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 الهظيفة الحالية:

 جامعة عين شسذ – اآلثار عسيج كميةقائم بعسل و أستاذ اآلثار السرخية القجيسة  -
 األعمى لمجامعاترئيذ لجشة قصاع اآلثار بالسجمذ  -
 عزه مجمذ إدارة السجمذ األعمى لمثقافة، بهزارة الثقافة -
 الستحف السرخي الكبيخ، بهزارة األثارىيئة عزه مجمذ إدارة  -
 عزه السجسع العمسي السرخي  -
 ووزيخ األثار الدابق -

 جهائد وأوسمة:

 10/10/2004ساـ "فارس" من رئيذ جسيهرية إيصاليا في و  -

 21/06/2010جتساعية لمتفهؽ في العمـه االجائدة الجولة  -

 22/06/2015السيجالية الحىبية من جامعة تذارلد ببخاغ  -

 28/5/2018في العمـه االجتساعية  2017جائدة جامعة عين شسذ التقجيخية لعاـ  -

 المؤهالت العممية:

 جامعة القاىخة –من كمية اآلثار  1983ليدانذ اآلثار السرخية القجيسة عاـ  -

 جامعة القاىخة  –من كمية اآلثار  1989ماجدتيخ اآلثار السرخية القجيسة عاـ  -

 ألسانيا االتحادية  – (Trier) من جامعة تخيخ 1995( عاـ .Dr. Philدكتهراه اآلثار السرخية القجيسة ) -

mailto:eldamatymamdouh@asu.edu.eg


 الجرجات والهظائف األكاديمية:

جامعة القاىخة فخع الفيـه من  –الدياحة والفشادؽ كمية قدم اإلرشاد الدياحي بمجرس اآلثار السرخية القجيسة ب -
 1998أغدصذ  5حتى  1996يشايخ  15

حتى  6/8/1998جامعة عين شسذ من  –مجرس اآلثار السرخية القجيسة بقدم اآلثار بكمية اآلداب  -
31/1/2001 

 20حتى  25/3/2001جامعة عين شسذ من  –مداعج اآلثار السرخية القجيسة بكمية اآلداب  أستاذ -
/8/2006 

 .21/08/2006جامعة عين شسذ مشح  –أستاذ اآلثار السرخية القجيسة بكمية اآلداب  -

 .12/9/2009حتى  12/9/2006جامعة عين شسذ من  –قدم اآلثار بكمية اآلداب  مجمذ رئيذ -

 .15/11/2009حتى  22/03/2009مجيخ مخكد التعميم السفتهح بجامعة عين شسذ من  -

جامعة عين شسذ من  –رئيذ وحجة التدجيل والتهثيق والستاحف بسخكد االستذارات والتجريب بكمية اآلداب  -
 .2011حتى مايه  2008فبخايخ 

 .13/10/2009حتى  15/10/2008ستذارات والتجريب بكمية اآلداب من ات واالمجيخ مخكد الجراس -

 .14/5/2011حتى  13/9/2009جامعة عين شسذ من  –عسيج كمية اآلداب  -

 .2018نهفسبخ  13مشح  -رئيذ لجشة قصاع اآلثار، السجمذ األعمى لمجامعات  -

 1/8/2020والشقل البحخي لآلثار والتخاث الحزاري مشح  مدتذار رئيذ األكاديسية العخبية لمعمـه والتكشهلهجيا -

 الهظائف غيخ األكاديمية:

 23/3/2016حتى  17/6/2014وزيخ األثار من  -

مدتذار ثقافي ومجيخ مكتب البعثة التعميسية بدفارة جسيهرية مرخ العخبية ببخلين، والسذخؼ عمى البعثة  -
 .16/6/2014حتى  15/5/2011جا والدهيج والشخويج من التعميسية في ىهلشجا وبهلشجا والجنسارؾ وفشمش

 31/1/2004حتى  1/2/2001مجيخ عاـ الستحف السرخي بالقاىخة من  -

 .31/1/2004حتى  1/5/2002مذخؼ عمى لجشة السعارض الخارجية بالسجمذ األعمى لآلثار من  -

  1989حتى  1988أمين بستحف كمية اآلثار جامعة القاىخة من  -



 1987حتى  1985أمين مداعج بالستحف السرخي بالقاىخة من  -

 منعمات دولية:

 2004حتى سبتسبخ  2003( من أكتهبخ ICOM-arabرئيذ السشظسة اإلقميسية لمستاحف العخبية ) -

  2003حتى أكتهبخ  2001( من سبتسبخ ICOM-arabنائب رئيذ السشظسة اإلقميسية لمستاحف العخبية ) -

 اريع عممية:المذاركة في مذ

 2017يهنيه  1رئيذ فخيق مذخوع حفائخ عخب الحرن بالسصخية باسم جامعة عين شسذ اعتبارًا من  -

 2015مذخوع البحث في وادي السمهؾ مشصقة مقبخة السمك تهت عشخ أمهف مشح سبتسبخ رئيذ  -

حتى مارس  2015من أكتهبخ  Scan-Pyramids أىخامات دىذهر والجيدةمذخوع البحث العمسي عن أسخار  -
2016. 

 مارسحتى  2014)يهنيه  ، بالتشديق مع اليهندكهاإلسالميةالتاريخية/إشخاؼ عمى مذخوع تصهيخ القاىخة  -
2016.) 

 2017ديدسبخ  28رئيذ فخيق مذخوع أرشفة وتهثيق جامعة عين شسذ اعتبارًا من  -

يشايخ  1سجة ثالث سشهات بجًء من من االتحاد األوربي( لمذخوع استخاتيجيات صيانة اآلثار السعجنية )بتسهيل  -
، بسذاركة ثساف دوؿ، وىم: إيصاليا، اليهناف، أسبانيا، تخكيا، مرخ، األردف، الجدائخ، وتهنذ. من 2003عاـ 

الجانب السرخي السخكد القهمي لمبحهث بخئاسة الديجة أ.د. فيشيذ كامل جهدة وزيخة الجولة لمبحث العمسي سابقًا 
 لسشدقة عمى السدتهى السرخي، وكحلك الستحف السرخي بخئاسة د. مسجوح الجماشي مجيخ عاـ الستحف.وا

مذخوع عسل مهقع "مرخ الخالجة" عن الحزارة السرخية عمى شبكة اإلنتخنت وإدخاؿ الجليل اإللكتخوني  -
-IBM (2001 وشخكة CULTNATبالستحف السرخي بالتعاوف مع مخكد تهثيق التخاث الثقافي والصبيعي 

2002) 

 CULTNATمذخوع "الخخيصة األثخية لسرخ القجيسة" بالتعاوف مع مخكد تهثيق التخاث الثقافي والصبيعي  -
(1998-2000) 

