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  القاھرة   جامعة –كلیة اآلثار ب أستاذ مساعد بقسم اآلثار المصریة

  
  المؤھالت الدراسیة

 - تقدیر جید -كلیة اآلثار جامعة القاھرة  - قسم اآلثار المصریة/  لیسانس آثار §
١٩٧٩  

 -امعة القاھرة كلیة اآلثار ج - قسم اآلثار المصریة/   ماجستیر آثار مصریة §
نھایة األسرة التاسعة عشرة في " في موضوع ) باللغة العربیة (تقدیر ممتاز

  ١٩٨٩ - " مصر
كلیة اآلثار جامعة  - قسم اآلثار المصریة/  دكتوراه في اآلثار المصریة §

إشراف مشترك بین / باللغة األلمانیة (تقدیر مرتبة الشرف األولى  - القاھرة
 Götterglauben“"في موضوع )  بألمانیا رججامعتي القاھرة وھامبو

und Gottheiten in der Vorgeschichte und Frühzeit 
Ägyptens” " المعتقدات والمعبودات فیما قبل التاریخ وبدایة األسرات في

 .١٩٩٧. "مصر
 .٢٠٠٤ –جامعة القاھرة  –أستاذ مساعد بكلیة اآلثار  §

  



  ٢

  
  اللغات 

  
  مانیةاألل  اإلنجلیزیة  العربیة  اللغة

  ممتاز  جید  اللغة األم  درجة اإلجادة

 
   والمقاالت العلمیة باللغة العربیة واألجنبیة األبحاث

 

في كتاب أعمال الندوة " نشأة األشكال الخرافیة مابین مصر وبالد الشرق األدنى" .١
  .٢١-اص  ص  ١٩٩٩ین العرب، القاھرة یثارآلالعلمیة األولى لجمعیة ا

رحال واالستقرار خالل العصور الحجریة في بعض بلدان نشآة الدیانة مابین الت" .٢
في مجلد مؤتمر التراث والحضارة الخامس عشر التابع " الشرق األدنى

  .٢٠٠٠للیونسكو والذي انعقد بدمشق بسوریا عام 

٣.  "Chontiamenti oder Anubis”in Egyptology at the Dawn of the 
Twenty-first  Century ,Proceedings of the Eight International 

Congress of  Egyptologists, Cairo 2000, PP.474- 477  

٤. “Der astral Gott Osiris" in Discussions in Egyptology 46  
(2001)  PP.   

في " عقائد الدفن وعبادة األسالف فیما قبل التاریخ في الشرق األدنى القدیم". .٥
الندوة العلمیة الثانیة ، القاھرة /لعرب ین ایثارآلكتاب الملتقى الثالث لجمعیة ا

  .٥٦-١، ص ٢٠٠٠

في كتاب المؤتمر "المنشآت المدنیة فیما قبل التاریخ في الشرق األدنى القدیم " .٦
  .٦٣-٣ ص ، ص٢٠٠١، القاھرة الندوة العلمیة الثالثة/ن العرب ییالرابع لآلثار

دراسة مقارنة في  األواني الفخاریة فیما قبل التاریخ في الشرق األدنى القدیم، .٧
الندوة العلمیة /في كتاب المؤتمر الخامس لآلثارین العرب " الصناعة والزخرفة

  .٥٧-١، ص ٢٠٠٢، القاھرة رابعةال

٨. “Eine Schőne Steele des Bűrgermeisters Sdj-it.f  aus dem 
Ägyptisches Museum,Kairo”in Egyptian Museum Collections 



  ٣

around the World/Studies for the Centennial of the Egyptian 
Museum, Cairo, II, Cairo 2003, PP                        

٩. "“Götterglauben und Gottheiten in der Vorgeschichte und 
Frühzeit Ägyptens” in ASAE 78 (2003) PP” 

مصر ،  القطع التمائمیة خالل المراحل النقادیة الثالثة فیما قبل التاریخ في .١٠
 .٢٠٠٤بحث مرجعي للتقدم لنیل درجة أستاذ مساعد 

١١. "Four Unpublished Palettes at the Egyptian Museum Cairo" 
in,  9th international Congress of Egyptologist, Gronoble-

France,6/9-12/9/2004.   

 في" دور الواحات في نشأة الحضارة في مصر واھم مواقع ما قبل التاریخ " .١٢
واحات الوادي الجدید  –الواحات المصریة /انثروبولجیا مصر : المؤتمر الثالث 

   .٢٦/٦/٢٠٠٢إلى  ٢٣/٦من .

