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 السيرة الذاتية
 أحمد عمي محمد األنصاري كتور/دلم

 

 :أوال: البيانات الشخصية
 اري األنصاريأحمد عمي محمد النص   االسم:

 م7967.  3. 22 تاريخ الميالد:
 جامعة سوىاج –كمية اآلثار  -وخطوطيا  المغة المصرية أستاذ المينة:

 سوىاج جامعة – ثاركمية اآل –قسم اآلثار المصرية  جية العمل:
 3: متزوج + الحالة االجتماعية

    8456384365 : ت    المنزل:   العنوان:
 سوهاج -البلينا  –نجع أبو عبده 

          8456083394 :تليفون وفاكس :            العمل   

  – كلية اآلثار -قسم اآلثار المصرية 

 جمهورية مصر العربية -بالكوامل جامعة سوهاج 

 ansary2dr@yahoo.de  وني:البريد اإللكتر 

 01001073513    محمول:

 :الحاصل عمييا  العمميةنيا: الشيادات اث
  لغة مصرية قديمة(، في جامعة  –درجة دكتوراه الفمسفة في اآلداب )آثار مصرية

 بمرتبة الشرف األولى. م7999جامعة جنوب الوادي مانيا و أل –توبنجن 
 كمية اآلداب مصرية قديمة(، لغة وديانة  –ة درجة الماجستير في اآلداب )آثار مصري

 بتقدير ممتاز. م7994جامعة أسيوط  -بسوىاج 
 جامعة أسيوط –، كمية اآلداب بسوىاج ة(درجة الميسانس في اآلداب )آثار مصري 

 بتقدير عام جيد جدا. م7989
 التي شغميا: واإلدارية ثالثا: الوظائف العممية

  م 7991جامعة أسيوط، منذ عام  –اآلداب بسوىاج كمية  –معيد بقسم اآلثار المصرية
 م.7994حتى عام 

  جامعة جنوب الوادي،  –كمية اآلداب بسوىاج  –مدرس مساعد بقسم اآلثار المصرية
 م.2111م حتى عام 7995منذ عام 
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  جامعة جنوب الوادي، منذ عام  –كمية اآلداب بسوىاج  –مدرس بقسم اآلثار المصرية
 م.2115م حتى عام 2111

  م2116عة سوىاج، منذ عام جام –كمية اآلداب  –أستاذ مساعد بقسم اآلثار المصرية. 
  26م حتى 2118عة سوىاج، منذ عام جام –مدير وحدة ضمان الجودة بكمية اآلداب /

 .م2176/ 8
  جامعة سوىاج،  –كمية اآلداب  –أستاذ المغة المصرية القديمة بقسم اآلثار المصرية

 م.2177منذ عام 
 م7/77/2173من  اعتبارا جامعة سوىاج، –كمية اآلداب  – سم اآلثار المصريةرئيس ق 

 م2176/ 8/ 26حتى 
 مراجع خارجي لمؤسسات التعميم العالي بالييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد 
  م2176/ 8/ 27جامعة سوىاج اعتبارا من  -وكيل كمية اآلثار لشؤون التعميم والطالب 

 .م2178حتى أعسطس 
 رابعا: اإلنتاج العممي: 

 الكتب 
1. Principles of Egyptian Language, Sahidic Coptic, Sohag 2000 

2. Principles of Egyptian Language, Bohairic Coptic, Sohag 2002 

 م2177مبادئ الخط الييراطيقي، تطبيقا عمى بردية نجاة المالح، سوىاج  .3

4. Deicher, Susanne & Ahmad Elnassari (Hg.), Die Liste, Archive 
und frühe Automaten, Kulturverlag Kadmos, Berlin 2014 

 المقاالت 
 البحوث المنشورة 

 وعبء اننشز اسى انبحث و

1. 
Worin liegt der Unterschied zwischen den 

Topikalizierungskonstruktionen: Topik + 

Perfektivisches cDm=f  und Topik + cDm.n=f              

Lingua Aegyptia 11,  2003 

 

2. cDr.n als semitischer Einfluss      Göttinger Miszellen 2004 

3. Anmerkungen zur Flexion des Verbs im 

Ägyptischen und Koptischen anhand 

Discussions in Egyptology 

2003 
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 وعبء اننشز اسى انبحث و
arabischer Flexion (with collaboration with Prof. M. 

Elnoubi) 

4. Komparative Untersuchung von Hilfsverben 

im Aegyptischen und Arabischen. 

Bulletin of Faculty of Arts 

Qena   2001 

5. 
Die Stele des Pförtners der Scheune des 

Gottesopfers C3-MnTw 
Göttinger Miszellen 2004 

6. 

Bemerkungen zum pw- (neuägyptischen pAy- 

Satz im Ägyptischen und pe-Satz im 

Koptischen. 

History and Future-El-

Minia Uni. 2004 

7. 
Was die Formen iw=(f) cDm=f  und iw 

cDm.n=f  angeht. 

Annales du Service des 

antiquités de l'Egypte       
2005 

8. 
xr / ir m-xt + Rang-V-Erweiterung im 

Mittelaegyptischen. 