 أخخى:وثقافية أنذطة عممية 

 (2020لدشة  1969مؤسذ كمية اآلثار جامعة عين شسذ )قخار إنذاء  -

 2020مشح نهفسبخ  السرخية العامة لمكتاب الييئةرئيذ تحخيخ سمدمة مرخيات، ب -



 في تخرز األثار السرخية القجيسة بجسيهرية مرخ العخبية –ُمحكم عمسي لتخقية "أستاذ مداعج/أستاذ"  -

حتى  2007ُمحكم في لجشة فحز البحهث السقجمة لشيل جائدة الجولة التذجيعية في اآلثار والتاريخ ألعهاـ  -
2009 

 2011حتى  2008بسخكد الخصهط بسكتبة اإلسكشجرية من يشايخ  مدتذار عمسي -

 مكة السكخمة -السجمذ العمسي لجامعة أـ القخى  -ُمحكم عمسي لتخقية "أستاذ مذارؾ"  -

 ُمحكم عمسي لسجمة أبججيات بسخكد الخصهط بسكتبة اإلسكشجرية -

 ُمحكم عمسي لحهليات كمية اآلداب جامعة عين شسذ -

 مة كمية اآلداب جامعة السشرهرةُمحكم عمسي لسج -

 ُمحكم عمسي لسجمة الستحف السرخي بالسجمذ األعمى لآلثار -

 الكهيت -السجمذ الهششي لمثقافة والفشهف واآلداب  –ُمحكم عمسي لسجمة عالم الفكخ  -

 تجريذ في جامعات دولية:

ن السرخي القجيم" و "تاريخ مرخ تجريذ مهاد "أثار مرخ في العرخ الستأخخ والعرخ اليهناني" و "تاريخ الف -
حتى يهليه  2006القجيم" بقدم اآلثار السرخية بالجامعة األمخيكية بالقاىخة، ثالثة فرهؿ دراسية من فبخايخ 

 .بالمغة اإلنجميدية() 2007

لتجريذ  2005أستاذ زائخ بقدم اآلثار السرخية القجيسة بجامعة بازؿ بدهيدخا في الفرل الجراسي الريفي  -
 (.بالمغة األلمانيةمادة "الستحف السرخي: نذأتو وتصهره وتاريخ مقتشياتو" )

دية، بسجيشة تخيخ بألسانيا االتحا Volkeshochschuleتجريذ الفن السرخي القجيم بالسجرسة الذعبية العميا  -
 (.بالمغة األلمانية) "،1993/94، والفرل الجراسي الذتهي 1993"الفرل الجراسي الريفي 

"  Research Design in Museum Heritage Studies and Museum Management " تييذ مادتجر  -
معاـ الجراسي ل(، مشح "بالمغة اإلنجميدية" التخاث )بخنامج ماجدتيخ بالجامعة السرخية اليابانية بالمغة اإلنجميدية 

2019/2020. 

 تجريذ بالنجب في جامعات مرخية:

" بالمغة اإلنجميدية بكمية الدياحة والفشادؽ جامعة حمهاف )بخنامج Museum Management مادة " تجريذ -
 ، حتى تاريخو.2016/2017مشح العاـ الجراسي (، "بالمغة اإلنجميدية"ماجدتيخ فن الستاحف 



 .2005/2006تجريذ مادة "تاريخ مرخ القجيم" بكمية الريجلة جامعة مرخ الجولية، العاـ الجراسي  -

جريذ مادة "المغة السرخية القجيسة" بقدم التاريخ والحزارة بكمية المغة العخبية بجامعة األزىخ، العاـ الجراسي ت -
2005/2006. 

بكمية الدياحة والفشادؽ  بالمغة األلمانيةتجريذ مادتي "تاريخ وأثار مرخ في العرخين اليهناني والخوماني"  -
وحتى العاـ الجراسي  1996/97ة ألساني(، من العاـ الجراسي شعب –جامعة حمهاف )قدم اإلرشاد الدياحي 

2003/2004. 

تجريذ مادة "تاريخ وأثار مرخ في العرخ البصمسي" بقدم اآلثار السرخية القجيسة بكمية اآلثار جامعة القاىخة،  -
  1995/96العاـ الجراسي 

م اآلثار بكمية اآلداب جامعة حمهاف، العاـ تجريذ مادة "اآلثار السرخية في العرخين اليهناني والخوماني" بقد -
 1999/2000الجراسي 

تجريذ مادتي "تاريخ وأثار مرخ الفخعهنية " بقدم اإلرشاد الدياحي بالسعيج العالي الدياحة والفشادؽ، من العاـ  -
  1998/99حتى  1996/97الجراسي 

 أستاذ زائخ بالخارج )إللقاء محاضخة واحجة(:

 Neue Projekte)في مهضهع "  2001في معيج اآلثار السرخية القجيسة بجامعة تخيخ بألسانيا في أكتهبخ  -1
des Museums von Kairo .)" 

 The)في مهضهع " 2003في معيج اآلثار السرخية القجيسة بجامعة بخاغ بالجسيهرية التذيكية في مايه  -2
Cairo Museum.)" 

 Zur)في مهضهع "  2004لقجيسة بجامعة تخيخ بألسانيا في أغدصذ في معيج اآلثار السرخية ا -3
Bedeutung und Geschichte des Phänomens der leeren Kartuschen im Tempel von 

Edfu.)" 

 )في مهضهع الستاحف والسعارض الخارجية( 2009بكمية الدياحة واألثار، جامعة السمك سعهد، أكتهبخ  -4

 Neues aus Altägypten von der) 2017أكتهبخ  22فختدبهرج بألسانيا بقدم األثار بجامعة  -5
Cheops-Pyramide zum Grab des Tutanchamun) 

 The Egyptian museums and) 2017أكتهبخ  24بقدم عمم الستاحف بجامعة فختدبهرج بألسانيا  -6
their Challenges) 

 .2007، من أغدطذ حتى أكتهبخ مهمة عممية لمجة ثالثة أشهخ بجامعة تخيخ بألمانيا



 لجان وجمعيات عممية:

 2019مايه  27عزه خبيخ بمجشة التاريخ واآلثار بالسجسع العمسي السرخي اعتبارًا من  -

 2018مارس  19عزه السجسع العمسي السرخي اعتبارًا من  -

 .2011مايه  – 2009عزه لجشة قصاع اآلداب بالسجمذ األعمى لمجامعات من أكتهبخ  -

 .2017، ومشح أكتهبخ 2011مايه  – 2002عزه لجشة اآلثار بالسجمذ األعمى لمثقافة من سبتسبخ  -

مشح  International Association of Egyptologists ة الجولية لجارسي اآلثار السرخيةعزه الجسعي -
1986. 

