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 شروط منح الجائزة

ل بشك اتمنح جائزة التفوق العلمى لشباب اآلثاريين الذين قدموا أو شاركو

فاعل ومتميز في أعمال جاده ومبتكره في مجال علوم اآلثار والترميم 

والمتاحف وأظهرت باكورة بحوثهم واعمالهم العمليه والعلميه تفردآ وتميزآ 

عن أقرانهم من شباب اآلثاريين ،وتخص هذه الجائزه كل شباب اآلثاريين 

م اآلثار سواء من األكاديميين اآلثاريين أو من الباحثيين في مجال علو

والمتاحف والترميم العاملين فى هيئات ودوائر االثار في مصر والوطن 

العربي وللجائزه قيمه ماليه قدرها ألف جنيه مصري مقدمه من مركز إحياء 

 .د صالح لمعي مصطفى.التراث والعماره االسالميه أ

ت نظم الساعا"دورة تدريبية بعنوان  -13

: ، التى عقدت في الفترة من"المعتمدة

م بمركز 8/1/3181: م الى18/7/3181

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 .جامعة القاهرة –

المنح والبعثات والسفريات العلمية :خامساً 

 : واالعارات واالنتدابات

سافرت الى اليمن ضمن قافلة الشباب في  -1

تها منظمة العالم االسالمي والذي نظم

 .م38/7/8111-83اليونسكو بالفترة من 

سافرت في رحلة علمية ضمن مجلس  -2

ادارة االتحاد العام لالثاريين العرب الى كل 

 . م3111من االردن وسوريا عام 

م وذلك 3111سافرت الى العراق سنة  -3

 . لتجميع المادة العلمية للدكتوراه

م للمشاركة 3112سافرت الى تونس سنة  -4

 –ي مؤتمر عالمي حول القيروان وجهتها ف

 . مقاربات جديدة

 –انتدبت للتدريس بكليه الفنون الجميله  -5

-3111جامعه االسكندريه للعام الجامعى 

 . م3111

اعيرت للتدريس بكليه االثار واالرشاد  -6

جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا  –السياحى 

  .م 3111 -3111للعام الجامعى  

م للمشاركه 3111لى تونس سنه سافرت ا -7

 –فى مؤتمر عالمى حول القيروان وجهتها 

بمناسبه اختيار مدينه القيروان عاصمه 

 .م3111الثقافه االسالميه عام 

اعيرت للتدريس بجامعه الطائف بالمملكه  -1

-3111العربيه السعوديه للعام الجامعى   

 .م 3188

  : التدريس الجامعي: سادسا

 : مت بالتدريس بهاالجامعات التي ق

جامعة القاهرة، كلية اآلثار، قسم  -1

 . اآلثار اإلسالمية

المدرسة العليا لالثار بالمجلس  -2

 .االعلى لالثار المصرية

جامعه  -كليه الفنون الجميله  -3

 . االسكندريه

 : الدورات التعليمية: رابعاً 

دورة اللغة االنكليزية بمركز اللغات  -1

والترجمة بكلية االداب جامعة القاهرة بالفترة 

 .م33/5/8117الى  1-4 من

الى  3/81دورة الحاسب االلي بالفترة من  -2

 .م3/88/8111

دورة مهارات اعضاء هيئة التدريس  -3

 .م31/83/3114-38والقيادات بالفترة 

دورة إعداد المعلم الجامعي في الفترة من  -4

 م4/7/3115إلى   81/2

برنامج إعداد كتابة البحوث العلمية ونشرها  -5

م، بمركز 2/83/3112-4الفترة من  دوليا فى

 –تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 .جامعة القاهرة

-88برنامج تصميم مقرر فى الفترة من -6

م، بمركز تنمية قدرات أعضاء 81/83/3112

 .جامعة القاهرة –هيئة التدريس والقيادات 

برنامج االتجاهات الحديثة فى التدريس فى  -7

م، بمركز تنمية 31/83/3112-81الفترة من 

 –قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 .جامعة القاهرة

-7برنامج سلوكيات المهنه فى الفتره من  -8

م، بمركز تنمية قدرات أعضاء 1/1/3111

 .جامعة القاهرة –هيئة التدريس والقيادات 

برنامج معايير الجوده فى العمليه التدريسيه  -9

م، بمركز 11/1/3111-31/1فى الفتره من 

 –تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 .جامعة القاهرة

دوره تدريبيه فى اصول التصوير الرقمى  -10

من مؤسسه اكسترا بالطائف بالمملكه العربية 

 .م4/3181السعودية بتاريخ 

برنامج إدارة الوقت واالجتماعات في  -11

 م، بمركز تنمية38/7/3181-81الفترة من 

 –قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 .جامعة القاهرة

تنظيم المؤتمرات "دورة تدريبية بعنوان  -12

: ، التى عقدت في الفترة من"العلمية

م بمركز 11/7/3181: م الى31/7/3181

 –تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

  .جامعة القاهرة

 ياسر إسماعيل عبد السالم صالح/ د
 : البيانات الشخصية: أوالً 

  م84/1/8174:    تاريخ الميالد

 . مصري: الجنسية

أستاذ مشارك جامعتي : الوظيفة الحالية

 .القاهرة والطائف

 .آثار وحضارة إسالمية:  التخصص

 :البريد االليكترونى

yasser_ismail2007@yahoo.com 

 : سل الوظيفيالتسل: ثانياً  

معيد بقسم اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار  - 1

 .م87/83/8112جامعة القاهرة من 

مدرس مساعد بقسم اآلثار اإلسالمية  - 2

 .م2/3/3113بالكلية اعتبارا من 

مدرس بقسم اآلثار اإلسالمية بالكلية  – 3

 هـ38/4/8432-م37/7/3115اعتبارا من 

سالميه بالكلية أستاذ مساعد بقسم اآلثار اال -4

 هـ84/81/8418-م33/1/3181من اعتبارا

 :المؤهالت العلمية: ثالثاً 

 . دكتوراه: اسم الدرجة 

 . مرتبة الشرف األولى: التقدير 

 القاهرة: اسم الجامعة   -اآلثار : اسم الكلية 

: تاريخ الحصول على الدرجة 

 .م11/2/3115

 المساجد: عنوان الرسالة باللغة المكتوبة بها

دراسة  أثرية    –الضريحية بالعراق 

لروضات األئمة مع مقارنتها بمثيالتها بمدينة 

 . القاهرة

 ماجستير: اسم الدرجة  -

  امتياز: التقدير 

 :تاريخ الحصول على الدرجة 

 م35/88/3118

العوامل : عنوان الرسالة باللغة المكتوبة بها

المؤثرة على مخططات العمائر الدينية 

 . ي القاهرة والوجه البحريالعثمانية ف

آثار : التخصص  -  ليسانس: اسم الدرجة 

 إسالمية

 جيد جداً مع مرتبة الشرف: التقدير 

 .م8112/مايو :تاريخ الحصول على الدرجة 
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شهادة تقدير من جمعية صيانة مدينة  -2

الجمهورية التونسية، بمناسبة  -رالمنستي

المشاركة الفعالة في فعاليات المائدة 

المستديرة حول دور اآلثاري في صيانة 

 .م3112المدينة، 

شهادة تقدير من مركز إحياء الفنون  -3

التراثية والوعي األثري بجامعه القاهرة، 

بمناسبة المشاركة الفعالة والمتميزة في 

 .م3117أنشطة المركز، 

هادة تقدير من محافظ الطائف والهيئة ش -4

 . م3181/ هـ8418العليا للسياحة واآلثار،

درع من وزارة التربية والتعليم بالمملكة  -5

إدارة تعليم البنين  -العربية السعودية

بالطائف، بمناسبة إقامة ندوة عن العمائر 

 .م3181/هـ8418المائية بالطائف، 

مراني شهادة تقدير من مركز التراث الع -6

الهيئة -الوطني بالمملكة العربية السعودية

العليا للسياحة واآلثار، بمناسبة المشاركة 

الفعالة في فعاليات ملتقي التراث العمراني 

 .م3188/هـ8413الوطني بجدة، 

 :النشاط الطالبي والثقافي: اشراع

شاركت في العديد من قوافل الشباب  -1

من سواء في جامعة القاهرة او في غيرها 

 . الجامعات المصرية االخرى

دوره فى مجال التثقيف القيادى من معهد  -2

 . م8111إعداد القاده بحلوان 

المشاركه فى معسكر قاده المستقبل الذى  -3

 .م 3112عقد فى جامعه القاهره

المشاركه فى انشطه مركز إحياء الفنون  -4

 .التراثيه والوعى االثرى بجامعه القاهره

جامعه  –الرشيد بكليه االثار رائد اسره  -5

 .القاهره

المشاركه الفعاله فى معرض التراث  -2

العمرانى المقام فى متحف قصر شبرا 

 .هـ84/2/8418- 1التاريخى فى الفتره من 

النشاط العملي في مجال : عشرحادى 

عضو لجنة مراجعة اعمال  - التخصص

الترميم التي تمت بجامع قاني باي الرماح 

عضو -. جلس االعلى لالثاراالثري بالم

لجنة دراسة عدد من شواهد القبور 

والتراكيب الرخامية بمسجد حسن باشا 

طاهر االثري بالقاهرة بالمجلس االعلى 

عضو لجنة معاينة ودراسة وابداء  -.لالثار

الرأي بشأن مشروع شركة االغا خان حول 

سور القاهرة االيوبي بالمجلس االعلى 

شراف والمراجعة عضو لجنة اال -.لالثار

على اصدارات االتحاد العام لالثاريين 

عضو لجنه امتحان مادة اإلرشاد  -.العرب

السياحي لطلبه قسم اإلرشاد السياحي بكلية 

-م3111جامعه الفيوم  –السياحة والفنادق 

منسق الدراسة الذاتية لكلية اآلثار  -.م3111

واإلرشاد السياحي جامعة مصر للعلوم 

 .م3111والتكنولوجيا 

قصر علي باشا بن عون وملحقاته -1

-8115/هـ8135-8131)المعمارية بالطائف

، بحث منشور "دراسة أثرية معمارية(م8117

جامعة الملك  -في مجلة كلية السياحة واآلثار

سعود،اإلصدار األول،العدد الثالث والعشرون، 

 .844إلى ص 818م، من ص3188/هـ8413

الجزء المتبقي : من تراث الطائف المعماري-1

 -دراسة أثرية ” من سور مدينة الطائف القديم

، بحث منشور فى سجل  “معمارية تحليليه 

األبحاث لملتقى التراث العمراني الوطني 

 -81األول، الذي عقد بجدة في الفترة من 

 م82/88/3188-84هـالموافق31/83/8413

اث دراسات من التر: أبحاث وتراث)

م، من 3188الطبعة األولى، ( العمراني

 .41إلى ص 81ص

، "رسالة فى اإلسطرالب"تحقيق مخطوط -10

المحفوظ بمكتبة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 

الجامعية بجامعة أم القري، والذي يحمل رقم 

 .م3188، مكة المكرمة 8717

نقوش شاهدية غير منشورة من نجران 10

ية فنية دراسة أثر( "م84-83/هـ1-2ق)

، بحث مقبول للنشر فى العدد السابع، "تحليلية

مجلة أبجديات، مركز الخطوط، مكتبة 

 .م3183اإلسكندرية، 

األعمال الخشبية العثمانية بمسجد معاذ " -11

دراسة أثرية "بن جبل وبيت الكاتب بالطائف 

، بحث منشور ضمن كتاب المؤتمر "فنية

عرب، الخامس عشر لالتحاد العام لآلثاريين ال

والذي عقد بمدينة وجدة بالمملكة المغربية، فى 

، 3م، ج3183أكتوبر  87: 83الفترة من

                    .8187-8171ص

مالمح التراث العمراني بالطائف ووضعه 12

قصر عبدهللا )الراهن وطرق صيانته وتأهيله 

، بحث مشترك ("السليمان بجبرة نموذجاً 

التراث منشور فى سجل األبحاث لملتقى 

 31 -32الدمام )العمراني الوطني الثاني 

ديسمبر  83 -81هـ الموافق 8414محرم 

دراسات من التراث : م، أبحاث وتراث3183

م، من 3183، الطبعة األولى، 3العمراني

 .318إلى  355ص

امات العمائر المدنية -13 األنماط المعمارية لحمَّ

هـ  84هـ وبداية ق81بمدينة الطائف نهاية ق

بحث تحت النشر ". اسة أثرية معماريةدر"

المعهد العلمي  –بمجلة الحواليات االسالمية 

 .م3183، 42الفرنسي لآلثار الشرقية، العدد

الرحلة الحجازية لولى "إعداد وتقديم كتاب -14

النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني خديوي 

، تأليف محـمـد لبـيـب البـتـانـونـي، "مصر

هجرية، إلكترونياً، 8131الطبعة الثانية، 

بجامعة أم القري، مكة المكرمة، 

ضيف /د.م، بالمشاركة مع أ3181/هـ8414

 .هللا يحي الزهراني

 :الجوائز وشهادات التقدير: تاسعا

جائزة جامعة الطائف للنشر العلمي للعام  -8

 .م3183-3188/هـ8411-8413الجامعي 

جامعه  –كليه االثار واالرشاد السياحى -4

 .مصر للعلوم والتكنولوجيا

المملكه العربيه  –جامعه الطائف -5

 . السعوديه

بيان المقررات الجامعية التي قمت : سابعا

 :بتدريسها

 )8)عمارة المشرق اإلسالمي  -

 (3)عمارة المشرق اإلسالمي  -

 .عمارة فاطمي وأيوبي-

 .أثرية بلغة أوربية قراءات -

 (فاطمي ، أيوبي) تاريخ إسالمي -

 .فنون إسالميه -

 .تاريخ وحضارة شبه الجزيرة العربية -

 .مدخل فى علم السياحة -

 .الجغرافية السياحية -

 .العمارة االسالميه فى أوربا -

 ( االبحاث العلمية) المؤلفات : ثامنا

مجموعه الست خديجة الخازنداره -1

" القاهرة دراسة أثريه وثائقيةالمعمارية ب

بحث منشور ضمن كتاب المؤتمر الثامن 

الندوة  -لالتحاد العام لالثاريين العرب

العلمية السابعة الحلقة السادسة 

           185-778من ص –3115نوفمبر

مدرسة القيروان المعمارية وأثرها علي " -3

عمائر القاهرة الدينية حتى نهاية العصر 

، بحث منشور ضمن " حريالمملوكي الب

أعمال الندوة العلمية الدولية الثانية لقسم علم 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -اآلثار

