالثاء 

8/  6 مرزوق اجبارى  ايهاب احمد   أ.م.د   

اسماء احمد  أ.م.د  

(0تصوير اسالمى )  

 مغولى وتيمورى

924أ س   

6/  4 مرزوق اجبارى   أ.د حسنى نويصر 

 أ.د ياسر اسماعيل 

( 0عمارة اسالمية )

ر أيوبى ومملوكى ومعاص

 لهما 

920أ س   االربعاء 

 المواد االختيارية

 أ.د شادية الدسوقى    اختيارى

الغولد. محمد   

956أ س  فنون الكتاب   

( 0لغة فارسية) د.    اختيارى 945أ س    

955أ س  كتابات اثرية اسالمية  د. امانى طلعت    اختيارى   

 أ.د محمد الكحالوى    اختيارى

 

دراسة حضارية مقارنة 

بين مصر ودول المغرب 

 واألندلس 

952أ س    

                           رئيس قسم اآلثاراإلسالمية                                            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                        

 

 

 أ.د محسن محمد صالح                                                                      أ.د عبد العزيز صالح                                       

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د احمد رجب محمد



 سالميةجدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإل

 م0202/  0202للعام الجامعى  الثانىالفصل الدراسى 

سالميةثانية دبلوم آثار  اإل  

ON Line  األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

4/6 شيحة  اجبارى  ى تطبيقات الحاسب اآللى ف د. طارق جالل  

 مجال اآلثار 

924ح أ   السبت 

6/8 مرسى اجبارى      

4/6 مرسى اجبارى   أ.د عبد العزيز صالح 

رحاب ابراهيم   أ.م.د  

ون اثر الفن االسالمى فى فن

 أوربا 

906أ س   االحد 

6/8 مرسى اجبارى  نيرة رفيق  أ.م.د   

 د. امانى طلعت

الغولد. محمد   

( عثمانى ومحمد 0كتابات )

 على ومعاصر شرق وغرب

929أ.س   

4/6 مرسى اجبارى   د. مختار الكسبانى  

 د. عماد سليمان

 تاريخ مصر الحديث ومحمد

 على 

900أ س   االثنين 

6/8 مرسى اجبارى   د. مختار الكسبانى 

العربى صبرى  أ.م.د  

( مصر 4عمارة اسالمية )

 العثمانية ومحمد على 

905أ س   

4/6 مرسى اجبارى   أ.د شادية دسوقى  

طة عمارة   أ.م.د  

( مصر 4فنون اسالمية )

 العثمانية ومحمد على 

904أ س   الثالثاء 

6/8 مرسى اجبارى   أ.د محمود ابراهيم  

 أ.د فايزة الوكيل 

( فن النهضة 0تاريخ الفن )

والباروك والروكوكو 

 والمدجن 

905أ س   

 المواد الختيارية 

(0لغة تركية ) د. محمود بكر    اختيارى 902ش س     

االء جمالد.     اختيارى 925ت ث  مساحة ورسم معمارى     

رافىختصوير فوتو د. مها احمد    اختيارى 925ت ث     

954أ س  تاريخ مصر المسيحية أ.د خالد غريب     اختيارى   

                           رئيس قسم اآلثاراإلسالمية                                            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                         

 

 

 أ.د محسن محمد صالح                                                           أ.د عبد العزيز صالح                                                  

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د احمد رجب محمد 



 سالميةجدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإل

 م0202/  0202للعام الجامعى  ثانىالفصل الدراسى ال

 تمهيدى آثار  االسالمية

ON Line  *  األسبوع الثانى  األسبوع حضور بالكلية  

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

4/6 توفيق اجبارى   أ.د امال العمرى  

 أ.د سيد البنا 

 د. طارق توفيق

622ل ع  مواقع أثرية  السبت 

4/6 توفيق اجبارى  ش دراسة فى الوثائق والنقو أ.د محمد حمزة  

 الكتابية

خاص()موضوع   

 أ س 

625 

 االحد

 المواد االختيارية

 أ.د ابو الحمد فرغلى    اختيارى

اسماء حسين  أ.م.د  

 أ س  التصوير االسالمى

628 

 

 أ س  فنون الكتاب أ.د شادية الدسوقى    اختيارى

625 

 

 أ.د حسين رمضان     اختيارى

 أ.د على الطايش 

 أ س  الكتابات االثرية

626 

 

