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 القاهرة -م15/4/1965  الميـالد:ومحل تاريخ 

 .ويعول جمتزو   الحالة االجتماعية: 
 اإلنجليزية.-األلمانية    اللغات:إتقان 

 
     

 : يةالعلم المؤهالت:    أوال

جامعة -كلية اآلثار-قسم اآلثار المصرية  –ليسانس اآلثار المصرية القديمة  -1
             القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف                                                  

1987                      
جامعة القاهرة   -كلية اآلثار -قســم اآلثار المصــرية  – ماجســتير اآلثار المصــرية القديمة -2

               تـــــاز مــع الــتــووــــــــــيـــــة تـــــالــطــبــع والــتــبـــــادل مــع الــجـــــامــعـــــات األجــنــبــيـــــة                            بــتــقـــــديــر مــمــ 
1996   

 .وكان عنوان الرسالة: "إدارة الشونة في مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة"
 (Georg أوجست-جورجمن جامعة  (.Dr. Phil) اآلثار المصرية القديمة دكتوراه-3 

August University) –  بتقدير جيد جدا                   ألمانيا االتحادية     
2002      
 وكان عنوان الرسالة:     

"Untersuchungen Zum Schatzhaus im Neuen Reich:  
Administrative und ökonomische Aspekte" 
"دراسات في الخزانة الفرعونية في عصر الدولة الحديثة: جوانب إدارية 
 واقتصادية"     

 

 :   التدرج الوظيفى :  نياثا

 3/5/1990جامعة المنوفية اعتبارًا من -كلية اآلداب-تقســـــــم التاريخآثار مصـــــــرية قديمة  معيد   -1
  م. 30/7/1996حتى 
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ار مـدر   -2 اريخ قـديم وآـث ــم التـاريخمســــــــــاعـد ـت جـامعـة المنوفيـة اعتبـارا من -كليـة اآلداب-تقســـــــ
ــفر لبعـثة ـخارجـية ـكامـلة إلى   30/6/2002حتى   30/7/1996 في أكتوبر  ألـمانـياوذـل  تـعد الســـــــ

 .في االثار المصرية القديمة للحصول على درجة الدكتوراه 1997
  30/6/2002جامعة المنوفية اعتبارا من -ة اآلدابكلي-تقسم التاريخالتاريخ القديم واالثار مدر   -3

 م. 24/8/2007حتى 

 

جامعة المنوفية اعتبارا من -اآلداب كلية- التاريختقسم التاريخ القديم واالثار  مساعدذ أستا -4
 .م2012/ 9/ 24م وحتى 8/2007/ 24

جامعة المنوفية اعتبارا من -اآلداب كلية- التاريختقسم التاريخ القديم واالثار ذ أستا -5
 م 2019/ 7/8م وحتى  9/2012/ 24

جامعة المنوفية اعتبارا من -كلية اآلداب-المصرية  التاريخ القديم واالثار تقسم اآلثارذ أستا -6
 تاريخه  م وحتى7/2019/ 29

 م وحتى2019/ 2/9جامعة المنوفية اعتبارا من -كلية اآلداب-رئيس قسم االثار المصرية   -7
 تاريخه 

 
 
  التقدير وشهاداتوالمهمات العلمية  الدراسية  والمنح العلمية  الجوائز:  ثالثا  

   :السيرة صاحب  تكريم وإحتفاليات

بكلیة   مأمون سالمة رئیس جامعة القاهرة /الدكتور األستاذ من تقدير وشهادة تكريم إحتفالیة  -

مع   امتیاز تقدير  على وحصولي  ولتفوقي م 1987 مايو دفعة ثالث لكوني جامعة القاهرة  -االثار
 مرتبة الشرف.

 
 American Mideastالترشح على المنحة المقدمة من الجامعة األمريكیة بالقاهرة و  -

Educational & Training Services    لدراسة "إدارة المتاحف" بالواليات المتحدة

 م. 1989/ 7- 6األمريكیة، في الفترة من 

 

 Griffith Institute, Ashmoleanالمقدمة من    Gardiner الترشح على منحة   -

Museum               :لدراسة موضوع 

"The Officials Titles Involved with the Administration of the Granaries  in the 

New Kingdom ". 

 م. 7/1994- 6فى جامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة، في الفترة من    Barry J. Kempتحت اشراف  
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، العام Germanyبألمانیا  Göttingenمهمة علمیة  إلى معهد المصريات والقبطیات بـ  القیام ب -

 م. 2003/  8- 7األكاديمي في الفترة من 

، العام Germanyبألمانیا  Göttingenمهمة علمیة  إلى معهد المصريات والقبطیات بـ  القیام ب -

 م. 2005/  8- 7األكاديمي في الفترة من 

 

 احتفالیات وشهادات تقدير -

  – تعلیم البنات بالطائف- القسام األدبیة -التربیة كلیة من تقدير وشهادة تكريم إحتفالیة -
 1426-1425واعداد حولیة كلیة التربیة لعام  دعمفي  المتمیز  األكاديمي بالدور وعرفانا  ديرا تق
 األكاديمي  بالدور وعرفانا  ديرا تقالطائف  جامعة – اآلداب كلیة من تقدير وشهادة تكريم إحتفالیة -

 التقدم  مسیرة ودعم المتواصل  والعطاء المتمیز
 1436 /8/ 14 في مؤرخة اآلداب بكلیة  التاريخ بقسم العلمي

  للمشاركة الزقازيق   جامعة-القديم األدنى الشرق  لحضارات العالي المعهد من  تقدير و شكر شهادة -

العصور"  ومؤثراتها عبر القديم األدنى الشرق  الدولي "حضارات العلمي المؤتمر  فعالیات إنجاح في
 كلية الزقازيق تاالشتراك مع جامعة-القديم األدنى الشرق  لحضارات العالي المعهد المنعقد فى

 . 2016 مار 15-13 من  الفترة خالل العراق في تابل جامعة-األساسية التربية
 
 :للترقيات بالمجلس االعلى للجامعات عضوية اللجان العلميةرابعا: 

األسـاتةة واألسـاتةة المسـاعدين بالمجلس األعلى للجامعات    اتلترقی لمحكمینل  لعلمیةعضـو اللجنة ا -

 .(2016-2019) الثانیة عشرةلدورة ا( لجنة اآلثار المصرية)
المتقدم      عماد احمد ابراهیملفحص االنتاج العلمي للســید الدكتور/المشــكلة  العلمیة عضــو اللجنة  -

 م.2016 االسكندريةجامعة  - الدابللترقیة الى درجة أستاذ مساعد في االثار المصرية بكلیة ا
المتقدم   لفحص االنتاج العلمي للسـید الدكتور/فايز انور عبد المطل المشـكلة العلمیة عضـو اللجنة  -

 م.2017جامعة ادمنهور  -للترقیة الى درجة أستاذ مساعد في التاريخ القديم بكلیة االداب 
ــكلة العلمیة عضـــو اللجنة  - المتقدم       لفحص االنتاج العلمي للســـید الدكتور/احمد مصـــطفىالمشـ

معة مصـر جا -للترقیة الى درجة أسـتاذ مسـاعد في االثار المصـرية بكلیة اآلثار واألرشـاد السـیاحي

 م.2017للعلوم 

لفحص االنتاج العلمي للســـید الدكتور/حســـني عبد الرحیم  حســـن المشـــكلة العلمیة  عضـــو اللجنة  -

المتقدم للترقیة الى درجة أســـتاذ مســـاعد في التاريخ القديم للتعیین بجامعة أســـوان بمعهد البحو  

