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 ـ عضو اتحاد األثريين العرب 1   
 ـ عضو اتحاد المؤرخين العرب  2   
 ـ عضو الجمعية التاريخية  3   

 المشاركة في الهيئات العممية : 
 ـ عضو هيئة التحكيم في مجمة مزكز دراسات الشرق األوسط  1   

 األنشطة العممية والطالبية داخل الجامعة
 الخاصة بالكمية الصينيةأ : أعد الئحة قسم المغة 

 بالكميةب: أعد الئحة قسم لغات الشرق األقصى 
 المجان: عضوية  ج

 2011حتى عام  رئيس لجنة تنمية موارد الكمية - 1
 م. 2002-2001عضو لجنة الدراسات العميا بالكمية عن األعوام  -2
  2011م.،  2003-2002عضو لجنة شئون الطمبة عن األعوام   -3
 م. 1999عضو لجنة المكتبات بالكمية عام  -4
  2011-2009عضو لجنة شئون البيئة  -5

 : أنشطة عممية داخل القسم  د
: شـــارك فـــي وضـــا الالئحـــة الجديـــدة لممقـــررات الدراســـية لطمبـــة مرحمـــة الميســـانس والدراســـات  1

 العميا بقسم التاريخ .
 : شارك في وضا الئحة التعميم المفتوح )التاريخ واآلثار(  2
جبانة قويسـنا( : أعد مشروع بحثي بأسم قسم التاريخ واآلثار تحت عنوان ) حفائر عممية في 3

 2010عام 
منطقـــة تـــل أتريـــب : أعـــد مشـــروع بحثـــي بأســـم قســـم التـــاريخ واآلثـــار تحـــت عنـــوان ) تطـــوير  4

 2013األثرية ( عام 
 : عضو في كل حمقات البحث التي يقيمها القسم في دوراتها النصف سنوية . 5
فـدين وزيادتهـا ، مشروع الئحة مالية خاصة بتعديل مكافأة اآلشـراف عمـى الطـالب الوا: أعد  6

 وذلك بغرض تشجيا السادة األساتذة عمى اآلشراف ، وهي اآلن قيد الدراسة بإدارة الجامعة
  2015،  2014،  2013: الشراف العممي عمى رحالت قسم التاريخ واآلثار عن األعوام  7
  2012: عدل الئحة شعبة اآلثار عام 8
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 2012: وضا خطة لدور ارشاد سياحي بالقسم  9
 : األنشطة الطالبية داخل الكمية ه

 م .2000-1996: رائد المجنة االجتماعية والرحالت بالكمية عن األعوام  1
 م.2002: رائد أسرة األرض الطيبة بالكمية عام  2
 2011-م. 2009-2008: رئيس كنترول الفرقة األولي والثانية بالكمية في العـام الدراسـي  3

- 2014 
 2011-2009ية بالكمية : رائد المجنة العمم 4

 الدورات التعميمية داخل الجامعة وخارجهاو : 
 مدرب معتمد داخل الجامعة ، حيث يقوم بتدريب أعضاء هيئة التدريس في البرامج اآلتية : : 4

 مهارات االتصال  -1
 اإلدارة الجامعية   -2
  أخالقيات ومنهجية البحث العممي -3

 : خارج الجامعة 2
التمهيديــة لتــدريب أعضــا  هيئــة التــدريس ، مــن المركــز القــومي لتنميــة : حاصــل عمــي الــدور 1

 قدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات ، والتابا لوزارة التعميم العالي .
 : الدورات التعميمية التي حصل عميها الباحث من داخل الجامعة وخارجها  ز 

 أ : داخل الجامعة 
 : دورة أدبيات وأخالقيات المهنة  1
 : دورة صنا القرار  2
 : دورة مشروعات البحوث التنافسية  3

 ب : خارج الجامعة
: حاصــل عمــي الــدور التمهيديــة لتــدريب أعضــا  هيئــة التــدريس ، مــن المركــز القــومي لتنميــة 1

 ، والتابا لوزارة التعميم العالي. TOTقدرات أعضا  هيئة التدريس والقيادات 
 ك فيها الباحث : المؤتمرات والندوات التي شار ح 