القيروان وجهتها اكتشافات : بالقيروان

 1-2: جديدة، مقاربات جديدة، القيروان

 .832-18،من ص 3112مارس 

المجمعات الدينية في عهد الملك فؤاد 3-

ي ضوء مجمع احمد األول دراسة أثريه ف

هـ 8142-8144)طلعت بك ببوالق 

بحث منشور بمجله ( " م8135-8137/

العدد الثامن -االتحاد العام لالثاريين العرب 

  .382إلى صـ 832، من صـ3117يناير  -

العوامل المؤثرة على مخططات مساجد " -4

،بحث ألقى في " حومه الجامع بالقيروان

ة القيروان وجهتها الندوة العلمية الدولية الثالث

دراسات جديدة في اآلثار والتراث ، والتي : 

م 3111ابريل  4-8عقدت في الفترة من 

 –لوم اإلنسانية بالقيروان بكلية اآلداب والع

تخطيط قاعه التصوف بعمائر -5 .تونس

/ هـ 1 – 7ق )ناضول خاللالصوفية باأل

وأثره على مثيالتها العثمانية ( م85 – 81

نشور بمجله العصور م، بحث "ببغداد

م3183يوليو/هـ8411،شعبان3،ج33المجلد

لعمارة والفنون ا-2.  841: 11ص ،من

 (باللغة االنجليزية)واالسالميه

" مقومات الطائف التراثية والحضارية" -7

بالمشاركة، والذي نشر في مجله 

((Archaeology Magazine المسجلة

بوزارة االتصاالت بالمملكة العربية 

 .         م3181-81/هـ8418-88، فى(السعودية
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تقييم البرامج )حضور محاضره بعنوان- .-

  ASSESSMENT OF  األكاديمية

ACADEMIC  PROGRAMS)  بكلية

جامعة الطائف يوم األربعاء  -الهندسة 

المشاركة في إلقاء  -.هـ1/8/8413الموافق 

أسس ترميم وتطوير )ورشه عمل حول 

والذي ( وتأهيل مواقع التراث العمراني

عقدت في متحف قصر شبرا التاريخي 

/  82/8-85) بالطائف في الفترة من 

 -( م31/83/3181-33هـ الموافق 8413

المشاركة بورقة عمل ومعرض صور فى  -

ملتقى التراث العمراني الوطني األول، 

والذي عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية 

 -81السعودية في الفترة من

-84هـالموافق31/83/8413

المشاركة فى فعاليات  - .م82/88/3188

البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية 

بعنوان بالجامعات السعودية بورشة عمل 

البعد الحضاري للطائف من خالل رؤية )

، (جديدة عن تحصينات الطائف العسكرية

إلقاء محاضرة عامة فى إطار  -.م3183

احتفال الهيئة العليا للسياحة واآلثار بالمملكة 

العربية السعودية باليوم العالمي للمتاحف، 

هـ الموافق 37/2/8411وذلك يوم الجمعة 

المتاحف  ةأهمي)م،بعنوان81/5/3183

ودورها فى نشر الوعي بالتراث والثقافة فى 

والتي عقدت بمتحف قصر شبرا (المجتمع

المشاركة ببحث  - .التاريخي بالطائف

بالمؤتمر الخامس عشر لالتحاد العام 

لآلثاريين العرب، والذي عقد بمدينة وجدة 

 87: 83بالمملكة المغربية، فى الفترة من

رقة عمل المشاركة بو - .م3183أكتوبر 

ومعرض صور فى ملتقى التراث العمراني 

الوطني الثاني، الذي عقد بالمنطقة الشرقية 

 31 -32الدمام  -بالمملكة العربية السعودية 

ديسمبر  83 -81هـ الموافق 8414محرم 

   .م3183

اإلشراف على الرسائل : عشرخامس 

 : العلميه والبحوث

مشرف مشارك على رساله الماجستير  -1

أحمد اسماعيل فتح هللا / ه بالطالبالخاص

مساجد شبرا منذ نهايه )امين فى موضوع 

القرن التاسع عشر وحتى اوائل القرن 

-8317/م8132- 8111(العشرين 

 .هـ دراسه اثريه وثائقيه8142

مشرف مشارك على رساله الماجستير  -2

مصطفى فوزى محمد /الخاصه بالطالب 

ريه االسواق التجا)عبدالرحيم فى موضوع 

المشيده بمدينه القاهره خالل الربع االول 

دراسه حضاريه ( من القرن العشرين 

 . معماريه

مشرف مشارك على رساله الماجستير  -3

احمد محمد حميد فى /الخاصه بالطالب 

االديره االثريه الباقيه بمحافظه )موضوع 

دراسه اثريه معماريه فنيه ( البحر االحمر 

 .مقارنه

لى رساله الماجستير مشرف مشارك ع -4

أيمن فتحى عبده فى /الخاصه بالطالب

مسرحا سيد درويش باالسكندريه )موضوع 

  .دراسه أثريه وثائقيه( ومسرح دمنهور

تصور معرض )ن مشروع بحثي بعنوا -2

، جامعه الطائف، (للتراث العمراني بالطائف

 .م3181/هـ8418، (158/418/8)رقم 

توثيق وتسجيل )مشروع بحثي بعنوان  -3

قصري الملك  -التراث العمراني بالطائف

، جامعة (سعود بالجامعة وبن سليمان في جبره

-هـ8413، (8413/413/8)الطائف، رقم 

 .م3183-م3188/هـ8411

دراسة التحف الفنية )ع بحثي بعنوان مشرو -4

قاعة  -بمتحف قصر شبرا التاريخي بالطائف

-3118)، جامعة الطائف، رقم (ما قبل التاريخ

 .م3183/هـ8411، (411-8

الطرق العلمية )مشروع بحثى بعنوان  -5

 –لتطوير وترميم القصور التراثية بالطائف 

" عبدهللا السليمان"قصر الملك عبدالعزيز 

-3118)نموذجاً، جامعة الطائف، رقم بجبرة 

  .م3181/هـ8414، (414-8

تسجيل وتوثيق )مشروع بحثي بعنوان  -6

النقوش الشاهدية والتحف المعدنية اإلسالمية 

، (بمتحف قصر شبرا التاريخي بالطائف

، (8-414-3113)جامعة الطائف، رقم 

 .م1181/هـ8414

المؤتمرات العلمية والندوات : عشر رابع

 :ضرات العامهوالمحا

نائب رئيس لجنه االعداد والتنظيم لجميع -

مؤتمرات االتحاد العام لالثاريين العرب سواء 

التي عقدت في جامعة الدول العربية او في 

 .م 8111مقر اتحاد الجامعات العربية من عام 

وجهتها مقاربات جديدة  –مؤتمر القيروان  -

رة الذي عقد في مدينة القيروان بتونس في الفت

ورشة عمل دولية  - .م3112/ 7/1-2من 

دور االثارى فى صيانة المدينة التى تم : حول

م بمقر 3112مارس88تنظيمها يوم السبت

  .جمعية صيانة مدينة المنستير بتونس

إلقاء محاضره بكليه العلوم االنسانيه -

مراحل )واالجتماعيه بتونس حول موضوع

مؤتمر  -.م 3112( تعمير مدينه القاهره

دراسات جديده فى التراث  –لقيروان وجهتها ا

واالثار الذى عقد فى مدينه القيروان بتونس فى 

إلقاء ورشه  -.م3111ابريل  4- 8الفتره من 

عمل حول مفاهيم ومبادىء علم السياحه 

وكيفيه االستفاده منها فى التنميه السياحيه 

واالثريه بالطائف والتى عقدت  في رحاب 

/  1/3-3)فترة من جامعه الطائف في ال

إلقاء محاضره عامه بجامعه  -. هـ8418

مالمح مقومات التراث )الطائف بعنوان 

فى إطار الفعاليات ( العمرانى بالطائف

المصاحبه لمؤتمر التراث العمرانى بالدول 

-1االسالميه الذى عقد بالرياض فى الفتره من 

إلقاء محاضره عامه بإداره  - .هـ84/2/8418

المنشآت المائيه )بالطائف بعنوان  تعليم البنين

فى ( بالطائف وسبل الحفاظ عليها وتهيئتها

إطار الفعاليات المصاحبه لمؤتمر التراث 

العمرانى بالدول االسالميه الذى عقد بالرياض 

 هـ84/2/8418-1فى الفتره من 

عضو لجنه معاينه ودراسة وابداء الرأى -7

بشأن مشروع ترميم وتطوير وتأهيل المرحة 

طريق )األولي والثانية لطريق القوافل القديم 

بالهدا بمدينه الطائف بالمملكة ( كرا األثري

بتاريخ ( 18)العربية السعودية بالتوجيه رقم 

 .هـ8413هـ، 81/3/8418

عضو لجنه معاينه ودراسة وإبداء الرأي  -8

بشأن مشروع ترميم وتطوير وتأهيل كال من 

رى قصر سليمان بجبره وبرج غلفه االث

( 11)بمدينه الطائف بالتوجيه رقم

 .هـ81/3/8418بتاريخ

مالمح من )المراجعة العلمية لكتاب  -9

، (التراث العمراني في محافظه الطائف

 .م3181/هـ8418الجزء األول، 

المشاركة في إعداد المادة العلمية  -10

لمعرض وكتيب التراث العمراني الذي أقيم 

لفترة من في متحف قصر شبرا اإلقليمي في ا

 .هـ1/5/8418- 1

عضو اللجنة المشرفة علي فعاليات  -11

بتاريخ (511)سوق عكاظ بالتوجيه رقم

بتاريخ ( 127)هـ، وتوجيه رقم84/4/8418

  .هـ84/7/8418

عضو لجنة تسجيل وتوثيق قصر الملك  -12

سعود بحرم جامعة الطائف بالتوجيه 

  .هـ34/7/8418بتاريخ ( 152)رقم

ير ميقات وادي محرم عضو لجنة تطو -13

بالمملكة العربية السعودية، بتوجيه وزارة 

، 3418الشؤون اإلسالمية واألوقاف رقم

 .هـ3/4/8413بتاريخ

عضو لجنة اإلشراف على ترميم  -14

ابن )وتأهيل وتطوير قصر الملك عبدالعزيز 

بجبره، بخطاب رقم ( سليمان

/ 2/88بتاريخ ( ح/311/172/34)

 .هـ8413

لجنه اإلعداد والتنظيم  نائب رئيس -15

للمؤتمر الخامس عشر لالتحاد العام 

لآلثاريين العرب، والذي عقد بمدينة وجدة 

 87: 83بالمملكة المغربية، فى الفترة من

  .م3183أكتوبر 

مندوب جامعة الطائف في حصر معالم  -16

محافظة الطائف األثرية والسياحية بالتعاون 

فظة مع إمارة منطقة مكة المكرمة ومحا

/ 4، بتاريخ 11113الطائف، بالقرار رقم 

؛ وبرقية وكيل (جامعة الطائف)هـ 8414/ 7

ب ، / ص/ 71488منطقة مكة المكرمة رقم

إمارة منطقة مكة )هـ 8414/ 2/ 37بتاريخ 

 .(المكرمة

 :المشاركة في لجان الجودة: عشر ثانى

عضو اللجنة الرئيسية إلعداد وصياغة  -1

م المؤسسي والبرامجي الدراسة الذاتية للتقوي

بجامعة الطائف، بقرار مدير الجامعة رقم 

 هـ8414/ 2/ 87عام، بتاريخ  12474

 :المشاريع البحثية: عشر ثالث

مقومات الطائف )مشروع بحثي بعنوان  -8

، جامعه الطائف، رقم ( التراثية والحضارية

        .م3181/هـ8418، ( 132/418/8)
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المشاركة في اللجنة المنظمة للمؤتمر -3

م وآثار هواره  3111الالبيرانت : " الدولي

بين الماضي والحاضر ونظرة إلى المستقبل 

جامعة القاهرة في  –المنعقد بكلية اآلثار "

 3111إبريل  3-8الفترة 

 :المشاركة في المؤتمر الدولي-4

“Cultural Traditions of Egypt and of 

the Orient: From Antiquity to 

Globalization”  المنعقد بالقاهرة في الفترة

بورقة  3111نوفمبر  4أكتوبر إلى  31من 

 :Russian Egyptology“:بحث بعنوان

The Beginnings” 

 :المشاركة في المؤتمر الدولي-5

“Second International Congress of 

Eurasian Archaeology” 

“East Anatolian and Caucasian 

Bronze Age Cultures” لمنعقد بمدينة ا

مارس  5-8تركيا في الفترة من  -إزمير 

 :ببحث مقبول للنشر بعنوان 3181

“Anatolian Relations with the 

Balkans during the Bronze Age” 

