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جامعة القاهرة بتقـدير ممتـاز  -كلية اآلثار -قسم اآلثار المصرية  – المصرية القديمة ثاراآلماجستير  -5
   5116وصية بالطبع والتبادل مع الجامعات األجنبية                              مع الت

 .عنوان الرسالة: "إدارة الشونة في مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة"وكان 
 (Georg أوجست-جورجمن جامعة  (.Dr. Phil) اآلثار المصرية القديمة دكتوراه-9 

August University) –  5775      بتقدير جيد جدا                ألمانيا االتحادية      
 عنوان الرسالة:وكان      

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

 

 

 : ثالثـا :   التدرج الوظيفى

 9/1/5117جامعـة المنوفيـة اعتبـارًا مـن -كليـة اآلداب-بقسـم التـاريخآثـار مصـرية قديمـة معيد  -5
  م. 97/1/5116حتى 

ــارا مــن -كليــة اآلداب-بقســم التــاريخ آثــار مصــرية قديمــة مــدرس مســاعد -5 جامعــة المنوفيــة اعتب
فـي أكتـوبر  ألمانيـاوذلك بعـد السـفر لبعثـة خارجيـة كاملـة إلـى  97/6/5775حتى  97/1/5116

 .في االثار المصرية القديمة للحصول على درجة الدكتوراه 5111
  97/6/5775ارا من جامعة المنوفية اعتب-كلية اآلداب-بقسم التاريخآثار مصرية قديمة مدرس  -9

 م. 54/8/5771حتى 

 

جامعة المنوفية اعتبارا من -اآلداب كلية-التاريخبقسم آثار مصرية قديمة  مساعدذ أستا -4
 .م54/1/5755م وحتى54/8/5771

م 54/1/5755اعتبارا من  المنوفيةجامعة -اآلداب كلية-التاريخبقسم آثار مصرية قديمة ذ أستا -1
 وحتى تاريخه
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M. A. Nur el-Din (10-12 April 2007), Cairo 2009, Vol. 3, pp. 77-98. 
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1450, CG 1589 und CG 1616" in: SAK 40 (2011),  pp. 1-24. 
 

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

Geheimrats des Gerichtshofes Nikaure aus dem Alten Reich im 
ägyptischen Museum Kairo, CG 1416", in: MDAIK69, (2016),1-16. 
 

12-  Khaled Ahmed Hamza Awad, Untersuchungen Zum Schatzhaus im 
Neuen Reich: Administrative und ökonomische  Aspekte, Gwdg, 
Goettingen, Germany 2002 und Propylaeum-DOK– 
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13- Khaled Ahmed Hamza Awad, Selected Historical and Archaeological 
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 : دراسات وترجمات باللغة األجنبية:ثانيا
لمنطقة المقابر الملكية في أم القعاب  11ترجمة تقارير حفائر المعهد األلماني لآلثار بالقاهرة، البعثة رقم  -1

 م تحت عنوان:2002/2002بأبيدوس عام 

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

 

م 2002في الصحراء الغربية، عام   ACACIA ترجمة التقرير األول لحفائر رودلف كوبر، مشروع  -2

 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" 

 
 :باللغة العربيةودراسات  علمية بحوثكتب وا: لثثا
 

 الكتب: - أ
 

   .1027القاهرة ، القديمة والوسطىالفرعونية في عصر الدولتين خالد أحمد حمزة عوض: تاريخ مصر  -1

 .1027القاهرة ،  مواقع اآلثار المصرية بالدلتا وسقارةخالد أحمد حمزة عوض:  -2
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مصر القديمة منذ عصر االنتقال الثاني حتى نهاية عصر  وحضارةخالد أحمد حمزة عوض: تاريخ  -3
   .1025القاهرة ،  الدولة الحديثة

حتى نهاية عصر الدولة  بداية االسراتمصر القديمة منذ الفن والعمارة في خالد أحمد حمزة عوض:   -4
  .1025القاهرة ،  الوسطى

 

  1025,القاهرة ، أثار الجيزة ومصر الوسطىخالد أحمد حمزة عوض:  -5

 

  1025,القاهرة ، أسوان أثارخالد أحمد حمزة عوض:  -6

 

  1025,القاهرة ، المجتمع المصري القديمخالد أحمد حمزة عوض:  -7

 

المصرية القديمة، الجزء الثاني: الحياة االجتماعية واالقتصادية  الحضارة خالد أحمد حمزة عوض: -8
 .1025,القاهرة  والسياسية واإلدارية والقضائية

القاهرة  ، سوريا(–خالد أحمد حمزة عوض: محاضرات في تاريخ وحضارة الشرق االدنى القديم )العراق  -9
1024.  

