
وان الرسالةاسم الطالب  المستخلصالقسمتاريخ التسجيل أو المناقشةنوع الرسالة مسجلة أم مجازةالدرجة2إشراف مشارك 1إشراف مشارك إشراف رئيسيعن

اآلثار0مجازةماجستير00عادل شريف عالمديوان عموم االوقاف المصريهسوزان محمد سالم
.تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي تصوير الهة الضوء في الفن اليوناني وذلك عن طريق التعرف علي ايوس اوال النشاة والرحالت و ثانيا عالقات ثالثا الكتالوج و تصوير النشاة والرحالت و تصوير عالقات ايوس و تصوير ايوس مع ابنها ممنون و التعرف علي هليوس اوال النشاة والرحالت و ثانيا عائلة هليوس وثالث عبادة هليوس في اليونان و تصوير الملوك الهللينستيين يصورة مشعة رابعا الكتالوج و تصوير النشاة والرحالت و تصوير عائلة هليوس و تصوير عبادة هليوس و تصوير عبادة هليوس في اليونان و التصوير المشع للملوك الهللنستيين والتعرف علي سيليني اوال النشاة والرحالت و ثانيا عالقات ثالثا الكتالوج و تصوير النشاة والرحالت و تصوير عالقات سيليني مع انديمون

اآلثار0مجازةدكتوراه0شافيه بدر عبد اللطيف بديرمحمد عبد الحليم نور الدينالكائنات المركبه فى مصر القديمهعبد الحميد سعد عزب سليمان
0

وسائل التعبير الفنى عن اآللهة المصرية وفاء أحمد محمد الغنام 
فى مصر البطلمية والرومانية

0اآلثار1985مجازةماجستير 00فوزي عبد الرحمن الفخراني 

دراسة تحليلية للعمارة و : توتا الجبل ابراهيم سعد ابراهيم صالح 
التصوير

0اآلثار1986مجازةماجستير 00فوزي عبد الرحمن الفخراني 

التوابيت فى مصر خالل العصرين اليونانى ابراهيم سعد ابراهيم صالح 
والرومانى

0اآلثار1992مجازةدكتوراه00فوزي عبد الرازق مكاوي 

تصوير المراة فى الفن فى مصر فى ايمان أحمد محمود عبدالعزيز 
العصر البطلمى

0اآلثار1992مجازةدكتوراه00فوزي عبد الرازق مكاوي 

الجروتيك فى الفن اليونانى والرومانى فى سلوى حسين محمد 
م3-م.ق3الفترة من القرن 

.اسرار و طقوس و اماكن العبادة فى االدب و الفن - االساطير التى ارتبطت بااللهة ديمترى فى الفن و االدب - الوظائف و الشعارات و المخصصات - تتناول الدراسة موضوع االلهة ديمترى فى االسطورة و الفن اليونانى من حيث الميالد و التسمية و االلقاب اآلثار1992مجازةماجستير 00فوزي عبد الرازق مكاوي 

تشخيص الظاهرات الجغرافية فى الفن علياء ابراهيم السيد محمود
اليونانى والرومانى

يروس وھلينستى، وسبب اختيار المجموعات الثنائية والثالثية بالتحديد يرجع إلى أن؛ العدد اثنان عند اليونانيين يعبر عن االكتمال والتمام، فنرى مثاًل ھاية العصر الھد على األوانى الفخارية والعملة خالل العصور اليونانية الثالثة القديمة أى من العصر األرخى وحتى نھى األشكال التى تتكون من شخصين أو ثالثة سواء كانت تماثيل أو تصوير جدارى، أو المشاھتصوير المجموعات الثنائية والثالثية فى الفن اليونانى اآلثار1993مجازةماجستير 0ايمان عبدالعزيز فوزي عبد الرازق مكاوي  ذه الفكرة أو اإلعتقھاد الفنان بعد ذلك لتصوير ھما البعض حتى يحققا اإلتصال الجنسى وبالتالى اإلنصراف إلى العبادة وأمور الحياة، ثم إجتھ فى تشكيل المجموعة بعد ذلك، وتتلخص فكرة الموضوع فى اإلعتقاد الدينى الذى كان سائد لدى اليونانيين القدماء والذين إعتقدوا أن المعبود زيوس قد خلق البشر أوالً فى شكل ثنائى ملتصقين معًا من الخلف األمر الذى جعله يشعر بالخوف من فناء الجنس البشرى لذا فصل الشخصين عن بعضھما نواة تكوين المجموعات المتعددة من األرقام، وعند تشكيل المجموعتين الثنائيةوالثالثية يكون الفنان قد اجتاز معظم الصعوبات التى تقابلھو بداية وقمة التعقيد لدى الفنان وكل من العددين ھكذا، والعدد ثالثة ھيرا وزيوس، إيروس وبسيخى، أبوللو ودافنى وأفروديت وا 

عبد الحميد سعد عزب سليمان
االحراج فى مصر الفرعونيه منذ عصر 
اآلثار1993مجازةماجستير0شافيه بدر عبد اللطيف بديرفوزى عبد الرازق مكاوىماقبل االسرات وحتى نهايه الدوله القديمه

0

محمد عبد الرافع فضل سليمان
جهود المصرى القديم فى صيانه وترميم 

اآلثار1995مجازةماجستير0عبد الحليم نور الدينفوزى عبد الرازق مكاوىمنشأته المعماريه واالثار المنقوله
ذا كان فن التصوير في منطقة الشرق األدنى قد توقف عند مرحلة معينة لخضوع تلك الفنون للمعتقدات الدينية والجنازية الخاصة بتلك الشعوب، فقد استطاع اإلغريق وخاصة خالل األلف األخيرة ق. يعد التصوير الجداري أقدم لغة عرفها اإلنسا ن، ويمكن تعريف فن التصوير الجداري بأنه فن الرسم على الجدران بعد عمل تكسيات مالئمة ومناسبة لطبيعة الموقع والمناخ، كما يعكس فن التصوير الجداري الواقع االجتماعي، الديني، التا ريخي، واالقتصادي للشعوب القديمة  هذا التراث الفني الذي ورثه الرومان عن اإلغريق قاموا بتطويره حيث وصل إلى أوج عظمته إبان عصر اإلمبراطورية الرومانية التي أعادت بدورها تلك الفنون إلى الشرق في ثوبها الجديد ونتج عن ذلك ما يعرف بالفن المختلط بين الحضارات الشرقية والغربي ة، لذا يعد التصوير الجداري الجناز ي أكثر الموضوعات تعبي. م االستفادة مما وصلت إليه الشعوب ا لشرقية في مجال فن التصوي ر، ثم تطويرها والتغلب على جميع المشاكل المرتبطة بها سواء بالنسبة لطرق تنفيذها أو بالنسبة لقواعد المنظور وأيًضا بالنسبة لتنوع موضوعاتها خاصة خالل العصرين الكالسيكي والّهلينستي، حيث خطا هذا الفن خطوات هائلة نحو تحقيق الشكل الجمالي الذي هدف إليه اإلغريق.وا 

اآلثار1996مجازةماجستير0شافيه بدر عبد اللطيف بديرمحمد عبد الحليم نور الديناالسد فى الفن المصرى القديماشرف عبد الرؤف راغب
دراسة الحالة السيكولوجية للعروسة خالل مراسم االحتفال بالزواج  - 4دراسة أدوار األفراد المصورة خالل مراسم األحتفال بالزواج - 3دراسة ادوار األلهة اليونانية خالل مراسم االختفال بالزواج  - 2دراسة مراسم االحتفال بالزواج في الفن اليوناني  - 1تقتصر الدراسة على دراسة مراسم االحتفال بالزواج اليوناني كموضوع فني مصور على المواد المختلفة التي عثر عليها حتى االن باالضافة الى تطبيقها على البعض من النصوص االدبية والتي تتوافق في مضمونها مع الموضوع الفني المصور على المادة وتكمل بعضها البعض للخروج بموضوع متكامل  واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يسهم في تحقيق ما يلي 

دراسة (مريوط - ابوصير)تابوزيرس ماجناسلوى حسين محمد بكر
اثرية للمدينة

0اآلثار1997مجازةدكتوراه0فوزي عبد الرازق مكاوي فوزي عبد الرحمن الفخراني 

معابد االله سوبك في مصر خالل العصر محمود فوزي ابراهيم الفطاطري
اليوناني والروماني

0اآلثار1997مجازةماجستير 0شافية عبداللطيف بدير فوزي عبد الرحمن الفخراني 

.تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي الرسومات الجدارية في اقليم تريبوليتانيا خالل العصر الرومانيو ذلك من الل التعرف علي لمحة جغرافية عن اقليم تريبوليتانيا وجغرافية تريبوليتانيا في ضوء المصادر القديمة و جغرافية تريبوليتانيا في ضوء الدراسات الحديثة و لمحة تاريخية عن اقليم تريبوليتانيا و الرسومات الجدارية في منازل االقليمو الرسومات الجدارية في اماكن الترفيةمنازل االقليم ومظاهر الحياة اليومية والحياة الدينية من خالل الرسومات الجدارية في االقليم و مظاهر الحياة اليومية ومظاهر الحياة الدينية و تقنيات تنفيذ الرسومات الجدارية في االقليم و دراسة مقارنة للوحات تريبوليتانياالعصر الرومانياآلثار1997مجازةماجستير 0محمود حسني صقر فوزي عبد الرحمن الفخراني هيراكليس في االدب والفن اليوناني القديممصطفى محمد قنديل زايد 

مجموعة عملة كوم اوشيم المحفوظة فى علياء ابراهيم السيد محمود
المتحف اليونانى الرومانى باالسكندرية 

.تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي مدلول االساطير اليونانية في الفن القبطي من خالل التعرف علي الفن القبطي تفسيره وخصائصه وتصوير الموضوعات الدينية وتعربف الفن القبطي بالفن الشعبي ومميزات الفن القبطي وتاثير العنصر االسطوري في الفن القبطي رمزية االسطورة والزخارف النباتية و رموز االساطير اليونانية ومدلوالتها ومجاالت تصوير الموضوعات االسطورية في الفن القبطي رمز االسطورة في النسيج القبطي و رمز االسطورة في المشغوالت العاجية و رمز االسطورة في المشغوالت الخشبية و رمز االسطورة في المنحوتات الحجرية اآلثار1997مجازةدكتوراه0وفاء أحمد الغنام فوزي عبد الرازق مكاوي 

دراسة لمجموعات تماثيل اآللهه المعدنية فتحية على ابراهيم دبور 
من العصر اليوناني الروماني بمتاحف 

.تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي الحياة الدينية في واحة امون وقورينائية خالل العصرين اليوناني والروماني وذلك عن طريق التعرف علي تطور العرافة والنبوءة في مصر وتناولت فيها ثالوث طيبة المكون من امون و موت وخونسو وعالقته بامون زيوس بواحة امون و دراسة وصفية لمخططات المعابد و ملحقاتها واسلوب بنائها وما نتج من اعمال الحفائر الحديثة من شواهد جديدة عبارة عن لوحات منقوشة ومصورة بواحة امون وتناولت فيها اصل عبادة ابوللو في بالد اليونان ونبوءته بانشاء وتاسيس مستوطنة قوريني بارض ليبيا و تاريخ احداث قورينائية خالل العصرين اليوناني والروماني و دراسة وصفية لمخططات المعابد واسلوب بنائها في قورينائية خالل العصرين اليوناني والروماني و مظاهر الحياة الدينية واثرها علي الفن من خالل مناظر واشكال االلهة والتماثيل و موائد القرابين وبعض االقنعة والقالدات التي تحتوي علي مناظر جنائزية وعددا من اللقي االخرياآلثار1997مجازةماجستير 0وفاء أحمد الغنام فوزي عبد الرحمن الفخراني 

امل عبدالصمد عبدالمنعم حشاد 
زخارف وموضوعات الفسيفساء في مصر 
خالل العصرين اليوناني والروماني دراسة 

فوزي عبد الرازق مكاوي 
0

0
1999مجازةماجستير 

0اآلثار

االوزان والموازين في مصر خالل العصر صبحى السيد محمد أحمد عاشور 
البطلمى والروماني

0اآلثار1999مجازةماجستير 0ابراهيم سعدفوزي عبد الرحمن الفخراني 

عمارة المنازل فى مصر منذ عصر ممدوح ناصف ابو الفتوح المصري 
- م .ق30)اغسطس حتى الفتح العربى

0اآلثار2001مجازةدكتوراه0ابراهيم سعد صالح عزت زكي حامد قادوس

التعبير عن التعليم فى الفن اليونانى مصطفى محمد قنديل زايد 
والرومانى

0اآلثار2001مجازةدكتوراه0محمود حسني صقر عزت زكي حامد قادوس

توابيت االفراد فى مصر القديمه من حسنيه عبد المطلب عيسوى عامر
االسره الثامنه عشر والملك احمس االول 

اآلثار2002مجازةماجستير0عبد الحميد سعد عزباحمد عبد القادر الصاوى
0

محمد على على الغول
اشكال الرخام فى عمائر القاهره الدينيه  
00حجاجى ابراهيم محمدفى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى 

مجازةماجستير
0اآلثار2002

اآلثار2003مجازةماجستيرمحمد ابراهيم بكرعادل احمد زين العابديناحمد عبد القادر الصاوىسيتى الثانى وآثارهرانيا نصر محمد القطرى
0

تصوير الملوك البطالمة في الفن البطلمي شهيره عبدالحميد راغب هاشم 
في مصر

سلوى حسين بكر 
0

0اآلثار2004مجازةماجستير 0

سمر فهيم متولى ابراهيم حماد
المتائم فى مصر القديمه منذ عصر ماقبل 
اآلثار2004مجازةماجستير0نهاد كمال الدين شعبانمحمد عبد الحليم نور الديناالسرات حتى نهايه عصر الدوله القديمه 

0

تأثير فصول السنه المصريه على مظاهر محمد البيومى محمد البيومى
الحضاره المصريه القديمه

اآلثار2004مجازةماجستير0عادل احمد زين العابدينمحمد ابراهيم بكر
0

اآلثار2004مجازةدكتوراهعبد الحميد سعد عزبفوزى عبد الرازق نور الدينمحمد عبد الحليم نور الدينالفضه فى الحضاره المصريه القديمهمحمد اسماعيل حامد الشافعى
0

تصوير المعبود والطفل فى الثالوث امل عبدالصمد عبدالمنعم حشاد 
السكندرى فى مصر خالل العصرين 

0اآلثار2005مجازةدكتوراهابراهيم سعد صالح منى عبد الغني حجاجفوزي عبد الرازق مكاوي 

شرين عبدالرازق عبدالحميد العشري 

العبيد وتصويرهم في الفن الروماني خالل 
ابراهيم سعد صالح العصر االمبراطوري

00
2005مسجلةدكتوراه

0اآلثار

"السيد محمد مصطفى البنا اآلثار2005مجازةدكتوراهعادل احمد زين العابديناحمد عبد الحميد يوسفعادل احمد زين العابدينفى اللغه المصريه القديمه" إو
0

التأثيرات االجنبيه فى فن النحت المصرى حمدى احمد اسماعيل السروجى
منذ بدايه االسره الحادى والعشرين وحتى 

اآلثار2005مجازةماجستير0محمد ابراهيم بكرعبد الحميد سعد عزب
0

في  (التراكونا)تماثيل الطين المحروق هاله السيد حسن عبدالعزيز ندا
مصر خالل العصرين اليوناني والروماني 

0اآلثار2006مجازةدكتوراه0ابراهيم سعد صالح عزت زكي حامد قادوس

النماذج المعمارية على الفنون الصغرى صفاء سمير ابو اليزيد درويش 
في مصر البطلمية والرومانيه

