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I.  بكلية  (آثار مصريةتخصص )التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية مدرس بقسم
 م وحتي اآلن  26/8/2015اآلداب جامعة دمنهور إعتبارًا من 

 التدرج الوظيفي -1

II.  10باحث دكتوراة بقسم التاريخ بكلية اآلداب والفلسفة بجامعة أوبييدو بأسبانيا من 
 .2015يونية  15الحصول علي الدكتوراة في وحتي  2013سبتمبر 

III.  ( ريةآثار مصتخصص ) التاريخ واآلثار المصرية واإلسالميةمدرس مســاعد بقسم
 م25/8/2015وحتى  25/12/2011بكلية اآلداب جامعة دمنهور إعتباراً من   –

IV.  درية بكليـة اآلداب جامعة  اإلسكن  –رية واإلسالميةــار المصـالتاريخ واآلثمعيد بقسم
 .م24/12/2011وحتى  8/1/2008فرع دمنهور إعتبارًا من 

 قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب، جامعة دمنهور، مصر. 

البحيرة                                            –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات العنوان: 

0453311679فاكس     -0453300415ت:   

E-mail:info@DamanhourArts.com       
website:www.DamanhourArts.com                 

اسم وعنوان جهة  -2
 العمل 

 

واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية اآلداب جامعة دمنهور أستاذ مساعد، بقسم التاريخ 
 مصر.

 

الوظيفة األكاديمية  -3
 الحالية 
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I. بانيا بأس امن جامعة أوبييدو  القديمة اآلثار المصريةلي الدكتوراة في الحصول ع
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف )وهو أعلي تقدير يمنح   2015يونية   15بتاريخ 

 2 مصر. بتاريخ -للدرجة الدكتوراة(. وتم معادلتها من المجلس األعلي للجامعات
 . 2015يولية  

II.  تسجيل موضوع الدكتوراة في اآلثار المصرية والتاريخ القديم بجامعة أوبييدوا
 .2013 اكتوبروع " توظيف الخيال في األدب المصري القديم" بأسبانيا في موض

III.  الحصول علي منحة من برنامج ايراسموس موندس باالتحاد االوروبي لدراسة
الحصول وحتي  2013سبتمبر  10الدكتوراة بجامعة اوبييدو بأسبانيا في الفترة من 

 .2015يونية  15علي الدكتوراة في 
IV.  المصرية وآثار الشرق األدني القديم والجزيرة العربيةدراسة ستة كورسات في اآلثار 

، من قسم التاريخ واآلثار 4من  4ضمن الدكتوراة  والحصول علي درجة تراكمية 
 وهم كاألتي:2012جامعة االسكندرية فصل ربيع وصيف   –المصرية واالسالمية 

 الفن المصري في العصر المتأخر. .1
 ة.موضوع خاص في الحضارة المصرية القديم .2
 األدب المصري في العصر المتأخر. .3
 نصوص تاريخية بلغة أوروبية حديثة. .4
 اللغة المصرية القديمة في العصر المتأخر. .5
 المعابد المصرية في العصر المتأخر.  .6

V.  )ماجسـتير في اآلداب من قسـم التاريخ واآلثار المصرية ) شعبه اآلثار المصرية
ممتاز مع التوصية  معا بتقدير 2011داب جامعة اإلسكندرية عام اآلمن كليـة 

 بالطبع وتبادلها مع الجامعات األخري. 
VI. ة ر رية وآثار الشرق األدني القديم والجزيدراسة عشرة كورسات في اآلثار المص

، من قسم  4من  3.933الحصول علي درجة تراكمية و العربية ضمن الماجستير 
جامعة االسكندرية فصل ربيع وصيف  –التاريخ واآلثار المصرية واالسالمية 

 وهم كاألتي: 2008
 حلقة بحث أثرية  .1
 نصوص تاريخية بلغة اوروبية حديثة. .2

العلمية المؤهالت  -4
 والتعليم
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 آثار الجزيرة العربية. .3
 ارة العراق  القديمة.موضوع خاص في حض .4
 القبائل العربية قبل اإلسالم.الدول و  .5
 البحث في اآلثار المصرية. مناهج .6
 نصوص هيروغليفية. .7
 نصوص هيراطيقية. .8
 موضوع خاص في حضارة سوريا القديمة. .9

 عالقات الجزيرة العربية بالشرق األدني القديم.  .10
VII.  ليسـانس في اآلداب من قسـم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية) شعبه اآلثار