 أ.د محمود ابراهيم     اختيارى

عبد العزيز صالح  أ.د  

 أ.د عزة عبد المعطى 

 الفنون االسالمية 

 )موضوع خاص(

 أ س 

625 

 

                           رئيس قسم اآلثاراإلسالمية                                            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                        

 

 

 أ.د محسن محمد صالح                                                                      أ.د عبد العزيز صالح                                       

 

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 

 

 

 

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإلسالمية

 م0202/  0202للعام الجامعى الفصل الدراسى الثانى 

آثار  االسالمية برنامج دكتوراه   

ON Line  األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 رافت النبراوى  أ.د   اجبارى 

 ايمان عرفة أ.م.د

 أ س مسكوكات اسالمية

925 

 السبت

 أ.د ابو الحمد فرغلى   اجبارى 

 ايهاب احمد  أ.م.د

 االحد 925أ س تصويراسالمى

 حسين رمضان أ.د   اجبارى 

 أ.د فايزة الوكيل

  928اس كتابات اثرية

 المواد االختيارية

   التقليدية العمارة االسالمية امال العمرى أ.د    

   فى مصر العمارة االسالمية حسنى نويصر أ.د    

  فى  المغرب العمارة االسالمية محمد الكحالوى أ.د    

 واالندلس
  

  على الطايش أ.د    

 العربي صبري  أ.م.د

العمارة االسالمية فى الجزيرة 

 العربية
  

   فى الهند الفنون االسالمية محمود ابراهيم أ.د    

ا الفنون االسالمية فى تركي شادية الدسوقى أ.د    

 والبلقان
  

 فى المغرب الفنون االسالمية عبدالعزيز صالح أ.د    

 واالندلس
  

فى اسيا  الفنون االسالمية عزة عبدالمعطى أ.د    

 الوسطى
  

                           رئيس قسم اآلثاراإلسالمية                                            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                        

 

 

 أ.د محسن محمد صالح                                                                      أ.د عبد العزيز صالح                                       

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإلسالمية

 م0202/  0202للعام الجامعى  ثانىالفصل الدراسى ال

شعبة برنامج تمهيدى آثار  االسالمية   

ON Line  األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

4/6  اجبارى   أ.دعبد العزيز صالح  

 د.احمد بدران

 د.

 

622ل ع  مواقع أثرية  السبت 

4/6  اجبارى   دراسة فى الوثائق والنقوش أ.د محمد حمزة  

 الكتابية

 )موضوع خاص(

 أ س 

625 

 االحد

 المواد االختيارية

 أ س  التصوير االسالمى أ.د ابو الحمد فرغلى    اختيارى

628 

 

 أ س  فنون الكتاب أ.د شادية الدسوقى    اختيارى

625 

 

 أ.د حسين رمضان     اختيارى

 

 أ س  الكتابات االثرية

626 

 

 الفنون االسالمية  أ.د جمال عبد الرحيم     اختيارى

 )موضوع خاص(

 أ س 

625 

 

                           رئيس قسم اآلثاراإلسالمية                                            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                           

 

 

 أ.د محسن محمد صالح                                                                  أ.د عبد العزيز صالح                                            

 

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 

 

 

 

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار اإلسالمية

 م0202/  0202للعام الجامعى  ثانىالفصل الدراسى ال

 برنامج الدكتوراه آثار  االسالمية

ON Line  األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

4/6 مكتب اجبارى   أ.د رافت النبراوى 

ايمان عرفة   أ.م.د  

 ا س مسكوكات اسالمية 

925 

 السبت

6/8 مكتب اجبارى   أ.د ابو الحمد فرغلى 

ايهاب احمد  أ.م.د  

ا س  تصوير اسالمى

925 

4/6 مكتب اجبارى   أ.د فايزة الوكيل  

 أ.د حسين رمضان 

ا س  كتابات اثرية

928 

 االثنين

 المواد االختيارية

ةالعمارة االسالمية التقليدي أ.د امال العمرى    اختيارى    

   العمارة االسالمية فى مصر أ.د حسنى نويصر    اختيارى

ب العمارة االسالمية فى المغر أ.د محمد الكحالوى    اختيارى

 و االندلس

  

 أ.د على  الطايش    اختيارى

العربى صبرى  أ.م.د  

العمارة االسالمية فى 

 الجزيزة العربية

  

دالهنالفنون االسالمية فى  أ.د محمود ابراهيم     اختيارى    

ية الفنون االسالمية فى ترك أ.د شادية دسوقى    اختيارى

 والبلقان

  