0اآلثار2006مجازةماجستير 0ممدوح ناصف المصري عزت زكي حامد قادوس

الفن المختلط في مصر في العصريين عزة عبدالحميد عبدالقادر قابيل 
البطلمي والروماني

0اآلثار2006مجازةماجستير 0ابراهيم سعد صالح عزت زكي حامد قادوس

المعبودات المصرية خارج مصر فى فتحية على ابراهيم دبور 
العصرين اليونانى والرومانى

 .مزوده بتشخيص طبي للحاالت المرضية من جروتيسك مجموعتي الراس السوداء باالسكندرية والفيوم من التراكوتا والتشوهات الخلقية والحاالت المرضية وتشوهات العمود الفقري وتشوهات الجمجمة والشكل النصفي وتشوهات العين ودراسة تحليلية ونقدية لجروتيسك التشوهات والحاالت المرضية جروتيسك التمائم والتعاويذ ودراسة تحليلية ونقدية لمجموعة جروتيسك الميم (تحليلية –وصفية )ومن الممكن ايضا ان يكون هذا الشئ مقزز وقارنة الجروتيسك بفن الكاريكاتير لغويا وفنيا وشرحح االسباب التي ادة الى وجوده  كما تتناول هذه الدراسة في البداية االشتقاق اللغوي للكلمة ومعناها واصلها وانتشارهاوتطورها حتي اخذت شكل نهائي مع عقد مقارنة بين الجروتيسك والكاريكاتير لغويا وفنيا وفي الفصل الثاني عرض انواع واشكال الجروتيسك المختلفة مع محاولة تصنيفها إلي انماط وطرز مختلفة طبقا للمجاالت التي ظهرت فيها استخداماتها وبعد ذلك قدمت دراسة اثرية /الخارج عن المؤلوف / الشاذ / المسخ / دراسة تحليلية لمجموعة التراكوتا األسكندريه والفيوم بالمتحف اليوناني باألسكندرية  وتكلمت عن معنى كلمة الجروتيسك وهذه الكلمه مرتبطه بالفن ولها عدة معاني وتطلق على الشئ المشوهاآلثار2006مجازةدكتوراهمها محمد السيدفوزي عبد الرازق مكاوي عزت زكي حامد قادوس

العناصر والزخارف المعمارية في مصر صفاء سمير ابو اليزيد درويش 
خالل العصريين البطلمي والروماني

تكلم الباحث عن معابد االله سوبك في مصر وقدم البحث مقسم الى جزيئيين بحيث يحتوى الجزء األول على اربعة ابواب ويضم الجزء الثاني الصور الضوئية والمخططات والخرائط التي اعتمد عليها الباحث في دراسته وتحدث في الجزي االول الباب االول عن عبادة التمساح سوبك في العضر الفرعوني بدءا من االسره الخامسه حتى نهاية العصر الفرعوني وعبادته ايضا في مصر خالل العصريين اليوناني والروماني وتحدث في الباب الثاني عن تصوير سوبك في الفن من خالل التماثيل اللتي تصوره واللوحات التذكارية والنقوش والقطع المتصله بالسحر والباب الثالث تحدث عن معبد كوم امبو كواحد من أهم مراكز عبادة التمساح سوبك والباب الرابع خصصه الباحث للدراسة التحليلية المقارنه بين معابد سوبك ومعابد ارباب اخرى في مصر خالل العصريين اليوناني والروماني من ناحية المخططات والملحقات والزخارف واالضاءة مضافا اليها دراسة عن تطور عبادة سوبك في مصراآلثار2006مجازةدكتوراه00ابراهيم سعد صالح 

منى محمد مصطفى جاب هللا 

زخارف مداخل المعابد وبوابات المناطق 
المقدسة في مصر خالل العصرين 

0محمود حسني صقر عزت زكي حامد قادوس
2006مجازةماجستير 

تتحدث الدراسة عن حياة هيراكليس المبكره واعماله الخارقة واعماله الثانوية والرئيسية وتأليه وتخليده كبطل وهذا في الباب االول االذي يتحدث عن هيراكليس في االدب واالسطوره اما الباب الثاني الذي يتناول هيراكليس في الفن تحدث ايضا عن حياة المبكرة واعماله الخارقه واعماله الثانوية والرئيسية وتأليه وتخليدة كبطل اآلثار

الفخار المحلى خالل العصرين البطلمي أمير فهمي حمزه المسيري 
والروماني في مصر

تناولة الباحثه الدراسة في ثالث ابواب تحدثة في الباب االول عن التماثيل المعدنية لاللهة المصرية على الطراز المصري والباب الثاني تحدثة عن التماثيل المعدنية لاللهة اليونانية والرومانية على الطراز اليوناني الروماني والباب الثالث التماثيل المعدنية التي تصور االلهة المختلطه اوال االلهة المصرية التي تظهر بمخصصات يونانية رومانية ثانيا االلهة اليونانية الرومانية التي تظهر بمخصصات مصرية وثالثا االلهة المستحدثة اآلثار2006مجازةماجستير ابراهيم سعد صالح حسين عبدالعزيز حسين فوزي عبد الرازق مكاوي 

محمد محمد على المرسى عيد
المقاصير واالستراحات فى مصر حتى 

قدم الباحث الدراسة في جزئين الجزء االول خاص بالبحث والجزء الثاني بالرسومات وتتحدث الباحثة عن اعمال الفسيفساء في الحفائر حتى ولو لم تكن قد نشلر وقد تعرفت على اضية فسيفساء في منطقة كوم الجيزة بكفر الدوار ومن تل الفرما بشمال سيناء وكذلك دراسة اراضي الفسيفساء التي تم العصور عليها حديثا وتتحدث ايضا عن الفسيفساء في مصر في العصر البطلمي  وفسيقساء العاصمة السكندرية البطلمية وفسيفساء االقاليم البطلمية و والفسيفساء في مصر في العصر الروماني وفسيفساء العاصمة السكندرية الرومانية اآلثار2006مجازةماجستير0محمود عبد المنعم الجزارعصام محمد السيدنهايه الدوله الحديثه

مظاهر تقدم العمر فى الحياه المصريه سهام السيد عبد الحميد عيسى
القديمه دراسه اثريه فنيه

اآلثار2006مجازةماجستير0مصطفى عطاهلل محمدعادل احمد زين العابدين
تحدث الباحث عن االوزان في مصر في العصر الفرعوني واالوزان في العالم اليوناني واالوزان في ايطاليا والواليات الشرقية كما تناول االوزان في مصر خالل العصر البطلمى والروماني ودرسهم دراسه لغوية وأثرية وتحدث ايضا عن معايير االوزان في مصر خالل العصر البطلمى والروماني وتتضم المعيار المصري االتيكي والمعيار البطلمي الملكي والمعيار االسكندري والمعيار البطلمي الفنيقي والنظام الروماني والمعايير النوعية والثانوية 

موظفو االسره الثانيه عشره واثارهم نورا فريد مصطفى عثمان
م. ق1795- 1985

صبحى عطيه موسىمحمد عبد الحليم نور الدين
محمود عبدالمنعم 

الجزار
تكلم الباحث عن زخارف مداخل المعابد وبوابات المناطق المقدسة  في مصر وقدم البحث مقسم الى جزيئيين بحيث يحتوى الجزء األول على ثالثة ابواب ويضم الجزء الثاني الصور الضوئية والمخططات  التي اعتمد عليها الباحث في دراسته تكلم عن زخارف معابد الوادي ومعبد حتحور ومعبد ايزيس ومعبد حورس ومعبد المزدوج بكوم امبو  اآلثار2006مسجلةماجستير

مميزات العمارة الرومانية المدنية في هيدي أحمد راغب أحمد 
واليتي أسبانيا وبالد الغال خالل الثالثة 

تتناول هذا الرسالة دراسة النماذج المعمارية على الفنون الصغرى في مصر خالل العصرين البطلمي والروماني حيث تعتبر الفنون الصغرى من الفنون التي تعكس االتجاهات الفنية المعاصرة لها والتي تعد من أهم وأصدق مصادر المعلومات عن العمارة ولعل الهدف المرتجي من هذه الدراسة القاء الضوء على جانبيين هامين من األثار وهما العمارة والفنون الصغرى اآلثار2007مجازةماجستير 0ابراهيم سعد صالح عزيزة سعيد محمود

مفهوم الحريه وتصويرها فى الفن المصرى سهام السيد عبد الحميد عيسى
القديم

.فى مصر و استخدامات التماثيل من الطين المحروق ووسائل التأريخ المستخدمة و تماثيل االلهة المصنوعة من الطين المحروق و تماثيل االلهة المصرية و االلهةااللهة ايزيس و ايزيس دمييتر و ايزيس افروديت و تماثيل االشخاص و الحيونات من الطين المحروق و تماثيل خدم العبادة و تماثيل من الحياة اليومية و تماثيل السيدات و تماثيل السيدة في وضع الوالدة و تماثيل الرجال و تماثيل الحيونات(التراكوتا)فى مصر خالل العصرين اليونانى والرومانى دراسة لمجموعة التماثيل بالمتحف المصرى وذلك من خالل التعرف علي تقنية صناعة التماثيل من التراكوتا و مصادر (التراكوتا)تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي الطين المحروقاآلثار2007مجازةدكتوراهعبد الحميد سعد عزبابراهيم سعد صالحمحمد عبد الحليم نور الدين

اسطوره الصراع بين حورس وست المصوره محمد البيومى محمد البيومى
فى مصر القديمه منذ الدوله الحديثه وحتى 

اآلثار2007مسجلهدكتوراهعبد الحميد سعد عزبابراهيم سعد صالحمحمد عبد الحليم نور الدين
ن كانوا قد أضفوا عليها مسحة واقعية ميزتهم عن مثاليات الفن اليوناني ولم تظهر في الفن الروماني صور شخصية تعبر تعبيرا واقعيًا عن هيئة الشخص ومالمحه قبل منتصف القرن الرابع قبل الميالد، ولقد احتل هذا الفن مكانة خاصة في حياة الرومان ولكن الزمن أتى على معظم آثاره من الصور فيما عدا وجوه الفيوم التي كان لمناخ مصر الفضل األكبر في بقائها بحالة جيدة طوال هذا الزمن وكان النهب العشوائي للجبانات القديمة والعبث بمحتوياتها بأسلوب يتسم بالبدائية والهمجية من قبل العامة قد أدى الى افتقاد لوحات الفيوم إلى المعلومات األكيدة والموثقة عن المقابر واللوحات التي وجدت فيها، ك تعتير صور الفيوم الشخصية لونا من الوان الفن وقد ظهرت مومياوات الفيوم فى اماكن متفرقة فى مصر من سقارة فى الشمال حتى اسوان فى اقصى الجنوب إن تحديد انتماء هذه الوجوه يقودنا إلى نشأة مفهوم الصورة الشخصية أي تلك اللوحة التي يقوم فيها الرسام بتسجيل مالمح فرد بعينه ويجعل منه بطل اللوحة الرئيسي وعنصرها األساسي، وفن الصورة الشخصية بهذا التعريف المحدد قد عرف في الفن الروماني بصفة خاصة حين نشأ في طبقة األشراف، وربما تلقاه هؤالء عن اليونانيين، فقد ورث الرومان تقاليدهم الفنية وا 

فن النحت في مصر خالل العصريين عزة عبدالحميد عبدالقادر قابيل 
دراسة تطبيقي على : البطلمي والروماني 

اآلثار2008مجازةدكتوراه00ابراهيم سعد صالح 
0

الصحراء الشرقية في مصر خالل هبه فاروق عطية النحاس 
العصريين اليوناني والروماني دراسة أثرية

ابراهيم سعد صالح 
0

.الهدف الريسى من هذة الرسالةهو القاء الضوء على جانب هام من جوانب االثار اال وهو فن العمارة العناصر والزخارف المعمارية فى مصر ويتكلم اضا عن العمارة وخصائصها ان الفن هو دائما شاهد على كل امةاآلثار2008مجازةماجستير 0

تطور عمارة الطراز البازيليكي في مصر حنان ميخائيل يوسف نصير 
في العصر الروماني

ابراهيم سعد صالح 
0

حول ترصيع االعمال الفنية فى مصر خالل العصرين البطلمى والرومانى بهدف رصد هذا الفن القيم الذى القى قبوال لدى كافة الفنانين وهذه الرسالة للرد على كثير من التساؤالت وهى التعرف على التقنيات المستخدمة فى الترصيع رصد كافة خصائص هذا الفن من خالل هذة االعمال الفنية وهنال هدف مهم جا لهذا العمل وهو نشر القطع االثرية الخاص به وهى التى لم تنشر بعداآلثار2008مجازةماجستير 0

ورش صناعة الفخار في مصر خالل أمير فهمي حمزه المسيري 
العصر الروماني المتأخر وطرزها

.وتماثيل االلهة الملكية .وتماثيل الملوك والملكات واالفراد فى العصر البطلمى وتماثيل االباطرة واالفراد فى العصر الرومانى .يتناول فن النحت التماثيل اآلثار2008مجازةدكتوراه00ابراهيم سعد صالح

واحتا الخارجه والداخلة في العصر محمد عبدالقوي فرحات محمد حسين 
البيزنطي دراسة أثرية

.يدور موضوع هذة الدراسة حول االوانى الفخارية ذات الزخارف البارزة فى العصرين اليونانى والرومانى،وقد كان الدافع االساسى إلختيار هذا الموضوع هو محاولة رصد ودراسة تقنية الزخارف البارزة على االوانى الفخارية بشكل خاص ودراسة ومعرفة ماهية االوانى الفخارية المزخرفة بزخارف بارزة بشكل عاماآلثار2008مسجلةماجستير 00ممدوح ناصف المصري 

اآلثار2008مجازةدكتوراه00عادل احمد زين العابدينمظاهر الفرح عند مصر القديمهسمر فهيم متولى ابراهيم حماد
0

صناعه المنتجات الحيوانيه فى مصر حسنيه عبد المطلب عيسوى حامد
الفرعونيه

اآلثار2008مجازةدكتوراه0ايمن حسن الدهشانعبد الحميد سعد عزب
0

وسائل الترفيه فى مصر القديمه حتى نهايه ابراهيم عبد الرحمن عبدالعال ابراهيم
الدوله الحديثه

اآلثار2008مجازةماجستيرعادل احمد زين العابدينجمال الدين عبد الرازقمحمد عبد الحليم نور الدين
0

داليا محمد عبد اللطيف
االثار المعماريه بقرافه سيدى جالل 

اآلثار2008مجازةماجستير0رأفت عبد الرازق ابة العينينرمضان صالح ابوزيداالسيوطى بالقاهره دراسه اثريه معماريه
0

المبادئ االساسيه لعلم الرياضيات فى هبه جمال الدين السيد المحالوى
مصر القديمه

اآلثار2008مجازةماجستير0نهاد كمال الدين شعبانمحمود عبد الرازق عوض
.وتتناول هذة الدراسة سيرة هذة االلهة فى االدب والقصص واالساطير اليونانية محاوال تتبع كل ما يتعلق بها وكذلك عرض لكل الروايات واالساطير القديمة التى تحدثت عنها وكذلك آراء وافكار العلماء المحدثين فى هذا الوقت ودراسة الصور الفنية المتعلقة بهذة الروايات واالساطير.فى سياق يربط بين االساطير والصور الفنية.يأتى موضوع هذة الدراسة عن االلهة أثينا ودورها ومكانتها فى االدب والفن اليونانى،ولما كانت أثينا واحدة من اعظم آلهة االوليمب الكبرى،فأنها نالت من الدراسات قسطا ليس بالقليل ولكنه متناثر،فضال عن عدم وجود دراسة مستقلة تحدثت عن االلهه أثينا

دراسه لطرز الفخار المحلى فى ضوء شيرين عبدالرحمن محمد شلبى
صفائر شرق الدلتا فى العصر العتيق

