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الد - خ الم   ١١/٤/١٩٨٢: تار
ة الحالة -  متزوج: االجتماع
ة -   مصر : الجنس
فة -  ة قسم ا مدرس اآلثار المصرة: الوظ ة -لتارخ واآلثار المصرة واإلسالم   .دمنهورجامعة اآلداب  ل
ة -دمنهور -برج المهد بجوار المستشفي العام ٣: العنوان -     .جمهورة مصر العر
                    
  
  
توراة من جامعة أوفييدوا درجة  - ة Oviedoالد ا فـي العلـوم اإلنسـان ان ـة الشـرف األو  بإس لـي بتقـدير مرت
  )٢٠١٥مايو (
ة اآلداب بـدمنهور درجة الماجستير - ل مة من  ندرة بتقـدير عـام  -في اآلثار المصرة القد جامعـة اإلسـ

  ) ٢٠١٠يوليو (  ممتاز
ة -بتقدير عام جيد تمهيد ماجستير - ندرة -قسم التارخ واآلثار المصرة واإلسالم ة       –جامعة اإلس ل

  .)٢٠٠٤دور نوفمبر (اآلداب 
ســانس آداب - ة  -جيــد جــدًا بتقــدير عــام  ل ة اآلثــار المصــرة (قســم التــارخ واآلثــار المصــرة واإلســالم شــع

مة ندرة ). القد ة اآلداب بدمنهو  –جامعة اإلس   ).٢٠٠٣دور مايو(ر ل
  

:المؤهالت العلميـة  

 

 البيانات الشخصية



  
عنـوان  -   ة"محاضرة  ارة المصرية القديم ي العم ار مقـر وزارة اآلثـوذلـك  ،"ميكانيكا الحركة وأثرها عل

التعـاون مـع وزارة اآلثـارالـذ نظمـه المؤتمر الثقافي الثاني  خالل الزمالك تحـت  متحـف آثـار طنطـا 
ــوت"عنــوان  ــي الرو مــة وصــوًال إل ــة فــي مصــر القد ــم الحر ســمبر ٣نــوفمبر وحتــي  ٣٠مــن " عل  د
 الماضي ٢٠١٥

ـــي لمـــدة  -   Erasmos Mondosشـــهر فـــي برنـــامج  ٢٢حاصـــل علـــي منحـــة مـــن اإلتحـــاد األورو
MEDASTAR  ا ان توراة من إس  .للحصول علي الد

تور  -  منحي لقب د عد دفاعي عن أطروحة شهادة إفادة  ة من جامعة أفييدوا  في العلوم اإلنسان
توراه  . ٢٠١٥مايو  ١٩في  الد

ة زار خاللها  -  اح ةقام بجولة س ا  ست دول أور طال ا وهولندا وٕا لج ا و + هي فرنسا وألمان
ان وز  ة والمتاحف التي تضم اآلثار المصرة مثل متحف اللوفر الفات اح ارة اشهر المعالم الس

 ) .٢٠١٤يناير (ومتحف برلين 
تو  محاضرات الموسم الثقافي األثر حضور  -  ندرة لعـالم المصـرات األسـتاذ الـد ـة اإلسـ ت عبـد " رم

م نور الدين  . ) ٢٠١٠-٢٠٠٧ن الموسم األول حتى الموسم الثامن م" (الحل
تو  المرحــوم حضــور نــدوة -  موضــوعات فــي تــارخ وحضــارة مصــر ( "دمحم بيــومي مهــران" راألســتاذ الــد

م ة اآلداب ) والشرق األدنى القد ندرة  –ل  ).٢٠٠٩مارس (جامعة اإلس
ه  -  ةأول من ُأسندت إل ة اآلداب بدمنهور  عهدة متحف اآلثار المصر  )٢٠٠٦/٢٠٠٧عامي ( ل
ــحضــور  -  ــة العلم تو  ةاالحتفال ــة لتكــرم عــالم المصــرات األســتاذ الــد م نــور الــدين" رالدول " عبــد الحلــ

 .)٢٠٠٧ابرل  ١٢-١٠(
ــــز  المنتــــد الــــدولي الثــــاني للنقــــوش والخطــــوحضـــور   - مر ــالم عبــــر العصــــور  ــات فـــي العــ ــ والكتا

