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 التخصص

 التخصص العام اآلثارالتاريخ القديم و                         

 التخصص الدقيق اآلثار المصرية                           

 المؤهالت العممية

 م بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة لشرف .9888عام جامعة القاىرة -ليسانس آثار كمية اآلثار  -

 م  . 1009جامعة القاىرة عام  -تمييدي ماجستير من كمية اآلثار  -

 م . 1007جامعة القاىرة عام   -كمية اآلثار  -ماجستير من قسم اآلثار المصرية  -

 . 1091طنطا عام جامعة -كمية اآلداب–رتبة الشرف األولى من قسم اآلثاردرجة الدكتوراة بم -

 التدرج الوظيفي

 .1008جامعة كفر الشيخ   –كمية اآلداب -بقسم اآلثار مدرس مساعد  -

 . 1091عام  جامعة بنيا–كمية اآلداب  – مدرس بقسم التاريخ واآلثار -

 الوظيفة الحالية
 جامعة بنيا .   -كمية اآلداب  –االثار و مدرس بقسم التاريخ  -

 المغات
   العربية : األمالمغة  -

 ( .تامة إجادة)  اإلنجميزية المغة -
 . ( والقراءة الكتابة إمكانية)  الفرنسية المغة -
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 االهتمامات البحثية
 .اآلثار المصرية -
 تاريخ وحضارات الشرق األدنى القديم. -
 القديمة .العمارة والفنون  -
 القديمة . المغات -
 العصر المتأخر. -

 التدريسيةالخبرات 

قسم  –التاريخ القديم  –ماجستير  –الدراسات العميا  -  القديم مصادر التاريخ تدريس مادة -
 كمية اآلداب جامعة بنيا . -التاريخ واآلثار 

قسم التاريخ  –ماجستير  –الدراسات العميا  - الفنون الصغرى في العراق القديم  تدريس مادة -
  كمية اآلداب جامعة . -واآلثار 

 –التاريخ القديم  –ماجستير  –الدراسات العميا  -  نصوص تاريخية بمغة أوربية  تدريس مادة -
 كمية اآلداب جامعة بنيا . -قسم التاريخ واآلثار 

قسم  –ماجستير  –الدراسات العميا  -  (9نصوص  أثرية بمغة أوربية حديثة )  تدريس مادة -
 كمية اآلداب جامعة بنيا . -التاريخ واآلثار 

 –التاريخ القديم –دكتوراه –الدراسات العميا  -نصوص تاريخية بمغة أوربية حديثة  تدريس مادة -
 كمية اآلداب جامعة بنيا . -قسم التاريخ واآلثار 

التاريخ  –ماجستير  –يا الدراسات العم -نصوص تاريخية بمغة أجنبية حديثة   تدريس مادة -
 كمية اآلداب جامعة بنيا . -قسم التاريخ واآلثار  –اليونانى و الرومانى 

قسم  –التاريخ القديم  –ماجستير  –الدراسات العميا  -  آثار مصرية قديمة  تدريس مادة -
 كمية اآلداب جامعة بنيا . -التاريخ واآلثار 

التاريخ اليونانى و  –ماجستير  –الدراسات العميا  -آثار يونانية ورومانية   تدريس مادة -
 كمية اآلداب جامعة بنيا . -قسم التاريخ واآلثار  –الرومانى 

جامعة  –كمية اآلداب  –قسم التاريخ واآلثار  –الفرقة الثانية -التاريخ القديم  تدريس مادة -
 بنيا .
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جامعة  –كمية اآلداب  –قسم التاريخ واآلثار  –الفرقة الثالثة -التاريخ القديم  تدريس مادة -
 بنيا .

جامعة  –كمية التربية  –قسم التاريخ  –الفرقة الثانية  -حضارة مصر القديمة  تدريس مادة -
 بنيا .

 –كمية التربية  –قسم التاريخ  –الفرقة الثانية  -نصوص تاريخية بمغة أجنبية  تدريس مادة -
 جامعة بنيا .

