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 ، و موافقة مجمس 16/12/1997موافقة مجمس الكمية بتاريخ :تاريخ الحصول عمي الدرجة 
 بتقدير ممتاز  1998/ 8/1الجامعة بتاريخ 
  المراسيم الممكية في مصر القديمة حتى نياية الدولة الحديثة: عنوان الرسالة 

:  الدرجة الجامعية الثالثة 
المغة مصرية قديمة : دكتوراه                             مجال التخصص : اسم الدرجة 
الجيزة : القاىرة                    مكانيا : اآلثار               اسم الجامعة : اسم الكمية 

 ، و موافقة مجمس 2003/ 17/6موافقة مجمس الكمية بتاريخ :تاريخ الحصول عمي الدرجة 
مع مرتبة الشرف األولى  28/6/2003الجامعة بتاريخ 
الترادف في مفردات األسماء في المغة المصرية القديمة حتى نياية  : عنوان الرسالة 

الحديثة                         عصور الدولة
   – جامعة جورج أغسطس و" مصر" بين جامعة المنوفية إشراف مشترك )                 
 ( ألمانيا –جوتنجن                   

 
التدرج الوظيفي  : ثالثا 
  26/7/1999 جامعة المنوفية اعتبارا من –كمية السياحة و الفنادق –مدرس مساعد  

 . 20/9/2003حتى 
  حتى 21/9/2003 جامعة المنوفية اعتبارا من–كمية السياحة و الفنادق - مدرس  

26/10/2008.  

  جامعة المنوفية  اعتبارا من – كمية السياحة و الفنادق –أستاذ مساعد 
 .11/2013/ 26 حتى 27/10/2008

  11/ 27 جامعة مدينة السادات  اعتبارا من  –استاذ كمية السياحة و الفنادق /
2013.  

   وكيل كمية السياحة و الفنادق لشئون التعميم و الطالب لمدة ثالث سنوات  اعتبارا من
 13/1/2017 و حتي 14/1/2014
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: التدريب الجامعي : خامسا 
 : تدريسيا عمي المستوي الجامعي المقررات التي تم

 لغة التدريس عنوان المقرر الجامعة

السياحة و )مدينة السادات
  (الفنادق

 English  (ىيروغميفي)لغة مصرية قديمة

السياحة و )مدينة السادات
 (الفنادق

 English  (ديموطيقي)لغة مصرية قديمة 

السياحة و )مدينة السادات
 (الفنادق

 Englishآثار مصرية قديمة  

عربي  (ىيروغميفي )لغة مصرية قديمة  انتداب (اآلداب)المنوفية 
السياحة و )مدينة السادات

 (الفنادق
 Englishارشاد سياحي 

  

عربي عمارة و فنون الدولة الحديثة   انتداب(اآلداب)المنوفية 
عربي لغة قبطية انتداب  (اآلداب)المنوفية 
عربي نصوص ىيراطيقية  انتداب (اآلداب)المنوفية 

السياحة و )مدينة السادات
دراسات عميا  (الفنادق

  (ىيروغميفي)لغة مصرية قديمة
الدبموم 

English 

السياحة و )مدينة السادات
دراسات عميا  (الفنادق

 
 "تاريخ و اثار مصر المسيحية 

 "الدبموم

 عربي

السياحة و )مدينة السادات
دراسات عميا  (الفنادق

 Englishنصوص مصرية قديمة ماجستير 
 

السياحة و )مدينة السادات
 دراسات عميا (الفنادق

 Englishفن متاحف دكتوراه 
 

السياحة و )مدينة السادات
دراسات عميا  (الفنادق

الحياة االجتماعية في مصر القديمة 
دكتوراه 

 
English 

 

دراسات (االداب )جامعة المنوفية 
عميا  

عربي نصوص ديموطقية دكتوراه 

دراسات (االداب )جامعة المنوفية 
عميا 

المغة المصرية في العصر المتأخر 
دكتوراه 

عربي 

 

 