 م2017والدراسات األفريقیة 
 ةالمتقدم      ايمان الـسید علي/ةالدكتور ةاالنتاج العلمي للـسیدلفحص المـشكلة العلمیة عـضو اللجنة  -

 م.2018 القاهرةجامعة  -بكلیة  اثار ما قبل التاريخللترقیة الى درجة أستاذ مساعد في 

ــو اللجنة  - ــكلة العلمیة عضــ ــیدالمشــ   مرفت فراج عبد الرحیم/ةالدكتور ةلفحص االنتاج العلمي للســ

ذ مســاعد في تاريخ وحضــارة مصــر والشــرا االدنى القديم بكلیة للترقیة الى درجة أســتا  ةالمتقدم

 م.2019جامعة دمنهور  -االداب 
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  لفحص االنتاج العلمي للســـید الدكتور/مرزوا الســـید عبد   أمانالمشـــكلة العلمیة عضـــو اللجنة  -

جامعة اســــیو   -المتقدم للترقیة الى درجة أســــتاذ في أثاروحضــــارة مصــــر القديمة بكلیة االداب 

 م.2019

 

 

 :الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد- خامسا: عضوية لجان الجودة
 

 االثار(  لقطاع  NARS ( المرجعیة  األكاديمیة  القومیة  تحكیم المعايیر  عضو لجنة -

 م2018 المجلس االعلة للجامعات  القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتمادالهیئة  ب

 
 

 :سادسا: عضوية الجمعيات العلمية
 

 االتحاد العام لآلثاريین العرب، بالقاهرة. عضو -
         American Research Center in Egypt مركز البحو  األمريكي في مصـر  عضـو -

  .(ARCE)                                                                األمريكیة  المتحدة  ،الواليات  نیويورك
 .، القاهرةالتاريخیة للدراساتالجمعیة المصرية  ضوع -
 اتحاد المؤرخین العرب بالقاهرة. عضو -
 القاهرة ، لعربا اآلثاريین جمعیة عضو -
 (IAE  ) المصريات لعلماء  الدولیة الجمعیة عضو -

 
 

 

 :الخبرات االداريةسابعا: 
 

م وحتى  2019/ 9/ 2جامعة المنوفیة اعتبارا من  -كلیة اآلداب-رئیس قسم االثار المصرية   -

 تاريخه 

- بكلية االداب   الخدمة لالستشارات البحثيةمدير شعبة الدراسات االتاريخیة واالثرية بمركز  -
 )دورتان( م وحتى تاريخه2016امعة المنوفية ج

  , م2019/ 2018م, 2016/ 2015 ةلجامعیلالعوام اجامعة المنوفیة -عضو مجلس كلیة اآلداب  -

 م. 2019/ 2018

 م .2019/2020العام الجامعي المنوفیة جامعة  -لجنة شؤون التعلیم والطالبعضو  -

 

 م 2017/ 2016كلیة االداب العام الجامعي -عضو لجنة الدراسات العلیا  -

 

جامعة المنوفیة  –اآلداب بكلیة    البكالوريوس ةلمرحل اآلثار  إعداد الئحة وبرنامج قســملجنة  عضــو  -

 م.2016-2015عام 
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 الئحة لجنة القطاع الخاصة بفصل شعبة االثار المصرية عن  قسم التاريخ رئيس لجنة تعديل -

 م   2016جامعة المنوفیة عام  –اآلداب بكلیة 

 

  

 

 :علميةال رسائل االشراف والمناقشة على ال ثامنا:
 

 بيان بالرسائل المسجلة تحت أوال: 
 اشراف أ.د/ خالد حمزة 

 جامعة المنوفية-كلية اآلداب 

 
تاريخ   عنوان الرسالة  السما م

 التسجيل

زوجات مونتو وأبنائه في مصر القديمة  " خالد ناصر عبد الهادي 1

 " )دراسة حضارية(
2016 

مقتنیات المقابر غیر الملكیة بوادي  " أشرف حلمي فرج  2

 " الملوك )دراسة حضارية(
2017 

ادارات تموين القصر الملكي في مصر " ايمان عشماوي 3

نهاية عصر الدولة الحديثة  القديمة حتى  

 " )دراسة حضارية(

2017 

بادئات الجملة الفعلیة القبطیة, مقارنة  " فیبي عبد المسیح  4

باصولها المصرية القديمة )دراسة لغوية(  

" 

2017 

 
 ثانيا: بيان بالرسائل التي تم فحصها ومناقشتها تحت 

 اشراف أ.د/ خالد حمزة 
 المنوفيةجامعة -كلية اآلداب  -1

تاريخ   عنوان الرسالة  السما م
 التسجيل

 الدكتوراه: 1

 أسامة فريد مصطفى عثمان 
 2016 "الخیل في مصر القديمة )دراسة حضارية( 

 الماجستیر:  2

عمرو عبد الباسط السید عبد 

  الكريم 

 الزمن الثاني في اللغة القبطیة:  

)األصل, والمعنى, واالستخدام: دراسة 

 أجرومیة( 

8201 

اكرامي عبد الموجود محمد   3

 الساكت
نصوص التكريس في مقابر األفراد بجبانة  

 منف: دراسة  لغوية حضارية 

2019 
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 2019 الهروب في الفكر المصري القديم ايهاب محجوب  4

 
 رياض األ فال جامعة دمنهور -2

تاريخ   عنوان الرسالة  السما م
 التسجيل

 الماجستیر:  1

 نیفین السید خلیل بطیشة 
"دور األنشطة المتحفیة لتنمیة معرفة  فل  

 الروضة ببعض أحدا  التاريخ المصرى"
5201 

"فاعلیة برنامج أنشطة متحفیة لتنمیة   إيمان محمود عبدالحمید كريم 2

 بعض المهارات الفنیة لطفل الروضة" 
5201 

 
لنیل    افي الرسالة المقدمة منهالباحث أسامة فريد مصطفى عثمان  عضو اللجنة المشكلة لمناقشة   -1

بكلیة   "الخیل في مصر القديمة )دراسة حضارية("بعنوان الدكتوراه في التاريخ القديم درجة 

 .2016/ 11/ 30االداب جامعة المنوفیة بقرار مجلس القسم بتاريخ 

لنیل  افي الرسالة المقدمة منه شةالباحثة نیفین السید خلیل بطیعضو اللجنة المشكلة لمناقشة  -2

دور األنشطة المتحفیة لتنمیة معرفة  فل الروضة ببعض أحدا  التاريخ بعنوان    الماجستیردرجة  

 2015سبتمبر .رياض األ فال جامعة دمنهوربكلیة  المصرى"،

 ا في الرسالة المقدمة منهالباحثة إيمان محمود عبدالحمید كريم عضو اللجنة المشكلة لمناقشة  -3

"فاعلیة برنامج أنشطة متحفیة لتنمیة بعض المهارات الفنیة لطفل بعنوان    الماجستیرلنیل درجة  

 2015سبتمبر   .رياض األ فال جامعة دمنهور" بكلیة الروضة"،

زوجات مونتو وأبنائه  بعنوان "  خالد ناصر عبد الهادي زيدعلى رسالة ماجستیر الباحث    االشرف -4

 . 2016 "حضارية(في مصر القديمة )دراسة 

مقتنیات المقابر غیر الملكیة بعنوان " أشرف حلمي فرجعلى رسالة ماجستیر الباحث  االشرف -5

 . 2017 "بوادي الملوك )دراسة حضارية(

ادارات تموين القصر الملكي في بعنوان "  ايمان عشماوي  ةعلى رسالة ماجستیر الباحث  االشرف -6

