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* الحالة العلميـــة
ليسانس اآلداب،تخصص اآلثار المصرية  ،كلية اآلداب ،جامعة القاھرة
عام 1974م
ماجستير في اآلثار المصرية  ،كلية اآلثار ،جامعة القاھرة عام 1981م
ماجستير في اآلثار المصرية  ،قسم الدراسات الشرقية  ،كلية اآلداب
والعلوم ،جامعة بنسلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكيــــــــة
عام 1987م
دكتوراه في اآلثار المصرية  ،قسم الدراسات الشرقية  ،كليـــة اآلداب
والعلوم ،جامعة بنســـلفانيا ،الواليات المتحدة األمريكية
عام 1988م.

* الحالة الوظيفيـــــة
1983-1974م :معيد بقسم اآلثار المصرية  ،كلية اآلثار ،جامعة القاھرة
1988-1983م :مدرس مساعد ) عضو بعثة دكتوراه( إلي جامعة بنســـلفانيـــا
بالواليات المتحدة األمريكيــــة
 : 1990-1988مدرس بقسم اآلثار المصرية  ،كلية اآلثار ،جامعة القاھرة
 : 91 -1990مدرس بقسم التاريخ ،كلية اآلداب  ،فرع جامعة القاھرة
بالخرطوم ،جمھورية السودان
 : 92 -1991مدرس بقسم اآلثار المصرية  ،كلية اآلثار ،جامعة القاھرة
 : 93 -1992مدرس )مسافر للخارج(  ،عضو منحة طرق الحرير الممولة
من ھيئة اليونســـــكو إلجراء أبحاث في متحف جامعة
بنسلفانيا ،فيالدلفيـــــــا ،الواليات المتحدة األمريكية.
 :1995-1994أستاذ مساعد بقسم اآلثار المصرية ،كلية اآلثار ،جامعة القاھرة
2005-1995م :أستاذ مساعد بقسم التاريخ  ،كلية اآلداب  ،جامعة الكويت ،دولة الكويت.
 :------ 2001أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق األدنى القديم
قسم اآلثار المصرية ،كلية اآلثار  ،جامعة القاھرة
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2003-2002م القائم بأعمال رئيس قسم التاريخ  ،كلية اآلداب – جامعة الكويت
دولة الكويت ،الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2003-2002م
2005-2004م القائم بـأعمال المستشار العلمي لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
بجامعة الكويت باإلضافة للتدريس بقسم التاريخ  ،كلية اآلداب ،جامعة
الكويت.
 : 2006 - 2005عضو ھيئة التدريس بقسم اآلثار المصرية  ،كلية اآلثار ،جامعة
القاھرة.
2006 -2005م رئيس قسم اآلثار المصرية ،كلية اآلثار ،جامعة القاھرة
2006م 2009 -عميــــــــــــد كلية اآلثار جامعة القاھرة
أستاذ زائر  ،كلية السياحة واآلثار  ،جامعةالملك سعود ،المملكة العربية
2009م
السعودية خالل الفصل الدراسي األول.
2011 -2009م رئيس قسم االثار المصرية للمرة الثانية  ،كلية اآلثار  ،جامعة القاھرة
أستاذ متفرغ بقسم االثار المصرية  ،كلية االثار  ،جامعة القاھرة
-2012
 2014-2013عميد المعھد العالي للسياحة والفنادق ،السادس من أكتوبر ،وزارة التعليم
العالي ،جمھورية مصر العربية.

* الخبرة العلمية في مجال التدريس
التدريس لطلية الليسانس والدراسات العليا بجامعة القاھرة وفرعيھا في بني سويف وبكليات اآلداب
بجامعتي طنطا وحلوان ،وبعض المعاھد العلمية في الجامعات الخاصـــــــــة بجمھورية مصر العربية وطلبة
الدراسات العليا بالمعھد العالي لحضارات الشرق األدنى القديم بجامعة الزقازيق ،وبكلية اآلداب جــــــــــامعة
الكويت ،واإلشراف والمناقشة للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في تخصصي اآلثــــــار المصرية
والترميم بجامعة القاھرة والنشـــــــــــر العلمي لعديـــــــد من المقاالت العلمية والكتب في مجال دراسات
الحضارة المصرية والشرق األدنى القديم،

