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 دكتورة /فوزية عبد هللا محمد عبد الغني ستاذة الألل السيرة الذاتية

 

 أواًل: بيانات عامة: 
 فوزية عبد هللا محمد عبد الغني  االســـم:
 معة القاهرة.جا -المصرية آلثار قسم ا  -ر ااآلثبكلية القديم  آثار الشرق األدنى أستاذ  الحالية:الوظيفة 

   5/1969/ 11 تاريخ الميـالد:
 لمية: مؤهالت العًا: اليناث

 بتقدير ممتاز  –جامعة القاهرة   –كلية اآلثار   -م       ليسانس آثار 1990
 بتقدير مرضي م      السنة التمهيدية للماجستير  1991
                          ممتاز بتقدير سم اآلثار المصرية اآلثار المصرية من ق فيسالة ماجستير ر م     1998
مصر                                                                 ):ةلاسلر ا  عنوان  بين  الصناعات  وبعض  الفنون  فى  المتبادلة  الحضارية                                                            التأثيرات 

 (ثةيد عصر الدولة الح  يفالشرق األدنى القديم  فيانها ير وج
 مع مرتبة الشرف األولى    اآلثار من قسم اآلثار المصرية فياه تور دك    م2004

 الجامعة   والتوصية بالطبع على نفقة            
م منوو  األدنووى القوودي الشوورق  فوي الحضووار  مصوور وبووالد اازدهووار  فويالمصوونوعات العاجيووة ) :عنووان الرسووالة

 ن(ريسرة السابعة والعشألحتى نهاية االدولة الحديثة و نهاية 
 األكاديمي: : التدرج الوظيفي اً ثثال

 اسم المؤسسة  سنة االلتحاق  الوظيفة 
 كلية اآلثار  -جامعة القاهرة  م 1998-1993 معيد  -1
 كلية اآلثار  -جامعة القاهرة  م 2004-1998 مدرس مساعد  -2
 كلية اآلثار  -ة القاهر جامعة  م 2008-2004 مدرس  -3
 اآلثار  ةيكل -اهرة قلجامعة ا م  2020-2011 ساعد تاذ مأس  -4
 كلية اآلثار  -جامعة القاهرة  2021-2020 أستاذ -5

 م 2018-2008 (عوديةالعربية السعار بالمملكة م)ملحوظة :
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 :األنشطة التدريسية  :رابعاً 
 :التدريسيالعبء  -1

 الدراسات العليا -أ
 ريسلغة التد الفرقة الدراسية  قررالم مكان التدريس

 العربية  ة ي آلثار الشرقا  مو دبل –األولي اضولألناو تاريخ إيران  كلية اآلثار 
 العربية  دبلوم اآلثار الشرقية  –األولي تاريخ وآثار العراق القديم كلية اآلثار 
الشرقية  –األولي التاريخي  بحث ال مناهج كلية اآلثار  اآلثار  -دبلوم 

 ر المصرية دبلوم اآلثا
 العربية 

  ق الشر   حضارات لمقارنة    اتدراس ار كلية اآلث 
  –األناضول    -نا)إير   ديملقا  األوسط

   .لهند(ا

 العربية  دبلوم اآلثار الشرقية  -الثانية

 العربية  دبلوم اآلثار الشرقية  -الثانية القديم. تاريخ بالد الشام  كلية اآلثار 
 المرحلة الجامعية)الليسانس( -ب

 تدريسال لغة الفرقة الدراسية  المقرر سمكان التدري
 العربية  الرابع المستوى  لاضو ن واألنار يتاريخ إ كلية اآلثار 
 العربية  قسم الترميم  -الثالثة  لغة مصرية قديمة)هيروغليفي(. كلية اآلثار 

 نجليزية اإل الرابعة  .أثرية باللغة اإلنجليزية قراءات  اآلثار  ةيلك
 العربية  األولى  يم تاريخ مصر القد  كلية اآلثار 