 متقدير عا –2007المصرية ( من جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور دور مايو 
 جيدجدًا مع مرتبة الشرف.  
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I.  تنظيم والمشاركة في العديد من اللجان والمؤتمرات األكاديمية اللقد شاركت بنشاط في
والحلقات الدراسية والمناقشات والمحاضرات العامة والعديد من المحافل األكاديمية 

 ت.هيئة التدريس والجامعااألخرى علي مستوي 
II.   الكلية  علي مستوي عمل التدريبية وورش الدورات من اللقد حضرت العديد

م والتعل التعليم العاليوضمان والجامعة في تنمية المهارات التعليمية وجودة 
 .اإللكتروني، وقياس نتائج الدورات وتكنولوجيا المعلومات

III.  دمنهور في تخصص اآلثار القاء عدد من المحاضرات العامة بكلية اآلداب جامعة
 منها: 2013-2010. التاريخ القديمالمصرية و 

IV. في مصر مقارنة بالشرق األدني القديم تطور عمارة القبور الملكية. 
V. .منطقة الجيزة األثرية 
VI. في دلتا مصر. ةمدينة تانيس كأكبر مدينة أثري 
VII. الوسطي.مارة المعبد في الدولة القديمة و ع 
VIII. .)عمارة المعبد في الدولة الحديثة )معابد الكرنك نموذجا 
IX.  والخلود بين مصر والعراق القديم.عقيدة البعث 
X. .منهج البحث التاريخي 
XI.  العشرون فيالفني خالل عصر االسرة الحادية و القاء محاضرة بعنوان " التطور 

 .2012اآلداب جامعة االسكندرية مارس  ةمصر القديمة" كلي
XII.  ال دورات للطالب الجامعيين في مجالتعليمية و ال الكورساتبعض  قمت بتدريسلقد

 منها: .2016-2015 .خالل العام الدراسيعملي 
XIII. )يران والجزيرة العربية  حضارة مصر والشرق األدني القديم )العراق وا 
XIV. .)مواقع أثرية )مصر والشرق األدني القديم 
XV. .علم الحفائر وفن المتاحف 
XVI. .)حضارة مصر القديمة )ديانة مصر القديمة 
XVII. )اللغة المصرية القديمة )نصوص هيروغليفية 

التدريس واالنشطة   -5
 الجامعية
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XVIII.  ار للفرقة الرابعة بقسم التاريخ واآلثوالدعم الطالبي أشغل وظيفة المرشد األكاديمي
 .2016-2015المية، كلية اآلداب جامعة دمنهور عام المصرية واالس

XIX. التاريخ القديم بمتحف رشيد ضمن ة محاضرات عامة في تخصص اآلثار و القاء عد
مية لمصرية واالسالمية لتنمشروع تعاون بين متحف رشيد وقسم التاريخ واآلثار ا

 .14/04/2016 -31/03/2016ما بين  الوعي األثري والحضاري في المجتمع
XX.  ن منصب نائب مقرر السمينار الشهري لقسم التاريخ واآلثار المصرية أشغل اآل

 .  2016-2015واالسالمية للعام الجامعي 
XXI.  ع ضمان الجودة أشغل اآلن منصب رئيس معيار الموارد المالية والمادية في مشرو

 . 2016واالعتماد بكلية اآلداب جامعة دمنهور
XXII.  في معيار الموارد المالية والمادية في مشروع ضمان الجودة واالعتماد بكلية عضوا

 .2015اآلداب جامعة دمنهور. 
XXIII.  عضوا في معيار البحث العلمي بمشروع الجودة و االعتماد لكلية اآلداب جامعة

 .2011دمنهور. 
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I.  مان ضالمادية في مشروع صب رئيس معيار الموارد المالية و ن منأشغل اآل
 . 2016بكلية اآلداب جامعة دمنهور واالعتمادالجودة 

II.  في معيار الموارد المالية والمادية في مشروع ضمان الجودة واالعتماد عضوا
 .2015بكلية اآلداب جامعة دمنهور. 

III.  معيار البحث العلمي بمشروع الجودة و االعتماد لكلية اآلداب عضوا في
 .2011جامعة دمنهور. 

IV. لية. المادية بالكترتبط بمعيار الموارد المالية و  حضور عدة ندوات واجتماعات  
V.  كمشارك في مشروع الجودة واالعتماد. وورش العمل حضور العديد من الندوات 

