كشف أبمساء الطالب الذين منحوا درجة املاجستري – قسم اآلثار
م
1

اس الطال

طاري المن

إيمان محمد مرسى

2003/9/29

2

محمد محمود قاسم

2004/8/8

" التنظيم اإلداري فى مصر فى عصر

3

أحمد عمى خميفة عبد المطيف

2004/12/19

" التيجان الممكية فى المعابد

4

عمي عبد الحميم عمي

2004/12/19

مفيوم األسفت في مصر القديمة

5

عبد الحميد عبد الحميد المرسي

2005/2/23

منطقة أبو قير في العصر اليوناني –

من ا الاطال
" طقس تقدمو قالدة االوسخ ( )wsh

الملر

التقرل

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

ممتاز

فى المعابد المصرية فى العصر
اليونانى والرومانى "

(معيد بقسم التاريخ )

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

ممتاز

االسره السادسة والعشرين "

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

ممتاز

المصرية فى العصر اليونانى
والرومانى "

( معيد بالقسم )

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

ممتاز

مع التوصية
بالتبادل بين
الجامعات

( معيد بالقسم )

6

أحمد السيد محمد محمد

7

حسام عويس عبد الفتاح

8

ميشمين شحاده أبو سكة

الروماني – دراسة أثرية
2005/8/17

تصاوير المرأة في المدرسة المغولية

2005/8/17

مطارق األبواب في مصر في العصر

( معيد بالقسم )

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

ممتــاز

أ.د /ميرفت عبد الحميم سيف الدين

مع التوصية

أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد

ممتاز

بالتبادل

اليندية

( معيد بالقسم )

أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد

ممتاز

الممموكي

923-648ىـ 1517-1250/م
2006/8/8

( وافدة )

الشماعد الممموكية بمصر وما
يعاصرىا بإيران – دراسة مقارنة في

أ.د /رأفت محمد النبراوي
د /محمد حسام الدين مصطفى

ممتاز

ضوء مجموعة متحف الفن اإلسالمي
بالقاىرة

9

نور الدين عبد الصمد جابر

2006/12/24

أثار ممكات األسرة السادسة

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

جيد جدا

10

مروة رجائي عبد النبي

2008/4/26

رمز الرقم أربعة في الحضارة المصرية

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

ممتاز

( معيدة بالقسم )

11

سيير سعيد عبد الحميد
( معيدة بالقسم )

القديمة حتى نياية الدولة الحديثة
2008/6/1

المراسالت القبطية – دراسة تحميمية

مقارنة لشكل ومحتوى بعض الرسائل
غير المنشورة

أ.د /سعاد سيد عبد العال
د /أشرف محمد فتحي

ممتاز

مع التوصية
بتبادل

الرسالة مع
الجامعات

1

12

سارة نبيل حافظ أحمد

13

نجوى عبد النبي عبد الرحمن

2008/7/30

14

رييام حسن عبد العزيز

2008/8/13

2008/7/30

( معيدة بالقسم )

مجموعة مختارة من الشقافة

الديموطيقية غير المنشورة بالمتحف

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

أ.د /سعاد سيد عبد العال

الرسالة مع

وخطية ( ىذه الشقافات تحمل رقم

الجامعات

سجل خاص ( ) 18953

( معيدة بالقسم )

الزخارف في العصرين األرخى
والكالسيكي – دراسة تحميمية

مع التوصية
بتبادل

المصري – دراسة حضارية ولغوية

األواني المعدنية اليونانية ذات

ممتاز

األخرى

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

أ.د /منى محمد الشحات
د /مصطفى محمد قنديل

ممتاز

مع التوصية
بتبادل

الرسالة مع
الجامعات
المصرية

( معيدة بالقسم )

آثار الواحة البحرية في الفترة
اليونانية والرومانية

2008/12/28

المناظر المسيحية عمى التحف

16

نصر محمد نصر إبراىيم

2009/3/7

الحرمدانات الحجرية في العمارة

17

فاتن صالح يحيى أبو سالمو

2010/1/16

الجذر  NFRومشتقاتو فى المغة

سوسن محمد حسن عيسى

2010/1/16

شيماء عبد المنعم عبد الباري أحمد

2010/3/10

دعاء عبد المنعم عبد الرحمن

2010/5/5

فن النحت في عصر األسرة السيفيرية

رشا اسحق إبراىيم ميخائيل

2010/12/27

الجرافيتي الييراطيقي فى مقابر البر

15

شيماء محمد عبد الرافع
إسالمي

أ.د /شافية عبد المطيف بدير
أ.د /ميرفت عبد الحميم سيف الدين

ممتاز

أ.د /محمد حسام الدين إسماعيل

جيد جداً

أ.د /محمد حسام الدين إسماعيل

جيد جداً

والمخطوطات في العصر األيوبي
الممموكية بمدينة القاىرة

( معيدة بالقسم )