 .2017 ")دراسة حضارية(مصر القديمة حتى نهاية عصر الدولة الحديثة 

بادئات الجملة الفعلیة القبطیة,  بعنوان "  فیبي عبد المسیح  ةعلى رسالة ماجستیر الباحث  االشرف -7

 .2017 "مقارنة باصولها المصرية القديمة )دراسة لغوية( 

في الرسالة المقدمة    عمرو عبد الباسط السید عبد الكريم     الباحثعضو اللجنة المشكلة لمناقشة   -8

)األصل, والمعنى,   وعنوانها : الزمن الثاني في اللغة القبطیة:  الماجستیر منه لنیل درجة 

 م 2018 واالستخدام: دراسة أجرومیة(
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 :تحكیم كت  وبحو  ومشاريع بحثیة للترقیات في مجال التاريخ واالثار اتاسع

 
 البحثیة  والمراكز  الدوريات  فى  للنشر والكت والدراسات والمشاريع البحثیة  البحو  من العديد تحكیم    

للترقیات في مجال االثار المصرية   المقدمة البحو  عن فضال   العربى؛ والعالم مصر فى العلمیة  والمؤسسات

 : التالي النحو على ،وبیانهاوتاريخ مصر والشرا االدنى القديم 

 

 مشاريع بحثیة: تحكیم أوال: 
 

 رحاب محمد سید االمیر : )جامعة جنوب الوادي, قنا( /د -1

 . 2018الغربیة".  بجبانة شیخ عبد القرنة بطیبة  94"التوثیق والنشر العلمي للمقبرة رقم       

 2018ابريل  خطاب التحكیم بتاريخ

 

 أ.د/ منصور النوبي منصور: )جامعة جنوب الوادي, قنا( -2

" تقرير مفصل عن تقییم مشروع بحث "استخدام التقنیات الحديثة في التوثیق والنشر العلمي    

التاسع بمنطقة وادي الخاصة بالملك رمسیس kV6) ) 6باعادة نشر النصف االمامي للمقبرة رقم 

 .2018الملوك بطیبة الغربیة". 

 2018ابريل  خطاب التحكیم بتاريخ

 

 

 خالد عبد النعیم محمدين: )جامعة جنوب الوادي, قنا(  -3

بجبانة شیخ عبد    367"استخدام التقنیات الحديثة في التوثیق والنشر العلمي ونشر المقبرة رقم   

 .2016القرنة بطیبة الغربیة" 

 2016مايو   التحكیم بتاريخخطاب 

 

 

 

 :في التاريخ ثانیا:  تحكیم كت 
 

 ( جامعة الطائف)المجلس العلمي  -1

:  كتاب ديوان شةور الةه  في االكسیر لعلي بن موسى بن أرفع راس األندلسي الجیاني              

 . 2012دراسة وتحقیق, مطبوعات جامعة الطائف, أبريل 

 2015خطاب التحكیم بتاريخ مايو  
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 جامعة صنعاء() الدوري عثمان مهدي العزيز عبد قیس -2

 .  2012 أبريل ،دار التوفیق للطباعة والنشر تاريخ الدولة االموية،           

 

 2015خطاب التحكیم بتاريخ مايو  

 

 

االثار المصرية تحكیم بحو  للترقیات الى درجة استاذ واستاذ مساعد في مجال - ثالثا

 وتاريخ مصر والشرا االدنى القديم:

 
 احمد مصطفى عثمان -1

 Ein verborgenes Allerheiligstes für Amun, den verborgenen Gott? Die 
architektonische Ausführung eines theologischen Konzepts, DAI, 
Sonderschrift 16 (Gedankschrift für Prof. Dr. Sayed Tawfik), 2009. 

 2017مايو   خطاب التحكیم بتاريخ

 

 عماد احمد ابراهیم الصیاد  -2

"القروض في مصر القديمة : المسمى والمفهوم  والممارسة" , مجلة كلیة اآلداب,           

 . 2012جامعة الفیوم, العدد السادس, يناير 

 2016خطاب التحكیم بتاريخ نوفمبر 

 

 

 احمد مصطفى عثمان -3

Eine Scheintür für Snti aus Naylet El-Batran Ausgrabung, Journal of 

Faculty of Archaeology, South Valley University,2013. 

 2017خطاب التحكیم بتاريخ مايو  

 

 

 فايز انور عبد المطل   -4

الفیوم نموذجا", اعمال المؤتمر الدولي لكلیة االثار, -"مطامیر العصر الحجري الحديث في مصر   -5

 .2014, ابريل 9-7جامعة الفیوم " االتجاهات الحديثة في علوم االثار", في الفترة من  

 2016 ديسمبر خطاب التحكیم بتاريخ

 عماد احمد ابراهیم الصیاد -6

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

 2016خطاب التحكیم بتاريخ نوفمبر 

 

 حسني عبد الرحیم حسن  -7
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 .2014, 9"أجزاء من تابوت بكوم الشقافة", مجلة كلیة اآلثار, جامعة جنوب الوادي, العدد 
 2017يناير  خطاب التحكیم بتاريخ             

 

 حسني عبد الرحیم حسن  -8

, 9" بعات االقدام والصنادل في مصر والنوبة", مجلة كلیة اآلثار, جامعة جنوب الوادي, العدد   

2014. 
 2017خطاب التحكیم بتاريخ يناير  

 عماد احمد ابراهیم الصیاد  -9

"دور المعبود المحلى حمن في الكت  الدينیة" , مجلة االتحاد العام لالثاريین العرب, العدد 

 .2015السادس عشر, 

 2016خطاب التحكیم بتاريخ نوفمبر 

 

 حسني عبد الرحیم حسن  -10

 . 2015, 39"المخرو  العطري في مصر القديمة", مجلة كلیة االداب, جامعة سوهاج, العدد 
 2017خطاب التحكیم بتاريخ يناير  

 

 د/ ايمان السید خلیفة  -11

المؤتمر الدولي األول  بیرو", اعمال  سواحل التاريخ على قبل ما وعصور اكاراي "فخار

 -كلیة االثار 2015اكتوبر  24- 21األثرية والمجموعات المتحفیة القیم والمشاكل والحلول 

 . 108-95, ص 205جامعة القاهرة, 

 2018خطاب التحكیم بتاريخ يونیو 

 

 حسني عبد الرحیم حسن  -12

 . 2015, 39"الشلوخ في بالد النوبة", مجلة كلیة االداب, جامعة سوهاج, العدد 
 2017خطاب التحكیم بتاريخ يناير  

 

 عماد احمد ابراهیم الصیاد -13

" قسة بتر ساا العجل في مصر القديمة", مجلة االتحاد العام لالثاريین العرب, العدد السابع  

 . 2016عشر, 

 2016خطاب التحكیم بتاريخ نوفمبر 

 

 عماد احمد ابراهیم الصیاد  -14

"وسائل اثارة حماس العمال من مناظر مقابر االفراد في مصر القديمة", مجلة كلیة األداب, 

 . 2016, العدد ثمانون, جامعة االسكندرية

 2016خطاب التحكیم بتاريخ نوفمبر 

 

 عماد احمد ابراهیم الصیاد  -15

"المیزان في محكمة الموتى قبل عصر الدولة الحديثة" , مجلة كلیة األداب, جامعة االسكندرية,  

 .2016العدد اربعة وثمانون, 

 2016خطاب التحكیم بتاريخ نوفمبر 



11 

 

 

 فايز انور عبد المطل  -16

 .2016,  40"األنتماء في مصر القديمة", مجلة االنسانیات, كلیة االداب, جامعة دمنهور, العدد   
 2016خطاب التحكیم بتاريخ ديسمبر 

 