Annales du Service des 

antiquités de l'Egypte       

2005 

9. 
Syntax der Präpositionsadjektive im 

Koptischen 

Cahier Annales du Service 

des antiquités de l'Egypte 

(37) 2008, Festschrift 

Prof. Tohfa Handosa 

10.  A als enklitische Partikel 

Journal of Faculty of 

Archaeology at Qena (4, 

Part I) 2009 

11. 
Das Heiligtum des Nefertem im Abydos-

Tempel Sethos’ I. 

Journal of Faculty of 

Archaeology at Qena (4, 

Part II) 2009. 

12. Three Coptic Stelae from Middle Egypt 
Cahier Annales du Service 

des antiquités de l'Egypte 

(42) 2011, Festschrift 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Farchive.org%2Fsearch.php%3Fquery%3DAnnales%2520du%2520Service%2520des%2520antiquit%25C3%25A9s%2520de%2520l%27Egypte%2520AND%2520mediatype%253Atexts&ei=kFJBVMaICoLXyQP8v4KoDw&usg=AFQjCNGNP9I2AuuyrQnpgvwEZuog-csAgQ&bvm=bv.77648437,d.bGQ
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Farchive.org%2Fsearch.php%3Fquery%3DAnnales%2520du%2520Service%2520des%2520antiquit%25C3%25A9s%2520de%2520l%27Egypte%2520AND%2520mediatype%253Atexts&ei=kFJBVMaICoLXyQP8v4KoDw&usg=AFQjCNGNP9I2AuuyrQnpgvwEZuog-csAgQ&bvm=bv.77648437,d.bGQ
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Farchive.org%2Fsearch.php%3Fquery%3DAnnales%2520du%2520Service%2520des%2520antiquit%25C3%25A9s%2520de%2520l%27Egypte%2520AND%2520mediatype%253Atexts&ei=kFJBVMaICoLXyQP8v4KoDw&usg=AFQjCNGNP9I2AuuyrQnpgvwEZuog-csAgQ&bvm=bv.77648437,d.bGQ
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Farchive.org%2Fsearch.php%3Fquery%3DAnnales%2520du%2520Service%2520des%2520antiquit%25C3%25A9s%2520de%2520l%27Egypte%2520AND%2520mediatype%253Atexts&ei=kFJBVMaICoLXyQP8v4KoDw&usg=AFQjCNGNP9I2AuuyrQnpgvwEZuog-csAgQ&bvm=bv.77648437,d.bGQ
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Farchive.org%2Fsearch.php%3Fquery%3DAnnales%2520du%2520Service%2520des%2520antiquit%25C3%25A9s%2520de%2520l%27Egypte%2520AND%2520mediatype%253Atexts&ei=kFJBVMaICoLXyQP8v4KoDw&usg=AFQjCNGNP9I2AuuyrQnpgvwEZuog-csAgQ&bvm=bv.77648437,d.bGQ
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Farchive.org%2Fsearch.php%3Fquery%3DAnnales%2520du%2520Service%2520des%2520antiquit%25C3%25A9s%2520de%2520l%27Egypte%2520AND%2520mediatype%253Atexts&ei=kFJBVMaICoLXyQP8v4KoDw&usg=AFQjCNGNP9I2AuuyrQnpgvwEZuog-csAgQ&bvm=bv.77648437,d.bGQ
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Farchive.org%2Fsearch.php%3Fquery%3DAnnales%2520du%2520Service%2520des%2520antiquit%25C3%25A9s%2520de%2520l%27Egypte%2520AND%2520mediatype%253Atexts&ei=kFJBVMaICoLXyQP8v4KoDw&usg=AFQjCNGNP9I2AuuyrQnpgvwEZuog-csAgQ&bvm=bv.77648437,d.bGQ
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Farchive.org%2Fsearch.php%3Fquery%3DAnnales%2520du%2520Service%2520des%2520antiquit%25C3%25A9s%2520de%2520l%27Egypte%2520AND%2520mediatype%253Atexts&ei=kFJBVMaICoLXyQP8v4KoDw&usg=AFQjCNGNP9I2AuuyrQnpgvwEZuog-csAgQ&bvm=bv.77648437,d.bGQ


 -4- 

 وعبء اننشز اسى انبحث و
Prof. Schafik Allam 

13. 

Syntaktische und Semantische Ansichten 

über die zusammengesetzte Partikeln \hppe 
und ic im Bohairischen Koptischen 

Egyptian Journal of 

Archaeological and 

Restoration Studies, vol. 

1, part 1, 2011. 

