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 السيرة الذاتية        

 بيانات عامة:

 :محمد عبد الحليم دراز أحمد االسم 

  التاريخ القديمالدرجة األكاديمية: أستاذ  –الوظيفة الحالية      

  جامعة المنوفية  –كلية اآلداب  -واألثارجهة العمل: قسم التاريخ 

  : القديم التاريخالتخصص الدقيق 

    الحالة االجتماعية :  متزوج    

    : 5عدد األبناء 

 الجنسية : مصري 

  2/11/1551تاريخ الميالد 

  : منوف منوفية – تتامكان الميالد 

 اللغات التي يجيدها: اإلنجليزية 
 

 جمهورية مصر العربية - محافظة المنوفية - منوف – العنوان البريدي في مصر : تتا 

 البريد االلكتروني  :ahmedderaz19@yahoo.com 

  : 0483669736أرضي تليفون  -01005736114تليفون محمول 
 

 المؤهالت العلمية )حسب أولوية الحصول عليها(:

الدرجات 

 الجامعية

تاريخ 

 الحصول
 التقدير الدولة الجامعة الكلية

   ليسانس آداب

 تربيةو
 جيد جدا مصر المنوفية التربية 1512

 جيد جدا مصر عين شمس اآلداب 1515 دابآليسانس 

 ممتاز مصر الزقازيق اآلداب 1551 ماجستير

 مصر المنوفية اآلداب 1551 دكتوراه
 فشرالمرتبة 

 ثانيةال
 

  عنوان رسالة الماجستير:

 مصر وفلسطين فيما بين القرن الحادي عشر و الثامن ق.م. 
 

 سالة الدكتوراةعنوان ر

 مصر و ليبيا فيما بين القرن السابع و القرن الرابع ق.م.  

 التدرج العلمي والوظيفي )من األحدث إلي األقدم(:

 جهة العمل الوظيفة م.
الدو الفترة

 إلي من  لة

 مصر اآلن 2/1/2111 قسم التاريخ  االتاريخ القديم أستاذ  1
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 جامعة المنوفية -كلية اآلداب 

 التاريخ القديم درس م 2
 قسم التاريخ 

 جامعة المنوفية -كلية اآلداب 
 مصر 22/11/2111 22/2/1551

2 
التاريخ القديم مدرس 

 المساعد

 قسم التاريخ 

 جامعة المنوفية -كلية اآلداب 
 مصر 22/12/1991 11/5/1997

 معيد 4
 قسم التاريخ 

 جامعة المنوفية -كلية االداب 
 مصر 1551 1511

 معيد 5
كلية –قسم الدراسات االجتماعية 

 جامعة المنوفية-التربية
 مصر 1511 1512

  :البرامج التدريبية

o  2115 –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة المنوفية  -أخالقيات وأداب المهنة   

o مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريسو القيادات-مهارات االتصال الفعال 

o 2111 –جامعة المنوفية  –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -ة الفريق البحثي إدار 

o  مركز الدراسات االستراتيجية وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  -معايير الجودة في العملية التدريسية

  2112 –والقيادات، جامعة المنوفية 

o  عضاء هيئة التدريس و القيادات الجامعية مركزتنمية قدرات أ –ادارة البحث العلمي 

o  القيادات الجامعية لتدريس ومركز تنمية قدرات أعضاءهيئة ا–االتجاهات الحديثة في التدريس 

o مركزتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات الجامعية  -تصميم المقرر 

o  درات اعضاء هيئة التدريس نمية قمركزالدراسات االستراتيجية و ت –مشروعات البحوث التنافسية

  2112-القيادت و

o 2112-القيادات رات اعضاء هيئة التدريس وتنمية قدمركزالدراسات االستراتيجية و –ة الساعات المعتمد  

o  2111نوفمبر  15-12-المنصورة -اكادميةالدلتا للعلوم–المؤتمر الدولي للمعلومات  

o 2111-جامعة االسكندرية –صائي رعاية الشباب دورة البرنامج الموازي العضاء هيئة التدريس و اخ  

o تنمية قدرات اعضاء ركزالدراسات االستراتيجية وم -في األعمال الجامعية  قانونيةلانب المالية واوالج