ندرة  -المؤتمرات ة اإلس ت   ).٢٠٠٥ابرل  ٢٦-٢٤(م
ع لالتحاد العام  المؤتمرحضور  - ة السادسة  –الحلقة الخامسة (لآلثارين العرب السا  ٣-٢الندوة العلم

ر    ).٢٠٠٤أكتو
ينالعام  عضو االتحاد -  ).حتى اآلن ٢٠٠٦من (العرب  لآلثار
  
  
 

:الخبرات األكاديمية  



  
  
شـــر االشـــتراك بورشـــة عمـــل عـــن  -   ـــة مصـــر العامـــة بـــدمنهور وذلـــك فـــي  مهـــارات االتصـــال ال ت  ١٩م

سمبر   .٢٠١١د
انــات والتحمنســ  -  ــر والنشــر ومســئول الموقــع االلكترونــيجمــع الب ــة اآلداب بــدمنهور مــع فرــ  ر ل

ةعمل مشروع  ة االلكترون   )٢٠١١ابرل ( بجامعة دمنهور  البوا
 ،"الفرص والتهديـدات –نقا القوة والضعف ( عرض نتائج التحليل البيئي "عمل عـن ورش االشتراك ب - 

ــة وحقــوق النشــر" ر ــة الف ةتوصــيف البــرام،  "الملك  "التخطــ االســتراتيجي"، "ج المقــررات الدراســ
ة آداب دمنهور المنبثقة عن وحدة ضمان الجو  ل  ) ٢٠٠٩/٢٠١٠(دة 

ــدحضــور  -  ــر العصــورالــدولي الخــامس  المنت ــالم عب ــات فــي الع الــذ عقــد  للنقــوش والخطــو والكتا
ندرة في الفترة من  ة اإلس ت ر  ١٨ -١٦م  . ٢٠١٢أكتو

ة بوحدة أحد ممثلي قسم التا -  ـة آداب دمنهـوررخ واآلثار المصرة واإلسالم ل لعـامي  ضـمان الجـودة 
٢٠٠٨/٢٠٠٩. 

ان واستطالع الرأ -  ة آداب دمنهور  عضو وحدة االستب ل عة لوحدة الضمان والجودة  التا
)١٠/١/٢٠٠٩ .(  
عثة حفائر -  ة آداب دمنهور لمنطقة  عضو  ةل وم حمادة  وم الحصن األثر ز  حافظة م –مر

حيرة     ).٢٠٠٠/٢٠٠١موسم (  ال
سل علي عـدة حاص -  ة قدرات أعضاء هيئـة التدر ز تنم ـز المـؤتمرات  – دورات من مر جامعـة  –مر

ندرة   :اإلس
حث العلمي - ات ال  ٢٠١١مايو  ١٩-١٧            أخالق
ير -   ة مهارات التف   ٢٠٠٧يونيو  ١٤:  ١٢                        .تنم
 ٢٠٠٧يونيو  ١١:  ٩     .                 ال الفعالارات االتصمه -  
ة المهارات اإلدارة -    ٢٠٠٧مايو  ٢١:  ١٩                       .تنم
ر  ١٠:  ٧                       .مهارات التدرس الفعال -    ٢٠٠٦أكتو
حث العلمي -     ٢٠٠٦مايو  ٩:  ٦                         أساليب ال

:الخبرات العمليـة  



م الطالب   -      ٢٠١٥يونيو  ٧-٦               نظم االمتحانات وتقو
  ٢٠١٥يونيو  ١٨-١٧                          مهارات العرض الفعال -   
الت -      ٢٠١٥يونيو  ٩- ٨                     اتخاذ القرار وحل المش
  ٢٠١٥يونيو  ١٦-١٥                           التخط اإلستراتيجي -   
  ٢٠١٥يونيو  ٢٣-٢٢                          إدارة األزمات والكوارث -   

  
  
  
ـادة الكمبيـوتر علـى ل اصح -   ـة لق و  ICDLالرخصة الدول وذلـك فـي إطـار , والمعتمـدة مـن منظمـة اليونسـ

ا المعلومات  ز تكنولوج   ).٩/١٠/٢٠٠٨(المنحة التي تقدمها وزارة االتصاالت ومر
ات االثني عشر في اللغة اإلنجليزة  -  المستو مبردج   .تفوق بحاصل علي شهادة 
امل  ةدراس -  مي  ساعة، وذلك في مستو  ٧٥بواقع ) ٢٠١٤/٢٠١٥(اللغة اإلنجليزة علي مدار عام أكاد

