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 محافظة المنزفیة –  شبین الكوم
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خ  ل تار ـالد:وم ة -م١٥/٤/١٩٦٥  ال   القاه

ة:  ا الة االج و   ال ل جم ع   .و
ة    اللغات:إتقان  ان ة.- األل ل   اإلن

  
      

  : یةالعلم المؤھالت:   أوال

ة  -١ ة الق ان اآلثار ال ة  –ل ة اآلثار- ق اآلثار ال جامعة - كل
ف                                                   ة ال ت از مع م ی م ق ة ب              القاه

١٩٨٧                       
ة -٢ ة الق ة  – ماج اآلثار ال ة اآلثـار -ق اآلثار ال ة  -ل جامعـة القـاه

ی م ــــــ قــــ ـــــة                           ب ـــــ ــات األج ــــــ امعــ ــــع ال ـــــ ــــادل مـ ــــــ ع وال ــــــال ــــ ة  ــــــ صــــ ـــع ال ــــــ ــاز مـ ـــــ ـــ
١٩٩٦    

ة" ی ولة ال ة ال ى نها ة ح نة في م الق سالة: "إدارة ال ان ال ان ع   .و

راه- ٣  ة د ة الق رجم جامعة  (.Dr. Phil) اآلثار ال  )Georg أوج-ج
August University( –  ة اد ا االت ان ا                   أل ی ج ج ق      ب

٢٠٠٢       
سالة:      ان ال ان ع   و

"Untersuchungen Zum Schatzhaus im Neuen Reich:  
Administrative und ökonomische Aspekte" 

ة"    اد ة واق ان إدار ة: ج ی ولة ال ة في ع ال ن ع انة الف "دراسات في ال
   

 
  :   التدرج الوظیفى : نیاثا
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ــ  - ١ ــة مع ة ق ــ خآثــار م ــار ــ ال ــة اآلداب- ق ــارًا مــ - كل ــة اع  ٣/٥/١٩٩٠جامعــة ال
ى     م. ٣٠/٧/١٩٩٦ح

رس  - ٢ ــ ـــار مـ خ قـــ وآث ــار ـاع تـ ــ خم ـــار ــ ال ـ ـــة - ق ــ - اآلدابكل ـــارا مـ ـــة اع جامعـــة ال

ى  ٣٠/٧/١٩٩٦ املـة إلـى  ٣٠/٦/٢٠٠٢ح ـة  ـة خارج ع ـف ل عـ ال ـاوذلـ  ان ـ  أل فـي أك
راه ١٩٩٧ ل على درجة ال ة لل ة الق   .في االثار ال

رس  - ٣ خ الق واالثار م ار خال ار ة اآلداب- ق ال ارا م - كل ة اع    ٣٠/٦/٢٠٠٢جامعة ال

ى   م. ٢٤/٨/٢٠٠٧ح
 
ا - ٤ اعذ أس خ الق واالثار  م ار خق ال ار ة-  ال ارا م - اآلداب كل ة اع جامعة ال

ى٢٤/٨/٢٠٠٧  .م٢٤/٩/٢٠١٢م وح

ا - ٥ خ الق واالثار ذ أس ار خق ال ار ة-  ال ارا م - اآلداب كل ة اع جامعة ال
ى ٢٤/٩/٢٠١٢  م٧/٨/٢٠١٩م وح

ا - ٦ ق اآلثارذ أس خ الق واالثار  ار ة ال ة اآلداب- ال ارا م - كل ة اع جامعة ال
ى٢٩/٧/٢٠١٩ ه م وح  تار

ة  - ٧ ة اآلداب- رئ ق االثار ال ارا م - كل ة اع ى٢/٩/٢٠١٩جامعة ال  م وح
ه  تار

  
  
 ً  التقدیر وشھاداتوالمھمات العلمیة  الدراسیة والمنح العلمیة الجوائز:  ثالثا

 :  السیرة صاحب تكریم وإحتفالیات

بكلیة  مأمون سالمة رئیس جامعة القاھرة/ الدكتور األستاذ من تقدیر وشھادة تكریم إحتفالیة  - 
مع  امتیاز تقدیر على وحصولي ولتفوقي م ١٩٨٧ مایو دفعة ثالث لكوني جامعة القاھرة  - االثار

  مرتبة الشرف.
  

 American Mideastالجامعة األمریكیة بالقاھرة والترشح على المنحة المقدمة من  - 
Educational & Training Services    لدراسة "إدارة المتاحف" بالوالیات المتحدة

  م.٧/١٩٨٩- ٦األمریكیة، في الفترة من 
  

 Griffith Institute, Ashmoleanالمقدمة من    Gardiner الترشح على منحة   - 
Museum              وع:لدراسة موض  
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"The Officials Titles Involved with the Administration of the Granaries  in the 
New Kingdom ". 

  م.٧/١٩٩٤- ٦فى جامعة كمبریدج بالمملكة المتحدة، في الفترة من    Barry J. Kempتحت اشراف  
 
، العام Germanyبألمانیا  Göttingenمھمة علمیة  إلى معھد المصریات والقبطیات بـ القیام ب - 

 م. ٢٠٠٣/ ٨- ٧األكادیمي في الفترة من 
، العام Germanyبألمانیا  Göttingenمھمة علمیة  إلى معھد المصریات والقبطیات بـ القیام ب - 

 م. ٢٠٠٥/ ٨- ٧األكادیمي في الفترة من 
 

 احتفالیات وشھادات تقدیر -
  – تعلیم البنات بالطائف- القسام األدبیة - التربیة كلیة من تقدیر وشھادة تكریم إحتفالیة - 

ً دیرا تق  ١٤٢٦- ١٤٢٥واعداد حولیة كلیة التربیة لعام  دعمفي  المتمیز األكادیمي بالدور وعرفانا
ً دیرا تقالطائف  جامعة – اآلداب كلیة من تقدیر وشھادة تكریم إحتفالیة -   األكادیمي بالدور وعرفانا

 التقدم مسیرة ودعم المتواصل والعطاء المتمیز
  ١٤٣٦/ ٨/ ١٤ في مؤرخة اآلداب بكلیة التاریخ بقسم العلمي

عه من تقدیر و شكر شھادة -  ارات العالي ال ق  ل قاز  جامعة-الق األدنى ال ال
ت فعالیات إنجاح في  للمشاركة ي ال ارات العل ولي "ح ق  ال اتها  الق األدنى ال ث وم

ر"  ع عق فىالع عه ال ارات العالي ال ق  ل قاز  جامعة-الق األدنى ال ال
اك مع ة االش ة كل ة ال اق في ابل جامعة-األساس ة خالل الع  مارس١٥- ١٣ م الف

٢٠١٦.  
  

  :للترقیات بالمجلس االعلى للجامعات عضویة اللجان العلمیةرابعا: 
ة ا -  ةعضو اللجن ینل لعلمی اتذة واألساتذة المساعدین  اتلترقی لمحكم ات األس ى للجامع المجلس األعل ب

 .)٢٠١٦- ٢٠١٩( الثانیة عشرةلدورة ا) لجنة اآلثار المصریة(
ة  -  ة عضو اللجن كلة العلمی دكتور/المش ید ال ي للس اج العلم ص االنت راھیملفح د اب دم      عماد احم المتق

 م.٢٠١٦ االسكندریةجامعة  -  الدابللترقیة الى درجة أستاذ مساعد في االثار المصریة بكلیة ا
ة عضو اللجنة  -  بالمشكلة العلمی د المطل ور عب دكتور/فایز ان اج العلمي للسید ال دم   لفحص االنت المتق

 م.٢٠١٧جامعة ادمنھور  - للترقیة الى درجة أستاذ مساعد في التاریخ القدیم بكلیة االداب 
ة  -  و اللجن ة عض كلة العلمی طفىالمش د مص ید الدكتور/احم ي للس اج العلم ص االنت د     لفح م المتق

ار واألرشاد السیاحي ة اآلث ریة بكلی ار المص ي االث اعد ف ة أستاذ مس ى درج ة ال ر  - للترقی ة مص جامع
  م.٢٠١٧للعلوم 

ة  -  و اللجن ة عض كلة العلمی ن المش رحیم  حس د ال ني عب ید الدكتور/حس ي للس اج العلم ص االنت لفح
ة  ین بجامع دیم للتعی اریخ الق ي الت اعد ف ة أستاذ مس ى درج ة ال دم للترقی وث المتق د البح وان بمعھ أس

 م٢٠١٧والدراسات األفریقیة 
اج العلمي للسیدالمشكلة العلمیة عضو اللجنة  -  دكتور ةلفحص االنت يةال  ةالمتقدم     /ایمان السید عل

  م.٢٠١٨ القاھرةجامعة  - بكلیة  اثار ما قبل التاریخللترقیة الى درجة أستاذ مساعد في 
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ة  -  و اللجن ة عض كلة العلمی ص المش یدلفح ي للس اج العلم دكتور ةاالنت رحیمةال د ال راج عب   /مرفت ف
ة  ةالمتقدم دیم بكلی ى الق رق االدن ر والش ارة مص اریخ وحض ي ت اعد ف تاذ مس ة أس ى درج ة ال للترقی
 م.٢٠١٩جامعة دمنھور  - االداب 

ة  -  و اللجن ة عض كلة العلمی انالمش د هللا أم ید عب دكتور/مرزوق الس ید ال ي للس اج العلم ص االنت   لفح
ة االداب  ة بكلی ر القدیم ارة مص ي أثاروحض تاذ ف ة أس ى درج ة ال دم للترقی یوط  - المتق ة اس جامع

  م.٢٠١٩
  

  
  :الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد-  خامسا: عضویة لجان الجودة

 
ة -  اییر عضو لجن یم المع ة تحك ة القومی ة األكادیمی  لقطاع  NARS ( المرجعی

ادالھیئة القومیة ب االثار) یم واالعتم ات لضمان جودة التعل ة للجامع س االعل  المجل
 م٢٠١٨

 
  

  :سادسا: عضویة الجمعیات العلمیة
 

 االتحاد العام لآلثاریین العرب، بالقاھرة. عضو - 
وث األمریكي في مصر  عضو -  ز البح          American Research Center in Egypt مرك

ورك ات نیوی ة المتحدة ،الوالی                                                                  األمریكی
(ARCE). 

