
 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر انًصرٚخ

 و0203/  0200انفصم انذراضٗ انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

 أنٗ دثهٕو آصبر  انًصرٚخ

 انٕٛو كٕد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

ٔالء يصطفٗ د. 4/6 ضًٛر اججبرٖ   

 د. يذًذٖ فزذٗ

(1) نغخ لجطٙ 515و ص    انطجذ 

(0ربرٚخ يصر انمذٚى )  د. إَر ضهٛى 6/8 ضًٛر اججبرٖ   

 دٔنخ ٔضطٙ ٔػصر اَزمبل صبَٙ

511و ص   

512و ص  يُبْج ثذش أ.د فٕزٚخ ػجذ هللا 4/6 ضًٛر اججبرٖ   االدذ 

 د. َٛههٗ صبثر  6/8 ضًٛر اججبرٖ 

 د. يصطفٗ َجذٖ

(0نغخ يصرٚخ لذٚى ) 513و ص    

يذًذ انكذالٖٔأ.د  4/6 ضًٛر اججبرٖ   

 د. يذًٕد انذطُٛٗ

يذخم إنٙ أصبر ٔدضبرح يصر 

 اإلضاليٛخ

520أ ش   االصٍُٛ 

(1ْٛراطٛمٙ ) د. خبنذ دطٍ 6/8 ضًٛر اججبرٖ  515و ص    

 د. ادًذ يكبٖٔ 4/6 رثٛغ اججبرٖ 

غبدح يصطفٗد.   

(0أصبر يصرٚخ لذًٚخ  )  

 دٔنخ ٔضطٙ ٔػصر اَزمبل صبَٙ

510و ص   انضالصبء 

 االخزٛبرٚخانًٕاد 

 د. ػال انؼجٕدٖ    اخزٛبرٖ

  دطٍ د. فبطًخ 

534و ص  فٌُٕ يصرٚخ لذًٚخ    

536و ص  انفكر انذُٚٙ أ.د يُٗ زْٛر    اخزٛبرٖ   

ْٛبو رٔاظ أ.د     اخزٛبرٖ  

 د. َٛههٗ صبثر

538و ص  انًجزًغ انًصر٘ انمذٚى   

 

 

ب  ٌ انذراضبد انؼٛه  رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ                                                             ٔكٛم انكهٛخ نشئٕ

                                               

 

أ.د يذطٍ يذًذ صبنخ                                                                                      أ.د َبصر يكبٖٔ   

                                                  

 

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د  ادًذ رجت يذًذ

 

 

 

 

 



 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر انًصرٚخ

 و0203/  0200انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ انفصم انذراضٗ 

  صبَٛخ دثهٕو آصبر يصرٚخ

 انٕٛو كٕد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

6/ 4 شٛذخ اججبرٖ  رطجٛمبد انذبضت اٜنٙ  د. طبرق جالل  

 فٙ يجبل االصبر

 انطجذ  524ح أ 

8/  6 شٛذخ اججبرٖ  د. يُٗ اثٕ انًؼبطٗ  

صًٛذِد.ُْذ   

514و ص  فٌُٕ لجطٛخ  

6/ 4 شٛذخ اججبرٖ  ربرٚخ يصر فٙ انؼصر  أ.د. دطٍٛ رثٛغ 

 انًزؤخر

500و ص   االدذ 

8/  6 شٛذخ اججبرٖ  يصطفٗ َجذٖد.   آصبر يصر فٙ انؼصرٍٚ  

 انَٕٛبَٙ ٔانرٔيبَٙ

502و ص   

6/  4 شٛذخ اججبرٖ  (4نغخ يصرٚخ لذًٚخ ) أ.د ْجخ يصطفٗ  504و ص    االصٍُٛ 

6/8 شٛذخ اججبرٖ   أ.د خبنذ غرٚت  

 

ربرٚخ يصر فٙ انؼصرٍٚ 

 انَٕٛبَٙ ٔانرٔيبَٙ

506و ص   

6/ 4 شٛذخ اججبرٖ  آصبر يصر فٙ انؼصر  أ.د  دطٍ َصر انذٍٚ 

 انًزؤخر

503و ص   انضالصبء 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ 

شرٚف ػًرد.    اخزٛبرٖ ركُٕنٕجٛب انًٕاد  

ٔانصُبػبد غٛر 

انمذًٚخانؼضٕٚخ   

515د س    

ضبيٛخ انًرغُٗد.    اخزٛبرٖ 533و د  االصُٕجرافٛب األصرٚخ   

ٔالء يصطفٗ د.    اخزٛبرٖ  

 د. يذًذٖ فزذٗ

(3نغخ لجطٛخ ) 505و ص     

 

 

ب  ٌ انذراضبد انؼٛه  رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ                                                             ٔكٛم انكهٛخ نشئٕ

                                               

 

أ.د يذطٍ يذًذ صبنخ                                                                                      أ.د َبصر يكبٖٔ   

                                                  

 

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د  ادًذ رجت يذًذ

 

 

 