  2112-هيئة التدريس و القيادات 

o 2112 -مركزالدراسات االستراتيجيةو تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسو القيادات-اإلدارة الجامعية  

 

 اإلنتاج العلمي 
 أبحاث في مؤتمرات

الجهة  المؤتمر عنوان البحث م

 المنظمة
مكان 

 انعقاده

 تاريخه

1 
حوار الحضارات القديمة في 

 المنطقة العربية
 مؤتمر اعالم دمياط الرابع عشر

كلية التربية 

جامعة 

 المنصورة

 كلية التربية

 فرع دمياط

22-22 

ابريل 

2111 

 مدينة "مسد" 2
الفيوم الرابع العواصم مؤتمر 

 المدن الكبري في مصر و

 جامعة القاهرة 

 كلية اآلثار 

 فرع الفيوم

 كلية اآلثار 

 فرع الفيوم

ابريل  1-5

2114 

2 
مدينة اشمون في العصور 

 القديمة
 مؤتمر الفيوم الخامس 

جامعة القاهرة 

كلية االثار فرع 

 الفيوم

 كلية االثار 

 فرع الفيوم

ابريل  2-4

2115 

4 

          ناظر صيد االسماك م

الطيور على مقابر النبالء و

 في الدولة الحديثة

 االحتفالية العلمية الدولية لتكريم

 نور الدين ا. د. عبد الحليم 

 

الثار ة اكلي

 جامعة القاهرة
 القاهرة

11-12 

ابريل 

2111 

 الكوم االحمر "منوف"  5

 المؤتمر العربي الدولي 

بي االسكندرية مقصد سياحي عر

 عالمي 

مكتبة 

 االسكندرية

مكتبة 

 االسكندرية

21-22 

ابريل 

2111 

1 
الزواج و الطالق في ايران 

 في العصور القديمة

المؤتمر الدولي الثالث 

"الحضارات القديمة التاثير و 

جامعة عين 

 شمس 

مركز 

الدراسات 

21-

مارس 21
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البردية و  التاثر"

 النقوش

2112 

 

 مقاالت في دوريات

 قالةعنوان الم م
 نوع المقالة
)تأليف/ترجمة/

 تحقيق(

اسم 

 الدورية

تاريخ 

 النشر
جهة 

 اإلصدار

مكان 

 اإلصدار

1 
منوف في العصور  مدينة

 القديمة
 تأليف

مجلة بحوث كلية 

االداب جامعة 

 المنوفية 

1551 

كلية اآلداب 

جامعة 

 المنوفية

كلية 

اآلداب 

جامعة 

 المنوفية

2 
اضواء جديدة على اصل 

 ينىالشعب الفلسط
 1555 مجلة كلية اآلداب  تأليف

كلية اآلداب 

جامعة 

 المنوفية

كلية 

اآلداب 

جامعة 

 المنوفية

2 
واحات الصحراء الغربية بين 

 مصر و شمال افريقيا
 تأليف

مجلة شعبة 

الدراسات التاريخية 

 واآلثرية

2115 

كلية اآلداب 

جامعة 

 المنوفية

كلية 

اآلداب 

جامعة 

 المنوفية

4  
تاريخية اهمية اتريب ال

 االثريةو
 تأليف

مجلة شعبة 

الدراسات التاريخية 

 واآلثرية

2111 

كلية اآلداب 

جامعة 

 المنوفية

كلية 

اآلداب 

جامعة 

 المنوفية

5 
الطرق التجارية في ايران 

 )عصر الدولة االخمينية(
 تأليف

مجلة شعبة 

الدراسات التاريخية 

 واآلثرية

2111 

كلية اآلداب 

جامعة 

 المنوفية

كلية 

ب اآلدا

جامعة 

 المنوفية
 

 الكتب

 عنوان الكتاب م

 نوع الكتاب

)تأليف/ترج

 مة/

 تحقيق(

مكان 

 النشر

دار 

 النشر

تاريخ 

 النشر
رقم االيداع والترقيم 

 الدولي

1 

تاريخ و حضارة الشرق 

  االدنى القديم

 