 .، القاھرةالتاریخیة للدراساتالجمعیة المصریة  ضوع - 
 اتحاد المؤرخین العرب بالقاھرة. عضو - 
 القاھرة ، العرب اآلثاریین جمعیة عضو - 
 )IAE   ( المصریات لعلماء   الدولیة الجمعیة عضو - 

 
  
  

  :االداریةالخبرات سابعا: 
  

م وحتى ٢/٩/٢٠١٩جامعة المنوفیة اعتبارا من - كلیة اآلداب- رئیس قسم االثار المصریة   - 
 تاریخھ

مدیر شعبة الدراسات االتاریخیة واالثریة بمركز  -     
 

م، ٢٠١٥/٢٠١٦ ةلجامعیلالعوام اجامعة المنوفیة - عضو مجلس كلیة اآلداب  - 
 م.٢٠١٨/٢٠١٩ ،م٢٠١٨/٢٠١٩

 م .٢٠١٩/٢٠٢٠العام الجامعي المنوفیة جامعة  - لجنة شؤون التعلیم والطالبعضو  - 
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 م٢٠١٦/٢٠١٧كلیة االداب العام الجامعي - عضو لجنة الدراسات العلیا  - 

  
ة عضو  -  امجلجن ار قسم إعداد الئحة وبرن الوریوس ةلمرحل اآلث ة  البك ة  –اآلداب بكلی ة المنوفی جامع

 م.٢٠١٦- ٢٠١٥عام 
 

 -    الئحة لجنة القطاع الخاصة بفصل شعبة االثار المصریة عن  قسم
 ٢٠١٦جامعة المنوفیة عام  –اآلداب بكلیة  التاریخ

  
  

  
  :علمیةالرسائل االشراف والمناقشة على ال ثامنا:

  
  بیان بالرسائل المسجلة تحت أوال: 

  اشراف أ.د/ خالد حمزة
  جامعة المنوفیة-كلیة اآلداب 

  
تاریخ   عنوان الرسالة  السما  م

  التسجیل
زوجات مونتو وأبنائھ في مصر القدیمة "  خالد ناصر عبد الھادي  ١

  "(دراسة حضاریة)
٢٠١٦  

مقتنیات المقابر غیر الملكیة بوادي "  أشرف حلمي فرج  ٢
  "الملوك (دراسة حضاریة)

٢٠١٧  

ادارات تموین القصر الملكي في مصر "  ایمان عشماوي  ٣
القدیمة حتى نھایة عصر الدولة الحدیثة 

  "(دراسة حضاریة)

٢٠١٧  

بادئات الجملة الفعلیة القبطیة، مقارنة "  فیبي عبد المسیح  ٤
باصولھا المصریة القدیمة (دراسة لغویة) 

"  

٢٠١٧  

  ٢٠١٩  الھروب في الفكر المصري القدیم  ایھاب محجوب  ٥
  

  ثانیا: بیان بالرسائل التي تم فحصھا ومناقشتھا تحت 
  اشراف أ.د/ خالد حمزة

  جامعة المنوفیة-كلیة اآلداب  - ١
تاریخ   عنوان الرسالة  السما  م

  التسجیل
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  الدكتوراه:  ١
  أسامة فرید مصطفى عثمان

  ٢٠١٦  "الخیل في مصر القدیمة (دراسة حضاریة)

  الماجستیر:  ٢
عمرو عبد الباسط السید عبد 

   الكریم 

  الزمن الثاني في اللغة القبطیة: 
(األصل، والمعنى، واالستخدام: دراسة 

  أجرومیة)

٨٢٠١  

اكرامي عبد الموجود دمحم   ٣
  الساكت

نصوص التكریس في مقابر األفراد بجبانة 
  منف: دراسة  لغویة حضاریة

٢٠١٩  

  ٢٠٢٠  للمقبرة االوزیریة المفھوم النظري  عبیر مجلي   ٤
 

  ریاض األطفال جامعة دمنھور - ٢
تاریخ   عنوان الرسالة  السما  م

  التسجیل
  الماجستیر:  ١

  نیفین السید خلیل بطیشة
"دور األنشطة المتحفیة لتنمیة معرفة طفل 
  الروضة ببعض أحداث التاریخ المصرى"

٥٢٠١  

متحفیة لتنمیة "فاعلیة برنامج أنشطة   إیمان محمود عبدالحمید كریم  ٢
  بعض المھارات الفنیة لطفل الروضة"

٥٢٠١  

 
 افي الرسالة المقدمة منھالباحث أسامة فرید مصطفى عثمان عضو اللجنة المشكلة لمناقشة  - ١

 "الخیل في مصر القدیمة (دراسة حضاریة)"بعنوان الدكتوراه في التاریخ القدیم لنیل درجة 
 .٣٠/١١/٢٠١٦القسم بتاریخ  االداب جامعة المنوفیة بقرار مجلسبكلیة 

لنیل  افي الرسالة المقدمة منھ الباحثة نیفین السید خلیل بطیشةعضو اللجنة المشكلة لمناقشة  - ٢
دور األنشطة المتحفیة لتنمیة معرفة طفل الروضة ببعض أحداث بعنوان  الماجستیردرجة 

  ٢٠١٥سبتمبر .ریاض األطفال جامعة دمنھوربكلیة  التاریخ المصرى"،
 افي الرسالة المقدمة منھالباحثة إیمان محمود عبدالحمید كریم عضو اللجنة المشكلة لمناقشة  - ٣

"فاعلیة برنامج أنشطة متحفیة لتنمیة بعض المھارات الفنیة بعنوان  الماجستیرلنیل درجة 
 ٢٠١٥سبتمبر  .ریاض األطفال جامعة دمنھور" بكلیة لطفل الروضة"،

زوجات مونتو بعنوان " خالد ناصر عبد الھادي زیداحث على رسالة ماجستیر الب االشرف - ٤
 .٢٠١٦ "وأبنائھ في مصر القدیمة (دراسة حضاریة)

مقتنیات المقابر غیر الملكیة بعنوان " أشرف حلمي فرجعلى رسالة ماجستیر الباحث  االشرف - ٥
 .٢٠١٧ "بوادي الملوك (دراسة حضاریة)

ادارات تموین القصر الملكي بعنوان " ایمان عشماوي ةعلى رسالة ماجستیر الباحث االشرف - ٦
 .٢٠١٧ "في مصر القدیمة حتى نھایة عصر الدولة الحدیثة (دراسة حضاریة)

بادئات الجملة الفعلیة بعنوان " فیبي عبد المسیح ةعلى رسالة ماجستیر الباحث االشرف - ٧
 .٢٠١٧ "القبطیة، مقارنة باصولھا المصریة القدیمة (دراسة لغویة) 
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في الرسالة  عمرو عبد الباسط السید عبد الكریم   الباحثشكلة لمناقشة عضو اللجنة الم - ٨
(األصل،  وعنوانھا : الزمن الثاني في اللغة القبطیة:  الماجستیرالمقدمة منھ لنیل درجة 

  م٢٠١٨ والمعنى، واالستخدام: دراسة أجرومیة)
  
  

  
  
  
  
  
  

  :التاریخ واالثارتحكیم كتب وبحوث ومشاریع بحثیة للترقیات في مجال  اتاسع
  

 البحثیة والمراكز  الدوریات فى للنشر والكتبوالدراسات والمشاریع البحثیة البحوث من العدید تحكیم    
للترقیات في مجال االثار المصریة  المقدمة البحوث عن فضالً  العربى؛ والعالم مصر فى العلمیة والمؤسسات

  : التالي النحو على ،وبیانھاوتاریخ مصر والشرق االدنى القدیم 
  

  مشاریع بحثیة: تحكیم أوال: 
  

 / رحاب دمحم سید االمیر : (جامعة جنوب الوادي، قنا)د - ١
  .٢٠١٨بجبانة شیخ عبد القرنة بطیبة الغربیة".   ٩٤"التوثیق والنشر العلمي للمقبرة رقم       

  ٢٠١٨ابریل  خطاب التحكیم بتاریخ
 

 الوادي، قنا)أ.د/ منصور النوبي منصور: (جامعة جنوب  - ٢
" تقریر مفصل عن تقییم مشروع بحث "استخدام التقنیات الحدیثة في التوثیق والنشر العلمي   

الخاصة بالملك رمسیس التاسع بمنطقة وادي kV6) ( ٦باعادة نشر النصف االمامي للمقبرة رقم 
  .٢٠١٨الملوك بطیبة الغربیة". 