، دار عين للدراسات والبحوث اإلنسانية، مخازن الغالل في مصر القديمة، خالد أحمد حمزة عوض -11
 .1007القاهرة 

حتى نهاية عصر الدولة  محاضرات في مالمح حضارة مصر القديمة، خالد أحمد حمزة عوض -22
 . 1003 مطابع جامعة المنوفية، الوسطى

 

الدولة الحديثة، مطابع خالد أحمد حمزة عوض، محاضرات في مالمح حضارة مصر القديمة في عصر  -12
 . 1003جامعة المنوفية 

 

 ب: البحوث العلمية:

منشور ومغزاه في النصوص الدينية"، بحث  Nwt.K-Nwخالد أحمد حمزة عوض, "تعبير  -1
 ص ، 2112، أكتوبر الحلقة الرابعة التحاد العام لآلثاريين العرب،ل ضمن كتاب المؤتمر السادس

59-66. 
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وصلتهما بلقب   Sn mrو  imy-rA SnTخالد أحمد حمزة عوض, "دراسة في إشكالية لقبي  -2
, الحلقة التحاد العام لآلثاريين العربل منشور ضمن كتاب المؤتمر التاسع"، بحث 

 .161-177, ص2116نوفمبر  السابعة,

 

 

: دراسة فيما بين العصر الصاوي والعصرين اليوناني أمنية ألقابخالد أحمد حمزة عوض, "ثالثة  -9
الحلقة  ،المؤتمر الحادي عشر لالتحاد العام لآلثاريين العربمنشور ضمن كتاب والروماني"، بحث 

 161-177.ص ،الجزء األول ، 2118أكتوبر  ،التاسعة

 
 

منشور  الحديثة", بحث في عصر الدولة Nw-Imn أضواء على لقب "خالد أحمد حمزة عوض,    -4
 ،م 2111 ،العدد الحادي عشر ،العرب بمجلة االتحاد العام لآلثاريين

  

 ،تحقيق طريق النبي صلى اهلل عليه وسلم في رحلتيه من مكة الى الطائف "خالد أحمد حمزة عوض, -5
منشور ضمن بحث وما ارتبط بهما من مواقع ومعالم تاريخية وأثرية: منهج مقترح ورؤية توثيقية". 

 المنعقد فىالعصور"  ومؤثراتها عبر القديم األدنى الشرق الدولي "حضارات العلمي المؤتمركتاب 
 العربية باالشتراك مع مصر جمهورية في الزقازيق جامعة-القديم األدنى الشرق لحضارات العالي المعهد

 5756 مارس51-59 من الفترة خالل العراق في بابل جامعة-األساسية التربية كلية

 

كاظ في العصر الجاهلي: رؤية تاريخية وحضارية من خالل كتابات ع   ,أحمد حمزة عوضخالد  -6

, 5756اكتوبر  55 - 51اآلثار والتراث في عالم متغير لمؤتمر الدولي الخامساالمؤرخين والرحالة," 

 .(تحت النشر)
 

 

 :مقاالت وبحوث عامة ج:
 

"جوانب من قصة يوسف علية السالم في مصر: رؤية تاريخية"،  عوض،أحمد حمزة خالد  -1

 .2115حوليات كلية التربية للبنات، الطائف، 

عجاز األسلوب إخالد أحمد حمزة عوض، "فرعون موسى: رؤية تاريخية معاصرة في ضوء  -5
 .91-56, ص 5757القرآني"، مجلة وج, إصدار النادي األدبي بالطائف, العدد الرابع, ابريل 
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 :علميةال مشاريع: الابعاً ر

 
" أثرية" الطائف في التراث العربي: دراسة حضارية وثائقية المشروع البحثيباحث رئيسي في 

 .1121 -1129جامعة الطائف للعام الدراسي  إلىمشروع مقدم 
 

 
 عرض موجز عن المشروع:

والحضارية واألثرية والوثائقية لمدينة اشتمل هذا البحث على دراسة شاملة لجميع الجوانب التاريخية        

الطائف القديمة بحيث جمع هذذا البحذث بذين دفتيذ  كذل مذا جذاي عذن مدينذة الطذائف فذي كتذب التذراث العربذي 

 والمصادر التاريخية وكتابات الرحالة.

