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  / عبد المنعم مجاهددكتورستاذ اللأل ُمختصرة سیرة ذاتیة

  ، والقائم بعمل عمید الُكلیة.: أستاذ التاریخ القدیم بكلیة اآلداب جامعة دمنهورالوظیفة
  

  :  تاریخ العلميالأوًال: 

م مـن قسـم 1991جامعـة اإلسـكندریة دور مـایو ـ حاصـل علـى لیسـانس اآلداب مـن كلیـة اآلداب  )1(

بتقــدیر عــام جیــد جــدًا مــع  "شــعبة اآلثــار المصــریة القدیمــة"المصــریة واإلســالمیة  التــاریخ واآلثــار

  .  الشرفمرتبة 

ـــى درجـــة  )2( ـــار المصـــریة واإلســـالمیة شـــعبة ســـتیر چالماحاصـــل عل ـــاریخ واآلث اآلثـــار "مـــن قســـم الت

نصـوص "" : فـي موضـوع عنوانـه "ممتـاز"م وذلـك بتقـدیر10/10/2000بتـاریخ  "المصریة القدیمة

  ."دراسة ُمقارنة ي عصر الدولتین القدیمة والوسطى رابین في مقابر النبالء فومناظر الق

حاصل على درجة الدكتوراه من قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة "اآلثـار المصـریة  )3(

فـــي موضـــوع   م وذلـــك بتقـــدیر "ممتـــاز مـــع مرتبـــة الشـــرف األولـــى"2004/ 28/9بتاریخ القدیمـــة"

ارنـــة لـــدور العقیـــدة الدینیـــة فـــي النشـــاط المصـــري القـــدیم فـــي منـــاطق البحـــرین دراســـة ُمق"عنوانـــه: 

    ."األحمر والمتوسط في عصر الدولة الحدیثة
  

    :التاریخ الوظیفيثانیًا: 

، ثـم ُمــدرس م30/8/2004: ، وذلــك بتـاریخبالكلیــة تخصـص "التـاریخ القـدیم" ُمـدرس ُمسـاعد عـین )1(

ـــه  ـــاریخبالتخصـــص ذات ـــم م18/1/2005 :بت ـــاریخ  اذ ُمســـاعدأســـت، ث ـــم م25/5/2010بت أســـتاذ ، ث

 .  27/5/2015بتاریخ 

لكلیــة لشــؤون التعلــیم ، ثــم وكیــل اقســم التــاریخ واآلثــار المصــریة واإلســالمیةلمجلــس رئــیس  ُعــیِّن )2(

 .كلیةعمید القائم بعمل ، ثم والطالب
  

  ثالثًا: األنشطة البحثیة:

  األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر. )1(

كلیــة ، مجلــة اإلنســانیات، العــدد الرابــع والعشــرون، األدب المصــري القــدیم"فــي  "التعبیــر عــن النــدم 1.1

 .2006 ،فرع دمنهور ،جامعة اإلسكندریة ،اآلداب

ع فــي كتــاب المــؤتمر التاســ= "یــد" فــي اللغــة المصــریة القدیمــة "   Drtالســیاقیة للفظــة "الــدالالت  1.2

"دراســات فـي آثــار الـوطن العربــي" الحلقــة  لإلتحـاد العــام لآلثـاریین العــرب، النـدوة العلمیــة الثامنـة،

 .2006السابعة، القاهرة، 

فـــي كتـــاب المـــؤتمر = "یـــد/ذراع" فـــي اللغـــة المصـــریة القدیمـــة "   c"الـــدالالت الســـیاقیة للفظـــة  1.3

 .2007، لكلیة اآلثار بالفیومالسادس 

تور عبـــد اذ الـــدك"التعبیـــر عـــن اإلعـــراض فـــي اللغـــة المصـــریة القدیمـــة " بالكتـــاب التكریمـــي لألســـت 1.4

 .2007، الحلیم نور الدین، القاهرة
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الســـمات التنســـیقیة لقـــوائم القـــرابین الصـــغیرة الـــواردة علـــى جـــدران مقـــابر األفـــراد بـــالجیزة وســـقارة،  1.5

 .2008مؤتمر الجیزة عبر العصور، الجزء الثاني، القاهرة ، 

ة كلیــــ، مجلــــة م فــــي ضــــوء النصــــوص المصــــریة القدیمــــةمظــــاهر الخــــوف عنــــد المصــــري القــــدی " 1.6

 .2009، اآلداب، جامعة المنوفیة

ة لـمج"ُمحفِّزات توجیه السلوك لصالح الملك الحي في مصر القدیمة حتى نهایـة الدولـة الحدیثـة"،  1.7

 .2011 كلیة اآلداب، جامعة المنوفیة،

ـــه" 1.8 ـــه وُمثیرات ـــة أبجـــدیات"، فـــي ضـــوء النصـــوص المصـــریة القدیمـــة الغضـــب: ُمفردات ، العـــدد حولی

 .2012 اإلسكندریة، السابع،

، ، العــدد الثــامن والثالثــونمجلــة اإلنســانیات"اآلثــار الُمترتبــة علــى الغضــب فــي مصــر القدیمــة"،  1.9

 2012ینایر  جامعة دمنهور،-كلیة اآلداب

، العـــدد التاســـع مجلـــة اإلنســـانیات"اســـتجابات الغضـــب فـــي ضـــوء النصـــوص المصـــریة القدیمـــة"،  1.10

 2012 یولیوجامعة دمنهور، -والثالثون، كلیة اآلداب

كتــاب المــؤتمر الســادس عشــر لإلتحــاد العــام لآلثــاریین  :فــيُمباهــاة بالســبق فــي مصــر القدیمــة، ال 1.11