 أ : المشاركة ببحوث
م ببحـث تحــدت عنـوان : ر نشــر  2002: شـارك فــي أعمـال مــؤتمر األثـرين العــرب فـي عــام  1

 وتحميل عمالت رومانية اكتشفت حديثًا في مصر ر .
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ببحـــث تحــــت عنــــوان :  2007: شـــارك فــــي ســـيمينار الجمعيــــة التاريخيـــة فــــي نـــوفمبر عــــام  2
 الروماني في ضو  أوراق البردي ر . رالميبيون في مصر في العصر 

م ببحــث تحــت عنــوان : رتجــارة 2008: شــارك فــي أعمــال مــؤتمر األثــرين العــرب فــي عــام  3
 .اني فخارية اكتشفت حديثًا في مصرالبطالمة الخارجية من واقا طبعات أختام مقابض أو 

 وحتى تاريخه . 2013: أحد مقررى الجمعية التاريخية ابتدا  من  4
 شاركة بالحضور ب : الم
 م. 2008،  2003-2001: أعمال مؤتمر األثرين العرب في األعوام  1
 م.  2008،  2003- 2002: أعمال مؤتمر المؤرخين العرب في األعوام  2

 األبحاث المنشورة عمى موقع الجامعة ::  ط
 1996البنا ون في مصر في العصر الروماني ، مجمة كمية آداب بنها ،  -1
 1997البردي في العصر الروماني ، مجمة الدراسات االنسانية ، األطبا  في  -2
 1998الحب في البردي في مصر ، مجمة الدراسات االنسانية ،  -3
 1999، مجمة كمية اآلداب ، جامعة المنياأتريب في البردي في العصرين البطممي والروماني ،  -4
مؤتمر األثريين العرب ، مراكز عبادة ديونيسوس في العصرين البطممي والروماني ، أعمال  -5

1999 
 2005المرأة في إقميم كيرينايكا في العصر اليوناني ، مجمة كمية اآلداب جامعة بنها ،  -6
دراسة تحميمية لعمالت رومانية اكتشفت حديثًا في مصر ، مجمة كمية اآلداب جامعة بنها   -7

 م. 2006
ة اآلداب جامعة طنطا ، المحنطون في البردي في العصرين البطممي والروماني ، مجمة كمي -8

 م. 2008
 2007الميبيون في مصر في العصر الروماني ، مجمة كمية اآلداب جامعة المنيا ،  -9
تجارة البطالمة الخارجية من واقا طبعات أختام أواني فخارية اكتشفت حديثًا في مصر ،  -10

 م.2009أعمال مؤتمر األثريين العرب ، 
البطممي والروماني ، مجمة مركز دراسات الحالقون في البردي في مصر في العصرين  -11

 2009الشرق األوسط ، 
ر السجون في مصر إبان العصرين البطممي والروماني في ضو  الوثائق البردية ر مجمة   -12

 م.  2009، يوليو ،  21كمية اآلداب ، جامعة بنها ، العدد 
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اآلداب جامعة طنطا  ر المعبودة نيوتيرا في العصرين الهمينيستي والروماني ر ،  مجمة كمية  -13
 م. 2012، 
ر بعض مظاهر من الحياة االجتماعية والدينية في وسط الدلتا ) نشر وتحميل لوحة حجرية   -14

 م. 2011من العصر الروماني ( ر ، مجمة كمية آداب بنها ، يناير 
 : اإلشراف عمي الرسائل الجامعية  ى

 عمل بها أأ : داخل الجامعة التي 
 رسائل الدكتوراة

عبــد الســالم األبــرش عبــد الحميــد : ر العالقــات بــين جنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة والحبشــة  -1
 2013وآثارها ر ، نوقشت قديمًا 

عيــاد مصــطفى محمــد اعبيميكيــة : ر الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة فــي إقمــيم قورينائيــة خــالل  -2
 2013ق.م. ر نوقشت  96 – 631الفترة ما بين 

النشــاط االقتصــادي فــي هضــبة مســالتة بمبــدة الكبــرى إبــان  مصــباح عمــى أحمــد اســمية : ر -3
 2015العصر الروماني في الفترة من القرن األول حتى القرن الرابا الميالدي ر ، نوقشت 