يذ  فقد تضمنت الدراسة الموقع الجغرافي لمدينة الطائف ووصفها في كتب المؤرخين والرحالة وما تحو     

هذه المدينة من أودية وعيون وقرى وطرق قديمذة مهمذة. وتناولذت الدراسذة أيضذاً قطذر الطذائف ومؤرخيذ  

كما اشتملت علذى دراسذة لتذاريل الطذائف فذي العصذر الجذاهلي  بالتأليف،وأهم المؤلفات التي أفردت الطائف 

يهذا، ثذم تذاريل مدينذة الطذائف األخير من حيث األوضاع السياسية واالقتصادية والدينية ودور قبيلذة ثقيذف ف

ن في مجريات األحذداث ننذذا . وأخيذراً يالخلفاي الراشدين واألمويين ودور الثقفي النبوة، وعصريفي عصر 

تضمن البحث دراسة أثرية كاملة لمدينة الطذائف مذن حيذث المبذاني والمنشذثت األثريذة والنقذوا والكتابذات 

 المختلفة.

 

 

 :للترقيات في مجال التاريل واالثار بحثية ومشاريعبحوث كتب وتحكيم  خامسا
 

 أ: تحكيم كتب ومشاريع بحثية:

 
"استخدام التقنيات الحديثة في التوثيق والنشر العلمي ونشر المقبرة مشروع بحثي بعنوان: تحكيم  -1

جامعة جنوب –,للباحث خالد عبد النعيم محمدين  بجبانة شيل عبد القرنة بطيبة الغربية" 267رقم 

 2116قنا , الوادي

كتاب ديوان شذور الذهب في االكسير لعلي بن موسى بن أرفع راس مشروع بحثي بعنوان: تحكيم  -2

جامعة الطائف, –: دراسة وتحقيق, مطبوعات جامعة الطائف, المجلس العلمي األندلسي الجياني

 2112أبريل 

     5755 ،دار التوفيق للطباعة والنشر تحكيم كتاب بعنوان )تاريل الدولة االموية، -2
 2115أبريل  للترقي الى درجة أستاذ, الدوري عثمان مهدي العزيز عبد قيس للباحث)
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 في مجال التاريل واالثارالى درجة استاذ واستاذ مساعد تحكيم بحوث للترقيات  - ب

 المصرية

 
", في اللغة المصرية القديمة  Smt"الدالالت السياقية للفظة    بعنوان تحكيم بحث -5

 .2117, 81مجلة كلية اآلداب, جامعة االسكندرية, العدد 

"طقسة بتر ساق العجل في مصر القديمة", مجلة االتحاد العام  بعنوان تحكيم بحث -5

 .5756لالثاريين العرب, العدد السابع عشر, 

"وسائل اثارة حماس العمال من مناظر مقابر االفراد في مصر  بعنوان تحكيم بحث -9

 .5756القديمة", مجلة كلية األداب, جامعة االسكندرية, العدد ثمانون, 

"الميزان في محكمة الموتى قبل عصر الدولة الحديثة" , مجلة  بعنوان تحكيم بحث -4

 .5756كلية األداب, جامعة االسكندرية, العدد اربعة وثمانون, 

"األنتماي في مصر القديمة", مجلة االنسانيات, كلية االداب,  بعنوان يم بحثتحك -1

 .2116, 47جامعة دمنهور, العدد 

"بعض العناصر الصخرية ذات المدلول الديني في تاسيلي ناجر  بعنوان تحكيم بحث -6

ق. م(" , مجلة الدراسات االفريقية,  5777 -ق. م 4777خالل مرحلة الرعي )