١٣. "Four Unpublished Palettes at the Egyptian Museum Cairo" 
in,  9th international Congress of Egyptologist, Gronoble-

France,6/9-12/9/2004. . 

مشروع  في مؤتمر " الحضارة المصریة القدیمة س فيمنجل المقد أبوطائر  .١٤
كلی炳炳ة / البع炳炳ث  جامع炳炳ة األصلعمنجل  أبوحمایة الحیوان  الندوة التاریخیة حول 

 .١٣/٨/٢٠٠٥سوریا  –الطب البیطري حماة 

بتكریم األستاذ الدكتور على الندوة العلمیة الخاصة في " نشأة المعبود انوبیس" .١٥
،  ASAEدوریة  لتذكاري لسیادتھ منالعدد ا إصداربمناسبة رضوان  

٨/٩/٢٠٠٦ 

  المؤتمر الدولي الثاني في " في مصر القدیمة نقش للعازف على الناي أقدم" .١٦
 ١٩/٣/٢٠٠٧-١٨،جامعة حلوان الموسیقى الفرعونیة بین الماضي والحاضر

 

 النقوش األشكال، الصنع،مادة  األختام في الشرق األدنى فیما قبل التاریخ" .١٧
الجذور المشتركة للحضارات العروبیة "في الندوة الدولیة  " دراسة مقارنة

 ١٩/٦/٢٠٠٩الى  ١٥/٦ بمجمع اللغة العربیة في لیبیا في الفترة من" القدیمة 

  



  ٤

 والنحاسي المالمح الحضاریة لفلسطین خالل العصرین الحجري الحدیث أھم" .١٨
وزارة  ریة الجمھوریة العربیة السو" القدس عبر التاریخ"الندوة الدولیة " في 

 ٢٠٠٩كانون األول / ١٧-١٥/  المدیریة العامة لآلثار والمتاحف -الثقافة
  ٢٠١١االصدار 

في العدد التذكاري لالستاذ الدكتور جاب هللا "  الملك العقرب واحد ال اثنین " .١٩
صدى الخلود ابحاث ودراسات " تحت اسم   على جاب هللا الصادر في المانیا 

 ٢٠١٠ Wiesbaden "  مھداه لالستاذ الدكتور جاب هللا على جاب هللا
  

االسرة صفر واالسرة قراءة جدیدة للبطاقات العاجیة والخشبیة الملكیة في  " .٢٠
في العدد التذكاري لالستاذة " النقوش العروبیة القدیمة قي مؤتمر "االولى 

 ٢٠١٣صر المعھد الفرنسي لالثار الشرقیة م.الدكتورة عال العجیزي 
  

  مناھج التدریس  كلیات اآلثار واآلداب والفنون الجمیلة والھندسة 

والعصور  .ثار مصر والشرق األدنى القدیم خاصة فیما قبل التاریخآتاریخ و ·
  التاریخیة 

  .المھندس والبیئة والحضارات القدیمة ·
  .دیانة مصر والشرق األدنى القدیم ·
وحتى نھایة ) تصاویر كھوف أوربا بدایة من(تاریخ الفن منذ ما قبل التاریخ  ·

  .الحضارات القدیمة في مصر والشرق األدنى
 .وشمال إفریقیا  ما قبل التاریخ في جنوب شرق أسیا ·
 أفریقیا وشمال الفن الصخري لجنوب ·
  القبائل البدائیة المعاصرة  ·
  .منھج البحث التاریخي ونظریات فلسفة التاریخ ·
 . المتاحف والحفائر علم  ·
العلوم  ( یتناول دراسة التاریخ من خالل المعالم الحضاریة :  تاریخ حضارة  ·

دراسة اثنوجرافیا للمجتمعات  )والفلك واألدب والفن والصناعات المختلفة الخ
  .القدیمة

  دراسات مقارنة بین فنون الشرق االدنى والشرق االقصى  قدیما  ·
 

  واللجان عضویة الجمعیات



  ٥

  .خیةعضو الجمعیة المصریة للدراسات التاری ·
 .عضو الجمعیة العلمیة العالمیة للمصریات ·
  وحتى االن  ٢٠٠٩) االیكوم(عضو في المنظمة العالمیة للمتاحف  ·
  . عضو جماعة الرواد ·
  .عضو الجمعیة العلمیة للدراسات الشبابیة ·
  .عضو جمعیة اتحاد األثرین العرب ·
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤.عضو مجلس إدارة المتحف المصري ·
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤.جلس األعلى لآلثارعضو لجنة النشر العلیا بالم ·
عضو اللجنة السیاحیة واألثریة لمشاریع تحدیث محافظة الجیزة ضمن  الشراكة  ·