المشاركة في المؤتمر الثالث عشر -6

لآلثاريين العرب المنعقد بمدينة طرابلس 

 31-34رية الليبية في الفترة من بالجماهي

تجسيد ":ببحث منشور بعنوان3181أكتوبر 

الكاهن على أختام إيران وبالد ما بين /الزعيم

بداية األلف الثالث -األلف الرابع)النهرين

 )"م.ق

 :المشاركة في المؤتمر الدولي-7
“Archaeological and Ethnological 

Sciences of Turkmenistan in the 

Epoch of New Revival and Great 

Transformation: Progress Milestone 

and New Perspectives”  المنعقد بمدينة

 88-81عشق آباد بتركمنستان في الفترة 

  :بورقة بحث بعنوان 3181نوفمبر 

كلية  –دبلوم ترجمة في اللغة الروسية  •

الجامعة الروسية للصداقة بين  -اللغات 

تقدير  –روسيا اإلتحادية  –موسكو –الشعوب 

 3113 –ممتاز مع مرتبة الشرف 

ة تدريس اللغة الروسية لغير الناطقين شهاد •

الجامعة الروسية للصداقة  -كلية اللغات  -بها 

 –روسيا اإلتحادية  –موسكو –بين الشعوب 

3115 

الجامعة الروسية  –مهمة علمية إلى روسيا  •

كلية العلوم اإلنسانية  –للصداقة بين الشعوب 

مايو حتى  31في الفترة من  –واإلجتماعية 

 3188نوفمبر  31

 :التدرج الوظيفي

 –كلية اآلثار  –معيد بقسم اآلثار المصرية - 

 8111نوفمبر  81منذ  –جامعة القاهرة 

كلية   -مدرس مساعد بقسم اآلثار المصرية - 

مارس  87منذ  –جامعة القاهرة  –اآلثار 

3111 

 -مدرس بكلية العلوم اإلنسانسة واإلجتماعية - 

 –موسكو  –الجامعة الروسية لصداقة الشعوب 

 – 3111يناير  81من  –روسيا اإلتحادية 

 3115حتى يونيو 

 –كلية اآلثار   -مدرس بقسم اآلثار المصرية - 

وحتى  3112يونيو  31منذ  –جامعة القاهرة 

 الوقت الحالي

 :المؤتمرات واألبحاث العلمية

الجيزة عبر "المشاركة في المؤتمر الدولي -8

ة في الفترة من المنعقد بجامعة القاهر" العصور

ببحث منشور  3111مارس  4-2

مصر القديمة في كتابات الرحالة :"بعنوان

 "الروس حتى القرن الثامن عشر الميالدي

 :المشاركة بالمؤتمر الدولي األول-3

“First International Conference of 

the Bosnian Valley of the 

Pyramids” المنعقد بسراييفو بالبوسة

 3111س والهرسك أغسط

 حمود بكري موسىأبوالحسن م. د: اإلسم •

 8177يناير  82: تاريخ الميالد•

 مصري: الجنسية•

 masry@mail.ru    :البريد اإلليكتروني•

  :الوظيفة الحالية ومحل العمل

 –مدرس بقسم اآلثار المصرية : الوظيفة•

 جامعة القاهرة –كلية اآلثار 

 اآلثار المصرية: التخصص•

 آثارما قبل التاريخ: التخصص الدقيق•

اإلنجليزية - الروسية– العربية اللغة:تاللغا

 الفرنسية 

 :المؤهالت الدراسية

 –كلية اآلثار  –ليسانس اآلثار المصرية •

 –جيد جدا : تقدير عام –جامعة القاهرة 

8111 

دبلوم الدراسات العليا في  آثار الشرق •

جامعة القاهرة  –كلية اآلثار  –األدنى القديم 

  3111 –جيد جدا :تقدير عام –

كلية العلوم اإلنسانية  –ماجيستير في اآلثار •

الجامعة الروسية للصداقة بين  -واإلجتماعية 

 –روسيا اإلتحادية  –موسكو –الشعوب 

ممتاز مع مرتبة الشرف عام : تقدير عام

 :في موضوع( باللغة الروسية) 3113

العالقات المتبادلة بين شعوب الهضبة "

في الفترة من اإليرانية وبالد ما بين النهرين 

األلف الرابع حتى منتصف األلف الثاني قبل 

 )دراسة أثرية" )الميالد

كلية العلوم اإلنسانية  -دكتوراه في اآلثار •

الجامعة الروسية للصداقة بين  -واإلجتماعية 

روسيا اإلتحادية عام  –موسكو –الشعوب 

 :في موضوع( باللغة الروسية) 3115

ات إيران و العالقات المتبادلة بين حضار

داللة الزخارف الحيوانية (جنوب تركمنستان

على المنتجات الفخارية والحجرية في 

 )العصر الحجري النحاسي

 شروط منح الجائزة

تمنح جائزة التفوق العلمى لشباب اآلثاريين الذين قدموا أو شاركو بشكل 

متميز في أعمال جاده ومبتكره في مجال علوم اآلثار والترميم فاعل و

والمتاحف وأظهرت باكورة بحوثهم واعمالهم العمليه والعلميه تفردآ وتميزآ 

عن أقرانهم من شباب اآلثاريين ،وتخص هذه الجائزه كل شباب اآلثاريين 

 سواء من األكاديميين اآلثاريين أو من الباحثيين في مجال علوم اآلثار

والمتاحف والترميم العاملين فى هيئات ودوائر االثار في مصر والوطن 

العربي وللجائزه قيمه ماليه قدرها ألف جنيه مصري مقدمه من مركز إحياء 

 .د صالح لمعي مصطفى.التراث والعماره االسالميه أ
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معهد السادس )الديانة المصرية القديمة  •

 (من أكتوبر للسياحة والفنادق

 :اإلشراف على الرسائل العلمية-2

تم اإلشراف على أربعة رسائل للماجيستير •

ورسالة للدكتوراة نوقشت خالل الفترة من 

 3181حتى فبراير  3111

جاري اآلن اإلشراف على خمسة رسائل •

 للماجيستير في تخصص ما قبل التاريخ

 اإلتفاقيات الدولية-3

المساهمة في توقيع مذكرة تفاهم بين كلية •

اآلثار جامعة القاهرة وجامعة أورجنتش 

بجمهورية أوزبكستان، وتم تعييني من قبل 

 يةالكلية والجامعة كمنسق لهذه اإلتفاق

المساهمة في اإلعداد لتوقيع مذكرة تفاهم •

بين كلية االثار جامعة القاهرة ومركز 

دراسة المصريات التابع آلكاديمية العلوم 

الروسية بالقاهرة، ثم تم تعييني منسقاً لهذه 

 اإلتفاقية

المساهمة في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة •

جامعة القاهرة وجامعة  –بين كلية اآلثار 

بألمانيا والخاصة بإعداد مشروع  كولون

 .ماجيستير مشترك في علوم البيئة اآلثارية

 أعمال الجودة بالكلية-4

 عضو بوحدة ضمان اإلعتماد والوجودة•

 عضوية الجمعيات

 عضو اإلتحاد العام لآلثاريين العرب-

عضو جمعية خريجي الجامعات والمعاهد -

 السوفيتية والروسية

 

مركز  -دورة اإلتجاهات الحديثة في التدريس •

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

إلى  3117-8-31الفترة من  –بجامعة القاهرة 

18-8-3117 

مركز تنمية  -دورة مهارات اإلتصال الفعال •

قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

إلى  3117-3-83فترة من ال –بجامعة القاهرة 

84-3 3117 

مركز تنمية  -دورة أساليب البحث العلمي •

قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

إلى  3117-1-83الفترة من  –بجامعة القاهرة 

85-1-3117 

مركز  -دورة الكتابة العلمية والنشر الدولي •

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

إلى  3117-5-84الفترة  –بجامعة القاهرة 

82-5-3117 

دورة التدريس لألعداد الكبيرة والتدريس •

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  -المصغر 

الفترة  –التدريس والقيادات بجامعة القاهرة 

 3117-5-18إلى  31-5-3117

دورة تدريبية دولية لتنمية قدرات أعضاء •

هيئة التدريس بالجامعات المنعقدة بمعهد 

ين الحكومي لدراسة اللغة الروسية بوشك

-81روسيا اإلتحادية في الفترة من  –بموسكو 

 3181يناير  31

-المشاركة في إعداد قاموس لغوي روسي•

المركز  –عربي لدارسي اللغة الروسية 

الناشر  –الروسي للعلوم والثقافة بالقاهرة 

 3111القاهرة  –" أنباء موسكو"

: بعنوان المشاركة في ورشة عمل تطبيقية•

إستخدام الكومبيوتر في تدريس اللغة "

المنعقدة في المركز الثقافي الروسي " الروسية

 3181ديسمبر  1-7للعلوم والثقافة في الفترة 

  :الخبرات المهنية

 :مناهج التدريس-1

قبل التاريخ وبداية مصر في عصور ما •

 (جامعة القاهرة –كلية اآلثار )األسرات    

 -إيران)في الشرق األوسط دراسات تاريخية •

جامعة  –كلية اآلثار )(  آسيا الوسطى –ند اله

 (القاهرة

دراسة مقارنة لحضارات عصور ما قبل •

التاريخ في جنوب شرق أسيا وشمال إفريقيا 

 (جامعة القاهرة –كلية اآلثار )

دراسة مقارنة لحضارات عصور ما قبل •

أستراليا )التاريخ في أوروبا والعالم الغربي 

 (جامعة القاهرة –كلية اآلثار ( )واألمريكتين

 –كلية اآلثار )تاريخ وحضارة إيران القديمة •

 )جامعة القاهرة

الدهور الحجرية القديمة في مصر والشرق •

 (جامعة القاهرة –كلية اآلثار )األدنى 

 )جامعة القاهرة –كلية اآلثار )مناهج بحث •

معهد السادس من أكتوبر )علم  المتاحف•

 )ياحة والفنادقللس

معهد السادس من )للغة المصرية القديمةا•

 (أكتوبر للسياحة والفنادق

“Chalcolithic Period in Egypt and 

South Turkmenistan (Analysis of 

Parallels)” 

المشااااركة فاااي فعالياااات الماااؤتمر الراباااع -8

عشاار لآلثاااريين العاارب بالقاااهرة فااي الفتاارة 

ببحااااااث منشااااااور  3188أكتااااااوبر  85-82

التماثياااال اآلدميااااة بحضااااارة أناااااو :بعنااااوان

 "في عصور ما قبل التاريخ( تركمنستان)

 :المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي -9

 “Bronze-Iron Ages and Material 

and Spiritual Heritage of 

Turkmenistan” 

المنعقااد بمدينااة عشااق آباااد بتركمنسااتان فااي 

، بورقاة بحاث 3188ناوفمبر  88-81الفترة 

 :بعنوان

“Bronze Age of South-Eastern 

Turkmenistan: Era of Wide 

Intercultural Contacts between 

the Indus and Nile Valleys” (on 

Materials of Gonur-Depe) 

 :المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي-10

“Cultures of Steppe Zone of 

Eurasia and Their Interaction 

with Ancient Civilizations” 

المنعقاااد بمديناااة ساااان بطااارس بااارج بروسااايا 

أكتاااوبر  32-33مااان اإلتحادياااة فاااي الفتااارة 

 :، ببحث منشور بعنوان3183

“Had the Hyksos Ever Entered 

Central Asia?” 

المااؤتمر الاادولي "المشاااركة فااي تنظاايم -11

األول لعصااور مااا قباال التاااريخ فااي الااوطن 

جامعاة القااهرة  -العربي المنعقد بكلية اآلثاار 

" 3183ديساااامبر  81-85فااااي الفتاااارة ماااان 

لمشااااركة ببحاااث ساااكرتير عاااام الماااؤتمر، وا

 :منشور بعنوان

بيااد فااي آساايا الوسااطى " جنااوب )حضااارة العي

 ")تركمنستان

 :المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي-12

“Novruz – Holiday of Peace and 

Humanity” 

المنعقد بمدينة عشق آباد بتركمنستان في ياوم 

 :بورقة بحث بعنوان 3181من مارس  38

“Cult Objects in Ancient Egypt 

and Central Asia Compared ” 

 :الدورات التدريبية

الدورة التدريبية إلعداد المعلم الجامعي رقم •

-81المنعقدة بجامعاة القااهرة فاي الفتارة  11

 3112-1-81إلى  3-3112

مركااااز  –دورة مهااااارات العاااارض الفعااااال •

تنمياااااة قااااادرات أعضااااااء هيئاااااة التااااادريس 

-33ن الفتارة ما –والقيادات بجامعة القااهرة 

 3117-8-34إلى  8-3117
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الدورات التدريبية وورش العمل : سادسا  
 :في مجال نظم إدارة الجودة

طالب تحفيز ال) حضور ورشة عمل في-1
عمادة تطوير  –بجامعة الملك سعود( للتعليم

حضور ورشة عمل -2.المهارات
عات أساليب تقويم الطالب داخل القا)في

عمادة –بجامعة الملك سعود(الدراسية
حضور ورشة عمل -3.تتطوير المهارا

بجامعة الملك (إدارة أداء المرؤوسين)في
 .عمادة تطوير المهارات –سعود 

عمادة  –حضور دورة بناء المقرر -4
جامعة الملك سعود في  –تطوير المهارات 

 .م42/1/4002-42الفترة من 
أسبوع "حضور ورشة عمل بعنوان -5

كلية إدارة  –" الجودة واالعتماد األكاديمي
بجامعة الملك سعود في الفترة من  األعمال

