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 :الحاليةالدرجة الوظيفية 

حتى  2020 /18/5منذ  جامعة أسوان –كلية اآلثار  –قديمة المصرية ال أستاذ مساعد بقسم اآلثار - 

 .تاريخه

 -بأبحاث: شاركت فيها  التيالمؤتمرات العلمية 

الفترة من  فير عبد الحليم نور الدين الدكتو األستاذحتفالية العلمية الدولية لتكريم عالم المصريات اال -

 .غير منشور " شاركت بإلقاء بحث" 2007ابريل  12 – 10

 فيجامعة القاهرة  –، المنعقد بكلية االثارالعربيور ما قبل التاريخ بالوطن األول لعص الدوليالمؤتمر  -

  .2012ديسمبر  19 – 15الفترة من 

 جامعة –وسط عبر العصور كلية االثار بيض المتبحر األحوض ال لمصر ودول الدوليالمؤتمر  -

 "  .2014القاهرة 

: القيم والمشاكل المتحفياقع األثرية والمجموعات : المولكلية األثار بعنوان األول الدوليالمؤتمر  -

  .2015القاهرة  جامعة –كلية االثار ،والحلول

 عقد والذي 2015 نوفمبر 15 – 14 الفترة من –ريين العرب العام لآلثا لالتحادالثامن عشر المؤتمر  -

  .زايدالعرب بالشيخ  لآلثاريينبمقر االتحاد العام 

 13الفترة من  في"حضارات الشرق األدنى القديم ومؤثراتها عبر العصور"  الدولي العلميالمؤتمر  -

 لحضارات الشرق األدنى القديم. العاليبالمعهد  2016مارس  15الى 

 في عقد والذي 2016نوفمبر  7 – 5الفترة من  –العام لآلثاريين العرب  لالتحادسع عشر لمؤتمر التاا -

 . ضيافة جامعة المنصورة

جامعة  –عالم متغير"، كلية االثار فيالخامس لكلية االثار بعنوان: "اآلثار والتراث  الدوليالمؤتمر  -

 . 2017القاهرة 

"، كلية األصالة والمخاطر والتحدياتوالتراث ن: "اآلثار الثار بعنوالكلية ا السادس الدوليالمؤتمر  -

 . 2018جامعة القاهرة  –االثار

 منشورةعلمية كتب 

 المبكرة،عصور ما قبل التاريخ والعصور  فيمصر والعراق وبالد الشام  فيالدفنات الحيوانية  -

  2014 القاهرة،

 .2014 ،القاهرة التاريخ،عصور ما قبل  فيما بين المسكن والمعبد  -

 .2015 القاهرة، التاريخ،آثار ما قبل  -
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 .2017 القاهرة،آثار وفنون مصر القديمة،  -

 .2017 القاهرة،، مدخل الى علم اآلثار -

 .2019البشرية بين السحر والدين، القاهرة،  األضاحي -

 للمقررات اإللكترونيالتفعيل 

 جامعة أسوان. –ثار كلية اآل –سم اآلثار المصرية ق –تفعيل مقرر "آثار ما قبل التاريخ" الفرقة األولى  -

 أبحاث منشورة

مجلة أثرية ثقافية علمية  -مجلة اآلثار  - "عصور ما قبل التاريخ فيمصر  فيدفنات الثيران واألبقار " -

 .2014ديسمبر  15نشر بتاريخ  واإلعالم،حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة  -إخبارية 

 الدوليمجلد المؤتمر  فيبحث منشور  "،ريخعصور ما قبل التا فياألناضول  فيت الدينية المنشآ" -

 .2014القاهرة  جامعة –توسط عبر العصور كلية االثار لمصر ودول حوض البحر األبيض الم

)مجلة علمية  اإلنسانية واالجتماعيةالحجرية " العدد العاشر مجلة جيل العلوم  لألواني الوظيفيالدور " -

 .2015/  8/  30، بتاريخ (العلميبحث ل التصدر شهرياً عن مركز جي دولية محكمة

اإلنسانية مجلة جيل العلوم  -الرابع عشر عصور ما قبل التاريخ " العدد  فيهويوك  شاتال" -

 .2015/  12/  30بتاريخ  واالجتماعية،

حاصلة على  -خبارية مجلة أثرية ثقافية علمية إ -مجلة اآلثار  - "مصر وصناعة األدوات الحجرية " -

 .2016 يناير 21نشر بتاريخ  واإلعالم،زارة الثقافة ترخيص و

مجلة  -السادس عشر عصور ما قبل التاريخ وبداية األسرات، العدد  في"نخن" مدينة المعبد والجبانة  -