 تأليف
االسكندر

 ية

دار التعليم 

 الجامعي
2111 

5115/2115  

9y8-9yy-6341-

09-8 

2 
تاريخ و حضارة شمال 

 أفريقيا
 تأليف

اإلسكندر

 ية

دار الكتاب 

 الجامعي
2111 

5151/2115  

2421-9yy  9y8  

09-8 

 

 

 

 اللجان العلمية:

 اللجنة م
مستوى 

 اللجنة

نوع 

 العضوية

تاريخ 

 االلتحاق 
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1 
للطالبة  المشكلة لمناقشة رسالة الماجستير اللجنة العلمية

 دعاء عاطف الشيخة

 كلية االداب 

 جامعة المنوفية
 2111 مشرف مشارك

2 
 اللجنة العلمية المشكلة لمناقشة رسالة الماجستير للطالبة

 نجالء ابراهيم

 كلية اآلداب 

 المنوفية جامعة
 2111 عضو مناقش

 اللجنة العلمية المشكلة لمناقشة رسالة الماجستير للطالب  2

 صالح علي الرفاعي

 كلية اآلداب 

 جامعة المنوفية
 2111 شاركمشرف م

اللجنة العلمية المشكلة لمناقشة رسالة الماجستير للطالبة  4

 شيماء حسين ابو خضرة

 كلية اآلداب

 المنوفية جامعة
 2115 مشرف مشارك

5 
  اللجنة العلمية المشكلة لمناقشة رسالة الدكتوراه للطالبة

 مروه منصور محمد

   

 كلية اآلداب

 جامعة المنوفية 
 2111 مشرف رئيسي

اللجنة العلمية المشكلة لمناقشة رسالة الدكتوراه للطالب  1

 صالح علي الرفاعي

 كلية اآلداب 

 جامعة المنوفية
 2112 مشرف رئيسي

اللجنة العلمية المشكلة لمناقشة رسالة الماجستير للطالب  1

 اسامة فريد عثمان

 كلية االداب 

 جامعة المنوفية
 2111 مشرف رئيسي

 

 تحكيمها:األبحاث التي شارك في 

 التاريخ المكان المجلة اسم البحث م

 

2 
 آثار الملك بسماتيك الثاني 

 بمدينة قطور محافظة الغربية

مجلة شعبة 

الدراسات 

 التاريخية واآلثرية

 كلية اآلداب 

 جامعة المنوفية
2111 

 أسباب ومالمح تقديس الملك أمنمحات الثالث في الفيوم 2

مجلة شعبة 

الدراسات التاريخية 

 اآلثريةو

 كلية اآلداب 

 جامعة المنوفية
2111 

الملكات البطلمياتعلى أواني األوينوخوي الكاملة من الخزف  4

 المزخرف )الفاينس(
 مجلة بحوث

كلية االداب جامعة 

 المنوفية
2112 

 

 -اإلشراف على الرسائل:

 رسائل الماجستير

 عنوان الرسالة اسم الباحث م
نوع 

 اإلشراف
 الكلية 

 مد عبد المجيدوالء مح 1
الزجاج في مصر القديمة عصر الدولة 

 الحديثة
 مشرف رئيسي

 كلية اآلداب

 جامعة المنوفية

 تامر محمد فوزي 2

مناظر الساعة الثانية عشرة في كتب 

العالم اآلخر على جدران مقابر وادي 

 الملوك "دراسة تحليلية مقارنة".