 فايز انور عبد المطل  -17

ا.   4000"بعض العناصر الصخرية ذات المدلول الديني في تاسیلي ناجر خالل مرحلة الرعي ) 

فريقیة, معهد البحو  والدراسات االفريقیة, جامعة القاهرة, ا. م(", مجلة الدراسات اال  2000  -م

 .2016, 36العدد 
 2016خطاب التحكیم بتاريخ ديسمبر 

 

 فايز انور عبد المطل   -18

"The Spread of the Aterian Blade in Africa مجلة حولیات مخبر التاريخ ,"

 . 2016,  9, العدد  الجزائر-والحضارة والجغرافیا التطبیقیة بالمدرسة العلیا لألساتةة )بوزريعة(  
 2016خطاب التحكیم بتاريخ ديسمبر 

 

 فايز انور عبد المطل  -19

"األسلحة في الفن الصخري بالمملكة العربیة السعودية", مجلة كلیة التربیة, جامعة   

 .2016, 3, العدد 26درية, مجلد االسكن
 2016خطاب التحكیم بتاريخ ديسمبر 

 فايز انور عبد المطل  -20

"نماذج من االثار المنقولة غیر المنشورة في نقرا یس", مجلة كلیة االداب, جامعة االسكندرية,  

 .2016, 80العدد 
 2016خطاب التحكیم بتاريخ ديسمبر 

 

 

21- Eman Khalifa,                                                             

“Pottery: preliminary report” in: M. Bommas, “ Qubbet eL-Hawa, 

2016”,  JEA 102, 38-40, 2016 

 2018خطاب التحكیم بتاريخ يونیو 

 

 حسني عبد الرحیم حسن  -22

 . 2016,  40"تصوير االسرى في الحضارة المروية", مجلة كلیة االداب, جامعة سوهاج, العدد   
 2017خطاب التحكیم بتاريخ يناير  

 احمد مصطفى عثمان -23

EINE SCHEINTÜR FÜR TTW, VORSTEHER DER 

PYRAMIDENSTADT DES CHEOPS IM HAUPTMAGAZIN VON 

GIZA, Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies 

"EJARS 2016. 
 2017خطاب التحكیم بتاريخ مايو  
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 حسني عبد الرحیم حسن  -24

 .2016"تماثیل البا في النوبة", مجلة كلیة االداب, جامعة المنیا, عدد يولیو, 
 2017خطاب التحكیم بتاريخ يناير  

 حسني عبد الرحیم حسن  -25

, يولیو  83"نقوش الجندي النوبي ثهامو", مجلة االداب والعلوم االنسانیة, جامعة المنیا, عدد    

2016. 

 2017خطاب التحكیم بتاريخ يناير  

 فايز انور عبد المطل  -26

", مجلة كلیة اآلداب, جامعة في اللغة المصرية القديمة  Smt"الدالالت السیاقیة للفظة    

 .2017, 85االسكندرية, العدد 

 2016خطاب التحكیم بتاريخ ديسمبر 

 

 

 احمد مصطفى عثمان -27

Eine Scheintür für Mni aus Giza, Annales du Service 

 des Antiquités de l’Egypte. 

 2017خطاب التحكیم بتاريخ مايو  

 احمد مصطفى عثمان -28

Fragments of an assumed Dream Stela of 

Thutmosis IV from Giza, Egyptian Journal of Archaeological and 

Restoration Studies "EJARS. 

 2017خطاب التحكیم بتاريخ مايو  

 

 

 احمد مصطفى عثمان -29

Ein Rückführungssarg aus der 21. Dynastie, Annales du Service des 

Antiquités de l’Egypte. 

 

 2017اب التحكیم بتاريخ مايو  خط

 

 

 د/ ايمان السید خلیفة 

اعمال المؤتمر الدولي الخامس األثار  ”في عالم متغیر   الكتابةالمصرية القديمة نشأة دراسا “

 . 2017جامعة القاهرة,  -كلیة االثار 2017اكتوبر  31- 29في عالم متغیر 

 2018خطاب التحكیم بتاريخ يونیو 

 
 

Martin Bommas and Eman Khalifa,  

Masks in Ancient Egypt: Emergence, Development, Function and Use”, 

Scienzedell Antichtia 24, 2018 
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 2018يونیو  خطاب التحكیم بتاريخ

 

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. 

 2018التحكیم بتاريخ يونیو خطاب 

 

 

 د/ ايمان السید خلیفة 

 

  التاريخ في قبل   ما  عصور خالل  وفخارها الزراعة على  القائم االجتماعي غير التركيب  ذات المجتمعات "
 , العدد التاسع عشر  2018 العرب, لآلثاريين  العام اإلتحاد  , مجلة "مقارنة دراسة وأمريكا الشمالية، مصر 

 2018خطاب التحكیم بتاريخ يونیو 

 

 مرفت فراج عبد الرحیم محمود -

 

 الصمت كقیمة أخالقیة فى المجتمع المصرى القديم".

( 8جامعة الفیوم العدد ) –مجلة محكمة تصدرها كلیة اآلداب  -بحث منشور بمجلة كلیة اآلداب 

 م.2013يولیو 

 2019فبراير  خطاب التحكیم بتاريخ

 

 مرفت فراج عبد الرحیم محمود -

 :" الدعاء للغیر فى مصر القديمة". 

( 14جامعة الفیوم العدد ) –مجلة محكمة تصدرها كلیة اآلداب  -بحث منشور بمجلة كلیة اآلداب 

 م.2016يولیو 

 2019خطاب التحكیم بتاريخ فبراير 

 مرفت فراج عبد الرحیم محمود -

 المجتمع المصرى القديم".: :" الیتیم فى 

كلیة اآلداب جامعة القاهرة  -مجلة محكمة يصدرها قسم التاريخ  -بحث منشور بمجلة المؤرخ المصرى 

 م. 2017( يولیو 51العدد )

 2019خطاب التحكیم بتاريخ فبراير 

 

 مرفت فراج عبد الرحیم محمود -

 :" األرامل فى المجتمع المصرى القديم".

(  51جامعة دمنهور العدد ) -مجلة محكمة تصدرها كلیة اآلداب  -لة اإلنسانیات بحث مقبول للنشر بمج

 م.2018يولیو  

 2019خطاب التحكیم بتاريخ فبراير      



14 

 

 مرفت فراج عبد الرحیم محمود -

 : " المهر فى مصر القديمة".

( يناير  52دمنهور العدد )جامعة  -مجلة محكمة تصدرها كلیة اآلداب  -بحث مقبول للنشر بمجلة اإلنسانیات 

 م.2019

 2019خطاب التحكیم بتاريخ فبراير 

 

 مرفت فراج عبد الرحیم محمود -

"دور العقیدة الدينیة في الزيجات والمعاهدات السیاسیة في شرا البحر المتوسط في عصر الدولة 

 الحديثة". 

بكلیة اآلداب جامعة المنیا   -التاريخ  مجلة محكمة يصدرها قسم    -بحث مقبول للنشر بمجلة التاريخ والمستقبل  

 م. 2019( يناير 35العدد )

   2019خطاب التحكیم بتاريخ فبراير 
 د سحر البدراوي -1

„Wedelträger zur Rechten des Königs in der 18. Dynastie, 2016 

2016العدد األجنبي  -األصدار األول-آلثاريین العربمجلة االتحاد العام لل  
 2016التحكیم بتاريخ ابريل خطاب 

 

 د باسم سید احمد -2

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

 2017العدد األجنبي  -األصدار الثاني-مجلة االتحاد العام للآلثاريین العرب

 2017ابريل   خطاب التحكیم بتاريخ

 

 

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. 