  ٢٠١٨ابریل  خطاب التحكیم بتاریخ
 
 
 النعیم دمحمین: (جامعة جنوب الوادي، قنا)خالد عبد  - ٣

بجبانة شیخ  ٣٦٧"استخدام التقنیات الحدیثة في التوثیق والنشر العلمي ونشر المقبرة رقم  
  .٢٠١٦عبد القرنة بطیبة الغربیة" 

  ٢٠١٦مایو  خطاب التحكیم بتاریخ



٩ 
 

  
 

  
  :في التاریخ ثانیا:  تحكیم كتب

 
 )جامعة الطائف(المجلس العلمي  - ١

كتاب دیوان شذور الذھب في االكسیر لعلي بن موسى بن أرفع راس األندلسي              
  . ٢٠١٢: دراسة وتحقیق، مطبوعات جامعة الطائف، أبریل الجیاني

  ٢٠١٥خطاب التحكیم بتاریخ مایو 
 
 جامعة صنعاء)( الدوري عثمان مھدي العزیز عبد قیس - ٢

  . ٢٠١٢ أبریل ،التوفیق للطباعة والنشردار  تاریخ الدولة االمویة،           
  

  ٢٠١٥خطاب التحكیم بتاریخ مایو  
 

  
االثار المصریة تحكیم بحوث للترقیات الى درجة استاذ واستاذ مساعد في مجال - ثالثا

  وتاریخ مصر والشرق االدنى القدیم:
  

  احمد مصطفى عثمان - ١
 Ein verborgenes Allerheiligstes für Amun, den verborgenen Gott? Die 
architektonische Ausführung eines theologischen Konzepts, DAI, 
Sonderschri  16 (Gedankschri  für Prof. Dr. Sayed Tawfik), 2009. 

  ٢٠١٧مایو  خطاب التحكیم بتاریخ
  

 عماد احمد ابراھیم الصیاد  - ٢
"القروض في مصر القدیمة : المسمى والمفھوم  والممارسة" ، مجلة كلیة اآلداب،           

  .٢٠١٢جامعة الفیوم، العدد السادس، ینایر 
 ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ نوفمبر 

 
 

  احمد مصطفى عثمان - ٣
Eine Scheintür für Snti aus Naylet El-Batran Ausgrabung, Journal of 
Faculty of Archaeology, South Valley University,2013. 

 ٢٠١٧خطاب التحكیم بتاریخ مایو 
 

 



١٠ 
 

 فایز انور عبد المطلب  - ٤
الفیوم نموذجا"، اعمال المؤتمر الدولي لكلیة - "مطامیر العصر الحجري الحدیث في مصر  - ٥

ابریل،  ٩- ٧االثار، جامعة الفیوم " االتجاھات الحدیثة في علوم االثار"، في الفترة من 
٢٠١٤. 

 ٢٠١٦ دیسمبر خطاب التحكیم بتاریخ
 عماد احمد ابراھیم الصیاد - ٦

 "Lazy, Sleepy and Blind Doorkeepers in Ancient Egyptian Art Egyptian 
Journal of Archaeological and Restora on Study (EJARS), Vol. 4 No.2, 
December 2014) 

 ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ نوفمبر 
 

 حسني عبد الرحیم حسن - ٧
 .٢٠١٤، ٩"أجزاء من تابوت بكوم الشقافة"، مجلة كلیة اآلثار، جامعة جنوب الوادي، العدد 

  ٢٠١٧ینایر  خطاب التحكیم بتاریخ             
 

 حسني عبد الرحیم حسن - ٨
"طبعات االقدام والصنادل في مصر والنوبة"، مجلة كلیة اآلثار، جامعة جنوب الوادي، العدد  

٢٠١٤، ٩. 
  ٢٠١٧بتاریخ ینایر خطاب التحكیم 

 
"دور المعبود المحلى حمن في الكتب الدینیة" ، مجلة االتحاد العام عماد احمد ابراھیم الصیاد  - ٩

 .٢٠١٥لالثاریین العرب، العدد السادس عشر، 
 ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ نوفمبر 

 
"المخروط العطري في مصر القدیمة"، مجلة كلیة االداب، جامعة حسني عبد الرحیم حسن  - ١٠

 .٢٠١٥، ٣٩سوھاج، العدد 
  ٢٠١٧خطاب التحكیم بتاریخ ینایر 

 
بیرو"، اعمال  سواحل التاریخ على قبل ما وعصور اكاراي "فخار د/ ایمان السید خلیفة - ١١

اكتوبر  ٢٤- ٢١والحلول المؤتمر الدولي األول األثریة والمجموعات المتحفیة القیم والمشاكل 
  .١٠٨- ٩٥، ص ٢٠٥جامعة القاھرة،  - كلیة االثار ٢٠١٥

  ٢٠١٨خطاب التحكیم بتاریخ یونیو 
 

 حسني عبد الرحیم حسن  - ١٢
 .٢٠١٥، ٣٩"الشلوخ في بالد النوبة"، مجلة كلیة االداب، جامعة سوھاج، العدد 

  ٢٠١٧خطاب التحكیم بتاریخ ینایر 
 

"طقسة بتر ساق العجل في مصر القدیمة"، مجلة االتحاد العام  عماد احمد ابراھیم الصیاد - ١٣
 .٢٠١٦لالثاریین العرب، العدد السابع عشر، 

  ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ نوفمبر 



١١ 
 

 
"وسائل اثارة حماس العمال من مناظر مقابر االفراد في مصر عماد احمد ابراھیم الصیاد  - ١٤

 .٢٠١٦العدد ثمانون،  القدیمة"، مجلة كلیة األداب، جامعة االسكندریة،
 ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ نوفمبر 

 
 عماد احمد ابراھیم الصیاد  - ١٥

"المیزان في محكمة الموتى قبل عصر الدولة الحدیثة" ، مجلة كلیة األداب، جامعة 
 .٢٠١٦االسكندریة، العدد اربعة وثمانون، 

 ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ نوفمبر 
 

 فایز انور عبد المطلب - ١٦
، ٤٠"األنتماء في مصر القدیمة"، مجلة االنسانیات، كلیة االداب، جامعة دمنھور، العدد  

٢٠١٦. 
  ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ دیسمبر 

 
"بعض العناصر الصخریة ذات المدلول الدیني في تاسیلي ناجر  فایز انور عبد المطلب - ١٧

ق. م)"، مجلة الدراسات االفریقیة، معھد البحوث  ٢٠٠٠ - ق. م ٤٠٠٠خالل مرحلة الرعي (
 .٢٠١٦، ٣٦والدراسات االفریقیة، جامعة القاھرة، العدد 

 ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ دیسمبر 
 

 فایز انور عبد المطلب  - ١٨
"The Spread of the Aterian Blade in Africa مجلة حولیات مخبر التاریخ ،"

، ٩، العدد الجزائر- والحضارة والجغرافیا التطبیقیة بالمدرسة العلیا لألساتذة (بوزریعة) 
٢٠١٦. 

 ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ دیسمبر 
 

 فایز انور عبد المطلب - ١٩
"األسلحة في الفن الصخري بالمملكة العربیة السعودیة"، مجلة كلیة التربیة، جامعة  

 .٢٠١٦، ٣، العدد ٢٦االسكندریة، مجلد 
 ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ دیسمبر 

"نماذج من االثار المنقولة غیر المنشورة في نقراطیس"، مجلة  فایز انور عبد المطلب - ٢٠
 .٢٠١٦، ٨٠كلیة االداب، جامعة االسكندریة، العدد 

 ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ دیسمبر 
  
 

٢١ - Eman Khalifa,                                                             
“Pottery: preliminary report” in: M. Bommas, “ Qubbet eL-Hawa, 
2016”,  JEA 102, 38-40, 2016 

  ٢٠١٨خطاب التحكیم بتاریخ یونیو 
 



١٢ 
 

"تصویر االسرى في الحضارة المرویة"، مجلة كلیة االداب،  حسني عبد الرحیم حسن - ٢٢
 .٢٠١٦، ٤٠جامعة سوھاج، العدد 

 ٢٠١٧خطاب التحكیم بتاریخ ینایر 
  احمد مصطفى عثمان - ٢٣

EINE SCHEINTÜR FÜR TTW, VORSTEHER DER 
PYRAMIDENSTADT DES CHEOPS IM HAUPTMAGAZIN VON 
GIZA, Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies 
"EJARS 2016. 