 .2116, 96دراسات االفريقية, جامعة القاهرة, العدد معهد البحوث وال

", The Spread of the Aterian Blade in Africa" بعنوان تحكيم بحث -1

مجلة حوليات مخبر التاريل والحضارة والجغرافيا التطبيقية بالمدرسة العليا 

 .2116, 1لألساتذة )بوزريعة( , العدد 

"األسلحة في الفن الصخري بالمملكة العربية السعودية",  بعنوان تحكيم بحث -8

 .2116, 9, العدد 56مجلة كلية التربية, جامعة االسكندرية, مجلد 

"نماذج من االثار المنقولة غير المنشورة في نقراطيس",  بعنوان تحكيم بحث -1

 .2116, 87مجلة كلية االداب, جامعة االسكندرية, العدد 

ير االسرى في الحضارة المروية", مجلة كلية "تصو بعنوان تحكيم بحث -57

 .2116, 47االداب, جامعة سوهاج, العدد 

"تماثيل البا في النوبة", مجلة كلية االداب, جامعة المنيا,  بعنوان تحكيم بحث -55

 .2116عدد يوليو, 

"نقوا الجندي النوبي ثهامو", مجلة االداب والعلوم  بعنوان تحكيم بحث -55

 .2116, يوليو  89االنسانية, جامعة المنيا, عدد 

"دور المعبود المحلى حمن في الكتب الدينية" , مجلة  بعنوان تحكيم بحث -59

 .5751االتحاد العام لالثاريين العرب, العدد السادس عشر, 

القديمة", مجلة كلية االداب, "المخروط العطري في مصر  بعنوان تحكيم بحث -54

 .2115, 91جامعة سوهاج, العدد 



9 

 

"الشلوخ في بالد النوبة", مجلة كلية االداب, جامعة  بعنوان تحكيم بحث -51

 .2115, 91سوهاج, العدد 

جامعة  مجلة ،"الدور الفرنسي في الحروب الصليبية"بعنوان  تحكيم بحث -56

  5754, , مارس58العدد  ،ذمار

الفيوم -"مطامير العصر الحجري الحديث في مصر  بعنوان تحكيم بحث -51

نموذجا", اعمال المؤتمر الدولي لكلية االثار, جامعة الفيوم " االتجاهات الحديثة 

 .2111ابريل,  1-1في علوم االثار", في الفترة من 

"أجزاي من تابوت بكوم الشقافة", مجلة كلية اآلثار, جامعة  بعنوان تحكيم بحث -58

 .2111, 1جنوب الوادي, العدد 

"طبعات االقدام والصنادل في مصر والنوبة", مجلة كلية  بعنوان تحكيم بحث -51

 .2111, 1اآلثار, جامعة جنوب الوادي, العدد 

 Lazy, Sleepy and Blind Doorkeepers in" بعنوان تحكيم بحث -57
Ancient Egyptian Art Egyptian Journal of Archaeological and 

Restoration Study (EJARS), Vol. 4 No.2, December 2014).) 

القائد المجاهد عبد الرحمن عبد هللا الغافقي وجهاده خلف "بعنوان  تحكيم بحث -55

  5759, , مارس578العدد  ،مركز دراسات يمنية مجلة جبال البرتات،

 بالد الغال في مؤلفات الجغرافيين العرب والمسلمين، "بعنوان  بحثتحكيم  -55

 . 5755 ،تكريت جامعة ،كلية التربية مجلة

"القروض في مصر القديمة : المسمى والمفهوم  بعنوان تحكيم بحث -59

 .5755والممارسة" , مجلة كلية اآلداب, جامعة الفيوم, العدد السادس, يناير 

54-  

 

 مناقشة(-)اشراف رسائل علمية :سادسا

 

في الرسالة الباحث أسامة فريد مصطفى عثمان عضو اللجنة المشكلة لمناقشة  -5

"الخيل في مصر بعنوان الدكتوراه في التاريل القديم لنيل درجة  االمقدمة منه

بقرار مجلس القسم المنوفية جامعة  االداببكلية  "القديمة )دراسة حضارية(

 .97/55/5756بتاريل 

في الرسالة  الباحثة نيفين السيد خليل بطيشةعضو اللجنة المشكلة لمناقشة  -5

دور األنشطة المتحفية لتنمية معرفة بعنوان  الماجستيرلنيل درجة  االمقدمة منه

رياض األطفال جامعة بكلية  طفل الروضة ببعض أحداث التاريل المصرى"،

 5751سبتمبر .دمنهور

في الرسالة احثة إيمان محمود عبدالحميد كريم البعضو اللجنة المشكلة لمناقشة  -9

"فاعلية برنامج أنشطة متحفية لتنمية بعنوان  الماجستيرلنيل درجة  االمقدمة منه
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 .رياض األطفال جامعة دمنهور" بكلية بعض المهارات الفنية لطفل الروضة"،

