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  أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق ا�دنى القديم

  ـــرةجامعة  القاھـــــ – ا�سبقكلية ا+ثارعميـــــد 
  ــــةمصر العربيـــــجمھورية  

  sebentus_52@yahoo.com  البريد ا8لكتروني
                        alaashaheen52@gmail.com 
  www.alaashaheen.comالموقع ا8لكتروني: 

 __________________________________________________________________  
  

  )C. Vبالحالة العلميـــــــة ( مختصر بيان
  
  ــة معلومات شخصــي* 

  ـن شاھينع�ء الدين عبد المحســأ.د     :          ا8سم                  
  مصــــري    :          الجنسية              

  متــزوج    :        الحالة ا8جتماعية    
  قســــــــــم ا+ثار المصرية (العمل ) :     :     العنوان الدائم للمراسلة

  لجيزةا –جامعة القاھرة   -كلية ا+ثار                                                       
  جمھورية مصر العربيـــــــــــــــــــة                                                      
  203الدور الثاني ، شقة  -شارع حدائق ا�ھرام 23  (المنزل):                                         

        جمھورية مصر العربية    ،12566ص. ب  ــــــــــــــزة،الجي                                                       
  

  ــة    الحالة العلميـ* 
  ليسانس ا+داب،تخصص ا+ثار المصرية ، كلية ا+داب، جامعة القاھرة                         

  م1974عام                                     
  م1981ثار المصرية ، كلية ا+ثار،  جامعة القاھرة عام ماجستير في ا+                         
  ماجستير في ا+ثار المصرية ، قسم الدراسات الشرقية ، كلية ا+داب                         

  والعلوم، جامعة  بنسلفانيا،  الو8يات المتحدة ا�مريكيــــــــة                                    
  م1987عام                                     

  دكتوراه في ا+ثار المصرية ، قسم الدراسات الشرقية ، كليـــة ا+داب                         
  والعلوم، جامعة بنســـلفانيا، الو8يات المتحدة ا�مريكية                                    
  م.1988عام                                     

  

  الحالة الوظيفيـــــة   * 
  ، كلية ا+ثار، جامعة القاھرة د بقسم ا+ثار المصريةم: معي1974-1983                         

  إلي جامعة بنســـلفانيـــا )دكتوراه م: مدرس مساعد ( عضو بعثة1983-1988                         
  بالو8يات المتحدة ا�مريكيــــة                                             

  +ثار المصرية ، كلية ا+ثار، جامعة القاھرةس بقسم ا: مدر  1988-1990                         
  : مدرس بقسم التاريخ، كلية ا+داب ، فرع جامعة القاھرة   91 -1990                        

  دانجمھورية السو بالخرطوم،                                           
  ، جامعة القاھرة: مدرس بقسم ا+ثار المصرية ، كلية ا+ثار  92 -1991                        
  : مدرس (مسافر للخارج) ، عضو منحة طرق الحرير الممولة  93 -1992                        

  جراء أبحاث في متحف جامعةاليونســـــكو yھيئة من                                           
  الو8يات المتحدة ا�مريكية. في�دلفيـــــــا،  بنسلفانيا ،                                           

  القاھرة: أستاذ مساعد بقسم ا+ثار المصرية، كلية ا+ثار، جامعة 1994-1995                        
  دولة  الكويت. ،م: أستاذ مساعد بقسم التاريخ ، كلية ا+داب ، جامعة الكويت1995-2005                        

  :  أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق ا�دنى القديم ------ 2001                        
  قاھرةكلية ا+ثار  ، جامعة  القسم ا+ثار المصرية،                                           
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  جامعة الكويت –م  القائم بأعمال رئيس قسم التاريخ ، كلية ا+داب 2002-2003                        
  م2003-2002دولة الكويت، الفصل الدراسي ا�ول من العام الجامعي                                            

  المستشار العلمي لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية  م القائم بـأعمال2004-2005                         
  بجامعة الكويت باyضافة للتدريس بقسم التاريخ ، كلية ا+داب، جامعة                                           
  الكويت.                                          

  ، جامعة يئة  التدريس بقسم ا+ثار المصرية ، كلية  ا+ثار: عضو ھ 2006 - 2005                        
  القاھرة.                                             