حضور ورشة عمل -6.م2-6/2/4002
تها في مؤسسات الجودة وتطبيقا"بعنوان 

عمادة الجودة بجامعة الملك –"التعليم العالي
 هـ4/6/1240-1سعود في الفترة من 

حضور -7.م46/2/4002-42الموافق 
نحو  -يفبرنامج حل"ورشة عمل بعنوان 

لتطوير عمادة ا–"تعزيز التعليم التطبيقي
بجامعة الملك سعود في 

 10/6/400هـالموافق11/6/1240يوم
 (األقسام)ورشة تطوير البرامج-8

 41هـ 1240صفر  6-2األكاديمية 
م عمادة الجودة 4002فبراير  1 -يناير

ورشة عمل  -9 .بجامعة الملك سعود
الخطة اإلستراتيجية لكلية السياحة واآلثار 

هـ 1240-11-11بجامعة الملك سعود 
ورشة عمل الملتقى -10.م12-11-4002

عمادة تطوير المهارات  -اإلداري األول
-48بجامعة الملك سعود

 م4/2/4011-4هـ42/2/1244
اإلنجازات "ورشة عمل عن11-

لبات لتحقيق االعتماد والمتط
ية السياحة واآلثار بجامعة بكل"األكاديمي

-2-14هـ1244-2-2سعودالملك 
 .م4011

 :اللجان اإلدارية داخل وخارج الجامعة: خامسا  
أمين مجلس قسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار -

مقرر لجنـة الجـداول   -. بجامعة الملك سعود
الدراسية بقسم اآلثار بكلية السـياحة واآلثـار   

رائـد لجنـة النشـاط    -.بجامعة الملك سعود
لية السياحة واآلثار بجامعة الملك الرياضي بك

مقرر لجنة النشاط االجتماعي والثقافي -.سعود
بقسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار بجامعة الملك 

عضو مركز األبحاث بكلية السـياحة  - .سعود
ـ 1240/1241واآلثار  مـدير مركـز   -.هـ

 1241/1244األبحاث بكلية السياحة واآلثـار 
ـ -.هـ حتى ة لمشـاركة  مقرر لجنة الجنادري

-الجامعة في أنشطة المهرجان الوطني للتراث
ــام ( الجنادريـــة) والثقافـــة  مـــن عـ

عضـو لجنـة   -.هـ حتى اآلن1241/1248
التطوير والجودة واالعتماد األكـاديمي بقسـم   

جامعـة الملـك   -كلية السياحة واآلثار–اآلثار 
عضـو  - .م وحتى اآلن4002-4008سعود 

 –بقسم اآلثارلمتفوقين والمبتعثين لجنة رعاية ا
- . جامعة الملك سعود –كلية السياحة واآلثار

عضو لجنة خطط الدراسات العليا بقسم اآلثار 
 .جامعة الملك سعود –كلية السياحة واآلثار  –
كليـة   -عضو لجنة االمتحانات بقسم اآلثار-

عضو - .السياحة واآلثار بجامعة الملك سعود
لجنة اإلشراف على مشروع تحويل المقررات 
الدراسية إلى مقررات إلكترونية بقسم اآلثـار  
كلية السياحة واآلثار بجامعـة الملـك سـعود    

عضو لجنة -.م وحتى اآلن4010-هـ1241
الخطط الدراسية بقسم اآلثار بكليـة السـياحة   

عضـو لجنـة   - .واآلثار جامعة الملك سعود
التعامالت اإللكترونية والتعلم عن بعـد بقسـم   

آلثـار جامعـة الملـك    اآلثار بكلية السياحة وا
عضو وحدة الجودة بكليـة السـياحة   - .سعود

عضـو لجنـة   -.واآلثار بجامعة الملك سعود
االعتماد األكاديمي الدولي لبرنامجي الدراسات 

بقسم اآلثار بكليـة  ( ماجستير ودكتوراه)العليا 
عضو  -.السياحة واآلثار بجامعة الملك سعود

حة فريق إعداد التقرير السنوي لكليـة السـيا  
 .واآلثار

 .محمد بن عائل الذيبي / اإلســـم
 السعودية: الجنسية

قسم  –أستاذ مشارك : الوظيفة الحالية
جامعة  -كلية السياحة واآلثار –اآلثار 

 الملك سعود
جامعة  -كلية السياحة واآلثار: العنـوان

 الملك سعود
 :البريد االليكتروني

hotmail.com@ malthibi 
 :المؤهالت العلمية: انيًاث
/ هـ جامعة ليفربول1246الدكتوراه -1

 بريطانيا
جامعة الملك  هـ1216الماجستير -4

 كلية اآلداب/ سعود
جامعة الملك  هـ1202 البكالوريوس -4

 كلية اآلداب/ سعود
 : التدرج الوظيفي األكاديمي: ثالثا  

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق الوظيفة
عة الملك جام هـ1211 محاضر -1
 كلية اآلداب/ سعود

هـ جامعة الملك 1248 أستاذ مساعد-2
 كلية السياحة واآلثار/ سعود
 م4014/ ه1244 أستاذ مشارك -3

 كلية السياحة واآلثار/ جامعة الملك سعود
 العضويات العلمية والمهنية: رابعا  
عضو جمعية التاريخ واآلثار  -1

  .بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
عضو الجمعية السعودية  -2

 .للدراسات اآلثارية بجامعة الملك سعود
عضو الجمعية التاريخية السعودية  -3

  .بجامعة الملك سعود
عضو جمعية اإلتحاد العام لآلثار  -4

 .يين العرب
عضو بعثة التنقيب األثري لقسم  -5

اآلثار بكلية السياحة واآلثار بجامعة الملك 
  .سعود

تنقيب األثري عضو بعثة ال -6
 .بحفرية موقع الفاو األثري

 

 ةشروط منح الجائز

تمنح جائزة التفوق العلمى لشباب اآلثاريين الذين قدموا أو شاركو بشكل 

فاعل ومتميز في أعمال جاده ومبتكره في مجال علوم اآلثار والترميم 

والمتاحف وأظهرت باكورة بحوثهم واعمالهم العمليه والعلميه تفردآ وتميزآ 

اآلثاريين عن أقرانهم من شباب اآلثاريين ،وتخص هذه الجائزه كل شباب 

سواء من األكاديميين اآلثاريين أو من الباحثيين في مجال علوم اآلثار 

والمتاحف والترميم العاملين فى هيئات ودوائر االثار في مصر والوطن 

العربي وللجائزه قيمه ماليه قدرها ألف جنيه مصري مقدمه من مركز إحياء 

 .د صالح لمعي مصطفى.التراث والعماره االسالميه أ
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قسم  –( أثر402)آثار وادي النيل  -
جامعة  –ثار احة واآلكلية السي -اآلثار
 .سعود  الملك

 -قسم اآلثار –( أثر206)قضايا أثرية  -
جامعة الملك  –كلية السياحة واآلثار 

 .سعود
 -قسم اآلثار( أثر208)رسالة قصيرة  -

  جامعة الملك سعود –كلية السياحة واآلثار 
ماجستير /الفنون في الشرق األدنى القديم -
  لسياحةكلية ا -قسم اآلثار –( أثر262)
 .جامعة الملك سعود –واآلثار   
ماجستير /العمارة في الشرق األدنى القديم-
جامعة الملك  -قسم اآلثار -(أثر242)

 .سعود
قسم  –( أثري201)مناهج البحث األثري -

جامعة  –كلية السياحة واآلثار  -اآلثار
 . الملك سعود

قسم  –( أثر211)منهج البحث األثري -
جامعة  -احة واآلثاركلية السي -اآلثار 

 .الملك سعود
حضارة الشرق األدنى القديم -
قسم إدارة موارد التراث  -(ترث414)

 -كلية السياحة واآلثار -واإلرشاد السياحي
 .جامعة الملك سعود

ماجستير (/ موضوع خاص)فنون قديمة -
كلية السياحة  -قسم اآلثار -(أثر212)

 .جامعة الملك سعود -واآلثار
اإلشراف على الرسائل : الحادي عشر

 :العلمية وتحكيم البحوث
اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان -
قسم اآلثار  -(" الخريبة)مقابر جبل دادان "
جامعة الملك  –كلية السياحة واآلثار  –

 .سعود
تحكيم عدد من البحوث العلمية في -

التراث العمراني "المؤتمر الدولي األول 
عقد بالرياض والمن" في الدول اإلسالمية

 .4010عام 
تحكيم عدد من البحوث بمجلة جمعية -

 .اآلثار لدول مجلس التعاون الخليجي
تحكيم عدد من البحوث بمجلة الجمعية -

 .السعودية للدراسات األثرية
تحكيم في مجلة كلية السياحة واآلثار -

 .بجامعة الملك سعود
 .تحكيم في مجلة العصور-

ة في الحضور والمشارك: الثاني عشر
 :المؤتمرات والندوات

الملتقى العلمي التاسع لجمعية التاريخ   -
واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية 

  .السعودية
الملتقى العلمي العاشر لجمعية التاريخ  -

واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
ولة اإلمارات العربية في مدينة أبو ظبي بد

 .العربية المتحدة

ممثل الجامعة  للمشاركة في أعمال الهيئة -
المختصة بالنظر في قضايا التعديات على 
اآلثار المشكلة من وزارة العدل وديوان 

 .المظالم وجامعة الملك سعود
المشاركة في حلقة نقاش اإلستراتيجية -

لعربية السعودية الوطنية للشباب في المملكة ا
التي نظمها المركز الوطني ألبحاث الشباب 
في جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة 

 .م4011/هـ1244االقتصاد والتخطيط، 
المشاركة في فعاليات الموسم الثقافي الثاني -

 .هـ1240لجامعة جازان 
المشاركة في اللقاء السابع لألكاديميين -

 .ازانوالمثقفين بسمو أمير منطقة ج
المشاركة في ندوة بالنادي األدبي بمنطقة -

حائل من تنظيم لجنة مدينة جبة الثقافية ندوة 
أهميتها الثقافية، : آثار جبة)بعنوان 

 (والتاريخية، واآلثارية والسياحية
المشاركة في تنمية الوعي األثري بإلقاء -

عدد من المحاضرات العامة باألندية األدبية 
 .السعودية

دد من المحاضرات العامة لطالب إلقاء ع-
 .كلية السياحة واآلثار بجامعة الملك سعود

المشاركة في ندوة بالمركز الثقافي -
فجر الضمير األخالقي في "المصري بعنوان 

بمدينة الرياض عام " مصر القديمة
 .م4002 -هـ1240

اإلشراف الميداني على أعمال تنقيب -
ة السياحة الموسم التاسع لبعثة قسم اآلثار بكلي

واآلثار بجامعة الملك سعود بمنطقة دادان 
-هـ1244/1244( الخريبة)

المشاركة في أعمال بعثة -.م4011/4014
التنقيب األثري لبعثة قسم اآلثار بكلية السياحة 

واآلثار بجامعة الملك سعود بمنطقة دادان 
 .من الموسم الرابع حتى الثامن( الخريبة)
ي المصري بعنوان إدارة ندوة بالمركز الثقاف-
تاريخ القومية المصرية ودورها في السالم "

 .م4011-1-46بمدينة الرياض " االجتماعي
عمل المطويات والكتيبات "عضو لجنة -

للتحضير لمشاركة " التعريفية والتوعوية
جامعة الملك سعود في النشاط المصاحب 

 .ه1244لمعرض اآلثار المستعادة 
 :الخبرات التدريسية: عاشرا  

قسم  –( أثر101)مدخل إلي علم اآلثار  -
 جامعة الملك –واآلثار كلية السياحة  –اآلثار 
آثار الجزيرة العربية القديمة  -.سعود

كلية السياحة  –قسم اآلثار  -(أثر416)
تاريخ  - .الملك سعود   جامعة –واآلثار 

قسم  -(ترخ121)الجزيرة العربية القديم 
  جامعة –ر كلية السياحة واآلثا –اآلثار 

تدريب عملي في التنقيب األثري .الملك سعود
كلية السياحة  –قسم اآلثار  -( أثر221)

آثار وادي  -.جامعة الملك سعود –واآلثار 
كلية  –قسم اآلثار  -( أثر428)الرافدين 

  .سعود   جامعة الملك –السياحة واآلثار 
 

األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة : سابعا  
 :الجودة

الخطة اإلستراتيجية المشاركة في وضع -
لقسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار جامعة 

 .الملك سعود
المشاركة واإلشراف على مراجعة توصيف -

المقررات الدراسية باللغتين العربية 
واإلنجليزية بقسم اآلثار وفقًا لنماذج الهيئة 

-1240الوطنية للجودة واإلعتماد األكاديمي 
 .هـ1241

ات برنامج اآلثار المشاركة في إعداد ملف-
للجودة واالعتماد األكاديمي الدولي لبرنامج 
اآلثار بكلية السياحة واآلثار بجامعة الملك 

   .هـ1241سعود 
دورات تنمية مهارات وقدرات أعضاء :ثامنا  

 :هيئة التدريس
تطوير أداء "حضور ورشة عمل بعنوان -1

عمادة تطوير  –" أعضاء هيئة التدريس
 –ملك سعود المهارات بجامعة ال

 .م18/4/4002هـ الموافق 41/4/1240
الدورة التأسيسية الثالثة لبرنامج تهيئة -2

-42وإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد 
 -10 -12 -18هـ 1240 -10 -40

م  عمادة تطوير المهارات بجامعة 4002
  .الملك سعود

 Black Board دورة نظام إدارة التعلم-3
 .لك سعودهـ بجامعة الم23-24/3/1432

دورة تدريبية في قواعد المعلومات -2
عمادة البحث  -للعلوم اإلنسانية( ISI)الدولية 

-2-42العلمي في جامعة الملك سعود في 
 .م4011-2-4 -هـ1244

دورة التصميم التعليمي للمقررات -5
عمادة التعليم اإللكتروني  -اإللكترونية

في  -والتعلم عن بعد بجامعة الملك سعود
 ه1244/ 18-12
دورة تطوير المحتوى اإللكتروني -6