 5751سبتمبر 

بعنوان  خالد ناصر عبد الهادي زيدعلى رسالة ماجستير الباحث  االشرف -1

 .2116 "زوجات مونتو وأبنائ  في مصر القديمة )دراسة حضارية("

 

 
 النشاط العلمي و التطبيقيثانيا: 

 ــــــــــــــ

      

 :مشاركة –: حضور  الدولية : المؤتمراتأوال 
 

 :الدوليةالمؤتمرات ا - أ
 

العصور"  ومؤثراتها عبر القديم األدنى الشرق الدولي "حضارات العلمي المؤتمرفى أعمال  مشاركةال -5
 جمهورية في الزقازيق جامعة-القديم األدنى الشرق لحضارات العالي المعهد المنعقد فى ، )رئيس جلسة(

 مارس51-59 من الفترة خالل العراق في بابل جامعة-األساسية التربية كلية العربية باالشتراك مع مصر
تحقيق طريق النبي صلى اهلل عليه وسلم في رحلتيه من  عنوانها: "بحثية ورقة ونشر والقاء ، 5756

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

متغير والمنعقد اآلثار والتراث في عالم  لمؤتمر الدولي الخامسافي  وإلقاي بحث قبول المشاركة بنشر -2

كاظ في العصر الجاهلي: ع  بعنوان:  . 5756اكتوبر  55 -  51بكلية اآلثار جامعة القاهرة في الفترة 

 .رؤية تاريخية وحضارية من خالل كتابات المؤرخين والرحالة"

المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للدراسات التاريخية تحت فى أعمال بالحضور  المشاركة -2

 م.2115ابريل  29 – 28خون العرب والدراسات التاريخية في الفترة عنوان " المؤر

والذي عقد في المؤتمر الحادي عشر لالتحاد العام لآلثاريين العرب،  مشاركة بنشر وإلقاي بحثال -1

"  بعنوان: 9م، "دراسات في نثار الوطن العربي 2118أكتوبر  21-18في الفترة من سوهاج، ب

    فيما بين العصر الصاوي والعصرين اليوناني والروماني". : دراسةأمنية ألقاب"ثالثة 
  

الدولي لتكريم عالم المصريات األستاذ الدكتور عبد  في المؤتمر العلمي مشاركة بنشر وإلقاي بحثال  -5

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

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

 بعنوان:م, والبحث  2117ابريل  11-12 في الفترة من القاهرة,-لآلثاراألعلى 



11 

 

        Zwei Denkmäler aus dem Louvre: C28 und 
C179""                                                                                                      
           

نوفمبر   لآلثاريين العرب، القاهرةلالتحاد العام  تاسعالمؤتمر ال مشاركة بنشر وإلقاي بحث فيال -6

 imy-rAبعنوان: "دراسة في إشكالية  لقبي  "7، "دراسات في نثار الوطن العربي م 2116

SnT     وSn mr  وصلتهما بلقب ." 

 
في لآلثاريين العرب، القاهرة، لالتحاد العام في المؤتمر السادس  مشاركة بنشر وإلقاي بحثال  -7

-Nwt.K" بعنوان: " تعبير 1، "دراسات في نثار الوطن العربي م2112أكتوبر  6-1الفترة من 
Nw في النصوص الدينية".  و مغزاه   

 

المؤتمر العلمي السنوي والذي عقد بكلية اآلداب جامعة بالحوار والمناقشة في  مشاركةال -8

 عبر العصور التاريخية ". المنوفية“بعنوان م  2112مارسالفترة من المنوفية في 

 
المؤتمر الدولي الثالث للمصريات المنعقد بفندق ميناهوس في  بالحوار والمناقشة مشاركةال -9