 مشرف رئيسي
 كلية اآلداب

 جامعة المنوفية

 الخوليداليا  2
مقارنة بين الهيراطيقي  دراسة بليجرافية

 المبكر غير المالوف والديموطيقي
 مشرف رئيسي

 كلية اآلداب

 جامعة المنوفية

 مشرف رئيسي مفهومالظالم في مصر القديمة إسالم سليمان 4
كلية االداب جامعة 

 المنوفية

 مشرف رئيسي بالحوزة العليا 15المقبرة  سها السيد حجازي 5
الداب جامعة كليةا

 المنوفية
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 رسائل الدكتوراه:

 عنوان الرسالة اسم الباحث م
نوع 

 اإلشراف
 الكلية 

 شيماء حسين ابوخضرة 1
 ايران  الحياة االجتماعية في

 عصر الدولة االخمينية
 مشرف رئيسي

 كلية اآلداب

 جامعة المنوفية

 دعاء عاطف الشيخة 2

الحيوانات في الصحراء المصرية من 

 وش و المناظر خالل النق

 دراسة أثرية

 مشرف رئيسي 
 كلية اآلداب

 جامعة المنوفية 

 حاتم الطبالوي 3
 منوف –الكوماألحمر 

 دراسة تااليخية أثرية
 مشرف رئيسي

 كلية اآلداب

 جامعة المنوفية

 

 :المشاركة في اللجان الجامعية

 اللجنة م
مستوى 

 اللجنة

نوع 

 المشاركة

 التاريخ

 إلى من

 دمة المجتمع وتنمية البيئةشئون خ 1
 كلية اآلداب

 جامعة المنوفية
 2111 1551 عضو

 الطالبشؤون التعليم و 2
 كلية اآلداب

 جامعة المنوفية
 2112 2111 عضو

 2112 2111 عضو كلية األداب  لجنة المكتبة 2
 

 : ورش العملالمشاركة في 

 الورشة م
مستوى 

 اللجنة

نوع 

 المشاركة

 التاريخ

  

 اجعات نقدية في الكتابات التاريخيةمر 1
 كلية اآلداب

 جامعة المنوفية
 21/12/2111 محاضر

 

  :عضوية الجمعيات العلمية

 الجمعية م
نوع 

 العضوية

مجال عمل 

 الجمعية
 الدولة

 مصر التاريخ عضو اتحاد المؤرخين العرب 1
 

  بعثات الحفائر

1 
 مدير بعثة الحفائر المشتركة بين جامعة المنوفية 

 ووزارة الدولة لشئون اآلثار
 قويسنا

2 

مدير بعثة الحفائر المشتركة بين جامعة المنوفية وبين كل 

من مجمع البحوث المصرية لالثار)لندن(و قسم األثار 

 برلين الحرةالمصرية بجامعة 

 قويسنا
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 األنشطة الجامعية

        

  1/1/2112 رئيس قسم التاريخ و األثار اعتبارامن -1

 2112عضو مجلس كلية األداب  -2

 2114إنشاء شعبة األثار المصرية بكلية األدابعام  -2

 2114إنشاء شعبة الدراسات العليا فيالتاريخ القديم واألثار  -4

 2112مدير وحدة الجودة واالعتماد بالكلية  -5

 و حتى األن5511مدير شعبة الدراسات التاريخية و األثرية بمركزاالستشارات بالكلية اعتبارا من  -1

 2112عضو لجنةالتحكيم في لقاء الشباب المثالي على مستوى الجامعات المصرية  -1

  2111رئيس اللجنة االجتماعية في اسبوع شباب الفتيات بجامعة الزقازيق  -1

  2111عضولجنة االستقبال بأسبوع شبابالجامعات المصرية بجامعة المنوفية -5

  2114-2111منوفية رائد لجنة الجوالةبكلية االدابجامعة ال -11

  2111-2115رائد لجنة االسر بكلية االداب  -11

  2111مستشار اللجنة الرياضية بالكلية  -12

  2115رائد فوج الهيئة المعاونة بمعهد اعداد القادة  -12

 النشاط المجتمعي 

 

  2111-2111المشاركة في تطوير التعليم الثانوي بمحافظة المنوفية      

  2112-2111من مدارس مركز منوف رئيس مجلس االباء بعدد     

-2111القاء عدد من المحاضرات بمراكز شباب المحافظة لتنمية مبدأ المواطنة و االنتماء في الفترة من    

2111  

 

  دكتور / أحمد محمد عبد الحليم دراز                                                                                         

  أستاذ التاريخ القديم                                                                                                     

 جامعة المنوفية–كلية األداب                                                                                                

 

 
                                      

          