  ، جامعة القاھرةرئيس قسم ا+ثار المصرية، كلية ا+ثار   م  2006 -2005                       
  كلية ا+ثار جامعة القاھرة  عميــــــــــــد  2009    -م2006                       
  عةالملك سعود، المملكة العربيةمأستاذ زائر ، كلية السياحة وا+ثار ، جا           م   2009                       

   السعودية خ�ل الفصل الدراسي ا�ول.                                              
  رئيس قسم ا8ثار المصرية للمرة الثانية ، كلية ا+ثار ، جامعة القاھرة   م2011 -2009                       

  المصرية ، كلية ا8ثار ، جامعة القاھرة رم ا8ثاأستاذ متفرغ بقس            -2012                        
  كتوبر، وزارة التعليمعميد المعھد العالي للسياحة والفنادق، السادس من أ  2013-2014                        

  العالي، جمھورية مصر العربية.                                             
                                           

  في مجال التدريس* الخبرة العلمية 
داب لي��ات ا+وبكس��ويف  ف��ي بن��ي وفرعيھ��االتدريس لطلي��ة الليس��انس والدراس��ات العلي��ا بجامع��ة الق��اھرة         

وطلب��ة  الجامعات الخاصـــــــــة  بجمھورية مصر العربي��ة  المعاھد العلمية فيوحلوان، وبعض  طابجامعتي  طن
، وبكلي��ة ا+داب جـــــــــ��ـامعة الدراسات العليا بالمعھد العالي لحضارات الش��رق ا�دن��ى الق��ديم بجامع��ة الزق��ازيق

المص��رية  رس��ائل الماجس��تير  وال��دكتوراه ف��ي تخصص��ي ا+ثـــــ��ـارم��ن والمناقش��ة للعدي��د الكوي��ت، واyش��راف  
م��ن المق��ا8ت العلمي��ة  والكت��ب ف��ي مج��ال دراس��ات ـــــــــــر العلمي لعديـــــــد   والنش   والترميم بجامعة القاھرة

  ا�دنى  القديم،  المصرية والشرق الحضارة
  

 *الخبرة العلمية في مجال الحفر ا�ثري
ا�ث��ري  م��ن قب��ل قس��م ا+ث��ار المص��رية ، كلي��ة ا+ث��ار ،  ميدانية في مج��ال الحف��ائر والكش��فالمشاركة لا          

 -1975  الجي��زة جبانـــ��ـةص��الح ف��ي م��وقعي   المرح��وم ا�س��تاذ ال��دكتور  عب��د العزي��ز جامع��ة الق��اھرة بإش��راف
ل الحف���ائر م���ع بع���ض وبالمث���ل ف���ي بع���ض أعم���ا  م،1979 -1978والمطري���ة (مدين���ة أون القديم���ة)  ،م1976

متح��ف الجامع��ة، جامع��ة بنس��لفانيا،  الو8ي��ات المتحـــ��ـدة  ا�مريكي��ة،   بينھ��ا  المؤسسات العلمية   ا�جنبية  م��ن
) ع��ام D.Whiteف��ي خل��يج مرس��ي مط��روح، عل��ي س��احل البح��ر المتوســـــــــ��ـط  بإش��راف أ.د دونال��د واي��ت (

ر ف��ي ال��دين  وأ.د كيـــ��ـسل ن��ور  شراف ك��ل م��ن أ.د عب��د الحل��يمإا�لمانية ب جامعة جوتنجن م وبالمثل مع  1987
رئيس بعث��ة حف��ائر كلي��ة ا+ث��ار بمنطق��ة م، 1992عام  صعيد مصر  لمنيا بوســــــطمنطقة تونا الجبل بمحافظة ا

رئ��يس البعث��ة ا�ثري��ة المص��رية البولندي��ة المش��تركة ، م و2007لقديم��ة) بالمطري��ة (مدين��ة أون ا عرب الحص��ن
  .م2009 ، جمھورية مصر العربية،ھوارة ، الفيوم

  
  

  المشاركة في المؤتمرات العلمية
المش��اركة ف��ي العدي��د م��ن الم��ؤتمرات المحلي��ة والعربي��ة والدولي��ة ف��ي مج��ال عل��م المص��ريات ودراس��ات           

