
 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية

 م0200/  0202الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 اولى دبلوم آثار  المصرية

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

022م ص  مناهج بحث د. انور سليم 4/6 سمير اجبارى   السبت 

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

 دولة وسطي وعصر انتقال ثاني

022م ص   

 د. احمد مكاوى 4/6 سمير اجبارى 

غادة مصطفى د.  

(0أثار مصرية قديمة  )  

 دولة وسطي وعصر انتقال ثاني

020م ص   االحد 

(2هيراطيقي ) د. خالد حسن 6/8 سمير اجبارى  020م ص    

 أ.د محمد الكحالوى 4/6 سمير اجبارى 

 د. محمود الحسينى

 د. محمد ملكة 

مدخل إلي أثار وحضارة مصر 

 اإلسالمية

020أ س   االثنين 

(0لغة مصرية قديم ) د.مصطفى نجدى 4/6 سمير اجبارى  025م ص    الثالثاء 

احمد بدراند. 4/6 سمير اجبارى  025م ص  لغة قبطي   االربعاء 

 المواد االختيارية

054م ص  فنون مصرية قديمة  د. عال العبودى    اختيارى   

منى زهير د.     اختيارى 056م ص  الفكر الديني    

042م ص  علم الفخار د.  أيمان السيد    اختيارى   

058م ص  المجتمع المصري القديم د. هيام رواش    اختيارى   

 رئيس قسم اآلثار المصرية                                                             وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

                                               

 

أ.د محسن محمد صالح                                                                                      أ.د ناصر مكاوى   

                                                  

 

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د  احمد رجب محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية

 م0200/  0202الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

  ثانية دبلوم آثار مصرية

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

0/6 سمير اجبارى  (4لغة مصرية قديمة ) أ.د سعاد عبد العال  004م ص    السبت 

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

 في مجال االثار

  024ح أ 

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

 اليوناني والروماني

002م ص   

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

 المتأخر

000م ص   االحد 

8/  6 شيحة اجبارى  د. منى ابو المعاطى  

صميدةد.هند   

024م ص  فنون قبطية  

6/  4 شيحة اجبارى   أ.د خالد غريب  

 

ين تاريخ مصر في العصر

والرومانياليوناني   

006م ص   االثنين 

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

 المتأخر

005م ص   

 المواد االختيارية 

تكنولوجيا المواد  د.شريف عمر    اختيارى

والصناعات غير 

 العضوية القديمة

025ت ث    

تامر جادد.     اختيارى 055م ت  االثنوجرافيا األثرية   

احمد بدران د.    اختيارى (5لغة قبطية )  005م ص     

 رئيس قسم اآلثار المصرية                                                             وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

                                               

 

أ.د محسن محمد صالح                                                                                      أ.د ناصر مكاوى   

                                                  

 

 

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د  احمد رجب محمد

 

 

 

 

 

 



 

 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية

 م0200/  0202الثانى للعام الجامعى الفصل الدراسى 

 برنامج تمهيدى مصرى

كود   اسم المادة اسم الدكتور الساعة اجبارى المكان

 المادة

 اليوم

 أ.د امال العمرى  4/6 اجبارى ابو بكر

. محسن صالحأ.د   

 د. طارق توفيق

622ل ع  مواقع أثرية  السبت 

 المواد االختيارية 

م ص  نصوص هيراطيقية د. خالد حسن  اختيارى  

602 

 

 أ.د حسان عامر  اختيارى  

 د. مصطفى نجدى

هيروغليفي في العصر 

 البطلمي

م ص 

605 

 

م ص  اإلدارة في مصر القديمة أ.د سليمان الحويلى  اختيارى  

620 

 

م ص  نصوص ديموطيقية أ.د  سعاد عبد العال  اختيارى  

600 

 

ر الخارجية في مصالسياسة  أ.د عالء شاهين   اختيارى  

 القديمة

م ص 

626 

 

 أ.د عزة فاروق  اختيارى 

 أ.د مصطفى عطا الله

م ص  الفنون المصرية القديمة

622 

 

 أ.د عزة فاروق  اختيارى  

 أ.د سلوى كامل

 

الفكر الديني في العصر 

المتأخر وحتى نهاية 

انيالعصرين اليوناني والروم  

م ص 

625 

 

 أ.د احمد عيسي  اختيارى  

 

م ص  عمارة مصرية قديمة

625 

 

م ص  االدب المصرى  هبة نوحأ.د  اختيارى 

624 

 أ.د هبه مصطفى   اختيارى  

 

م ص  لغة قبطية    

625 

 

 رئيس قسم اآلثار المصرية                                                            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  