 2019 مارسخطاب التحكیم بتاريخ 

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.  

 

 2019 مارسخطاب التحكیم بتاريخ 
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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. 

 

 2019 مارسخطاب التحكیم بتاريخ 

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. 

 2019 مارسخطاب التحكیم بتاريخ 

Marzouk Al-sayed Aman, 
 

“ Unusual Middle Kingdom Funerary Stela of a Man at Alexandria National 

Museum no. 223”, JARCE 53 (2017), 181-188. 

 2019 مارسخطاب التحكیم بتاريخ 

Marzouk Al-sayed Aman, 

“AN OLD KINGDOM FUNERARY SLAB STELA OF A MAN IN 

ALEXANDRIA NATIONAL MUSEUM”, Shedet 5 (2018), 1-15.  

 

 2019 مارسخطاب التحكیم بتاريخ 

 

 ومنها: :تحكیم بحو  علمیة لمجالت علمیة محكمة في العالم العربي-ثالثا: 
 

،  الیمن-للبحو  والدراسات االنسانیة  ذمارجامعة  تحكیم بحو  لمجالت علمیة عربیة منها : مجلة -

مركز   مجلةوكةلك  العراا.-االنسانیةتكريت للعلوم ،التي تصدر عن جامعة كلیة التربیةومجلة 

 الباحث مجلةو .صنعاء الیمن-دراسات يمنیة التي تصدر عن مركز الدراسات والبحو  الیمني

التاريخ والحضارة والجغرافیا التطبیقیة بالمدرسة مجلة حولیات مخبر  و الیمن -اب جامعة الجامعي،

 ومن تلك البحو :  الجزائر,-العلیا لألساتةة )بوزريعة( 

 



16 

 

مركز دراسات  مجلة  وجهاده خلف جبال البرتات، القائد المجاهد عبد الرحمن عبد   الغافقي" -1

 . صنعاء الیمن-2013,  , مارس108العدد  ،يمنیة

 

 2015خطاب التحكیم بتاريخ 

 

 الیمن،  اب جامعة الجامعي، الباحث مجلة البدايات األولى لعلم الفلك، تاريخ" -2
 2010 الثاني العدد 

 

 2015خطاب التحكیم بتاريخ مايو  

 

  جامعة ذمار  مجلة  الدور الفرنسي في الحروب الصلیبیة"،  الدوري عثمان مهدي العزيز عبد قیس -3

 . , الیمن2014, , مارس18العدد  ،للبحو  والدراسات االنسانیة 

 

 2015خطاب التحكیم بتاريخ مايو  

 

 .   2012 ،تكريت جامعة ،كلیة التربیة مجلة  بالد الغال في مؤلفات الجغرافیین العرب والمسلمین، " -4

 

 .2015خطاب التحكیم بتاريخ مايو  

 

جامعة ذمار للبحو   مجلة والمسلمین، العرب والرحالین الجغرافیین عند المنورة المدينة -5

 . , الیمن2015, 21العدد  ،والدراسات االنسانیة 

  

 2015خطاب التحكیم بتاريخ مايو   -

 

6- "The Spread of the Aterian Blade in Africa مجلة حولیات مخبر التاريخ والحضارة ,"

 .2016, 9الجزائر, العدد -والجغرافیا التطبیقیة بالمدرسة العلیا لألساتةة )بوزريعة( 
 

 

بجمهورية مصر القديم واالثار تحكیم بحو  لمجالت علمیة متخصصة في التاريخ رابعا:     

 العربیة منها:

 
 جامعة القاهرة. -ابكلیة اآلد-قسم التاريخ  -مجلة المؤرخ المصري -

 جامعة القاهرة -مجلة كلیة االثار  -

 مجلة كلیة األداب, جامعة االسكندرية  -
 مجلة كلیة التربیة, جامعة االسكندرية  -
 مجلة الدراسات االفريقیة, معهد البحو  والدراسات االفريقیة, جامعة القاهرة  -

 مجلة كلیة اآلداب, جامعة الفیوم   -
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 جنوب الواديمجلة كلیة اآلثار, جامعة  -
 مجلة كلیة االداب, جامعة سوهاج  -
 مجلة االنسانیات, كلیة االداب, جامعة دمنهور  -
 مجلة كلیة االداب, جامعة المنیا  -
 مجلة االداب والعلوم االنسانیة, جامعة المنیا -
 العرب  لآلثاريين العام اإلتحاد مجلة -
 جامعة المنیا بكلیة اآلداب  -قسم التاريخ  -مجلة التاريخ والمستقبل  -
 "جامعة الفیوم "شدت -مجلة كلیة اآلثار -

 

 

 

 بیان اإلنتاج العلميعاشرا:

 ــــــــــــــ            
 :النشر العلميأوال : 

 ــــــــــــــ         
 

 :األجنبیةباللغة دولیة بحو   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. 

 
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, 
Göttingen 2006, pp. 73-87. 

 
4- Khaled Ahmed Hamza Awad, "Zwei stele des Mittleren  Reiches im 

Louvre", in: MDAIK 63 (2006), pp. 53-67. 
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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. 
3-11. 
 

7- Khaled Ahmed Hamza Awad, "Zwei Totengedenksteine des   späten 
Mittleren 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 
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 دراسات وترجمات باللغة األجنبیة:: ثانیا
لمنطقة المقابر الملكیة في أم القعاب   17ترجمة تقارير حفائر المعهد األلماني لآلثار بالقاهرة، البعثة رقم    -1

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

 

م  2003في الصحراء الغربیة، عام   ACACIA ترجمة التقرير األول لحفائر رودلف كوبر، مشروع  -2

 تحت عنوان: 
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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 altägyptischen Recht des 16. bis 10. Jhs. v. 
u. Z. Weimar 1971 (FRR 30) 198 S.  ) )تحت النشر   

 اسم الكتاب باللغة العربية 
ي  
 
القرون من السادس عشر حتى العاشر قبل الميالد دراسات حول القانون المرصي القديم ف

 لمؤلفه أ. م. لوريه 
 

 

 :باللغة العربیةودراسات  علمیة بحو كت  وا: لثثا
 

 الكت : - أ

أثرية, دار النشر للجامعات, الطائف في التراث العربي: دراسة حضارية وثائقية    خالد أحمد حمزة عوض، -1
 م. 2019, القاهرة 1ط 

مطاتع  ، الفرعونية منذ فجر التاريخ حتى نهاية الدولة الحديثةمصر  حضارةخالد أحمد حمزة عوض:  -2
 2019 جامعة المنوفية

مطاتع  ، عصر الدولتين القديمة والوسطى-الفنون والعمارة في مصر الفرعونيةخالد أحمد حمزة عوض: -3
 .  2018جامعة المنوفية 

مصر القديمة منذ فجر التاريخ حتى نهاية عصر الدولة   وحضارةخالد أحمد حمزة عوض: تاريخ  -4
 .  2018  مطاتع جامعة المنوفية، الوسطى

 2018, مطاتع جامعة المنوفية، مدخل الى علم االثارخالد أحمد حمزة عوض:  -5
    2018, مطاتع جامعة المنوفية . بالد النوبة أثارخالد أحمد حمزة عوض:  -6
7- Khaled Ahmed Hamza Awad, Texts and Readings in Ancient Egyptian History  

and Civilization, Part 2: the new Kingdom, Menoufia, 2019 

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

 
and Civilization, Part 1: The Old and Middle Kingdoms, Menoufia, 2018 

    .2019القاهرة ، الفرعونية في عصر الدولة القديمة خالد أحمد حمزة عوض: تاريخ مصر  -9
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 2017, مطاتع جامعة المنوفية االثار المصرية تالدلتا,خالد أحمد حمزة عوض:  -13