المصرية القديمة حتى نياية الدولة

أ.د/شافية عبد المطيف بدير

ممتاز

د /اشرف محمد فتحي

الحديثة

18

( معيدة بالقسم )

السكين فى مصر القديمة منذ عصر

د/زكية يوسف طبوزادة

ممتاز

ما قبل األسرات حتى نياية الدولة
الحديثة

19

(معيدة بالقسم)

مالبس شعوب آسيا الصغرى

واألناضول وتصويرىا فى الفنون

أ.د/شافية عبد المطيف بدير

ممتاز

د /منى محمد الشحات

اليونانية والرومانية فى الفترة من
القرن السادس ق.م إلى القرن
الثالث الميالدي

(دراسة أثرية)
20

ريحان

21

( معيدة بالقسم )

235-193م.

الغربي لطيبة دراسة حضارية
وبميوجررافية لمنصوص

2

أ.د /رضا عبد الجواد كمال

د/مصطفى محمد قنديل زايد

أ.د /ممدوح جاد الدماطى
د /مراد زكي عالم

ممتاز

ممتاز

جوال مرزوق جرجس حناوي

2011 /2/16

23

مي محمد األمين عمر الطوخي

2010/11 /10

24

رييام سيد عمي عبد ربو

2010/7/26

25

رباب جدة محمد بخيت

2011 /1/9

رويدا رأفت محمد محمد النبراوي

2011 /3/30

22

( معيدة بالقسم )

دراسة لمخطوطة عن القديس مار
الياس األىناسي رقم 2703

أ.د/عادل فريد طوبيا

د /اشرف محمد فتحي

ممتاز

متحف مكتبة اإلسكندرية ـ
دراسة لغوية حضارية

دراسة لمصور الجنائزية عمى فخار
الصورة الحمراء فى أبوليا بجنوب
ايطاليا خالل القرن الرابع قبل

أ.د/شافية عبد المطيف بدير

ممتاز

عب الفتاح
د/محمد د

د/مصطفى محمد قنديل

الميالدي

مناظر الكينة ودورىم في الطقوس

أ.د/ممدوح جاد الدماطي

جيد جداً

الجنائزية في مقابر األشراف في
الدولة الحديثة .

( معيدة بالقسم )

26

( معيدة بالقسم )

في األسرة الحادية والعشرين

27

28

مجدي محمد توحيد محمد

( سورية )

نقود إستراباد منذ عيد الدولة
السامانية وحتى نياية الدولة

2007/3/12

ىبة عصام حسين

مناظر الشعائر عمى التوابيت الخشبية

أ.د/شافية عبد المطيف بدير

ممتاز

د/اشرف محمد فتحي
أ.د /أحمد عبد الرازق أحمد
د /نادر محمود عبد الدايم

ممتاز

التيمورية
2011 /5/8

حي سوق ساروجا بدمشق منذ نشأتو

وحتى نياية العصر العثماني – دراسة

أ.د /محمد حسام الدين إسماعيل
د /نادر محمود عبد الدايم

ممتاز

أثرية تسجيمية
( معيد بالقسم )

2011 /6/5

بالمعابد المصرية

2007/6/18

29

ىند عبد الراضي محمد موسى

2011 /8/24

كريستينا ناجي وديع جرجس

2011 /10/2

رانيا سمير زيدان عمي

2011 /10/27

2008/7/14

30

( معيدة بالقسم )

إنشاءات واضافات األسرة المقدونية

أ.د/ممدوح جاد الدماطى

ممتاز

التصوير الجداري بالمقابر األتروسكية
( 300-700ق.م)
تصوير القصص الديني في العصر
الروماني المتأخر

( 641-313م )

أ.د /إبراىيم عبد العزيز جندي

د /مصطفى محمد قنديل زايد
أ.د /عزت زكي حامد قادوس

د /زكية طبوزاده

د /مصطفى محمد قنديل زايد

ممتاز
ممتاز مع
التوصية
بتبادل

الرسالة مع
الجامعات
األخرى

31

2008/5/10

اسطورة أورفيوس في الفنين اليوناني
والروماني – دراسة مقارنة

أ.د /عزت زكي حامد قادوس

د /مصطفى محمد قنديل زايد

ممتاز مع
التوصية
بتبادل

الرسالة بين
الجامعات
المصرية

3

32

منى مصطفى محمد

33

خالد عبد الكريم محمد إمام

2012/6/7

34

نوال جابر محمد عمى

2012/3/5

2011 /12/13

أساليب االستفيام فى المغة المصرية
التخطيط العمراني واآلثار المعمارية

2008/5/19

( معيد بالقسم )

