بيان بالطالب املسجلني لدرجة املاجستري قسم اآلثار املصرية
االسم

عنوان البحث

اسم المشرف

دينا يوسف لمعي مرقص

آثار عهد الملك دا ار األول في مصر

أ.د /حسن أحمد سليم

منار مصطفى محمد إسماعيل

األدوار اإليجابية للمعبود " ست " في

أ.د /أشرف محمد فتحي

نجوى منسى مهنى

متون األهرام والتوابيت

شجرة االشد منذ عصر الدولة
الحديثة حتى نهاية العصر البطلمى

رانيا مصطفى اسحق عبد هللا

دراسة فنية وآثرية لتماثيل
األوشاوبتى الملكية في مملكة كوش

تاريخ التسجيل
2009/11/9

د /نشأت حسن الزهري
2010/7/12

د /نشأت حسن الزهري

أ.د/شافية عبداللطيف بدير

2011/7/18

د /على عبدالحليم على

أ.د/حسن أحمد حسن سليم

2011/11/21

د /نشأت حسن الزهرى

بالمتحف المصري بالقاهرة

ريهام صالح الدين خالد

أواني الستيوال منذ عصر الدولة
الحديثة حتى العصر المتأخر

دينا أحمد محمد عبد الغني

اللوحات الجنائزية لإلله رع حور

اختي في المتحف المصري بالقاهرة

أ.د /حسن أحمد حسن سليم

2012/5/14

د /نشأت حسن الزهرى

أ.د /حسن أحمد حسن سليم

2012/6/11

د /أشرف محمد فتحي

منذ بداية عصر االنتقال الثالث
وحتى نهاية العصر البطلمي
عال عبد الحافظ حافظ

المعبودة نانشا من عصور ما قبل

التاريخ حتى نهاية العصر السومري
الحديث
إسالم مصطفى الوكيل

( معيد بالقسم )

تقدمة الحقل ( )sh.tفي المعابد
المصرية في العصرين اليوناني

د /ناصر محمد مكاوي

2013/3/11

أ.مساعد بآثار القاهرة

د /نبيل زكي مروان
أ.د /شافية عبد اللطيف بدير

2013/11/11

د /علي عبد الحليم علي

والروماني

مي حممود حمرم

الظرفان القبطيان
 -دراسة لغوية

محمد عبد الحي أبو بكر

المناظر الصخرية في ماقبل األسرات
في خور أبو سبيرة مقارنة بمواقع

د /أشرف فتحي محمود

2014/9/15

د /سهير سعيد عبد الحميد

د /نشأت حسن الزهري

2014/10/20

أ.د /مصطفى عطا هللا

أخرى في الصحراء الشرقية

نهال حمدي محمد سعيد حسن

األنصاري

( معيدة بالقسم )

هالة أمحد حممد مصطفى

األدوات واألوضاع الجنائزية غير
التقليدية بمقابر عصور ما قبل
التاريخ
الزوجات الثانويات للملك رمسيس
الثاني وآثارهن – دراسة آثرية
تاريخية
1

أ.د /حسن أحمد حسن سليم

2014/11/10

أ.د /مصطفى عطا هللا
أ .بآثار القاهرة

د /نور جالل عبد الحميد
د /نبيل زكي مروان

2014/12/15

أمساء حممد معروف حممود

صورة اإلله في األدب الدنيوي حتى
نهاية الدولة الحديثة

أمساء أبو مجيل التهامي

آثار ملوك األسرة الثانية في مصر
القديمة

أمحد عامر حممد

تحقيق الماعت سياسي ًا في مصر

القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة

2

د /نشأت حسن الزهري

2015/1/12

د /علي عبد احلليم علي

د /نور جالل عبد احلميد

2015/12/14

د /نبيل زكي مروان

د /زكية يوسف طبوزادة
د /أشرف حممد فتحي

2016/1/11

بيان بالطالب املسجلني لدرجة الدكتوراه قسم اآلثاراملصرية
االسم

1

عنوان البحث

اسم المشرف

تاريخ التسجيل

فاتن صالح يحيى أبو سالمه

األدوات المسندة في متون التوابيت

أ.د /شافية عبد اللطيف بدير

2011/3/14

سوسن محمد حسن عيسى

(مدرس مساعد بالقسم)