*الخبرة العلمية في مجال الحفر األثري
المشاركة الميدانية في مجال الحفائر والكشف األثري من قبل قسم اآلثار المصرية  ،كلية اآلثار ،
جامعة القاھرة بإشراف المرحوم األستاذ الدكتور عبد العزيز صالح في موقعي جبانــــة الجيزة -1975
1976م ،والمطرية )مدينة أون القديمة( 1979 -1978م ،وبالمثل في بعض أعمال الحفائر مع بعض
المؤسسات العلمية األجنبية من بينھا متحف الجامعة ،جامعة بنسلفانيا ،الواليات المتحــــدة األمريكية،
في خليج مرسي مطروح ،علي ساحل البحر المتوســــــــــط بإشراف أ.د دونالد وايت ) (D.Whiteعام
1987م وبالمثل مع جامعة جوتنجن األلمانية بإشراف كل من أ.د عبد الحليم نور الدين وأ.د كيــــسلر في
منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا بوســــــط صعيد مصر عام 1992م ،رئيس بعثة حفائر كلية اآلثار بمنطقة
عرب الحصن بالمطرية )مدينة أون القديمة( 2007م ورئيس البعثة األثرية المصرية البولندية المشتركة ،
ھوارة  ،الفيوم ،جمھورية مصر العربية2009 ،م.

المشاركة في المؤتمرات العلمية
المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية في مجال علم المصريات ودراسات
الشرق األدنى القديم منذ 1997م .

*االشراف األكاديمي وعضوية لجان الحكم والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه
اإلشراف والمناقشة للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في تخصصي اآلثــــــار المصرية
ودراسات الشرق األدنى القديم والترميم بجامعة القاھرة وبعض الجامعات االقليمية بجمھورية مصر العربية.

* عضوية اللجان والمؤسسات العلمية
أوال :عضوية ومھام مقرر اللجان بكلية اآلداب ،جامعة الكويت
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عضوية العديد من اللجان العلمية علي مستوي قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة الكويت خالل فترة
االعارة للتدريس 2005-1997ممن بينھا عضو اللجنة األكاديمية ومعادلة المقررات ،عضو اللجنة
الثقافية ،عضو لجنة التوجيه واإلرشاد األكاديمي ،عضو لجنة التقرير السنوي ،عضو لجنة المكتبات،
عضو لجنة دعم البحث العلمي  ،عضو لجنة الكتاب الجامعي بقسم التاريخ  ،عضو لجنة الجدول الدراسي
والدراسات الصيفية و عضو لجنة تقييم أداء رئيس قسم التاريخ وفقا لقرار العميد رقم  29للعام الجامعي
2004-2003م ومقررا للعديد من اللجان من بينھا مقرر اللجنة األكاديمية ومعادلة المقررات بقسم
التاريخ ،مقرر اللجنة الثقافية بقسم التاريخ ،مقرر لجنة التوجيه واإلرشاد بقسم التاريخ ،مقرر لجنة
التقرير السنوي بقسم التاريخ  ،مقرر لجنة التقرير السنوي بكلية اآلداب ،مقرر اللجنة الثقافية بكلية
اآلداب  ،عضو فريق المستشارين المعاونين للمكتب التنفيذي إلنشاء كليتي اآلداب والعلوم االجتماعية
وفقا لقرار العميد رقم  15للعام الجامعي 1997 /96م  ،عضو لجنة اإلعداد للمشاركة في احتفالية الكويت
عاصمة للثقافة العربية  2001وفقا لقرار مدير جامعة الكويت رقم  1432في أكتوبر 2000م ،وعضو
لجنة تحكيم األبحاث الخاصة بمؤتمر الكويت الدولي لتحليل الخطاب وفقا لقرار العميد رقم  48للعام
الجامعي 2004 -2003م.