 .2000حتى  1997عزه بالجسعية السرخية لمجراسات التاريخية من  -

 .2010حتى  1996اآلثاريين العخب مشح عزه بجسعية  -

 .1999عزه شخؼ بالسعيج األلساني لآلثار بالقاىخة مشح  -

 :عامة مجالذ إدارة

 2017أغدصذ  26الستحف السرخي الكبيخ، بهزارة األثار، اعتبارًا من ىيئة عزه مجمذ إدارة  -

 2017مايه  30من عتبارًا ألعمى لمثقافة، بهزارة الثقافة، ا عزه مجمذ إدارة السجمذ ا -

 2019حتى  2017يشايخ  9من مة لجار الكتب والهثائق القهمية عزه مجمذ إدارة الييئة العا -

 .2011حتى  2003سكشجرية من يشايخ عزه بسجمذ إدارة متحف مكتبة اإل -

حتى مايه  2008فبخايخ  " التي ترجرىا جامعة عين شسذ، منعزه ىيئة تحخيخ ومجمذ إدارة مجمة "أوف  -
2011. 

 .31/1/2004حتى  1/2/2001عزه مجمذ إدارة الستحف السرخي من  -

 .30/4/2002حتى  1/2/2001عزه مجمذ إدارة لجشة السعارض الخارجية بالسجمذ األعمى لآلثار من  -

حتى  1/2/2001عزه مجمذ إدارة المجشة العميا لقصاع الستاحف بالسجمذ األعمى لآلثار من  -
31/1/2004. 

حتى  1/2/2001عزه مجمذ إدارة المجشة الجائسة لآلثار السرخية بالسجمذ األعمى لآلثار من  -
31/1/2004. 



 مجالذ إدارة أكاديمية:

 2020، ثم مشح ديدسبخ 2011حتى مايه  2009سذ من سبتسبخ عزه مجمذ جامعة عين ش -

والتخاث الحزاري باألكاديسية العخبية لمعمـه والتكشهلهجيا والشقل البحخي فخع أسهاف  رئيذ مجمذ كمية اآلثار -
 .2021حتى فبخايخ  2020من أغدصذ 

سجمذ مثم رئيدًا ل - 2009حتى سبتسبخ  2006مجمذ كمية اآلداب جامعة عين شسذ من سبتسبخ عزه  -
 . 2011حتى مايه 

 .2016/17 لمعاـ الجامعية أخخى خ بالسجمذ م اً ثم عزه 

. ثم رئيذ 2001حتى يشايخ  1998جامعة عين شسذ من سبتسبخ  –عزه مجمذ قدم األثار بكمية اآلداب  -
 .  2011، ثم عزهًا بو حتى مايه 2009سبتسبخ  12حتى  2006مجمذ قدم اآلثار من سبتسبخ 

 حتى األف. 2016ثم عزهًا من إبخيل 

 .2009حتى سبتسبخ  2006مدياحة والفشادؽ من نهفسبخ عزه بسجمذ إدارة السعيج السرخي العالي ل -

  2011حتى مايه  2009هح بجامعة عين شسذ من مارس عزه مجمذ إدارة التعميم السفت -

حتى سبتسبخ  2006جامعة عين شسذ من سبتسبخ  –عزه المجشة الفخعية لمتعميم السفتهح بكمية اآلداب  -
 .2011مسجمذ حتى مايه لثم رئيدًا  2009

حتى  2008جامعة عين شسذ مشح إبخيل  –زه مجمذ إدارة مخكد االستذارات والتجريب بكمية اآلداب ع -
 .2011سجمذ حتى مايه م، ثم رئيدًا ل2009خ بسبتس

حتى سبتسبخ  13/11/2008ستذاري لحهليات كمية اآلداب جامعة عين شسذ، مشح عزه السجمذ اال -
 .2011سجمذ حتى مايه م، ثم رئيدًا ل2009

 .14/5/2011حتى  13/9/2009جامعة عين شسذ من  –رئيذ مجمذ إدارة مخكد اإلبرار بكمية اآلداب  -

 مؤتمخات:

مدخشت بسعبج -مقرهرة ست“)مذاركة بهرقة بحث في مهضهع  1988القاهخة ، السؤتسخ الجولي لمسرخيات -1
 دنجرة"(.

 Die Treppe desمهضهع " )مذاركة بهرقة بحث في 2000القاهخة السؤتسخ الجولي لمسرخيات،  -2
Hinaufsteigens zum Dach des Tempels von Dendera im Neujahrfest.)" 



 Die leeren)مذاركة بهرقة بحث في مهضهع "  2004جخنهبل )بفخندا( السؤتسخ الجولي لمسرخيات،  -3
Kartuschen aus der Regierungszeit von Kleopatra VII. im Tempel von Dendera .)" 

 )مذاركة بكمسة االفتتاح(.  2015فمهرندا )إيطاليا( السؤتسخ الجولي لمسرخيات،  -4

 Recent بهرقة بحث في مهضهع ")مذاركة  2019 نهفمبخبالقاهخة ، السؤتسخ الجولي لمسرخيات -5
Excavations at Arab el-Hisn " .) 

 Annual Conferences of Egyptology of theلسانية آلثار السرخية لمجوؿ الشاشقة باألمؤتسخ ا -6
German countries (SÄK ،) )مذاركة بالحزهر(. 1991بخلين )بألمنيا( 

 )مذاركة بالحزهر(. 1994كخمذ )بالنمدا( (، SÄKلسانية )مؤتسخ اآلثار السرخية لمجوؿ الشاشقة باأل -7

 )مذاركة بالحزهر(. 2001لمنيا( مهندتخ )بأ(، SÄKلسانية )آلثار السرخية لمجوؿ الشاشقة باألمؤتسخ ا -8

 )مذاركة بالحزهر(. 2004مايند )بألمانيا( (، SÄKمؤتسخ اآلثار السرخية لمجوؿ الشاشقة باأللسانية ) -9

في )مذاركة بكمسة  2011اليبدج )بألمانيا( (، SÄKمؤتسخ اآلثار السرخية لمجوؿ الشاشقة باأللسانية ) -10
 فتتاح(.اال

 )مذاركة بالحزهر(. 2012بخلين )بألمانيا( (، SÄKلسانية )السرخية لمجوؿ الشاشقة باألآلثار مؤتسخ ا -11

)مذاركة بسحاضخ بعشهاف  2015نيا( اتخيخ )بألم(، SÄKمؤتسخ اآلثار السرخية لمجوؿ الشاشقة باأللسانية ) -12
"Herausforderungen und Chancen in ägyptischen Antiquitäten.)" 

)مذاركة بسحاضخ  2018مهندتخ )بألمانيا( (، SÄKاآلثار السرخية لمجوؿ الشاشقة باأللسانية )مؤتسخ  -13
 "(.Ägyptisch-deutsche zusammenarbeit in der Ägyptologieبعشهاف "

مذاركة بسحاضخ  ،2019بازل )بدهيدخا( (، SÄKمؤتسخ اآلثار السرخية لمجوؿ الشاشقة باأللسانية ) -14
 ". Aktuelle Ausgrabungen in Arab El-Hisn بعشهاف "

 )مذاركة بالحزهر(. 2007-2006و  2003-1999، القاىخة اريين العخباآلث اتمؤتسخ  -15-21

، الفيـه  والثالث السؤتسخ الدشهي الثاني -22-23  2002و  2001لكمية اآلثار جامعة القاىخة فخع الفيـه
 )مذاركة بالحزهر(.