 ة العربي الثاني المستوى  م تاريخ وآثار العراق القدي    ثاراآلكلية 
 Ancient Egyptian جامعة القاهرة -ةكلية التجار 

Civilization   ،ة ينجليز اإل ة ين الثا األولى 

 : الجامعي لتدريسماكن ا أ-2     
  اهرة قلجامعة ا –ثار اآل كلية -1
 شمس.  جامعة عين –كلية البنات  -2

وقسم الدراسات   –  ة العربيةاللغ  وقسم  –يخ  قسم التار   –  كلية التربية بحفر الباطن األقسام األدبية -3
 الدمام. ة ثم جامع لصيفجامعة الملك في  اإلسالمية

 الباطن.حفر جامعة -كلية اآلداب  -4

 ة. جامعة القاهر   -التجارة يةكل -5
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 ت والهيئات العلمية: يامعلجا في ة يو العضًا: خامس
 .(ريين العرب اثاآل )جمعية -1
 .التاريخية السعودية( )الجمعية -2

3- )Egyptologistsf onal Association oiInternat The) 
 علمي: اإلنتاج الًا: دساس
 العلمية: في المؤتمرات  كة شار الم -1

ة  ( الندو 2007نوفمبر    4-3من  ترة  الف  قد فيالمنع)  لعرب المشاركة ببحث في مؤتمر اآلثاريين ا -1

 .عةلتاسية املعلا

جامعة القاهرة في الفترة    -ارثبكلية ال المنعقد  )  العصور الجيزة عبر  مر  في مؤت  ث حبالمشاركة ب -2

 (. م2008مارس   6-4من  

ريوة عقود فوي الجماهي )الو  يات الموؤتمر الثالوث عشور لرثواريين العورب الفع يببحث ف  اركةالمش -3
 (.م 2010توبر أك 26-24من  الليبية

ألدنووى القووديم المووؤتمر الوودولي لمعهوود ق ار شوولاحضووارات  ت مووؤتمريوواالي فعث فووببحووشوواركة ملا   -4
 (.15/3/2016-13في الزقازيق في  المنعقد ) مدنى القديالشرق األ

القاهرة عقد في  )ال  الثاني والعشرون  مؤتمر اآلثاريين العرب   ت فعاليا يفر  بالحضو كة شار الم -5
 .م(2019

 : رةنشو حاث الم بمن األ العلمي تاج نإل ا -2
رسمل  -1 الماجستير  خص  ملحق  منشور  الة  حوليا   ,ASAE 2005في  الماآلت  )مجلة  صرية  ثار 
 . 152-143،  2005، القاهرة ،ث الثالد جلالم قديمة،ال ةريدراسات في الحضارة المص –لقديمة ا

 

الدكتوراه   -2 رسالة  اآلثاكلي   )مجلةفي  منشور    ملخص  ، ص (م2005  -اشرلعا  عدد ال  –ر  ة 
371-400.    

 
 مر العاشوركتواب الموؤتمنشوور فوي  ،فـي الشـرق األدنـل القـديم " Hippos"مراكب الــ   وانبعن  بحث   -3

 .198-182، م2007الجزء األول  العرب،ثاريين العام لر لالتحاد 
 
بعنوان  -4 ا  تحيوانا"  بحث  في  النهرين  وبالد  والجيزة  سقارة  جبانتي  مقابر  مناظر  في  أللف  الصيد 
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  ، م2008تاب مؤتمر الجيزة عبر العصور، العدد الثاني ,  ك  في  ورمنش  ،"  ة رن ااسة مقدر -.م.الث قالث
 . 161-133ص 
 

 رصــي موان فــي حضــارتلــل وجــود حــداي  الحيــلتصــويرية والنصــية ع"بعــا األدلــة ابحوث بعنوووان  -5
ص  ،م2009عاشور العودد ال ،منشوور فوي مجلوة اإلتحواد العوام لرثواريين العورب   ،ين "النهر د  اللقديمة وبا