االنتقال الثاني حتى نهاية عصر  مصر القديمة منذ عصر  وحضارةخالد أحمد حمزة عوض: تاريخ  -14
    .2016 مطاتع جامعة المنوفية،   الدولة الحديثة

حتى نهاية عصر الدولة   بداية االسراتمصر القديمة منذ الفن والعمارة في خالد أحمد حمزة عوض:   -15
   .2016  مطاتع جامعة المنوفية،  الوسطى

 

   2015, مطاتع جامعة المنوفية،  أثار الجيزة ومصر الوسطىخالد أحمد حمزة عوض:  -16

 

   2015,  مطاتع جامعة المنوفية، أسوان أثارخالد أحمد حمزة عوض:  -17

 

   2015, مطاتع جامعة المنوفية، المجتمع المصري القديمخالد أحمد حمزة عوض:  -18

 

واالقتصادية  المصرية القديمة، الجزء الثاني: الحياة االجتماعية  الحضارة خالد أحمد حمزة عوض: -19
 . 2015,  مطاتع جامعة المنوفية ,والسياسية واإلدارية والقضائية

القاهرة  ، سوريا(–خالد أحمد حمزة عوض: محاضرات في تاريخ وحضارة الشرق االدنى القديم )العراق  -20
2014.   

اإلنسانية،  ، دار عين للدراسات والبحوث مخازن الغالل في مصر القديمة، خالد أحمد حمزة عوض -21
 . 2007القاهرة 

، حتى نهاية عصر الدولة الوسطى  محاضرات في مالمح حضارة مصر القديمة،  خالد أحمد حمزة عوض -22
 .  2003 مطاتع جامعة المنوفية

 

خالد أحمد حمزة عوض، محاضرات في مالمح حضارة مصر القديمة في عصر الدولة الحديثة، مطاتع   -23
 .  2003جامعة المنوفية 
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 البحوث العلمية:ب: 

العدد التذكاري   ودروب الطائف القديمة في كتاتات المؤرخين والرحالة",قرى  "  ,خالد أحمد حمزة عوض -1
 , )تحت النشر(.2019 لتكريم عالم اآلثار األستاذ الدكتور زاهي حوا , 

كاظ في العصر الجاهلي: رؤية تاريخیة وحضارية من خالل كتابات المؤرخین ع    ,خالد أحمد حمزة عوض -2

, كلیة اآلثار  2017اكتوبر  31 - 29اآلثار والترا  في عالم متغیر لمؤتمر الدولي الخامساوالرحالة," 

 . 100-87, القاهرةجامعة -

 ، تحقيق طريق النبي ولى هللا عليه وسلم في رحلتيه من مكة الى الطائف "خالد أحمد حمزة عوض, -3
منشور في العدد تحث وما ارتبط بهما من مواقع ومعالم تاريخية وأثرية: منهج مقترح ورؤية توثيقية". 

المنعقد العصور"  ومؤثراتها عبر القديم األدنى الشرق  الدولي "حضارات العلمي المؤتمرالخاص تاتحاث 
 2016  مار 15-13  من الفترة الزقازيق خالل جامعة-القديم األدنى الشرق  لحضارات العالي لمعهدا  فى

القديم, العدد  األدنى الشرق  , مجلة حضارات العراق في تابل جامعة-األساسية التربية كلية تاالشتراك مع
 . 326- 299. الجزء األول,  2016اكتوبر -السنة الثانية-الثاني

 

 

الحديثة", تحث منشور   في عصر الدولة Nw-Imn أضواء على لقب "أحمد حمزة عوض,خالد     -4
 53-38ص ،م 2010 ،العدد الحادي عشر ،العرب تمجلة االتحاد العام لآلثاريين

 

: دراسة فيما بين العصر الصاوي والعصرين اليوناني  أمنية ألقابخالد أحمد حمزة عوض, "ثالثة  -5
الحلقة  ،المؤتمر الحادي عشر لالتحاد العام لآلثاريين العربمنشور ضمن كتاب والروماني"، تحث 

 161-177.ص ،الجزء األول ، 2008أكتوبر  ،التاسعة

وولتهما بلقب    Sn mrو  imy-rA SnTخالد أحمد حمزة عوض, "دراسة في إشكالية لقبي  -6
, الحلقة التحاد العام لآلثاريين العربل منشور ضمن كتاب المؤتمر التاسع"، تحث 

 . 161-177, ص2006نوفمبر   الساتعة,

 
منشور ضمن  ومغزاه في النصوص الدينية"، تحث  Nwt.K-Nwخالد أحمد حمزة عوض, "تعبير  -7

-59 ص ، 2003، أكتوبر الحلقة الراتعة العرب،التحاد العام لآلثاريين ل كتاب المؤتمر الساد 
66. 
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 :مقاالت وبحو  عامة ج:
 

"جوان  من قصة يوسف علیة السالم في مصر: رؤية تاريخیة"، حولیات    عوض،أحمد حمزة  خالد   -1

 .2005كلیة التربیة للبنات، الطائف، 
 

عجاز األسلوب القرآني"، إخالد أحمد حمزة عوض، "فرعون موسى: رؤية تاريخية معاورة في ضوء   -2
 . 39-26, ص  2010مجلة وج, إودار النادي األدبي تالطائف, العدد الراتع, ابريل 

 
 :علمیةال مشاريع: الرابعا  

 
" مشروع  أثرية " الطائف في الترا  العربي: دراسة حضارية وثائقیة  المشروع البحثيباحث رئیسي في  

 . 1430 -1429جامعة الطائف للعام الدراسي  إلىمقدم 
 

 
 عرض موجز عن المشروع:

التاريخیة والحضارية واألثرية والوثائقیة لمدينة اشتمل هةا البحث على دراسة شاملة لجمیع الجوان         

ائف في كـت  الترا  العربي  ة الـط ديـن اء عن ـم ا ـج ل ـم ه ـك ةا البـحث بین دفتـی ث جمع ـه ة بحـی ديـم ائف الـق الـط

 والمصادر التاريخیة وكتابات الرحالة.

لة وما تحويه فقد تضـمنت الدراـسة الموقع الجغرافي لمدينة الطائف ووصـفها في كت  المؤرخین والرحا     

هةه المدينة من أودية وعیون وقرى و را قديمة مهمة. وتناولت الدراســـة أيضـــا  قطر الطائف ومؤرخیه 

ــة لتاريخ الطائف في العصــر الجاهلي  بالتألیف،وأهم المؤلفات التي أفردت الطائف  ــتملت على دراس كما اش

األخیر من حیث األوضــاع الســیاســیة واالقتصــادية والدينیة ودور قبیلة ثقیف فیها، ثم تاريخ مدينة الطائف 

ن في مجريات األحدا  آنةاك. وأخیرا  یالخلفاء الراشـدين واألمويین ودور الثقفی النبوة، وعصـريفي عصـر 

راســـة أثرية كاملة لمدينة الطائف من حیث المباني والمنشـــرت األثرية والنقوش والكتابات تضـــمن البحث د

 المختلفة.