: البحوث التي شاركت بيا في مؤتمرات أو ندوات عممية 
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 ابريل 9-7مدينتا جدت ، جدو من خالل النصوص الدينية ، مؤتمر الفيوم الرابع من 
2004  

The Hieroglyphic Sign  S   which means Lake , Pool through 

the Religious Texts  , 5 
th

 Fayoum Conference , April 2-4 2005 

The Function of the determentive , The Second International 

Conference Pharaonic Music Past and Present , 18-19 March 20007 

 

The role of the knife in the ancient Egyptian beliefs , The 

International Academic Ceremony to honour Prof. Dr. M.A.Nur el-

Din, 10-12 April 2007 

 

 في " اآلثار القبطية في مدينة أخميم و مقوماتيا التاريخية و اآلثرية و توظيفييا سياحيا" 
بمكتبة " الحياة في مصر خالل العصر القبطي "  لمدراسات القبطية المؤتمر الدولي األول

. 2010سبتمبر اإلسكندرية 
في المنتدي الدولي الخامس لمنقوش  "التقارب بين المغة المصرية القديمة و الميبية القديمة" 

بمكتبة "  الكتابات والنقوش في مدن وصحاري شمال إفريقيا"والخطوط والكتابات  بعنوان 
 2012 أكتوبر 18 الى 16اإلسكندرية فى الفترة من 

في المؤتمر  الواحات البحرية و مقوماتيا التاريخية و االثرية و توظيفيا سياحيا 
 12 -10العممي الدولي الثاني افاق التعاون السياحي بين مصر و افريقيا في الفترة من 

 جامعة االسكندرية  – بكمية التجارة 2015فبراير 
في المؤتمر ميارات الطبيب المصري في عالج امراض العيون من خالل بردية ايبرس 

 جامعة المنيا بعنوان مستقبل السياحة في –الدولي االول لكمية السياحة و الفنادق 
 2016 اكتوبر 29-27" التحديات و التوقعات "المنطقة العربية و الشرق االوسط 

: البحوث المنشورة في مجالت عممية 
 مجمة كمية اآلداب جامعة المنوفية ، العدد الرابع و الستون  ، دور االسم في الفكر الديني

  .2006، يناير 

 مجمة  كمية اآلداب جامعة المنوفية ، العددالسابع و  ، مفيوم العدو في الفكر الديني
  .2006الستون ، أكتوبر 

 مجمة ابجديات ، حولية سنوية  دور الكممة الخالقة في الفكر الديني المصري القديم ،
 2009-مركز الخطوط ، العدد الرابع . محكمة تصدر عن مكتبة االسكندرية 
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  مجمة اتحاد الجامعات العربية لمسياحة و الضيافة  "امون رع " تمثال راكع لكاىن المعبود
  .2010، المجمد السابع ، العدد الثاني ، ديسمبر 

The Function and Symbolism of the Clenched Hand in Ancient Egypt 

 journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality , 

Vol. 8, No.1, June 2011  

   The Function and Symbolism of the  Ax (Akh) in  Ancient 

Egypt , Mansoura University Faculty of Arts Journal , vol.49,2011 

مجمة كمية اآلداب ، جامعة المنصورة ، العدد " في الدولة القديمة Hry-wDb "وظيفة 
 2012الخمسون ،يناير، 

The Applications of Technology in the Registration of Monuments 

and Museums’ Security , Memoufia University Faculty of Arts Journal , 

April, 2012 

The Estate’s role in the Social Services according to Ancient 

Egyptian Texts , Memoufia University Faculty of Arts Journal , 

October, 2012 

أنشطة الدراسات العميا 
مفيوم الخوف في مصر "  مشرفا مشاركا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان .1

تمت ).   جامعة مدينة السادات–بكمية السياحة و الفنادق  ، "القديمة 
 (المناقشة

اصابات خمغ المفاصل في "  مشرفا مشاركا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان .2
مدينة   جامعة– ، بكمية السياحة و الفنادق "ة عالجيا يمصر القديمة و كيف