الصــديق ابريــك بــو دوارة : المــدافن والطقــوس الجنائزيــة فــي قــوريني فــي العصــرين البطممــي  -4
 2015غسطس ونوقشت ا 2010والروماني ، تاريخ التسجيل ابريل 

ـــــاريخ 284-ق.م. 96ســـــعد صـــــالم عـــــوض : المجتمـــــا الرومـــــاني فـــــي قـــــوريني )  -5 م.( ، ت
 2013ونوقشت اكتوبر  2010التسجيل ابريل 

عبد السالم الربش عبد الحميد : العالقات بين جنوب الجزيرة العربية والحبشـة خـالل الفتـرة  -6
  2014اغسطس  2010م.( ، تاريخ التسجيل اكتوبر 575-ق.م.450ما بين )

-14منــى حجــازي بــدير : الصــراعات الداخميــة فــي رومــا فــي عهــد االســرة اليوليوكالوديــة ) -7
 . 2010م.( ، تاريخ التسجيل اكتوبر 68

مفتاح مصطفى محمد : الحياة االجتماعية والثقافية في إقميم قورينائية خـالل الفتـرة مـا بـين  -8
 2014ت اغسطس ونوقش 2010ق.م.( ، تاريخ التسجيل اكتوبر 631-96)

 رسائل الماجستير
محمـــود أبـــو الحســـن : المعبـــود ديونيســـوس فـــي مصـــر فـــي العصـــرين البطممـــي والرومـــاني  -1

 م.2003نوقشت بكمية اآلداب جامعة الزقازيق ، فرع بنها بتاريخ 
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ـــاريخ   -2 ـــراهيم المتـــولي : العالقـــات االســـرية فـــي مصـــر تحـــت الحكـــم البطممـــي ، ت شـــيما  اب
  2009التسجيل ابريل 

رمضــان محمــد ســالم محمــيس : الرقيــق فــي مصــر فــي العصــر البطممــي ، تــاريخ التســجيل   -3
 2009ابريل 

امــاني إبــراهيم الســيد : الصــناعات الخشــبية وحرفيوهــا فــي مصــر إبــان العصــرين البطممــي  -4
 2009والروماني ، تاريخ التسجيل اكتوبر 

ائس واألديــرة فــي مصــر فــي العصــر مـالك فكــري توفيــق ســميمان : النشــاط االقتصــادي لمكنـ -5
 2009الروماني المتأخر ، تاريخ التسجيل اكتوبر 

سمر سعد عبد العاطي مصطفى : التحنيط والمحنطون فـي مصـر فـي العصـرين البطممـي  -6
 2009والروماني ، تاريخ التسجيل اكتوبر 

لبطممـي رضوى سمير عبد العزيز عبد السميا : الطب واألطبا  في مصـر فـي العصـرين ا -7
 2009والروماني ، تاريخ التسجيل ابريل 

نهــى محمــد عمــي إبــراهيم ســعيد : المــرأة والســمطة فــي االليــاذة واألوديســا ، تــاريخ التســجيل  -8
  2009اكتوبر 

عــزت الســيد أحمــد شــريف : الفنــون الصــغرى فــي مدينــة أتريــب )دراســة أثريــة وتاريخيــة( ،  -9
 2010تاريخ التسجيل ابريل 

عبـــد الباســــط محمـــد عبــــد العزيـــز : الوظـــائف المســــتحدثة فـــي مصــــر فـــي العصــــر هيـــثم  -10
 2010الروماني المتأخر ، تاريخ التسجيل ابريل 

 : داخل جامعات مصرية أخرىب
رســالة ماجســتير تحــت عنــوان ر ممتمكــات البطالمــة فــي بحــر إيجــة ر لمطالبــة ســمر محمــد  - 1

م ، ونوقشـت فـي 2008/ 11/2اريخ فتحي ،  ومسجمة بكمية التربية جامعـة عـين شـمس بتـ
 .2011مارس 