I. د اضوء معاير الجودة واالعتم ندوة بعنوان التقويم الذاتي للكلية في
23/5/2009 

II. 30/12/2009 حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر 
III. 6/1/2010 .التعليم اإللكتروني والتعلم التفاعلي 
IV. 22/2/2010 .اإلرشاد األكاديمي 
V. 27/5/2010 .مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع 
VI. 30/6/2010 .البحث العلمي 
VII.  23/6/2009اإلستراتيجي ورش العملالتخطيط 
VIII.  5/9/2010نشر ثقافة الجودة الشاملة لدي الجهاز اإلداري 
IX. 28/4/2010عرض نتائج التحليل البيئي 
X. 25/5/2010 .توصيف لبرامج والمقررات الدراسية 
XI. 1/6/2010 االستبيان 
XII. 17/7/2010. إدارة الجودة الشاملة 
XIII. 21/7/2010 .التقييم الذاتي السنوي للمؤسسات التعليمية 
XIV. 3/8/2010 .إعداد الخطة التنفيذية 
XV. 14/8/2010 .توصيف البرامج والمقررات الدراسية 
XVI. 17/8/2010 .توصيف البرامج والمقررات الدراسية 

المشا ركة في جودة  -6
وضمان التعليم 

 بالكلية و الجامعة.
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XVII. 22/8/2010 .توصيف البرامج والمقررات الدراسية 
XVIII. 25/8/2010 .توصيف البرامج والمقررات الدراسية 
XIX. 29/8/2010 .توصيف البرامج والمقررات الدراسية 
XX.  13/9/2010 .زيارات الميدانيةللاإلعداد 
XXI. 28/10/2010 .ميدانيةاإلعداد للزيارة ال 

منذ منتصف االلف الثانية قبل الميالد وحتي نهاية التجارة الخارجية للعراق القديم  -1
رحلة م والمراكز التجارية في االناضول(. –االمبراطوري االشورية ) مع الخليج العربي 

 .2008الماجستير 
 .2012مرحلة الدكتوراة  علي معابد مصر في العصر المتأخر. ةالمناظر المصور  -2

بحاث فترة أأهم  -7
ي والتالدكتوراة الماجستير و 

سجلت فيما بعد 
كموضوعات ماجستير 

لطلبة دراسات  ودكتوراة
 عليا

1- Abdelbaset Riad Mohamed Riad & Ahmed Amin Selim 

&Narciso Santos Yanguas, " Conflict between Determinism, 

Individualism and Identity in Ancient Egyptian Thought" in: 

Edmund Weber(ed),  Journal of Religious Culture(Journal für 

Religionskultur), ISSN 1434-5935, No. 202 (uni-

frankfurt.2015). pp.1-9. 

 

http://irenik.org/uploads/pdf/a150123175152498.pdf 

 

http://web.uni-frankfurt.de/irenik/religionskultur.htm 

 

2- Abdelbaset Riad Mohamed Riad, “Individualism And Cultural 

Identity In The Ancient Egyptian Literature”, In: Historical Kan 

Periodical. Vol. 8. Issue 30. 2015. Pp. 182-189. 

    http://www.kanhistorique.org/Archive/2015/Issue30 

  األبحاث المنشورة -8

mailto:Abdelbasset.riad@art.dmu.edu.eg
http://www.bing.com/images/search?q=%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9&view=detailv2&&id=B5CD955EA4ED63DB6C288A9DAA69CA1EC0891724&selectedIndex=4&ccid=MLfYs2iI&simid=608019159353133871&thid=OIP.M30b7d8b368881a8104f09d442b0a3160o0
http://irenik.org/uploads/pdf/a150123175152498.pdf
http://web.uni-frankfurt.de/irenik/religionskultur.htm
http://www.kanhistorique.org/Archive/2015/Issue30


           دكتور/ عبد الباسط رياض
مدرس اآلثار المصرية، كلية اآلداب، جامعة دمنهور.   

Page 9 of 16 
Dr. Abdelbaset Riad M. Riad 
Email: Abdelbasset.riad@art.dmu.edu.eg  

1- Abdelbaset Riad Mohamed Riad “Travel as a metaphor for 
individuality in ancient Egypt.” In: 14th International Conference 
on Humanities and Social Science (HUSOC). Dubai, U.A.E. 
2016. 