)مذاركة بكمسو عن  2001(، باريذ )بفخندا( ICOM-arabاإلقميسية لمستاحف العخبية )لقاء السشظسة  -24
 "التهاصل بين الستاحف العخبية"(.



 6th Conference of International" السؤتسخ الدادس لمسشظسة الجولية لمستاحف التاريخية -25
Association of historical museums in Lahti ،" )مذاركة بكمسو عن "  2002الهتي )بفنمنجا(The 

role of the historical museums in Egypt .)" 

لتهاصل الستاحف الجولية بسشاسبة مخور خسذ سشهات عمى إنذاء متحف مييه،  السؤتسخ الجولي -26
 International Conference of museums"  2002شيجا )باليابان( -شيجاراكي-مهمهداني

interconnection in Miho museum in Kyoto مذاركة بكمسو عن "التهاصل بين الستاحف الكبخى( "
 إلعجاد كهادر العسل الستحفي"(.

عاـ عمى افتتاح  100مؤتسخ دولي "عمم الستاحف في القخف الحادي والعذخين"، بسشاسبة االحتفاؿ بسخور  -277
 "متحف لمسكفهفين"(. )مذاركة بهرقة بحث في مهضهع 2002بالقاهخة ديدمبخ الستحف السرخي 

"،  The Aegyptus et Pannonia IV. Symposium in Budapstالسؤتسخ الخابع مرخ وبانهنيا "  -28
 "(.A Statuette of Psamtik I with a Spear)مذاركة بهرقة بحث "  2006بهدابدت )بالمجخ( 

 International Symposium of the „Ägypten zwischen innerem Zwistمؤتسخ دولي عن "  -29
und äußerem Druck. Die Zeit Ptolemaios’ VI. bis VIII.“ in Heidelberg  ،" هايجلبخج

 Die ptolemäische Königin als)مذاركة بهرقة بحث في مهضهع "  2007)بألمانيا(  سبتمبخ
Weiblicher Horus.)" 

 Zwischen Freundschaft und kultischer Vereherung: Formen undعن " دولي مؤتسخ  -30
Wandel grenzüberschreitender Zugehörigkeit in der Antike ،" 2007تخيخ )بألمانيا( أكتهبخ 

 )مذاركة بالحزهر(.

 Cultural tradition in Egypt and Beyond: from ancient time up toمؤتسخ دولي عن "  -31
globalisation ،"اركة بهرقة بحث في مهضهع " )مذ 2008القاهخة أكتهبخCo-regent of Cleopatra 

II.)" 

 مكتبةالسشتجى الجولي الخابع لمخصهط والشقهش والكتابات في العالم عبخ العرهر "الشقهد في العالم"،  -32
 )مذارؾ بالحزهر( 2009اإلسكنجرية مارس 

 مارس 25-24عمى لمثقافة بالمجمذ األنجوة "السجتسع السرخي في العرخ البصمسي" لجشة اآلثار  -33
 )مقخر الشجوة ومذارؾ بهرقة بحث في مهضهع "مالمح الثهرة السرخية في عرخ بصمسيهس الخامذ"( 2010

 Ägyptische Königinnen durch dieالتاريخية السرخية  نجوة "ممكات مرخ عبخ العرهر -34
geschichtliche Perioden Ägyptens بالتعاوف مع متاحف بخلين وىانهفخ وىيمجسيايم وجامعات بهف "



ومذارؾ بهرقة بحث في . )مقخر 2013ينايخ  19بالمكتب الثقافي المرخي ببخلين، وميهنخ، وسهانديو )ويمد(، 
 "(Die Gottesgemahlin des Amunمهضهع "

" Recent Excavations at Arab el-Hisn السؤتسخ الجولي بأسهاف تشظيم السعيج األلساني بالقاىخة "  -35
 .2019مارس  27
إبخيل  2السؤتسخ العمسي الدشهي لجامعة عين شسذ "حفائخ جامعة عين شسذ بعخب الحرن بالسصخية"  -36

2019. 
 ( بجامعة السشرهر "The Sixth Delta Survey Workshopالسؤتسخ الدادس لمسدح األثخي بالجلتا ) -37

Recent Excavations at Arab el-Hisn "13  2019إبخيل. 
 Recent Excavations السؤتسخ الخابع لبعثات الحفائخ بالسهاقع األثخية السرخية بهزارة اآلثار بالدمالك " -38

at Arab el-Hisn "22  2019إبخيل. 
 2021أبخيل  6جامعة عين شسذ، مذاركة بكمسة عن قرخ الدعفخاف، ونجوة السهمياوات السمكية،  مؤتسخ -39

 دورات:

 بجامعة القاىخة. 1997الجورة التجريبية إلعجاد السعمم الجامعي سبتسبخ  -

 بجامعة عين شسذ. 2005دورة "اتخاذ القخارات وحل السذكالت" أغدصذ  -

 بجامعة عين شسذ. 2005دورة "إدارة الهقت وضغهط العسل" أغدصذ  -

 بجامعة عين شسذ. 2006دورة "تهكيج الجهدة واالعتساد" يهليه  -

 بجامعة عين شسذ. 2006دورة "استخجاـ التكشهلهجيا في التجريذ" أغدصذ  -

، إشخاؼ 2009ألوربي" مايه تحاد اورشة عسل حهؿ "بخامج التعميم اإللكتخوني والتعمم عن بعج في دوؿ اال -
 تحاد األوربي.عتساد بالتعاوف مع االالييئة القهمية لزساف الجهدة واال

، إشخاؼ الييئة القهمية لزساف الجهدة 2009ورشة عسل حهؿ "بخامج التعميم اإللكتخوني والتعمم عن بعج" مايه  -
 عتساد بالتعاوف مع مجمذ التجريب األمخيكي لمتعمم عن بعج.واال

 .2021دورة "ترسيم البخامج الجراسية في ضهء التعمم القائم عمى الججارات" فبخايخ  -

 .2021دورة "تقهيم التعمم القائم عمى الججارات" فبخايخ  -

 .2021دورة "التجريذ في ضهء التعمم القائم عمى الججارات" فبخايخ  -

 

 



 الجهدة واالعتماد وورش عمل لتطهيخ التعميم:

 2008جامعة عين شسذ مشح عاـ  –في إعجاد مذخوع إنذاء نظاـ داخمي لمجهدة لكمية اآلداب  . السذاركة1
 (.2008)قجـ السمف إلى المجشة القهمية لزساف الجهدة بالتعميم العالي 

 (.2008. السذاركة في إعجاد ممفات التقجـ لسذخوع التصهيخ السدتسخ والتأىل لالعتساد )رئيذ قدم اآلثار 2

مايه  -2009خوع التصهيخ السدتسخ والتأىيل لالعتساد لكمية اآلداب جامعة عين شسذ )سبتسبخ . مجيخ مذ3
 (، وإعجاد ممف السذخوع واعتساده وتقجيسو لمييئة القهمية لمجهدة واالعتساد.2011