   . 2111عام في بالقاهرة 
        

 

  الندوات العلمية: - ب
 

 EGYPTIANبعنوان  ARCEمحاضرة المركز االمريكي للبحوث  فى بالحضور  المشاركة  -1

MUSEUM CAIRO BETWEEN TODAY AND TOMORROW  والتي القاها

 18االستاذ الدكتور حسن سليم استاذ علم المصريات باداب عين شمس وذلك بتاريل األربعاي 

 بمقر المركز بسيمون بوليفار بالتحرير 2116نوفمبر 

االطلس التاريخي للسيرة النبوية  –مشاركة والحضور في ورشة عمل دارة الملك عبد العزيز لا -2

بعنوان تحقيق طريق مسار الرسول صلى علي  وسلم من مكة الى الطائف والمعالم المرتبطة 

 فبرايرفى  بالسيرة النبوية في محافظة الطائف المنعقدة في فندق اوالف انترناشيونال بالطائف

 م           2111
-لوضع االستراتيجية العلمية لمركز تاريل الطائف  مشاركة والحضور في ندوة اللقاي التعريفيلا -2

           م 2111 ينايرفى  دارة الملك عبد العزيز المنعقدة في فندق االنتركونتننتال بالطائف
 2116-2115 الجامعي )مقرر المؤتمر( للعام المؤتمر العلمي لقسم التاريل واآلثاراعداد وتنظيم  -1

"دور قسم التاريل في  , والقاي محاضرة بعنوانم5/2116/ 1الموافق    االربعايوالمنعقد يوم 

 تنمية المجتمع"

 في منتدى اآلثار المصرية في سيمينار معهد المصرياتوالبحوث  بالحوار والمناقشة مشاركةال -5

 2112المانيا عام -بجوتنجن (Seminar für Ägyptologie und koptologie)  والقبطيات

 م. 2115و
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         م   2112جامعة المنوفية فى يناير  -إعداد وتنظيم الندوة المنعقدة بكلية اآلداب  -6

 " اآلثار المصرية: أسئلة أم أجوبة ؟ ". نبعنوا        

 

         م   2112جامعة المنوفية فى يناير  -إعداد وتنظيم الندوة المنعقدة بكلية اآلداب  -7

 " اآلثار المصرية: أسئلة أم أجوبة ؟ ". نبعنوا         

 

م  2112محاضرة في سيمينار قسم التاريل بكلية اآلداب جامعة المنوفية في فبرايرمشاركة بإلقاي ال -8

 بعنوان  " إدارة الخزانة في مصر القديمة ".
 

رية المعهد الهولندي لآلثار المصب عقدتالندوة العلمية التي في  بالحوار والمناقشة مشاركةال -9

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

 
 

 ثانيا: المنح الدراسية والمهمات العلمية:

 المنح الدراسية: -أ 
 

 & American Mideast Educationalومنحة مقدمة من الجامعة األمريكية بالقاهرة -5

Training Services    ،6في الفترة من لدراسة "إدارة المتاحف" بالواليات المتحدة األمريكية-

 م.1/5181

              Griffith Institute, Ashmolean Museum  المقدمة من  Gardiner منحة  -5

 لدراسة موضوع:

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

New Kingdom ". 

 م.1/5114-6فى جامعة كمبريدج بالمملكة المتحدة، في الفترة من    Barry J. Kempتحت اشراف  

 

 

 المهمات العلمية: -ب 
 

، العام األكاديمي Germanyبألمانيا  Göttingenمهمة علمية  إلى معهد المصريات والقبطيات بـ  -5

 م. 5779/ 8-1في الفترة من 

، العام األكاديمي Germanyبألمانيا  Göttingenمهمة علمية  إلى معهد المصريات والقبطيات بـ  -5

 م. 5771/ 8-1في الفترة من 

 
 

 : الدورات التدريبية:ثالثا
تنميذة قذدرات أعضذاي هيئذة  مركزبجامعة المنوفية   "" توكيد الجودة واالعتمادحضور دورة بعنوان   .5

 م. 5776يولي   56 -54من   التدريس
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تنمية قدرات أعضاي هيئة  مركزبجامعة المنوفية  " اتخاذ القرار وحل المشكالتحضور دورة بعنوان   .5