اآلثار2008مسجلهماجستير0ايمن حسن الدهشانمها محمد السيد
يعتمد منهج هذه الدراسه على على دراسة أهم الموانئ التي تقع على سواحل مصر البحرية وكذلك نهر النيل كما توضح الدراسة المنقوالت والوسائل المستخدمه في ذلك كما تتعرض الدراسة للعاملين بالنقل والضرائب والمكوس وكذلك تتعرض لشبكة الطرق البرية في جميع انحاء مصر ومدى اهميتها 

دراسة : صور مومياوات الفيوم الشخصيه ناهد عوض نور الهادي يحيى 
في الديانه والفن

.معظمها كان محفوظ بمخازن المتاحف االقليمية وهو ما يثرى هذا البحث، مسرجة لم يتم نشرها من قبل (83)منها ، مسرجة (96)وذلك من خالل دراسة مجموعة من المسارج المحلية تصل الى ، يقدم البحث دوقة جديدة وتقسيمات جديدة الشكال مسارج لم يتم نشرها من قبل. وهو الموضوع الذى تناولته الباحثة بالدراسة ؛ نظرا الن المسارج فى هذه الفترة والتطور الذى طرأ عليها كانت من الموضوعات التى لم تلق أى دراسة علمية وافية، وعلى هذا اختارت الباحثة تناول مسارج تلك الحقبة الزمنية بالدراسة” 642 - 324”يدور موضوع هذه الدراسة حول المسارج فى مصر فى العصرين الرومانى المتأخر والبيزنطى اآلثار2009مجازةدكتوراه00ابراهيم سعد صالح  

ترصيع  األعمال الفنيه في مصر خالل منى محمد مصطفى جاب هللا 
العصريين البطلمي والروماني

.تتناول الدراسة وسائل النقل فى مصر خالل العصرين البطلمى و الرومانى و ذلك خالل المصادر االدبية و االثرية فى محاولة اللقاء الضوء على احد جوانب الحياة اليومية فى مصر خالل تلك الحقبة الهامة و العوامل الطبيعية على النقل ووسائله فى مصر بصفة عامة عبر تاريخها القديم اآلثار2009مجازةدكتوراه00ابراهيم سعد صالح 

وسائل النقل والركب في مصر خالل رشا عبدالحميد عبدالقادر قابيل 
العصريين  البطلمي والرومان

ابراهيم سعد صالح 
0

وقد تزايد هذا الدور وازدهر أيما إزدهار خالل العصر الروماني خاصة في حركة التجارة بين اإلمبراطورية الرومانية والهند. يدور موضوع هذه الدراسة حول منطقة الصحراء الشرقية في مصر خالل العصرين اليوناني والروماني  وقد كان الدافع الرئيسي وراء إختيار هذا الموضوع الدور الهام الذي لعبته تلك الصحراء على مدار التاريخ المصري القديم وما مثلته من مصدر هام للثروات عبر هذه العصور فضال عن أهمية الدور الذي لعبته في حركة التجارة رغم صعوبة تضاريسها وصعوبة الحياة فيهااآلثار2009مجازةماجستير 0

تصوير المشاهد التمثيلية في الفن األرخي محمد فخري عبدالجليل ساري 
والكالسيكي

.تتناول الرسالة مجال العملة فى مصر خالل العصرين البطلمى والرومانى والهدف وراء اختيار هذا الموضوع هو معرفة وتتبع النقود المعدنية االثريةالممهورة باللغة اليونانية بما تشمله من نقوش وموضوعات مصورة على وجهى تلك االصدارات وتحديد دور السكاآلثار2009مجازةماجستير 0ممدوح ناصف المصري محمود حسني صقر 

اسطورة الصراع بين حورس وست المصورة محمد البيومي محمد البيومي 
فى مصر القديمه من الدولة الحديثه وحتى 

دراسة التماثيل المصرية فى عصر البطالمة سنجد عائقًا هامًا ومشكلة محيرة أال وهى عملية وجود تماثيل مقلدة غير أصلية وما نتج عنها من عملية نسب خطأ لهذه التماثيل ، ويرجع ذلك إلى عدة اسباب ، اوال عدم توافر المقارنات المؤرخة جيدًا للتماثيل الملكية البطلمية بالشكل المالئم وعليه خلفت وراءه العديد من عمليات النسب الخاطىء ، ثانيًا الخطأ الذى وقع فيه الدارسون فقد قاموا بفحص بعض االعمال وعند مالحظتهم عدم وجود اى عناصر مصرية به اخطأوا وأرجعوا ذلك إلى التأثير اليونانى وليس ناتجًا عن براعة الصناعة الحديثة المتقدمة ، ثالثُا العصر البطلمى هو حقبة لألعمال التى تعتبرشاذة وغير معتادةاآلثار2009مجازةدكتوراهعبد الحميد سعد عزبابراهيم سعد صالحمحمد عبد الحليم نور الدين

حمدى احمد اسماعيل السروجى
العادات والطقوس الجنائزيه فى مصر منذ 
اآلثار2009مجازةدكتوراه00عادل احمد زين العابدينبدايه االسره الحاديه والعشرين حتى نهايه 

.يتناول هذا البحث  تصميم الطراز البازيليكى لكتائس والديرية وكنائس الموجودة داخل المعابد والتطور البازيليكى فى مصر الفرعونية البد من دراسة وصفية للكنائس المبنية على هذا الطراز فى مصر

جبانه حيط الغراب واالنوبيين فى جبانتى زينب السعيد عبده حسين
الجيزه و سقاره دراسه مقارنه

اآلثار2009مجازةدكتوراه00عادل احمد زين العابدين
ولقد احتفظ المصريين بخصائص الفن المصرى كما احتفظ االغريق بخصائص الفن االغريقى ولم يقبل العنصرين المزج الفنى بينهم ولكن عندما تدهور الذوق المصرى و االغريقى فى العصر الر.تأسست االمبراطورية الرومانية فى عهد اوكتافيوس بعد اتساع ممتلكات روما فى الشرق حتى حدود الفرات و لقب باغسطس لم يكن لسيادة الرومان فى منطقة الشرق االوسط اثر حضارى ظاهر فلم يحاول الرومان الذين كانوا معجبين بالحضارة االغريقية تغيير اى شيئ من الثقافة الهللينستية التى وجدوها فى البالد ، وبذلك نجد ان كانت مهمه روما المحافظة على التقاليد الهللينستية كما استمر استخدام اللغه االغريقية وقد تعلم الرومان االرستقراطيون من االغريق تقدير االداب و تذوق الفنون و النحت االغريقى .شهدت فترة االنتقال من العصر الفرعونى و بداية العصر البطلمى تدهور الحضارة المصرية بعد ان اصابتها شيخوخة ازدهار حضارة االغريق الفنية الشابة التى كانت لها السيادة على مصر لمدة ثالث قرون ، وربما كان انحالل الدين المصرى القديم و تدهور الفن الفرعونى و تراجع اللغة المصرية امام اللغة اليونانية التى تبوأت الصدارة رسميا كانت سببا فى ظهور تأثيرات اغريقية على الفن بما يعكس احوال المجتمع فى هذا الوقت 

التجاره الداخليه فى مصر حتى بدايه اشرف احمد محمد خضر
االسره الثالثين

اآلثار2009مجازةدكتوراه00عبد الحميد سعد عزب
.يتناول فكرة تطور المسرح فى االدب والفن اليونانى متحدثا عن االصول االولى للمسرح والتى تكمن فى االحتفاالت الدينية ببالد اليونان ويتناول البحث عمارة المسرح اليونانى 

اآلثار2009مجازةماجستير00عادل احمد زين العابدينالملك واح ايب رع واثارهمحمود حامد فراج الحصرى
0

اآلثار2009مجازةماجستير00عادل احمد زين العابدينرمزيه االشكال المستطيله فى مصر القديمهمنار ابراهيم عبدالعزيز السيد
0

اآلثار2009مجازةماجستير00عادل احمد زين العابدينالحزن فى مصر القديمه دراسه اثريهريم حجازى على حجازى بخيت
0

شيماء ابراهيم محمد ابراهيم
الرموز والتعاويز السحريه فى مصر 
اآلثار2009مجازةماجستير00عادل احمد زين العابدينالقديمه حتى نهايه الدوله الحديثه

شغلت االقاليم الشمال افريقية بين مضيق جبل طارق الى رمال صحراء مصر الغربية وبين المنطقة الجبلية بين البحر المتوسط والصحراء الكبرى جنوبا بدخول الرومان الى تلك االقاليم تبع ذلك تطور وظهور العديد من الطراز المعماري المستحدث على ثقافة شعوب شمال افريقيا 

مديحه محمد عمر حشيش
الحياه المقدسه منذ مصر القديمه ونهايه 
اآلثار2009مسجلةماجستيرهناء ابراهيم علىمها محمد السيدعبد الحميد سعد عزبعصر الدوله الحديثه وحتى نهايه عصر 

0

االزياء العسكريه فى مصر وبالد الشرق رانيا نصر محمد  القطرى
االدنى القديم خالل عصر الدوله الحديثه

اآلثار2009مسجلةدكتوراه0محمد اسماعيل الشافعىمحمد عبد الحليم نور الدين
0

الغناء المفتوح فى المعابد الدينيه المصريه اميره محمد السعيد القناوى
حتى نهايه لدوله الحديثه

اآلثار2009مسجلةماجستير0هناء إبراهيم سعيدعبد الحميد سعد عزب
تتناول هذه الدراسة مميزات العمارة الرومانية المدنيه في واليتي اسبانيا وبالد الغال حيث تنتمي الى مجموعة الواليات الغربية من االمبراطورية الرومانية وكانت بها مقومات حضارية سابقه لالستعمار الروماني اال ان السيطره الرومانية عليها في اواخر العصر الجمهوري ادت الي تغير جذري في المظهر الحضاري وبالذات في العماره المدنيه مثل المسارح ودور المجالسه واألسواق العامه وما يرتبط بها من مباني فضال عن األقواس والكباري الحامله لقنوات مياه الشرب والمنازل والفيالت 

المعبودات المصريه في االقليم السورى محمد فؤاد محمود الدح
ونظيرتها السوريه في مصر القديمه في 

اآلثار2009مسجلةماجستير00عادل احمد زين العابدين
0

مروه محمد عمر حشيش
المياه المقدسه فى مصر القديمه بدايه من 
اآلثار2009مسجلةماجستيرهناء ابراهيم علىمها محمد السيدعبد الحميد سعد عزبعصر الدوله الحديثه حتى نهايه العصر 

0

نظم صرف المياه والمخلفات االدميه فى عزه فؤاد مراد احمد سراج الدين
مصر الفرعونيه دراسه اثريه حضاريه

اآلثار2009مسجلهماجستير00عادل احمد زين العابدين
.  وذلك النشاط ذو الصبغة العسكرية حيث قام المصري القديم ببناء الحصون والقالع ونقاط المراقبة والتموين واالمداد أثناء الحمالت العسكرية التي كان يقوم بها المصريون من آن الخر الستتبات االمن  (طريق حورس  )تلقى هذه الدراسة الضوء على االهمية األثرية والتاريخية للمدن الواقعة على طريق حورس الحربي القديم والمدن الواقعة عليه في شمال سيناء من القنطرة الى رفح من حيث النشاط الحربي و التاريخي و التجاري وذلك على مدى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية كما انها توضح النشاط المصري القديم في البناء والتعمير والتشيد في شمال سيناء خصوصا في ذلك الطريق الحربي القديم 

على صديق عثمان عبدالمجيد
المقابر الرمزيه فى ابيدوس دراسه اثريه 

اآلثار2009مسجلهماجستير00عادل احمد زين العابدينحضاريه
تتناول الدراسة تقنيات انتاج الفخار المحلى خالل العصرين البطلمي والروماني في مصر من خالل حصر كافة التقنيات المستخدمة خالل كل عصر مثل أنواع الطين طرق جمعها وتجهيزها وتشكيلها التجفيف ومعالجة اسطح األواني الفخارية وزخرفتها مع توضيح العناصر الزخرفية التي كانت سائدة خالل كل عصر تم أخيرا الحرق مع  الحديث عن كل تقنية في ضوء بعض الوثائق البردية بعد ذلك يتم تناول ورش انتاج الفخار المحلى خالل العصرين البطلمى والروماني في مصر وطرزها التي كانت تشتهر بانتاجه 

سمر احمد مصطفى السيد
وسائل حمايه المنشأت الدينيه فى مصر 
اآلثار2009مسجلهماجستيرايمن حسن الدهشانممدوح ناصف المصرىعبد الحميد سعد عزبالقديمه منذ العصر العتيق وحتى نهايه 

دراسة تحليلية : الفصل السابع  - 7احتفاالت النصر في معبد ادفو واحياء ذكرى أعياد الصراع : الفصل السادس - 6أسطورة الصراع المصورة في معبد ادفو : الفصل الخامس  - 5شعائر الهدنة المؤقتة وتجدد الصراع الرمزي : الفصل الرابع  - 4أحداث الصراع الرمزي بين حور وست : الفصل الثالث - 3تأثير نشأة حور في احداث الصراع : الفصل الثاني - 2نشأة الصراع بين حور وست : الفصل االول - 1وهنا ساد الظالم على النور وتبددت الشرعية امام القوة الغاشمة وظل ميزان العدالة في انتظار المنقذ ليقيمه وجاء الدراسة في سبع فصول كاالتي " آوزير"ألخية " ست"نشأ الصراع بين الخير والشر في عالم البشر عندما قتل أحد ولدي آدم أخاه حقدا وحسدا ولنفس األسباب وبنفس األسباب وبنفس المشهد نشأ الصراع بين الخير والشر في عالم االساطير بقتل 

غاده نبيل رشوان محمد خفاجى
المجتمع االيرانى فى العصرين التيمورى 

والصفوى من خالل تصاوير المخطوطات 
تتناول الدراسة المعبود حربوقراط الذي انتشرت عبادته في العصريين اليوناني والروماني سواء داخل مصر أو خارجها والدليل على ذلك أنه عثر على كم هائل ال حصر له من القطع االثرية النفذة لهذا المعبود الطفل خاصة اذ ظهر ذلك على أوجه مختلفة من الفنون سواء الفنون الصغرى من تراكوتا وبرونز وعملة ومسارج وغيرها زاآلثار2009مجازةدكتوراه00حجاجى ابراهيم محمد

الموضوعات األدمية والحيوانية على نوره عبدالعزيز محمد ابراهيم ابونعيم 
المسارح الفخارية في مصر في العصرين 

.حربوقراط ثم اضيف انوبيس كعنصر اساسي خارج مصر حيث تناولت الثالوث ووظائفه داخل مصر و دراسة المعبودات المصرية في مدن اليونان االصلية منذ ظهور تلك المعبودات و اهم المناطق التي انتشر فيها و ما طرا عليها من تغيير و دراسة المعبودات المصرية في اسيا الصغري و اسيا حيث تناولت الدراسة من بداية ظهور تلك المعبودات و اهم المناطق التي انتشر فيها و ما طرا عليها من تغيير و دراسة المعبودات المصرية في روما و الواليات التابعة لها- ايزيس - تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي المعبودات المصرية خارج مصر فى العصرين اليونانى والرومانى وذلك بالتعرف علي الثالوث السكندري المقدس الذي يتكون من سيرابيس اآلثار2010مسجلةماجستير 00مها السيد أحمد

الثعبان في العقيدة والفن خالل العصرين نورهان نعمان محمد خفاجي 
البطلمي والروماني دراسة أثرية مقارنه