 (تمت المناقشة ) السادات
مفيموم الظالم في فكر و " مشرفا مشاركا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان .3

 (تمت المناقشة ) جامعة المنوفية – ، كمية اآلداب "معتقد المصري القديم
دراسة خطية مقارنة "مشرفا مشاركا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان .4

 جامعة – ، كمية اآلداب "لمييراطيقي الغير مألوف و الديموطيقي المبكر
 (تمت المناقشة )المنوفية

االختصارات في الكتابة " مشرفا مشاركا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان  .5
 جامعة المنوفية –  ، كمية اآلداب "المصرية القديمة 

 المشيمة في مصر القديمة" مشرفا مشاركا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان .6
 جامعة المنوفية –، كمية اآلداب "  
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قوة االيحاء في حياة المصريين " مشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان .7
 (تمت المناقشة )مدينة السادات  جامعة– ، بكمية السياحة و الفنادق القدماء

، "  آثار األسكندر االكبر في مصر"مشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان .8
 نصورة الم جامعة–بكمية السياحة و الفنادق 

المصري  العدو في الفكر الديني عندمشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان  .9
 (تمت المناقشة)مدينة السادات   جامعة–،  بكمية السياحة و الفنادق القديم 

 حتيSmntyw  مشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان وظيفة  .10
  جامعة المنوفية– ، كمية اآلداب نياية الدولة الحديثة

  في الفكر المصريrnاالسم مشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان  .11
  جامعة المنوفية– ، كمية اآلداب القديم

 الكممات ذات الداللةمشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان  .12
  جامعة المنوفية–، كمية اآلداب الصوتية الواحدة و المختمفة في المخصص

 رمزية الرقم سبعة فيمشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان  .13
  جامعة المنوفية– ، كمية اآلداب الحضارة المصرية القديمة 

النصوص التذكارية في مشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان  .14
مدينة   جامعة– ، بكمية السياحة و الفنادق مقابر االفراد في الدولة الحديثة

 السادات

المقابر الغير ممكية في مشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان  .15
 مدينة السادات  جامعة– ، بكمية السياحة و الفنادق وادي المموك

مشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان دراسة القاب و نعوت االلية  .16
 –المصرية القديمة الرئيسية بأقاليم مصر السفمي ، بكمية السياحة و الفنادق 

 مدينة السادات جامعة

 ،بكمية لقب نب تاويمشرفا عمي رسالة ماجستير تحت  عنوان   .17
 المنوفية  جامعة–االداب 

 الرعاية االجتماعية في مصرمشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان  .18
  جامعة المنوفية– ، كمية االداب القديمة

مشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان الصيغ االفتتاحية في  .19
 –المصادر األدبية فى كل من المغة المصرية الوسيطة والمتأخرة  كمية االداب 

 جامعة المنوفية
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االشارات و الرمزية من "  مشرفا عمي رسالة ماجستير تحت عنوان  .20

مدينة   جامعة–، بكمية السياحة و الفنادق "خالل  مقتنيات المتحف المصري 
 السادات

 عنوان  امراض العيون عند قدماءمشرفا عمي رسالة دكتوراه تحت  .21
  جامعة–  ، بكمية السياحة و الفنادق المصريين من خالل بردية ابريس

 (تمت المناقشة  )نصورةالم

 
 بكمية اآلثار " وجا حور رسنت"  عضو لحنة مناقشة رسالة ماجستير تحت عنوان -

 2010جامعة القاىرة مارس 

 عنوان االمومة في مناظر و تماثيل المموك " عضو لحنة مناقشة رسالة ماجستير تحت
جامعة القاىرة –بكمية اآلثار "  و االفراد في العصرين اليوناني و الروماني في مصر

 2010يونيو 

  الحيوانات في الصحراء المصرية" عضو لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه تحت عنوان 
 جامعة – ، كمية االداب من خالل النقوش و المناظرخالل عصر الدولة القديمة