عمادة التعليم  Course Lab باستخدام
اإللكتروني والتعلم عن بعد بجامعة الملك 

 ه1244/ 41-40في  -سعود
دورة التعرف على نظام الفصول -7

عمادة  "Elluminate Live" االفتراضية
التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد بجامعة 

/  ه1244/ 8/4في  -الملك سعود
 .م1/4/4014

دورة رفع المقررات اإللكترونية على -8
 Black Boardنظام إدارة التعلم 

  .م28/2/2012
المحاضرات العامة وخدمة : تاسعا  

 :المجتمع
عضو الهيئة العلمية للموسوعة الشاملة -

 .لمناطق المملكة العربية السعودية
عضو فريق الجمع التاريخي لمشروع -

دم الحرمين الشريفين الملك تدوين سيرة خا
 .عبد اهلل بن عبد العزيز
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 :اإلنتاج العلمي والمؤلفات: الثالث عشر 

الجملة االسمية بين اللغة العربية واللغة -1
سلسلة مداوالت علمية )صرية القديمة الم

محكمة للقاء السنوي للجمعية، جمعية التاريخ 
واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، سلسلة مداوالت علمية محكمة للقاء 

/ هـ1240، السنة 10السنوي للجمعية، العدد
 )م2004

الرموز المنقوشة على المذبح الحجري -2
مجلة )الت  الحضارية المكعب من تيماء ودال

الخليج للتاريخ واآلثار، دورية علمية محكمة 
تصدر عن جمعية التاريخ واآلثار بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العدد 

 )م4011/ هـ1244، السنة 6
حصن إسالمي مكتشف بموقع دادان -3

األثري، مجلة دراسات في علم اآلثار 
الجمعية م، 4011والتراث، العدد الثالث 
  .السعودية للدراسات األثرية

التواصل الحضاري من خالل نقش أثري -4
للملك رمسيس الثالث المكتشف بواحة تيماء 
في شمال غرب المملكة العربية السعودية، 

  .مقبول للنشر في مجلة آدوماتو
المشاركة في إعداد التقرير المبدئي عن -5

( ةالخريب)أعمال التنقيب الميداني في دادان 
عمل )بالعال المواسم من الرابع حتى الثامن 

 )جارى إعداده ونشره) -(مشترك مع آخرون
" الخريبة"دادان "المشاركة في عمل كتاب -6

 .جارى إعداده" سبع سنوات من التنقيب
المقومات واآلفاق : صبيا والسياحة-7

، 1مجلة محافظة صبيا، العدد ) االستثمارية 
 )م4002/هـ1240السنة 

مجلة )ق السياحة في منطقة جازان آفا-8
/ هـ1241، 4محافظة صبيا، العدد 

  .م4010
 .المصنوعات العاجية والعظمية-9

 .محافظة صبيا ماضي وحاضر -10
العديد من المقاالت المنشورة في -11

 .الصحف والمجالت المحلية

الملتقى العلمي الحادي عشر لجمعية  -
التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية في مدينة المنامة بمملكة 

  .البحرين
الملتقى العلمي الثاني عشر لجمعية التاريخ  -

واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
هـ 1/6/1244-6 العربية في الفترة من

  .م10/2/4011-2الموافق 
المؤتمر الثاني عشر لإلتحاد العام  -

 دراسات في أثار الوطن"لآلثاريين العرب 
حضور، . م4002القاهرة " العربي   

 .ومنسق لجامعة الملك سعود
المؤتمر الرابع عشر لإلتحاد العام  -

 دراسات في أثار الوطن"لآلثاريين العرب 
حضور، . م4011رة القاه" العربي   

 .ومنسق لجامعة الملك سعود
الندوة العالمية السادسة لدراسات تاريخ  -

الجزيرة العربية المنعقدة بجامعة الملك 
 .سعود
الندوة العالمية السابعة لدراسات تاريخ  -

-2هـ 1241 -41 -12الجزيرة العربية 
 .م1-4010

  .جامعة الملك سعود   
الموارد : ثانيلقاء السياحة والضيافة ال - 

البشرية في القطاع السياحي تحت شعار 
نحو تمكين الموارد البشرية السياحية "

خالل الفترة من " وتطوير كفاءتها االحترافية
 1 -2/ هـ 1241جمادي اآلخر  44-42

م كلية السياحة واآلثار جامعة 4010يونيو 
 .الملك سعود

المؤتمر الدولي األول للتراث العمراني في  -
هـ 1241ل اإلسالمية الرياض الدو

  .م4010
عالقات الجزيرة العربية بالعالمين "ندوة  -

بكلية اآلداب بجامعة " اليوناني والبيزنطي
محرم 4-1خالل الفترة من  -الملك سعود

  .م4010ديسمبر  8-1هـ 1244
اللقاء العلمي للجمعية السعودية للدراسات  -

األثرية للعام األول في دورت  الثالثة 
  .م4010هـ 1241الرياض ب
اللقاء العلمي للجمعية السعودية للدراسات  -

األثرية للعام الثاني في دورت  الثالثة خالل 
-2هـ الموافق 4/4/1244-1الفترة من 

 .م4011هـ 1244م بالرياض 6/1/4011



37 

 
 

 جائزة اإلحتاد للجدارة العلمية: اا انيث
  -:وفاز بها 

  
 جامعة اخلليل فلسطني حممد العالمي                               .د.أ*
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أساطير مصر القديمة، الشرق القديم، *

ثقافة، دار الفكر العربي، _ أساطير_ دين

 .3181عمان، 

آخرين في تحقيق المخطوط  ركة معالمشا*

الروضة النعمانية في سياحة فلسطين )

  .لنعمان القساطلي( وبعض البلدان الشامية

  المؤ تمرات

الخليل بين الماضي " المشاركة في مؤتمر*

الخليل في عام " والحاضر والمستقبل

 ."مكتشفات تل الرميدة." م3111

المشاركة في ترميم والمحافظة على اآلثار *

 م8114الفلسطينية، أريحا،

القيام بسلسلة من المحاضرات عن آثار *

القدس ، وتهويد التراث الفلسطيني، في 

 .العديد من الجامعات الفلسطينية

المشاركة في مؤتمر التاريخ الشفوي *

غزة واقع والطموح،الجامعة اإلسالمية،ال

3112 

دور الترجمة في  ؤتمرالمشاركة في م*

 ، عة النجاحجام،8حوار الحضارات

 ."دراسة نقدية لكتاب مترجم."3117

المشاركة في مؤتمر يوم القدس التاسع، *

إشكاليات تاريخ ." 3117جامعة النجاح، 

 3117". مدينة القدس القديم

) المشاركة في المؤتمر الدولي بعنوان *

الذي نظمته كلية ( الجيزة عبر العصور

 3111/ 2_4ثار بجامعة القاهرة من اآل

 ."منف كمركز الهوتي" ببحث.

المشاركة في المؤتمر الدولي بعنوان •

المنعقد بالجامعة ( التراث واقع وتحديات)

ببحث اإلشكاليات  3111االسالمية بغزة 

 .التي تواجه المواقع األثرية الفلسطينية

 المشاركة في المؤتمر الدولي  بعنوان •

المنعقد بجامعة ( العربيآثار الوطن )

" ببحث بعنوان . 3111سوهاج بمصر 

 .مصير اإلنسان في الفكر المصري القديم

األشراف على حفرية أثرية في خربة *

 3188الحرائق في مدينة الخليل عام 

المشاركة في وضع قانون اآلثار الفلسطيني  *

 .بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية

 البحوث

 -1311اريخ القديم لمدينة الخليل من الت*

مجلة جامعة الخليل للبحوث، عدد . م.ق511

3 ،3111. 

الحركات الدينية االجتماعية في فلسطين من *

. القرن األول الميالدي_ م.القرن الثاني ق

 .3112، 4مجلة جامعة الخليل، عدد 

الخليل بين التوراة ومعطيات علم *

والطموح، الجزء اآلثار،التاريخ الشفوي الواقع 

 .3112األول، غزة ،

موقف الجماعة المدنية الكهنوتية في أورشليم *

من الحضارة الهلينستية،مجلة األزهر ،مجلد 

 .3111، 3، العدد81

نشأة الكون )أثر مصر القديمة على فلسطين *

، 81، مجلة جامعة األزهر،المجلد (التوراتية

 3111، 8العدد  

ديم، مجلة االتحاد إشكاليات تاريخ فلسطين الق*

 3188،    83العام لالثاريين العرب، العدد 

الزي العسكري لرجال شعوب البحر، مجلة *

 31،3183جامعة القدس المفتوحة، العدد

الكساء عند الشاسو الرحل في الرسومات *

المصرية، مجلة االتحاد العام لالثاريين 

 .3181العرب،

 الكتب المترجمة

المتوسط في األلف  بلدان شرق البحر األبيض*

 م الخليل.األلف الثانية ق_ السادسة

 .م8111مطبعة الهدى للنشر والتوزيع،سنة 

نشوء المجتمعات الطبقية القديمة والمواطن   *

األولى للحضارات العبودية  الميزوبوتامية، 

الخليل، دار أسامة للنشر والتوزيع، مطبعة 

 .3111بابل الفنية ، 

 العالمي محمد حسن محمود: االسم

بيت أمر  3/83/8124:مكان وتاريخ الوالدة

 الخليل_ 

 :الدراسة الجامعية

البكالوريوس  والماجستير في اآلثار •

والتاريخ القديم من الجامعة الروسية، وكانت 

الهجرات : أطروحة الماجستير بعنوان

 (م8118)سنة . البشرية القديمة

: الدكتوراة من الجامعة نفسها، بعنوان 

تاريخ الشرق القديم في أعمال قضايا 

 (م8114) تورايف سنة. أ. األكاديمي ب

 (م8114)دبلوم في الترجمة سنة 

 :عمل في جامعة الخليل اآلتي

 8114أستاذ مساعد في قسم الناريخ من  *

أستاذ مشارك في قسم التاريخ اعتبارا من  *

 3117سنة 

رئيس قسم التاريخ  اعتبارا  *

3115_3117 

غير متفرغ في جامعة القدس  أستاذ مساعد *

 م8111 -8114المفتوحة اعتبارا من

عضو المجلس األكاديمي في جامعة الخليل *

 م3118 -8111اعتبارا من 

عضو جمعية المؤرخين الفلسطينيين  *

 م8111

 .عضو اتحاد اآلثاريين العرب  *

عضو المجلس االستشاري لآلثار والتراث *

 )وزارة السياحة واآلثار) الثقافي 

 .عضو الهيئة الوطنية للترجمة*

عضو هيئة أدارية لالتحاد العام لآلثاريين *

 العرب

 عضو المجلس العلمي في جامعة الخليل*

عضو لجنة الدراسات العليا في كلية *

 .اآلداب بجامعة الخليل

تأسيس متحف أثري في جامعة الخليل عام *

3181  

 شروط منح الجائزة
تمنننح جننائزة الجنندارة العلميننة مننن قبننل التحنناد العننام لشثنناريين العننر  للشخ ننيات العلميننة 
البننارزة فنني مجننال علننوم امثننار والمتنناحف والتننرميم وممننن سنناهموا بدراسنناتهم وبحننوثهم  
ومدرسننتهم العلميننة فنني رفننع مسننتوي الدراسننات األثريننة والمتحفيننة والننوعي ب يمننة امثننار 

تراث ال ومي في بلدانهم الذين أسسوا وسناهموا فني إنشناء مشنروعات بحثينة كبينرة أو وال
ممنن كشننفوا مواقننع أثرينة جدينندة مننن خنتل أعمننال التن ينن  أو منن أسسننوا أو سنناهموا فنني 
إنشنناء متنناحف قوميننة متخ  ننة أو ممننن حننافظوا علنني  ننيانة التننراث الث ننافي ووضننع 

أجل الحفاظ علي امثار والتراث الث افي أو النذين ال وانين أو ممن ساهموا في إعدادهم من 
قدموا أعمال جليلة متطورة في مجالت خدمة امثار والتراث وكان لها أثرها اإليجابي علي 

  .إنماء الوعي لدى شعوبهم
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المشاركة في مؤتمر حول الدراسات العليا •  

واقع ومستقبل " ي فلسطين، بورقة عمل ف

الدراسات العليا في ماجستير التاريخ في 

 .3111بير زيت، " فلسطين

المشاركة في مؤتمر حول الدراسات العليا •

 3111في فلسطين بجامعة النجاح 

المشاركة في مؤتمر الترجمة وحوار •

المنعقد بجامعة النجاح  3الحضارات 

عنوان بورقة بحث ب 3111/ 81/88_81

دور الترجمة التواصل الحضاري بين 

 .العرب والروس

المشاركة في ندوة عقدة في جامعة الخليل •

التاريخ " بورق بحث   3181 18/1بتاريخ 

 ."القديم للمسجد االبراهيمي

المشاركة في مؤتمر الترجمة وحوار •

المنعقد بجامعة النجاح  1الحضارات 

بورقة بحث بعنوان  3181/ 31/81

 ."مة والهوية الثقافيةالترج"

المشاركة في المؤتمر الثالث عشر لالتحاد •

_ 34العام لآلثاريين العرب في الفترة من 

بأكاديمية الدراسات العليا  3181| 81| 32

" ببحث بعنوان . بجنزور طرابلس، ليبيا

تهويد التراث الفلسطيني الحرم االبراهيمي 

 ."نموذجا

د في المشاركة في مؤتمر القدس المنعق•

ببحث  11/88/3181جامعة النجاح بتاريخ 

للشاعر " رحلة إلى فلسطين" بعنوان 

 .الروسي أنطونين الدينسكي

المشاركة في مؤتمر الترجمة وحوار •

 38المنعقد بجامعة النجاح  4الحضارات 

" بورقة بحثية بعنوان  81/81/3188_

  .)تجربتي في الترجمة

تحاد المشاركة في المؤتمر الرابع عشر لال•

العام لآلثاريين العرب في الفترة 

المنعقد في مقر جامعة  82/81/3188_85

" الدول العربية بالقاهرة ببحث بعنوان 

  ."الكساء عند الشاسو

المشاركة في المؤتمر الخامس عشر •

لالتحاد العام لآلثاريين العرب في الفترة 

المنعقد في مدينة  3183/ 81/  85_ 81

قراءة في " بعنوان  وجدة بالمغرب، ببحث

 ."ختم تيماخ
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 جائزة اإلحتاد التقديرية: اا ثالث
   -:وفاز بها 

 جامعة عني مشس مصر                      شافية بدير.د.أ*
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المشاركة الفعالة فى تنظيم وحضور -
 11ـ2المؤتمر الدولى الذى عقد فى 

بمناسبة االحتفالية المئوية  4004ديسمبر 
للمتحف المصرى ، وقد شاركت فى تأليف 
كتاب عن المتحف بهذه المناسبة بجزء 

 The splendor of the . يحمل عنوان
Middle Kingdomدنشر فيما بع . 