.وصورت حياة النساء في الفن البطلمي بمختلف مجاالته من تصوير نحت تماثيل طينية والفنان في العصر البطلمي صور النساء في جميع مراحلهن السنية غير انه ال يمكن باية حال العثور علي تلك المراحل مكتملة في نوع واحد من الفنون وعبر الفنان بمهارة عن مالمح وجوه السيدات في كافة اعمارهم واثناء ممارستهن لبعض االعمال او الهوايات ولم يتجاهل سيدات الطبقة الكادحة فمثلهن اثناء ممارستهن لبعض االعمال الصعبة وفي مجال الزراعة قفد صور الفنان السيدات وهي تقوم ببذر الحبوب وحصد الزرع وممارسة كل مهام الحياة. الدينيه وكذلك وضعها القانونيوذلك لكافة النساء سواء كانت الملكات منهن او النساء من الطبقات االجتماعية المختلفة مثل سيدات البالط الملكي وغيرهن من نساء الطبقة الراقية والطبقة المتوسطة ،االقتصادية ،الشك ان المرأة تعد عنصرا هاما في البناء البشرى الية امة فهي تمثل نصف المجتمع مما يزيد من اهمية هذة الدراسة يتصمن الباب األول دراسة حضارية ألحوال المرأة خالل العصر البطلمي في كافة مجاالت الحياة االجتماعية اآلثار2010مسجلةماجستير 00سلوى حسين بكر 

تصوير المحاربين في الفن في مصر في ايمان حسني محمد الديب 
العصرين البطلمي والروماني

الباب االول يتناول دراسة التوابيت المصنوعة من مواد سهلة التشكيل وهي الخشب والبردى والكتان المقوي بالجص والفخار والرصاص و الباب الثاني يتناول التوابيت المصنوعة من مواد صعبة التشكيل مثل االحجار والصخور المحلية والباب الثالث يتناول التوابيت الرخامية وبدا هذا الباب بدراسة عن تابوت االسكندر ودراسة عن اغطية التوابيت التي تحمل تماثيل الشخاص مضطجعين والختام دراسة عن تابوت اريادني يليه دراسة تحليلي: لذلك كان الهدف من هذه الدراسة هو حصر انواع المواد المختلفة التى استخدمت فى مصر خالل العصرين اليونانى والروماني في صناعة التوابيت وتصنيف التوابيت المصنوعه من هذه المواد إلي طرز وتحليلها بما يسمح بالقاء الضوء علي الموت والدفن في مصر خالل العصر اليوناني والروماني من خالل التوابيت وقد اتبعت منهجا يقوم علي تقديم دراسة وصفية والتعليق علي العناصر ثم اتبعته بدراسة تحليلية مقارنة وقسم البحث إلي ثالثة ابواب .ادرك المصري القديم ان حياته االخرة هي الحياه االبدية وصار هدفه الحفاظ على جسده بعد مماته فعرف التحنيط والدفن كوسيلتين من وسائل الحفاظ علي الجسد واصبحت التوابيت اهم وسائله للحفاظ علي مومياواته واوالها الكثير من االهتمام والرعاية اآلثار2010مسجلةماجستير 00مها السيد أحمد

الفوانيس الفخارية في مصر من العصر نورهان عصام ابراهيم مسعود 
البطلمي حتى العصر القبطي

.تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي مجموعة عملة كوم اوشيم المحفوظة فى المتحف اليونانى الرومانى باالسكندرية وذلك من خالل التعرف علي العملة البطلمية و مقدمة تاريخية عن العملة البطلمية و حالة العملة وطريقة اللصناعة و تقسيمها من حيث االوزان وكيفية تحديد الفئات الموضوعات المصورة علي وجه العملة الموضوعات المصورة علي ظهر العملة و العملة الرومانية حتي اصالحات دقلديانوس العملة السكندرية وتنقسم الي الدراسة التحليليةو مقدمة تاريخية عن العملة الرومانية في االسكندرية و حالة العملة وطريقة الصناعة و تقسيمها من حيث االوزان وكيفية تحديد الفئات الموضوعات المصورة علي وجه العملة الموضوعات المصورة علي ظهر العملة و الصور الشخصية الباطرة و االتجاة والحجم و االسلوب الفني و االتجاهات الفنية الخاصة بمال يلي معالجة الشعر و تصوير مالمح الوجهو التيجان و المالبساآلثار2010مسجلةماجستير 00مها السيد أحمد

معابد ملوك البطالمة المؤلهين في مصر مي محمد أحمد يوسف عاشور 
ـــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والعالم الهلينـ

.قسم إلي فصلين فصل يتناول دراسة وصفية لالواني الفخارية من خالل سجل الحفائر المحفوظ بتفتيش هيئة االثار المصرية مع دراسة تحليلية لهذه الدراسة والفصل الرابع يتعرض للمسارج التي عثر عليها بالمنطقة من خالل السجل أيضا مصحوبا بدراسة لعدد من االقنعه الجصية التي جاءت من المنطقة والمحفوظه في المتحف اليوناني والروماني باالسكندرية مع دراسة تحليلية لها ثم خاتمة تضمنت خالصة البحث ونتائجه مع توصية باالهتمام بالمنطقة اثريا وما يترتب علي ذلك من تاثير للجذب السياحي للمنطقة بما يتالءم مع ظروف المنطقة بيئيا وحضاريا:الباب الثاني .وينقسم الباب االول إلي فصلين فصل خاص بالمنطقة الغربية وفصل خاص بالمنطقة الشرقية ،الباب االول يتحدث عن العمارة المدنية علي مر العصور التاريخية التي مرت بها من خالل ما تبقي لنا من بقايا هذه المباني المعمارية :المتن وهو خاص بالعمارة واللقي االثرية وقد قسم إلي بابين : قسمت هذه الدراسة إلي جزئين منفصلين الجزء االولاآلثار2010مسجلةماجستير 00وفاء أحمد الغنام

مدينة قرطاجه منذ نشئتها وحتى نهاية محمد سعيد أحمد سالمان 
العصر الروماني دراسة أثرية

.تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي التعبير عن التعليم فى الفن اليونانى والرومانى وذلك من خالل التعرف علي الحياة التعليمية في المصادر االدبية و عناصر التعليم االساسية و سن االلتحاق بالمدرسة و سن االنتهاء من المدرسة و التشريعات الخاصة بالمدرسة و نظام اليوم الدراسى و اجازة المدرسة و اجر المعلم و منزلته في المجتمع و المعلم و دوره التربوي و التعليمي و معلمو االبطال و العالقة بين المعلم و التلميذ و التعلبم التثقيفي و التعليم الموسيقي و اهمية تعلم الموسيقي و تعليم البنات و التخطيط المعماري للمدرسة و مكوناتها و مدرسة التعليم الثقافي و التخطيط و االثاث و مدرسة التدريب البدني والتخطيط واالثاثاآلثار2010مسجلةماجستير 00مها السيد أحمد

.تحوت وهى آلهة لم تتعدل صورتها مطلقًا ثم اآللهة التى تعدلت صورتها تعديالً طفيفًا مثل بس ثم اآللهة التى خلقت خلقًا جديدًا مثل إيزيس ثم اآللهة المستحدثة مثل سيرابيس الذى أوجده البطالمة ألسباب سياسية ثم الخاتمة وضمت أهم النتائج التى تم التوصل إليها خالل تلك الدراسة، سخمت، حتحور، بتاح:  ثم تناولت الدراسة الحديث عن اآللهة المصرية ملbr. عبادة النبات واألشجار والجماد ونظريات الخلق وعبادة الحيوان ثم خصائص الديانة المصرية منذ العصر الصاوى وحتى العصر الرومانى ثم موقف األجانب فى مصر سواء كانوا حكام أو محكومين: تتناول هذه الدراسة موضوع وسائل التعبير الفنى عن اآللهة المصرية فى مصر البطلمية والرومانية حيث بدأت الدراسة بمقدمة ضمت أهمية الموضوع ومبررات اختياره والدراسات السابقة ثم تناولت الدراسة الحديث عن الديانة المصرية القديمة منذ نشأتها وحتى العصر الصاوى وأهم ماتميزت به مثل العبادات المختلفة مثلاآلثار2010مجازةدكتوراه00ابراهيم سعد صالح الحمامات الرومانية في شمال افريقياهيدي أحمد راغب أحمد 

فن الفسيفساء في شمال افريقيا خالل حنان ميخائيل يوسف نصير 
العصر البيزنطي

.تتناول هذه الدراسة موضوع تونا الجبل كدراسة تحليلية فى العمارة و التصوير حيث بدأت الدراسة بمقدمة ضمت أهمية الموضوع ومبررات اختياره والدراسات السابقة ثم المنهج المتبع و أدواته ثم البنية العامة للدراسة ثم تناولت الدراسة مقدمة حضارية ثم العمارة من خالل المعابد ثم العمارة من خالل المنازل ثم العمارة من خالل السراديب ثم العمارة من خالل الساقية ثم تناولت التصوير من خالل المعابد ثم التصوير من خالل المنازل ثم خاتمة ضمت أهم النتائج التى تم التوصل إليها خالل تلك الدراسةاآلثار2010مسجلةدكتوراه0ممدوح ناصف المصري ابراهيم سعد صالح 

تخطيط المنطقة المقدسة في المدن في رشا عبدالحميد عبدالقادر قابيل 
مصر خالل العصريين البطلمي والروماني 

ابراهيم سعد صالح 
0

0
2010مسجلةدكتوراه

. تشخيص انهار اوروبا فى الفن اليونانى و الرومانى .- (اسيا الصغرى – بالد ما بين النهرين – فلسطين - االردن - سوريا و )تشخيص انهار بالد الشرق االدنى القديم فى الفن اليونانى و الرومانى .- تشخيص نهر النيل فى الفن اليونانى و الرومانى .- (جبال اطلس – الفصول – المطر – الرياح – الليل – الفجر و الندى – اوقيانوس – السماء – االرض  )تشخيص الظاهرات الجغرافية الكونية فى الفن اليونانى و الرومانى مثل :- وقد قسم موضوع البحث الى اربعة فصول على اساس جغرافى و اسطورى وهى ، ان هدف الدراسة هو تبيان ابرز الصورالتى شخصت فيها الظاهرة الجغرافية و ابراز اى اختالف ظهر فى تشخيصها فى كل من الفن اليونانى و الرومانى ومحاولة دراسة تشخيص الظاهرات الجغرافية فى مختلف الفنون من تماثيل لنحت بارز لتراكوتا الحجار كريمة و عملة و فسيفساء طالما توفرت المادة لذلك .ارتبط التشخيص بالعقيدة الدينية و االسطورة منذ ان اعتقد االنسان القديم بوجود روح فى كل ظاهرة حوله فحاول تجسيد هذه الروح فى شكل بشرى او حيوانى حيث اختلفت الحضارات فى تشخيص الظاهرات الجغرافية فى شكل حيوانى تطور فى شكل بشرى مثل الحضارة المصرية القديمة او بشكل بشرى مثل الحضارة اليونانية و الرومانية اآلثار

مدرسة العماره في افسوس في العصريين رانيا حسن عيد محمد 
الهللينستي والروماني

ممدوح ناصف المصري 
0

.وذلك من خالل التعرف علي تطور عمارة المنزل في مصر منذ العصر الفرعوني حتي العصر الروماني و المنزل في العصر الفرعوني و منازل مصر في العصر الهللينستي و امثلة منازل مصر في العصر البطلمي و منازل مصر في العصر الروماني و منازل االسكندرية و الساحل الشمالي و منازل الفيوم منازل كرانيس و منازل ثيادايفا و منازل سكوكنوبيونيسوس و منازل قصر حوران و منازل فيالدلفيا و منازل هاملت القصر (م641-م.ق30)تهدف هذه الدراسة الي التعرف علي عمارة المنازل فى مصر منذ عصر اغسطس حتى الفتح العربىاآلثار2010مسجلةدكتوراه0

عمارة وزخارف القباب القبطيه في مصر ريهام نبيل عبدالمجيد عمارة 
في الفترة من القرن األول حتى القرن 

ممدوح ناصف المصري 
0

0اآلثار2010مسجلةماجستير 0

المدن األثرية الواقعة على الطريق الحربي سهير عبدالعليم مصطفى الديب 
القديم بين القنطرة ورفح في العصرين 

0اآلثار2010مجازةماجستير عبدالحميد عزب فوزي عبد الرازق مكاوي محمد عبد الحليم نور الدين

رباب حمدى على السيد
النحاس فى مصر القديمه منذ بدايه عصر 
محمود عبد الرازق عوضمها محمد السيدالدوله القديمه وحتى نهايه عصر الدوله 

محمد اسماعيل 
اآلثار2010مجازةماجستيرالشافعي

0

احمد سعيد ناصف عبد الرحمن
دور االمراء وحكام االقاليم فى سياسه 
اآلثار2010مجازةدكتوراه00عادل احمد زين العابديناالسرتين الرابعه والعشرين والخامسه 

0

المعبودات االجنبيه فى شرق الدلتا وسيناء محمود ابراهيم منصور على
في مصر القديمه

اآلثار2010مجازةماجستير0محمود عبد الرازق عوضوفاء احمد الغنام
0

اللوحات السحريه في مصر القديمه منذ الهام جار النبي السيد الحلو
عصر االسره السادسه والعشرين حتى 

اآلثار2010مجازةماجستير0محمد عبد الحليم نور الدينابراهيم سعد صالح
0

باسم محمد محمد خطاب
المكانه االسريه للمرأه فى مصر وبالد 

اآلثار2010مجازةماجستيرايمن حسن الدهشانمحمد ابراهيم بكرمها محمد السيدالنهرين منذ االف الثانى قبل الميالد وحتى 
0

االزدواجيه فى العماره المصريه القديمه احمد سعيد على سعيد
منذ بدايه االسرات حتى نهايه عصر 

اآلثار2010مسجلةدكتوراههناء ابراهيم علىممدوح ناصف المصرىمحمود عبد الرازق عوض
0

هبه جمال الدين السيد المحالوى
قدس اقداس معابد االله سوبله فى مصر 

اآلثار2010مسجلةدكتوراه0مها محمد السيدمحمود عبد الرازق عوضالقديمه دراسه تحليليه مقارنه
0

هبه على على الحناوى
الخلع فى مصر القديمه بدايه من عصر 
اآلثار2010مسجلةماجستيراحمد حسن الدهشانمحمد عبد الحليم نور الدينابراهيم سعد صالحاالسره السادسه والعشرين وحتى نهايه 

0

محمود محمد محمد ماضى
مظاهر تقديس الزواحف البريه فى مصر 
اآلثار2010مسجلةماجستيرايمن حسن الدهشانمحمد عبد الحليم نور الدينسلوى حسين بكرالقديمه منذ عصر الدوله الحديثه وحتى 

0

احمد عبدهللا محمد المالح
رمزيه العناصر المعماريه والفنيه فى 
اآلثار2010مسجلةماجستيرايمن حسن الدهشانمحمد عبد الحليم نور الدينابراهيم سعد صالحالمعبد المصرى منذ بدايه الدوله الحديثه 

0

الهيئه الملكيه فى الفنين المصرى والعراقى هيا على محمد المطاهر
القديم دراسه اثريه مقارنه

اآلثار2010مسجلةماجستير0ايمن حسن الدهشانمحمد ابراهيم بكر
0

اآلثار2010مسجلةماجستيرايمن حسن الدهشانمحمد ابراهيم بكرممدوح ناصف المصرىتماثيل الكتله فى مصر القديمه دراسه اثريهشيماء مصطفى السيد عبدالعزيز
0

اآلثار2010مسجلةماجستيرمحمد عبد الحليم نور الدينمها محمد السيدالمدن واالثار الفارقه بساحل سيناء الشمالىمحمد محمد على محمد
0

هبات االلهه للملوك واالباطره واالفراد فى دينا محمد عبدالفتاح ابو العينين
مصر القديمه منذ عصر الدوله الحديثه 

اآلثار2010مسجلةماجستير0محمد عبد الحليم نور الدينمها محمد السيد
0

االوضاع التعبديه للمرأه فى الفن المصرى هبه محمد بهنسى عمر
القديم منذ بدايه االسرات حتى نهايه الدوله 