 .2016/  2/  16بتاريخ  واالجتماعية،اإلنسانية جيل العلوم 

اإلنسانية مجلة جيل العلوم  -والعشرين عدد الرابع التاريخ، ال عصور ما قبل فيالمعابد المصرية  -

 .2016/  10/  24بتاريخ  واالجتماعية،

العام  لالتحادالمؤتمر الثامن عشر  ،"ى عصور ما قبل التاريخ بأفريقيابين السحر والدين ف الطوطمية" -

  .2015نوفمبر  15 – 14الفترة من  –لآلثاريين العرب 

 –العدد الثالثون  –، دورية "كان" التاريخية صور ما قبل التاريخ"ع فيلحياة والموت "الكهف بين ا -

 .18 – 9ص  ،2015ديسمبر 

، الثانيعصور ما قبل التاريخ"، مجلة حضارات الشرق األدنى القديم، العدد  في والسامانية"السحر  -

 .2016/  3/  15 – 12للمعهد  الدولي)أبحاث المؤتمر  2016السنة الثانية، أغسطس 

عصور ما قبل التاريخ، مجلة التاريخ والمستقبل، مجلة علمية محكمة تعنى باآلداب  فيبداعات النار إ -

 .2016والعلوم والدراسات التاريخية والحضارية، جامعة المنيا، عدد يوليو، 
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سع عشر : المؤتمر التامصر وبالد الرافدين" فيالتاريخ  عصور ما قبل في الحيواني"التوظيف  -

 .2016نوفمبر  7 – 5الفترة من  –لعام لآلثاريين العرب ا لالتحاد

واإلثبات"، مجلة اآلداب  النفيوبداية األسرات "بين  لما قبعصور  فيمصر  فيالبشرية  األضاحي -

 .2016والعلوم اإلنسانية، كلية اآلداب، جامعة المنيا، 

بل التاريخ، مجلة عصور ية خالل عصور ما قالدوامات الزخرفية في مصر وبعض المواقع األفريق -

 .33-9، ص 2019، مايو 1، اعدد 9الجديدة، المجلد 

 (:2015 -2014عليا  )دراسات -جامعة القاهرة  –بالدراسات العليا بكلية األثار  خبرات التدريس

سها الى تدري "، تم، دراسة مقارنة عصور ما قبل التاريخ فيوالدينية المنشئات المدنية " مقرر: تدريس -

 .2014 الدراسيلعام ا -جامعة القاهرة  -كلية األثار -دبلوم اثار ما قبل التاريخ  –لىالفرقة األو البط

 .2014 الدراسيللعام  قديمة،دبلوم اثار مصرية  -الفرقة األولى  –" "العصر العتيق مقررتدريس  -

ا قبل دبلوم اَثار م - الثانية رقةالف –"مصر في والنحاسيالحديث  الحجرير العص" مقررتدريس   -

 .م2015 الدراسيخ للعام يالتار

 أسوان:جامعة  -قسم التاريخ  -كلية اآلداب-خبرات التدريس بالدراسات العليا 

للعام  ماجستير، قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة أسوان يديتمه –قديمة" التدريس مقرر "أثار مصر  -

 .2019 -2017 الدراسي

للعام  ماجستير، قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة أسوان يديتمه –" فن المتاحفمقرر "تدريس  -

 .2019 /2018 الدراسي

 أسوان:جامعة  – كلية األثار –حلة الليسانس بمر  خبرات التدريس

 –كلية اآلثار  –قسم األثار المصرية القديمة  –للفرقة األولى  –" "آثار ما قبل التاريخ مقرر:تدريس  -

 أسوان.جامعة 

 أسوان.جامعة  –كلية اآلثار  -للفرقة األولى عام  –" "مدخل الى علم اآلثار مقرر:يس تدر -

 –كلية اآلثار  – ترميم اآلثارقسم  –للفرقة األولى  –" وفنون مصرية قديمةآثار ": قررتدريس م -

 .جامعة أسوان

 جامعة أسوان. –كلية اآلثار  - المصريالقسم  –الفرقة الثانية  –" مجتمع مصر القديمة مقررتدريس " -

 أسوان.جامعة  –كلية اآلثار  - اإلسالميالقسم  –الفرقة األولى  –" تدريس " آثار مصرية القديمة -

 أسوان.جامعة  –كلية اآلثار  -للفرقة الثالثة  –" "قاعة بحث أثرى مقرر:تدريس  -

 أسوان.جامعة  –كلية اآلثار  - الرابعةللفرقة  –" فن المتاحف" مقرر:تدريس  -
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 أسوان:جامعة  -التعليم المفتوح – شعبة االثار -خبرات التدريس كلية اآلداب

