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 المؤىالت العممية : -0

: دور  القـاىرة_ جامعـو  اآلثـارمـن كميـو  المصـرية اآلثـارشـعبو  اآلثار فيليسانس  .1
          . بقدير جيد جدا1690مايو 

 القــاىرة_ جامعــو  اآلثــارمــن كميــو  المصــرية اآلثــارمــن قســم  اآلثــاراجســتير فــى م .0
 فـي العاجيـة) العـاج والمصـنوعات  وموضـوعيا 5/12/1696بتقدير ممتاز بتاريخ 

 العصر العتيق (  نيايةحتى  القديمةمصر 

بتقـدير  القـاىرةجامعـو  اآلثـارمـن كميـو  المصـرية اآلثـارمـن قسـم  اآلثاردكتوراه فى  .3
ــاريخ مرت ــى بت ــو الشــرو االول ــات مصــر بالشــرق  1/0/1661ب وموضــوعيا ) عالق

 فى عصرالدولو الوسطى (  األدنى

  الوظيفيالتاريخ 
 05/9/1695اعتبـارا مـن  المنصـورة_ جامعو  اآلداب بكميةمعيد بقسم التاريخ  .1

  09/12/1696حتى 



بــارا اعت هالمــن صــور _ جامعــو  اآلدابمــدرس مســاعد تــاريخ قــديم بقســم التــاريخ  .0
  02/3/1661حتى  06/12/1696من 

اعتبــــــارا مــــــن  المنصــــــورة_ جامعــــــو  اآلداب بكميــــــةمــــــدرس بقســــــم التــــــاريخ  .3
 05/2/0221حتى 09/3/1661

اعتبـارا مـن  المنصـورة_ جامعو  اآلداب بكميةمساعد تخصص تاريخ قديم  أستاذ .1
 09/2/0221حتى  09/2/0221

اعتبــــــارا مــــــن  ورةالمنصــــــ_ جامعــــــو  اآلداب بكميــــــةالتــــــاريخ القــــــديم  أســــــتاذ .5
02/2/0226 

 9/12/0226اعتبارا من  المنصورةجامعو  اآلداب بكميةرئيس بقسم التاريخ _  .9
 وحتى تاريخو 

   العمميةاالنشطو 
   العمميةالمؤتمرات والندوات  في: البحوث والدراسات المشترك بيا  أوال
قـ  تـل فـى مو  اآلثـارلمحفـائر والتنقيـب عـن  المنصـورةضـمن بعثـو جامعـو  المشاركة .1

  1696-1699( موسم  الدقيميةالبالمون ) مركز شربين _محافظو 

ــاريخ  أعمــالفــى  المشــاركة .0 ــةمــؤتمر قســم الت عــن  المنصــورة_ جامعــو  اآلداب بكمي
بحــث بعنــوان  11/3/1669عبــر العصــور والمنعقــد يــوم االثنــين الموافــق  الدقيميــة

 اىم المواق  األثرية في محافظة الدقيمية . 

ــدوة المشــاركة فــي  .3 بجامعــو  اآلداب بكميــةحــول القــدس المنعقــد  المنصــورةجامعــو ن
 15-11 القديمة المصريةبورقو عمى القدس فى المصادر 1662 المنصورة

عــن التــراث  اإلنســانلعمــوم  الحضــاريلممركــز  الغــولالمــؤتمر  إعمــالفــى  المشــاركة .1
مـن  الفتـرةى فـ المنصـورةجامعو  اآلداب بكميةالمنعقد  والحداثةبين االصالو  الشعبي

بعنـوان عـادات وتقاليـد مصـريو فـى مجتمعنـا المعاصـر منشـور  1669مايو  2 -5
 1123 -1296 الثانيالجزء  1669 أكتوبر األولالثقمفو لشعبيو العدد 

 الثقافــةعــن  اإلنســانلعمــوم  الحضــاريلممركــز  الثــانيالمــؤتمر  أعمــال فــي المشــاركة .5
 01-16مـن  الفتـرة فـي المنصـورةامعـو ج – اآلداب بكميةالمنعقد  والتنمية الشعبية
  القديمةمصر  في اآلخرببحث بعنوان الراى والراى  1666 راكتو ب



ــة النــدوةفــى  المشــاركة .9 ــاراالولــى دراســات حــول  العممي مــا قبــل التــاريخ والعصــر  آث
شــرق  القنطــرة الثــار لدراسـة العممــيلممركــز  الحديثــةمصــر واالكتشـافات  فــيالعتيـق 
م ببحـث بعنـوان المشـغوالت الحاجيـو 0222اكتـوبر 10-12مـن  الفتـرة فـيالمنعقد 