اآلثار2010مسجلهماجستير0محمد اسماعيل الشافعىسلوى حسين بكر
0

اآلثار2010مسجلهماجستير0محمد ابراهيم بكرسلوى حسين بكرتماثيل الملوك فى مصر الخامسهمحمود على عبدالرحمن شلبي
0

تامر محى الدين محمد مندور
تصاوير السفارات واالستقباالت فى 

دراسه اثريه فنيه :التصوير المغولى الهندى 
0اآلثار2010مجازةدكتوراه00جمال عبد العاطى خيرهللا

سالمه حامد على حسن
تصاوير السفن والمناظر البحريه فى 
دكتوراه00جمال عبد العاطى خيرهللا: المخطوطات وعلى التحف التطبيقيه 

مجازة
0اآلثار2010

صالح فتحى صالح حسين
رسوم الفنون التطبيقيه فى تصاوير 

مخطوطات المدرسه المغوليه الهنديه 
0اآلثار2010مجازةدكتوراه0تفيده محمد عبدالجوادعادل شريف عالم

ممدوح صالح الششتاوى مصطفى
مساجد الكويت وعالقه عناصرها 

دكتوراه00حجاجى ابراهيم محمدالمعماريهوالفنيه بمساجد مصر من خالل 
مجازة

0اآلثار2010

هبه هللا السيد احمد عبدالمعبود القاضى
الزخارف الهندسيه على العمائرفى عهد 

دراسه اثريه معماريه :محمد على بالقاهره 
0اآلثار2010مجازةدكتوراه00حجاجى ابراهيم محمد

نهى على فرج محمد عبدالخالق
المنشات المعماريه الباقيه بدرب الجماميز 

دكتوراه0غاده احمد رشدىعادل شريف عالم دراسه معماريه مقارنه:
مسجلة

0اآلثار2010

0اآلثار2010مجازةماجستير00غاده احمد رشدىدراسه اثريه فنيه:ايقونات كنائس الدقهليه السيد محمود ابراهيم احمد السواح

ريهام جمال عبدالفتاح محمد على
حى المنشيه بمدينه االسكندريه واثاره فى 

00سحر محمد القطرىدراسه اثريه حضاريه :م 19-ه13القرن
مجازةماجستير

0اآلثار2010

شيماء سمير محمد كشله
مجموعه نقود محمد على واسرته بمتحف 

0رمضان صالح ابوزيدتفيده محمد عبدالجواددراسه اثريه فنيه: طنطا 
مجازةماجستير

0اآلثار2010

عمرو محمد الشحات يوسف السيد
-13القصور بمحافظه الغربيه بالقرنين 

دراسه اثريه فنيه: م 20-19/ه14
0اآلثار2010مجازةماجستير0حجاجى ابراهيم محمدرمضان صالح الدين ابوزيد

مسعد عبدالرحيم عيد محمد شرف
اعمال الرخام بوسط الدلتا فى العصر 
االسالمى حتى نهايه االسره العلويه 

0اآلثار2010مجازةماجستير00حجاجى ابراهيم محمد

نشوى ابراهيم ابو المحاسن العزب رضوان
الصور الشخصيه على التحف المعدنيه 

0غاده احمد رشدىعادل شريف عالم دراسه :فى عصر اسره محمد على وخلفائه
مجازةماجستير

0اآلثار2010

وليد محمد توفيق شحاته
اساليب التغطيه فى عمائر وسط الدلتا فى 

00رمضان صالح الدين ابوزيدالعصرين المملوكى والعثمانى
مجازةماجستير

0اآلثار2010

وسائل النقل والمواصالت البرية عند اليونان طاهر عبدالحفيظ عبدالقادر محمد 
والرومان دراسة مقارنة

0اآلثار2011مسجلةدكتوراه00ممدوح ناصف المصري 

الرسومات الجدارية في اقليم تريبوليتانيا عبدالمنعم عثمان أحمد المبروك 
خالل العصر الروماني

0اآلثار2011مجازةدكتوراه00ابراهيم سعد صالح 

االواني الفخاريه ذات الزخارف البارزة في شهيره عبدالحميد راغب هاشم 
العصرين اليوناني والروماني

0اآلثار2011مجازةدكتوراه00سلوى حسين بكر 

دراسة : األلهة أثينا بين األسطورة والصورة وائل محمد أحمد باز غنام 
مقارنة

وفاء أحمد الغنام
0

تهتم هذه الدراسه بطرق المعامالت التجاريهفى مصر القديمه فى العصور االولى من حيث كيف تتم عمليه البيع والشراء وهل كانت النقود معروفه فى تلك الفتره ام ال وماهى طبيعه المنتجات المتداوله فى عمليه البيع والشراء وكيفيه اتمام عمليه وزن هذه المنتجات ودور الحكومه فى تلك الصفقاتاآلثار2011مجازةماجستير 0

النقل وشبكة الطرق في مصر في العصر طاهر عبدالحفيظ عبدالقادر محمد 
البطلمى دراسة أثرية حضارية مقارنة

ممدوح ناصف المصري 
0

تهدف هذه الدراسه الى القاء الضوء على الصناعات التى قامت على المنتج الحيوانى على مر العصور الفرعونيه فتناولت اهم مصادر الجلود فى مصر الفرعونيه والحيوانات التى استخدك المصرى القديم جلودها باالضافه الى االستخدامات المختلفه للجلود الحيوانيه فى الصناعات وتناولت الحصول على العاج والعظام ونشأه الغزل والنسيجاآلثار2011مجازةماجستير 0

السكه اليونانية في مصر البطلمية فاطمه محمد محمود محمد على 
والرومانية

ابراهيم سعد صالح 
0

0اآلثار2011مجازةماجستير 0

عمارة المباني الدائرية الرومانية في شمال هبه فاروق عطية النحاس 
افريقيا

يدور موضوع هذه الدراسه حول الحريه فى مصر القديمه وذلك فى محاوله للتعرف على احد اهم جوانب الحضاره المصريه القديمه حيث امن المصريين القدماء ان الحريه حق من حقوق االنسان ال يجوز المساس بها وال اهدارهااآلثار2011مجازةدكتوراه00ابراهيم سعد صالح 

اللغه المصريه القديمه وعالقتها باللغات رامى سمير فرج
الساميه

واستخداماتها كما جاء برأى اصحابها وقد قام بتقسيم البحث الى مقدمه وخمسه ابواب وخاتمه باهم النتائج والمراجع والمصادر ويشتمل كل باب على عدد من الفصول " او "استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن حيث قام بجمع ما تناثر من اراء حول اآلثار2011مجازةدكتوراهمحمد عبد الحليم نور الدينعبد الحميد سعد عزب

ابراهيم عبد الرحمن عبدالعال ابراهيم
الملح فى مصر القديمه حتى نهايه الدوله 

اآلثار2011مجازةدكتوراه00عادل احمد زين العابدينالحديثه
0

نهله فهيم السيد الدمراوى
االعتداء على االثار المصريه القديمه فى 

تتناول هذه الدراسه اعداد المتوفى للخلود واالجراءات التجهيزيه التى تسبق الجنازه والتى تبدأ بمجرد الوفاه ثم تناولت مراسم الدفن واعداد المقبره ورحله المتوفى الى العالم االخر وما يقابله من مصاعب حتى يتمكن من الوصول الى محكمه الموتىاآلثار2011مجازةماجستير00عادل احمد زين العابدينالعصر الفرعونى

رضا صالح عبد الغني صالح
المعبوده باخت في منطقه اثار بني حسن 

اآلثار2011مسجلةماجستير00عبد الحميد سعد عزبدراسه اثريه وحضاريه
يدور موضوع هذه الرساله حول مقارنه جبانتى حيط الغراب بهضبه الجيزه وجبانه االنوبيون بسقاره فى العصر المتأخر وتكمن اهميه هذه الدراسه حول ربط الحاضر والماضى معا عن طريق دراسه المجتمعات القديمه مثل مجتمع حيط الغراب واالنوبيون بمنف القديمه وتتألف الدراسه من سته فصول باالضافه الى المقدمه والخاتمه مستخدما المنهج التحليلى الوصفى

اثاث القصور الملكيه في مصر القديمه الميس احمد ابو المحاسن محمد
منذ بدايه االسرات وحتى نهايه الدوله 

تتناول هذه الدراسه فتره القرن السابع قبل الميالد من اهم الفترات فى التاريخ القديم ففى هذا القرن من الزمان كانت دول ومماليك الشرق القديم تتصارع فيما بينها وبدأت بعد ذلك فتره مهمه من فترات التاريخ المصرى تمتعت فيها مصر باالستقالل وهى فتره االسره السادسه والعشرين ولقد كان دور االمراء وحكام االقاليم في سيتسه االسرتين دورا مهما وجوهريا تستطيع من خالله فهم الكثير عن الوضع الداخلى لمصر فى هذه الفتره ومعرفه الكثير من المالمح الحضاريه لالسرتيناآلثار2011مسجلةماجستير00عبد الحميد سعد عزب

مروه محمد ابراهيم محمد غالى
المثني والجمع اللفظى في اللغه المصريه 

اآلثار2011مسجلةماجستيرايمن حسن الدهشانمحمد عبد الحليم نور الدينعبد الحميد سعد عزبحتى نهايه العصر الحديث
0

0اآلثار2011مسجلةماجستير0محمد اسماعيل الشافعىوفاء احمد الغنامالدواء وتركيبه في مصر القديمهاميره محمد عبد الخالق على

محمود على على عرب
القدم واوضاعها في الفن المصرى القديم 

اآلثار2011مسجلةماجستير00عبد الحميد سعد عزبدراسه اثريه
تتناول هذه الرساله الملك واح ايب رع الذى يعتبر من الملوك العظام الذين حكموا مصر فى ظل االسره السادسه والعشرين حيث كان له دور بارز فى تاريخ مصر السياسى بالخارج باالضافه الى تحوالت سياسيه داخليه خطيره وكان اول عمل قام به هو استعاده سوريا وفلسطين وذلك لكى يحقق امال اسرته القديمه السترداد مستعمرات مصر هناك ولهذا فقد تحالف مع الملك صديقا ضد نبو خد نصر لتفادى سقوط القدس

االالت الموسيقيه وتطورها فى مصر ساره سعيد سالم سالم فرج
القديمه

تهدف هذه الرساله الى القاء الضوء على رمزيه االشكال المستطيله فى مصر القديمه ومنها التوابيت واالبواب الوهميه واللوحات الجنائزيه وكذلك تناولت الدراسه تعريف المستطيل لغويا وكذلك فى اللغه االتينيه وفى الهندسه الرياضيه وعند المصرى القديماآلثار2011مسجلةماجستير0محمد اسماعيل الشافعىمها محمد السيد

اجزاء جسم االنسان ورمزيتها في مصر ريهام حجازى على حجازى بخيت
القديمه منذ اقدم العصور وحتى نهايه 

اآلثار2011مسجلةماجستيرايمن حسن الدهشانمحمد عبد الحليم نور الدينسلوى حسين بكر
0

ايمن مصطفى ادريس محمد
الوظيفيه فى الفنون التطبيقيه االسالميه 
دكتوراه0رمضان صالح ابوزيدتفيده محمد عبدالجوادفى ضوء نماذج من مصرحتى نهايه 

مجازة
0اآلثار2011

حماده ثابت محمود احمد
التاثيرات االيرانيه على الفنون المغوليه 

الهنديه فى ضوء التحف التطبيقيه خالل 
0اآلثار2011مجازةدكتوراه0رمضان صالح ابوزيدتفيده محمد عبدالجواد

رمضان عبدالرازق حسن عبدالرازق
دراسه :مخطوطات علم النبات المصوره 

دكتوراه00جمال عبد العاطى خيرهللااثريه فنيه فى ضوء مخطوطات دار الكتب 
مجازة

0اآلثار2011

روضه عبد الرازق راشد البحيرى
مداخل العمائر االسالميه فى القاهره فى 

دكتوراه0غاده احمد رشدىعادل شريف عالم دراسه اثريه معماريه : عهد االسره العلويه 
مجازة

تناولت هذه الدراسه احد المظاهر الهامه فى الحضاره المصريه القديمه وهى وسائل الترفيه فى مصر القديمه حتى نهايه عصر الدوله الحديثه حيث عرف المصريون القدماء العديد من وسائل الترفيه التى تمتعوا بها عن انفسهم فى وقت فراغهماآلثار2011

زكى شعبان زكى عتابى
المعابد اليهوديه بمدينتى القاهره 

دكتوراه00سحر محمد القطرىواالسكندريه منذ بدايه القرن التاسع عشر 
مسجلة

اآلثار2011
تهدف هذه الرساله الى التعرف على االثار المعماريه بقرافه سيدى جالل االسيوطى بالقاهره وذلك من خالل التعرف على االمام الجليل جالل الدين االسيوطى التى سميت المنطقه باسمه والتطور العمرانى للقرافه على مر العصور االسالميه والعصر المملوكى وفى عهد الناصر محمد قالوون وازدهار القرافه جنوب القلعه والعصر العثمانى واالحداث السياسيه التى ارتبطت بالمنطقه فى العصر المملوكى والعصر العثمانى والتعرف على العامل الدينى وتأثيره على المماليك فى اشاء عمائرهم والتعرف على االثار المتبقيه فى قرافه سيدى جالل االسيوطى

فتح هللا محمد محمد ابوعزه
مراكز العمران االسالمى بمنطقه الجبل 

االخضر فى ليبيا
0اآلثار2011مسجلةدكتوراه00حجاجى ابراهيم محمد

محمود محمد محمد ادريس
دير سانت كاترين منذ انشائه وحتى نهايه 

دراسه اثريه معماريه:م19القرن 
0اآلثار2011مسجلةدكتوراه00حجاجى ابراهيم محمد

اميره عبدالمحسن لطفى محمد
دراسه :جامع السيد البدوى بمدينه طنطا 

0غاده احمد رشدىعادل شريف عالم معماريه وثائقيه
مجازةماجستير

0اآلثار2011

ساميه محمد زكى محمد المناوى
العمائر الدينيه االسالميه والمسيحيهفى 

دمياط فى ضوء التطوير االخير
0اآلثار2011مجازةماجستير00حجاجى ابراهيم محمد

محمد قطب ابوالعال قطب
التحف الخشبيه فى العصرين الفاطمى 

0رمضان صالح ابوزيدتفيده محمد عبدالجواد-358)وااليوبى فى مدينه القاهره 
مجازةماجستير

0اآلثار2011

نورا عبد المهيمن احمد طاشى
اثر التغيرات السياسيه على النقود فى 
0رمضان صالح ابوزيدتفيده محمد عبدالجواد-648)مصر والشام فى العصر المملوكى

مجازةماجستير
اآلثار2011

قسم البحث الى مقدمه وسته فصول وخاتمه متبوعه بقائمه لالشكال التوضيحيه التى اعتمدت عليها الدراسه والفصول كاالتى االول مسميات المقاصير فى الكتابه المصريه والثانى عماره مقاصير االلهيه والثالث عماره مقاصير المعابد الجنائزيه  والرابع مسميات االستراحات فى الكتابه المصريه القديمه والخامس عماره االستراحات االلهيه والسادس عماره االستراحات الملكيه

هايدى احمد موسى غالب
التاثيرات الفنيه والمعماريه المتبادله فى 

العماره الدينيه والفنون المسيحيه واالسالميه 
تهدف هذه الدراسه الى التعرض للمؤثرات الفنيه االجنبيه على فنى النحت والنقش المصريين مثل التأثيرات الليبيه والكوشيه والفارسيه واليونانيه باعتبار الفن المصرى يمتاز بسمات عن مختلف فنون بلدان الشرق االدنى القديم ويتألف البحث من جزأين االول من خمسه فصول باالضافه الى المقدمه والخاتمه والجزء الثانى يشتمل على الخرائط والمالحق والصور اآلثار2011مجازةماجستير00حجاجى ابراهيم محمد