 ثالًثا: إنذاء دبمهمات مهنية:

 .2009. إنذاء دبمـه ميشي "التخجسة التصبيكية" بالتعميم السفتهح بجامعة عين شسذ عاـ 1

 .2009. إنذاء دبمـه ميشي "جهدة وسالمة الغحاء" بالتعميم السفتهح بجامعة عين شسذ عاـ 2

 .2009. تصهيخ مشيج الجبمـه السيشي "الخبخاء العقاريين" بالتعميم السفتهح بجامعة عين شسذ عاـ 3

 رابًعا المذاركة في إنذاء مؤسدات ثقافية وعممية كبخى:

 (2016-2014الستحف القهمي لمحزارة السرخية ) -
 (2016-2014الستحف السرخي الكبيخ ) -

 خامًدا إعادة تطهيخ وإحياء مهاقع تخاث ثقافي:

 2014إعادة تصهيخ وافتتاح شارع السعد لجين هللا، سبتسبخ  .1
 .2014تصهيخ وافتتاح متحف السجهىخات السمكية باإلسكشجرية، أكتهبخ  إعادة .2
 .2014إعادة تصهيخ وافتتاح الجبانة الفاشسية بأسهاف ديدسبخ  .3
 .2015إعادة تصهيخ وافتتاح متحف قرخ السشيل، مارس  .4
 (.2016-2014إعادة تصهيخ والتجييد لالفتتاح لستحف الفن اإلسالمي بالقاىخة ) .5

 تهقيع شخاكات تبادل خبخات ثقافية: :أوالً : دولي تعاون 

ة محزار القهمي لستحف الو  ،الستاحف السرخية مسثمة في كل من الستحف السرخي  تفاقية تعاوف بيناتهقيع . 1
ت ات وتبادؿ الديار اوالستحف السرخي الكبيخ مع الستحف الهششي الجهرجي في مجاؿ تبادؿ الخبخ  السرخية،

 الستحفي والبحث العمسي في مجاالت عمم اآلثار السختمفة.والتجريب عمى أساليب العخض 



 تهقيع شخاكات في مجال محاربة اإلتجار غيخ المذخوع في اآلثار:ثانًيا: 

في مجاؿ محاربة اإلتجار غيخ السذخوع  إسبانياجسيهرية مرخ العخبية ومسمكة  اتفاقية التعاوف بين حكهمة. 1
 .2015 في السستمكات الثقافية والعسل عمى عهدتيا إلى مهششيا األصمي

في مجاؿ محاربة اإلتجار غيخ السذخوع  مسمكة األردفجسيهرية مرخ العخبية و  اتفاقية التعاوف بين حكهمة. 2
 .2015 في السستمكات الثقافية والعسل عمى عهدتيا إلى مهششيا األصمي

في مجاؿ محاربة اإلتجار غيخ السذخوع في  روسياجسيهرية مرخ العخبية و  اتفاقية التعاوف بين حكهمة. 3
 .2015 السستمكات الثقافية والعسل عمى عهدتيا إلى مهششيا األصمي

ة حزار قهمي لمستحف الالالستاحف السرخية مسثمة في كل من الستحف السرخي و  تفاقية تعاوف بين. ا4
ت راات وتبادؿ الدياخ والستحف السرخي الكبيخ مع الستحف الهششي الجهرجي في مجاؿ تبادؿ الخب ية،السرخ 

 .2015 والتجريب عمى أساليب العخض الستحفي والبحث العمسي في مجاالت عمم اآلثار السختمفة

ديجة إيخيشا بيكهفا . إشالؽ مبادرة "متحجوف مع التخاث" بالتعاوف مع مشظسة اليهندكه من القاىخة في حزهر ال5
 .2015 مجيخ عاـ اليهندكه

 2002إنذاء مخكد تجريب السخمسين بالتعاوف مع مخكد البحهث األمخيكي عاـ  -
 2002إنذاء معسل تخميم وصيانة البخدي بالتعاوف من مخكد البخدي بدخاكهزا / إيصاليا عاـ  -

 :امةالمذاركة في مذاريع ع

حتى مارس  2014إشخاؼ عمى مذخوع تصهيخ القاىخة التاريخية/اإلسالمية، بالتشديق مع اليهندكه )يهنيه  -
2016.) 

 (2015الذخكة القابزة لالستثسار في مجاؿ الخجمات في وزارة اآلثار ) السذاركة في إنذاء -

اؿ الجليل اإللكتخوني مذخوع عسل مهقع "مرخ الخالجة" عن الحزارة السرخية عمى شبكة اإلنتخنت وإدخ -
-IBM (2001وشخكة  CULTNATبالستحف السرخي بالتعاوف مع مخكد تهثيق التخاث الثقافي والصبيعي 

2002) 

  2002عاـ  الستحف السرخي  في إنذاء مجرسة وورشة عسل لؤلشفاؿ -
 2002إنذاء مخكد معمهمات الستحف السرخي عاـ  -

 :إشخاف عمى الخسائل العممية

 ه دكتهرا  رسائل 6 -



 رسالة ماجدتيخ 24 -

خ بجامعات عين شسذ والقاىخة يرسائل دكتهراه وخسدة عذخ رسالة ماجدت تدعباإلضافة إلى مشاقذة  -
 .والسشهفية واإلسكشجرية واألزىخ وحمهاف وششصا

 العممية: الكتب

1. Sokar-Osiris-Kapelle im Tempel von Dendera, Hamburg 1995. 

2. Ein ptolemäisches Pristerdekret aus dem Jahr 186 v. Chr. eine neue Version 
von Philensis II in Kairo, APF-Beiheft 20, München und Leipzig 2005. 

3. Catalogue Général of Egyptian Antiquities in the Cairo Museum, Statues of 
the XXVth.  and   XXVIth.  Dynasties, Nr.  48601-48649, Cairo 1999. (together 
with Jack A. Josephson) 

التاريخ السرخي القجيم من البجاية إلى نياية الجولة الهسصى )باالشتخاؾ مع زكية شبهزادة(، القاىخة  .4
2000. 

 أثار مرخ القجيسة من أقجـ العرهر حتى نياية الجولة الهسصى )باالشتخاؾ مع سعيج عبج الحفيظ(، .5
 .2000القاىخة 

 .2002وثائق الستحف السرخي، القاىخة  .6

 .2010، الصبعة الثانية 2007مجخل إلى عمم اآلثار، القاىخة الصبعة األولى  .7

، القاىخة 13الستاحف السرخية، سمدمة مهسهعة الثقافة التاريخية واألثخية والحزارية، التاريخ القجيم  .8
2007. 