  . ٢٠١٥مايو  ٣١وحصولي علي شهادة بذلك بتارخ  c1)  (Conversationالمحادثة
ة فـي بيـت اللغـات دراسة  -  ان ع للجامعـة  (La Casa de las Lenguas)المستو األول في اللغة اإلسـ التـا
ر حتي  ٣من ( ر  ٣٠اكتو ة في االمتحان النهائي للمستو ) ٢٠١٣اكتو   .وحصولي علي الدرجة النهائ
مجلـس مدينـة أوفييـدوا  -  ـار  م الك ـز تعلـ مر ة  ان ك فـي العـام الدراسـي وذلـ (El Fontan)دراسـة اللغـة اإلسـ

٢٠١٣/٢٠١٤ .  
ـــول علـــــي  -  ـــــةالحصــ ين فـــــي اللغـــــة األلمان ندرة  معهـــــد جوتـــــه األلمـــــانيأحـــــدهما مـــــن  مســـــتو اإلســـــ
ندرة ) ١٩/٢/٢٠٠٥إلي  ١١/١/٢٠٠٥( اإلسـ ـالقوات المسـلحة  ـز اللغـات  مـن يوليـو حتـي (والثاني من مر

ر    ).٢٠٠٧أكتو
ل متكامل لتدرب أعضاء هيئـة التـدرس ومعـاونيهم من خالل مشروع ب ICTPدورة الحصول علي  - ناء ه

م العالي  ات المعلومات واالتصاالت في مؤسسات التعل  ).  ٦/٨/٢٠٠٧حتى  ١/٣من (والعاملين علي تقن
مة  - ة اللغات القد تا ة علي برامج  ة في الكتا                                                                                                                                              WinGlygh, JSesh, Inscribeمثل برنامج الكفاءة العال

ة أثناء أعمال الكنترول وأداء امتحانات الط -    .البالكفاءة العال
    

:واللغة المهارات  



 
 
اشــا " عنــوان مقـال  -   مــة؟: دمحم علــي  فــي مجلــة  "هــل أســس مصــر الحديثــة علــي حســاب مصــر القد
ك" ة: أر ة واألرمين سمبر  ٨العدد  "ديوان الثقافتين العر   .٢٠١٠السنة األولي د

عنوان -  ـة الدولـة الحديثـ نشر رسالة الماجستير  مـة حتـي نها ة في مصـر القد  :ةمقومات العمارة الدين
ة ة لغو  .٢٠١٠ دراسة آثر

ع  لجامعة أفيييدوا  -  سمبر  ١١،١٢(شارك ببوستر في المؤتمر الرا ًا لعـرض ) ٢٠١٤د والذ ينظم سنو
حضــــور المــــؤتمر  الجامعــــة، وقــــد حصــــلت علــــي شــــهادتين أحــــدهما  بوســــترات الموضــــوعات المســــجلة 

عرض بوستر والدفاع عنه  .واألخر 
توراة وهــي  -  بجامعــة "The Bolts in Ancient Egypt" اللغــة االنجليزــة جــار نشــر رســالة الــد

توراة منها في  عد حصولي علي الد ا،  ان   .٢٠١٥مايو  ٢٠أوفيييدوا بإس
  

ة الحصـول علـي  -     مناسـ حيـرة  ـة اآلدابشـهادة تقـدير مـن محافظـة ال ل ـز الثـاني علـي  وذلـك فـي , المر
أبنائها المتفوقين ع ًا إطار احتفال المحافظة  ر (لم  ).٢٠٠٣أكتو

ة فـــي  -  ة للمشـــار قســـم التـــارخ واآلثـــار المصـــرة واإلســـالم ـــدير مـــن أســـرة الفراعنـــة  األنشـــطة شـــهادة تق
ة   ).٢٠٠٢/٢٠٠٣(في األسرة والقسم  الطالب

ــة اآلداب نظــرًا  -  ل ســانشــهادة تقــدير مــن  ــز األول  سللتفــوق العلمــي والحصــول علــي درجــة الل والمر
ة اآلثار المصرة  جيد جدا علي القسم بتقدير عام  ).    ٢٠٠٢/٢٠٠٣(شع

  
 

 المنشورات

:شهادات تقدير  



 



 



 



  



 



 

 
 

  
 



 

 



 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