 جامعة  بنيا . –كمية اآلداب  –الفرقة الثانية  –العمارة والفنون القديمة  تدريس مادة -
جامعة  –كمية اآلداب  –قسم التاريخ واآلثار  –الفرقة الثانية  – " قديمة " فنون صغرى تدريس -

 بنيا .
الفرقة  – الحديثة حتى دخول االسكندر مصرتاريخ مصر الفرعونية من الدولة  تدريس مادة -

 جامعة بنيا . –كمية اآلداب  –قسم التاريخ واآلثار  –الثالثة 
جامعة  –كمية اآلداب  –قسم التاريخ واآلثار  –الفرقة الثانية  –التدريب العممى   تدريس مادة -

 بنيا .

 –كمية اآلداب  –قسم التاريخ واآلثار  –الفرقة الثالثة –نصوص آثرية بمغة أوربية  تدريس مادة -
 جامعة بنيا .

جامعة  –كمية اآلداب  –قسم التاريخ واآلثار  –الفرقة الثالثة –التدريب العممى  تدريس مادة -
 بنيا .

 جامعة بنيا . –كمية اآلداب  –قسم التاريخ واآلثار  –الفرقة الثالثة –مواقع آثرية  تدريس مادة -

جامعة  –كمية اآلداب  –قسم التاريخ واآلثار  –الفرقة الرابعة –التدريب العممى  تدريس مادة -
 بنيا .

كمية  -قسم التاريخ واآلثار  –الفرقة األولى – القديمة مدخل إلى عمم اآلثار تدريس مادة -
 جامعة بنيا . –اآلداب 

 جامعة بنيا . –النوعية كمية التربية  –قسم الترميم  –الترميم لمفرقة األولى  تدريس مادة -

قسم التاريخ  –الفرقة الرابعة -الفرقة الثالثة –الفرقة الثانية  –تدريس المغة المصرية القديمة  -
 جامعة بنيا . –كمية اآلداب  –واآلثار
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 الخبرات اإلدارية

 . جامعة بنيا –كمية اآلداب  –قسم التاريخ واآلثار مدير وحدة ضمان الجودة ب -
 . جامعة بنيا –كمية اآلداب مدير وحدة ضمان الجودة بنائب  -
 أمين سر مجمس قسم التاريخ و اآلثار. -
 .والثالثة عضو كنترول الدراسات العميا وكنترول الفرقة األولى والثانية -

 

  الخبرات الميدانية
 . 1001البعثة اآلثارية األمريكية بالفيوم حفائر  فى أعمال ةالمشارك -
 . 1002 بالمنوفية  الحفائر اآلثارية فى منطقة آثار قويسناعضو بعثة  -
 . 1003 بالمنوفية تل سرسنا الحفائر اآلثارية فى منطقة آثارعضو بعثة  -
 . 1004فى الشرقية  النمساوية اآلثاريةالبعثة  حفائر فى أعمال ةالمشارك -
 . 1005اإلنجميزية بتل العمارنة بالمنيا  اآلثاريةالبعثة  حفائر فى أعمال ةالمشارك -
 . 1006حماية مواقع آثار ماقبل التاريخ بالصحراء الغربية  فى أعمال ةالمشارك -
 . 1092 حفائرتنظيف و إعداد تل أتريب اآلثارى  لم فى أعمال ةالمشارك -

 األبحاث والدراسات األكاديمية المنشورة

 CG ) المتحف المصرى رقم)  sw bbi@  موحة حسو ببىأحمد سعيد ناصف , نشر عممى ل -

 م .1096, 97مجمة االتحاد العام لآلثاريين العرب  – ( 20626

-Ra -فى مقبرة  من متون األىرام 60:  51,  14متعاويذ أحمد سعيد ناصف , نشر عممى ل -

DAA    م. 1097, الشيخجامعة كفر –, مجمة كمية اآلدابفى المتحف المصرى بالقاىرة جا –رع 

مجمة ,  (المتحف المصرى )   JE 40053 رقم تمثال كتمةأحمد سعيد ناصف , نشر عممى ل -
 م. 1097جامعة بنيا , –كمية اآلداب 

- Ahmed said Nasef , " Denkstein des Königs Amenhotep II. aus der Oase 

Baharija " , SAK 49 , 2020 . 