رب الفنون االسالمية فى المغ أ.د عبد العزيز صالح    اختيارى

 واالندلس

  

ا الفنون االسالمية فى اسي أ.د عزة عبد المعطى     اختيارى

 الوسطى

  

                           رئيس قسم اآلثاراإلسالمية                                            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                        

 

 

 أ.د محسن محمد صالح                                                             أ.د عبد العزيز صالح                                                  

 

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثاراليونانية والرومانية

 م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى 

 أولى دبلوم األثار يونانى رمانى

ON Line  األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

التأثيرات المصرية على العمارة  د.نفين يحيى 4/6 مكتب اجبارى 

 والفنون اليونانية  والرومانية 

 السبت 925ى ر 

المصرية فى العصرين اللغة  أ.د حسان عامر 6/8 مكتب اجبارى 

 اليونانى والرومانى

 929ى ر 

 االحد 920ى ر التاريخ الرومانى والبيزنطي أ.د خالد غريب  4/6 مكتب اجبارى 

اآلثار اليونانية والرومانية فى  د. فاطمة الزهراء 6/8 مكتب اجبارى 

 الشرق األدنى القديم 

 926ى ر 

 أ.د محمد الكحالوى 4/6 سمير اجبارى 

 محمود الحسينىد. 

مدخل الى آثار وحضارة مصر 

 االسالمية

 االثنين 920ا س 

 924ى ر  العمارة الرومانية والبيزنطية د. والء مصطفى 6/8 مكتب اجبارى 

 الثالثاء 922ى ر  مبادئ اللغة اليونانية  أ.د عالء صابر 4/6 مكتب اجبارى 

       

 المواد االختيارية

  926ى ر  أساطير يونانية رومانية  د. يسر احمد     اختيارى

آثار اإلسكندرية فى العصرين  أ.د خالد غريب    اختيارى

 اليونانى والرونانى 

  956ى ر 

المجتمع المصرى فى العصرين   د. هيام رواش    اختيارى

 اليونانى الرومانى

  959ى ر 

                   رئيس قسم اآلثار اليونانية والرمانية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                

 

 

 

                            أ.د خالد غريب شاهين                                        أ.د محسن محمد صالح                                

 

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثاراليونانية والرومانية

 م0202/  0202الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى 

 ثانية دبلوم األثار يونانى رمانى

ON Line  األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

تطبيقات الحاسب اآللى فى  د. طارق جالل  4/6 شيحة اجبارى 

 مجال اآلثار 

 السبت 924ح أ 

الفنون الزخرفية فى العصرين  د. نفين يحيى  6/8 مكتب اجبارى 

 اليونانى والرومانى

 908ى ر 

 االحد 906ى ر  العمارة القبطية أ.د خالد غريب  4/6 مكتب اجبارى 

 904ى ر  لغة قبطية  أ.د خالد غريب  6/8 مكتب اجبارى 

 االثنين 909ى ر  الفن القبطى   أ.د جمال عبد الرحيم  4/6 مكتب اجبارى 

 905ى ر  مسكوكات يونانية رومانية   والء مصطفى د.  6/8 مكتب اجبارى 

 الثالثاء 905ى ر  نصوص بردية يونانية رومانية  يسرا احمدد.  4/6 مكتب اجبارى 

       

 المواد االختيارية

  945ى ر  فن التصوير اليونانى الرومانى  د. والء مصطفى     اختيارى

  944ى ر  المخطوطات القبطية  د. عاطف نجيب     اختيارى

  949ى ر  لغة يونانية أ.د عالء صابر     اختيارى

                  رئيس قسم اآلثار اليونانية والرمانية                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                 

 

 

 

                           أ.د خالد غريب شاهين                                        أ.د محسن محمد صالح                                 

 

 

 عميد الكلية

 

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 

 

 

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثاراليونانية والرومانية

 م0202/  0202للعام الجامعى  الثانىالفصل دراسى 

 برنامج تمهيدى آثار يونانى رومانى

ON Line  األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 أ.د امال العمرى 4/6 توفيق اجبارى 

 أ.د سيد البنا

 د. طارق توفيق

 السبت 622م ت  المواقع االثرية 

 أ.د خالد غريب 6/8 مكتب اجبارى 

 

