
 جدول محاضرات قسم اآلثار المصرية 

 م2222/  2222الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى 

 الفرقة الثانية

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

 سمير اجبارى 

 

 أ.د سليمان حامد عام 8/11

 د.زكية زكي

تاريخ مصر القديم 

(1) 

 م ص

222 

 

 

 االربعاء
 سمير اجبارى 

 

 د. مها سمير عام 11/2

 د. منى ابو المعاطى

 

العمارة والفنون 

(2المصرية القديمة )  

222م ص   

    عام 2/2 سمير  اختيارى

    عام 2/2 مرسى   اختيارى

 سمير اجبارى 

 مرزوق

8/11  أ 

 ب

 د. حنان محرم

 د. احمد بدران 

مة اللغة المصرية القدي

(2)  

222م ص    

 

 الخميس
 سمير اجبارى 

 مرزوق

11/2  أ 

 ب

 د. هند صميده

 د. والء عبد الرحمن

 222م ص  (1لغة قبطية )

        

        

 المواد االختيارى

نصوص مختارة من  د. حنان محرم عام    اختيارى

العصر الكالسيكي للغة 

 المصرية  القديمة

 م ص

212 

 

 د. داليا السيد عام    اختيارى

 دينا زين العابديند. 

 د. محمود عبد الباسط

الصالت الحضارية 

بين مصر وبالد 

 الشرق األدني القديم

  212م ص 

 د. دعاء الجعار عام    اختيارى

 د. فاطمة حسن

  218م ص علم البردي

 أ.د حسين ربيع عام    اختيارى

 د. غادة مصطفى

 م ص مواقع اثرية

212 

 

                                 رئيس قسم اآلثار المصرية                                                  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                   

 

 

 جم الدين                                                    أ.د ناصرمحمد مكاوى                                                               أ.د محسن محمد ن

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

  



 

 جدول محاضرات قسم اآلثار المصرية 

 م2222/  2222الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى 

 الفرقة الثالثة

كود  اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى اختيارى

 المادة

 اليوم

8/11 توفيق اجبارى   أ.د عزة فاروق عام 

 د. احمد مكاوى

العمارة والفنون  

(2مصرية قديمة )  

م ص 

222 

 االثنين

11/2 توفيق اجبارى  والء عبد الرحمن د. عام  (2لغة قبطية )   

 

م ص 

307 

2/2 توفيق اجبارى   أ.د محسن نجم الدين عام 

 د. احمد بدران

 روالحفائ المتاحف فن

 االثرية

م ص 

228 

8/11 سمير اجبارى  منهج البحث اآلثرى  د. زكية زكى عام 

 والتاريخى

م ص 

318 

 

ءالثالثا   

 
11/2 سمير اجبارى  (1هيراطيقى ) د. خالد حسن عام  م ص  

222 

2/2 سمير  اختيارى     عام 

2/2 مرسى  اختيارى     عام 

2/2 مرزوق  اختيارى     عام 

 المواد االختيارية

 د. مها سمير عام    اختيارى

 

م ص  عمارة وفنون قبطية 

212 
 

 د. طارق توفيق عام    اختيارى

 د. غادة مصطفى

الفن والعمارة فى 

 عصر العمارنه 

م ص 

211 
 

نصوص هيروغليفية  د. حنان محرم عام    اختيارى

مختارة من اللغة 

 العصر المتأخر

م ص 

222  

                                رئيس قسم اآلثار المصرية                                                 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                     
 

 

 لدين                                                    أ.د ناصرمحمد مكاوى                                                         أ.د محسن محمد نجم ا   

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 



 جدول محاضرات قسم اآلثار المصرية 

 م2222/  2222الفصل دراسى الثانى للعام الجامعى 

 الفرقة الرابعة

كود  اسم المادة اسم الدكتور مجموعة الساعة المكان اجبارى اختيارى

 المادة

 اليوم

8/11 سمير اجبارى  زينب غلولد. عام   

 

(2هيراطيقى ) م ص  

224 
 السبت

11/2 سمير اجبارى   ص م ديموطيقى  أ.د سعاد عبد العال  عام 

222 

تاريخ وحضارة  د. منى جبر عام 2/2 سمير  اختيارى

 اليونان

م ص 

714 

 أ.د خالد غريب عام 8/11 سمير اجبارى 

 د. مصطفى نجدى 

 وآثار مصر فيتاريخ 

 العصر الروماني

م ص 

222 
 االحد

 أ.د احمد عيسى عام 11/2 سمير اجبارى 

 أ.د سلوى كامل

ر الفكر الدينى فى مص

 القديمة 

م ص 

228 

فنون مصر فى   منى جبرد. عام 2/2 سمير  اختيارى

العصرين اليونانى 

 والرومانى

م ص 

212 

 د. طارق توفيق عام 2/2 مرزوق  اختيارى

 .فاطمة حسند 
تاريخ العمارة 

 المصرية القديمة

ص م 

711 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                                   المصرية                                         رئيس قسم اآلثار       

 

 

 أ.د محسن محمد نجم الدين                                                                                                     ناصر مكاوىأ.د             

 

 عميد الكلية

 

 

 أ.د احمد رجب محمد

 

 

 

 

 

 

 