  .2013المنوفية ، مارس 

  المالحون في كتابي االمي دوات و "عضو لجنة مناقشة رسالة دكتواره تحت عنوان
  جامعة االسكندرية –كمية االداب " البوابات في عصر الدولة الحديثة 

  العالمات و الرموز المصورة داخل " عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوارة تحت عنوان
 جامعة االسكندرية  –كمية السياحة و الفنادق " قرص الشمس في مصر القديمة 

المؤتمرات و الندوات 
  تسويق األسكندرية من مزار " المشاركة في المؤتمر الدولي األول لمسياحة السكندرية

  2010بمكتبة االسكندرية ابريل " سياحي إلي مقصد دولي

  المشاركة في المؤتمر الدولي االول لمعموم في الحضارة المصرية القديمة بجامعة
 2010ابريل -القاهرة 

 الحياة في مصر خالل "  لمدراسات القبطية المؤتمر الدولي األول لمشاركة فيا
اآلثار القبطية في مدينة أخميم "  ببحث بعنوان  ،2010سبتمبر " العصر القبطي 

  " و مقوماتيا التاريخية و اآلثرية و توظيفييا سياحيا
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  الكتابات "المشاركة في المنتدي الدولي الخامس لمنقوش والخطوط والكتابات بعنوان
 الى 16بمكتبة اإلسكندرية فى الفترة من " والنقوش في مدن وصحاري شمال إفريقيا

التقارب بين المغة المصرية القديمة و الميبية " ، ببحث بعنوان2012 أكتوبر 18
 "القديمة

  المشاركة في المؤتمر االول لكمية السياحة و الفنادق حول السياحة و تحديات
 2013 اكتوبر 28-27المستقبل في الفترة من 

  افاق التعاون السياحي بين مصر و " المشاركة في المؤتمر العممي الدولي الثاني
الواحات البحرية و  ببحث بعنوان 2015 فبراير 12-10افريقيا في الفترة من 

  مقوماتيا التاريخية و االثرية و توظيفيا سياحيا 

  نحو نقمة" حضور مؤتمر الهيئة القومية لضمان جودة التعميم و االعتماد بعنوان 
 بقاعة االحتفاالت الكبري 2015 مايو 25يوم االثنثن  " نوعية في التعميم العالي

 .بجامعة القاهرة 

  جامعة المنيا بعنوان –المشاركة في المؤتمر الدولي االول لكمية السياحة و الفنادق 
-27" التحديات و التوقعات "مستقبل السياحة في المنطقة العربية و الشرق االوسط 

 ببحث بعنوان مهارات الطبيب المصري في عالج امراض العيون 2016 اكتوبر 29
 "من خالل بردية ايبرس 

 
  األنشطة الجامعية

:  مجمس القسم و الكمية
  حتي اآلن2003عضوا فى مجمس قسم اإلرشاد السياحى طوال األعوام األكاديمية  .1
  2007/2008أمين مجمس الكمية خالل العام األكاديمي  .2
  حتي االن2014/ 2012/2013، 2007/2008 الكمية عامى عضوا فى مجمس .3

 
 : المجان المنبثقة

 :المشاركة فى أعمال المجان المنبثقة من مجمس الكمية وهى
  2004عضو لجنة الدراسات العميا و البحوت عمي مستوي الكمية من عام 

 2012و حتي 

    2008، 2005 ، 2004عضو لجنة شئون البيئة و خدمة المجتمع عام 
 ،2009 
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  2007 ، 2006عضو لجنة المكتبات عام  

  2010عضو لجنة العالقات الثقافية عام 

 و حتي االن2012 التعميم و الطالب اعتبارا من عضو لجنة شئون  

:  لجان االختبارات 
المشاركة فى لجان اختبارات القدرات لطالب الفرقة األولى المرشحين لاللتحاق بقسم اإلرشاد  -

 .السياحى لؤلعوام األكاديمية

    .المشاركة فى لجان اختبارات القدرات لطالب الثانوية العامة المرشحين لاللتحاق بالكمية   -