  ٢٠٠٤-٢٠٠٠ .بین جامعة القاھرة والمحافظة
عضو في عدة لجان خاصة بأعداد المتاحف الجدیدة  مثل المبنى الملحق لمتحف  ·

 .ف سوھاج األقصر، متحف ایمحتب بسقارة، متحف الطفل بأسوان، متح
المجلس االعلى لالثار .المستشار العلمي للمشروع القومي لتسجیل اثار مصر ·

٢٠١١ -٢٠٠٥ 
  

  خبرات علمیة

زاھي حواس  مع المجلس األعلى . العمل في حفائر منطقة أبو رواش بریاسة د ·
 ١٩٨٠-١٩٧٩لآلثار عامي 

مع  صیر من خمسة عشر موسم لحفائر كلیة اآلثار بسقارة وأبو أكثرفي  ةشاركالم ·
 .د علي رضوان .و أ .د سید توفیق .المرحوم  أ

بموقع نبالء  د عال العجیزي .بریاسة أ المساعد األول لبعثة حفائر كلیة اآلثار ·
 ٢٠٠٥من موسم  ءالدولة الحدیثة جنوب الطریق الصاعد لھرم اوناس بسقارة ابتدا

  .وحتى اآلن
ي والمركز القومي الحضارة المصریة في المتحف المصر تدریس محاضرات عن ·

  .وقصور الثقافة الجماھیریة .للسینما وكثیر من الجمعیات العلمیة والروتاري
كلیة  رسالة علمیة في  عشرین  من أكثرمشارك على ال واإلشراف  فاشراإل ·

  .بجامعة حلوان والفنون التطبیقیة  الفنون الجمیلة تياآلثار جامعة القاھرة وكلی
لآلثار   ألعلىلمؤتمر العلمي األول لحفائر المجلس االمشاركة في تنظیم وإعداد ا ·

 . ٢٠٠١في مواقع ما قبل التاریخ بالمركز العلمي بالقنطرة شرق  عام 
 وأثارھامصر  بحضارة فللتعریتدریبیة  دوراتعلى عدد خمس  واإلشراف اإلعداد

ي ووزارة الخارجیة ممثلة فبشراكة بین جامعة القاھرة لوفود من دول الكومونویلس 



  ٦

األوروبیة  الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول اإلسالمیة
   .والدول المستقلة حدیثاً 

إعداد المادة العلمیة ألكثر من فیل تسجیلي عن الحضارة المصریة منھا فلیم عن  ·
لجنة التراث  /منف للیونسكو/ایمحتب لقناة البحث العلمي وفیلم عن میت رھینة

 . العالمي
لمنسق العام للمؤتمر الدولي لعصور ما قبل التاریخ في الوطن العربي القاھرة ا  ·

٢٠١٢ 

 .الجودة

 ٢٠١٣-٢٠١٠مدریر وحدة الجودة كلیة االثار   ·
 اجتاز تسع دورات في اعمال الجودة التعلیم  واعضاء ھیئة التدریس ·

  
  خبرات وأنشطة طالبیة

وحتى  ١٩٩٨الفترة من  في اآلثاررائد لجنة الجوالة والخدمة العامة بكلیة  ·
٢٠٠٤. 

وحتى -٢٠٠٤في الفترة من .جامعة القاھرة – بكلیة اآلثار اتحاد الطالبرائد  ·
٢٠٠٧  

في تحكیم عدة مھرجانات كشفیة على مستوى الجامعة والدورات األدبیة  ةشاركالم ·
  .والقمیة على مستوى الجامعات المصریة والعربیة

  .والعالمیة الكشفیة بمصر في كثیر من اللقاءات العربیة  ةشاركالم ·
  في تحكیم مھرجانات التراث بجامعة القاھرة ةشاركالم ·
بصفة  عضو اللجنة المنظمة ألسبوع شباب الجامعات الرابع بجامعة القاھرة ·

 .١٩٩٩مستشار رئیس الجامعة لشئون السیاحة الداخلیة
 ٢٠١٣-٢٠١١مستشار رئیس جامعة القاھرة لشئون نشاط الجوالة والخدمة العامة  ·
عضو اللحنة الخماسیة العلیا للنشاط الطالبي بجامعة القاھرة كمسئول عن   ·

  -٢٠١٣االنشطة بالمدن الجامعیة 

  یعتمد ،                          رئیس قسم االثار المصریة

  عمید اللكلیة                                        
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