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 :عامةبيانات 

محمد عبد الرحمن عبد سم: اال •

 . الشرقاويمحمد الغني 

 .اآلثاروالقديم تاريخ الأستاذ  األكاديمية:الدرجة  •

 شبين الكوم.  -جامعة المنوفية  -كلية اآلداب  -ثار المصرية جهة العمل: قسم اآل •

 اإلسكندرية.  –كينج مريوط  –سبق  عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق األ                     

 شبين الكوم. -جامعة المنوفية  -كلية اآلداب  -قسم التاريخ مجلس رئيس    

 .القديم واآلثار العام: التاريخالتخصص  •

  .تاريخ القديم واآلثارالالدقيق: التخصص  •

        .ماعية :  متزوج الحالة االجت •

 2   عدد األبناء : •

 . مصريالجنسية :  •

       1968 / 12/  12تاريخ الميالد  •

 . العربية مصرجمهورية   –  اإلسكندريةمدينة مكان الميالد :  •

 

 جهة العمل الوظيفة م.
 الفترة

 إلي من 

 أستاذ التاريخ القديم واآلثار  1

 قسم اآلثار المصرية 

جامعة  -اب كلية اآلد

 المنوفية 

 اآلن  4/1/2021

2 

رئيس مجلس قسم التاريخ 

السابق ـ كلية اآلداب ـ  

 جامعة المنوفية 

 قسم التاريخ 

جامعة  -كلية اآلداب 

 المنوفية 

2 /9/  2019 4/1/2021 

2 

العميد السابق للمعهد 

العالي للسياحة والفنادق 

 اإلسكندرية.  –كينج مريوط 

المعهد العالي للسياحة 

  –لفنادق كينج مريوط  وا

 اإلسكندرية 

18 /9 /2013 

1 /8 /2014 

31 /7 /2014 

31 /7 /2015 

 أستاذ التاريخ القديم واآلثار  3
 -قسم التاريخ كلية اآلداب 

 جامعة المنوفية 
 اآلن  10/2012/ 22

4 
أستاذ التاريخ القديم واآلثار 

 المساعد 

 قسم التاريخ واآلثار 

جامعة  -كلية اآلداب 

 المنوفية 

22 /10/2007 
22 /10 /

2012 

5 
مدرس التاريخ القديم 

 واآلثار 

 قسم التاريخ واآلثار 

جامعة  -كلية اآلداب 

 المنوفية 

23 /12/2001 
22 /10 /

2007 

6 
التاريخ مساعد مدرس  

 القديم واآلثار المساعد 

 قسم التاريخ 

جامعة  -كلية اآلداب 

 المنوفية 

17 /5 /1998 
23 /12 /

2001 

 مفتش آثار  7
 –ار غرب الدلتا منطقة آث

 البحيرة
26 /4 /1992 1 /5 /1998 

السيرة 

 الذاتية
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 المجلس األعلى لآلثار

 

  :البرامج التدريبية

o المهنة التدريس    -  أخالقيات وأداب  تنمية قدرات أعضاء هيئة  الوالقيادات مركز   –  منوفية، جامعة 

2005 

o منوفية ، جامعة الات والقياد   مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  -إعداد وكتابة البحوث العلمية 

– 2006 

o التدريس في  التكنولوجيا  التدريس  -  استخدام  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  جامعة والقيادات   مركز   ،

 2006 –  منوفيةال

o  منوفية ، جامعة الوالقيادات   مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   -  إدارة الوقت وضغوط العمل  

– 2007 

o والقانونية المالية  الجامعية  الجوانب  األعمال  التدريس   -  في  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  مركز 

 2007 –جامعة المنوفية   –والقيادات 

o   البحثي الفريق  والقيادات    -إدارة  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  تنمية  المنوفية    –مركز    –جامعة 

2007 

o الج التدريسيةومعايير  العملية  في  وتن  -  دة  االستراتيجية  الدراسات  هيئة  مركز  أعضاء  قدرات  مية 

 2012 -التدريس والقيادات، جامعة المنوفية 

o   العلمي والقيادات،   -النشر  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  وتنمية  االستراتيجية  الدراسات  مركز 

 2012 -جامعة المنوفية 

o   الجامعية والقي  -اإلدارة  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات  وتنمية  االستراتيجية  الدراسات  ادات، مركز 

 2012  –جامعة المنوفية 

o   االستراتيجي التدريس    -التخطيط  هيئة  أعضاء  قدرات  وتنمية  االستراتيجية  الدراسات  مركز 

 2012 –والقيادات، جامعة المنوفية  

o   التعلم أنماط  في  األتصال  هيئة    -مهارات  أعضاء  قدرات  وتنمية  االستراتيجية  الدراسات  مركز 

 2012 –المنوفية التدريس والقيادات، جامعة 

o   الفعال العرض  التدريس   -مهارات  هيئة  أعضاء  قدرات  وتنمية  االستراتيجية  الدراسات  مركز 

 2012 –والقيادات، جامعة المنوفية  

 

 اللجان العلميةعضوية 

 األساتذة واألساتذة المساعدين  ترقيات أوالً: لجان

التاريخ تخصص  بالمجلس األعلى لجامعات في  ساعدين  المألساتذة  وا . عضو اللجنة الخماسية لترقية األساتذة  1

 . القديم اآلثار المصرية

في  2 للجامعات  األعلى  بالمجلس  المساعدين  واألستاذة  األساتذة  لترقية  عشرة  الثانية  بالدورة  محكم  تخصص . 

