
 ودـــمحم  
 عبد الباسط عطيه السيد     

 ديرب جنم/ الشرقية      
 رــــــــمص

 

 بيانات عامة
 

 ذكرالنوع: 
 مصريالجنسية: 

 م۱۹۸٦ -٥-۷: تاريخ الميالد
 محافظة الشرقية -ديرب نجم :محل الميالد

 أعزب الحالة االجتماعية:
 إعفاءموقف التجنيد: 

  مصر -جامعة القاهرة، الجيزة -ة، كلية اآلثارقسم اآلثار المصريالعنوان البريدي: 
    مصر  -األورمان، الجيزة ۱۲٦۱۳الرقم البريدي: 

 ۰٥٥۳۸٦٥۱۷٦التليفون: 
 +۲۰۱۰٦٥۳٦۷٥۱۸المحمول: 

  mabdelpasset86@yahoo.com     البريد اإللكتروني:
                        mabdelpasset86@hotmail.com              

                            mabdelpasset86@cu.edu.eg  
 ة القاهرةجامع -، قسم اآلثار المصرية، كلية اآلثارمدرس مساعداللقب الوظيفي: 

 تاريخ وآثار شبه الجزيرة العربيةالتخصص الدقيق: 
 

 المؤهالت العلمية
 

بتقدير جيد جداً جامعة القاهرة،  -ليسانس آثار، قسم اآلثار المصرية، كلية اآلثار      ۲۰۰۷      
 مع مرتبة الشرف

بتقدير لقاهرة، جامعة ا -، قسم اآلثار المصرية، كلية اآلثاردبلوم اآلثار الشرقية      ۲۰۱۰
 ممتاز

 -ية، كلية اآلثار، قسم اآلثار المصرتسجيل درجة الماجستير في اآلثار الشرقية       ۲۰۱۰
 جامعة القاهرة

 "دراسة يف التاريخ السياسي واحلضاري :مملكة أوسان"عنوان الرسالة:                 
ية، كلية سم اآلثار المصر، قالحصول على درجة الماجستير في اآلثار الشرقية       ۲۰۱۲

 بتقدير ممتازجامعة القاهرة،  -اآلثار
 -ية، كلية اآلثار، قسم اآلثار المصرتسجيل درجة الدكتوراة في اآلثار الشرقية         ۲۰۱۳

 جامعة القاهرة
 "ن الثالث امليالدياحللي وأدوات الزينة يف شبه اجلزيرة العربية حىت القر "عنوان الرسالة:                              

األستاذ الدكتور عبد العزيز صالح، من الجمعية المصرية  المرحوم جائزة     ۲۰۱٤
 -للدراسات التاريخية، كأفضل رسالة ماجستير في التاريخ القديم، كلية اآلثار

 جامعة القاهرة
 المهارات

 :المهارات اللغوية -  
 اللغة العربية، اللغة االنجليزية           
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 )٥٥٠تويفل حملي (الدرجة:    ٢٠١٠        
 )٥٩ي (الدرجة: ـتويفل دول   ٢٠١٣         
 مهارات الحاسب اآللي: -  

 جامعة القاهرة -، مركز احلساب العلميICDL رخصة القيادة الدولية للحاسب اآليل   ٢٠١٠ 
           Windows Xp & Vista & Windows 7 

                     Microsoft Office & Internet             

 التدرج الوظيفي األكاديمي
 

 جامعة القاهرة -معيد بقسم اآلثار المصرية، كلية اآلثار     ۲۰۰۸     
 جامعة القاهرة -مدرس مساعد بقسم اآلثار المصرية، كلية اآلثار     ۲۰۱۳     

 

 (FLDC) دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
 

 الية والقانونيةالجوانب الم -۱
 م٢٠٠٨-١٠-٢٠م إلى ٢٠٠٨-١٠-١٨من 

 التدريس الفعال -۲
 م٢٠٠٩-١-٢٨م إلى ٢٠٠٩-١-٢٦من 

 استخدام التكنولوجيا في التدريس -۳
 م٢٠٠٩-١٠-٢١م إلى ٢٠٠٩-١٠-١٩من 

 ة الوقت واالجتماعاتإدار -٤
 م٢٠١٠-٢-٢٤م إلى ٢٠١٠-٢-٢٢من 

 العلمية تنظيم المؤتمرات -٥
 م٢٠١١-٥-٤م إلى ٢٠١١-٥-٢من 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب -٦
 م٢٠١١-٦-٢٢م إلى ٢٠١١-٦-٢٠من 

 يالنشاط العلمي والعمل
 

 كلية اآلثار، والمعهد الهولندي -إلقاء بحث خالل ورشة عمل مشتركة بين قسم اآلثار المصرية -
 عة القاهرةجام -المشاركة في الزيارات الميدانية لمواقع اآلثار المصرية القديمة مع طالب كلية اآلثار -
  جامعة القاهرة -المشاركة في الزيارات الميدانية ضمن برنامج الوعي األثري مع كليتي اآلداب والحقوق -
 جامعة القاهرة -المشاركة في العديد من لجان وحدة ضمان الجودة، كلية اآلثار -
 الجبلتونة  في منطقة تركةاأللمانية المش -البعثة المصرية حفرياتنشر نتائج توثيق و في أعمال المشاركة -

 م)۲۰۱۳ فبراير ومارس( المنيابمحافظة 
  الجبلتونة  في منطقة األلمانية المشتركة -البعثة المصرية حفرياتنشر نتائج توثيق و في أعمال المشاركة -

 )م۲۰۱٤ أبريل ومايو( المنيابمحافظة 