 م. 5771يولي   55 -1من   التدريس

  تنميذة قذدرات أعضذاي هيئذة التذدريس مركذزبجامعذة المنوفيذة  " تصذميم المقذررحضور دورة بعنوان   .9

  م. 5776أغسطس  9 -5من 

تنميذة قذدرات  , مركذزبجامعذة المنوفيذة " اعذداد البحذوث الدوليذة ونشذرها دوليذاحضور دورة بعنوان   .4

 م. 5776أغسطس  56 -54من   أعضاي هيئة التدريس

  تنمية قدرات أعضاي هيئة التذدريسمركز  قاهرةبجامعة ال "تنظيم المؤتمرات" حضور دورة بعنوان   .1

 م. 5757 يوليو 51 -54من 

تنميذة قذدرات أعضذاي هيئذة مركذز  قذاهرةبجامعذة ال "نظام السذاعات المعتمذدة" دورة بعنوان  حضور  .6

 م. 5757 يوليو 51 -51من   التدريس

تنميذة قذدرات أعضذاي مركذز  قذاهرةبجامعذة ال "مشروعات البحذوث التنافسذية" حضور دورة بعنوان   .1

 م. 5757 يوليو 56 -54من   هيئة التدريس

من   تنمية قدرات أعضاي هيئة التدريسمركز  قاهرةبجامعة ال "النشر العلمي" حضور دورة بعنوان   .8

 م. 5757 يوليو 51 -51

تنميذة قذدرات أعضذاي هيئذة مركذز  قذاهرةبجامعذة ال "اخالقيات البحذث العلمذي" حضور دورة بعنوان   .1

 م. 5757 يوليو 51 -51من   التدريس

  تنمية قدرات أعضاي هيئة التذدريسمركز  المنوفيةبجامعة  "االدارة الجامعية" حضور دورة بعنوان   .57

 م. 5759 يونيو 56 -51من 

تنمية قدرات أعضاي هيئذة مركز  المنوفيةبجامعة  "ادارة الوقت واالجتماعات" حضور دورة بعنوان   .55

 م. 5759 يونيو51 -58من   التدريس

تنمية قدرات أعضاي هيئذة مركز  المنوفيةبجامعة  "ادارة الوقت واالجتماعات" حضور دورة بعنوان   .55

 م. 5759 يوليو1  -1من   التدريس

بفنذذذذدق " مشذذذذروع التقذذذذويم التطذذذذويري والتقذذذذويم البرامجذذذذي والمؤسسذذذذي “حضذذذذور دورة بعنذذذذوان  .59

 م. 5755اكتوبر 55-55من   المملكة العربية السعودية– االنتركونتننتال بالطائف

 

 
  والمجالس واالتحادات العلميةعضوية اللجان والجمعيات : رابعا

 
 

لجنذة اعدين بالمجلس األعلى للجامعذات )األساتذة واألساتذة المسلترقية  لمحكمينل لعلميةعضو اللجنة ا  -1

 .(2116-2119) 12لدورة ا (اآلثار المصرية

  الخدمة لالستشارات البحثيةمدير شعبة الدراسات االتاريخية واالثرية بمركز -5

 م وحتى تاريخه5756جامعة المنوفية -بكلية االداب 

 م5751/5756جامعة المنوفية العام الجامعي -عضو مجلس كلية اآلداب  -9

 

 وحتى تاريخ . م2112المنوفية منذ عام  جامعة-اآلدابعضو مجلس قسم التاريل بكلية  -1

 م5756/5751كلية االداب العام الجامعي -عضو لجنة الدراسات العليا  -1

 لآلثاريين العرب، بالقاهرة. االتحاد العامفي  عضو -6
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         American Research Center in Egypt مركز البحوث األمريكي فذي مصذر في عضو -7

 .(ARCE)                                                                 األمريكية المتحدة ،الواليات نيويور 
 .القاهرة، التاريخية للدراساتفي الجمعية المصرية  ضوع -8
 في اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. عضو -9

 القاهرة ، العرب اآلثاريين جمعية عضو -11
 (IAE  ) المصريات لعلماي  الدولية الجمعية عضو -11

 
جامعذة االمنوفيذة  –اآلداب بكليذة  البكذالوريوس ةلمرحلذ اآلثذار إعداد الئحذة وبرنذامج قسذملجنة عضو  -12