الشيماء ابراهيم محمد المهدى
اثار محافظه كفرالشيخ وتطورها العمرانى 

دراسه اثريه :فى العصر االسالميه 
اآلثار2011مسجلةماجستير00تفيده محمد عبدالجواد

تهدف هذه الدراسه الى تناول احدى ثمار الفن المصرى القديم وهى المتائم منذ عصر ماقبل االسرات وحتى نهايه عصر الدوله القديمه ومحاوله تصنيف المتائم الخاصه بتلك الفتره على اساس ايهما كان يستعمله االحياء وايهما كان يوضع مع االموات وتتكون الدراسه من خمسه فصول ونتائج وايضا صور واشكال

بسمه احمد محمد وهدان
العناصر المعماريه والزخرفيه بواجهات 

كنائس مدينه االسكندريه فى القرن التاسع 
تهدف هذه الدراسه الى دراسه تأثير فصول السنه المصريه على مظاهر الحضاره المصريه القديمه ويتضح تأير فصول السنه على مجتمعاتنا البدائيه الحاليه والتى تتماثل الى حد بعيد المجتمع المصرى القديم وال شك ان المصرى القديم كان اكثرا تأثرا من المصرى المعاصر بفصول السنه اآلثار2011مسجلةماجستير00سحر محمد القطرى

حنان محمد عطيه وكوك
المساجد االثريه بمدينه دهلى بالهند فى 

-ه932عصر اباطره المغول
اآلثار2011مسجلةماجستير00سحر محمد القطرى

تشمل الرساله على مقدمه وبابين كل منهما يحتوى على ثالثه فصول وخاتمه يتحدث الباب االول عن فتره واليه الملك سيتى الثانى وشرعيه الملك سيتى الثانى فى تولى الحكم وانفراده بالحكم والباب الثانى يتناول ابنائه اثاره واالنشاءات المعماريه وفى النهايه بعض نتائج البحث ومنها ان سيتى الثانى ابنا شرعيا للملك مرنبتاح 

ريم ربيع عنتر عطيه
شارع راس التين بمدينه االسكندريه منذ 

00سحر محمد القطرىدراسه : نشاته حتى نهايه االسره العلويه 
مسجلةماجستير

0اآلثار2011

نرمين فؤاد المحمدى ابوهمام
جامع السلطان حسين كامل اوائل 

0غاده احمد رشدىعادل شريف عالم دراسه اثريه معماريه:م 20-ه14القرن
مسجلةماجستير

0اآلثار2011

والء محمد محمود البسيونى
االتجاهات العقائديه وتاثيرها على اعمال 

دراسه :مصورى مدرسه التصوير الصفويه 
0اآلثار2011مسجلةماجستير00سحر محمد القطرى

سمات العمارة المدنية والعسكرية في شبه سهير عبدالعليم مصطفى الديب 
جزيرة سيناء في العصريين اليوناني 

0اآلثار2012مسجلةدكتوراه0مها السيد أحمد ابراهيم سعد صالح 

تمثيل أجزاء الجسد اآلدمي في النذور في ناريمان سيد البدوي عبدالمولى السيد 
مصر خالل العصرين البطلمي والروماني 

تهدف هذه الدراسه الى القاء الضوء على توابيت االفراد فى مصر القديمه فى النصف االول من االسره الثامنه عشره من عصر الملك احمس االول حتى نهايه عصر الملك تحتمس الثالث حيث كان المصرى القديم يهتم بحمايه الجسد وان التابوت كان اهم شئ فى مقبره المصرى القديماآلثار2012مسجلةماجستير 0عزة عبدالحميد قابيل ابراهيم سعد صالح 

0اآلثار2012مجازةماجستير00ايمن حسن الدهشانبيوت االلهه الكوتيه في مصر القديمهاميره رضوان بدوى الشيخ

الصور الشخصيه على التحف المعدنيه نشوى ابراهيم ابو المحاسن رضوان
فى عصر اسره محمد على وخلفائه دراسه 

0اآلثار2012مجازةماجستير0غاده احمد رشدىعادل شريف عالم

مصطفى حسين توفيق الدسوقي 
البدراوى

الوثائق الهيراطيقيه التعليميه فى مصر 
القديمه

0اآلثار2012مسجلةماجستير0محمد صالح الخولىايمن حسن الدهشان

االسطول الحربى فى مصر القديمه من اسامه بسيونى السيد محمد
عصر االنتقال االول حتى نهايه العصر 

0اآلثار2012مسجلةماجستير0محمد اسماعيل الشافعىممدوح ناصف المصرى



نانسى سعيد بهاء الدين محمد 
عبوده

تصوير الحمل واوضاع االجنه فى مصر 
القديمه حتى نهايه عصر الدوله الحديثه

0اآلثار2012مسجلةماجستير00ايمن حسن الدهشان

الكتان فى مصر القديمه حتى بدايه ساره حساسين حسن كشله
0اآلثار2012مسجلةماجستير0محمد اسماعيل الشافعىوفاء احمد الغنامالعصر البطلمى

تصوير اسطوره هالل البشر على جدران سوزان فهمى محمد ابو الفتوح جمعه
مقابر ملوك عصر الدوله الحديثه

0اآلثار2012مسجلةماجستير00ايمن حسن الدهشان

دراسه لجبانه قويسنا من خالل المكتشفات شاهنده محمد محمود السيد حماده
االثريه دراسه اثريه حصاريه

0اآلثار2012مسجلةماجستير00عبد الحميد سعد عزب

التمثيل والتصوير االمامى فى الفن رحاب اسماعيل غالب عبد الحميد
المصرى القديم

0اآلثار2012مسجلةماجستير00عبد الحميد سعد عزب

كهنوت المقابر في مصر القديمه حتى رباب عبد المنعم نور الدين عبده
نهايه الدوله الحديثه

0اآلثار2012مسجلةماجستير0محمد البيومى محمد االشقروفاء احمد الغنام

ناهد مصطفى السيد صالح الدين 
عبد المعطى

نواح المعبودات وتأثيره في مظاهر 
0اآلثار2012مسجلةماجستير0محمد البيومى محمد االشقروفاء احمد الغنامالحضاره المصريه القديمه

محمد سعد هاشم البراجه
تصوير العمليات الجراحيه فى مصر 

0اآلثار2012مسجلةماجستير0محمد البيومى محمد االشقرعبد الحميد سعد عزبالقديمه دراسه اثريه

المعجزات من خالل نصوص االدب شيماء عبد المنجد محمد صالح
المصرى القديم

0اآلثار2012مسجلةدكتوراه00عبد الحميد سعد عزب

التبادل والتوافق بين االلهه فى مصر رشا رضا عيد ابة العينين الفقى
القديمه حتى نهايه عصر االسره الثالثين

0اآلثار2012مسجلةماجستير00ايمن حسن الدهشان

المسيره الجنائزيه وطقوسها فى مقابر عبير عنتر تفيان حميد
االفراد خالل عصر الدوله القديمه دراسه 

0اآلثار2012مسجلةماجستير0نجيب يونس قنوانىعادل احمد زين العابدين

0اآلثار2012مسجلةماجستير00عادل احمد زين العابديناثار االسرتين الثالثه عشره والرابعه عشرهمني سامي عبد العزيز السوداني

0اآلثار2012مسجلةماجستير00عبد الحميد سعد عزبدراسه لغويه تحليليه لبرديه البائس من الحياههويدا غانم البنا

االشجار المقدسه وعالقتها بالطقوس سالي ماهر محمود محمد رضوان
الدينيه والملكيه فى مصر القديمه منذ اقدم 

0اآلثار2012مسجلةماجستيرايمن حسن الدهشانمحمد عبد الحليم نور الدينابراهيم سعد صالح

داليا محمد عبداللطيف السيد
عالقه مدرسه التصوير المغوليه بالقبه 

دكتوراه00حجاجى ابراهيم محمدالمولويه
مجازة

اآلثار2012
تتمثل اهميه تلك الدراسه فى تعدد الجوانب التى يتعرض لها الموضوع فهو موضوع دينى يبرز جانب كبير من عقائد المصريين القدماء ودياناتهم اذ يوضح مدى تصورهم لقدسيه اثارهم وخصوصا مقابرهم التى تعتبر حلقه الوصل للحياه االخرى ويتناول الموضوع ايضا دراسه للمناظر التى حدث لها تدمير كذلك نصوص الترميم التى قام لها الملوك لمحو ذلك االعتداء وتتكون الدراسه من اربعه فصول باالضافه الى المقدمه والخاتمه

رضا صالح محمد اسماعيل النعناعى
اثر الفقه االسالمى فى النقود االسالميه 
دكتوراه0زينب عبدالسالم ابوالفضلرافت محمد  النبراوىمن القرن السادس الهجرى الثانى عشر 

مسجلة
0اآلثار2012

سوزان محمد احمد سالم
التاثيرات االوروبيه على العمائر المدنيه 

بمدينه االسكندريه فى عهد اسره محمد على
اآلثار2012مسجلةدكتوراه0تفيده محمد عبدالجوادعادل شريف عالم

هذه الدراسه تحليل لعدد من المنتجات النحاسيه والبرونزيه فى مصر القديمه للوقوف على مصدرها ومكوناتها وهى ليست قاصره على النحاس فى مصر القديمه وحسب وانما تعرضت لمعدن النحاس فى العصور القديمه وتوصلت الى عدد من النتائج منها ان النحاس اول المعادن التى توصل اليها المصرى القديم قبل معدنى الذهب والفضه

منى محمد زاهر امين بدير
العمائر الدينيه االسالميه الباقيه بمحافظه 

دكتوراه0تفيده محمد عبدالجوادعادل شريف عالم المنوفيه فى العصر االسالمى
مسجلة

تبين هذه الدراسه ان المصرى القديم واجه لدغات العقرب والتعابين بشتى الوسائل فى الكثير من االتجاهات وكانت اللوحات السحريه احدى هذه الوسائل وظهرت هذه اللوحات ملحقه بالتماثيل والمعابد وكان لبعض اللوحات احواض لتجتمع بها المياه المزوده بالقوه السحريه للنصوص ويقوم المريض بشربها  واستخدمت اللوحات الكبرى كنصب ليستفاد منها العامه مثل التصاوير الموجوده فى المعابد واستخدمت اللوحات الصغيره ذات الثقب لترتدى كتميمه للحمايه من الزواحفاآلثار2012

هانم محمود محمد شلين
دراسه لمجموعه من العمائر االسالميه 

ه الى 900منذعام)الباقيه بمدينه القاهره 
اآلثار2012مسجلةدكتوراه0تفيده محمد عبدالجوادعادل شريف عالم

0

ابوبكر احمد عبدهللا عبدالرحمن
ضريح سيدى حسن صدقه ومدرسته وما 

00حجاجى ابراهيم محمدفوقهما فى التطوير االخير
مجازةماجستير

تهدف هذه الدراسه الى التعرف على المعبودات االجنبيه فى شرق الدلتا فى مصر القديمه من خالل التعرف على االثار الموجوده فى شرق الدلتا وسيناء والتعرف على المعبودات االجنبيه فى شرق الدلتا فى مصر القديمه وحتى نهايه الدوله الوسطى والتعرف على المعبودات فى شرق الدلتا منذ الدوله الحديثه وحتى نهايه االسره الثالثيناآلثار2012

اسامه رجب احمد السروجى
الزخارف النباتيه على العمائر والتحف 

دراسه اثريه :التطبيقيه الفاطميه بالقاهره 
اآلثار2012مجازةماجستير00حجاجى ابراهيم محمد

0

اسماء سيد احمد سليم
التاثيرات المتبادله بين العماره الدينيه 
االسالميه فى مصر وبالد المغرب 

0اآلثار2012مجازةماجستير00جمال عبد العاطى خيرهللا

رانيا ابراهيم محمد حسن الشيخ
 (م1909/ه1330)قصر قاذدوغلى 

00حجاجى ابراهيم محمددراسه اثريه معماريه فنيه:
مجازةماجستير

اآلثار2012
0

شيماء زكى محمود قطب سعد الدين
الرسوم الزخرفيه على النسيج االسالمى فى 

العاشر /القرن الرابع الهجرى 
0اآلثار2012مجازةماجستير00جمال عبد العاطى خيرهللا

محمود محمد مسعود عبد المولى
اسشهر العمائر الدينيه والجنائزيه بواحتى 

00حجاجى ابراهيم محمدالداخله والخارجه
مجازةماجستير

اآلثار2012
تهدف هذه الدراسه الى التعرف على المكانه االسريه للمرأه فى مصر وبالد النهرين وذلك من خالل التعرف على مقدمات الزواج والعاطفه لدى الفتاه قبل الزواج وحريه االختيار لدى الفتاه قبل الزواج والخطبه وسن الزواج وزواج بعض المصريات من االجانب ومظاهر االحتفال بالزواج ومكانه المرأه المصريه فى االسره فى المصادر الدينيه ومكانه المرأه العراقيه فى االسره فى المصادر الدينيه ومكانه كل منهن فى المصادر الفنيه 

احمد جالى ذكى الخولى
العمائر المدنيه بمدينه رشيدفى عصر اسره 

دراسه اثريه معماريه:محمد على
0اآلثار2012مجازةماجستير0محمود احمد درويشحجاجى ابراهيم محمد

اسامه محمد صالح ابراهيم
االطالل االثريه البيزنطيه واالسالميه 

دراسه اثريه معماريه :بمدينه سانت كاترين
اآلثار2012مسجلةماجستير0صفاء سيد ابواليزيد درويشسحر محمد القطرى

تتناول هذه الرساله دراسه اثريه معماريه لمبنى ديوان االوقاف المصريه بشارع الفلكى بباب اللوق الذى شرع فى انشاءه الخديوى عباس حلمى الثانى واكتمل بنائه فى عهد الملك فؤاد االول وهذا العصر الذى اشتهر بثراء فن العماره االسالميه 

الشيماء صالح جابر محمد ابراهيم
االسيله ذات الواجهه المقوسه بمدينه 
القاهره منذ الفتح العثمانى حتى نهايه 

0اآلثار2012مسجلةماجستير0غاده احمد رشدىعادل شريف عالم

اآلثار2012مسجلةماجستير00سحر محمد القطرىرسوم وتقاليد نساء االسره العلويهشيماء سعد شعبان عبدالرحمن سالمه
0

وائل محمد ابودقيق العزب
حدائق ومتنزهات االسكندريه فى عصر 

دراسه اثريه حضاريه:اسره محمد على 
تهدف هذه الدراسه الى التعرف على التصوير االسالمى وتاريخ فن الصور الشخصيه والصور الشخصيه على الميداليات وعلى ادوات الزينه واالساليب الصناعيه والزخرفيه الوارده على التحف المعدنيه وتنقسم الرساله الى جزئين االول للمقدمه والتمهيد واربعه فصول وخاتمه والثانى يشمل الكتالوج اآلثار2012مسجلةماجستير00سحر محمد القطرى

اآلثار2013مجازةماجستير 00وفاء أحمد الغنامتصوير آلهة الضوء في الفن اليونانيرشا محمدعطيه حسن ابو سعيف 
يهدف هذا البحث الى دراسه معدن الفضه فى الحضاره المصريه القديمه الذى يعد احد معادن الخلود وهى دراسه تحليل لعدد من النتجات الفضيه فى مصر القديمه للوقوف على مصدرها ومكوناتها وتتكون الدراسه من اربع فصول وخاتمه باالضافه الى المقدمه