الحبل في النصوص والمناظر

الدينية والجنائزية في الدولة الحديثة

أ.د /زكية يوسف طبوزاده

ريهام سيد علي عبد ربه

المناظر المصورة على التوابيت

د /زكية يوسف طبوزادة

(مدرس مساعد بالقسم)
2

3

(مدرس مساعد بالقسم)

الحجرية لملوك األسرتين الثامنة

د /اشرف محمد فتحي
أ.د /حسن أحمد حسن سليم

2011/4/11

2011/5/9

د /علي عبد الحليم علي

والتاسعة عشر – دراسة تحليلية
مقارنة

4

5

رباب جدة محمد بخيت

" المقابر والممارسات الجنائزية فى

(مدرس مساعد بالقسم)

النوبة حتى نهاية عصر ثقافة كرمة

رشا إسحق إبراهيم ميخائيل

نشر ودراسة مجموعة من الشقافة

(مدرس مساعد بالقسم)

الهيراطيقية "بالمتحف المصرى
بالقاهرة

الجملة االسمية ذات الخبر االسمى

6

مجدى محمد توحيد محمد

(مدرس مساعد بالقسم)

في متون التوابيت

7

حسام الدين علي أحمد غديه

التجارة الداخلية من المصادر

8

وجدي وجيه رزق هللا

اآلثرية في الدولة الحديثة

شارات ورموز المعبودات في العراق

( مدرس مساعد بالسم )

القديم منذ بداية العصور حتى

إيمان محمد صالح الدين

التماثيل الجماعية لألفراد في الدولة

العصر األشوري الحديث

عبد المقصود نصير

( مدرس مساعد بالقسم )

9

هناء السيد عبد الفتاح عبد هللا

الوسطى

د /نشأت حسن الزهرى .

أ.د /مراد زكى عالم

2011/11/21

أ .بآثار القاهرة

د /أشرف محمد فتحى
د /أشرف محمد فتحى

2011/11/21

د /على عبدالحليم على
د /زكية يوسف طبو زاده

2012/10/8

د /نور جالل عبد الحميد

د /ناصر محمد مكاوي

2014/1/20

أ .مساعد بآثار القاهرة
د /نبيل زكي مروان
أ.د /حسن أحمد سليم

2014/5/12

د /أشرف فتحي

المعبود حور في مملكة كوش " نبتة د /زكية يوسف طبوزاده

– مروي "

 10ممدوح فاروق محمد

د /أشرف زكريا سيد

2011/7/17

2014/7/14

د /نشأت حسن الزهري

من 747ق.م إلى عام 350م
المرأة األجنبية في الحضارة

المصرية القديمة منذ األسرة األولى
حتى نهاية الدولة الحديثة

3

د /زكية يوسف طبوزاده
د /نور جالل عبد الحميد

2014/7/14

11

جميلة سالم عبد هللا طاهر

( وافدة )

النحت الجنائزي الروماني في

د /نشأت حسن الزهري

2014/9/15

قورينائية منذ القرن األول الميالدي د /نجوى عبد النبي

وحتى القرن الثالث الميالدي

 12أسماء حسن حسنين

شقافة ديموطيقية غير منشورة من

 13نجوان إدوارد داود

جمموعة شقافة قبطية غري منشورة ابملتحف أ.د /سعاد عبد العال

البغدادي

طيبة بالمتحف المصري – القاهرة

أ.د/شافية عبد اللطيف بدير

2015/4/15

أ.د /سعاد عبد العال

أ.ورئيس قسم اآلاثر سابقا جبامعة

القاهرة

د /سارة نبيل حافظ

املصري – القاهرة  -حتقيق ودراسة لغوية
– حضارية

منى مصطفى محمد
السيد

أ.ورئيس قسم اآلاثر سابقا جبامعة

القاهرة

د /أشرف حممد فتحي

دراسة خطية للعالمات الهيروغليفية أ.د /شافية عبد اللطيف
للمقاصير األربعة للملك توت عنخ بدير
أمون بالمتحف المصري بالقاهرة
-JE60664-8 -

4

2015/4/15

أ.د /خالد العناين

2015/5/11