 م.2116-2115عام 

قسذم  المصذرية عذن  االثذارلجنذة القطذاع الخاصذة بفصذل شذعبة الئحذة  تعددي  رئيس لجنة -12

   م2116جامعة االمنوفية عام  –اآلداب بكلية  التاريل
 

 

 

 :  يةالتدريساألنشطة :  ثالثا

  ــــــــــــــ     
 

               الليسانسلمستوى  المنوفية() جامعة واالثارالتاريل قسم  كلية األداب التدريس فىـ  5 

 . واهم المقررات التى تم تدريسها: تاريخ حتى  5117منذ عام 

 

 (.األولى )للفرقة الفرعونية عصر الدولة القديمة والوسطى  الدولةتاريل  - 

 (.األولى )للفرقة الفرعونية وحضارتها  الدولةتاريل  -

 .(األولى )للفرقةمدخل إلى علم التاريل  -

 الثانية(. للفرقة)الدولتين القديمة والوسطى الفنون والعمارة عصر-

 .الثانية( للفرقةالقديم، )الشرق األدنى  تاريل -

 الثانية(. للفرقة، )أثار الجيزة ومصر الوسطى -

 (.الثالثةا للفرقة، )أثار أسوان -

  لثالثة(.ا )للفرقةمنهج البحث التاريخي  -

 .(لثالثةا )للفرقةنصوص تاريخية باللغة االنجليزية  -

 (.لثةالثا للفرقة، )اثار الدلتا وسقارة -

 (.الرابعةا للفرقة، )اللغة المصرية القديمة -

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

 
 

 

منذ عام  الليسانسلمستوى   -جامعة المنوفية -التاريل قسم  التربيةالتدريس فى كلية  -5              

 :واهم المقررات التى تم تدريسها: تاريخ حتى  5117
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 .(األولى )للفرقةمدخل إلى علم التاريل  -      

 الثانية (.للفرقة  الشرق األدنى القديم, مصر والعراق ) تاريل -      

 لثالثة(.ا )للفرقةمنهج البحث التاريخي  -     

 حضارة مصر القديمة )الفرقة الثانية(-      

 

 الليسانسلمستوى  السادات فرع -جامعة المنوفية -التاريل قسم  التربيةالتدريس فى كلية  -9              

 :واهم المقررات التى تم تدريسها: م 5779حتى  5117منذ عام 
 . (األولى )للفرقةتاريل شب  الجزيرة العربية القديم  -     

      

 الثانية (. للفرقة)إيران  القديم،الشرق األدنى  تاريل -      

 

منذ عام  الليسانسلمستوى ارشاد سياحي قسم  المعهد العالي للدراسات النوعيةالتدريس فى -4          

 :التى تم تدريسهاواهم المقررات  م 5779حتى  5775
 .(األولى )للفرقة تاريل مصر القديمة -     

 .لثالثة(ا )للفرقةاللغة المصرية القديمة  -     

 .لثالثة(ا )للفرقةاللغة القبطية  -     

 .الرابعة( )للفرقةإرشاد سياحي باللغة األلمانية  -     

 

      

-قسم التاريل واالثار-  القديم التاريخ ماجستير شعبةبرنامج  ,لمرحلة الدراسات العلياالتدريس  -1       

واهم المقررات التى تم  تاريخ حتى  -5751عام   - الليسانسلمستوى   -جامعة المنوفيةكلية االداب 

 :تدريسها:

 في التاريخ القديممناهج البحث -       

 

كلية االداب -قسم التاريل واالثار -االثار  برنامج ماجستير شعبة ,لمرحلة الدراسات العلياالتدريس  -6    

 :واهم المقررات التى تم تدريسها: تاريخ حتى  -5751عام   -  -جامعة المنوفية

 نصوص هيروغليفية-       
 نصوص اثرية بلغة اوربية-

         

عام   -جامعة المنوفيةكلية االداب -االثار  برنامج دكتوراه شعبة ,لمرحلة الدراسات العلياالتدريس  -1

 :واهم المقررات التى تم تدريسها: تاريخ حتى  -5751

 الفن في العصر المتأخر-       
 
  

 