المؤتمر الدولى التاسع للمصريات فى -
ـ  6فى الفترة من ( فرنسا)جرنوبل 

وإلقاء بحث عن تابوت  4002ستمبر

 Ein  :خشبى لم ينشر من قبل بعنوان
unpublizierter Sarg aus dem 

Ägyptischen Museum in Kairo 

حضور المؤتمر الذى عقده المعهد -
اال احتف 4001األلمانى لآلثار فى نوفمبر 

 .بمرور مائة عام على إنشائ 
حضور مؤتمر المعهد األلمانى لآلثار -

  :بعنوان 4010مايو  42ـ42بالقاهرة 

Rituals and sanctuaries in the 
Archaeology of Egypt 

 A reused Block :. وإلقاء بحث بعنوان
of  Ptol. VI from Philae temple 

حضور مؤتمر المعهد األلمانى لآلثار -
 4011أكتوبر  12ـ 14لذى عقد فى  ا

 :. بعنوان

Building Archaeologz in Egypt 
حضورالمؤتمر الدائم لآلثارالذى عقد هذا -

بدعوة من ( المانيا)العام فى مدينة هيدلبرج 
             المعهد األلمانى لآلثار

 

عضو اللجنة الدائمة بالمجلس االعلى لآلثار  
 . 4004منذ عام 

عضو لجنة النشر بالمجلس األعلى لآلثار  -
 . 4004منذ عام 

جية بالمجلس عضو لجنة المعارض الخار -
 4004األعلى لآلثار منذ عام 

رئيس شعبة البرديات المصرية بمركز  -
بجامعة عين . الدراسات البردية والنقوش 

 .4004شمس منذ 
عضو اللجنة العلمية لسيناريو متحف  -

 . 4002الحضارة منذ عام 
 .4002عضو اللجنة العليا للمتاحف منذ عام  -
األعلى  عضو هيئة تحرير حوليات المجلس -

عضو هيئة تحرير  ، (مجلة عالمية)لآلثار 
    .مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش

رئيس اللجنة العلمية بالهيئة المصرية العامة  -
 . 4008للكتاب إلصدار سلسلة مصريات منذ 

رئيس مجلس إدارة المتحف المصرى منذ  -
4011  . 

ـ عضو لجنة اآلثار بالمجلس األعلى للثقافة 
 4011 منذ

   :المؤتمرات الدولية: المؤتمرات.د 
حضور المؤتمر الدولى الثامن للمصريات  -

 1282الذى عقد بمدينة ميونخ فى عام 
مؤتمر الدلتا الذى عقد بأكسفورد فى أغسطس  -

 Ein "والقاء بحث بعنوان 1288عام 

Stiftungsdekret Thutmosis` III aus 

Buto. 
عقد فى كمبردج المؤتمر الدولى السابع الذى -

 Zweiوالقاء بحث بعنوان  1222فى ستمبر 

beschriteten Blöcke Psammetich II. 

aus Buto " 
حضورالمؤتمر الدولى الثامن للمصريات -

مارس  48الذى عقد بالقاهرة فى الفترة من 
والمشاركة فى التنظيم 4000ابريل    4الى 

وعقد المؤتمرات الصحفية لإلجابة عن كل ما 
 .اقشت  فى جلسات المؤتمرتم من

 ية عبد اللطيف بديرشاف. د. أ
 1226/  4/  4: ميالدالتاريخ 

 4000فبراير : تاريخ شغل وظيفة استاذ
 أستاذ متفرغ: الوظيفة الحالية

/  6/  40منذ : مدة شغل الوظيفة بالجامعة
1281 

 : المؤهتت العلمية.أ 

ليسانس األلسن ، قسم اللغة األلمانية   - 1

 . بتقدير عام جيد جدا 1266عام 

كلية  –م الدراسات العليا لآلثار دبلو – 2
/  1214اآلثار ، جامعة القاهرة عام 

 . بتقدير عام جيد  1212

دكتوراه فى اآلثار المصرية ، جامعة  – 3
بتقدير  1282المانيا االتحادية عام  –ترير 

 جيد جدا
البعثات واالجازات الدراسية والمهمات .ب 

 .العلمية والمؤتمرات
انية للتبادل عضو منحة الهيئة األلم

للحصول على الدكتوراه  DAAD األكاديمى
   فى اآلثار المصرية من جامعة ترير

Trier )إلى  1212من عام ( المانيا

1282.  
الجمعيات والهيئات العلمية المنتمى لها .ج 

 :فى الداخل والخارج
منذ ( برلين)عضو المعهد األلمانى لآلثار 

 1226عام 

ب منذ عام عضو اتحاد اآلثاريين العر -
1222 

مستشار علمى للمجلس األعلى لآلثار  -

 . 4001منذ عام  

عضو مجلس إدارة اتحاد اآلثاريين  -

 - 4004العرب منذ عام 

 شروط منح الجائزة
 

عاملة في مجال التراث الثقافي تمنح جائزة االتحاد التقديرية للهيئات والمؤسسات ال
أواإلعالمي أوالمراكز البحثية المعنية باآلثار والبحوث ذات الصلة بعلوم 
اآلثار،وكذلك للشخصيات التي تقدم عماًل جلياًل متميزًا في خدمة التراث 
اإلنساني،وكان لمؤلفاتهم وبحوثهم،ومشروعاتهم أثرًا بارزًا في حماية اآلثار والتراث 

على وقف  انت  من التلف،وكذلك كل من قدم عماًل جلياًل متميزًا ساعدالقومي وصي
االعتداء على التراث الحضاري وحفظ لنا حقوق  وحرمت  من الطمس 
والضياع،وكذلك كل من عبر بقلم  مدافعًا عن اآلثار والتراث اإلنساني وكانت ل  

 .مواقف محمودة ساعدت على نشر الوعي بالقضايا اآلثرية الكبرى
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 التاريخ الوظيفي

بالمتحف ( ب)أمين أول ثم مدير متحف -

/  2/ 11 – 8114المصرى من يوليو  

8117 . 

كلية _مدرس آثار مصرية بقسم اآلثار -

اآلداب جامعة طنطا اعتبارا من 

11/2/8117 . 

_ أستاذ مساعد آثار مصرية بقسم اآلثار -

عة طنطا اعتبارا من كلية اآلداب جام

87/7/8111 . 

أستاذ مساعد آثار مصرية بقسم اآلثار -

كلية اآلداب جامعة عين شمس اعتبارا من _

88 /81/8111 .  

كلية _أستاذ آثار مصرية بقسم اآلثار -

اآلداب جامعة عين شمس اعتبارا من فبراير 

3111 . 

رئيس قسم اآلثار بكلية اآلداب جامعة عين -

  3112حتى يوليو  3111 شمس  منذ أبريل

  3112أستاذ متفرغ منذ أغسطس -

رئيس شعبة اآلثار المصرية -

بمركزالدراسات البردية والنقوش بجامعة 

 .3111عين شمس منذ 

 : البحوث المنشورة

 أبحاث باللغة األلمانية واللغة األنجليزية

-Unpublizierter Türsturz aus 

Dendea, in: Journal of the 

Faculty of 

Archaeology,Vol.V,Cairo 1991. 

-Neubearbeitung einiger Texte 

aus dem Tempel von Kom 

Ombo, in: Journal of Middle 

Eastern Studies Nr. (121), Cairo 

1992. 

-Zwei Türphosten aus Kom 

Ombo, in: Journal of Middle 

Eastern Studies Nr. (122), Cairo 

1992. 

-Ein Unterteil einer Doppelstatue 

Ramses` II. Aus Buto, in: Journal 

of the Faculty of Archeology, 

Vol. VI, Cairo 1992. 

-Ein Stiftungsdekret Thutmosis ` 

III, in : Festschrift E. Winter, 

Aegyptiaca Treverensia 7 (ed. 

Günter Grimm und Heinz 

Heinen), Mainz 1994 . 

-Die Rolle des Erdgottes Geb in 

den Tempelinschriften der gr.-

römischen Zeit, HÄB 41, 

Hildesheim 1995. 

-Das Ritual “Überreichung von 

Honig an die Götter in den 

Tempeln der giech.-römischen 

Zeit, in: Journal of the Faculty of 

Archaeology VII, Cairo 1997. 

أستاذ زائر بجامعة كولونيا بمنحة من المعهد -
   االلمانى لآلثار

 : انشطة عملية.و 
عضو بعثة قسم اآلثار بجامعة طنطا للحفائر -

 .1226 -حتى 1288بمنطقة بوتو من عام 
ة جامعة عين شمس باالشتراك مع رئيسة بعث-

بعثة جامعة وارسو للعمل فى الدير البحرى 
 . 4004عام 

عضو بعثة األكاديمية النمساوية للعلوم للعمل -
منذ ( نسخ النقوش والترجمة)فى معابد فيلة 

 4002عام 
رئيسة بعثة نسخ وترجمة نقوش معبد كوم -

امبو باالشتراك مع جامعة كولونيا منذ عام 
4002 

اهر التقدير العلمي والقومي للمرشح في مظ
  .الداخل والخارج

االختيار لعضوية أو رئاسة لجان  -
علمية خاصة بهيئات علمية بالداخل والخارج 

كذلك االختيار . مثل معهد اآلثار ببرلين 
كعضو أو رئيس وفد يمثل مصر فى افتتاح 

العديد من معارض اآلثار بالخارج فى أمريكا 
والنمسا وفرنسا والمانيا  (تورنتو)وكندا 

و أخيرا رئاسة الوفد المصرى ( برلين )
الرسمى لحضور احتفال افتتاح معرض  

جيزة بوابة إلى األهرامات العظيمة بمتحف 
 . 40011فى يوليو ( هيلدسهايم

) االختيار  من قبل مدير مشروع معبد فيل  -
للمشاركة ( األكاديمية النمساوية للعلوم بفينا

شروع الذى يهدف إلى نسخ نقوش فى هذا الم
 Epigraphic surveyمعبد فيل   

 Casa  االختيار من قبل  المؤسسة األلمانية

Magica  إلعداد النص العربى لمشروع
  4010الصوت والضوء الذى نفذ منذ عام 

   . بمعبد إدفو
االختيار كمقرر لبعض المؤتمرات المحلية -

  لميةومشاركة فى تنظيم بعض المؤتمرات العا
االختيار كعضو فى تحرير بعض المجالت -

المجلة التى تصدرها : وهى :العلمية العالمية
هيئة اآلثار المصرية والمعروفة باسم   

ASAE  ومجلة مركز الدراسات البردية
 .والنقوش 

جامعة : استاذ زائر بعدة جامعات فى المانيا
 . تريرـ جامعة هامبورج ـ جامعة كولونيا

ة بعض الجلسات العلمية فى الدعوة لرئاس-
المؤتمرات مثل مؤ تمر اتحاد اآلثاريين 

 . العرب كل عام والذى يعقد أحيانا بالخارج
عضو تحكيم فى لجان الترقية بمصر -

ويرسل لى أعمال علمية من بعض جامعات 
لتحكيمها ( األردن والسعودية)العالم العربى 

 . من أجل الترقية
ألساتذة واألساتذة عضو اللجنة الدائمة لترقية ا

 المساعدين الحالية

 :المؤتمرات المحلية
حضور العديد من المؤتمرات وكذلك -

المشاركة الفعلية فى إعداد وتنظيم بعض 

 . المؤتمرات

إعداد وتنظيم وحضور ثالثة مؤتمرات -
ى محلية لآلثار بألشتراك مع المجلس األعل

 :لآلثار كمقررة للمؤتمر
مؤتمر الغربية األول لآلثار بطنطا عام -

دليل " مع اعداد دليل آلثار الغربية  1224
مطبعة هيئة اآلثار " آثار محافظة الغربية

 . 1224المصرية 

مؤتمر الفيوم األول لآلثار بالفيوم عام -
دليل "مع اعداد دليل آلثار الفيوم  1222

طابع المجلس آثار محافظة الفيوم ، م

 .1222األعلى لآلثار ، القاهرة 
 .1222مؤتمر األقصر عام -
المشاركة فى االعداد لمؤتمر رؤساء -