- Ahmed said Nasef ," Six unusual Boats from Tell  Awlad  Dawood  in 

the Nile Delta " , JGUAA , 2021 . 
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 والندوات العممية المؤتمرات

- First Annual on Protecting Archaeological Sites From modern Risks ,  

15/04/2006 .                                                   

اآلثرى الجيولوجى لحضارة ماقبل التاريخ والمقام بالتعاون بين المتحف الجيولوجى الميرجان  -
 . 11/1/1006إلى   9/1006/ 17ة فى الفترة من بالقاىر لآلثار  والمجمس األعمى

م 4/3/1006فى الفترة من   الفرافرةبواحة  التاريخ بالصحراء الغربية لما قبحماية مواقع آثار  -
 . م   93/3/1006إلى 
 . 8/6/1006  المجمس األعمى لآلثارب فى اآلثار المصرية نلآلثارييالممتقى العممى الثالث  -
 . 99/1/1007 مركز المؤتمرات بطنطاب لمؤتمر العممى الثالث لآلثار والسياحةا -

) اليونسكو ( والمنظمة  لمتربية و العموم و الثقافة الممتقى اإلقميمى لمجنة الوطنية المصرية -
اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة ) ايسيسكو ( والمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم 

 . 1095سبتمبر  18-16) األلسكو ( خالل الفترة  
 

 ورش العمل والندوات
 

 م . 11/1/1008 المعيد العممى الفرنسى لآلثار الشرقية النشر العممى فى عمم المصريات -
 مشروع استكمال إنشاء الفيرس الموحد المكتبات الجامعية بجامعة كفر الشيخ . -
 م . 81/4/1188المعيد العممى الفرنسى لآلثار الشرقيةب منيجية البحث والنشر العممى -
توصيف البرامج و خريطة المنيج  بمركز ضمان الجودة و االعتماد بجامعة بنيا فى الفترة  -
 . 91/1/1094إلى  99/1 من

 

 الدورات
 

- The inaugural season of the ARCE Field School held at fayum ,     

21/09/2002 - 30/10/2002 .   

واإلدارة فى الفترة من  الجياز المركزى لمتنظيم -رئاسة مجمس الوزراء ب دورات فى الكمبيوتر -
 . 93/8/1005إلى  90/8/1005
التى عقدت بمركز المغات األجنبية والترجمة  (TOEFL) دورة المغة اإلنجميزيةجتياز ا -

 . 1005جامعة القاىرة –التخصصية بكمية اآلداب 
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م إلى      15/99/1005فى الفترة من  المجمس األعمى لآلثارب دورات فى المغة اإلنجميزية -
 م . 1006/ 96/9

- Archaeological Field techniques during the excavations  el-Amarna ,            

1/3/2006-18/4/2008. 

 .م  1008(   America – Mideast Educationalالحصول عمى التويفل من )  -
 (FLDC)  96/2/1008إلى  96/2استخدام التكنولوجيا فى التدريس -

 (FLDC)  15/2/1008إلى  13/2معايير الجودة فى العممية التدريسية  -

 (FLDC)  20/2/1008إلى  17/2ميارات التفكير  -

 (FLDC)  93/3/1008إلى  91/3سموكيات المينو  -

 (FLDC) 97/3/1008إلى  94/3ميارات العرض الفعال   -
 (FLDC) 20/3/1008إلى  17/3النشر العممى الدولى  -
 (FLDC)  95/7/1090إلى  93/7أساليب البحث العممى  -
م إلى  92/99/1008فى المجال التثقيفى بمعيد إعداد القادة بحموان فى الفترة من دورة  -

 م . 97/99/1008
ضمن إدارة مشروعات التطوير ) مشروع التدريب دورة الحاسب اآللى واإلنترنت والتى عقدت  -

 (ICTP) .20/5/1099إلى  11/5فى الفترة من  عمى تكنولوجيا المعمومات (
, ضمن إدارة مشروعات التطوير عقد لمدراسات العميا والذى الحاسب اآللى ص بالبرنامج الخا -

إلى  97/2 مركز التدريب عمى نظم تكنولوجيا االتصاالت و المعمومات فى الفترة من
16/2/1091. 