رسالة دكتوراة تحـت عنـوان ر العالقـات بـين مصـر وبـالد النوبـة خـالل العصـرين البطممـي  – 2
والروماني ر ، لمطالب السـيد محمـد عمـار ، ومسـجمة بكميـة المغـة العربيـة بالقـاهرة ، جامعـة 

 2012م. ونوقشت في يونيو 21/6/2009األزهر بتاريخ 
رسالة دكتوراة تحت عنوان ر وسط الدلتا في العصرين البطممي والروماني ، لمطالبة شيما    -3

ونوقشــــت اغســــطس  2011ومســــجمة بكميــــة التربيــــة جامعــــة عــــين شــــمس ، بتــــاريخ مــــارس 
2015 
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 : عضوية لجان المناقشة والحكم في الرسائل اآلتية ج 
عصــر االســرة الفالفيــةر  لمطالــب زاهــر  رســالة دكتــوراة بعنــوان ر االمبراطوريــة الرومانيــة فــي -1

  2010محمد سمطان الفارسي ، جامعة المنصورة بتاريخ 
رسالة ماجستير بعنوان ر مجمس السيناتو الروماني من والية اغسطس وحتـى نهايـة االسـرة  -2

 2010الفالفية ر لمطالبة منى حجازي بدير ، جامعة المنصورة بتاريخ 
ودورها الحضاري في بالد اليونان ، لمطالبة شـروق سـمير رسالة ماجستير بعنوان ر كورنثا  -3

  2009منصور هيكل ، بجامعة المنصورة بتاريخ 

 96 ايكا خالل العصر االغريقير القبائل الميبية في إقميم كيرينرسالة دكتوراة بعنوان :  -4
من الباحث : ر سيف الدين اسماعيل عبد العاطي محمد ر ة ر ومقدمق.م. 31 –ق.م. 
 2013أغسطس  التاريخ كمية اآلداب جامعة الزقازيق ،قسم 

ومقدمة من  رسالة ماجستير بعنوان : ر المجتما األثيني في مطما القرن السادس ق.م. ر -5
 2013الباحثة بوسي أحمد الشوبكي ، سبتمبر 

ق.م.  146ر التاريخ العسكري القميم المدن الثالث )تريبوليتانيا( رسالة دكتوراة بعنوان :  -6
من الباحث : ر عيسى خميفة امحمد العزابي ر ، قسم التاريخ كمية  ةم ر ومقدم 235 –

 2013أكتوبر  اآلداب جامعة طنطا . 
ر النشاط االقتصادي واالجتماعي لممدن الثالث زمن االحتالل رسالة دكتوراة بعنوان :  -7

من الباحث : ر خالد عبد العزيز أبو القاسم األنبط ر ، قسم التاريخ  ةالروماني ر ومقدم
 2013مايو كمية اآلداب جامعة الزقازيق . 

من الباحث  ةر ومقدمالعتقا  في روما في العصر االمبراطورى ر رسالة دكتوراة بعنوان :  -8
 2013 يوليو ، قسم التاريخ كمية اآلداب جامعة الزقازيق .  أحمد محمد فتحي سالمة 

قسم رسالة دكتوراة بعنوان : ر إقميم جنوب طيبة تحت حكم البطالمة )دراسة وثائقية( ر  -9
 . 2014التاريخ كمية اآلداب جامعة االسكندرية ، اغسطس 

ر النخبة الوطنية في افريقيا الرومانية في القرنين الثاني  رسالة دكتوراة بعنوان : -10
من الباحث ر أكريم  ةوالثالث ميالديين )بين العقيدة الدينية والهوية السياسية(  ر ومقدم

 2015أغسطس الجارح محمد العمواني ر التاريخ كمية اآلداب جامعة المنوفية . 