القديمة فى عصرىا الوسيط

لممولي إسماعيل العموي في مدينة

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

د /أشرف فتحي
ا.د  /حمزة عبد العزيز بدر
د /محمد حسام الدين إسماعيل

جيد جداً
جيد جداً

مكناس بالمغرب

(1140 -1083ىـ1727-1672/م )
( معيدة بالقسم )

من خالل التحف التطبيقية وتصاوير

2008/2/8

35

ىناء السيد عبد الفتاح

36

وفاء كمال عطية

التحف الخشبية فى العصر التيموري

أ.د/صالح احمد البينسى

د /نادر محمود عبد الدايم

ممتاز

المخطوطات ـ دراسة اثارية فنية .

2012/3/4

2005/7/18

" طره " دراسة أثرية حضارية منذ
بداية الدولة الحديثة حتى نياية

د/زكية يوسف طبوزادة

د /عمي عبد الحميم عمي

ممتاز

العصر المتأخر
2012/5/10

األكاليل فى الفنين اليوناني والروماني

( معيدة بالقسم )

أ.د/ممدوح جاد الدماطى

د /منى عبد الغنى عمي حجاج

ممتاز

2008/5/19
37

حسام الدين عمى احمد

38

أحمد ربيع أحمد محمود

2012/5/20

2005/11 /14

المركبات فى مصر القديمة وبالد

مابين النيرين ـ دراسة أثرية حضارية

أ.د /ممدوح جاد الدماطي
د/زكية يوسف طبوزادة

ممتاز

مقارنة.

2012/5/20

2004/11 /8

اإلقميم السابع عشر من أقاليم مصر
السفمى ـ دراسة أثرية وحضارية خالل

د /زكية يوسف طبوزادة

ممتاز

د /نشأت حسن الزىري

عصر األسرات المصرية القديمة

40

ممدوح فاروق محمد

2012/8/15

2004/10/11

41

أحمد محمد حسام الدين

42

ىبة عصام حسين

43

نيال عبد الرحم ن إبراىيم

االنتقام عند اآللية والبشر فى مصر
القديمة

2013/1/27

2004/12/13

البيمارستانات الباقية فى دمشق
والقاىرة دراسة اثارية ومعمارية

د /زكية يوسف طبوزادة

ممتاز

د /نور جالل عبد الحميد
د /محمد حسام الدين إسماعيل

د /أحمد السيد الشوكي

ممتاز

ومقارنة
2011 /5/8

( سورية )

حي سوق ساروجا بدمشق منذ نشأتو
وحتى نياية العصر العثماني ـ دراسة

د/محمد حسام الدين إسماعيل

د/نادر محمود عبد الدايم

ممتاز

أثرية تسجيمية
البينساوي

2005/1/10

2013/1/27

مدينة ممباسا دراسة اثاريو معمارية
منذ بداية العصر اإلسالمي حتى
نياية القرن التاسع عشر.

4

د /محمد حسام الدين إسماعيل

د /أحمد السيد الشوكي

جيد جداً

44

أشجان أحمد محمد متولي

2012/8/15

( معيدة بالقسم )

خالل وثائق القرنين

2008/7/14

45

محمد عمى أبو اليزيد

46

وجدي وجيو رزق اهلل

2005/5/16

المباني السكنية بمدينة رشيد من

د /محمد حسام الدين إسماعيل
أ.د /ميشيل توشيرير

ممتاز

11 -10ىـ  17-16 /الميالدي
2013/8/4

قاعة مذبح سيتي األول بأبيدوس

والحجرات المحيطة بيا دراسة أثرية

د /نبيل مروان

2012/11 /27

دراسة أثرية حضارية لمموك األسرة

د /زكية يوسف طبوزادة

( معيدة بالقسم )

السابعة عشرة

2009/5/18

أ.د/شافية عبد المطيف بدير

ممتاز مع
التوصية
بالطبع
ممتاز

د /نبيل زكي مروان

47

أميرة منير كمال

2012/11 /27

بانجم األول – دراسة تاريخية أثرية

د /زكية يوسف طبوزادة

ممتاز

48

إيمان محمد صالح الدين

2013/1/27

التماثيل الحجرية لألفراد خالل

أ.د /حسن احمد سميم

ممتاز

عبد المقصود

األسرتين الخامسة والسادسة

2008/5/19

سندريال عماد عباس السيد

2013/4/22

األحذية في الفن الروماني

50

شادي عبد اليادي معوض

2013/6/20

شواىد قبور كوم أبولمو األثرية في

51

داليا يحيى عبد الرازق

تشكيل

الكتابات عمى نقود السالجقة –

49

2009/3/16

2008/10/20

( معيدة بالقسم )