 أبحاث مقبولة للنشر -9
 وتحت الطبع

I. كلية ب حضور االحتفال الخاص بتكريم عالم المصريات ا.د/ عبد الحليم نور الدين
 اآلداب جامعة اإلسكندرية.

II.  ة تحت اإلسكندريحضور الندوة العلمية لألستاذ الدكتور /أحمد أمين سليم بمكتبة
 العلم والعلماء في مصر القديمة" عنوان "مكانة

III.  حضور الندوة العلمية لألستاذ الدكتور/محمد عبد الرحيم بكلية اآلداب بدمنهور
 لموسيقى والغناء في مصر القديمة"تحت عنوان"ا

IV. إللكترونية بكلية العلوم بدمنهورحضور الندوة الخاصة بمركز التعلم واإلدارة ا 
V. حياء ذكرى األستاذ الدكتور/محمد بيومي مهراحضور ال  نمؤتمر الخاص بتكريم وا 

 بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية
VI. 2009حضور احتفال جامعة اإلسكندرية بعيد العلم بكلية الطب باإلسكندرية مايو 

 

 الندوات  -10
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1- International conference of Prof. Dr. Mohamed Mahran, 

Alexandria, 2008. 

باسم الدكتور محمد بيومي مهران بكلية األداب حضور المؤتمر العالمي -
 .2009جامعة االسكندرية 

2- III Simposio Internacional sobre el Padre Feijoo Tuvo lugar 

en la Universidad de Oviedo, los días 27 y 28 de noviembre, 

para conmemorar el 250º aniversario de su muerte (III 

international conference of  el Padre Feijo 27-28 November 

2014) 

http://www.funiovi.org/en/investigacion/noticias/-

/asset_publisher/wBPvnuGZI84p/content/noticia-simposio-

padre-

feijoo;jsessionid=7B5BD311D6F4C6F9E46342356150CB86

?p_p_auth=mEYE7e1B&redirect=%2Fen 

 28-27حضور المؤتمر العالمي الثالث عن األب فيخو بجامعة اوبييدو. -

 .2014نوفمبر 

 "لغة المؤتمر اإلسبانية".

3- Abdelbaset Riad Mohamed Riad & Ahmed Amin Selim 

&Narciso Santos Yanguas " Funcionalidad de la ficción en la 

literatura egipcia antigua” in: IV Jornadas Doctorales 

Universidad de Oviedo, Las IV jornadas doctorales se 

celebrarán los días 10 y 11 de diciembre de 2014. (IV 

conference for doctors at Oviedo University 10-11 

December 2014 ) 

http://www.uniovi.es/estudios/doctorado/formaciontransver

sal 

http://www.uniovi.es/estudios/doctorado/formaciontransve

rsal 

حضور المؤتمر الرابع لطلبة الدكتوراة بجامعة اوبييدو والمشاركة بعرض 

 . 2014ديسمبر  11- 10موضوع الدكتوراة  

 األسبانية واالنجليزية"."لغة المؤتمر 

 

 المؤتمرات العالمية -11
 العالمية.
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4- Abdelbaset Riad Mohamed Riad 'Conflict between 

determinism, individualism and identity in ancient Egyptian 

literature' in: Second Annual Birmingham Egyptology at the 

Birmingham Egyptology Symposium. This was organised by 

Birmingham Egyptology, and took place at the University of 

Birmingham, UK, on Friday 20th February 2OL5, with the 

theme 'Nationality, Authority and individuality in ancient 

Egypt'. University of Birmingham, Friday 20th February 2015 

http://birminghamegyptology.co.uk/symposium/ 

عرض بحث بعنوان " الصراع ما بين الحتمية ، الفردية والهوية الثقافية 

في االدب المصري القديم" في شكل ملصق بالمؤتمر الثاني لعلم 

  .2015فبراير  20مملكة المتحدة. في ال –المصريات بجامعة برمنجهام 

 "لغة المؤتمر االنجليزية"

 

5- Abdelbaset Riad Mohamed Riad " Funcionalidad de la ficción 

en la literatura egipcia antigua" in V CONGRESO IBÉRICO 

DE EGIPTOLOGÍA en Cuenca, España  9-12 de marzo de 

2015. 