223-239. 
لــف رين فــي األ وبــالد النهــالحضــارب بــين حضــارات الهنــد القديمــة  ادللتبــهر اا"مظــ بعنوووانث بحوو -6

 ليبيووةالة الجماهيريوب د قومنعثواريين العورب التحواد العوام لربكتواب موؤتمر اانشوور م ،اني ق.م."الثالـث والثـ
 م.2010العدد الحاد  عشر  ،م2010في أكتوبر 

 

صور وحتل ربية منذ أقدم العلعة ازير به الجشو لقديمة ا مصر بين ت الحضاريةصال"البحث بعنوان    -7
 .26-7، ص م2011في مجلة العصور منشور  ،ة "عصر الدولة الحديث

ال شــبه الجزيــرة ي شــمفــ يةز الحضــار اكــمر وال الحضــارية بــين بــالد النهــرين صــالت"ال بحووث بعنوووان-8  
الجوزء ، يين العورب ار ام لرثود العجلة اإلتحاي )مر فشو من  ،ربية في العصرين اآلشورب والبابلي الحديث"الع

 .417-377ص ، م2015ناير س عشر(، يالساد 
مجلوة حضوارات الشورق )ي منشوور فو"قرص الشمس المجنح في فنـون العـراق القـديم"    بحث بعنووان-9

-13ي للمعهود المنعقود فوي أبحوا  الموؤتمر الودول ، كتواب (2016أغسوطس   ،ني، العودد الثواديماألدنى القو
15/3/2016. 

فوي )مجلوة كليوة  منشوور، " Egyptian Influence on Achaemenid Art   "نواحوث بعنوب-10 
 25-11ص  ،القاهرةجامعة  ،2018 املع (،21)العدد ، اآلثار
ديم حتـل لشـرق األدنـل القـن أختـام انـوف الحيوانات" فييد " نمط البطل المصارع "س  نوانبع  بحث -11

لوة الدراسوات مج مون ،2019سونة اير ل( شهر ينو45دد )العور في منش "،نهاية األلف الثاني قبل الميالد
 .45-9ص  ،القاهرةجامعة – كلية الدراسات األفريقية العليا –األفريقية 

ة والحضـاري والتها الدينيةدلومدنل القديم رؤوس الثيران في فنون الشرق األئة يه"  بحث بعنوان-12
داب اآل مجلووة، (2019ير)ينووا( بتوواريخ 88د )فووي العوود  ورمنشوو "،حتــل نهايــة األلــف الثــاني قبــل المــيالد

 .يامنالجامعة  –، الصادرة عن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
  :بعنوانلنشر قيد ابحث  -13

"Stelae(JE.41402) and (JE.41394) in the Egyptian Museum, Re-

publication", ASAE 92, 2019.  
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ا منـــا   بعـــان فـــي الثيـــر  يئـــة رؤوسهنيـــة لوالدي يةالحضـــار  تالالـــدال بعنـــوان "منشـــور بحـــث  -14
فـي  منشـور "،قبل المـيالد ولاأللف األ  رخاو أحتل  حضارات شبه الجزيرة العربية من بداية األلف الثالث

 ،2020(، ينــــايردد األول، العــــون شــــر الحــــادب والع جلــــدمال، العــــربن حــــاد العــــام ل ثــــارييتمجلــــة اإل )
 .206-181ص
  :انو بعن رمنشو بحث  -15

'' Early Evidence of Boxing in Ancient Egypt and Mesopotamia: A 

Comparative Study ", SHEDET 7, 2020, 73-87. 

 بعنوان:منشور بحث   -16
" Representations of Homeless Children in warlike Scenes in the Neo-

Assyrian period ", EJARS, Vol.10, No.1, June 2020,43-57. 