                                               

أ.د محسن محمد صالح                                                                                      أ.د ناصر مكاوى   

                                                  

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د  احمد رجب محمد



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية

 م0200/  0202الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 مصرى  دكتوراهبرنامج 

كود   اسم المادة اسم الدكتور الساعة اجبارى المكان

 المادة

 اليوم

 أ.د/ محسن نجم 4/6  مكتب

 أ.د سليمان الحويلى

النظم السياسية واإلدارية في 
 مصر القديمة

م ص  
407 

 السبت

م ص  علم اللغة أ.د / هبه نوح 4/6  مكتب
407 

 االثنين

 المواد االختيارية 

م ص  نصوص هيراطيقية أ.د/ زينب محروس  اختيارى  

407 

 

م ص  نصوص ديموطيقية متنوعة عال العجيزى أ.د/  اختيارى  

407 

 

 حسن نصر أ.د/   اختيارى  

 أ.د/ سلوى كامل 

والنصوص أطر التصوير 

 الملحقة

م ص 

410 

 

م ص  إثنوجرافيا الحرف والمصنوعات د/ تامر جاد  اختيارى  

4011 

 

 رئيس قسم اآلثار المصرية                                                            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  

                                               

 

أ.د محسن محمد صالح                                                                                      أ.د ناصر مكاوى   

                                       

 عميد الكلية

 

 

 أ.د  احمد رجب محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم اآلثار المصرية

 م0200/  0202سى الثانى للعام الجامعى الفصل الدرا

   قبل التاريخ ما دكتوراهبرنامج 

كود   اسم المادة اسم الدكتور الساعة إجباري المكان

 المادة

 اليوم

الوسائل العلمية لتأريخ أثار ما  د/ محمد حمدان                       4/6  مكتب
قبل التاريخ ـ ) دراسة عملية 

 العلوم (معملية / كلية 

أ م  
407 

 السبت

الحياة الدينية والجنائزية في  أ.د/ مصطفي عطا الله 4/6  مكتب
 عصور ما قبل التاريخ

 االثنين 407أ م 

 المواد االختيارية 

  407 م أ الفنون في عصور ما قبل التاريخ   بكري الحسن ابو/ د.أ  اختيارى  

ما قبل المجتمع في عصور  خليفة ايمان/ د  اختيارى  

 التاريخ

  410 م أ

  411 م أ االثنوجرافيا األثرية جاد تامر/ د  اختيارى  

 

 رئيس قسم اآلثار المصرية                                                            وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  

                                               

 

أ.د محسن محمد صالح                                                                                      ناصر مكاوى أ.د   

                                       

 عميد الكلية

 

 

 أ.د  احمد رجب محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 جدول الدراسات العليا قسم االثار المصرية

 م0200/  0202الثانى للعام الجامعى  الفصل دراسى

  دبلوم المتاحف 

 اليوم كود المادة اسم المادة اسم الدكتور الساعة المكان اجبارى اختيارى

 االحد 052ت ث  تصوير فوتوغرافى د. مها احمد 6/ 4 مكتب اجبارى 

 028هـ م  مقتنيات حديثة د. ايهاب احمد 8/ 6 مكتب اجبارى 

 د. عاء الجعار 6/ 4 مكتب اجبارى 

 د. محمد فراج 

 االثنين 025هـ م  اعداد سيناريو المتحف

 022هـ م  طرق العرض د. رحاب ابراهيم  8/ 6 مكتب اجبارى 

 الثالثاء 022هـ م  معارض دولية د. دعاء الجعار 6/ 4 مكتب اجبارى 

 024ت ف  الفنون القبطية أ.د فايزة الوكيل 8/ 6 مكتب اجبارى 

 أ.د على الطايش  6/ 4 مكتب اجبارى 

 د. نجاح مهدى

 االربعاء 025ت ف  الفن االسالمى

 المواد االختيارية

  055ا س  كتابات اسالمية د. نيرة رفيق    اختيارى

الفن فى العصرين اليونانى  د. نفين يحيى    اختيارى

 والرومانى 

  024هـ م 

  028هـ م  حضارة اسالمية  أ.د جمال عبد الرحيم     اختيارى

 د. رهام سعيد    اختيارى

 د. دعاء الجعار

  022ت ف  فنون صغرى 

االسعافات االولية والصيانة  د. شريف عمر    اختيارى

 الوقائية

  005ت ث 

 د. محمود رشدى    اختيارى

 د. سوزان محمد 

  025هـ م  آثار اسالمية 

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

 

 

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

 

 لكلية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا                                                    عميد ا

         

 

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