-http://vcongresoibericodeegiptologia.com/ 

-http://vcongresoibericodeegiptologia.com/wp-

content/uploads/2015/01/Res%C3%BAmenes-de-

comunicaciones-y-p%C3%B3steres21.pdf 

 بعرض بحث والمشاركةحضور المؤتمر األيبيري الخامس لعلماء المصريات 

 الدكتوراة. والجدير بالذكر ان هذا المؤتمر هو أكبر مؤتمر لعماء المصرررررريات

 .2015مارس  12-9المتحثيين للغة االسبانية والبرتغالية. في مدينة كوينكا 

 "لغة المؤتمر االسبانية والبرتغالية."

 

6- Abdelbaset Riad Mohamed Riad   “Travel and Individuality in 

Ancient Egyptian Literature  “CECE7 -VIIth International 

conference of Egyptologists. Egypt 2015: Perpectives of 

Research” (Zagreb, 2-7 June, 2015). 
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http://www.starapovijest.eu/cece7-viith-international-

conference-egyptologists-egypt-2015-perpectives-research-

zagreb-2-7-june-2015-preliminary-programme/ 

قبول ورقة بحثية بعنوان " السرررور و الوردية في األدل المصرررري ال دي  " 

حضور ر البالمؤتمر العالمي السابع لعلماء المصريات بكرواتيا ولكن تعز

 انع اد المؤتمر مع ميعاد مناقشة الدكتوراة.بسبل توافق ميعاد 

 

7- Abdelbaset Riad Mohamed Riad “Travel as a 

metaphor for individuality in ancient Egypt.” 

14th International Conference on Humanities and 

Social Science (HUSOC). Dubai, U.A.E. 2016. 

http://husocdubai.com/ 

الترحال كاستعارة للفردية في مصر عرض بحث بعنوان " حضور و

الدولي الرابع عشر للعلوم اإلنسانية بدولة " في المؤتمر القديمة 

 .  2016فبراير  23-22اإلمارات العربية المتحدة، دبي 

 "لغة المؤتمر االنجليزية"
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1- Programa: ED - 3 - 1 CÓMO Y DÓNDE ENCONTRAR 

INFORMACIÓN PARA REDACTAR TRABAJOS 

ACADÉMICOS (Universidad de Oviedo) 06/02/2015 a 

27/02/2015. 

http://www.uniovi.es/estudios/doctorado/formaciontransversal 

برنامج: كيف وأين توجد المعلومات من أجل تشكيل عمل اكاديمي. 

 .2015فبراير  27-6من جامعة أوبييدوا أسبانيا. 

   

2- Programa: ED - 4 - 1 CÓMO USAR LA INFORMACIÓN PARA 

REDACTAR TRABAJOS ACADÉMICOS (Universidad de 

Oviedo) 06/03/2015 a 27/03/2015. 

http://www.uniovi.es/estudios/doctorado/formaciontransversal  

جامعة أوبييدوا أسبانيا،  برنامج: كيفية استخدام المعلومات النشاء عمل اكاديمي.

 .2015مارس  27-6من 

3- At the time from First   to 31st  October 2013. I have studied a 

Spanish course. In la casa de la lenguas. 40 hours. 

https://lacasadelaslenguas.uniovi.es/  

سةةاعة في الل ة االسةةبانية بمركل الل ات بةامعة  40دراسةةة كورس الموةةتوو ا و  

 ، أسبانيا. اوبييدوا

4- At the time from First   February 2014.  to 20th  June 2014. I have 

studied another course  of Spanish language  in: El Fontan- 

Oviedo.  

http://cepaelfontan.com/home   

ركل الفونتان التابع دراسةةةةة كورس الموةةةةتوو ا و   والااني في الل ة االسةةةةبانية بم

 . 2014يونية  20الي  2014فبراير  1لبلدية اوبييدوا، أسبانيا في الفترة من 

 

 

دورات علمية   -12
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I. المعتمدة الساعات نظم 

The credit hours systems        

II. الطالب تقويم و االمتحانات نظم  

Exams and students in the education systems       

III. التعليمي العملية في الجودة معايير 

Quality standards in the education process       

IV. التدريسي العملية في الجودة معايير 

Quality standards in the education process       

V. العلمية للبحوث الدولي النشر  

International publishing of Scientific research       

VI. العلمي البحث اخالقيات 

Research ethics        

VII. العلمى البحث أساليب 

Methods of scientific research       

VIII. البحثية المراجع ادارة نظم 

References research management systems       

IX. والكوارث االزمات إدارة 

Crisis and Disaster Management        

X. المشكالت وحل القرار اتخاذ 

Decision-making and problem-solving      

XI. االستراتيجي التخطيط 

Strategic planning      

XII. الفعال العرض مهارات  

Effective presentation skills       

XIII. الجامعي العمل في المهنة سلوك و آداب  

University code of ethics      

 