  .اآلثار المصرية
 والفحص التعيناتلجان  ثانيًا:

كلية  –ئل المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم التاريخ عضو اللجنة العلمية المشكلة لفحص أوراق رسا. 1

   .2009  اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور
عضو اللجنة العلمية المشكلة لفحص أوراق رسائل المتقدمين لشغل وظيفة مدرس مساعد لغة مصرية  . 2

 . 2014  جامعة المنوفية -كلية اآلداب  –قديمة )هيراطيقي( بقسم التاريخ 
للجنة العلمية المشكلة لفحص أوراق رسائل المتقدمين لشغل وظيفة مدرس لغة مصرية قديمة عضو ا. 3

 2014  كلية اآلداب جامعة المنوفية –)هيروغليفي( بقسم التاريخ 
عضو اللجنة العلمية المشكلة لفحص أوراق رسائل المتقدمين لشغل وظيفة مدرس آثار مصرية قديمة بقسم . 4

 2016  اآلداب جامعة دمياط كلية –اآلثار المصرية  
المدرس   أبوطالب خلف عز الدين. عضو اللجنة العلمية المشكلة لفحص رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد 5

 2018المساعد بقسم اآلثار بكلية اآلداب بالوادي الجديد جامعة أسيوط لتعينه مدرسًا بالقسم 
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المدرس   نادية شوقي أحمد نوحة لخاصة بالسيدعضو اللجنة العلمية المشكلة لفحص رسالة الدكتوراه ا. 6
تاريخ وآثار الشرق   مدرس التعينهجامعة أسيوط الوادي الجديد ببكلية اآلداب المصرية المساعد بقسم اآلثار 

 2018 بالقسماألدنى القديم 
ه  هانم عبد الحميد محمد عطيعضو اللجنة العلمية المشكلة لفحص رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة . 7

تاريخ قديم بقسم  لتعينها مدرس علوم االجتماعية بكلية التربية جامعة دمنهور المدرس المساعد بقسم ال
 2018التاريخ ـ كلية اآلداب ـ جامعة دمنهور 

  نوال الصافي سعد إبراهيم سالمعضو اللجنة العلمية المشكلة لفحص رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة . 8
تاريخ قديم بقسم  لتعينها مدرس لوم االجتماعية بكلية التربية جامعة دمنهور عالمدرس المساعد بقسم ال

 2019التاريخ ـ كلية اآلداب ـ جامعة دمنهور 
  نسمة إبراهيم محمد مصطفىعضو اللجنة العلمية المشكلة لفحص رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيدة . 9

كلية اآلداب ـ لغة قبطية بلتعينها مدرس الجديد  أسيوط ـ فرع الواديجامعة داب المدرس المساعد بكلية اآل
 2019أسيوط ـ فرع الوادي الجديد جامعة 

أحمد عبد الحفيظ أحمد خليل عضو اللجنة العلمية المشكلة لفحص رسالة الدكتوراه الخاصة بالسيد . 10
 2019ا لآلثار المصرية بالكلية  لتعينه مدرسً  دمياطجامعة  بكلية اآلثارالمدرس المساعد 

بقسم اآلثار المصرية رسائل المتقدمين لشغل وظيفة مدرس و عضو اللجنة العلمية المشكلة لفحص أوراق . 11
 2019أسوان جامعة ثار كلية اآلب
 

 الرسائل األكاديمية

   في بعض الجامعات المصرية: األشراف ومناقشة عدد من الرسائل

 كلية اآلداب جامعة المنوفية  .1

 إلسكندرية  كلية اآلداب جامعة ا .2

 كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية   ـمركز اإلسكندرية لآلثار البحرية والتراث الثقافي تحت الماء  .3

 كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور. .4

 جامعة القاهرة  ر كلية اآلثا .5

 جامعة كفر الشيخ كلية اآلداب .6

 معة الزقازيق  المعهد العالي لحضارات الشرق األدنى القديم جا .7

 كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس  .8

 كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم  .9

 كلية اآلداب جامعة أسيوط  .10

 أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلية الدفاع الوطني .11
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 :في اللجان الجامعية لمشاركةا

 اللجنة م
مستوى 

 اللجنة

نوع 

 المشاركة

 التاريخ

 إلى من

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  1
 كلية اآلداب 

 جامعة المنوفية 
 عضو 

2004 

2005 

2005 

2006 

 واألجهزة العلمية العليا المختبرات  2
 كلية اآلداب 

 جامعة المنوفية 
 2012 2011 عضو 

 دراسات التاريخية واآلثرية مدير شعبة ال 3
 كلية اآلداب 

 جامعة المنوفية 
 2013 2012 مدير

 

 :المشاركة في لجان خارج الجامعة

 اللجنة م
مستوى 

 اللجنة

نوع 

 المشاركة

 التاريخ

 إلى من

 لجنة اآلثار  1

المجلس األعلى  

 للثقافة 

 وزارة الثقافة 

 2015 2014 عضو 

 

  :الجمعيات العلميةاإلتحاد / عضوية 

 نوع العضوية الجمعية م
مجال عمل 

 الجمعية
 الدولة

 مصر اآلثار  عضو  اإلتحاد العام لآلثاريين العرب  1

 مصر التاريخ  عضو  اتحاد المؤرخين العرب  2

 مصر اآلثار  عضو هيئة استشارية عليا  إتحاد اآلثريين المصريين  3

 مصر اآلثار  عضو  جمعية اآلثار باإلسكندرية  4

 مصر الحضارة عضو  ت الشرق األدنى القديم اتحاد حضارا 5
 