  ٢٠١٧خطاب التحكیم بتاریخ مایو 
"تماثیل البا في النوبة"، مجلة كلیة االداب، جامعة المنیا، عدد حسني عبد الرحیم حسن  - ٢٤

 .٢٠١٦لیو، یو
 ٢٠١٧خطاب التحكیم بتاریخ ینایر 

"نقوش الجندي النوبي ثھامو"، مجلة االداب والعلوم االنسانیة،   حسني عبد الرحیم حسن - ٢٥
 .٢٠١٦، یولیو  ٨٣جامعة المنیا، عدد 

 ٢٠١٧خطاب التحكیم بتاریخ ینایر 
"، مجلة في اللغة المصریة القدیمة  Smt"الدالالت السیاقیة للفظة ٍ  فایز انور عبد المطلب - ٢٦

 .٢٠١٧، ٨٥كلیة اآلداب، جامعة االسكندریة، العدد 
 ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ دیسمبر 

 
 

  احمد مصطفى عثمان - ٢٧
Eine Scheintür für Mni aus Giza، Annales du Service 
 des Antiquités de l’Egypte. 

  ٢٠١٧خطاب التحكیم بتاریخ مایو 
  عثماناحمد مصطفى  - ٢٨

Fragments of an assumed Dream Stela of 
Thutmosis IV from Giza, Egyptian Journal of Archaeological and 
Restoration Studies "EJARS. 

  ٢٠١٧خطاب التحكیم بتاریخ مایو 
 

 
  احمد مصطفى عثمان - ٢٩

Ein Rückführungssarg aus der 21. Dynastie, Annales du Service des 
Antiquités de l’Egypte. 

  
  ٢٠١٧خطاب التحكیم بتاریخ مایو 

 
  



١٣ 
 

اعمال المؤتمر  ”في عالم متغیر الكتابةالمصریة القدیمة نشأة دراساث.د/ ایمان السید خلیفة 
جامعة القاھرة،  - كلیة االثار ٢٠١٧اكتوبر  ٣١- ٢٩الدولي الخامس األثار في عالم متغیر 

٢٠١٧.  
  ٢٠١٨خطاب التحكیم بتاریخ یونیو 

 
 

Martin Bommas and Eman Khalifa,  
Masks in Ancient Egypt: Emergence, Development, Function and Use”, 
Scienzedell Antichtia 24, 2018 

  ٢٠١٨یونیو  خطاب التحكیم بتاریخ
  

Eman Khalifa,  
"Shallow Bowls for Mortuary Meals from Tarkhan: Archaeology of the Path 
Towards the Intellectual Formation of the State in Early 

Dynastic Egypt”, MDAIK 74, 2018.  
  ٢٠١٨خطاب التحكیم بتاریخ یونیو 

  
 

 الزراعة على القائم االجتماعي غیر التركیب ذات المجتمعات، " د/ ایمان السید خلیفة
 ، مجلة"مقارنة دراسة الشمالیة،وأمریكا  مصر التاریخ في قبل ما عصور خالل وفخارھا

  ، العدد التاسع عشر ٢٠١٨ العرب، لآلثاریین العام اإلتحاد
  ٢٠١٨خطاب التحكیم بتاریخ یونیو 

 
  الصمت كقیمة أخالقیة فى المجتمع المصرى القدیم".، مرفت فراج عبد الرحیم محمود- 

) ٨جامعة الفیوم العدد ( –مجلة محكمة تصدرھا كلیة اآلداب  - بحث منشور بمجلة كلیة اآلداب 
  م.٢٠١٣یولیو

  ٢٠١٩فبرایر  خطاب التحكیم بتاریخ
  
  مرفت فراج عبد الرحیم محمود- 

  :" الدعاء للغیر فى مصر القدیمة".
) ١٤جامعة الفیوم العدد ( –مجلة محكمة تصدرھا كلیة اآلداب  - بحث منشور بمجلة كلیة اآلداب 

  م.٢٠١٦یولیو
  ٢٠١٩خطاب التحكیم بتاریخ فبرایر 

  :" الیتیم فى المجتمع المصرى القدیم".مرفت فراج عبد الرحیم محمود- 
كلیة اآلداب جامعة القاھرة  - مجلة محكمة یصدرھا قسم التاریخ  - بحث منشور بمجلة المؤرخ المصرى 

  م.٢٠١٧) یولیو ٥١العدد (
  ٢٠١٩خطاب التحكیم بتاریخ فبرایر 

  



١٤ 
 

  المجتمع المصرى القدیم". :" األرامل فىمرفت فراج عبد الرحیم محمود- 
) ٥١جامعة دمنھور العدد ( - مجلة محكمة تصدرھا كلیة اآلداب  - بحث مقبول للنشر بمجلة اإلنسانیات 

  م.٢٠١٨یولیو 
  ٢٠١٩خطاب التحكیم بتاریخ فبرایر     

  : " المھر فى مصر القدیمة".مرفت فراج عبد الرحیم محمود- 
) ٥٢جامعة دمنھور العدد ( - لة محكمة تصدرھا كلیة اآلداب مج - بحث مقبول للنشر بمجلة اإلنسانیات 

  م.٢٠١٩ینایر 
  ٢٠١٩خطاب التحكیم بتاریخ فبرایر 

  
"دور العقیدة الدینیة في الزیجات والمعاھدات السیاسیة في شرق البحر  مرفت فراج عبد الرحیم محمود- 

  المتوسط في عصر الدولة الحدیثة".
بكلیة اآلداب جامعة  - مجلة محكمة یصدرھا قسم التاریخ  - والمستقبل بحث مقبول للنشر بمجلة التاریخ 

 م.٢٠١٩) ینایر ٣٥المنیا العدد (
    ٢٠١٩خطاب التحكیم بتاریخ فبرایر 

  د سحر البدراوي - ١
„Wedelträger zur Rechten des Königs in der 18. Dynastie, 2016 

٢٠١٦العدد األجنبي - األولاألصدار - آلثاریین العربمجلة االتحاد العام لل  
 ٢٠١٦خطاب التحكیم بتاریخ ابریل 

  
 د باسم سید احمد - ٢

"A Door Lintel with Cartouches at the Egyptian Museum 
(Cairo Mus.Ent.59895), 2017  

  ٢٠١٧العدد األجنبي - األصدار الثاني- مجلة االتحاد العام للآلثاریین العرب
  ٢٠١٧ابریل   خطاب التحكیم بتاریخ

 

  
Marzouk Al-sayed Aman,  
“An Unpublished New Collection of gods Amulets Housed in Al-Salam School 
Museum in Assiut”, in: The first International Conference: “Archaeological 
Sites and Museum Collections values, Problems and Solutions” 31-24 October 
2015, Cairo University press, 2015. 

  ٢٠١٩ مارسخطاب التحكیم بتاریخ 

Marzouk Al-sayed Aman,  
"A Middle Kingdom Funerary Stela of a Woman at Alexandria National 
Museum no. 42”, Abgadiyat 10 (2015), The Bibliotheca Alexandria Center for 
Calligraphy Studies, 23-30.  



١٥ 
 

  
  ٢٠١٩ مارسخطاب التحكیم بتاریخ 

  
  

Marzouk Al-sayed Aman,  
“An Unpublished New Collection of Soul Houses Housed in the Agricultural 
Museum, Cairo”, The Nineteenth Conference Book of Arab Archeologists, 
Studies on the Arab World Monuments 10,  5-7 November 2016, 73-128. 
 

 ٢٠١٩ مارسخطاب التحكیم بتاریخ 
Marzouk Al-sayed Aman,  
“A Unique Humorous Wooden Model of a Boat Trip Housed in Cairo 
Agricultural Museum No.688”, Journal of the General Union of Arab 
Archeologists, 16 (2016), 1-13. 

  ٢٠١٩ مارسخطاب التحكیم بتاریخ 
Marzouk Al-sayed Aman,  
 

“ Unusual Middle Kingdom Funerary Stela of a Man at Alexandria National 
Museum no. 223”, JARCE 53 (2017), 181-188.  

  ٢٠١٩ مارسخطاب التحكیم بتاریخ 
Marzouk Al-sayed Aman,  
“AN OLD KINGDOM FUNERARY SLAB STELA OF A MAN IN 
ALEXANDRIA NATIONAL MUSEUM”, Shedet 5 (2018), 1-15.  