 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى االصبر انًصرٚخ

 و0203/  0200نهؼبو انجبيؼٗ انفصم انذراضٗ انضبَٗ 

 أٔنٗ  دثهٕو  آصبر يب لجم انزبرٚخ

كٕد  اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

 انًبدح

 انٕٛو

 أ.د يذًذ دًسح 4/6 يكزت اججبرٖ 

 أ.د.يصطفٙ ػطّٛ

 د. َفٍٛ ٚذٛٗ

و د  انطرق انفُٛخ ٔانؼهًٛخ نزؤرٚخ األصر

520 

 انطجذ

انؼصرانذجرٚخ انمذًٚخ ٔانٕضطٗ  د. اثٕ انذطٍ ثكر٘ 8/ 6 يكزت اججبرٖ 

 فٙ ثالد انشبو ٔاألَبضٕل

و د 

515 

 د. اثٕ انذطٍ ثكر٘ 6/ 4 يكزت اججبرٖ 

 

انؼصٕر انذجرٚخ انمذًٚخ 

 ٔانٕضطٗ فٙ انجسٚرح انؼرثٛخ

و د 

518 

 االدذ

ٙ  د. اثٕ انذطٍ ثكر٘ 8/ 6 يكزت اججبرٖ  انؼصٕرانذجرٚخ انمذًٚخ ٔانٕضط

انؼراق ٔإٚراٌفٙ   

و د 

512 

ػصٕر يب لجم انزبرٚخ فٙ شًبل  أ.د يصطفٗ ػطب هللا  6/ 4 يكزت اججبرٖ 

 افرٚمٛب ٔجسر انجذر انًزٕضظ

و د 

515 

 االصٍُٛ

انؼصر انذجر٘ انمذٚى ٔانذجرٖ  أ.د يصطفٗ ػطب هللا  8/ 6 يكزت اججبرٖ 

 انٕضٛظ فٙ يصر

و د 

525 

ٙ يصر ٔانؼبنى  د. ضؼذ ثركخ 6/ 4 يكزت اججبرٖ  انُمٕظ انصخرٚخ ف

 انمذٚى )دراضخ يمبرَخ( 

و د 

505 

 انضالصبء

 انًٕاد االخزٛبرٚخ 

انًُشآد انًذَٛخ ٔانذُٚٛخ فًٛب لجم  أ.د يصطفٗ ػطب هللا    اخزٛبرٖ

 انزبرٚخ دراضخ يمبرَخ

و د 

535 

 

يُبْج انجذش األصر٘ ٔيشكالرّ  د. أًٚبٌ انطٛذ    اخزٛبرٖ

 فًٛب لجم انزبرٚخ

و د 

536 

 

ب   ٌ انذراضبد انؼٛه  رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ                                                            ٔكٛم انكهٛخ نشئٕ

                                               

 

أ.د يذطٍ يذًذ صبنخ                                                                                      أ.د َبصر يكبٖٔ   

                                                  

 

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د  ادًذ رجت يذًذ

 

 

 

 

 



 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر انًصرٚخ

 و0203/  0200نهؼبو انجبيؼٗ انفصم انذراضٗ انضبَٗ 

 ٚخيصرأصبر يبجطزٛر ثرَبيج رًٓٛذٖ 

كٕد   اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ اججبرٖ انًكبٌ

 انًبدح

 انٕٛو

 أ.د ايبل انؼًرٖ  4/6 رٕفٛك اججبرٖ

يذطٍ صبنخ أ.د  

طبرق رٕفٛك د.ا.  

621 و س يٕالغ أصرٚخ  انطجذ 

4/6 رٕفٛك اججبرٖ  أ.د ػالء شبٍْٛ 

يكبٖٔأ.د َبصر   

يٕضٕع خبص فٙ ربرٚخ 

 يصر انمذًٚخ

و ص 

623 

 االدذ

 انًٕاد االخزٛبرٚخ 

و ص  َصٕص ْٛراطٛمٛخ د. خبنذ دطٍ   اخزٛبرٖ 

601 

 

ْٛرٔغهٛفٙ فٙ انؼصر  أ.د دطبٌ ػبير   اخزٛبرٖ 

 انجطهًٙ

و ص 

603 

 

 أ.د ػسح فبرٔق   اخزٛبرٖ

 

و ص  انفٌُٕ انًصرٚخ انمذًٚخ

612 

 

يصطفٙ ػطب هللاأ.د    اخزٛبرٖ  

 

و ص  ػًبرح يصرٚخ لذًٚخ

625 

 

ْجخ يصطفٗأ.د     و ص  االدة انًصرٖ 

614  

و ص  نغخ لجطٛخ     أ.د ْجّ يصطفٗ    اخزٛبرٖ 

615 

 

 

ب   ٌ انذراضبد انؼٛه  رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ                                                            ٔكٛم انكهٛخ نشئٕ

                                               

 

أ.د يذطٍ يذًذ صبنخ                                                                                      أ.د َبصر يكبٖٔ   

                                                  

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د  ادًذ رجت يذًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر انًصرٚخ