جامعات دول حوض البحر المتوسط الذى 
 1222استضافت  جامعة طنطا عام 

ومرافقة وفد من الضيوف وشرح المناطق 

 . األثرية لهم فى الجيزة واألقصر

دوات حضور العديد من مؤتمرات ون-
المجلس األعلى لآلثار وكلية اآلداب 

جامعة )ومركز الدراسات البردية والنقوش 

حضور المؤتمر الدولى الثالث ،)عين شمس
االسهامات الحضارية „لكلية اآلثار بعنوان 

لمصر وأثرها فى الحضارة اإلنسانية على 
/ 12/2ـ  11فى الفترة ” مر العصور

4010  
تحاد حضور المؤتمر الرابع عشر لإل-

العام لآلثاريين العرب بالتعاون مع المنظمة 
( اإللسكو)العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 . 4011أكتوبر  16،  12

 : أستاذ زائر فى جامعات أجنبية.ه 
أستاذ زائر عدة مرات إلى جامعة ترير -

بالمانيا لمدة شهرين أو أكثر بمنح من 

DAAD من الهيئة االلمانية للتبادل الثقافى و

أو بدعوة DFGمؤسسة العلمية  األلمانية   
 .من جامعة ترير

( قسم اآلثار)أستاذ زائر يجامعة هامبورج 

 :بالمانبا مرتين على التوالى
منحة من أكاديمية العلوم بتوبنجن       

ستمبر /لمدة شهرين أغسطس( المانيا)

الهيئة  DAAD منحة من ال 4004
رين االلمانية للتبادل الثقافى لمدة شه

 .4002ستمبر /أغسطس
أستاذ زائر بجامعة كولونيا لمدة شهرين -

 .بدعوة من هذه الجامعة 4002عام 
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عن اآلثار فى كتابة بعض المقاالت  -
جريدة اآلخبار وكانت تنشر يوم السبت فى 
الصفحة الخاصة بالشباب وبدأت بعنوان  

وتناولت عدد كبير من ”  أجداد„
الموضوعات المختلفة التى تظهر عظمة 
الحضارة المصرية القديمة مثل النيل ، 
واالدب ، والعقيدة واألساطير والتحنيط 

 . والطب وغيرها
الوعى األثرى عند المساهمة فى رفع - 

المصريين بإعطاء محاضرات بمدرسة 
المتحف المصرى والمدرسة العليا لآلثار 
منذ التأسيس والتى يلتحق بها من يرغب 
فى التعرف على الحضارة المصرية 

 القديمة 
المساهمة فى تقديم الثقافة األثرية  -

لألطفال فى صورة مبسطة وجذابة وذلك 
عن بالمساهمة فى إصدار كتيبات 

موضوعات من الحضارة المصرية فى 
سلسلة مصر الحضارة التى تصدرها دار 
المعارف ، مثال مراجعة كتاب عن 

-. الزراعة بقلم على عبد الحليم على
المشاركة من خالل اللجنة العلمية  

المختارة برئاسة األستاذ الدكتور على 
رضوان  والتى كلفت بقرار من وزير 

ص بمنحف الثقافة بوضع  سيناريو خا
الحضارة الذى شيد حديثا بالفسطاط والذى 
سينافس أشهر متاحف العالم ، وقد أوشكت 
اللجنة العلمية على اإلنتهاء بعد عمل 
متواصل استمر أكثر من ست سنوات وقد 

ا اليونسكو بما تم عمل  حتى أشاد ممثلو
المساهمة من خالل عضوية - اآلن

مجلس إدارة اآلثاريين العرب فى الحفاظ 
على آثار مصر والعالم العربى ولفت نظر 
العالم إلى ما يهدد التراث العربى فى 
فلسطين والعراق ومحاوالت اسرائيل 
المستمرة لتهويد القدس وغيرها ومطالبة 
اليونسكو بالتدخل لحماية التراث كما فعل 
رئيس االتحاد عدة مرات ، وفى نفس 
الوقت العمل على تسجيل التراث خاصة 

ق المهددة حتى ال يتعرض فى المناط
 .التراث للضياع 

نشر الثقافة األثرية من خالل سلسلة - 
مصريات التى تهتم بترجمة بعض كتب 
اآلثار األجنبية  إلى اللغة العربية 
ومراجعتها من قبل لجنة علمية اشرف 

وقد  4008برئاستها وذلك منذ عام 
 :صدرعنها تسعة كتب حتى اآلن 

حكايات  4 (وسمانفريد كال)كليوبترا 1
 (جاستون ماسبيرو)شعبية 

/ مايو توسى )معجم آلهة مصر القديمة  4
التاريخ المصور  2 (كارلو ريو ردا
 (كارلو ريو ردا)لمصر القديمة 

(روبير سولي )الرحلة الكبرى للمسلة  2
ماعت فلسفة العدالة عند قدماء  6 

األسكندرية أعظم  1المصريين آنا  مانسينى
 8 (مانفريدكالوس)قديم عواصم العالم ال

( روبير سولي )علماء بونابرت فى مصر 
 (إيريك هورنونج)أخناتون   2

  الكتب والمؤلفات العلمية

- Die Rolle des Erdgottes Geb in 

den Tempelinschriften der gr.-

römischen Zeit, HÄB 41, 

Hildesheim 1995.     ( 210ص)      

دليل آثار محافظة الغربية ، مطبعة المجلس  -

 (ص 51)  8111األعلى لآلثار ، القاهرة 

دليل آثار محافظة الفيوم ، مطبعة المجلس  -

 (ص 41)    8114األعلى لآلثار ، القاهرة 

. باالشتراك مع د)متحف كوم أوشيم  -

، مطبعة المجلس ( علية شريف. بوزاده ودط

     ( ص 11) 8114األعلى لآلثار ، القاهرة 

الجيش فى عصر الدولتين القديمة والوسطى   - 

موسوعة التاريخ )، تاريخ الجيش المصرى 

، أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية ، ( العسكرى

 (ص 381) 8117القاهرة 

 :كتب للتعليم المفتوح

باالشتراك )ة باللهجة الصعيدية اللغة القبطي -

 3111كلية اآلداب   ( أشرف فتحى. مع د

تاريخ الشرق األدنى القديم   -(ص 384)

األناضول  –إيران  –شبه جزيرة العربية )

كلية اآلداب ، ( نور جالل.باالشتراك مع د)

 (ص 113) 3114القاهرة 

عمارة الدولة الوسطى ، مطبعة جامعة عين  -

 (ص311) 3118شمس القاهرة 

 :مراجعة كت  
باسم محمد سيد ، الفكر والدين المصرى   -

 )ص 146)  4010القديم ، كلية اآلداب 
على عبد الحليم على ، الزراعة فى مصر  -

، دار  2القديمة ، سلسلة مصر الحضارة رقم 
 )ص 46) 4002المعارف، القاهرة 

 :تحت الطبع    
ص ، حاليا تحت  114حوالى )معبد إدفو  -
وهو أول ( لطبع فى المجلس االعلى لآلثارا

كتاب يشرح معبد ادفو للقارىء او الزائر 
 . باللغة العربية

 :تحت اإلعداد   
 .معبد فيل  -
على عبد . معبد كوم امبو باالشتراك مع د -

 . الحليم
  المدرسة العلمية

األشراف على العديد من رسائل الماجستير 
شمس والدكتوراه فى جامعة طنطا وعين 

 .وجامعة حلوان 
 اعمال فى المجال الث افي والفكري وال ومي

ـالمشاركة فى اصدار كتالوج عن المتحف  -
األسالمى ببرلين وذلك بترجمة النصوص 
الموجودة على بعض القطع األثرية من اللغة 

 Museum fur) العربية إلى األلمانية

Islamische Kunst, Berlin ) 
 

-Zwei Türblöcke des Königs 

Psammetich II. aus Buto,in: 

Proceedings of the Seventh 

international Congress of 

Egyptologists (Cambridge, 3-9 

Sept. 1995), O LA 82, Leuven 

1998. 

-Türblöcke Ptol. XII. aus Kom 

Ombo, in: Göttinger Miszellen 

162, Göttingen 1998. 

-Die Statue Nr. 586 aus Buto, in: 

Discussions in Egyptology 44, 

Oxford 1999. 

-Das Fragment JE 43923 aus dem 

Kairiner Museum, in: Göttinger 

Miszellen 170, Göttingen 1999. 

-Die Statuette 5/11/27/12 aus 

dem Ägyptischen Museum Kairo, 

in: Memnonia X, 2000. 

- Eine unveröffentlichte 

Mekes-Szene aus Philae, Berliner 

Photo 281, in: Bulletin de la 

Societe Archeologique d` 

Alexandrie 46, 1999. 

- Ein Relief Amenophis` I. 

Und seiner Mutter aus 

Alexanderia Museum,  Festschrift 

Ali Radwan , SCA , Cairo 2007. 

- Die Schreibung des 

Erdgottes Geb mit dem 

Sternzeichen und der Zahl 5, 

Festschrift Dieter Kurt, 

Aegyptiaca Hamburgensia I, 

Hamburg 2008 

- The splendor of the 

Middle Kingdom , in: Radwan 

(ed), Ancient Egypt at the Cairo 

Musem, SCA Cairo 2009. 

- Ein wiederverwendeter 

Block  Ptol. VI. aus Philae  (to be 

published in Philae III , 

Österreichischer Akademie der 

Wissenschaften, Wien 2011/12) 

- Der Sarg des Djehuti-em-

het JE 16/10/16/1 (to be 

published in Aegyptiaca 

Hamburgensia, Hamburg 2014) 

جميع األبحاث السابقة باللغة  -

األلمانية واألنجليزية أبحاث فردية لم 

 يشارك فيها أحد
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المشاركة فى مشروع الصوت  -  

والضوء بمعبد ادفو وذلك باعداد النص 

 .  باللغة العربية

تقديم دليل للزائر لبعض المعابد  -

 : والتى ال يوجد لها دليل حتى اآلن

 (تحت الطبع)دليل معبد ادفو  -

 (تحت اإلعداد)دليل معبد فيلة  -

 معبد كوم امبو دليل -

المحاولة العملية فى  تزويد مكتبة  -

الكلية بمجموعة من الكتب األجنبية كهدية ، 

فقد أحضرت للكلية مجموعة غير قليلة من 

إصدارات المعهد األلمانى لآلثار وكذلك 

بعض الكتب من جامعة هامبورج وهى  

 . كتب متخصصة قيمة

 :جانب عملى علمى

ة عمل حفائر مصرية فى منطق -

باالشتراك مع ( محافظة كفر الشيخ)بوتو 

 . جامعة طنطا

عمل حفائر مشتركة لجامعة عين  -

فى الدير ( بولندا)شمس وجامعة وارسو 

  (األقصر)البحرى 

 . والمشاركة فى رئاسة العثة -

االشتراك مع بعثة االكاديمية  -

 النمساوية فى عمل نسخ لنقوش معبد فيلة

Epigraphic survey . 

 ة بعثة علمية لنسخ نقوشرئاس -

Epigraphic survey   معبد كوم امبو

باالشتراك مع جامعة كولونيا  وأعضاء من 

 . 3111قسم اآلثار بجامعة عين شمس منذ 

تدريب بعض المعيدين بقسم اآلثار  -

على العمل الميداني في كوم امبو باالتفاق 

قسم اآلثار وقسم )مع جامعة كولونيا 

على ان تتحمل الجامعة ( الدراسات األفريقية

المذكورة كافة التكاليف وبعد موافقة الكلية و 

جامعة عين شمس وسوف يبدأ التدريب 

 3184خالل شهر مارس 
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 حتفة حندوسة لرعاية اآلثاريني/ د.أ  جائزة: اا رابع

  -:وفاز بها 
 إسم املرحوم سامح أمحد عبد احلفيظ 

دإرى مبتحف ملوي   مجهورية مرص إلعربية –إ 
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 درع اإلحتادجائزة :  اا سادس
  -:وفاز بها 

 

 زاهى حواس وزير الثار السبق. د.أ
  مجهورية مصر العربية
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 جائزة درع األتحاد العام لالثاريين العرب
 وزير األثار األسبق –زاهى حواس  . د.أ

 
 

 
 

 : عليها شرفأ و بها قام التى حفائرال

 والكشف شمس عين منطقة حفائر  ٢٠٠٢ 

السادسة  األسرة عصر حور واج مقبرة عن

 جنوب حفائر٢٠٠1.والعشرين الصاوية

 مقبرة عن والكشف بسقارة زوسر غرب

 .السادسة األسرة عصر قار الطبيب

 وادي حفائر علي اإلشراف1111

 .بحريةال بالواحات الذهبية المومياوات

 والكشف سوبي الشيخ منطقة حفائر -1111

 وأبيه هوزوجت الواحات حاكم مقبرة عن

السادسة والعشرين  األسرة عصر

 هرمال حفائر على شرافاإل  1111.الصاوية

 (.بالجيزة منكاورع هرم) الثالث

 مامأ الواقعة حفائرال على اإلشراف - 1111

 اإلشراف - 111٢.خفرع لهرم الوادى معبد

 إيبوت الملكه لهرم ةالمجاور لحفائرا على

 اإلشراف1111-1111.(سقارة )ولىاأل

 والقرى السمان بنزله1ذنقااإل حفائر على

 .ةآثري ةمدين عن للكشفة المجاور

 ةنزل حفائر على اإلشراف 1111-1111

 بنى حفائر على اإلشراف 1111 1البطران

 اإلشراف  1111-111٠ (.جيزةال )يوسـف

 الطريق عن للكشف اإلنقاذ حفائر على

 بالملك الخاص  الوادى ومعبد الصاعد

 مقابر حفائر على اإلشراف -111٠.خوفو

 بناء  اشتركوا في الذين والفنانين العمال

 .(الحفائر مشاريع أكبر) األهرامات

 حفائر على اإلشراف  1111-1111

 1خوفو الملك لهرم الغربية الجبانة

 كفر حفائر على اإلشراف  1111-1111

 القيام 111٠-1111.(ماهراأل منطقه )جبلال

 (العتيق العصر")رواش أبو"بمنطقه بحفائر

 و "الهول أبو" معبد أمام بحفائر القيام111٠

 القيام 1111 الثانى أمنحتب معبد بجوار

 ةبنزل "الهـول أبو" شرق شمال بحفائر

 بحفائر القيام 1111(. قديمة ةدولال )السمان

 1111.(اريـخالت قبل ما عصر) سالمة بنى

 العصر) "بإمبابة زيد أبو" خص بحفائر القيام

 وعرمش حفائر مدير 1111(. المتأخر

 - بللو أبو كوم ) الناصري الرياح

 االشتراك فى1111-111٠(.البحيرة

 بالموقع مقيم ثريأ)الناصري الرياح مشـروع

 مدير ساعدم1111(.البعثة لرئيس ساعدمو

 ترجع فائرح)1الجبل بتونا نيشمونياأل حفائـر

 ( مانىوالر - اليونانى العصر الى

 