اآللهة ديمتر في األسطورة والفن اليوناني أسامه عبدالعال وفا ابراهيم 
دراسة مقارنة

يهدذ هذا البحث الى القاء الضوء على التقدم فى العمر فى مصر القديمه ويتكون البحث من مقدمه وسته فصول وخاتمه باالضافه الى كتالوج يحتوى على االشكال التى اعتمد عليها البحث الفصل االول يتناول االلفاظ الداله على التقدم فى العمر والثانى نظره المصريين الى التقدم فى العمر والثالث رعايه النسنين والرابع الشيخوخه فى فن النحت والخامس الشيخوخه فى فن النقش والسادس طب المسنيناآلثار2013مجازةماجستير 00سلوى حسين بكر 

تصوير المجموعات الثنائية والثالثية في هدير على عبدالقادر عبدهللا
الفن اليوناني

اآلثار2013مجازةماجستير 00سلوى حسين بكر 
0

مدلول األساطير اليونانية في الفن القبطي ابتهال محمد عبدالصمد عليب 
دراسة تحليلية مقارنة

تهدف هذه الدراسه الى التعرف على اهميه االسد فى نظر المصرى القديم حيث كان يحتل االسد مكانه مميزه فهو االقوى فى عالم الحيوان وتتمثل مظاهر تقديس االسد فى اتخاذ المصرى القديم من انثى االسد رمزا لعشرات المعبودات واتخاذ الكثير من االفراد اسم االسد لهم ومظاهر انعكاس دور االسد فى المعتقدات الدينيه وتأثيره على الفن المصرى القديم وقسمت الدراسه الى خمسه فصولاآلثار2013مجازةدكتوراه00مها السيد أحمد

الحياة الدينية في واحة آمون وقورينائية عبدالعزيز عبدالرحمن محمد شعيب 
خالل العصرين اليوناني والروماني دراسة 

اآلثار2013مجازةدكتوراه00ابراهيم سعد صالح 
ا الموضوع من ادراك المصرى القديم اهميه التراث الذى خلفه السلف وما انتجته يداه وتعددت وسائل الحفاظ عليه وصيانه المنشأت المعماريه واالثار المنقوله عبر التاريخ المصرى وعملت على ترميمها واحياء تراثهاوكان منهجه فى هذه الدراسه انه قسمها الى اربعه فصول باالضافه الى المقدمه والخاتمه

اقتران هيرسيس بأنصاف االلهه في ضوء مسعد محمود عبدالرازق 
األساطير والفن االغريقي

تهدف هذه الدراسه الى معرفه الجهود القديمه فى مجال الرياضيات كوسيله للبحث وكذلك لمعرفه االسباب التى خلقت حضاره عظيمه فى الماضى واثراء الثقافه حول علم الرياضيات وتأثيره فى التقدم العلمى والحضارى ومن اهم العوامل التى يمتاز بها المصرى القديم فى مجال الرياضيات هى الذكاء والقدره على التفكير المنطقى والدقه والتنظيم وعوامل اخرى عملت على نجاح العلوم الرياضيهاآلثار2013مسجلةماجستير 0هاله السيد ندا سلوى حسين بكر 

جبانة قويسينا خالل العصرين البطلمي رشا سعد خليل سعد  
والروماني

اآلثار2013مسجلةماجستير 00وفاء أحمد الغنام
تبرز اهميه هذه الدراسه فى انها تلقى الضوء على طبيعه الحياه النباتيه والحيوانيه فى مناطق االحراج وذلك من خالل دراسه اثريه للمناظر والنصوص المختلفه والتى يمكن التعرف من خاللها على مفهوم المصرى القديم وتعامله مع البيئه البريه باالضافه الى المدن المختلفه التى ترتبط باالحراج وتتألف الدراسه من سته فصول ومقدمه وخاتمه يتبعها قائمه بالمراجع المختلفه

دراسة لمجموعة المسارج الفخارية عباسي رجب عبدالرحيم عباد 
الرومانية المحفوظة بمتحف لبدة الكبرى 

اآلثار2013مسجلةدكتوراه00ممدوح ناصف المصري 
0

مظاهر الفساد فى مصر القديمه فى محمد احمد احمد على حسن
ضوء الشواهد النصيه واالثريه

0اآلثار2013مسجلةماجستير00عادل احمد زين العابدين

رمزيه الكائنات غير اآلدميه المحنطه فى منى محمود محمود ابو سليمان
مصر القديمه مند االسره السادسه 

0اآلثار2013مسجلةماجستير0محمد اسماعيل الشافعىممدوح ناصف المصرى

مناظر الحياه اليوميه فى مقابر افراد سمر محمد وجيه المصرى
االقليم السادس عشر

0اآلثار2013مسجلةماجستير0محمد اسماعيل الشافعىممدوح ناصف المصرى

امهات العجول المقدسه فى مصر القديمه منى محمد نجيب محمد احمد
حتى نهايه العصر الرومانى

0اآلثار2013مسجلةماجستير0ممدوح ناصف المصرىمحمد البيومى سعد

ارديه المعبودات فى مصر منذ عصر اميره شحاته محمد حماد
الدوله الحديثه حتى نهايه العصر البطلمى

0اآلثار2013مسجلةماجستير0محمد اسماعيل الشافعىامل عبد الحميد

اثار الموظفين من بدايه عهد الملك احمس امينه محمود امين محمود
االول حتى نهايه عهد الملك تحتمس الثانى 

0اآلثار2013مسجلةدكتوراه0محمد البيومى محمد االشقرعادل احمد زين العابدين

ياسمين محمود عبد الحى محمد 
يوسف

المعبودات المرتبطه بالروائح فى مصر 
القديمه حتى نهايه العصر الرومانى

0اآلثار2013مسجلةماجستير0محمد البيومى محمد االشقرممدوح ناصف المصرى

تأثير الفن الفارسى على الفن المصرى مند اسماء فاروق محمد عبدهللا
عهد الملك قمبيز وحتى نهايه العصر 

0اآلثار2013مسجلةماجستير0هناء إبراهيم سعيدمها محمد السيد

هبه طلعت الجوهرى بدر ابراهيم
النقود الذهبيه بالعصرين االول والثانى 

العباسى بجموعه سمو االميره موضى بنت 
0اآلثار2013مجازةدكتوراه0رافت محمد النبراوىحجاجى ابراهيم محمد

حاتم عبداللطيف محمد على
التاثيرات الفنيه المصريه القديمه على 

الفنون التطبيقيه بالمتحف القبطى
0اآلثار2013مسجلةدكتوراه0عادل احمد زين العابدينحجاجى ابراهيم محمد

حاتم عبداللطيف محمد على
التاثيرات المصريه الفنيه القديمه على 

دكتوراه0عادل احمد زين العابدينحجاجى ابراهيم محمدالفنون التطبيقيه بالمتحف القبطى
مسجلة

0اآلثار2013

داليا مجدى السعيد البيلى
المنشات المعماريه االسالميه الباقيه 

دكتوراه0غاده احمد رشدىعادل شريف عالم دراسه :بشارعى التبانه وباب الوزير 
مسجلة

0اآلثار2013

شفيق عبدهللا عبدالحميد كساب
الحليات المعماريه الزخرفيهعلى عمائر 
القاهره الدينيه فى العصر المملوكى 

0اآلثار2013مسجلةدكتوراه0رافت عبدالرازق ابوالعينينعادل شريف عالم

ابراهيم محمد ابراهيم جبر صالح
التاثيرات المسيحيه والسالميه على المعابد 

اليهوديه فى منطقه اثار شمال جامعه 
0اآلثار2013مجازةماجستير00حجاجى ابراهيم محمد

احمد البسيونى محسن البدوى
النقود السامانيه المحفوظه بمكتبه 

-261)قصرالملكعبدهللا بالرياض
0اآلثار2013مجازةماجستير00رمضان صالح الدين ابوزيد

سكر محمد عبدالحليم على عطيه
النقوش الكتابيه على التحف الفيه فى 

دراسه :عصرالخالفه االمويه باالندلس 
0اآلثار2013مجازةماجستير00جمال عبد العاطى خيرهللا

مروه عدلى محمد مصطفى جاد
اثر التغيرات السياسيه واالقتصاديه 

علىاعمال دور ضرب النقود فى بالد الشام 
0اآلثار2013مجازةماجستير00رمضان صالح الدين ابوزيد

احمد حسين محمد وهبه
دراسه لمجموعه المقتنيات االسالميه حتى 

بفندق ميناهاوس  (م19-ه13)نهايه القرن
0اآلثار2013مسجلةماجستير00حجاجى ابراهيم محمد

اسالم فتحى يوسف حسن
رسوم المعانى فى مدرسه التصوير 
دراسه :التيموريه وعلى التحف التطبيقيه 

0اآلثار2013مسجلةماجستير00جمال عبد العاطى خيرهللا

امانى زكريا محمود يوسف نعينع
مساجد مدينه استانبول فى عهدالسالطين 

-ه974/م1452-ه857العثمانيين العظام
0اآلثار2013مسجلةماجستير00سحر محمد القطرى

ايه عبدالوهاب السيد الخضرى
االزياء والحلى فى تصاوير المدرسه 

 (م16-ه10)المغوليه الهنديه منذ القرن 
0اآلثار2013مسجلةماجستير00جمال عبد العاطى خيرهللا

حجازى محمد حجازى
مساجد االسكندريه منذ منتصف القرن 

الثالث عشر الهجرى حتى منتصف القرن 
0اآلثار2013مسجلةماجستير00جمال عبد العاطى خيرهللا

حليمه محمد فكرى ابراهيم
اشغال الجص على المنشات الدينيه 

االسالميه بمحافظات الدلتا فى 
0اآلثار2013مسجلةماجستير00جمال عبد العاطى خيرهللا

سيد رشاد ابراهيم غانم
العناصر الزخرفيه فى المنشات االسالميه 

بدينتى فوه ورشيد فى العصر العثمانى 
0اآلثار2013مسجلةماجستير00جمال عبد العاطى خيرهللا

محمد على سالم عبدهللا
كنيسه مارجرجس وكنيسه المالك ميخائيل 

دراسه اثريه معماريه مقارنه:باخيم 
0اآلثار2013مسجلةماجستير00حجاجى ابراهيم محمد

محمد فرج محمد هياله
لمخطوط مصور بعنوان )دراسه اثريه فنيه 
المحفوظ بمكتبه توفيق (قصه الملك جلباد

0اآلثار2013مسجلةماجستير00جمال عبد العاطى خيرهللا

مى السيد عبدالفتاح يس فتح
عمائر البنوك بشارع صالح سالم بمدينه 

االسكندريه منذ منتصف القرن التاسع عشر 
0اآلثار2013مسجلةماجستير00سحر محمد القطرى

مى محمد عبدالفتاح العدل
المعالم االسالميه الباقيه بمنطقه العتبهمن 
العصر العثمانى حتى نهايه عصر اسره 

0اآلثار2013مسجلةماجستير0تفيده محمد عبدالجوادعادل شريف عالم

نانى عبداللطيف حسين محمد
قضايا التعديات والترميم فى االثار 

االسالميهالمعروضه فى قناه الدلتا فى 
0اآلثار2013مسجلةماجستير00حجاجى ابراهيم محمد

نها توفيق محمد على عبد العاطى
المناظر الطبيعيه فى تصاوير المدرسه 

-ه10)المغوليه الهنديه منذ القرن 
0اآلثار2013مسجلةماجستير00جمال عبد العاطى خيرهللا

نهله شوقى عبدالسميع ابراهيم
المنشات المعماريه بمدينه الدرعيه بالمملكه 

-ه850)العربيه السعوديه
0اآلثار2013مسجلةماجستير00سحر محمد القطرى

هيثم محمد توفيق عبد القادر
االعاب الرياضيه فى عصر اباطره المغول 

: بالهند من خالل صور المخطوطات
0اآلثار2013مسجلةماجستير00جمال عبد العاطى خيرهللا

اآلثار2014مسجلةماجستير 0شهيدة هاشم ممدوح ناصف المصري المعبودة هيكاتي في الديانة والفنياسمين محمد محمود شعبان 
0

تشخيص المعاني المجردة في الفن اليوناني لمياء عادل السيد سليم 
في العصرين الكالسيكي والهلنستي

اآلثار2014مسجلةماجستير 00وفاء أحمد الغنام
0

الرعاية الرسمية على النحت الروماني منذ محمد رشدي عبدالمنعم 
(م284:م.ق27)

اآلثار2014مسجلةماجستير 00مها السيد أحمد
0

اآلثار2014مسجلةماجستير 0هبه فاروق النحاس ممدوح ناصف المصري المهرجون في المسرح والفن االغريقيمشيرة فتحي محمد الجوهري 
0

اآلثار2014مسجلةماجستير 00ممدوح ناصف المصري تصوير الهرم في الفن اليوناني والرومانيأمير عزوز سعيد البرماوي 
0

المشغوالت المعدنية في الفن القبطي منذ نفيسه على محمد عاطف 
دخول المسيحية وحتى منتصف القرن 

اآلثار2014مسجلةماجستير 0ممدوح ناصف المصري حجاجي ابراهيم محمد 
0

دراسة للقيمة نقدية من كرانين محفوظه أحمد حسن مصطفى محمد
-21ترجع للفترة من  )بمتحف كوم أوشيم 

اآلثار2014مسجلةماجستير 00وفاء أحمد الغنام
0

المسارج في مصر في العصرين الروماني رضوى محمد عبدالوهاب عبداللطيف خليفة 
م642-324المتأخر والبيزنطي 

ممدوح ناصف المصري 
0

اآلثار2014مجازةماجستير 0
0

التعبير عن نزوات اآللهة في االدب والفن وائل محمد أحمد باز غنام 
اليوناني

اآلثار2014مسجلةدكتوراه00وفاء أحمد الغنام
0

0اآلثار2014مسجلةماجستير0حمدي أحمد السروجيعبد الحميد سعد عزبتوابيت الكرتوناج فى عصر االنتقال الثالثياسمين صالح محمد سرج

االكتشافات االثريه الحديثه فى منطقه محمد يوسف على يوسف
اللشت

0اآلثار2014مسجلةماجستير00ايمن حسن الدهشان

الدرجات الكهنوتيه العليا للمعبوده سخمت هدير محمد عبدالفتاح عبيد
فى مصر الفرعونيه

0اآلثار2014مسجلةماجستير00عادل احمد زين العابدين

0اآلثار2014مسجلةماجستير0عادل زين العابدينمحمد البيومى سعداثار نبالء عهد الملك حورمحبوالء مختار رشدى درويش

التماثيل المعماريه فى المعابد المصريه محمد محمد عبدالبديع محمد
حتى نهايه الدوله الحديثه

0اآلثار2014مسجلةماجستير0حمدي أحمد السروجيعادل احمد زين العابدين

اللوحات الفلكيه لقياس وتقسيم الوقت فى منال صالح سعد صفا
مصر القديمه دراسه تحليليه

0اآلثار2014مسجلةماجستير0محمد اسماعيل الشافعىعبد الحميد سعد عزب

المتاع الجنائزى فى مصر وبالد النوبه من هناء حجاج سيد بيومى
االلف الخامسه وحتى نهايه االسره مفر 

0اآلثار2014مسجلةماجستير0حمدي أحمد السروجيعادل احمد زين العابدين

المدن الرئيسيه الواقعه على الفرع البيلوزى محمود ابراهيم منصور على
للنيل منذ عصر ماقبل االسرات وحتى 

0اآلثار2014مسجلةدكتوراه0محمد البيومى محمد االشقروفاء احمد الغنام

النصوص الهيروغلوفيه المسجله على اثار محمود حامد فراج المصرى
الزوجات والمتعبدات االلهيه فى عصر 

0اآلثار2014مسجلةدكتوراه0محمد عبد الحليم نور الدينعبد الحميد سعد عزب

صراع المعبودات فى الفكر الدينى فى باسم محمد محمد خطاب
مصر القديمه وبالد النهرين دراسه تحليليه 