  
  ٢٠١٩ مارسخطاب التحكیم بتاریخ 

  

  ومنھا: :تحكیم بحوث علمیة لمجالت علمیة محكمة في العالم العربي-ثالثا: 

  
،  الیمن- للبحوث والدراسات االنسانیة جامعة ذمار تحكیم بحوث لمجالت علمیة عربیة منھا : مجلة - 

مركز  مجلةوكذلك  العراق.- االنسانیةتكریت للعلوم ،التي تصدر عن جامعة كلیة التربیةومجلة 
 الباحث مجلةو .صنعاء الیمن- دراسات یمنیة التي تصدر عن مركز الدراسات والبحوث الیمني



١٦ 
 

والحضارة والجغرافیا التطبیقیة مجلة حولیات مخبر التاریخ و الیمن - اب جامعة الجامعي،
 ومن تلك البحوث: الجزائر،- بالمدرسة العلیا لألساتذة (بوزریعة) 

  
وجھاده  القائد المجاھد عبد الرحمن عبد هللا الغافقي"،   الدوري عثمان مھدي العزیز عبد قیس - ١

 .صنعاء الیمن- ٢٠١٣، ، مارس١٠٨العدد  ،مركز دراسات یمنیة مجلة خلف جبال البرتات،
  

  ٢٠١٥خطاب التحكیم بتاریخ 
  

  
 الباحث مجلة البدایات األولى لعلم الفلك، تاریخ"،   الدوري عثمان مھدي العزیز عبد قیس - ٢

  ٢٠١٠ الثاني العددالیمن، اب جامعة الجامعي،
 

  2015خطاب التحكیم بتاریخ مایو 
  

جامعة  مجلة الدور الفرنسي في الحروب الصلیبیة"،  الدوري عثمان مھدي العزیز عبد قیس - ٣
 . ، الیمن٢٠١٤، ، مارس١٨العدد  ،للبحوث والدراسات االنسانیة  ذمار

 
  2015خطاب التحكیم بتاریخ مایو 

 
  

 بالد الغال في مؤلفات الجغرافیین العرب والمسلمین، "،   الدوري عثمان مھدي العزیز عبد قیس - ٤
 . ٢٠١٢ ،تكریت جامعة ،كلیة التربیة مجلة

  
  .2015خطاب التحكیم بتاریخ مایو 

  
  

 العرب والرحالین الجغرافیین عند المنورة المدینة،   الدوري عثمان مھدي العزیز عبد قیس - ٥
 .، الیمن٢٠١٥، ٢١العدد  ،جامعة ذمار للبحوث والدراسات االنسانیة  مجلة والمسلمین،

  
 2015خطاب التحكیم بتاریخ مایو  - 

 
٦ - "The Spread of the Aterian Blade in Africa مجلة حولیات مخبر التاریخ ،"

 .٢٠١٦، ٩الجزائر، العدد - والحضارة والجغرافیا التطبیقیة بالمدرسة العلیا لألساتذة (بوزریعة) 
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بجمھوریة مصر القدیم واالثار تحكیم بحوث لمجالت علمیة متخصصة في التاریخ رابعا:    
  العربیة منھا:

  
 جامعة القاھرة. - كلیة اآلداب- التاریخقسم  - مجلة المؤرخ المصري - 
 جامعة القاھرة- مجلة كلیة االثار - 
 مجلة كلیة األداب، جامعة االسكندریة - 
 مجلة كلیة التربیة، جامعة االسكندریة - 
  مجلة الدراسات االفریقیة، معھد البحوث والدراسات االفریقیة، جامعة القاھرة - 
 مجلة كلیة اآلداب، جامعة الفیوم  - 
 اآلثار، جامعة جنوب الواديمجلة كلیة  - 
 مجلة كلیة االداب، جامعة سوھاج - 
 مجلة االنسانیات، كلیة االداب، جامعة دمنھور - 
 مجلة كلیة االداب، جامعة المنیا - 
 مجلة االداب والعلوم االنسانیة، جامعة المنیا - 
 العرب لآلثاریین العام اإلتحاد مجلة - 
 اآلداب جامعة المنیابكلیة  - قسم التاریخ  - مجلة التاریخ والمستقبل  - 
 "جامعة الفیوم "شدت - مجلة كلیة اآلثار - 

  
  
  

 بيان اإلنتاج العلميعاشرا:

ـــــــ             ـــــ   ــ

 : ً   :النشر العلميأوال

ـــــــــــــ            ـ
  

  :األجنبیةباللغة دولیة بحوث  أوال:
  

1- Khaled Ahmed Hamza Awad, "Eine stele aus dem Mittleren   Reich im 
Louvre", GM 197 (2003), pp. 43-48. 
 

2- Khaled Ahmed Hamza Awad, "Die Abydos-Stele des Nfr-nA- jj aus dem 
Mittleren Reich," GM 199 (2004), pp. 61-66. 
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3- Khaled Ahmed Hamza Awad, Untersuchung zu den Beamtentiteln des 

Nj-k3-Ra anhand der Scheintur Nr. 64.91 im Clevland-Museum of Art, in: 
Gerald Moers, Heike Behlmer,Katja Demuss und  Kai Widmaier, jn.t 
Dr.w- Festschrift Friedrich Junge, I, Seminar für Ägyptologie und 
Koptologie, Gö ngen 2006, pp. 73-87. 
 

4- Khaled Ahmed Hamza Awad, "Zwei stele des Mittleren  Reiches im 
Louvre", in: MDAIK 63 (2006), pp. 53-67. 
 

5- Khaled Ahmed Hamza Awad, "Zwei Denkmäler aus dem Louvre: C28 
und C179", in: Basem Samir El-Sharkawy, The Horizon: Studies in 
Egyptology, Acts of the International Academic Ceremony in Honour of 
M. A. Nur el-Din (10-12 April 2007), Cairo 2009, Vol. 3, pp. 77-98. 
 

6- Khaled Ahmed Hamza Awad, "Die Stele des Bologna Ks  1921", in: 
Journal of Faculty of Archaeology, Cairo University, Vol. 14  (2009), pp. 
١١-٣. 
 

7- Khaled Ahmed Hamza Awad, "Zwei Totengedenksteine des   späten 
Mi leren Reiches im Louvre", in: SAK 39 (2010), pp. 1-20. 

 
8- Khaled Ahmed Hamza Awad, " Drei Abydene-Stelen des Alten Reiches 

und Anfangs der Ersten-Zwischenzeit im ägyptischen Museum Kairo CG 
1450, CG 1589 und CG 1616" in: SAK 40 (2011),  pp. 1-24. 
 

 
9- Khaled Ahmed Hamza Awad, " Die Scheintür des Richters und 

Geheimrats des Gerichtshofes Nikaure aus dem Alten Reich im 
ägyp schen Museum Kairo, CG 1416", in: MDAIK69, (201٦),1-16. 
 

10-  Khaled Ahmed Hamza Awad, Untersuchungen Zum Schatzhaus im 
Neuen Reich: Administrative und ökonomische  Aspekte, Gwdg, 
Goe ngen, Germany 2002 und Propylaeum-DOK– 
Universitätsbibliothek Heidelberg 2009.  
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11- Khaled Ahmed Hamza Awad, Selected Historical and Archaeological 
Texts in English, Cairo , 201٨.                                                    
 
 

  : دراسات وترجمات باللغة األجنبیة:ثانیا
لمنطقة المقابر الملكیة في أم  ١٧ترجمة تقاریر حفائر المعھد األلماني لآلثار بالقاھرة، البعثة رقم  - ١

 م تحت عنوان:٢٠٠٢/٢٠٠٣القعاب بأبیدوس عام 
Drayer, Gunter, "Report on the 17th Campaign of Reexamining the Royal Tombs 
of Umm el-Qaab at Abydos 2002/2003". 

  
م ٢٠٠٣في الصحراء الغربیة، عام   ACACIA ترجمة التقریر األول لحفائر رودلف كوبر، مشروع  - ٢

  تحت عنوان:
Kuper, Rudolph, Reimer, Heiko, Hendrickx, Stan und Forster, Frank, "Preliminary 
report on the Study Season 2003 of the ACACIA Project in the Western desert" 
 

 :االلمانیة: ترجمات باللغة ثانیا
LurjeIsidor M.,Studien zum altägyp schen Recht des 16. bis 10. Jhs. v. 
u. Z. Weimar 1971 (FRR 30) 198 S.  ( (تحت ال   

ة اللغة الع تاب    اسم ال
ل  م  القرون من السادس ع ح العا ق ي القد دراسات حول القانون الم

ه الد لمؤلفه أ. م. لور   الم
  
  
 :باللغة العربیةودراسات  علمیة بحوثكتب وا: لثثا
  

  الكتب:  -  أ
ض، - ١ ة ع ة  خال أح ح ة وثائ ار ي: دراسة ح اث الع ائف في ال ة، دار ال ال أث

امعات،   ة ١لل  م.٢٠١٩، القاه
ض:  - ٢ ة ع ارةخال أح ح ةم  ح ی ولة ال ة ال ى نها خ ح ار ة م ف ال ن ع ع ، الف ا م

ة   ٢٠١٩ جامعة ال
ض: - ٣ ة ع ةخال أح ح ن ع ارة في م الف ن والع ى ع- الف س ة وال ول الق ع ، ال ا م

ة    . ٢٠١٨جامعة ال
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خ  - ٤ ض: تار ة ع ارةخال أح ح ولة  وح ة ع ال ى نها خ ح ار ة م ف ال م الق
ى س ة، ال ع جامعة ال ا   . ٢٠١٨ م

ض:  - ٥ ة ع خل الى عل االثارخال أح ح ة، م ع جامعة ال ا  ٢٠١٨، م
ض:  - ٦ ة ع ة أثارخال أح ح ة . الد ال ع جامعة ال ا    ٢٠١٨، م
٧ - Khaled Ahmed Hamza Awad, Texts and Readings in Ancient Egyptian History  

and Civiliza on, Part 2: the new Kingdom, Menoufia, 2019 
 

٨ - Khaled Ahmed Hamza Awad, Texts and Readings in Ancient Egyptian History  
 

and Civiliza on, Part 1: The Old and Middle Kingdoms, Menoufia, 2018 
خ م  - ٩ ض: تار ة ع ة خال أح ح ولة الق ة في ع ال ن ع ة ، الف    .٢٠١٩القاه

 
خ م  - ١٠ ض: تار ة ع ىخال أح ح س ة وال ول الق ة في ع ال ن ع ة ، الف    .٢٠١٧القاه
ض:  - ١١ ة ع ا وسقارةخال أح ح ل ال ة  اقع اآلثار ال ة،  م ع جامعة ال ا  .٢٠١٧ م

١٢ - Khaled Ahmed Hamza Awad, Historical and Archaeological Texts in 
English, Menoufia, 2017. 