دورات تنمية قدرات  -13
 أعضاء هيئة التدريس
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I.  2006زيارة ميدانية وتدريب عملي للمواقع األثرية بمنطق الجيزة وأبو صير. 
II.  ،زيارة ميدانية آلثار الوجة البحري ) تانيس، بهبيت الحجارة، سايس، بوتو، كوم فرين

كوم الحصن، نقراطيس، الكوم األحمر ، كوم الجيزة، كوم الحمام، كوم الغرف، تل 
 .2008-2006 بوباسطة(.الربع، 

III.  زيارة ميدانية آلثار مصر الوسطي ) تل العمارنة، األشمونين، تونا الجبل، زاوية
 .2008-2007ني حسن(. السرابيوم، مقابر باسطبل عنتر، األموات، 

IV.  األقصر: مجموعة معابد الكرنك، معبد االقصر، متحف التحنيط،  يارةة ميدانية آلثارز
بو النجا، شيخ عبد القرنة، معابد ، زراع امقابر وادي الملوك، مقابر وادي الملكات

خليد الذكري؛ معبد امنحتب الثالث وتمثالي ممنون، معبد الرمسيوم، معبد هابو، ت
  2010-2008(.معبد الدير البحري 

V.  ،زيارة ميدانية آلثار أسوان ) محاجر أسوان، المسلة الناقصة، منطقة قبه الهوا األثرية
 .2010-2008أسوان(.معبد فيله، جموعة الجزر اآلثرية جنوب 

VI. .في المنطقة األثرية بين أسوان واألقصر. زيارة معبد كوم أمبو ، معبد إسنا 
VII.   .2010-2009زيارة ميدانية لمعبد أبو سمبل بالنوبة. 
VIII.  ،مسجد ومدرسة زيارة ميدانية آلثار مصر االسالمية بقاهرة المعز ) شارع المعز

ين، مسجد محمد علي، متحف الدالسلطان حسن، جامع االمام الرفاعي، قلعة صالح 
 .2006-2005 النسيج .....الخ. 

IX. 2014-2013 رومان في مقاطعة أستورياس باسبانيا.زيارة أهم المواقع األثرية لل. 
X. 2014.روماة بعاصمة اإلمبراطورية الرومانية؛ هم المواقع اآلثريزيارة ميدانية أل. 
XI.  أهم األحداث العالمية في القرنين زيارة ميدانية ألهم المعالم األثرية الشاهدة علي

 .2014.فرنسا، بلجيكا، هولندا، المانيا إيطاليا، التاسع عشر والعشرون في كل من

الزيارات الميدانية  -14
 والتدريبات العملية 
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I. الي اآلن. 2006من  ةفي الفتر  أكثر من زيارة ميدانية للمتحف المصري بالقاهرة 
II.  2014بمقاطقة استورياس بأسبانيا األثار بمدينة أوبييدوا زيارة متحف. 
III.  زيارة جزيرة المتاحف بالعالصمة االلمانية برلين ومن أهم متاحفها التي شملتها بالزيارة

يل لم أجمع منها علي سبا) المتحف الجديد( حيث أهم اآلثار المصرية القديمة في الع
 آثار فترة العمارنة ورأس نفرتيتي(. ؛المثال

IV.  بعد  مأكبر متحف في العالحيث زيارة متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس
رات اآلثار التي تؤرخ لبداية األس خاصةالمتحف المصري في اقتناء اآلثار المصرية 

 في مصر القديمة.

ف زيارة المتاح -15
 العالمية 

I.  .جامعة اإلسكندرية 
II. .جامعة دمنهور 
III. مريكية بالقاهرة.الجامعة األ 
IV.  أوبييدوا، أستورياس، إسبانيا.جامعة 

 المؤسسات التعليمية  -16

I.  العمل في فريق بحثي. 
II.  المثمر التعاون. 
III.  الوقت ضغطالعمل تحت. 
IV. .مهارات االتصال والقيادة 

 المهارات الشخصية  -17

I. .)اللغة العربية ) اللغة األم 
II. .اللغة االنجليزية 
III. القشتالية( اللغة االسبانية(. 
IV.  خطوطها ) الهيروغليفي، الهيراطيقي، الديموطيقي(.اللغة المصرية القديمة؛ 

 اللغات -18
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