 

 
 النشا  العلمي و التطبیقي: الحادي عشر
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    ــــــــــــــ                     
 :مشاركة –: حضور  الدولیة : المؤتمراتأوال 
 

 : الدولیةالمؤتمرات ا -أ
 

,  2017اكتوبر  22 -  19اآلثار والترا  في عالم متغیر  لمؤتمر الدولي الخامسافى أعمال  مشاركةال -1

كاظ في العصر الجاهلي: رؤية تاريخیة وحضارية من خالل كتابات ع  عنوانها: تحثية ورقة ونشر والقاء 

 . المؤرخین والرحالة"
 

)رئيس  العصور"   ومؤثراتها عبر القديم األدنى الشرق  الدولي "حضارات العلمي المؤتمر فى أعمال    مشاركةال -2
 مصر جمهورية في الزقازيق  جامعة-القديم األدنى الشرق  لحضارات العالي المعهد المنعقد فى ، جلسة(

،  2016  مار 15- 13  من الفترة خالل العراق في تابل جامعة-األساسية التربية كلية العربية تاالشتراك مع
تحقيق طريق النبي ولى هللا عليه وسلم في رحلتيه من مكة الى  عنوانها: "تحثية ورقة ونشر والقاء 

 وما ارتبط بهما من مواقع ومعالم تاريخية وأثرية: منهج مقترح ورؤية توثيقية".  ،الطائف

متغیر والمنعقد بكلیة  اآلثار والترا  في عالم  لمؤتمر الدولي الخامسافي  وإلقاء بحث  المشاركة بنشر -3

كاظ في العصر الجاهلي: رؤية  ع  بعنوان:  . 2016اكتوبر  22 -  19جامعة القاهرة في الفترة  اآلثار

 .تاريخیة وحضارية من خالل كتابات المؤرخین والرحالة"
 

المؤتمر السنوى للجمعیة المصرية للدراسات التاريخیة تحت عنوان " فى أعمال بالحضور  المشاركة -4

 م. 2015ابريل  29 –  28المؤرخون العرب والدراسات التاريخیة في الفترة 
 

والةي عقد في المؤتمر الحادي عشر لالتحاد العام لآلثاريین العرب،  مشاركة بنشر وإلقاء بحثال -5

"  بعنوان: "ثالثة 9م، "دراسات في آثار الو ن العربي  2008أكتوبر   21-18في الفترة من  سوهاج،  ب

    : دراسة فیما بین العصر الصاوي والعصرين الیوناني والروماني".أمنیة ألقاب
  

الدولي لتكريم عالم المصريات األستاذ الدكتور عبد   ي المؤتمر العلميف مشاركة بنشر وإلقاء بحثال  -6

 Acts of the International Academic Ceremony in Honour of of:الحلیم نور الدين

M.A. Nur el-Din "The Horizon: Studies in Egyptology"  ,المجلس األعلى والةي عقد ب

 بعنوان: م, والبحث  2007ابريل  10-12 في الفترة من القاهرة,-لآلثار
        Zwei Denkmäler aus dem Louvre: C28 und 

C179""                                                                                                                  

نوفمبر    لآلثاريین العرب، القاهرةلالتحاد العام  تاسعالمؤتمر ال مشاركة بنشر وإلقاء بحث فيال -7

     imy-rA SnTبعنوان: "دراسة في إشكالیة  لقبي    "7، "دراسات في آثار الو ن العربي  م  2006

 ". وصلتهما بلق    Sn  mrو  
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في الفترة  لآلثاريین العرب، القاهرة،  لالتحاد العام  في المؤتمر السادس    مشاركة بنشر وإلقاء بحثال  -8

و  Nwt.K-Nw" بعنوان: " تعبیر 4، "دراسات في آثار الو ن العربي م2003أكتوبر  6-4من 

   في النصوص الدينیة".  مغزاه
 

المؤتمر العلمي السنوي والذي عقد بكلية اآلداب جامعة بالحوار والمناقشة في  مشاركةال -9

 عبر العصور التاريخية ". بعنوان “المنوفيةم  2002مارسالفترة من المنوفية في 

 
المؤتمر الدولي الثالث للمصريات المنعقد بفندا میناهوس  في    بالحوار والمناقشة  مشاركةال -10

   . 2000عام في بالقاهرة 
 

  العلمیة:الندوات  -ب
 

رنسیة باداب جامعة المنوفیة والقاء فسمنار قسم اللغة المشاركة والحضور في ورشة عمل لا -1

فى  محاضرة بعنوان : دور العلماء الفرنسیین في الكشف عن اسرار الحضارة المصرية القديمة

 م           2017 نوفمبر
 

 EGYPTIANبعنوان  ARCEمحاضرة المركز االمريكي للبحو   فى بالحضور  المشاركة  -2

MUSEUM CAIRO BETWEEN TODAY AND TOMORROW  والتي القاها

نوفمبر   18االستاذ الدكتور حسن سلیم استاذ علم المصريات باداب عین شمس وذلك بتاريخ األربعاء  

 بمقر المركز بسیمون بولیفار بالتحرير  2016

اال لس التاريخي للسیرة النبوية  –مشاركة والحضور في ورشة عمل دارة الملك عبد العزيز لا -3

بعنوان تحقیق  ريق مسار الرسول صلى علیه وسلم من مكة الى الطائف والمعالم المرتبطة بالسیرة  

          م  2014 فبرايرفى  النبوية في محافظة الطائف المنعقدة في فندا اوالف انترناشیونال بالطائف
دارة  -مشاركة والحضور في ندوة اللقاء التعريفي لوضع االستراتیجیة العلمیة لمركز تاريخ الطائف  لا -4

           م 2014 ينايرفى  الملك عبد العزيز المنعقدة في فندا االنتركونتننتال بالطائف
  2016-2015 الجامعي )مقرر المؤتمر( للعام المؤتمر العلمي لقسم التاريخ واآلثاراعداد وتنظیم  -5

"دور قسم التاريخ في  , والقاء محاضرة بعنوانم2016/ 5/ 4الموافق    االربعاءوالمنعقد يوم 

 تنمیة المجتمع"

 في منتدى اآلثار المصرية في سیمینار معهد المصريات والبحو   بالحوار والمناقشة مشاركةال -6

 2003المانیا عام -بجوتنجن (Seminar für Ägyptologie und koptologie)  والقبطیات

 م. 2005و
         م   2003جامعة المنوفیة فى يناير  -إعداد وتنظیم الندوة المنعقدة بكلیة اآلداب  -7

 " اآلثار المصرية: أسئلة أم أجوبة ؟ ".  نبعنوا        

 

         م   2003جامعة المنوفیة فى يناير  -إعداد وتنظیم الندوة المنعقدة بكلیة اآلداب  -8

 " اآلثار المصرية: أسئلة أم أجوبة ؟ ". نبعنوا         
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م  2002محاضرة في سیمینار قسم التاريخ بكلیة اآلداب جامعة المنوفیة في فبرايرمشاركة بإلقاء ال -9

 مصر القديمة ".  بعنوان  " إدارة الخزانة في 
 

المعهد الهولندي لآلثار المصرية  ب  عقدتالندوة العلمیة التي  في    بالحوار والمناقشة  مشاركةال -10

 ".الحديثة في منطقة الجیزة  األثرية" الحفائر  نبعنوا  ,م 1997بالقاهرة في ديسمبر 

 
 
 

 : الدورات التدريبیة:انیثا
تنمیة قدرات أعضــاء هیئة   مركزبجامعة المنوفیة    "واالعتماد" توكید الجودة حضــور دورة بعنوان   .1

 م. 2006يولیه  26 -24من   التدريس

 

تنمیة قدرات أعـضاء هیئة   مركزبجامعة المنوفیة   " اتخاذ القرار وحل المـشكالتحـضور دورة بعنوان   .2

 م. 2005يولیه  12 -9من   التدريس

من   تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدريس  مركزبجامعة المنوفیة    " تصمیم المقررحضور دورة بعنوان   .3

  م. 2006أغسطس  3 -1

ــور دورة بعنوان   .4 ــرها دولیاحضــ تنمیة قدرات   , مركزبجامعة المنوفیة " اعداد البحو  الدولیة ونشــ