  األسرات وبدايةعصر ما قبل التاريخ  في

بجمعيو االثـاريين العـرب  العربيالوطن  آثار فيمؤتمر دراسات  أعمال في المشاركة .2
ببحـــث بعنـــوان نقـــرش  0222نـــوفمبر  13-10شـــعبان /  12-19مـــن  بالقـــاىرة
 022 -193الوركاء  حضارة يفومدلوالتيا  االسطوانية األختام

بجمعيو االثـاريين العـرب  العربيالوطن  آثار فيمؤتمر دراسات  أعمال في المشاركة .9
ببحـث  0221 أكتـوبر 06-02 – 1100شـعبان  13-11مـن  الفتـرة في بالقاىرة

 -192 أمــونلمممــك تـوت عـنخ  الجنـائزيبعنـوان اسـتخدام العـاج فــى بعـض المتـاع 
011  

مـن  الفتـرة فـيدمياط الراب  عشر المنعقـد بمدينـو دميـاط  عالمإمؤتمر  في المشاركة .6
   القديمةمصر  فيبورقو بعنوان التعميم ومكانو العمماء  0221ابريل  00-03

عـن : ورائـ   وبـاال سـكندري االجتماعيـةوالعمـوم  واآلدابالفنـون  بييئـةمحاضر  إلقاء.  12
صــيو  الثقــافيلمموســم  لمييئــة الثقــافيالنشــاط  إطــار فــيالقــديم وذلــك  المصــريمــن الفــن 

0220  
بجمعيـــو االثـــاريين العـــرب  العربـــيالـــوطن  آثـــار فـــيمـــؤتمر دراســـات  فـــي المشـــاركة.  11

ببحــث بعنــوان  0220 أكتــوبر 02-16/ 1103شــعبان  11-13مــن  الفتــرةفــى  بالقــاىرة
  169 199 -1629بتل البالمون  المنصورةاوان فخاريو غير منشوره من حفائر جامعو 

ضـمن  وبـاال سـكندريلممخطوطـات والتـراث  العمميـة بالجمعيةمحاضره عامو  إلقاء.  10
 ( القديمةمصر  في الطبيةعمى البرديات  أضواءحول )  العممية أنشطتيا

 المنصــورةجامعــو  – اآلداب بكميــةلقســم التــاريخ  البحثــيالمشــروع  فــي المشــاركة.  13
   التاليعبر العصور بثالث دراسات عمى النحو  الدقيميةتاريخ  موسوعة لمكتابة
 31-12ص  الدقيميةالمواق  االثريو بمحافظو  أىم  

  21 -35ص  1629اوان البالمون عام  

  90 -20ص unpublished varia from tell  2 



شــــباب  أســــبوع فــــيالفعاليــــات الثقافيــــة وتحكــــيم مســــابقاتيا  فــــيالمشــــاركة  -11
 2م0229فبراير  فيتو جامعة المنصورة استضاف الذيالجامعات العربية 

المشاركة في الفعاليات الثقافية وتحكـيم مسـابقاتيا فـي األسـبوع السـاب  الـذي  -15
 2م0226استضافتو جامعة المنصورة لشباب الجامعات المصرية في فبراير 

المشـاركة فـي فعاليـات الثقافيــة وتحكـيم مسـابقاتيا فــي األسـبوع التاسـ  الــذي  -19
  2 0226جامعة المنصورة لشباب الجامعات المصرية في فبراير استضافتو 

طار النـدوات العامة حول اآلثار المصرية في إ المشاركة في إلقاء المحاضرات -12
   الثقافية بييئة  الفنون واآلداب والعموم االجتماعية باإلسكندرية . 

إلطـــار  المشـــاركة فـــي إلقـــاء المحاضـــرات العامـــة حـــول اآلثـــار المصـــرية فـــي -19
األنشطة الثقافية التي يقيميا قصر ثقافة األنفوش باإلسكندرية التاب  لمييئة العامة 

 لقصور الثقافة بوزارة الثقافة .  
المشـــاركة فـــي إلقـــاء المحاضـــرات العامـــة حـــول اآلثـــار المصـــرية فـــي إلطـــار  -16

 األنشطة الثقافية التحاد  كتاب مصر ـ فرع اإلسكندرية . 
ــة القــاىرة عــن )  –المــؤتمر الــدولي األول بكميــة اآلثــار  المشــاركة فــي -02 جامع

، ببحـث عنوانـو ) لوحـو  0229مـارس  9-1الجيزة عبر العصور ( في الفتـرة مـن 
 قرابين غير منشورة من أبو صير( والبحث منشور بكتاب بالمؤتمر . 