8 
 

القتصادية لموريتانيا الطنجية من األوضاع السياسية وا: ر رسالة دكتوراة بعنوان  -11
ر  ةمن الباحث ةر ومقدمم. وحتى نهاية القرن الثاني الميالدي  42االحتالل الروماني عام 

 2014مايو .  عين شمس جامعة اآلداب ر ، كمية فاطمة سالم عمر أبوسبيحة العقيمي 
مقدم من ر و مينستيمروما وبالد اليونان في العصر اله: ر رسالة ماجستير بعنوان  -12

ر ، قسم التاريخ كمية اآلداب جامعة طنطا .  سماح مصطفى سميم المعطر: ر  ةالباحث
  2015أغسطس 

 مؤشرات األداء لرئيس القسم 
 تولى المتقدم لمنصب العميد رئاسة فسم التاريخ واآلثار أعتبارًا من وحتى 

: )دهانـــات حـــوائط  تطـــوير حجـــرات أعضـــا  هيئـــة التـــدريس لتـــوفير البيئـــة المناســـبة لـــ دا  -1
 وستائر ومكاتب ( .

 تفعيل الدراسة بشعبة اآلثار ما تعديل الالئحة الخاصة بهم لمتطوير المستمر -2

 انشا  وحدة جودة داخل القسم لتكون همزة الوصل بين القسم ووحدة جودة الكمية  -3

 تشجيا الطالب عمى المشاركة الفعالة في أنشطة القسم ، ومنها :  -4

بالقســم ، وموجــود اآلن داخــل القســم وعمــى كــل الراســالت الرســمية عمــل لوجــو خــاص أ : 
 .الخاصة بالقسم 

 ب : تنظيم رحالت عممية )رحالت اليوم الواحد( لتعريف الطالب بحضارة بالدهم 
ج : عمل الئحـة خاصـة بـالرحالت العمميـة ، سـوا  اليـوم الواحـد أو الرحمـة الرئيسـية لشـعبة 

 اآلثار 
اسم قسم التـاريخ واآلثـار وهـى : ) حفـائر جبانـة قويسـنا( )تطـوير د : عمل مشاريا بحثية ب

 منطقة تل أتريب( 
فـي العـام الجـامعي  زيادة عدد الوافدين لبرامج الدراسات العميا بالقسم ، حيث وصـل عـددهم -5

ن غمـب عميهـا الميبيـين .    27إلى   2014 – 2013 طالب وافد مـن جنسـيات متعـددة ، واغ
حيـث اسـتخدم رئـيس القسـم في مرحمة الـدكتوراة  ،  22اجستير وخمسة منهم في مرحمة الم

وقـــد أعـــد رئـــيس القســـم  عالقاتـــه بميبيـــا لتشـــجيا البـــاحثين الميبيـــين عمـــى التســـجيل بالقســـم  
مشروع الئحة مالية خاصة بتعديل مكافأة اآلشراف عمى الطالب الوافدين وزيادتها ، وذلـك 

 وهي اآلن قيد الدراسة بإدارة الجامعة . بغرض تشجيا السادة األساتذة عمى اآلشراف ،

6-  
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7-   
 مؤشرات األداء لوكالة الكمية لشئون النعميم والطالب 

تطور ممحوظ في أدا  رعاية الشباب بالكمية ، وزايدة عـددة الطـالب المشـاركين فـي أنشـطة  -1
فرقـــة ومنهـــا : الجوالـــة ، الالكميـــة ، وحصـــول الكميـــة عمـــى مراكـــز متقدمـــة فـــي عـــدة أنشـــطة 

 المسرحية ، وبعض األلعاب الجماعية والفردية . 

تعديل نظام االمتحان الخاص بطالب مرحمة الميسانس ، حيث دمجت امتحانات التخمفـات  -2
 ما اآلمتحانات األساسية ، وهدف ذلك إلى : 

 أ :  استكمال عدد االسابيا الدراسية .
 ب : توفير المال والجهد المهدر في امتحانات التخمفات 

ج : حــل مشــكمة الطــالب الوافــدين والمصــريين المتغيبــين عــن امتحانــات التخمفــات لظــروف 
 قهرية 

 عمل  -3
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 النشاط العممي داخل الجماهيرية الميبية
 أواًل : اإلشراف عمي الرسائل الجامعية 

: رسالة ماجستير تحت عنوان ر حكام الظل في مممكة البطالمة وأثرهم عمي إقمـيم كيرينايكـا ر  1
لمطالـــب : ســـعد صـــالم عـــوض ، ونوقشـــت بكميـــة اآلداب جامعـــة عمـــر المختـــار ، بتـــاريخ 