 و0203/  0200نهؼبو انجبيؼٗ انفصم انذراضٗ انضبَٗ 

 Eشؼجخ  ٚخيصرأصبر يبجطزٛر ثرَبيج رًٓٛذٖ 

كٕد   اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ اججبرٖ انًكبٌ

 انًبدح

 انٕٛو

اثٕ انذطٍ ثكر٘  /دأ. 4/6 يكزت اججبرٖ  

 د/ أدًذ ثذراٌ

Archaeological sites  FA 601 انطجذ 

4/6 يكزت اججبرٖ  أ.د/ يذطٍ َجى  

 د/ إَٔر ضهٛى

Ancient Egyptian 

History (special 

topics) 

EA 603 االدذ 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ 

  Hieratic Texts EA 610 أ.د / يذًذ شرٚف   اخزٛبرٖ 

 Hieroglyphic of the د/ دُبٌ يذرو   اخزٛبرٖ 

Ptolemaic Period 

EA 606  

 د/ يُٙ أثٕ انًؼبطٙ   اخزٛبرٖ

 

Ancient Egyptian 

Art 

AE 607  

دًذ  يكبٖٔأد/    اخزٛبرٖ  

 

Egyptian 

Architecture 

EA 604  

ْجخ يصطفٗأ.د    اخزٛبرٖ  Ancient Egyptian 

Literature 

EA 613 

 

  Coptic Language   EA 612 زُٚت يذرٔش .أ.د/    اخزٛبرٖ 

 

ب   ٌ انذراضبد انؼٛه  رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ                                                            ٔكٛم انكهٛخ نشئٕ

                                               

 

أ.د يذطٍ يذًذ صبنخ                                                                                      أ.د َبصر يكبٖٔ   

                                                  

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د  ادًذ رجت يذًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر انًصرٚخ

 و0203/  0200انفصم انذراضٗ انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

 لجم انزبرٚخ دكزٕراِ  يبثرَبيج رًٓٛذٖ 

كٕد   اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ اججبرٖ انًكبٌ

 انًبدح

 انٕٛو

انٕضبئم انؼهًٛخ نزؤرٚخ  يذًذ دًذاٌ .د 4/6 يكزت اججبرٖ
 أصبر يب لجم انزبرٚخ 

 ) دراضخ ػًهٛخ يؼًهٛخ(

أ و  
524 

 انطجذ

ذُٚٛخ ٔانجُبئسٚخ انذٛبح ان أ.د يصطفٙ ػطب هللا 4/6 يكزت اججبرٖ
 انزبرٚخ فٙ ػصٕر يب لجم

 أ و 
525 

 االدذ

 انًٕاد االخزٛبرٚخ 

انفٌُٕ فٙ ػصٕر يب لجم  اثٕ انذطٍ ثكر٘ أ.د   اخزٛبرٖ 
 انزبرٚخ

  528أ و 

انًجزًغ فٙ ػصٕر يب لجم  اثٕ انذطٍ ثكر٘ أ.د   اخزٛبرٖ 
 انزبرٚخ

  512أ و 

  511أ و  االصُٕجرافٛب األصرٚخ ضبيٛخ انًٛرغُٗ د   اخزٛبرٖ

 

ب   ٌ انذراضبد انؼٛه  رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ                                                            ٔكٛم انكهٛخ نشئٕ

                                               

 

أ.د يذطٍ يذًذ صبنخ                                                                                      أ.د َبصر يكبٖٔ   

                                                  

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د  ادًذ رجت يذًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر انًصرٚخ

 و0203/  0200انفصم انذراضٗ انضبَٗ نهؼبو انجبيؼٗ 

 ٚخيصرصبر اٜدكزٕراِ  ثرَبيج رًٓٛذٖ 

كٕد   اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ اججبرٖ انًكبٌ

 انًبدح

 انٕٛو

 يذطٍ َجى انذٍٚ د.أ 4/6  اججبرٖ
 ضهًٛبٌ انذٕٚهٙ أ.د 

انُظى انطٛبضٛخ ٔاالدارٚخ 
 فٙ يصر انمذًٚخ

و ص  
524 

 انطجذ

و ص  ػهى انهغخ ْجّ يصطفٙ أ.د 4/6  اججبرٖ
525 

 االدذ

 انًٕاد االخزٛبرٚخ 

و ص  َصٕص ْٛراطٛمٛخ أ.د زُٚت يذرٔش   اخزٛبرٖ 
528 

 

َصٕص دًٕٚطٛمٛخ  أ.د ػال انؼجٛس٘   اخزٛبرٖ 
 يزُٕػخ

و ص 
525 

 

 أ.د دطٍ َصر    اخزٛبرٖ
 أ.د  ضهٕ٘ كبيم

أطر انزصٕٚر ٔانُصٕص 
 انًهذمخ

و ص 
512 

 

و ص   االصُٕجرافٛب األصرٚخ ضبيٛخ انًٛرغُٗ .د   اخزٛبرٖ 
511 

 

ب   ٌ انذراضبد انؼٛه  رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ                                                            ٔكٛم انكهٛخ نشئٕ

                                               

 

أ.د يذطٍ يذًذ صبنخ                                                                                      أ.د َبصر يكبٖٔ   

                                                  

 ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د  ادًذ رجت يذًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