   م .1997الشرق ا�دنى القديم  منذ 
  

  رسائل الماجستير والدكتوراهوعضوية لجان الحكم والمناقشة  ل *ا8شراف ا�كاديمي    
اyشراف  والمناقشة للعدي��د م��ن رس��ائل الماجس��تير  وال��دكتوراه ف��ي تخصص��ي ا+ثـــــ��ـار المص��رية               

   ية بجمھورية مصر العربية.وبعض الجامعات ا8قليموالترميم بجامعة القاھرة  ودراسات الشرق ا�دنى القديم 
  

  العلمية اللجان والمؤسسات  عضوية* 
  

  أو8: عضوية ومھام مقرر اللجان بكلية ا+داب، جامعة الكويت
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خ���ل فت��رة  جامع��ة الكوي��ت   ،ن العلمي��ة عل��ي مس��توي قس��م الت��اريخ، كلي��ة ا+داباللج��ا العديد منعضوية 
عض��و اللجن��ة ، اللجن��ة ا�كاديمي��ة ومعادل��ة المق��ررات عض��و م��ن  بينھ��ام2005-1997ا8ع��ارة للت��دريس 

، عض��و لجن��ة المكتب��ات، عض��و لجن��ة التقري��ر الس��نوي، رشاد ا�ك��اديمية التوجيه واyعضو لجن، الثقافية
عضو لجنة الجدول الدراس��ي ،  عضو لجنة الكتاب الجامعي بقسم التاريخ،  عضو لجنة دعم البحث العلمي

للع��ام الج��امعي  29نة تقييم أداء رئيس قسم التاريخ وفقا لقرار العميد رقم عضو لجو والدراسات الصيفية 
مق��رر اللجن��ة ا�كاديمي��ة ومعادل��ة المق��ررات بقس��م  ومق��ررا للعدي��د م��ن اللج��ان م��ن بينھ��ا م2003-2004
مق��رر لجن��ة ،  رش��اد بقس��م الت��اريخمق��رر لجن��ة التوجي��ه واy، مقرر اللجنة الثقافية بقس��م الت��اريخ، التاريخ

مق��رر اللجن��ة الثقافي��ة بكلي��ة ، مق��رر لجن��ة التقري��ر الس��نوي بكلي��ة ا+داب، لتقري��ر الس��نوي بقس��م الت��اريخ ا
ا8جتماعي��ة   ي��ذي yنش��اء كليت��ي ا+داب والعل��ومعضو فريق المستشارين المع��اونين للمكت��ب التنف،  ا+داب

اد للمشاركة في احتفالية الكويت عدعضو  لجنة اy،  م1997/ 96للعام الجامعي  15وفقا لقرار العميد رقم 
عض��و و ،م2000كت��وبر ف��ي أ 1432م��دير جامع��ة الكوي��ت رق��م  وفقا لق��رار  2001عاصمة للثقافة العربية 

للع��ام  48لجن��ة تحك��يم ا�بح��اث  الخاص��ة بم��ؤتمر الكوي��ت ال��دولي لتحلي��ل الخط��اب وفق��ا لق��رار العمي��د رق��م 
                      م.2004 -2003الجامعي 

  
  المحلية والعربية والدولية نيا: عضوية المؤسسات العلمية ثا

  عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية  ، القاھرة             
  عضو اتحاد المؤرخون العرب، القاھرة                   

  )ARCEا�مريكي ل�ثار، نيويورك ، الو8يات المتحدة ا�مريكية ( عضو المركز                   
    -م 2000 عضو جمعية ا+ثاريين العرب ، القاھرة                   
  )IAEعضو الجمعية الدولية  لعلماء المصريات (                     
  عضو ھيئة تحرير حوليات ا+داب والعلوم ا8جتماعية، مجلس النشر العلمي ،                   

  م2005-2003لكويت جامعة ا                          
  م2009 –م 2001ر ، جامعة القاھرة عضو ھيئة تحرير مجلة كلية ا+ثــــا                  
  عضو اللجنة الدائمة ل�ثار المصرية ، المجلس ا�على ل�ثار، وزارة الثقافة                  