   

وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس  من  عليها  الحصول  تم  يبية التي  تدر الدورات ال  : اعباس
 : جامعة القاهرة-

إلى    1/2007/ 22  من في الفترة    لمنعقدة" ادوليا    ونشرها  و حإعداد وكتابة البدورة " .1
24 /1/2007   

 2007/ 31/1إلى  1/2007/ 29في الفترة من " المنعقدة تصميم مقرردورة "  .2

3. " ا  ةإدار دورة  وضغوط  من  فة  المنعقد   "مللعالوقت  الفترة  إلى   2/2007/ 5ي 
7/2 /2007 

4.   " لإلتدر الدورة  المصغريس  والتدريس  الكبيرة  اعداد  من في  نعقدة  مل"    الفترة 
   2/2007/ 28إلى   2/2007/ 26

إلى   3/2007/ 12في الفترة من    " المنعقدةاستخدام التكنولوجيا في التدريسدورة "   .5
14 /3/2007 

مهار  .6  " الفعادورة  ااتصال  المنعقدة  الت  من    في"  إلى    2010/ 19/7الفترة 
21 /7/2010   

-10في   المنعقدة نجليزية "ا ص العلمي باللغة العربية واللغة ار النحريدورة " ت .7
11 /4/2019 



 6 

 2019/ 18/4-17ة " نظم اامتحانات وتقويم الطالب" المنعقدة في ور د  .8

 2019/ 18/4-17عقدة في ير الناقد " المنفك تدورة " ال .9

 2019/ 6/ 16-15في   المنعقدة"علمية لا م المؤتمرات ظي تن " دورة .10

 18/6/2019-17المنعقدة في  "الفعال العرض ات مهار " دورة .11

 . 2019/ 6/ 20-19منعقدة في ال" رات وحل المشكالت خاذ القراات " دورة .12

 : القاهرةجامعة -آلثارا والمنعقدة في كلية ورش العمل الخاصة بالجودة  -ثامنا

 2008/ 24/6(ية عايير األكاديممال) -1

 2008  / 3/7  إلى2008/ 6/الفترة من  25في  (رر وصيف وتقرير المقت)  -2

 2008/ 2/7إلى   7/2008/ 1رة من في الفت ( توصيف وتقرير برنامج) -3

 :الخاصة بأعمال الجودة الجامعية: األنشطة تاسعا
 . م 2008-2007في الفترة من  آلثار تماد في كلية ا سس في وحدة الجودة وااععضو مؤ -

اإلستراتيط لخاع  ضو   في  ةمساهملا- لتقييم مؤسسااآلثار ضم  لكلية  جيةة  العام  اإلطار  التعليم  ت  ن 
 .2008 ي التعليم العالي( اد فوااعتم  ودة)طبقا لما ورد في الدليل المصر  لضمان الج العالي

 . 2008المساهمة في صياغة رسالة الكلية -

فيالمسا- ال  همة  لجنة  بكلية  ة  د جو الدة ضمان  األكاديمية بوح  معاييرنشاط    عمل )اآلثار  وااعتماد 
 . 2009-2008مل برامج توعية( ع –إقامة ورش عمل   –امة ندوات إق -استبيانات 

ال  ةالمساهم- لجنة  نشاط  اإلداتنمفي  والخد ية  ضم  ات مرية  بوحدة  وااعتماد المجتمعية  الجودة  ان 
 . 2009-2008ة(ي ع و ت  جمل برامع  –قامة ورش عمل إ –إقامة ندوات  -نات ا ستبيا عمل) اآلثار بكلية 

  .2021-2019ار المصرية ثلرسالة واألهداف( لبرنامج اآل ق لمعيار )الرؤية واسكمنالعمل -

 
امعةةة ج   –لية اآلثار  بكآثار الشرق األدنى القديم  ذ  استا)عبد الغنى    دبد هللا محمد. فوزية ع  .أ

   اآلثار    المصرية( قسم –القاهرة 

  01123477110بايل:  مو 

        drfawziahabdullah@gmail.com                           االلكتروني: البريد

 d.fam@hotmail.com      
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