المجتمع المصرى فى  

 العصرين اليونانى والرومانى 

ى ر 

629 

 أ.د خالد غريب  4/6 مكتب  اختيارى

  أ.د جمال عبد الرحيم

 موضوع  خاص

 الفنون والعمارة القبطية 

ى ر 

629 

 الثالثاء

 أ.د عزت قادوس 6/8 مكتب  اختيارى

 

 موضوع خاص

فى آثار اليونانى الرومانى فى 

 العلم العربى

ى ر 

624 

                  رئيس قسم اآلثار اليونانية والرمانية                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                 

 

 

 

      أ.د خالد غريب شاهين                                         أ.د محسن محمد صالح                                                      

 

 

 عميد الكلية

 

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثاراليونانية والرومانية

 م0202/  0202للعام الجامعى  الثانىالفصل دراسى 

 برنامج دكتوراه اآلثار يونانى رومانى

ON Line  األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 أ.د عبد الرحمن على 4/6 مكتب اجبارى 

 

 موضوع خاص

 فى آثار اليونانى الرومانى 

ى ر 

624 

 السبت

 موضوع  خاص خالد غريبأ.د  6/8 مكتب اجبارى 

 الفنون والعمارة القبطية 

ى ر 

629 

الحياة االجتماعية فى مصر فى  أ.د خالد غريب 4/6 مكتب اختيارى 

العصرين اليونانى والرومانى 

 فى ضوء البردى

ى ر  

528 

 االحد

الفكر الدينى فى العصرين  أ.د حسان عامر 6/8 مكتب اختيارى 

 اليونانى والرومانى

ى ر 

525 

                   رئيس قسم اآلثار اليونانية والرمانية                         وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                

 

 

 

 أ.د محسن محمد صالح                                                               أ.د خالد غريب شاهين                                            

 

 

 عميد الكلية

 

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول الدراسات العليا 

 م0202/  0202للعام الجامعى  ثانىالفصل دراسى ال

 حفائرال دبلوم

ON Line  األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 أ.د محمد حمزة 8/ 6 مكتب اجبارى 

 أ.د مصطفى عطية

 د. نفين يحيى

الطرق الفنية والعلمية 

 لتأريخ األثر

 السبت 920هـ ف 

 925هـ ف  جيولوجيا المواقع األثرية محمود عبد الحافظ   أ.م.د 6/ 4 مكتب اجبارى 

 االحد 926هـ ف  ادارة المواقع األثرية أ.د عبد العزيز صالح 6/ 4 مكتب اجبارى 

االسعافات األولية والصيانة  شريف عمرد. 8/ 6 مكتب اجبارى 

 الوقائية

 905ت ث 

الجيوفيزيائية الطرق  أ.د محسن صالح 6/ 4 مكتب اجبارى 

 للتبقيب عن األثر

 االثنين 924هـ ف 

 952ت ث رافىختصوير فوتو مها احمدد. 8/ 6 مكتب اجبارى 

 الثالثاء 926ت ث  فىارخرسم صناعى وز أ.د ياسر يحيى 6/ 4 مكتب اجبارى 

       

 المواد االختيارية

  940م ص  تاريخ الفن  مها سمير  أ.م.د    اختيارى

  959م ص  مواقع أثرية احمد بدراند.    اختيارى

  945م ص  فنون  مصرية قديمة منى ابو المعاطى  أ.م.د    اختيارى

  925ت ث  مبادئ ترميم االثار  أ.د محمد مصطفى    اختيارى

 رئيس قسم اآلثار المصرية                             رئيس قسم ترميم االثار        رئيس قسم اآلثار اإلسالمية      

 

 

 أ.د ناصر محمد مكاوى                                       أ.د عاطف عبد اللطيف                 أ.د عبد العزيز صالح   

 

 يد الكلية عم                                        وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا        

 

 

 أ.د محسن محمد صالح                                                    أ.د احمد رجب محمد        

 

 

 



 جدول الدراسات العليا 

 م0202/  0202للعام الجامعى  ثانىالفصل دراسى ال

 متاحفدبلوم ال

ON Line  األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 االحد 952ت ث  تصوير فوتوخرافى د. مها احمد 6/ 4 مكتب اجبارى 

 928هـ م  مقتنيات حديثة ايهاب احمد  أ.م.د 8/ 6 مكتب اجبارى 

 د. محمد فراج  6/ 4 مكتب اجبارى 

 د. 