 تدريس مقرر: "آثار ما قبل التاريخ وبداية األسرات". -

 عمارة عصر الدولة الوسطى". فيتدريس مقرر: "موضوع خاص  -

 مصر القديمة". في"الفكر والدين  مقرر:تدريس  -

 فى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسالدورات التدريبية 

 .2015جامعة أسوان  التربية،، كلية الجامعيدورة إعداد المعلم  •

 فيمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة أسوان  "،اإلدارة الجامعية"دورة  •

 .15/10/2015الى  14/10الفترة من 

، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، "العملية التعليمية فيالجودة  معايير"دورة  •

 .30/10/2015الى  29/10الفترة من  فية أسوان جامع

 في، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة أسوان "الدولي العلميدورة "النشر  •

 .17/10/2015الى  16/10الفترة من 

، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، تقويم الطالب واالمتحانات" دورة "نظم •

 .2017/ 22/1الى  21/1الفترة من  فيسوان جامعة أ

، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة أسوان دورة "أخالقيات وآداب المهنة" •

 .2017/ 24/1الى  23/1الفترة من  في

 األلىالحاسب  فيريبية الدورات التد

 17/7/2001الفترة من  فيلومات مجال تكنولوجيا المع في( 7رقم ) األساسياجتياز دورة التدريب  -

 جامعة القاهرة. –وشبكة الحاسبات  العلميالحساب  مركز 8/2001 /23الى 

الى  3/5/2003 الفترة من فيمجال تكنولوجيا المعلومات،  فياجتياز دورة تنمية المهارات األساسية  -

 ة القاهرة.جامع –وشبكة الحاسبات  العلميساعة، مركز الحساب  360لمدة  2003 /30/7

 Queries – Forms- Tables- ERDوتشمل ) قواعد البياناتاجتياز دورة تدريبية مكثفة عن  -

Reports)  الى  4/8/2013الفترة  فيكلية االثار، جامعة القاهرة،  –بمركز تكنولوجيا المعلومات

13/8/2013. 

 -Windows – Word- Excelوتشمل ) األلىاجتياز دورة تدريبية مكثفة عن تطبيقات الحاسب  -

Power point- Internet الفترة  فيكلية االثار، جامعة القاهرة،  –( بمركز تكنولوجيا المعلومات

 .17/7/2014الى  14/7/2014
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مركز التدريب على  - Presentationsالـ  فيريبية الحصول على شهادة اجتياز امتحان الدورة التد -

 .2015/ 5 / 24جامعة أسوان  -التنظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصا

 Using Computers and Managingالـ  فيالحصول على شهادة اجتياز امتحان الدورة التدريبية  -

Files، 2015 / 5 /24أسوان جامعة  -مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 Information and Communicationالـ  فيالحصول على شهادة اجتياز امتحان الدورة التدريبية  -

 .2015/ 24/5جامعة أسوان  -مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من

 التعليم جودة فيالدورات التدريبية 

 "،توصيف المقررات وفقاً للبرنامج والمعايير االكاديمية وتقاريرها"بعنوان تدريبية دورة اجتياز  •

 .2016/  2015 الدراسيخالل العام ، ودة التعليم، جامعة أسوانضمان ج مركز

مركز ضمان جودة التعليم، جامعة  "،"كيفية إعداد الدراسة الذاتية بعنوان تدريبيةاجتياز دورة  •

 .2016/  2015 الدراسيخالل العام  أسوان،

جودة التعليم، جامعة مركز ضمان  "،" تقويم المقررات الدراسية بعنوان تدريبية اجتياز دورة  •

 .2016/  2015 الدراسيخالل العام  أسوان،

 أسوان،مركز ضمان جودة التعليم، جامعة  "،تقويم البرامج الدراسية "  بعنوان تدريبيةاجتياز دورة  •

 .2016/  2015 الدراسيخالل العام 

ضمان جودة  ، مركزليات"االستراتيجية للجامعة والكالتعريف بالخطة " بعنوان تدريبيةياز دورة اجت •

 .2016/  2015 الدراسي، خالل العام التعليم، جامعة أسوان

"استراتيجيات التعليم والتعلم "، مركز ضمان جودة التعليم، جامعة بعنوان  تدريبيةاجتياز دورة  •

 .2016/  2015 الدراسيخالل العام  أسوان،

انية الجيدة وفقاً للمعايير االكاديمية"، مركز "مواصفات الورقة االمتحبعنوان  تدريبيةاجتياز دورة  •