 ةبجامع العلمي للبحث الميلون ةمنح م111٢

 1قبولها عن اعتذر .معا ةلمد بنسلفانيا

 اإلنجليزية السياحيين الكتاب جائزة م1111

 .الجيزة ماهرأ بمنطقة ألعماله نظراً 

 بنسلفانيا ةجامع ـنم التفوق ةمنحم1111

 .يتاالفولبر ةمنح م111٠ .األمريكية

 : تقلدها التى الوظائف

 وزير الدولة لشئون االثار ٢٠11

األمين العام للمجلس األعلى  ٢٠1٠: ٢٠٠٢

 جامعة داباآل كلية بمجلس عضو٢٠٠1.لآلثار

 .للثقافة األعلى بالمجلس عضو،.اإلسكندرية

 ةالقومي للمجالس القومي بالمجلس عضو 

 أغاخان جائزة تحكيم لجنة ضوع، .المتخصصة

 العالم في المعمارية المشاريع الختيار العالمية

 األهرام بجريدة كاتب٢٠٠٠.اإلسالمي

 ويكلي األهرام بجريدة كاتب.، "القاهرة"

 مصر شركة إدارة مجلس عضو، .اإلنجليزية

 متفرغ غير أستاذ  اآلن حتى1111.للسياحة

 والجامعة أنجلوس وسل بجامعة المصرية لآلثار

 وكيل وزارة ٢٠٠1-1111.بالقاهرة األمريكية

القاهرة  اإلدارة المركزية آلثار الثقافة، ورئيس

: الجيزة آثار عام مدير 1111-1111.والجيزة

 (البحرية الواحات - إمبابة - سقارة - األهرام)

 .األهرام آثار مفتشي كبير111٠

 - إمبابة - األهرام آثار مفتش 1111-1111

 آثار مفتش  1111-1111البحرية الواحات

 .سمبل أبو آثار مفتش  1114-1111.إمبابة

 .اإلسكندرية غرب آثار مفتش111٠

 .إسنا - بأدفو آثار مفتش1111

 .الجبل تونا آثار مفتش   1111-1111

  -: رافقهـا التى األجنبـية البعثات

 بوسطن متحف ةبعثة مرافق  1111-1111

 .الجيزة ماهرأب ةالجميل للفنون

 بنسلفانيا ةجامع ةبعث ةمرافق     1111

 ةجامع ةبعث ةمرافق 1111.قصراألة ببالملقط

 البعثة ةمرافق1111.ةالمدفون ةبابالعر بنسلفانيا

 .(االمني )عباده بالشيـخ ةطاليياإل

 -: الوظيفية الدرجـة

 العام واألمين الثقافة وزارة ولأوكيل   ٢٠٠٢

 .لآلثار األعلى للمجلس

 :السيرة الذاتية 

 ٠حواس عبـاس زاهـى: االســـم

 1111مايو ٢1  :الميالد تاريـخ

 ـ : التعليم مراحل

 المصرية اآلثار فى الفلسفة دكتوراه م1111

يات المتحدة بالوال بنسلفانيـا ةجامع 

 .يةمريكاأل

 ثارآو المصرية اآلثار فى ماجستير م1111

 .يةمريكاأل بنسلفانيا ةجامع وفلسطين سوريا

 اآلثار فى العليا الدراسات دبلوم م111٠

 .ةالقاهر ةجامع ةالمصري

ليسانس اآلداب قسم  م1111 

 .ة اإلسكندريةجامعة الروماني ةاليوناني ثاراآل

 -: مات والتكري  المنح

اختير ضمن أكثر مئة شخصية ٢٠٠1

  مؤثرة في العالم

الدكتوراه الفخرية من الجامعة  نال م٢٠٠1

  .األمريكية بالقاهرة

 . عضو محكمة القيم العليام ٢٠٠1

 اختير عن طريق الوكالة الدوليةم٢٠٠1

لتحمل اسمه ( ناسا)األمريكية لعلوم الفضاء 

 .  األسطوانة التى ستوضع بكوكب المريخ

 الجغرافية الجمعية طريق نع تيراخم٢٠٠1

 عليهم لقأط ثمانية ضمن من بواشنطن

  .العظام المكتشفون

 الروسية باألكاديمية عضو اختيرم٢٠٠1

 الميدالية علي والحصول يعيةالطب للعلوم

 الفنون راعي" الممنوحة باسم الفضية

 ."ترتجاكوف باڤل "الروسية

 المصريات ةـجمعي اختارته م ٢٠٠1

 رنـالق ياتـشخص أبرز من بأسبانيا

 الشريف وم وعمرـكلث أم مع العشرين

 العالم م٢٠٠٠.زويل وأحمد محفوظ نجيبو

 العلماء جمعية من 3111 لعام المميز

 .كيةمريالواليات المتحدة األب المصريين

 من الذهبي الدرع جائزة  م٢٠٠٠

 األمريكية األكاديمية

 من والفنون العلوم وسامم1111.لإلنجازات

 حسنيمحمد  الرئيس من األولي الطبقة

 تمثال أبو   ترميم علي إلشرافه مبارك

 سنوات عشر لمدة" لالهو
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8111  Encyclopedia of the 

Archaeology of Ancient Egypt, 

edited by Kathryn A. Bard, 

London and New York: 

Giza, Khufu Pyramid Complex 

Giza, Menkaure Pyramid 

Complex 

Giza, Workmen's Community 

 Kom Abou Bellou        

8111 Encyclopedia of Egyptian 

Archaeology, published in Arabic 

under the supervision of the  

Egyptian Information 

Organization: Approximately 

thirty-five articles on different 

aspects of Egyptian history and 

civilization. 

II. BOOKS 

2008  Tutankhamun the Golden 

King and the great Pharaohs, 

National Geographic Society, 

Washington, D.C. 2007  King 

Tutankhamun, The treasures of 

the Tomb, Thames and Hudson. 

London.2006  The Great Book of 

Ancient Egypt: in the Realm of 

the Pharaohs, Italy.2006 The 

Royal Tombs of Egypt, The Art 

of Thebes Revealed, Thames and 

Hudson. London. 

2006  Mountains of the Pharaohs, 

The Untold Story of the Pyramid 

Builders, New York. 

2005Giza and the Pyramids, 

Thames and Hudson, 

(forthcoming).(co-author)  

2004The Golden Age of 

Tutankhamun. AUC Press, Cairo. 

2004 The Cures of the Pharaohs 

my Adventures with Mummies “ 

Children Book”. National 

Geographic Society, Washington, 

D.C.2004 Hidden Treasures of 

Ancient Egypt. National 

Geographic Society,Washington, 

D.C2003 Secrets from the Sand, 

My Search for Egypt’s Past, 

Abrams, New York. 

2003The Treasures of the 

Pyramids, White Star Publishers. 

Italy. (in English, French and  

Italian). 2003      The Hidden 

Treasures of the Egyptian 

Museum. AUC Press, Cairo. 

 

 

شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية فى  

باريس والواليات المتحده االمريكية وألقى 

 .العديد من المحاضرات 

 الكتب المنشورة باللغة العربية

أسرار أبو الهول، قسم النشر بالجامعة .1

 .8111األمريكية بالقاهرة، 

.) قديم،تاريخ مصر والشرق األدنى ال.2

بالمشاركة مع الدكتور جمال مختار والدكتور 

دار النهضة العربية ، القاهرة، ( سيد الناصري

8111. 

معابد الشمس المشرقة، قسم .. أبو سمبل .3

 .3118النشر بالجامعة األمريكية بالقاهرة، 

سيدة العالم القديم، دار الشروق ، القاهرة، .4

3113 .  

، (تحرير)آلثار، مكتبة اإلسكندرية، متحف ا.5

  .3113القاهرة، 

معجزة الهرم األكبر، الهيئة المصرية العامة .6

 .3114للكتاب 

بناة األهرام ، دار الشروق ، القاهرة ، .7

3114  

جزيرة كالبشه، مطابع المجلس األعلى .8

   .3114لآلثار، القاهرة، 

سحر الحضارة المصرية،  دار الشروق،  .9

مغامراتي في عالم )ء، لعنة الموميا.10 القاهرة

،  نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهر (اآلثار

وادى المومياوات الذهبية، دار .3115.11، 

موسوعة أهرامات .12.(تحت الطبع)الشروق 

، نهضة مصر للطباعة ( ستة أجزاء)مصر، 

 .(تحت الطبع)والنشر، 

 المقاالت المنشورة باللغة العربية

لمرأة صور عن ا.. جميلة الجميالت.1

أنثروبولوجيا مصر، تحرير : ، في "الفرعونية

السيد حامد وعلية حسن حسين، الجزء الثاني، 

آداب بني -جامعة القاهرة كلية آداب القاهرة

حدود مصر ".2 .8115سويف، القاهرة، 

الجنوبية منذ عصور ما قبل األسرات وحتى 

أنثروبولوجيا : ، في"نهاية عصر االنتقال الثاني

ر األنثروبولوجي الثاني، تحرير مصر، المؤتم

السيد حامد، جامعة القاهرة كلية اآلداب فرع 

مجد مصر ."8111.1بني سويف، القاهرة،

، متحف اآلثار، مكتبة اإلسكندرية، "القديمة 

 .3113تحرير زاهى حواس، 

 الكتب والمقاالت باللغة اإلنجليزية

I. ENCYCLOPEDIAS 

3111 The Oxford Encyclopedia of 

Ancient Egypt: 

Khufu                     

Khafre 

Menkaure 

8111 Encyclopedia of Near Eastern 

Archaeology, Oxford Press: 

Lower Egypt 

Upper Egypt 

Saqqara 

Nubia 

Cairo                      

 

 

 - : بالخارج األثرية األعمال

 أغاخان لجائزة التحكيم لجنة عضو  3111

 بالعالم ترميمي أو معماري عمل حسنأ عن

 من مجموعة مع االشتراك 8111.اإلسالمي

 مصر عن فيلم وكتابة بمراجعة العلماء

  .األمريكية الجغرافية للجمعية( إيماكس)

 اآلثار علماء مجموعه مع االشتراك8114

  فيلم  كتابهو لمراجعه بأمريكا المصرية

 2 مع االشتراك 8114.األهرام عن لألطفال

 متحف قاعات تنظيم بشأن مصريات لماءع

الواليات المتحدة ب الطبيعى للتاريخ  كرينجى

 ةعلمي ةبطريق اآلثار وعرض يةمريكاأل

 لجامعةبا خبير  8177-8172 .ةمنظم

  .باليمن األثري المسح فى العربية

 - : اللجــان العلمية و الفنية

عضو مجلس إدارة متحف جامعة     3113

عضو لجنة المنح     1997.بنسلفانيا

والمتحف المصرى ولجنة المعارض 

عضو شرف بمتحف   1995 .الخارجية

الفنـون الجميلة ببوسطن بالواليات المتحدة 

عضو مجلس إدارة  1993-1992.األمريكية

عضو معهد اآلثار   -1991 .هيئة اآلثار

عضو لجنه التاريخ واآلثار    1990.األلمانى

ه الشخصية بالمجلس األعلى للثقافة بصفت

بصفته  8114ولمده عام واحد فقط عام  

عضو بمجلس إدارة الصوت 1990 .الوظيفية

عضو لجنة المنح 2001-1989 .و الضوء

 .والبعثات بهيئة اآلثار المصرية

عضو لجنة المعارض    1989-2001

عضو  1989.الخارجية بهيئة اآلثار المصرية

لجنة تطوير المناطق المحيطة بهضبة الجيزة 

عضو اللجنة العليا 1989 .حافظة الجيزةم -

عضو المجالس  -1986."أبو الهول"لترميم 

عضو باللجنة    1979.القومية المتخصصة
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عضو باللجنة الدائمة 8171 .إبراهيم نجيـب

 . لآلثار المصرية

أشرف على العديد من اعمال الترميم كان 

ألشراف علي فحص ا  3115أخرها عام 

مومياء الفرعون الذهبي الصغير توت عنخ 

 .آمون

 -: مؤتمرات اشترك فيها بالمناقشات

االشتراك فى مؤتمر الحفاظ على 1996

مؤتمر وزراء ثقافة البحر المتوسط )اآلثار 

 .عقد فى بولونيا( والمجموعة االوربية

مؤتمر دولى لعلماء آثار دول البحر 1995

عقد على مركب من  األبيض المتوسط الذى

 .تونس واليونان ونظمه معهد بول جيتى

مؤتمر عالمى تحت إشراف اليونسكو 1995

ومعهد القانون الدولي الخاص بروما عن 

االتفـاق النهائى الخاص باتفاقية استرداد 

مؤتمر عالمى تحت 8111.اآلثار المسروقة

إشراف اليونسكو ومعهد القانون الدولى 

فاقيه استرداد اآلثار الخامس برومـا بشأن ات

 .المسروقة
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