 .2008قاىخة آثار ما قبل التاريخ، ال .9

 .2009مشيج البحث في اآلثار السرخية، القاىخة  .10

 .2017القاىخة  -ممكات مرخ، الييئة السرخية العامة لمكتاب  .11

 .2020القاىخة  –عبق التاريخ واستذخاؼ السدتقبل  -.   قرخ الدعفخاف 12

 .2021 القاىخة –الييئة السرخية العامة لمكتاب ، سمدة رؤية، .   نداء عمى عخش مرخ13

 .2021القاىخة  –. ما عمم اآلثار، سمدمة ما؟ الييئة السرخية العامة لمكتاب 14
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 2010 ربيع 16العجد ، جامعة عين شسذ –، مجمة أوف نيب آثار مرخ .5
 2010ربيع  16العجد ، جامعة عين شسذ –، مجمة أوف "متحف بهالؽ" أبيس وأسهد .6
، السخأة ومكانتيا في مرخ القجيسة، .7  2015مارس  21 جخيجة السرخي اليـه
 2015إبخيل  4 -مارس  28جخيجة السرخي اليهـ، ، 2-1ماعت  .8
، أعياد مرخ القجيسة، .9  2015إبخيل  11 جخيجة السرخي اليـه

، ،3-1أصل التقهيم مرخ  .10  2015مايه  2إبخيل،  25إبخيل،  18 جخيجة السرخي اليـه
، الصب السرخي القجيم، .11  2015مايه  9 جخيجة السرخي اليـه
 2015مايه  16 جخيجة السرخي اليهـ، ،األىخامات أعجهبة العجائب .12
13.  ،  2015مايه  23بيت الحياة، جخيجة السرخي اليـه
، جخيجة ،مرخ الفخعهنية يالتعميم ف .14  2015مايه  30 السرخي اليـه
 2015يهنيه  6 ، جخيجة السرخي اليهـ،عيج أوبت ومهلج أبه الحجاج .15
 2015يهنيه  13األقرخ، جخيجة السرخي اليهـ،  .16
 2017الشادي السرخي الجبمهماسي، مايه  –ماعت والفالح الفريح، مجمة الجبمهماسي  .17
 2017الشادي السرخي الجبمهماسي، مايه  –الجبمهماسي  السمكة حتذبدهت، مجمة .18
، 2017الشادي السرخي الجبمهماسي، سبتسبخ  –، مجمة الجبمهماسي 2، 1نفختيتي جالجسيمة السمكة  .19

 .2017ونهفسبخ 
 2018الشادي السرخي الجبمهماسي، مارس  –السخأة ومكانتيا في مرخ القجيسة، مجمة الجبمهماسي  .20

 :محمية محاضخات تثكيفية إلقاء

 2007"سسات السعبج السرخي في العرخين اليهناني والخوماني" السجمذ األعمى لمثقافة، ديدسبخ  -1

 2008"القشاع في الجراما السرخية القجيسة" السجمذ األعمى لمثقافة، نهفسبخ  -2

 2015سبتسبخ  15"مرخ القجيسة والتهاصل الحزاري" بالسجرسة اليابانية بالجيدة،  -3

 2015نهفسبخ  8"التهاصل الحزاري في مرخ" بأكاديسية الذخشة بالقاىخة،  -4

 2015نهفسبخ  24"استكذاؼ األىخامات وأسخارىا" بسجمذ األعساؿ السرخي الكشجي،  -5

بسقخ "السخأة السرخية في السجتسع واالقتراد السرخي القجيم" بالسؤتسخ العالسي الثاني لديجات شخكاء الشجاح  -6
 2016فبخايخ  17جامعة الجوؿ العخبية، 

 2016يهليه  31"التهاصل الحزاري" بجار الكتب بباب الخمق،  -7

"السؤسدة العدكخية في مرخ القجيسة" في نجوة "العدكخية السرخية بين القجيم والحجيث"، بجار الكتب بباب  -8
 2016أكتهبخ  23الخمق، 



 2017مارس  19بجار الكتب بباب الخمق، "السخأة والجساؿ في مرخ القجيسة"  -9

 .2017ديدسبخ  7"اكتذاؼ أسخار اليـخ األكبخ ومقبخة تهت عشخ أمهف"، جسعية األثار باإلسكشجرية،  -10

 .2018يشايخ  28"حمقة نقاش كتاب ممكات مرخ" ضسن فاعميات السعخض الجولي لمكتاب بالقاىخة،  -11

 .2018فبخايخ  10تهت عشخ أمهف"، جسعية التخاث بالقاىخة "الججيج في اليـخ األكبخ ومقبخة  -12

 .2018فبخايخ  18"التهاصل الثقافي والحزاري بسرخ" مخكد حزارة وتخاث الفيـه بجامعة الفيـه  -13

 .2018مارس  3"مفيـه ماعت عشج السرخي القجيم" مؤسدة البشاء اإلنداني والتشسية  -14

 .2018مارس  19المجشة الثقافية بشادي الجديخة  "مفيـه ماعت عشج السرخي القجيم" -15

 .2018مارس  24"السخأة ومكانتيا في مرخ القجيسة"، جسعية التخاث بالقاىخة  -16

 .2018إبخيل  14"التهاصل الحزاري في مرخ" مؤسدة البشاء اإلنداني والتشسية  -17

 .2018إبخيل  30"مفيـه ماعت عشج السرخي القجيم" السجسع العمسي السرخي  -18

 .2018مايه  6وزارة التعميم العالي  –"التهاصل الحزاري في مرخ" معيج إعجاد القادة بحمهاف  -19

 2018أكتهبخ  18"السهسيقى الفخعهنية" السؤتسخ الصبي بالغخدقة  -20

 .2018 أكتهبخ 27"نداء عمى عخش فخعهف" مؤسدة البشاء اإلنداني والتشسية  -21

 .2018نهفسبخ  15إمبخاشهر العالم القجيم" الرالهف البحخي بالدمالك "تحتسذ الثالث  -22

 .2019يشايخ  MUST.-Edu  ،19"الستاحف السرخية وعمم الستاحف" بجورة    -23

 .2019يشايخ  28"الحخؼ السرخية القجيسة" بسدخح اليشاجخ مع د. حداـ إسساعيل،  -24

 .2019فبخايخ  1الستحف السرخي" بالستحف السرخي،  "الحزارة السرخية القجيسة ومجسهعة -25

 .2019فبخايخ  10"التهاصل الحزاري السرخي" بأكاديسية األوقاؼ بالدادس من أكتهبخ،  -26

" بالسجمذ األعمى لمثقافة لجشة العمـه الثقافية،  -27  .2019فبخايخ  19"التهاصل الحزاري لمعمـه

الحزاري السرخي" األكاديسية السرخية لميشجسة والتكشهلهجيا الستقجمة التابعة لهزارة اإلنتاج  "التهاصل -28
 .2019فبخايخ  21الحخبي، 

 .2019مارس  23"السخأة والجساؿ في مرخ القجيسة" في مكتبة القاىخة الكبخى،  -29



 .2019مايه  26، األوبخج –ـ نقابة أشباء األسشاف بالفيه  الحزاري" معالحزارة السرخية والتهاصل " -30

 .2019سبتسبخ  21" بأكاديسية ناصخ العدكخية، صفحات من الحزارة السرخية" -31
 2019سبتسبخ  24"التهاصل الحزاري السرخي" بأكاديسية ناصخ العدكخية، -32

سبتسبخ  28"مرخ أـ الحزارات" بفشجؽ سفيخ، صالهف ثقافي مرخ بيت العخب، د. جيياف عبج الهاحج،  33
2019. 