 .2016/  2015 الدراسيخالل العام  أسوان،ضمان جودة التعليم، جامعة 

ان جودة مركز ضمبعنوان "كيفية اعداد الدراسة الذاتية والخطة االستراتيجية"،  تدريبيةاجتياز دورة  •

 .15/3/2017، عليم، جامعة أسوانالت

عليم، جامعة مركز ضمان جودة التبعنوان "كيفية مواصفات الورقة االمتحانية"،  ةتدريبياجتياز دورة  •

 .5/4/2017، أسوان

مركز ضمان جودة بعنوان "الدراسة الذاتية من خالل المعايير الجديدة"،  تدريبيةاجتياز دورة  •

 .12/4/2017، عليم، جامعة أسوانالت

 



 7 

 فى التنمية البشرية دورات

بجامعة  تاكو إدارة المشروعات ومجمع وحدة ،"Career Success Workshop":دورةاجتياز  •

 .2016ديسمبر  - أسوان

 أخرىدورات 

فرع الجيزة،  – المصريجمعية الهالل األحمر  –البرنامج المقرر لإلسعافات األولية  دراسة اجتياز •

5/3/1997. 

ة القاهرة خالل الفترة من التدريب وإعداد األسر المنتجة لطالب جامع" فيورة تدريبية اجتياز د •

 بجامعة القاهرة. ،8/9/1999الى  1/7/1999

عقدتها كلية  والتي "،والمهارات اللغوية الفني"البناء والعروض والتذوق  فياجتياز دورة تدريبية  •

الى  14/2الفترة من  فيزة عبد العزيز سعود البابطين دار العلوم جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة جائ

24/2/ 2004. 

تحت اشراف كال من مركز الدراسات  ،"introduction to Malaysian studies"اجتياز دورة: •

مارس  17مارس الى  5الفترة من  فىالقاهرة الماليزية وكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة 

2005. 

 رش العملوو  الجامعية األنشطة

"جبل السلسة، تاريخ أسوان منقوش على وان نشر بحث بعنب األثري الوعيمجلة  فيالمشاركة  •

تصدرها كلية اآلثار، جامعة أسوان  التي األثري الوعيمن مجلة  األولالعدد  فيوذلك  "،أحجارها

2016. 

 .2016جامعة أسوان  -عمل الئحة مكتبة كلية األثار فيالمشاركة  •

 فيوذلك  "،مصر القديمة فيالوهمية  األوانينشر بحث بعنوان "ب األثري الوعيجلة م فيالمشاركة  •

 .2017تصدرها كلية اآلثار، جامعة أسوان  التي األثري الوعيمن مجلة  الثانيالعدد 

مجال اآلثار" بالتعاون بين  في الدوليوالنشر  العلميتنظيم ورشة عمل بعنوان "البحث  فيالمشاركة  •

 .2017/  3/  30قاهرة امعة أسوان وبين المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالكلية االثار ج

 النتروناتوضع قواعد  خطواتللتدريب على  (MIS) عمل نظم المعلومات اإلدارية ةورشحضور  •

كز التدريب مرب 1/1/2018والمنعقدة بتاريخ ، ستخراج النتيجة بطريقة إلكترونيةاورصد الدرجات و

 .جامعة أسوان -مات وتكنولوجيا المعلو
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 العضويات

 .بالقاهرة آلثاريين العربلاإلتحاد العام عضو  •

 جامعة أسوان. –لوحدة ضمان الجودة بكلية االثار  التنفيذيعضو الفريق  •

 .2017 /2016جامعة أسوان  –عضو فريق وضع وتحديث الدراسة الذاتية لكلية األثار  •

ان جامعة أسو -كلية األثار  –ة بقسم األثار المصرية للفرقة الرابع عضو لجان مناقشة أبحاث التخرج •

2017. 

 .2016 /2015 الجامعيجامعة أسوان للعام  –عضو كنترول الفرقة الثالثة كلية االثار  •

 .2017 /2016 الجامعيجامعة أسوان للعام  –عضو كنترول الفرقة الرابعة كلية االثار  •

 .2018 /2017 الجامعيسوان للعام جامعة أ –كلية االثار  قسم الترميمعضو كنترول  •

 .2019 /2018 الجامعيجامعة أسوان للعام  –ألثار اإلسالمية كلية االثار عضو كنترول قسم ا •

 .2015منذ عام  منسق معيار الطالب والخريجون بكلية االثار جامعة أسوان •

 .2019منسق معيار إدارة الجودة والتطوير بكلية االثار جامعة أسوان منذ عام  •

 .2016/2018ئب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية نا •

 .2020 -2018ير وحدة ضمان الجودة بالكلية مد •