 اإلشراف عمى الرسائل

ماجستير تحت عنوان " الصناعات الخفيفة و حرفيوىا فى مصر إبان العصرين رسالة  -
 جامعة بنيا . –قسم التاريخ و اآلثار  –البطممى و الرومانى , مسجمة بكمية  اآلداب 

 
 

حتى نياية العصر  ماجستير تحت عنوان " الحيوانات المستأنسة فى مصر القديمةرسالة  -
 جامعة بنيا . –قسم التاريخ و اآلثار  –" , مسجمة بكمية  اآلداب  آثرية -المتأخر ) دراسة فنية 
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حرفة الرعى فى مصر إبان العصرين البطممى والرومانى )فى ماجستر تحت عنوان " رسالة  -
 –قسم التاريخ و اآلثار  –مسجمة بكمية  اآلداب "  م(173 –ق.م 221) ضوء الوثائق البرديو(

 جامعة بنيا .
قسم  –مسجمة بكمية  اآلداب قرية دوش فى العصر الرومانى " ماجستر تحت عنوان " رسالة  -

 جامعة بنيا . –التاريخ و اآلثار 
العصر فى  الرومانىالقرارات اإلستثنائية لمجمس الشيوخ ماجستر تحت عنوان " رسالة  -

قسم التاريخ و  –مسجمة بكمية  اآلداب "  (حتى قيام االمبراطورية الرومانية  408الجميورى ) 
 جامعة بنيا . –اآلثار 

كاتب الجيش فى مصر القديمة منذ عصر الدولة القديمة "  لقب رسالة ماجستر تحت عنوان -
قسم التاريخ  –مسجمة بكمية  اآلداب دراسة لغوية حضارية , " وحتى نياية عصر الدولة الحديثة 

 جامعة بنيا . –و اآلثار 

حاممو لقب مسئول الماشية والطيور واألسماك فى مصر القديمة رسالة ماجستر تحت عنوان "  -
 جامعة بنيا . –قسم التاريخ و اآلثار  –مسجمة بكمية  اآلداب دراسة لغوية حضارية , " 

" حاممو لقب المشرف عمى القاعة الداخمية فى مصر القديمة رسالة ماجستر تحت عنوان "  -
 جامعة بنيا . –قسم التاريخ و اآلثار  –مسجمة بكمية  اآلداب حضارية , دراسة لغوية 

العصر فى  الرومانىالقرارات اإلستثنائية لمجمس الشيوخ رسالة ماجستر تحت عنوان "  -
قسم التاريخ و  –" مسجمة بكمية  اآلداب  (حتى قيام االمبراطورية الرومانية  408الجميورى ) 

 جامعة بنيا . –اآلثار 

)منذ الدولة  تطور مداخل مقابر األفراد والمناظر المنقوشة عمييارسالة ماجستر تحت عنوان "  -
جامعة  –قسم التاريخ و اآلثار  –" مسجمة بكمية  اآلداب  القديمة وحتى نياية الدولة الوسطى (

 بنيا .
ق.م (        20-ق.م212رسالة دكتوراة تحت عنوان " إقميم ليتوبوليس آبان العصر البطممى )  -

 جامعة بنيا . –قسم التاريخ و اآلثار  –) دراسة وثائقية ( " , مسجمة بكمية  اآلداب 

 

األسرة  فى فراداألدراسة تحميمية لنصوص و مناظر مقابر  "رسالة دكتوراة تحت عنوان  -
جامعة  –قسم التاريخ و اآلثار  –مسجمة بكمية  اآلداب ,  " ىميوبوليسمدينة العشرين بالسادسة و 

 بنيا .
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سكان صحراء مصر الشرقية فى ضوء الوثائق البردية والمصادر  رسالة دكتوراة تحت عنوان " -
 جامعة بنيا . –قسم التاريخ و اآلثار  –" , مسجمة بكمية  اآلداب األدبية 