"االكتذافات الحجيثة وأسخار من الحزارة السرخية" باألكاديسية السرخية لميشجسة والتكشهلهجيا الستقجمة  -34
 .2019أكتهبخ  15)بجعهة من أ.د. وحيج غخيب عسيج األكاديسية( 

 .2019أكتهبخ  19"العدكخية السرخية عبخ العرهر" بكمية الحخب بأكاديسية ناصخ العدكخية،   -35

عاـ عمى قخار انذاء الستحف  125" الخجيهي عباس حمسي الثاني والستحف السرخي" بسشاسبة مخور  -36
نهفسبخ  7جامعة عين شسذ  -السرخي، مع األميخ عباس حمسي حفيج الخجيهي عباس حمسي، بكمية اآلداب 

2019. 

الحزارة السرخية" بالذخاكة مع محاضخة بكمية الدياحة والفشادؽ بجامعة السشرهرة، عن "صفحات من  -37
 .2019نهفسبخ  24، صالهف "بيت العخب"

ديدسبخ  26، بجار األوبخا سخكد سيشسا الحزارة خمف السدخح الرغيخبنجوة عن "السخأة في مرخ القجيسة"  -38
2019. 

 .2020 يشايخ 4 ،" مؤسدة البشاء اإلنداني والتشسيةصفحات من الحزارة السرخية" -39

 .2020يشايخ  15، نجوة "البحخية السرخية عبخ العرهر" بجار الكتب بباب الخمق -40

"صفحات من الحزارة السرخية" بسكتبة اإلسكشجرية بسشاسبة تجشين فخع الرالهف البحخي في اإلسكشجرية،  -41
 .2020ديدسبخ  3

ديدسبخ  16دستهر مرخ القجيسة"، بالجسعية السرخية لالقتراد الدياسي واإلحراء والتذخيع،  –"ماعت  -42
2020. 

 .2021فبخايخ  4أونالين السهسم الثقافي لكمية اآلثار،  محاضخة "صفحات من الحزارة السرخية" -43

 إلقاء محاضخات تثكيفية دولية:



 Geschichte des ägyptischen Museums und "تاريخ الستحف السرخي ومجسهعتو األثخية -1
seiner Sammlungبسجيشة  " بالتعاوف مع الجسعية السرخية األلسانية في شساؿ ألسانيا، بستحف األثشهلهجيا

 .2011ديدسبخ  11ىامبهرج، 
 2012 إبخيل 9 ،الدفارة السرخية في بخلين" Die Kultur der Pharaonenالحزارة الفخعهنية " -2

 Geschichte des ägyptischen Museums undتاريخ الستحف السرخي ومجسهعتو األثخية  " -3
seiner Sammlung ،2012أكتهبخ  17" بالستحف السرخي بجامعة بهف  

 .2012ديدسبخ  5"الثهرات السرخية عبخ العرهر"، بالسكتب الثقافي السرخي ببخلين،  -4
ع السخأة السرخية الحالية" وبالتعاوف مع جسعية "مخحب في بخلين" "السخأة في مرخ القجيسة، ومجى تذابيا م -5

مارس  21، بالسكتب الثقافي السرخي ببخلين، العخب الخاصة بالديجات الجبهماسيات وزوجات الجبمهماسيين
2013. 

 23لمجالية السرخية بسجيشة آخن،  Kulturelle Kontinuität in Ägypten"التهاصل الحزاري في مرخ  -6
 2013س مار 
 11"الحزارة السرخية والسذخعات األثخية الهاعجة" في لقاء يـه الدياحة السرخية بالدفارة السرخية ببخلين،  -7

 2013سبتسبخ 
" ضسن بخنامج ثقافي Frauen und Schönheit im alten Ägypten "السخأة والجساؿ في مرخ القجيسة -8

 2013سبتسبخ  13تشظيم بمجية حي تدمشجورؼ ببخلين، 

بالسكتب " Ägyptische Zivilisation und Ägyptomanie "الحزارة السرخية والهلع بالسرخيات -9
 2014فبخايخ  10، الثقافي السرخي ببخلين

، الدفارة السرخية في بخلين" بKulturelle Kontinuität in Ägypten "التهاصل الحزاري في مرخ -10
 2014إبخيل  30

 2014مايه  9، بالسكتب الثقافي السرخي ببخلينالعسارة السرخية القجيسة" " -11

 .2014" بسقخ اليهندكه بباريذ، أغدصذ Three Museums"ثالث متاحف  -12

 2014أكتهبخ  8" بسقخ اليهندكه بباريذ، The Egyptian Museums"الستاحف السرخية  -13

14- " Ancient Egypt, Contemporary Egyptology. Assessment, Issues and Future 
Perspectives 2015إيصاليا، أغدصذ  –"، السؤتسخ الجولي التاسع لؤلثار السرخية بفمهرندا. 

 2016أكتهبخ  30لرالهف الجدائخ لمكتاب،  21"تاريخ مرخ الفخعهنية، رؤى متججدة" بالجورة  -15

 2017يشايخ  30بالكهيت، الشظاـ" بجار األثار اإلسالمية -العجؿ-"ماعت، الحق -16



17- "Journey of the Holy Family ،" مارس  26 ،الهاليات الستحجة األمخيكية –بالكشيدة الكبخى بسيخالنج
2017 

18- "Civilization Continuity in Egypt ،" 27 ،الهاليات الستحجة األمخيكية –األكاديسية البحخية بسيخالنج 
 2017مارس 

19- "Discovery of the Secrets of the Great Pyramid and the Tomb of Tutankhamun ،"
 2017مارس  28 ،الهاليات الستحجة األمخيكية –مكتبة الكهنجخس األمخيكي 

20- "Discovery of the Secrets of the Great Pyramid and the Tomb of Tutankhamun ،"
 2017مارس  29 ،مخيكيةالهاليات الستحجة األ –ناشيهناؿ جيهجخافك بهاششصن 

21- "What is New in Egyptian Antiquities ،" نقابة السحامين بتشديق القشرمية العامة بشيهيهرؾ– 
 2017مارس  31 ،الهاليات الستحجة األمخيكية

22- "Beautiful Nefertiti ،2017نهفسبخ  22"، لدوجات الجبمهماسيين الدفارة السرخية ببخلين. 
" بالستحف China – Ägypten: Wiegen der Welt" الرين ومرخ ميداف العالم عنجمدة نقاش  -23

 .2017نهفسبخ  22، السرخي ببخلين

24- "Entdeckung der Geheimnisse der großen Pyramide und des Grabes von 
Tutanchamun ،2017نهفسبخ  23"، بالسكتب الثقافي السرخي ببخلين. 