ثانيا :عضوية المؤسسات العلمية المحلية والعربية والدولية
عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية  ،القاھرة
عضو اتحاد المؤرخون العرب ،القاھرة
عضو المركز األمريكي لآلثار ،نيويورك  ،الواليات المتحدة األمريكية )(ARCE
عضو جمعية اآلثاريين العرب  ،القاھرة 2000م -
عضو الجمعية الدولية لعلماء المصريات ) (IAE
عضو ھيئة تحرير حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ،مجلس النشر العلمي ،
جامعة الكويت 2005-2003م
عضو ھيئة تحرير مجلة كلية اآلثــــار  ،جامعة القاھرة 2001م – 2009م
عضو اللجنة الدائمة لآلثار المصرية  ،المجلس األعلى لآلثار ،وزارة الثقافة
جمھورية مصر العربية 2005م – 2011م؛ - 2013
عضو مجلس إدارة المتحف المصري ،القاھرة 2005م ---
عضو لجنة النشر العلمي بالمجلس األعلى لآلثار ،وزارة الثقافة  ،جمھورية مصر
العربيــــة 2005م -----
عضو لجنة المتاحف العليا  ،المجلس األعلى لآلثار ،وزارة الثقافة  ،جمھورية
مصر العربية 2006م – 2011م
رئيس اللجنة العلمية الختيار القطع األثرية لمتحف مصر الكبير ) ، ( GEMالمجلس
األعلى لآلثار ،وزارة الثقافة  ،جمھورية مصر العربية 2006م -----
عضو لجنة قطاع اآلداب  ،المجلس األعلى للجامعات المصرية  ،جمھورية مصر العربية
2006م2009 ----م
عضو لجنة اآلثار ،المجلس األعلى للثقافة ،وزارة الثقافة  ،جمھورية مصر العربية
2006م2009 -م ؛ - 2013
عضو مجلس ادارة مركز البحوث التاريخية  ،كلية اآلداب  ،جامعة القاھرة-2009
عضو مجلس ادارة مركز التراث العلمي  ،جامعة القاھرة 2009-2006؛ - 2013
عضو لجنة االستخدام التربوي لموسوعة تاريخ أفريقيا العام  ،اليونسكو -2009
عضو لجنة القدس ،منظمة االسيسكو االسالمية 2009م -
عضو التحكيم من الخارج  ،لجنة الترقيات لآلساتذة واألساتذة المساعدين في مجال
اآلثار وترميم اآلثار  ،المجلس األعلي للجامعات  ،جمھورية مصر العربية
-2010
عضو لجان التحكيم ألبحاث الترقيات لدرجتى أستاذ مساعد وأستاذ في بعض الجامعات
العربية
عضو مجلس ادارة جمعية اآلثريين المصريين ،جمھورية مصر العربية 2010م
مستشار لجنة المعادالت في تخصص اآلثار ،المجلس األعلي للجامعات ،وزارة التعليم العالي
جمھورية مصر العربية.
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الترشيح لشغل منصب وزير الدولة لشئون اآلثار في وزارة أ.د عصام شرف 2011م ،
جمھورية مصر العربية.
عضو لجنة جوائز الدولة في مجال اآلثار  ،دولة الكويت

النشر العلمي
نشر العديد من المقاالت العلمية وترجمة البعض من المقاالت األجنبية في مجال الدراسات األثرية
والتاريخية المرتبطة بالحضارة المصرية وارتباطاتھا بالمراكز الحضارية المجاورة في الشرق األدنى القديم
باللغتين العربية واالنجليزية وما يقرب من العشر كتب مرتبطة بنفس المجال .

الدورات لتنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس والجودة
 -1الدورة التدريبيبة بجامعة الكويت عام  2004بعنوانQuestioning and giving Feedback :
for Learning
 -2الدورة التدريبية بجامعة الكويت عام  2004بعنوانDesigning Courses for Learning :
 -3المشاركة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي األول لمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاھرة
بعنوان :الجودة واالعتماد بين الواقع والطموحات ،أبريل 2008م.

___________________________________________________________________
alaashaheen52@gmail.com or sebentus_52@yahoo.com
:
البريد االلكتروني
0020233760697
ھاتف )منزل -القاھرة(:
00201222745477
ھاتف )المحمول/النقال(:
الموقع االلكترونيwww.alaashaheen.com :
الموقع علي شبكة التواصل االجتماعي facebook.com/prof.dr.alaashaheen
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