( بجمعيـــة 12المشـــاركة فـــي مـــؤتمر ف دراســـات فـــي أثـــار الـــوطن العربـــي ) -01
،  0229أكتــوبر  19:02ين العــرب المنعقــد بجامعــة ســوىاج فــي الفتــرة مــن اآلثــاري

ببحث عنوانو ) أعمال متنوعة غير منشورة مـن تـل تمـي األمديـد ( والبحـث منشـور 
 بكتاب بالمؤتمر . 

المشاركة في إعداد كتيب عن تطـور تـاريخ الدقيميـة عبـر العصـور التاريخيـة  -00
الحزب الوطني بالدقيمية بمناسبة العيـد القـومي ( الذي أصدرتو أمانو 1المختمفة )جـ

 م . 0226فبراير  9لمحافظة الدقيمية 
 عضوية الجامعات والييئات العممية والمشاركة في فعاليتيا وىي كما يمي : 

 ( . 032عضو جمعية اآلثاريين العرب ) عضوية عاممة رقم  - أ



 عضــو الجمعيــة المصــرية لمدراســات التاريخيــة ) عضــوية عاممــة رقــم - ب
 .  1092ـ  919/2

ــــة باإلســــكندرية )  - ت ــــوم االجتماعي ــــون واآلداب والعم ــــة الفن عضــــو ىيئ
 ( .  332عضوية عاممة رقم 

عضو مجمس إدارة المركـز الحضـاري لعمـوم اإلنسـان والتـراث الشـعبي  - ث
 جامعة المنصورة . 

 عضو اتحاد المؤرخين العرب .  - ج

  : الرسائل العممية التي أشرو عمييا 

ة فــي اإلشــراو عمــي رســائل عمميــة بقســم التــاريخ ـ كميــة لــم تتــاح لــي الفرصـــــ 
اآلداب ـ جامعة المنصورة ، لعدم وجـود دراسـات عميـا تخصـص مصـر الفرعونيـة 

 والشرق األدني القديم بالقسم . 
ـ انتدبت إلي قسم اإلرشاد السياحي ـ كمية السياحة والفنادق ، جامعـة المنصـورة 

/ كـــريم أحمـــد عبـــد الفتـــاح عمـــي ، لإلشـــراو عمـــي رســـالة الماجســـتير لمطالـــب 
وعنوانيا ف المواق  األثرية في محافظة الدقيميـة فـي العصـر الفرعـوني ، وتـاريخ 

 م .  5/1/0229تسجيميا 
  : الرسائل العممية التي شاركت في مناقشتيا 

ـــ مناقشــة رســالة ماجســتير بعنــوان ف الطــرز المعماريــة آلبــار مقــابر األســرتين 
فية والنصوص الدينية والمناظر المسجمة عمـي جـدرانيا في الجبانة المن 09،02

د/ عبد الحميم نـور الـدين ـ قسـم األثـار المصـرية القديمـة ـ كميـة 2تحت إشراو أ
 م . 0225جامعة القاىرة  اآلثار

ـ مناقشة رسالة ماجستير الـدفنات الحيوانيـة فـي مصـر والعـراق وبـالد الشـام فـي 
د/ مصـطفي عطـا ا، ، 2ة تحت إشـراو أعصور ما قبل التاريخ والعصور المبكر 

 م . 0229قسم اآلثار المصرية القديمة ، كمية اآلثار ـ جامعة القاىرة 
د/ عبـد 2ـ مناقشة رسالة ماجستير ف األقنعة فـي مصـر القديمـة ف تحـت إشـراو أ

الحميم نور الدين ، قسم اآلثار المصرية القديمة ، كميـة اآلثـار جامعـة القـاىرة ، 
 م . 0222



مناقشـــة رســـالة ماجســـتير عـــن منـــاظر القتـــال وحصـــار المـــدن فـــي عصـــر ــــ 
اإلمبراطورية اآلشورية الحديث ومقارنتيا بما في فن النقش المصري القـديم مـن 

ــة ف تحــت إشــراو أ ــة عصــر الدومــة الحديث ــي نياي ــدم العصــور وحت ــي 2أق د/ عم
 م . 0212رضوان قسم اآلثار المصرية بكمية اآلثار جامعة القاىرة 

 شطة الطالبية األن : 

 اإلشراو عمي الرحالت العممية بالقسم . -1
 عضوية لجنة المكتبات والعالقات الثقافية وشئون البيئة بالكمية .  -0

 متابعة فعاليات المجان الثقافية واألنشطة الطالبية بالكمية .  -3

المســاىمة فـــي األنشـــطة الطالبيـــة وبخاصــة فـــي النشـــاط الثقـــافي  -1
 بالجامعة .   واالجتماعي والندوات العامة

 

    

  