د /باسم محمد سيد
د /إبراىيم سعد

ا 0مساعد بأداب طنطا

ممتاز

د /عبد الحميد عبد الحميد مسعود

العصرين البطممي والروماني

2006/4/16

دراسة من حيث الشكل والمضمون

أ.د /سيد محمد عمر

أ.د /ممدوح جاد الدماطى

ممتاز

د /محمد حسام الدين إسماعيل

د /عاطف منصور

في

 708 – 428ىـ 1308 -1037/م
خالد عصام الدين محمد

2013/11 /10

2008/12/15

تصوير العناصر المصرية عمى العممة
في مصر تحت الحكم الروماني في

أ.د  /سيد محمد عمر

د /مصطفى محمد قنديل زايد

ممتاز

الفترة من 30ق  .م وحتى 296م

إبراىيم محمد حسن غريب

2013/12/24

2006/11 /13

العناصر المعمارية والفنية وعالقتيا
بطقوس الخدمة اليومية لمكنيسة

المصرية فى العصر البيزنطي -دراسة

د /مصطفى محمد قنديل
د /نجالء عزت

ممتاز

مدرس بقسم الحضارة

حضارية أثرية .

غادة عبد السالم ناجي
( معيدة بالقسم )
2009/7/13

مجمس الكمية
في

2014/1/20

تأثيرات البيئة والمجتمع في فن
التصوير في إيران في العصر

التيموري – دراسة آثارية حضارية

د /صالح أحمد البينسي

ممتاز مع

د /عادل عبد المنعم عمي

التوصية

أ .بقسم المغات الشرقية

بتبادل

الرسالة مع
الجامعات
المصرية
والعربية

5

بيان بأمساء الطالب الذين منحوا درجة الدكتوراه قسم اآلثـــــار
م
1

اس الطال

طاري المن

من ا الاطال

عبد الحميد أحمد زيدان

1954/11 /10

2

محمد جمال الدين مختار

1957/9/3

3

باسم محمد سيد احمد

2006/6/20

األرض في الحضارة المصرية

4

إيمان محمد مرسى راضى

2010/9/1

النصوص والمناظر عمى ابواب

5

أحمد السيد محمد محمد

2009/12/29

مدرسة الدكن فى التصوير اإلسالمي

6

حسام عويس عبد الفتاح

2010/3/7

التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة

7

مشيمين شحادة أبو سكو

2009/10/13

التحف المعدنية اإلسالمية

8

عبد الحميد عبد الحميد المرسي

2010/8/24

االعمال الفنية الخشبية فى مصر

2010/10/28

حو وسيا في العقيدة المصرية

سنيوفيس الثاني عمى ضوء

الملر
أ.د /أحمد بدوي

التقرل
مرتبة الشرف
الثانية

الكشوف الحديثة

مع التوصية بطبع
الرسالة

أىناسية ىواقميديوليس – مكانتيا

أ.د /أحمد بدوي

األولى

وأثرىا في التاريخ الفرعوني
(مدرس مساعد بالقسم )

القديمة حتى نياية الدولة الحديثة
معبدى ادفو ودندرة ـ دراسة مقارنة

(مدرس مساعد بالقسم)

فى الفترة 895ـ1490/1098ـ1687

بين مصر وايران في الفترة من أوائل

مرتبة الشرف

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

أ.د /محمد عبد الحميم نور الدين

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

د/نور جالل عبدالحميد
أ.د/أحمد عبد الراز ق أحمد

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
الثانية
مرتبة الشرف

د/محمد حسام الدين إسماعيل

األولى

أ.د/صالح احمد البينسي

مرتبة الشرف

د /نادر محمود عبد الدايم

األولى

القرن 7ىـ 13/م حتى أوائل القرن
10ىـ 16/م

( سورية )

(مدرس مساعد بالقسم)

المحفوظة بمتحفي دمشق وحمب

فى العصرين البطممى والروماني

د/محمد حسام الدين إسماعيل

أ.د/رأفت محمد النبراوي
أ د /شافية عبد المطيف بدير

د /ميرفت سيف الدين

دكتور

مرتبة الشرف
األولى مع

التوصية بتداول
الرسالة بين
الجامعات

9

عمي عبد الحميم عمي عمي
( مدرس مساعد بالقسم )