 
ض:  - ١٣ ة ع ا،خال أح ح ل ال ة  ة االثار ال ع جامعة ال ا  ٢٠١٧، م
خ  - ١٤ ض: تار ة ع ارةخال أح ح ة ع  وح ى نها اني ح قال ال ة م ع االن م الق

ة ی ولة ال ة،  ال ع جامعة ال ا    .٢٠١٦ م
ض:   - ١٥ ة ع ارة في خال أح ح ة م الف والع اتم الق ة االس ا ولة  ب ة ع ال ى نها ح

ى س ة،  ال ع جامعة ال ا   .٢٠١٦ م
  

ض:  - ١٦ ة ع ىخال أح ح س ة وم ال ة، أثار ال ع جامعة ال ا   ٢٠١٥، م
  

ض:  - ١٧ ة ع ان أثارخال أح ح ة، أس ع جامعة ال ا   ٢٠١٥، م
  

ض:  - ١٨ ة ع ع ال القخال أح ح ة، ال ع جامعة ال ا   ٢٠١٥، م
  

ض: - ١٩ ة ع ارة خال أح ح ة  ال ة ال اد ة واالق ا اة االج اني: ال ء ال ة، ال الق
ة ائ ة والق ة واإلدار اس ة ،وال ع جامعة ال ا  .٢٠١٥، م
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اق  - ٢٠ ق االدنى الق (الع ارة ال خ وح ات في تار اض ض: م ة ع ا)–خال أح ح ر ة  ، س القاه
٢٠١٤.   

ض - ٢١ ة ع ة، خال أح ح ازن الغالل في م الق ة، م ان ث اإلن راسات وال ، دار ع لل
ة   .٢٠٠٧القاه

ض - ٢٢ ة ع ة، خال أح ح ارة م الق ات في مالمح ح اض ولة  م ة ع ال ى نها ح
ى س ة، ال ع جامعة ال ا  . ٢٠٠٣ م

  
ع  - ٢٣ ا ة، م ی ولة ال ة في ع ال ارة م الق ات في مالمح ح اض ض، م ة ع خال أح ح

ة جامعة   . ٢٠٠٣ال
  

 

ة: ث العل  ب: ال
ض - ١ ة ع بحث تحت النشر بمعبد مدینة ھابو"» الخزانة الطقسیة«خزانة الكنوز  " ،خال أح ح

ي  في العدد الخاص ببحوث ة  ال م ال العل ولي األول لق اآلثار ال ت ال ال
ة اآلداب  ل ولي االول ل قافي ال ا:  –وال ل ال ار  ع اث ال ان: (ال ة ت ع جامعة ال

ات) اقع وال ة م ال ای  ١٢إلى    ١٠ في الف ). ٢٠٢٠ف  (ت ال

ض - ٢ ة ع د قرى " ،خال أح ح حالة"، الع رخ وال ات ال ا ة في  ائف الق ودروب ال
اس،  ر زاهي ح اذ ال ار ل عال اآلثار األس ).٢٠٢٠ ال  ، (ت ال

ض - ٣ ة ع كاظ في العصر الجاھلي: رؤیة تاریخیة وحضاریة من خالل كتابات عُ  ،خال أح ح
اكتوبر  ٣١ -  ٢٩اآلثار والتراث في عالم متغیر لمؤتمر الدولي الخامساالمؤرخین والرحالة،" 

 .١٠٠- ٨٧، القاھرةجامعة - ، كلیة اآلثار ٢٠١٧
ض، - ٤ ة ع ائف "خال أح ح ة الى ال ه م م ه وسل في رحل ي صلى هللا عل ق  ال  ،ت

ة".  ث ة ت ح ورؤ هج مق ة: م ة وأث اقع ومعال تار ا م م ر ف وما ارت به ي م
اث  ا اص  د ال تالع ي ال ارات العل ولي "ح ق  ال اتها ع الق األدنى ال ث ر"  وم الع

عق فى عه ال ارات العالي ال ق  ل قاز خالل جامعة-الق األدنى ال ة ال - ١٣ م الف
اك مع ٢٠١٦ مارس١٥ ة االش ة كل ة ال اق في ابل جامعة-األساس لة  الع ارات، م ق  ح  ال

اني األدنى د ال ، الع ة- الق ان ة ال ء األول، ٢٠١٦اك - ال  .٣٢٦- ٢٩٩. ال
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ض،    -٥ ة ع اء على لق "خال أح ح ولة Nw-Imn أض ر  في ع ال ة"،  م ی ال
اد العام لآلثار ب لة االت اد ع ،الع د ال  ٥٣- ٣٨ص ،م ٢٠١٠ ،الع

 
ض، "ثالثة  -٦ ة ع ة ألقابخال أح ح ناني أم او والع ال ا ب الع ال : دراسة 

وماني"،   اب وال ر ض  بم اد العام لآلثار الع اد ع لالت ت ال لقة  ،ال ال
اسعة ء األول ، ٢٠٠٨أك  ،ال  161-177.ص ،ال

ي  - ٧ ة لق ال ض، "دراسة في إش ة ع ا بلق   Sn mrو  imy-rA SnTخال أح ح ه وصل

اسع"،   ت ال اب ال ر ض  بل م اد العام لآلثار الع لقة الت ، ال
عة، ا ف  ال  .161-177، ص٢٠٠٦ن

  
ض، "تع  - ٨ ة ع ة"،   Nwt.K-Nwخال أح ح ی ص ال اه في ال ر ض ومغ م

ادس ت ال اب ال ب،ل ك اد العام لآلثار الع عة الت ا لقة ال - ٥٩ ص ، ٢٠٠٣، أك ال
٦٦. 

 
 

 
  :مقاالت وبحوث عامة ج:

  
"جوانب من قصة یوسف علیة السالم في مصر: رؤیة تاریخیة"،  عوض،أحمد حمزة خالد  -١

 .٢٠٠٥حولیات كلیة التربیة للبنات، الطائف، 
  

ء  - ٢ ة في ض ة معاص ة تار سى: رؤ ن م ع ض، "ف ة ع ب إخال أح ح از األسل ع

ل  ع، اب ا د ال ائف، الع ال اد األدبي  ار ال لة وج، إص آني"، م   .٣٩- ٢٦، ص ٢٠١٠الق

  
 ً   :علمیةال مشاریع: الرابعا

  
" أثریة" الطائف في التراث العربي: دراسة حضاریة وثائقیة المشروع البحثيباحث رئیسي في 

 .١٤٣٠ - ١٤٢٩جامعة الطائف للعام الدراسي  إلىمشروع مقدم 
  
 

  عرض موجز عن المشروع:
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ة         ة لمدین ة والوثائقی ة والحضاریة واألثری ب التاریخی ع الجوان اشتمل ھذا البحث على دراسة شاملة لجمی

ع  ث جم ة بحی ائف القدیم ي الط راث العرب ب الت ي كت ائف ف ة الط ن مدین اء ع ا ج ل م ھ ك ین دفتی ث ب ذا البح ھ

  والمصادر التاریخیة وكتابات الرحالة.

ھ       ا تحوی ة وم ب المؤرخین والرحال ي كت ة الطائف ووصفھا ف فقد تضمنت الدراسة الموقع الجغرافي لمدین

ھ  ر الطائف ومؤرخی ة أیضاً قط ت الدراس ة. وتناول ة مھم رق قدیم رى وط ون وق ة وعی ن أودی ذه المدینة م ھ

ردت الطائف  ي أف ات الت م المؤلف ألیف،وأھ اریخ الطائف بالت ة لت ى دراس تملت عل ا اش اھلي  كم ر الج ي العص ف

ائف  ة الط اریخ مدین م ت ا، ث ف فیھ ة ثقی ة ودور قبیل ادیة والدینی اع السیاسیة واالقتص ث األوض ن حی ر م األخی

وة، وعصريفي عصر  اء الراشدین واألمویین ودور الثقفی النب راً یالخلف ذاك. وأخی ات األحداث آن ي مجری ن ف

ن ح ائف م ة الط ة لمدین ة كامل ة أثری ث دراس من البح ات تض وش والكتاب ة والنق آت األثری اني والمنش ث المب ی

  المختلفة.