 2013، القاهرة، العرب

المـؤتمر الـدولي الخـامس بعنـوان: فـي مصـر القدیمـة، كمحفز للسلوك  اوتوریثه الوظیفةالبقاء في  1.12

، مركــز الدراســات البردیــة والنقــوش، جامعــة عــین شــمس، "الكلمــة والصــورة فــي الحضــارات القدیمــة"

 2014مارس  31-29في الفترة من 

ــــدولي األول لكلیــــة اآلثــــار جامعــــة الفیــــوم، wdi بكلمــــة  إلحــــاق العالمــــة  " 1.13 " فــــي: المــــؤتمر ال

 20أبریل  9-7اإلتجاهات الحدیثة في علوم اآلثار، في الفترة من 

الُتراث والحضارة" الصـادرة عـن مركـز بحـوث التُـراث بمجلة: "رش" -"عناصر الزار في لوحة بنت 1.14

   .2014مایو  -والحضارة، جامعة قناة السویس، العدد الثاني

 

فـي تحریـر الكتـاب التكریمـي لألسـتاذ الـدكتور/ عبـد  2006عـام  شارك سـیادته تحریر الُكُتب العلمیة:) 2(

  المنعم عبد الحلیم سید بُمناسبة بلوغ سیادته سن الثمانین.
  

  الكتب المنشورة : ) 3(

 .القدیمة الید في اللغة المصریة  3.1

 المشاعر اإلنسانیة في مصر الفرعونیة، الجزء األول في: الخوف.  3.2

 المشاعر اإلنسانیة في مصر الفرعونیة، الجزء الثاني في: الغضب.  3.3

 السبق واإلبداع في مصر الفرعونیة في ضوء األدلة النصیة.  3.4
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  بها: لمیة التي شاركمرات والندوات العالمؤت) 4( 

الحلقـــة الســـابعة،  المـــؤتمر التاســـع لإلتحـــاد العـــام لآلثـــاریین العـــرب، النـــدوة العلمیـــة الثامنـــة،  4.1

   م. 2006نوفمبر  القاهرة،

   م.2007 الفیوم، ،""التنمیة األثریة والسیاحیة ،تمر السادس لكلیة اآلثار بالفیومالمؤ   4.2

 م. 2007أبریل  ،الدكتور عبد الحلیم نور الدینذ االحتفالیة العلمیة الدولیة لتكریم األستا  4.3

 ،، إبریــلالمــؤتمر الســنوي األول لجامعــة اإلســكندریة عــن "العلــوم اإلنســانیة وقضــایا البیئــة"  4.4

2008.   

 .  2008مارس  ..."،الجیزة عبر العصورجامعة القاهرة " –المؤتمر الدولي لكلیة اآلثار  4.5

 .2008حلقة التاسعة ، القاهرة ، ال، لتقى الحادي عشر لآلثاریین العربالم  4.6

 م. 2011أكتوبر، المؤتمر الرابع عشر لإلتحاد العام لآلثاریین العرب،   4.7

 .2013نوفمبر  ،المؤتمر السادس عشر لإلتحاد العام لآلثاریین العرب  4.8

المؤتمر الدولي الخامس بعنوان: "الكلمة والصورة في الحضـارات القدیمـة"، مركـز الدراسـات   4.9

 2014 ،نقوش، جامعة عین شمس، مارسالبردیة وال

المــؤتمر الــدولي األول لكلیــة اآلثــار جامعــة الفیــوم، اإلتجاهــات الحدیثــة فــي علــوم اآلثــار،  4.10

   .2014أبریل 

المـــــؤتمر العلمـــــي الـــــدولي األول لدراســـــات التـــــراث والحضـــــارة (الشخصـــــیة المصـــــریة فـــــي  4.11

حضـارة باإلشـتراك مـع والـذي نظمـه مركـز بحـوث التـراث والالموروث الحضاري والشعبي)، 

 ،اإلسـماعیلیة، كلیة السیاحة والفنادق وكلیـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانیة بجامعـة قنـاة السـویس

2014. 
  

أشرف سیادته على نحو ستة عشـر رسـالة علمیـة مـا بـین ) اإلشراف على الرسائل العلمیة ومناقشتها: 5(

ة القدیمــة، كمــا نــاقش نحــو أربعــة عشــر ماجســتیر ودكتــوراه فــي تخصــص التــاریخ القــدیم واآلثــار المصــری

  رسالة أخرى في التخصصین ذاتهما.
  

  :الحاصل علیهاالدورات رابعًا: 

 الدورة التدریبیة إلعداد الُمعلم الجامعي. )1(

   ICTPضمن مشروع الـ  ICDLدورة  )2(

 .)27/7/2005-24( .اتخاذ القرار وحل الُمشكالت )3(

 .)27/7/2005-24( .تنمیة مهارات التفكیر  )4(

 .)9/11/2006-7(.م التكنولوجیا في التدریساستخدا )5(

 .)5/11/2009-3(.النشر الدولي للبحوث العلمیة )6(

 .)9/11/2009-7(معاییر الجودة في العملیة التدریسیة. )7(

   .)17/11/2009-14(تنظیم المؤتمرات العلمیة. )8(



 4

 )12/8/2014-11(إعداد مشروعات البحوث التنافسیة. )9(

 .)17/8/2014-16(عي.داب وسلوكیات المهنة في العمل الجامآ )10(

 .)21/8/2014-20(إدارة األزمات والكوارث. )11(

 )31/8/2014-30(إدارة الوقت واإلجتماعات.  )12(

   )9/9/2014-8("يچاإلستراتی"التخطیط  )13(

  )2017-إبریلالتقویم الذاتي لمؤسسات التعلیم العالي ( )14(
 
 

 

  