 م. 2006أغسطس  26 -24من   أعضاء هیئة التدريس

  تنمیة قدرات أعضـاء هیئة التدريس مركز   قاهرةلبجامعة ا  "تنظیم المؤتمرات" حضـور دورة بعنوان   .5

 م. 2010 يولیو 27 -24من 

تنمیة قدرات أعضـــاء هیئة مركز   قاهرةبجامعة ال "نظام الســـاعات المعتمدة" حضـــور دورة بعنوان   .6

 م. 2010 يولیو 29 -27من   التدريس

تنمیة قدرات أعضــاء  مركز   قاهرةبجامعة ال  "مشــروعات البحو  التنافســیة" حضــور دورة بعنوان   .7

 م. 2010 يولیو 26 -24من   هیئة التدريس

من   تنمیة قدرات أعـضاء هیئة التدريسمركز   قاهرةبجامعة ال "النـشر العلمي" حـضور دورة بعنوان   .8

 م. 2010 يولیو 29 -27

أعضــــاء هیئة تنمیة قدرات  مركز   قاهرةبجامعة ال "اخالقیات البحث العلمي" حضــــور دورة بعنوان   .9

 م. 2010 يولیو 29 -27من   التدريس

  تنمیة قدرات أعضـاء هیئة التدريس مركز    المنوفیةبجامعة    "االدارة الجامعیة" حضـور دورة بعنوان   .10

 م. 2013 يونیو 26 -25من 

تنمیة قدرات أعضـاء هیئة مركز    المنوفیةبجامعة    "ادارة الوقت واالجتماعات" حضـور دورة بعنوان   .11

 م. 2013 يونیو19 -18من   التدريس

ــور دورة بعنوان   .12 ــي حضــ ــســ ــروع التقويم التطويري والتقويم البرامجي والمؤســ بفنــدا " مشــ

 م. 2011اكتوبر 12-11من   المملكة العربیة السعودية– االنتركونتننتال بالطائف

 

 

 :والتدريسیة األكاديمیة الخبرة الثاني عشر:
 رات مقر غالبیة  تغطي التي والمقررات المواد من العديد بتدريس السیرة صاح  قام     
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 من كل في( واإلنجلیزية العربیة باللغتینرا مقر  ٥١)  المصرية القديمةا واآلثار والحضارةالقديم  التاريخ
 التربیةو اآلداب بكلیاتالطائف ) وجامعة( وتربية السادات  اآلداب  والتربية اتبكلي) المنوفیة جامعة

 رسات ا الد ومرحلة والمعاهد العليا للسياحة والفنادق )مرحلة الليسانس )الشريعة والدراسات االسالمیة و

 كل من:  وتلك هةه  ومن(  العلیا

 

 لمستوى اللیسانس               المنوفیة() جامعة واالثارالتاريخ قسم  كلیة األداب التدريس فىـ  1 

 واهم المقررات التى تم تدريسها: . تاريخهحتى  1990منة عام 
 

 (. األولى )للفرقة الفرعونیة عصر الدولة القديمة والوسطى  الدولةتاريخ  - 1

 (.األولى )للفرقة الفرعونیة وحضارتها  الدولةتاريخ  -2

 (. األولى )للفرقةالتاريخ مدخل إلى علم ا -3

 (.األولى )للفرقةحضارة مصر القديمة منة فجر التاريخ حتى نهاية عصر الدولة الحديثة -4

 . (األولى )للفرقة االثار مدخل إلى علم-5

 الثانیة(.  للفرقة) الفنون والعمارة عصر الدولتین القديمة والوسطى-6

 .الثانیة( للفرقةالقديم، )الشرا األدنى  تاريخ -7

 الثانیة(. للفرقة، )الجیزة ومصر الوسطىأثار  -8

 (.الثالثةا للفرقة، )أثار أسوان -9

   لثالثة(.ا )للفرقةمنهج البحث التاريخي   -10

 (.لثةالثا للفرقة، )اثار الدلتا وسقارة -11

 (. لثةالثا للفرقة) ((Historical Texts in Englishنصوص تاريخية تاللغة االنجليزية-12

 (. الرابعةا للفرقة، )المصرية القديمة اللغة  -13

 (. الرابعةا للفرقة، )اثار النوبة -14

 (. لرابعةا للفرقة، )"المجتمع المصري القديم"موضوع خاص   -15
 

 

لمستوى اللیسانس   -جامعة المنوفیة -التاريخ قسم  التربیةالتدريس فى كلیة  -2              

 واهم المقررات التى تم تدريسها: تاريخهحتى  1990منة عام 
 
 . (األولى )للفرقةمدخل إلى علم التاريخ  -1   

 الثانیة (. للفرقة  الشرا األدنى القديم, مصر والعراا ) تاريخ - 2     

 لثالثة(.ا )للفرقةمنهج البحث التاريخي  -3     

 حضارة مصر القديمة )الفرقة الثانیة( - 4     

 

لمستوى السادات  فرع -جامعة المنوفیة -التاريخ قسم  التربیةالتدريس فى كلیة  -3              

 م واهم المقررات التى تم تدريسها: 2003حتى  1990اللیسانس منة عام 

 
 . (األولى )للفرقةتاريخ شبه الجزيرة العربیة القديم  -  1   
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 الثانیة (.  للفرقة)إيران  القديم،الشرا األدنى  تاريخ - 2     

 

لمستوى اللیسانس ارشاد سیاحي قسم  المعهد العالي للدراسات النوعیةالتدريس فى -4          

 :التى تم تدريسهام واهم المقررات  2003حتى  2002منة عام 
 
 . (األولى )للفرقة  تاريخ مصر القديمة - 1    

 . لثالثة(ا )للفرقةاللغة المصرية القديمة  -  2   

 .لثالثة(ا )للفرقةاللغة القبطیة  - 3    

 . الرابعة( )للفرقةإرشاد سیاحي باللغة األلمانیة  - 4    

 

      

 

قسم -  القديم التاريخ ماجستير شعبةبرنامج  ,لمرحلة الدراسات العلياالتدريس  -5       

حتى تاريخه  -2015عام   -لمستوى اللیسانس   -جامعة المنوفیةكلیة االداب -التاريخ واالثار

 تدريسها:واهم المقررات التى تم 

 في التاريخ القديممناهج البحث -  1
 موضوع خاص في التاريخ القديم- 2
 نصوص تاريخية بلغة اوربية  -3

 

قسم التاريخ - المصرية االثاربرنامج ماجستير  لمرحلة الدراسات العليا,التدريس  -6    

المقررات التى تم حتى تاريخه واهم  -2015عام   -  -جامعة المنوفیةكلیة االداب -واالثار 

 تدريسها:
 

 نصوص هيروغليفية -1 
 نصوص اثرية بلغة اوربية -2

         

جامعة كلیة االداب -المصريةاالثار برنامج دكتوراه  لمرحلة الدراسات العليا,التدريس  -7

 :حتى تاريخه واهم المقررات التى تم تدريسها -2015عام   -المنوفیة
 

 الفن في العصر المتأخر - 1
 قراءات اثرية بلغة اوربية - 2
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 لمستوى اللیسانس  )الفرقة المنوفیة() جامعة االثار قسم  كلیة األداب التدريس فىـ  8

 . واهم المقررات التى تم تدريسها: 2018-2017(. العام الدراسي الحالي األولى
 

 االثارمدخل إلى علم  -1

 نصوص وقراءات اثرية باللغة االوربیة )عصر الدولتین القديمة والوسطى(  -2

Texts and Readings  in Ancient Egyptian History and Civilization 
 

 
 