 
  

  النشاط العلمي و التطبيقي: احلادي عشر

ــ                      ـــــ      ـــــــ
  :مشاركة –: حضور  الدولیة : المؤتمراتأوال 

  
  :الدولیةالمؤتمرات ا  - أ

  
ة - ١ ولي األول لق اآلثار ال ت ال قافي ال م   ت ورئاسة ال ي وال ال العل

ولي االول ة اآلداب ل ال ة –ل ات) جامعة ال اقع وال ا: ال ل ال ار  ع اث ال ان: (ال   ت ع
ة م   في  ای  ١٢إلى    ١٠الف ان " ٢٠٢٠ف ع ة  رقة  ة ب ار الخزانة «خزانة الكنوز  وال

 "بمعبد مدینة ھابو» الطقسیة
ةال - ٢ ال  ار ، ٢٠١٧اكتوبر  ٢٢ -  ١٩اآلثار والتراث في عالم متغیر لمؤتمر الدولي الخامسافى أع

انها: ة ورقة ون والقاء  كاظ في العصر الجاھلي: رؤیة تاریخیة وحضاریة من خالل كتابات عُ ع
 .المؤرخین والرحالة"
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ةال - ٣ ال  ار تفى أع ي ال ارات العل ولي "ح ق  ال اتها ع الق األدنى ال ث ر"  وم الع
ة) عق فى ، (رئ جل عه ال ارات العالي ال ق  ل قاز جامعة-الق األدنى ال ة في ال ر ه  ج

اك مع م االش ة  ة الع ة كل ة ال اق في ابل جامعة-األساس ة خالل الع  مارس١٥- ١٣ م الف
انها: "ة ورقة ون والقاء ، ٢٠١٦ ه م  ع ه وسل في رحل ي صلى هللا عل ق  ال ت

ائف ة الى ال ة". ،م ث ة ت ح ورؤ هج مق ة: م ة وأث اقع ومعال تار ا م م  وما ارت به

ة ب -٤ ار متغیر والمنعقد بكلیة اآلثار والتراث في عالم  لمؤتمر الدولي الخامسافي  وإلقاء بحث ال
كاظ في العصر الجاھلي: رؤیة عُ بعنوان:  . ٢٠١٦اكتوبر  ٢٢ -  ١٩اآلثار جامعة القاھرة في الفترة 

 .تاریخیة وحضاریة من خالل كتابات المؤرخین والرحالة"
 

ة -٥ ار المؤتمر السنوى للجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة تحت عنوان " فى أعمال بالحضور  ال
 م.٢٠١٥ابریل  ٢٩ –  ٢٨المؤرخون العرب والدراسات التاریخیة في الفترة 

  
والذي عقد في المؤتمر الحادي عشر لالتحاد العام لآلثاریین العرب،  مشاركة بنشر وإلقاء بحثال -٦

"  بعنوان: ٩، "دراسات في آثار الوطن العربي م٢٠٠٨أكتوبر  ٢١- ١٨في الفترة من سوھاج، ب
    : دراسة فیما بین العصر الصاوي والعصرین الیوناني والروماني".أمنیة ألقاب"ثالثة 

  
الدولي لتكریم عالم المصریات األستاذ الدكتور عبد  في المؤتمر العلمي مشاركة بنشر وإلقاء بحثال  -٧

 Acts of the International Academic Ceremony in Honour of of:الحلیم نور الدین
M.A. Nur el-Din "The Horizon: Studies in Egyptology" ،المجلس والذي عقد ب

 بعنوان:م، والبحث  ٢٠٠٧ابریل  ١٠-١٢ في الفترة من القاھرة،- لآلثاراألعلى 
        Zwei Denkmäler aus dem Louvre: C28 und 

C179""                                                                                                      
            

نوفمبر   لآلثاریین العرب، القاھرةلالتحاد العام  تاسعالمؤتمر ال مشاركة بنشر وإلقاء بحث فيال -٨
 imy-rAبعنوان: "دراسة في إشكالیة  لقبي  "٧، "دراسات في آثار الوطن العربي م ٢٠٠٦
SnT     وSn mr  وصلتھما بلقب ."  

 
في لآلثاریین العرب، القاھرة، لالتحاد العام في المؤتمر السادس  مشاركة بنشر وإلقاء بحثال  -٩

-Nwt.K" بعنوان: " تعبیر ٤، "دراسات في آثار الوطن العربي م٢٠٠٣أكتوبر  ٦- ٤الفترة من 
Nw في النصوص الدینیة".  و مغزاه   

 

ةال -١٠ المؤتمر العلمي السنوي والذي عقد بكلیة اآلداب بالحوار والمناقشة في  ار
  عبر العصور التاریخیة ". المنوفیة“بعنوان م  ٢٠٠٢مارسالفترة من جامعة المنوفیة في 
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المؤتمر الدولي الثالث للمصریات المنعقد بفندق في  بالحوار والمناقشة مشاركةال - ١١
   . ٢٠٠٠عام في میناھوس بالقاھرة 

  
   الندوات العلمیة:  - ب

  
رنسیة باداب جامعة المنوفیة والقاء فسمنار قسم اللغة المشاركة والحضور في ورشة عمل لا - ١

فى  القدیمةمحاضرة بعنوان : دور العلماء الفرنسیین في الكشف عن اسرار الحضارة المصریة 
 م           ٢٠١٧ نوفمبر

 
 EGYPTIANبعنوان  ARCEمحاضرة المركز االمریكي للبحوث  فى بالحضور  المشاركة  - ٢

MUSEUM CAIRO BETWEEN TODAY AND TOMORROW  والتي القاھا
 ١٨االستاذ الدكتور حسن سلیم استاذ علم المصریات باداب عین شمس وذلك بتاریخ األربعاء 

 بمقر المركز بسیمون بولیفار بالتحریر ٢٠١٦نوفمبر 

االطلس التاریخي للسیرة النبویة  –مشاركة والحضور في ورشة عمل دارة الملك عبد العزیز لا - ٣
بعنوان تحقیق طریق مسار الرسول صلى علیھ وسلم من مكة الى الطائف والمعالم المرتبطة 

 فبرایرفى  بالسیرة النبویة في محافظة الطائف المنعقدة في فندق اوالف انترناشیونال بالطائف
 م           ٢٠١٤

- لوضع االستراتیجیة العلمیة لمركز تاریخ الطائف  مشاركة والحضور في ندوة اللقاء التعریفيلا - ٤
           م ٢٠١٤ ینایرفى  دارة الملك عبد العزیز المنعقدة في فندق االنتركونتننتال بالطائف

 ٢٠١٦- ٢٠١٥ الجامعي (مقرر المؤتمر) للعام المؤتمر العلمي لقسم التاریخ واآلثاراعداد وتنظیم  - ٥
"دور قسم التاریخ في  ، والقاء محاضرة بعنوانم٥/٢٠١٦/ ٤الموافق    االربعاءوالمنعقد یوم 

  تنمیة المجتمع"
 في منتدى اآلثار المصریة في سیمینار معھد المصریاتوالبحوث  بالحوار والمناقشة مشاركةال - ٦

 ٢٠٠٣المانیا عام - بجوتنجن (Seminar für Ägyptologie und koptologie)  والقبطیات
 م. ٢٠٠٥و

          م   ٢٠٠٣جامعة المنوفیة فى ینایر  - إعداد وتنظیم الندوة المنعقدة بكلیة اآلداب  - ٧
  " اآلثار المصریة: أسئلة أم أجوبة ؟ ". نبعنوا        

  
          م   ٢٠٠٣جامعة المنوفیة فى ینایر  - إعداد وتنظیم الندوة المنعقدة بكلیة اآلداب  - ٨

  " اآلثار المصریة: أسئلة أم أجوبة ؟ ". نبعنوا         
  

م  ٢٠٠٢محاضرة في سیمینار قسم التاریخ بكلیة اآلداب جامعة المنوفیة في فبرایرمشاركة بإلقاء ال - ٩
 بعنوان  " إدارة الخزانة في مصر القدیمة ".