0اآلثار2014مسجلةدكتوراه0عادل احمد زين العابدينمحمد عبد الحليم نور الدين

مروه عطيه شومر
مداخل العمائر الدينيه االسالميه بالدلتا فى 

-1220)عصر االسره العلويه
0اآلثار2014مسجلةدكتوراه0تفيده محمد عبدالجوادحجاجى ابراهيم محمد

احمد عصام ابراهيم اسماعيل
 (افندينا)التحف المنقوله بقبه الخديوى توفيق

دراسه اثريه مقارنه:م 1893-ه1311
0اآلثار2014مجازةماجستير0جمال عبدالعاطى خيرهللاحجاجى ابراهيم محمد

ايناس صبرى على حسانين
االباريق المعدنيه فى العصر االسالمى 
المحفوظه بجموعه االميره سوضى بنت 

0اآلثار2014مجازةماجستير0رمضان صالح ابوزيدرافت محمد محمد النبراوى

فاطمه الزهراء مصطفى كمال
دراسه اثريه :جامع الفتح المالكى بعابدين 

-1336) (م1867-ه1284)مقارنه 
0اآلثار2014مجازةماجستير0مروه عادل موسىرافت عبدالرازق

احمد سعيد عبده ابوعياش
الدور الدعائى السياسى للعماره والعمران 

-1220)فى عصر اسره محمد على 
0اآلثار2014مسجلةماجستير00سحر محمد القطرى

ايه صبحى مصطفى الزينى
الكتابات على النقود والتحف المعدنيه فى 

-1157/ه648-567)العصر االيوبى 
0اآلثار2014مسجلةماجستير0مروه عادل موسىحجاجى ابراهيم محمد

حنان حمدى حسنين احمد
مناره الملك وشعارات المملكه على التحف 
الفنيه فى عصر االسره العلويه فى ضوء 

0اآلثار2014مسجلةماجستير00رافت عبدالرازق ابوالعينين

شهد مجدى قاسم مصطفى خليل
المساجد الباقيه فى شمال محافظه بنى 

-13)ق (ناصر-الواسطى )سويف
0اآلثار2014مسجلةماجستير0غاده احمد رشدىعادل شريف عالم

عبدهللا سعد عبدهللا الكالوى
عماره المدافن بقرافه المماليك الشماليه فى 

-1220)عصر االسره العلويه 
0اآلثار2014مسجلةماجستير0تفيده محمد عبدالجوادجمال عبد العاطى خيرهللا

محمد مصطفى محمد غراب
العماره الدينيه الفاطميه بمدينه القاهره فى 

-358)ضوء المذهب االسماعيلى 
0اآلثار2014مسجلةماجستير00سحر محمد القطرى

ناجى حنفى محمود محمد
تطور مظاهر العمران بشارع الركيبه 
-ه13بمدينه القاهره منذ النشاه وحتى القرن

0اآلثار2014مسجلةماجستير0مروه عادل موسىحجاجى ابراهيم محمد

نهى فوزى محمد محمد البطاوى
العمائر الدينيه االسالميه الباقيه بالدلتا فى 

م 20-ه14النصف االول من القرن 
0اآلثار2014مسجلةماجستير0تفيده محمد عبدالجوادجمال عبد العاطى خيرهللا

هند صالح احمد ابراهيم شحاته
المنشات المعماريه االسالميه الباقيه 
دراسه :بشارعى امير الجيوش والشعرانى 

0اآلثار2014مسجلةماجستير0غاده احمد رشدىعادل شريف عالم

يسرى عبدالعال نجيب عبدالعال
اشغال الخشب فى العمائر االسالميه 

-بنى سويف- الفيوم )الباقيه بشمال الصعيد
0اآلثار2014مسجلةماجستير0مروه عادل موسىرافت عبدالرازق ابوالعينين

التصوير الجداري الجنائزي في مصر أحمد عطا دربالة سيف 
البطلمية والرومانية دراسة فنية تحليلية

اآلثار2015مجازةماجستير 00وفاء أحمد الغنام
0

اآلثار2015مجازةماجستير 0صفاء سمير أبو اليزيد ممدوح ناصف المصري مراسم االحتفال بالزواج في الفن اليونانيمحمد نور الدين فوزي ياسين عبدالمالك
0

المنشآة المعمارية البطلمية والرومانية في آية عبدالنبي أحمد سعد 
دراسة أثرية :مدينة ديوسبوليس الكبري 

اآلثار2015مسجلةماجستير 00وفاء أحمد الغنام
0

تصوير حرفة الرعي والرعاه في الفن جرجس عاطف رزق هللا 
الروماني في القرون الثالث الميالدية 

اآلثار2015مسجلةماجستير 00وفاء أحمد الغنام
0

الشمعدان في الفن الروماني خالل العصر سالي السيد أحمد محمود الششتاوي 
االمبراطوري

اآلثار2015مسجلةماجستير 0ممدوح ناصف المصري سلوى حسين بكر 
0

الزي العسكري الروماني وزخارفه منذ القرن آالء عبداللطيف عبدالمجيد برانية 
م وحتى بداية القرن السابع .األول ق

اآلثار2015مسجلةماجستير 0عزة عبدالحميد قابيل ابراهيم سعد صالح 
0

عمارة المنزل في والية المدن الثالث مفتاح فرج امحمد 
تريبولتيانيا خالل العصر االمبراطوري 

اآلثار2015مسجلةماجستير 0عزة عبدالحميد قابيل ممدوح ناصف المصري 
0

مدينة حبراته من العصر الفينيقي حتى على عامر سالم الحاج 
دراسة أثرية:العصر البيزنطي 

اآلثار2015مسجلةماجستير 0أمل حشادمها السيد أحمد
0

األخطار الطبيعية والبشرية التي تهدر هدير على عبدالقادر عبدهللا
دراسة :المتاحف المصرية ووسائل عالجها 

اآلثار2015مسجلةدكتوراه0شهيره عبدالحميد راغب سلوى حسين بكر 
0

الطقوس والمراسم الجنائزية في الفن هنيه يحيى عبداللة أغنية 
األتروسكى

اآلثار2015مسجلةماجستير 0عزة عبدالحميد قابيل ابراهيم سعد صالح 
0

المصارعون والمصارعات الرومان في ابتسام مصطفى محمد عبدهللا سالم 
االمبراطورية الرومانية خالل القرن االول 

اآلثار2015مسجلةماجستير 0عزة عبدالحميد قابيل ابراهيم سعد صالح 
0

االسهامات المعمارية لالمبراطور ماركوس رشيد أبوبكر أمحمد أمحمد 
اوريليوس في شمال أفريقيا

0اآلثار2015مسجلةماجستير 0أمل حشادمها السيد أحمد

المعبودات المرتبطه باالرض منذ عصر هبه حمدى حسن عبدالجواد
الدوله الحديثه وحتى نهايه العصر المتأخر

.وقيل فى أحد الروايات درس الكتاب يدرسه درسا ودراسة، ودراسة من ذلك كأنه عاوده حتى انقاذ لحفظه وقد قرئ بهما وليقولوا درست كدارسة ذاكرتهم ، وحكى درس أى قرئت وقال ابن جنى ودرسته ايه. لم نسمع عن المدارس مف قبل القرن الخامس الهجرى حيث اتخذت معاهد العلم التى أنشئت بجوار المساجد أسماء أخرل كدار الحكمة وبيت الحكمة ودار العلم باإلضافة الى المكتبات ولكن فيما يبدو أن تسمية هذه المنشآت كان لو صلة بالوثيقة التى أنشئ من أجلها ، فهى تقوم لدراسة الفقه السنى القائم أصال على دراسة كتاب هللا العزيزاآلثار2015مسجلةماجستير0حمدي أحمد السروجيعبد الحميد سعد عزب

اللوحات الجنائزيه دائريه الشكل من بدايه صفا عادل شاكر عالم
العصر المتأخر حتى نهايه العصر 

0اآلثار2015مسجلةماجستير0حمدي أحمد السروجيسلوى حسين بكر

0اآلثار2015مسجلةماجستير0محمد البيومى محمد االشقرايمن حسن الدهشانالمناظر المسجله على احجار الثالثاتاميره نبيل على محمد

الساعه الخامسه فى كتب العالم االخر نهله فهيم السيد الدمراوى
على اثار الدوله الحديثه

0اآلثار2015مسجلةدكتوراه0ابراهيم عبد العال عبد الرحمنعادل احمد زين العابدين

المعبودات الزائره من خالل نصوص على احمد على فرحان
ومناظر معبد دندره دراسه اثريه لغويه

0اآلثار2015مسجلةدكتوراه0عاطف عبدالسالم عوضعادل احمد زين العابدين

حسام محمد عبدالفتاح هالل
الفقر فى مصر القديمه من خالل الدالئل 

0اآلثار2015مسجلةماجستير0ابراهيم عبد العال عبد الرحمنعادل احمد زين العابديناالثريه

دراسه االمتزاج المصرى االغريقى فى هانى فاروق عبد العزيز
ضوء الشواهد االثريه لمدينه نقراطيس 

0اآلثار2015مسجلةماجستير0هناء إبراهيم سعيدابراهيم سعد

0اآلثار2015مسجلةماجستير0هناء إبراهيم سعيدعبد الحميد سعد عزبتطور تمثيل الرقبه فى الفن المصرى القديممحمد مصطفى يونس حواس

منطقه اثار سلفاجو باالقليم الثالث دراسه ابتسام نبيل محمود البهى
اثريه

0اآلثار2015مسجلةماجستير0هناء إبراهيم سعيدابراهيم سعد

احمد رجب يوسف ابراهيم
واجهات العمائر الدينيه والمدنيه بمدن القناه 

فى عصر االسره العلويه
0اآلثار2015مسجلةماجستير0رافت عبدالرازق ابوالعينينتفيده محمد عبدالجواد

احمد مطاوع حسين محمد
دراسه :القصور الرئاسيه فى الفاطميين 

اثريه معماريه
0اآلثار2015مسجلةماجستيراحمد توفيق الزياتحجاجى ابراهيم محمدجمال عبد العاطى خيرهللا

اسالم محمد منصور ابو فوار
الحليات المعماريه والزخرفيه بواجهات 

العمائر المدنيه بطنطا فى عصر االسره 
0اآلثار2015مسجلةماجستير0احمد توفيق الزياترافت عبدالرازق ابوالعينين

اسماء رمضان محمد عثمان
مداخل العمائر االسالميه الباقيه بمحافظه 

البحيره خالل العصر العثمانى وعصر 
0اآلثار2015مسجلةماجستير0امانى عيادجمال عبد العاطى خيرهللا

اسماء محمد عبدالحميد حبيب
االثاث الكنسى بكنائس محافظه الغربيه منذ 

م حتى نهايه القرن 18/ه12بدايه القرن 
0اآلثار2015مسجلةماجستير0جمال عبدالعاطى خيرهللاحجاجى ابراهيم محمد

امنيه السيد احمد عثمان
مناره الملك وشعار المملكه فى ضوء 
0امانى السيد الشرنوبىرافت عبدالرازق ابوالعينينمجموعه متاحف االسكندريه وعمائرها 

مسجلةماجستير
0اآلثار2015

ايمان محمود احمد العطار
ادوات واوانى المطبخ والشراب الزجاجيه 
0رافت عبدالرازق ابوالعينيناحمد توفيق الزياتوالمعدنيه فى عصر االسره العلويه فى 

مسجلةماجستير
0اآلثار2015

حماده اسامه عبدالباقى عطيه
كنائس مدينه طنطا منذ بدايه القرن الثامن 

دراسه :عشر حتى بدايات القرن العشرين 
0اآلثار2015مسجلةماجستير0احمد توفيق الزياترافت عبدالرازق ابوالعينين

رامى محمد محمد ابوشعيشع
العماره السكنيه بدلتا النيل منذ بدايه العصر 

0امانى السيد الشرنوبىتفيده محمد عبدالجوادالعثمانى حتى نهايه عصر االسره 
مسجلةماجستير

0اآلثار2015

محمد احمد محمد اسماعيل مطاوع
اعمال المنافع العامه بمحافظه الغربيه منذ 
0رافت عبدالرازق ابوالعينينتفيده محمد عبدالجوادالعصر العثمانى حتى نهايه عصر االسره 

مسجلةماجستير
0اآلثار2015

محمد عيد رشاد طاحون
نقود دوله بنى تعلق سالطنه دهلى فى 
حجاجى ابراهيم محمدعهدى السلطات غياث الدين تعلق وابنه 

نعيمه محمد بدر ابوزيد
0

مسجلةماجستير
0اآلثار2015

محمود ابراهيم عبدالعظيم
الكتابات العربيه على تصاوير مخطوطات 

-7ق)المدارس االيرانيه فى الفتره 
0اآلثار2015مسجلةماجستير0غاده احمد رشدىتفيده محمد عبدالجواد

محمود احمد محمد ابراهيم
االحلل الفنيه باالتراك البيت بمدينه القاهره 

دراسه اثريه فنيه:
0اآلثار2015مسجلةماجستير0مروه عادل موسىتفيده محمد عبدالجواد

منى عبدالستار عبدالحليم سيف النصر
مناظر الرقص فى مدارس التصوير 

0رافت عبدالرازق ابوالعينينغاده احمد رشدىالصفويه الثانيه والعثمانيه والمغوليه الهنديه 
مسجلةماجستير

0اآلثار2015

منير صالح الششتاوى مصطفى
الكتابات والخطوط العربيه المسجله على 

0نعيمه محمد بدر ابوزيدحجاجى ابراهيم محمدالبرديات االسالميه فى ضوء بعض 
مسجلةماجستير

0اآلثار2015

مى احمد فكرى محمد مرجان
مدرسه كافور الزمام بمدينه 

0غاده احمد رشدىدراسه معماريه  :(م1425-ه829)القاهره
مسجلةماجستير

0اآلثار2015

مى عادل مسعد صالح
مناظر ارباب الحرف والصناعات بلوحات 
0رافت عبدالرازق ابوالعينينغاده احمد رشدىالفنانين والمستشرقين االجانب منذ بدايه 

مسجلةماجستير
0اآلثار2015

ياسمين حامد احمد سرحان
القالئد والتياشين واالنواط فى عهد االسره 

-1221)العلويه فى ضوء متاحف القاهره 
0اآلثار2015مسجلةماجستير0نعيمه محمد بدر ابوزيدجمال عبد العاطى خيرهللا



. تشخيص انهار اوروبا فى الفن اليونانى و الرومانى .- (اسيا الصغرى – بالد ما بين النهرين – فلسطين - االردن - سوريا و )تشخيص انهار بالد الشرق االدنى القديم فى الفن اليونانى و الرومانى .- تشخيص نهر النيل فى الفن اليونانى و الرومانى .- (جبال اطلس – الفصول – المطر – الرياح – الليل – الفجر و الندى – اوقيانوس – السماء – االرض  )تشخيص الظاهرات الجغرافية الكونية فى الفن اليونانى و الرومانى مثل :- وقد قسم موضوع البحث الى اربعة فصول على اساس جغرافى و اسطورى وهى ، ان هدف الدراسة هو تبيان ابرز الصورالتى شخصت فيها الظاهرة الجغرافية و ابراز اى اختالف ظهر فى تشخيصها فى كل من الفن اليونانى و الرومانى ومحاولة دراسة تشخيص الظاهرات الجغرافية فى مختلف الفنون من تماثيل لنحت بارز لتراكوتا الحجار كريمة و عملة و فسيفساء طالما توفرت المادة لذلك .ارتبط التشخيص بالعقيدة الدينية و االسطورة منذ ان اعتقد االنسان القديم بوجود روح فى كل ظاهرة حوله فحاول تجسيد هذه الروح فى شكل بشرى او حيوانى حيث اختلفت الحضارات فى تشخيص الظاهرات الجغرافية فى شكل حيوانى تطور فى شكل بشرى مثل الحضارة المصرية القديمة او بشكل بشرى مثل الحضارة اليونانية و الرومانية 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