القديمة بالمغة األلمانية

أ د /شافية عبد المطيف بدير
أ.د /فرنسواز اليل
أ.د /اشرف محمد صالح

مرتبة الشرف
األولى مع

التوصية بتبادل
الرسالة مع
الجامعات
األخرى

10

إيمان محمد مرسى راضى

2010/9/1

النصوص والمناظر عمى ابواب

6

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

د/نور جالل عبدالحميد

مرتبة الشرف
الثانية

معبدى ادفو ودندرة ـ دراسة مقارنة
11

باسم محمد سيد احمد

12

سيير سعيد عبد الحميد

2006/6/20

األرض في الحضارة المصرية

2011 /10/31

مجموعة شقافة قبطية غير منشورة

(مدرس مساعد بالقسم )

القديمة حتى نياية الدولة الحديثة

( مدرس مساعد بالقسم )

من الخارجة

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

مرتبة الشرف

أ.د /محمد عبد الحميم نور الدين

األولى

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

مرتبة الشرف

د /اشرف فتحي

األولى مع

التوصية بتبادل
الرسالة مع
الجامعات

13

سارة نبيل حافظ احمد

2011/12/13

( مدرس مساعد بالقسم )

شقافات ديموطيقية غير منشورة من
مدينة ىابو بالمتحف المصري

2009/1/12

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

ا.د سعاد عبد العال

مرتبة الشرف
األولى مع

التوصية بتبادل
الرساالة مع
الجامعات
األخرى

14

أحمد عمى خميفة عبد المطيف

2011/9/12

تقدمة التيجان فى المعابد المصرية

15

غادة محمد محمد بينساوي

2011/7/25

الخفاء في نصوص الكتب الدينية

16

غيد الياس بيطار

2011/9/14

اآلثار الكالسيكية دراسة أثرية

17

محمد مفتاح فضيل عبد الكريم

2012/7/1

18

أحمد حسين يونس عبد الكريم

2012/12/24

مستوطنة الصفصاف وعالقتيا

مروه رجائي عبد النبي

2013/9/25

األشكال الدائرية فى الحضارة

أ.د /ممدوح جاد الدماطي

فى العصرين اليوناني والروماني

في مصر القديمة

لمنطقة أباميا بسوريا خالل

( سورية )

أ.د /ممدوح جاد الدماطي
أ.د /حسن أحمد حسن سميم
د/أبو اليسر عبد العظيم فرح
د/مصطفى محمد قنديل زايد

العصرين اليوناني والروماني

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى مع

التوصية بتبادل
الرسالة بين
الجامعات
المصرية

والسورية
( ليبي )

عمالت قوريتائية منذ نشأتيا حتى
نياية العصر الروماني المبكر

أ.د /سيد محمد عمر

د /مصطفى محمد قنديل زايد

مرتبة الشرف
األولى

( 631ق.م296-م )

( وافد )

بمدينة قوريني ( دراسة آثرية )

أ.د /سيد محمد عمر

د /صالح رجب العقاب
أ.

بميبيا

مرتبة الشرف
األولى

د /مصطفى محمد قنديل زايد

7

أ.د/شافية عبد المطيف بدير

د/نور جالل عبد الحميد

مرتبة الشرف

(مدرس مساعد بالقسم)

القديمة حتى نياية عصر الدولة

2008/7/14

نجوى عبد النبي عبد الرحمن

(مدرس مساعد بالقسم)

الحديثة

2013/11 /3

(مدرس مساعد بالقسم)

( ليبي )

2008/7/14

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

د /مرفت سيف الدين
مدير عام المتحف اليوناني

مرتبة الشرف
األولى

والروماني

2013/11 /26

2009/5/18

عادل المبروك المختار

األختام الفخارية المزخرفة في مصر
اليونانية والرومانية

2009/5/18
رييام حسن عبد العزيز محمد

األولى

تشكيل

دراسة مجموعة من العمالت

أ.د /شافية عبد المطيف بدير

البطممية والرومانية لم يسبق نشرىا

د /مرفت سيف الدين

المنشآت االجتماعية بمدينة

د/محمد حسام الدين

طرابمس القديمة (ليبيا)

(1329-958ىـ 1551/ـ 1911م)

8

مديرعام المتحف اليوناني والروماني

إسماعيل

أ.د/عبد اهلل أحمد
المحمودي

مرتبة الشرف
األولى

مرتبة الشرف
األولى