25- "Recent Excavations at Arab el-Hisn 2018نهفسبخ  8" بالجامعة األمخيكية بالقاىخة 

 - National Geographicفي   ”Women on the throne of the Pharaoh“ محاضخة عن  -26
Washington, D.C. ،2  2019مايه 

 ,Women on the throne of the Pharaoh” - jointly with Dr. Betsy Bryan“محاضخة عن  27-
President of ARCE Board of Governors - The Metropolitan Club of the City of 

Washington ،3  2019مايه 

 Recent Excavations at Arab el-Hisn” - at the ARCE Pennsylvania“محاضخة عن   28-
Chapter  ،4  2019مايه 

 Recent Excavations at Arab el-Hisn” - at the ARCE New England“محاضخة عن   29-
Chapter (Boston University)  ،8  2019مايه 



 Women on the throne of the Pharaoh” - at the ARCE Dallas, TX“محاضخة عن   30-
Chapter (Southern Methodist University)  ،11  2019مايه 

 Secrets of the Egyptian Antiquities - New Discoveries” - at the“محاضخة عن   31-
UQAM (Universite du Quebec a Montreal) ،13  2019مايه 

 Secrets of the Egyptian Antiquities - New Discoveries” - at the“حاضخة عن م -32
Carleton Dominion - Chalmers Center - Ottawa  ،14  2019مايه 

 Secrets of the Egyptian Antiquities - New Discoveries” - at the“محاضخة عن  33-
SSEA Toronto Chapter  ،15  2019مايه 

 Egyptian Civilization and New Era of the Egyptian Antiquities” - at“محاضخة عن  34-
Parliament of Ontario, Canadathe   ،22  2019يهليه 

 Egyptian Civilization and Secrets of the Egyptian Antiquities” - at the“محاضخة عن  35-
Canada -Educational Egyptian Replica Museum in Mississauga, Toronto   ،22 يهليه 

2019 

 African Museum ofفي متحف الفن اإلفخيقي ) " Secrets of the Egyptian Civilizationمحاضخة عن " -36
Art 2019أكتهبخ  25( ببمجخاد. 

ببمجخاد بالسعخض الجولي لمكتاب  ،غة الرخبيةملا " وتخجستو إلىممكات مرخ"نجوة وحمقة نقاش عن كتاب  -37
 .2019أكتهبخ  27

 Radar survey Project of KV 62 and Recent Excavations at Arab محاضخة بعشهاف " -38
el-Hisn 2019ديدسبخ  19، " بالستحف البخيصاني. 

" مهجية لمجسيهر األمخيكي )أونالين( بتشديق Journey through Ancient Egyptمحاضخة بعشهاف " -39
مايه  28 مع السدتذار الثقافي السرخي في واششصن )أ.د. دمحم حسدة( وبخعاية الدفارة السرخية في واششصن،

2020. 

لمجسيهر الكشجي بتشديق مع الدفيخ أحسج أبه  ة)أونالين( لديارة مهقع سقارة األثخي مهجيجهلة افتخاضية  -40
 .2020يهليه  8زيج سفيخ مرخ في كشجا، 

 نجوات وورش عمل:في تنعيم ومذاركة بكممة 

 ـ2011أكتهبخ 11-10نجوة اإلماـ دمحم عبجه بالسكتب الثقافي السرخي ببخلين  -1



" بالتعاوف مع قدم األثار Assiut archäologische Ausgrabungenنجوة "الحفائخ األثخية أسيهط  -2
 2012السرخية القجيسة بجامعة بخلين الحخة، فبخايخ 

3- "Geschichte der höheren Bildung, Wissenschaftskultur في نجوة ،"
"Regionalkompetenz: Ägypten)أكاديسية ىيئة التبادؿ  بالتعاوف مع بخلين " )االختراص اإلقميسي: مرخ

 2012مايه  8-7( في DAADالعمسي األلسانية )

 Interkulturelles ورشة العسل الجولية في مهضهع "بين الثقافات لتحقيق تفاىسات العمـه والتكشهلهجيا -4
Verständnis von Wissenschaft und Technik لمعمـه والعمـه اإلندانية.  بخانجنبهرج -" بأكاديسية بخلين

 2012أكتهبخ  15
باالشتخاؾ مع جسعية ، " Menoufia and the Archaeological Survey نجوة السشهفية والسدح األثخي " -5

 2013نهفسبخ  9بالسكتب الثقافي السرخي ببخلين، استكذاؼ مرخ، 

 2013نهفسبخ  16السرخية في بخلين، ، بالدفارة "دعم العمم في مرخ مع عمساء مرخ بألسانيا"ورشة عسل  -6

نجوة "السخأة العخبية والثقافة العخبية" بالتعاوف مع السكاتب الثقافية العخبية في بخلين، بالجامعة التقشية ببخلين،  -7
 2013نهفسبخ  30

 ، بالتعاوف مع كمية األثار جامعة القاىخة، وقدم األثار بجامعة"Tuna el-Gebel تهنا الجبل"مؤتسخ  -8
 .2014يشايخ  ميهنخ، بجامعة ميهنخ.

-27الرشاعات اإلبجاعية ودورىا في تحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة" المجشة الهششية لميهندكه بالقاىخة "نجوة  -9
 .. مذارؾ بهرقة في مهضهع "تأصيل الرشاعات الثقافية ... الحمي عشج الفخاعشة"2018فبخايخ  28

، مذاركة بسهضهع "األـ 2018مارس  20"السخأة عبخ العرهر" بالسجمذ األعمى لمثقافة مذاركة،  نجوة -10
 ومكانتيا في مرخ القجيسة".

 22-21ورشة عسل "دراسات في معبج دنجرة" بسعبج دنجرة بقشا بالتعاوف مع مشصقة آثار دنجرة، ومحافظة قشا  -11
 بسهضهع "تأريخ الخخاشير الفارغة بسعبج دنجرة ومعانييا".مذاركة ، و رئيذ ومقخر ورشة العسل، 2018مارس 

بقاعة السؤتسخات الكبخى بجامعة عين شسذ، رئيذ  –مؤتسخ معًا من أجل مرخ مع محافظة القاىخة   -12
 .2018يهليه  2-1، الجمدة الدابعة "السؤسدات التعميسية ودورىا في دعم ثقافة السهاششة"

مخكد الجراسات البخدية والشقهش بجامعة عين شسذ بعشهاف "الصب والريجلة في  رئاسة الجمدة األولى بشجوة -13
 .2018ديدسبخ  18، مرخ والذخؽ األدنى القجيم من العرهر القجيسة حتى العرخ اإلسالمي السبكخ"



إدارة نجوة "مهروثات الحزارة اإلسالمية وأثخىا عمى السجتسع السرخي" لمجكتهر أحسج الذهكي، ضسن  -14
 .2018ديدسبخ  25، فاعميات لجشة األثار بالسجمذ األعمى لمثقافة

 ن باإلضافة إلى العجيج من األحاديث الثقافية في البخامج اإلذاعية والتمفديه

 