  
المعھد الھولندي لآلثار ب عقدتالندوة العلمیة التي في  بالحوار والمناقشة مشاركةال - ١٠

  ".الحدیثة في منطقة الجیزة األثریة" الحفائر  نبعنوا  ،م ١٩٩٧ریة بالقاھرة في دیسمبر المص
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 : الدورات التدریبیة:انیثا

وان   .١ ادحضور دورة بعن د الجودة واالعتم ة   "" توكی ة المنوفی زبجامع ة  مرك درات أعضاء ھیئ ة ق تنمی
 م. ٢٠٠٦یولیھ  ٢٦ - ٢٤من   التدریس

 
ة  اتخاذ القرار وحل المشكالت" حضور دورة بعنوان   .٢ زبجامعة المنوفی ة  مرك درات أعضاء ھیئ ة ق تنمی

 م. ٢٠٠٥یولیھ  ١٢ - ٩من   التدریس
وان   .٣ ور دورة بعن ررحض میم المق ة  " تص ة المنوفی زبجامع دریس مرك ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق   تنمی

   م. ٢٠٠٦أغسطس  ٣ - ١من 
وان   .٤ ور دورة بعن ة حض وث الدولی داد البح ا" اع رھا دولی ة ونش ة المنوفی زبجامع درات  ، مرك ة ق تنمی

 م. ٢٠٠٦أغسطس  ٢٦ - ٢٤من   أعضاء ھیئة التدریس
ة ال "تنظیم المؤتمرات" حضور دورة بعنوان   .٥ اھرةبجامع ز  ق دریسمرك ة الت درات أعضاء ھیئ ة ق   تنمی

 م. ٢٠١٠ یولیو ٢٧ - ٢٤من 
وان   .٦ ور دورة بعن دة" حض اعات المعتم ام الس ة  "نظ اھرةالبجامع ز  ق ة مرك اء ھیئ درات أعض ة ق تنمی

 م. ٢٠١٠ یولیو ٢٩ - ٢٧من   التدریس
وان   .٧ ور دورة بعن یة" حض وث التنافس روعات البح ة ال "مش اھرةبجامع ز  ق اء مرك درات أعض ة ق تنمی

 م. ٢٠١٠ یولیو ٢٦ - ٢٤من   ھیئة التدریس
ة مركز  قاھرةبجامعة ال "النشر العلمي" حضور دورة بعنوان   .٨ دریستنمی ة الت درات أعضاء ھیئ من   ق

 م. ٢٠١٠ یولیو ٢٩ - ٢٧
وان   .٩ ور دورة بعن ي" حض ث العلم ات البح ة ال "اخالقی اھرةبجامع ز  ق ة مرك اء ھیئ درات أعض ة ق تنمی

 م. ٢٠١٠ یولیو ٢٩ - ٢٧من   التدریس
وان   .١٠ ور دورة بعن ة" حض ة  "االدارة الجامعی ةبجامع ز  المنوفی ة مرك اء ھیئ درات أعض ة ق تنمی

 م. ٢٠١٣ یونیو ٢٦ - ٢٥من   التدریس
وان   .١١ ور دورة بعن ات" حض ت واالجتماع ة  "ادارة الوق ةبجامع ز  المنوفی اء مرك درات أعض ة ق تنمی

 م. ٢٠١٣ یونیو١٩ - ١٨من   ھیئة التدریس
وان  .١٢ ور دورة بعن ي “حض ي والمؤسس ویم البرامج ویري والتق ویم التط روع التق دق " مش بفن

 م. ٢٠١١اكتوبر ١٢- ١١من   المملكة العربیة السعودیة– االنتركونتننتال بالطائف
 

  
 :والتدریسیة األكادیمیة الخبرة الثاني عشر:

 راتمقر غالبیة تغطي التي والمقررات المواد من العدید بتدریس السیرة صاحب قام     
 من كل في) واإلنجلیزیة العربیة باللغتینرا مقر ٥١(  المصریة القدیمةا واآلثار والحضارةالقدیم  التاریخ
 التربیةو اآلداب بكلیاتالطائف ( وجامعة) وتربیة السادات اآلداب  والتربیة اتبكلی( المنوفیة جامعة

 رسات ا الد ومرحلةوالمعاھد العلیا للسیاحة والفنادق (مرحلة اللیسانس )الشریعة والدراسات االسالمیةو
  كل من: وتلك ھذه ومن)  العلیا

  
  لمستوى اللیسانس               المنوفیة)( جامعة واالثارالتاریخ قسم  كلیة األداب فىالتدریس ـ  ١ 
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  واھم المقررات التى تم تدریسھا: . تاریخھحتى  ١٩٩٠منذ عام 
  

  ).األولى الفرعونیة عصر الدولة القدیمة والوسطى  (للفرقة الدولةتاریخ  - ١
  ).ثالثةال (للفرقة  الحدیثةتاریخ الدولة الفرعونیة عصر الدولة   - ٢
  ).األولى تاریخ الدولة الفرعونیة وحضارتھا  (للفرقة - ٣
  ).األولى مدخل إلى علم االتاریخ (للفرقة - ٤
 ).األولى حضارة مصر القدیمة منذ فجر التاریخ حتى نھایة عصر الدولة الحدیثة (للفرقة - ٥
 .)أثار وتاریخ األولى مدخل إلى علم االثار (للفرقة - ٦
 الثانیة). (للفرقة عصر الدولتین القدیمة والوسطىالفنون والعمارة  - ٧
  .الثانیة) القدیم، (للفرقةتاریخ الشرق األدنى  - ٨
  الثانیة). أثار الجیزة ومصر الوسطى، (للفرقة - ٩

  ).الثالثةا ، (للفرقةأثار أسوان  - ١٠
   لثالثة).ا (للفرقةمنھج البحث التاریخي   - ١١
  ).لثةالثا ، (للفرقةثار الدلتا وسقارة - ١٢
الثانیة  (للفرقة )(Historical Texts in Englishتاریخیة باللغة االنجلیزیةنصوص -  - ١٣

  ).لثةالثاو
  ).الرابعةا (للفرقة(العصر المتأخر) ، اللغة المصریة القدیمة -  - ١٤
 ).الرابعةا ، (للفرقةالنوبة وفنون اثار -  - ١٥
  الرابعة). ، (للفرقة"المجتمع المصري القدیم"موضوع خاص   - ١٦

 
 

لمستوى اللیسانس   -جامعة المنوفیة -التاریخ قسم  التربیةالتدریس فى كلیة  -٢              
  واھم المقررات التى تم تدریسھا: تاریخھحتى  ١٩٩٠منذ عام 

  
 .)األولى (للفرقةمدخل إلى علم التاریخ  - ١   
  الثانیة ).للفرقة  الشرق األدنى القدیم، مصر والعراق ( تاریخ -  ٢     
  لثالثة).ا (للفرقةمنھج البحث التاریخي  - ٣     

  حضارة مصر القدیمة (الفرقة الثانیة)-  ٤     
  

لمستوى السادات  فرع -جامعة المنوفیة -التاریخ قسم  التربیةالتدریس فى كلیة  -٣              
  م واھم المقررات التى تم تدریسھا: ٢٠٠٣حتى  ١٩٩٠اللیسانس منذ عام 

  
  . )األولى (للفرقةتاریخ شبھ الجزیرة العربیة القدیم  -   ١   
       
  الثانیة ). للفرقة(إیران  القدیم،الشرق األدنى  تاریخ -  ٢     

  
لمستوى اللیسانس ارشاد سیاحي قسم  المعھد العالي للدراسات النوعیةالتدریس فى -٤          

  :تدریسھاالتى تم م واھم المقررات  ٢٠٠٣حتى  ٢٠٠٢منذ عام 
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  .)األولى (للفرقة تاریخ مصر القدیمة -  ١    
  .لثالثة)ا (للفرقةاللغة المصریة القدیمة  -   ٢   
  .لثالثة)ا (للفرقةاللغة القبطیة  -  ٣    
  .الرابعة) (للفرقةإرشاد سیاحي باللغة األلمانیة  -  ٤    
  

       
 

ر  -٥        اال راسات العل حلة ال نامج  ،ل ةب خ ماج ش ار قسم -   الق ال
حتى تاریخھ  -٢٠١٥عام   -لمستوى اللیسانس   -جامعة المنوفیةكلیة االداب -التاریخ واالثار

  واھم المقررات التى تم تدریسھا:
اهج ال -   ١ خ القم ار   في ال
خ الق- ٢ ار ع خاص في ال ض   م
ة - ٣ ة بلغة اور ص تار   ن
  

ر  -٦     ا،ال راسات العل حلة ال نامج ماج  ل قسم التاریخ -  المصریة االثارب
حتى تاریخھ واھم المقررات التى تم  -٢٠١٥عام   -  -جامعة المنوفیةكلیة االداب -واالثار 

  تدریسھا:
  
ة- ١  وغل ص ه   ن
ة- ٢ ة بلغة اور ص اث   ن

         
ر  - ٧ ا،ال راسات العل حلة ال راه  ل نامج د جامعة كلیة االداب -المصریةاالثار ب

  :حتى تاریخھ واھم المقررات التى تم تدریسھا -٢٠١٥عام   -المنوفیة
  

أخ-  ١   الف في الع ال
ة- ٢ ة بلغة اور اءات اث   ق

  
 لمستوى اللیسانس  (الفرقة المنوفیة)( جامعة االثار قسم  كلیة األداب التدریس فىـ  ٨

  . واھم المقررات التى تم تدریسھا: ٢٠١٨- ٢٠١٧العام الدراسي الحالي ). األولى
  

 االثارمدخل إلى علم  - ١
 نصوص وقراءات اثریة باللغة االوربیة (عصر الدولتین القدیمة والوسطى) - ٢

Texts and Readings  in Ancient Egyptian History and Civilization  
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