  - 2013؛ م2011 –م 2005ية  مصر العربية جمھور                          
   ---م 2005عضو مجلس إدارة المتحف المصري، القاھرة                   

  عضو لجنة النشر العلمي بالمجلس ا�على ل�ثار، وزارة الثقافة ، جمھورية مصر                   
   -----م 2005العربيــــة                            

  ا ، المجلس ا�على ل�ثار، وزارة الثقافة ، جمھورية عضو لجنة المتاحف العلي                   
  م2011 –م 2006مصر العربية                            

  ) ، المجلس GEMرئيس اللجنة العلمية  8ختيار القطع ا�ثرية لمتحف مصر الكبير (                   
  -----م 2006جمھورية مصر العربية  ا�على ل�ثار، وزارة الثقافة ،                           

  للجامعات المصرية ، جمھورية مصر العربية لجنة قطاع ا+داب ، المجلس ا�على عضو                   
  م2009 ----م2006                           

  مصر العربية  ، المجلس  ا�على  للثقافة،  وزارة الثقافة ، جمھوريةعضو لجنة ا+ثار                   
  - 2013؛  م2009 -م2006                          

    -2009، كلية ا+داب ، جامعة القاھرة  البحوث التاريخيةمركز عضو مجلس ادارة                   
  - 2013؛ 2009-2006عضو مجلس ادارة  مركز التراث العلمي ، جامعة القاھرة                   

   -2009عضو لجنة  ا8ستخدام التربوي لموسوعة تاريخ أفريقيا العام ، اليونسكو                   
   -م 2009عضو لجنة القدس ،منظمة ا8سيسكو ا8س�مية                   
  عضو التحكيم من الخارج ، لجنة الترقيات ل�ساتذة وا�ساتذة المساعدين في مجال                  
  ا+ثار وترميم ا+ثار ، المجلس ا�علي للجامعات ، جمھورية مصر العربية                            

                            2010-  
  عضو لجان التحكيم �بحاث الترقيات لدرجتى أستاذ مساعد وأستاذ في بعض الجامعات                    
  العربية                    

   م2010ريين، جمھورية مصر العربية مجلس ادارة جمعية ا+ثريين المصعضو                 
  مستشار لجنة المعاد8ت في تخصص ا+ثار، المجلس ا�علي للجامعات، وزارة التعليم العالي               
  جمھورية مصر العربية.               
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  م ، 2011في وزارة أ.د عصام شرف  ار الترشيح لشغل منصب وزير الدولة لشئون ا+ث                
  جمھورية مصر العربية.                  
  لة  في مجال ا+ثار ، دولة الكويتعضو لجنة جوائز الدو                  
                    
  النشر العلمي

  
ا�ثري��ة العديد من المقا8ت العلمي��ة وترجم��ة ال��بعض م��ن المق��ا8ت ا�جنبي��ة ف��ي مج��ال الدراس��ات نشر 

اطاتھ��ا ب��المراكز الحض��ارية المج��اورة ف��ي الش��رق ا�دن��ى الق��ديم بتة المرتبطة بالحضارة المصرية واروالتاريخي
  العشر كتب مرتبطة بنفس المجال . باللغتين العربية وا8نجليزية وما يقرب من

  
  الدورات  لتنمية قدرات أعضاء  ھيئة التدريس والجودة

  
 Questioning and giving Feedbackبعنوان:  2004الكويت عام  الدورة التدريبيبة  بجامعة -1

for Learning 
 Designing Courses for Learningبعنوان:  2004بجامعة الكويت عام  الدورة التدريبية  -2
المش��اركة ض��من فعالي��ات الم��ؤتمر ال��دولي ا�ول لمرك��ز ض��مان الج��ودة وا8عتم��اد بجامع��ة الق��اھرة  -3

  م.2008ماد بين الواقع والطموحات، أبريل بعنوان: الجودة وا8عت
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ___________________________________________________________________  
  alaashaheen52@gmail.com  or sebentus_52@yahoo.com           :    البريد ا8لكتروني   

  0020233760697          القاھرة): -(منزل ھاتف 
  00201222745477          (المحمول/النقال):ھاتف 

  www.alaashaheen.comالموقع ا8لكتروني: 
 facebook.com/prof.dr.alaashaheenالموقع علي شبكة التواصل ا8جتماعي 