 االثنين 925هـ م  اعداد سيناريو المتحف

 العربى صبرى  أ.م.د 8/ 6 مكتب اجبارى 

 رحاب ابراهيم  أ.م.د

 922هـ م  طرق العرض

 الثالثاء 922هـ م  معارض دولية أ.د خالد غريب 6/ 4 مكتب اجبارى 

 924ت ف  الفنون القبطية أ.د فايزة الوكيل  8/ 6 مكتب اجبارى 

 أ.د على الطايش 6/ 4 مكتب اجبارى 

 د. نجاح مهدى

 االربعاء 925هـ م  الفن االسالمى

 المواد االختيارية

  955ا س  كتابات اثرية اسالمية  د. امانى طلعت    اختيارى

 منى جبر  أ.م.د    اختيارى

 د. نفين يحيى

الفن فى العصرين اليونانى 

 والرومانى

  924هـ م 

  928ت ف  حضارة اسالمية أ.د جمال عبد الرحيم    اختيارى

 د. ريهام سعيد     اختيارى

 د. غادة مصطفى

  905ت ث  فنون صغرى 

االسعافات االولية والصيانة  د. شريف عمر    اختيارى

 والوقائية

  925هـ م 

 رئيس قسم ترميم االثار                                                    رئيس قسم اآلثار اإلسالمية          

 

 

 أ.د عاطف عبد اللطيف                                                         أ.د عبد العزيز صالح                   

 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                                   عميد الكلية 

 

 

 أ.د احمد رجب محمد                                    أ.د محسن محمد صالح                       

 

 



 جدول الدراسات العليا 

 م0202/  0202للعام الجامعى  الثانىالفصل الدراسى 

 دبلوم إدارة المواقع األثرية

ON Line  األسبوع حضور بالكلية  *  األسبوع الثانى 

 اليوم كود المادة المادةاسم  اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

المناهج والنظريات فى ادارة  أ.د عبد العزيز صالح 4/6 مكتب اجبارى 

 موارد

 السبت 926م ث 

ادارة المواقع االثرية والتراثية  باسم ابراهيم د. 6/8 مكتب اجبارى 

 الساحلية واالثار الغارفة

 925م ث 

 االحد 928م ث  تسويق التراث عماد سليمان  د. 4/6 مكتب اجبارى 

 922م ث  ادارة التراث الطبيعى  محمود رشدى د. 6/8 مكتب اجبارى 

التنمية المستدامة للمواقع  أ.د عبد العزيز صالح 4/6 مكتب اجبارى 

 االثرية والتراثية 

 االثنين 922م ث 

تأهيل واعادة توظيف المبانى  االء جمال د. 6/8 مكتب اجبارى 

 االثرية والتراثية

 925م ث 

ادارة مشاريع الترميم والصيانة  أ.د محسن صالح 4/6 مكتب اجبارى 

 فى المواقع االثرية

 الثالثاء  924م ث

 المواد االختيارية

  928م ث  ادارةة مواقع التراث العمرانى أ.د عبد العزيز صالح    اختيارى

االثرية الصيانة الوقائية للمواقع  محمود عبد الحافظ د.    اختيارى

 والتراثية

 904م ث 

ادارة الحرف والصناعات  شريف عمر د.    اختيارى

 التقليدية

 909م ث 

                   رئيس قسم ترميم االثار                                                   رئيس قسم اآلثار اإلسالمية          

 

 

 أ.د عاطف عبد اللطيف                                                                       أ.د عبد العزيز صالح                  

 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                                   عميد الكلية 

 

 

 أ.د محسن محمد صالح                                                    أ.د احمد رجب محمد       

 

  



 جدول محاضرات برنامج ماجستير علوم البيئة األثرية

 للفصل الدراسي الرابع للعام الجامعي 0202/0202م

 

 :ملحوظة

، حيث أن هذا الفصل الدراسي كان من المقرر عقده في أون الينجميع المحاضرات 

ألمانيا طبقا لالئحة البرنامج، أال أن ظروف جائحة كورونا حالت دون سفر الطالب 

 إلي ألمانيا أو حضور األساتذة المحاضرين األلمان إلي مصر للتدريس.

Code Subject Name 

EA 2 Geoscience      German Lecturer 

EA 4 Ecology German Lecturer 

EA 15 Prehistory of Middle- and South 

Africa 

German Lecturer 

EA 28 Field Archaeology (2)                 German Lecturer 

EA 25 Sahara during the End of Pleistocene 

and Holocene 

German Lecturer 

EA 22 Paleoenvironment German Lecturer 

EA 08 Sustainable site development  of 

Prehistoric Sites 

Dr. Mostafa Atallah 