 م.  12/9/2006
: : رســـالة ماجســـتير تحـــت عنـــوان ر الرقيـــق فـــي مصـــر وكيرينايكـــا فـــي العصـــر البطممـــي ر  2

عبد الباسط محمد عمي ، ونوقشـت بكميـة اآلداب جامعـة عمـر المختـار ، بتـاريخ  لمطالب :
 م .30/5/2007

: رســـالة ماجســـتير تحـــت عنـــوان ر الميبيـــون فـــي مصـــر فـــي العصـــرين البطممـــي والرومـــاني ر  3
لمطالــب : عــادل عــوض الزايــدي ، ونوقشــت بكميــة اآلداب جامعــة عمــر المختــار ، بتــاريخ 

 م .  31/5/2007
الة ماجســتير تحــت عنــوان ر العالقــات بيــت شــرق أفريقيــة وبــالد العــرب فــي العصــرين : رســ 4

اليونــاني والرومــاني ر لمطالبــة : فاطمــة ســعد حســين ، ونوقشــت بكميــة اآلداب جامعــة عمــر 
 م  12/12/2007المختار ، بتاريخ 

ين : رســالة ماجســتير تحــت عنــوان ر طــرق اســتخدام األرض فــي إقمــيم كيرينايكــا فــي العصــر  5
اليونــاني والرومــاني ر  لمطالبــة : فريحــة يوســف المصــراتي ، ونوقشــت بكميــة اآلداب جامعــة 

 م.  4/2/2008عمر المختار ، بتاريخ 
 ثانيًا : عضو في لجان المناقشة لمرسائل اآلتية  

: رســـالة ماجســـتير تحـــت عنـــوان ر الميبيـــون فـــي جـــيش قرطـــاج ر لمطالـــب : النـــاجي منصـــور  1
 م . 15/12/2006بكمية اآلداب جامعة عمر المختار ، بتاريخ الحربي ، ونوقشت 

 600-750: رسالة ماجستير تحت عنوان ر أثر االنتشـار التجـاري لرغريـق عـن الفتـرة مـن  2
ق.م. ر  لمطالـــب : ســـيف الـــدين إســـماعيل عبـــد العـــاطي ، ونوقشـــت بكميـــة اآلداب جامعـــة 

 م . 12/4/2007التحدي ، بتاريخ 
تحت عنوان ر الحياة االجتماعية واالقتصادية في مدينـة تـدمر ر لمطالبـة :  : رسالة ماجستير 3

 9/6/2007حــوا  مــيالد محمــد عميــوان ، ونوقشــت بكميــة اآلداب جامعــة المرقــب ، بتــاريخ 
 م. 
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: رسالة ماجستير تحت عنوان ر المرأة في إقميم كيرينايكا في العصرين اليوناني والروماني ر  4
يك بو دوارة ، ونوقشـت بكميـة اآلداب جامعـة عمـر المختـار ، بتـاريخ لمطالب : الصديق إبر 

 م .  12/6/2007
 ثالثًا : أنشطة عممية أخرى 

: شارك في إعداد وتقديم برنامج تمفزيوني ُقدم في اثنتي عشرة حمقة ، تحت عنوان ر شهورنا  1
ن أصــول م. ، تحــدث خاللهــا عــ 2005ر وُعــرض فــي القنــاة الفضــائية الميبيــة خــالل عــام 

 تسمية الشهور اإلفرنجية . 
: شارك بمقالة في مجمة عمميـة تسـمى ر المجـال ر وهـي مجمـة فصـمية تصـدرها جامعـة عمـر  2

المختـــار ، وقــــدم فيهـــا مقــــال تحـــت عنــــوان ر الكتابـــة التاريخيــــة .. إشـــكاليات وآرا  ر العــــدد 
 م.  2006التاسا ، شتا  عام 
 رابعًا : المؤتمرات العممية 

عمال المؤتمر الدولي آلثار شحات الـذي ُعقـد فـي الجماهيريـة واالعداد أل: شارك بالحضور  1
 م.2006الميبية في شهر مايو عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