, " تصوير القصور والمنازل عمى جدران مقابر الدولة الحديثةرسالة ماجستر تحت عنوان "  -
 جامعة بنيا . –قسم التاريخ و اآلثار  –مسجمة بكمية  اآلداب 

 عضوية المجالس
 .بنيا جامعة  -اآلثارقسم التاريخ و  –اآلداب كمية  -عضو مجمس قسم اآلثار المصرية -
 .عضو مجمس إدراة وحدة ضمان الجودة بالكمية  -

 عضو وحدة دعم الخريجين . -

 عضوية المجان
 عضو لجنة المكتبات بالكمية . -

 عضو لجنة المختبرات و المعامل بالكمية . -
 عضو لجنة شئون الطالب بالكمية . -
 .عضو فريق عمل الخطة االستراتيجية بالكمية -

 .بوحدة ضمان الجودة بالكمية عضو الفريق التنفيذى -
 

 شهادات التقدير
 

 م . 1008شيادة تقدير من معيد إعداد القادة فى المجال التثقيفى  -
) ممثاًل لمييئة العامة لمثروة المعدنية ( وبالتعاون مع  المتحف الجيولوجىشيادة تقدير من  -

 . 1006 ماقبل التاريخالميرجان اآلثرى الجيولوجى لحضارة لآلثار فى  المجمس األعمى
التاريخ بالصحراء  لما قبحماية مواقع آثار لآلثار فى  المجمس األعمىشيادة تقدير من  -

 م   . 1006  الفرافرةبواحة  الغربية
) اليونسكو ( لممشاركة فى تطوير القوانين الوطنية لمحاربة اإلتجار غير شيادة تقدير من  -

 . 1095المشروع فى الممتمكات الثقافية 
 النشاط الطالبى

 م. 1092اآلثار بالكمية عام التاريخ رائد أسرة  -

 . 1094-1093رائد الجوالة بالكمية  -



 سيرة الذاتية ال

 أحمد سعيد ناصف عبدالرحمند / 

 

 عضو لجنة إختيار الطالب المثالى بالكمية . -
 . 1098-1097جامعة بنيا  –رئيس المجنة الثقافية بكمية اآلداب  -

 الجودة مجال فى النشاط
 .الخطة االستراتيجية لمكمية المشاركة فى إعداد -

 رئيس معيار الجياز اإلدارى بالكمية . -
 القديم.تاريخ ماجستير ال لبرنامج  األكاديمية القياسية المعايير إعداد -
 .القديمتاريخ توصيف برنامج ماجستير ال -
 القديم.تاريخ ال مصفوفات برنامج ماجستير إعداد -
 القديم.تاريخ ال برنامج ماجستيرتوصيف مقررات  -
 .القديمتاريخ ال دكتوراه لبرنامج القياسية األكاديمية المعايير إعداد -
 القديم.تاريخ ال دكتوراهمصفوفات برنامج  إعدادو  القديمتاريخ ال دكتوراه توصيف برنامج  -
 .القديمتاريخ التوصيف مقررات برنامج دكتوراه  -
عدادو  اآلثار المصرية القديمةبرنامج ماجستير توصيف مقررات  -  .اآلثارمصفوفات برنامج  ا 

 .اآلثار المصرية القديمة دكتوراه لبرنامج القياسية  األكاديمية المعايير إعداد -
 . اآلثار المصرية دكتوراه توصيف برنامج  -
 اآلثار المصرية القديمة. دكتوراهمصفوفات برنامج  إعداد -
 اآلثار المصرية القديمة. دكتوراهبرنامج توصيف مقررات  -

 .اآلثار المصرية القديمة لبرنامج القياسية  األكاديمية المعايير إعداد -

 . اآلثار المصرية توصيف برنامج  -

 مصفوفات برنامج اآلثار المصرية القديمة. إعداد -

 برنامج اآلثار المصرية القديمة.توصيف مقررات  -
 