المشاركة فى لجان اختبارات القدرات لطالب الدراسات العميا  -

: المساىمة فى تعديل و تطوير الموائح -
 الالئحة الداخمية لمكمية و وضع و تطوير الئحة الدراسات العميا  المشاركة في تطوير  -
 المشاركة فى مشروعات التطوير بالكمية  -

 

   رئيس مجموعة العمل الخاصة بهيكمة التنظيم واالدارة لمشروع توكيد الجودة
      QAAp   و االعتماد 

  تطوير التعميم السياحي من خالل تحديث أساليب التدريبات " عضو لمشروع
العممية لؤلقسام العممية بالكمية بإستخدام برامج المحاكاة االلكترونية الممول 

     HEEPFمن صندوف تطوير التعميم العالي  

:-  االنشطة االخرى
 المشاركة في مشروع قاموس المخصصات بمكتبة االسكندرية .  

المساىمة فى األنشطة الطالبية 
 المشاركة فى كافة االنشطة مع اتحاد طالب الكمية و الجامعة 
  المشاركة بالتنظيم فى حفالت تخريج الطالب. 
  الطالبية و تحقق من خاللها مشاركة الطالب فى خدمة المجتمع من هاميس إنشاء أسرة

زيارة لدور األيتام و المسنين،  إعداد مجمة لؤلسرة  لزيادة المعارف و إطالع الطالب عمى 
البيانات الحديثة التى تخص القطاع السياحى و المعارف العامة، كما حرصت عمى التفاعل 

 . فيوم و االسماعميةمع الطالب من خالل زيادة تنظيم الرحالت الترفيهية الى القاهرة و ال
 2007-2003 بمجمس اتحاد الطالب بالكمية ثقافيةرائد المجنة ال 
     المشاركة فى مختمف االنشطة الطالبية بالقسم العممى و الكمية، كمعرض االقسام العممية
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 فى مجال خدمة المجتمع
  المشاركة فى محادثات التعاون بين الكمية و مركز سرس الميان لمحو األمية و تعميم

.   2008الكبار لتوفير فرص تدريب و عقد دورات لغات لطالب الكمية فى نوفمبر 
 المشاركة فى تنظيم المعرض الخيرى السنوى الذى يعقد فى الكمية .                                                                          

: الدورات التدريبية وورش العمل
 : داخل جميورية مصر العربية  :  أوال

o  بعنوان 2013/ 18/4حضور ورشة عمل نظمها المعهد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية يوم  "
 منهجية البحث و النشر العممي

o  16حضور الدورة المجمعة لمراجعي التعميم العالي لقيادات السياحة و الفنادق في الفترة من 
 2015 فبراير 19الي 

o  حضور البرامج التى عقدت بمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات بجامعة
 :المنوفيو عمى النحو التالى

o  5/1/2005-3مهارات التفكير 
o  2005/ 11/1-9المهارات االدارية 
o  4/2005/ 6-3مهارات العرض الفعال 
o  19/4/2005-16االتجاهات الحديثة في التدريس  
o 27/4/2005-23مهارات االتصال الفعال 
o  2005 / 5/ 10-7ادارة البحث العممي  
o  11/8/2009-9تنظيم المؤتمرات العممية في الفترة من 
o 5/10/2010-3ن   في الفترة مالمعتمدة ساعاتال 
o 26/1/2011-23  فى الفترة من نظم االمتحانات و تقويم الطالب 
o  22/2/2011-20  فى الفترة من مهارات االتصال في انماط التعميم المختمفة 
o  28/4/2011-26   فى الفترة مناخالقيات البحث العممي 
o 22/11/2011-20 فى الفترة منالدارة الجامعية ا 

 
أنشطة خارج الجامعة  

  جامعة الفيوم في الفترة من  –مراجع خارجي  لزيارة االعتماد لكمية السياحة و الفنادق 
 2016 ابريل 11-13
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  مراجع خارجي  لزيارة االعتماد  لبرنامج االرشاد السياحي لكمية السياحة و الفنادق– 
 2016 نوفمبر 30-28جامعة المنيا في الفترة من   

 
 

 


