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 آثار مصر يف عصور ما قبل التاريخ وبداية األسرات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ912فـــــــــــــــــــ

 د/ ميال عبد اللطًف ٍاروٌ

 املدخل إىل علم اآلثار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ912فـــــــــــــــــــ

 د/ ٍشاو أمحد فًَد

 (0قواعد ومتريهات) -لغة مصرية يف العصر الكالسيكي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ912فـــــــــــــــــــ

 د/ عنر علٌ ىىر الديً

 االثنني

 آثار مصر يف عصور ما قبل التاريخ وبداية األسرات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ912فـــــــــــــــــــ

 د/ ميال عبد اللطًف ٍاروٌ

 آثار مصر يف عصر الدولة الكدمية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ912فـــــــــــــــــــ

 الصىييع د/ عناد 

 اجلغرافيا التارخيية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ912فـــــــــــــــــــ

 أ.د/ حمنىد حجاب

 الثالثاء

 معادى وصخور ومواد بهاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ912فـــــــــــــــــــ

 وف اجلىٍرٍأ.د/ حمند عبد الرؤ
 

تاريخ وحضارة مصر حتى 
 نًاية عصر الدولة الكدمية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ912فـــــــــــــــــــ
 د/ العزب أمحد حشاٌ

  

 األربعاء

 تاريخ وحضارة مصر حتى نًاية عصر الدولة الكدمية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ912فـــــــــــــــــــ

 د/ العزب أمحد حشاٌ

 حنو وصرف –لغة عربية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ912فـــــــــــــــــــ

 د/ ياسر حشً &د/ جنىاٌ 
   

 رئيس القسم
 أ.د/ حممود الزراعي احلمراوي

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ.د/ أمحد علي األنصاري

 عميد الكلية
 لناصر ياسنيأ.د/ عبد ا
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 (2قواعد ومتريهات ) –لغة مصرية يف العصر الكالسيكي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ992ــــــــــــــفــــــــــ

 أ.د/ أمحد علٌ األىصارٍ
  

 آثار وحضارة شبة اجلزيرة العربية وبالد الشام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ992فــــــــــــــــــــــــ

 د/ ٍشاو أمحد فًَد

 االثنني

 (0حنو وتعبري) –ملانية حديجة لغة أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ992فــــــــــــــــــــــــ

 أ.د/ حمنىد الزراعٌ احلنراوٍ

 املخاطر البيئية وتأثرييا على املواقع األثرية
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ992فــــــــــــــــــــــــ

 د/ حمند تىفًق د/ بَاء حشاىني

 الثالثاء

 آثار مصرية يف عصر الدولة الوسطى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ992فــــــــــــــــــــــــ

 د/ ًٍثه علٌ مدكىر

تاريخ وحضارة مصر يف عصر 
 االنتكال األول والدولة الوسطى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ992ــــــــــــــفــــــــــ
 د/ محاده حمند جالل

 فو متاحف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ992فــــــــــــــــــــــــ

 د/ إبراًٍه قديص ساويرض

 األربعاء

 آثار مصرية يف عصر الدولة الوسطى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ992ـــــــــــــــــفـــــــ

 د/ ًٍثه علٌ مدكىر

تاريخ وحضارة مصر يف عصر 
 االنتكال األول والدولة الوسطى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ992فــــــــــــــــــــــــ
 د/ محاده حمند جالل

 (7حنو وتعبري) –ليزية حديجة لغة إجن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ992فــــــــــــــــــــــــ

 د/ ىرمني صفىت

 رئيس القسم
 أ.د/ حممود الزراعي احلمراوي

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 أ.د/ أمحد علي األنصاري

 عميد الكلية
 أ.د/ عبد الناصر ياسني

  