14. 
Die Koptische Kapelle auf dem westlichen 

Berg in Assiut 

Akzptiert in: Studien zur 

Altägyptische Kultur, 

Hamburg 2018 

 :خبيسب: اننشبط انعهًي
 جبيعت – وكهيت اآلثبر بكهيت اآلداة املقزراث انخي يقىو أو قبو بخدريسهب . أ

 ىهبج:س
 :أو انبكبنىريىس  يزحهت انهيسبنس (1)
 ةمقرر مبادئ المغة القبطية )قواعد وتدريبات صعيدية( الفرقة الثانية آثار مصري 
 ( الفرقة األولى آثار إسالمية7مقرر المغة القبطية ) 
 ( الفرقة الثانية آثار إسالمية2مقرر المغة القبطية ) 
 ( قواعد وتدريبات الفرقة الثانية آثار مصرية3مقرر المغة المصرية القديمة ) –  كمية

 اآلثار
 ر مصريةمقرر مبادئ المغة القبطية )قواعد وتدريبات بحيرية( الفرقة الثالثة آثا 
  مقرر نصوص ىيراطيقية )الدولة الوسطى وبداية الدولة الحديثة( الفرقة الثالثة آثار

 مصرية
  مقرر المغة المصرية القديمة )قواعد الدولة الوسطى والدولة الحديثة( الفرقة الثالثة آثار

 مصرية
 .مقرر المغة القبطية )نصوص من ليجات مختمفة( الفرقة الرابعة آثار مصرية 
 نصوص ىيراطيقية )الدولة الحديثة والعصر المتأخر( الفرقة الرابعة آثار مصرية. مقرر 

 يزحهت اندراسبث انعهيب (2)
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 ( بالسنة األولى من دبموم اآلثار المصرية.7مقرر المغة القبطية ) 
 .مقرر نصوص ىيراطيقية بالسنة األولى من دبموم اآلثار المصرية 
 دبموم العالقات العامة واإلرشاد السياحي  مقرر آثار مصرية قديمة بالسنة األولى من– 

 م2177/ 2176جامعة سوىاج العام الجامعي  –كمية اآلداب  –قسم اإلعالم 
 ( بالسنة الثانية من دبموم اآلثار المصرية.2مقرر المغة القبطية ) 
 .مقرر نصوص ىيراطيقية بالسنة الثانية من دبموم اآلثار المصرية 
 تمييدية لمماجستير.مقرر نصوص قبطية بالسنة ال 
 .مقرر نصوص ىيراطيقية بالسنة التمييدية لمماجستير 
 .مقرر نصوص مصرية قديمة بالسنة التمييدية لمماجستير 
 األنشطت انخي يسهى فيهب ببنقسى وانكهيت واجلبيعت: . ة
 بين قسم اآلثار المصرية بجامعة  لآلثار، بالتعاون رئيس البعثة المصرية األلمانية

المانيا، العاممة بمقابر  –ثار المصرية بجامعتي ماينز وبرلين الحرة اآل يسوىاج وقسم
 م.2177/ 2176لمموسم  الدولة القديمة وعصر االنتقال األول بجبل أسيوط الغربي

  لترميم الدير األحمر، منذ عام  المشترك ممشروع المصري اإليطاليلعضو البعثة العممية
 م.2115م حتى عام 2112

 71/ 37م حتى 2118داب عن الجودة واالعتماد منذ عام عضو مجمس كمية اآل /
 .م2173

 عن األعوام  اآلداب جامعة سوىاج لكميةول في إعداد الخطة اإلستراتيجية باحث أ
 م.2172 –م 2118

 اآلداب جامعة  كميةشروع إنشاء نظام داخمي لمجودة بباحث أول ومدير تنفيذي في م
 .ياألف جنييا مصر  361بقيمة  QAAP2  سوىاج

  اآلداب  كميةير المستمر والتأىيل لالعتماد بباحث أول ومدير تنفيذي في مشروع التطو
 .خمسة ماليين جنييا مصريا 5111111بقيمة  CIQAP جامعة سوىاج

  26م حتى 2118عة سوىاج، منذ عام جام –مدير وحدة ضمان الجودة بكمية اآلداب /
 .م2176/ 8

 كمية اآلداب  اإلرشاد السياحيو وح، برنامج اآلثار مشرف أكاديمي عمى طالب التعميم المفت
 .م2176/ 2175حتى العام الجامعي  جامعة سوىاج –

  اآلداب المختمفة كميةمراجعة الموائح العممية ألقسام شارك في. 
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 تصور لتطوير المناىج العممية لمقسم. يشارك في صياغة 
 القسم شارك في تطوير الئحة. 
 ية التي ُتعقد في القسم.يشارك في حمقات النقاش العمم 

 أنشطت عهًيت واجخًبعيت أخزي:ج. 
 8/ 26م حتى 2119معة سوىاج منذ عام عضو مجمس إدارة البرامج الجديدة بجا /

 .م2176
 م حتى 2119منذ عام اآلداب جامعة سوىاج كمية ة بعضو لجنة تسيير قسم الترجم

 .م2176/ 8/ 26
 آلثار والترميم بجامعة سوىاج.عضو المجنة التنفيذية لمركز دراسات وبحوث ا 
 .عضو المجنة التنفيذية لمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة سوىاج 
  ،عضو فريق إعداد ووضع الئحة ونموذج تقدم لمشروع بحثي تطبيقي تمولو الجامعة

/ 72/ 79بتاريخ  7958الصادر بتشكيمو قرار من السيد أ.د. رئيس الجامعة رقم 
 م2177

  سوىاج -عمى أعمال تطوير منطقة آثار الحواويش بأخميم اإلشراف العممي 
  )سوىاج -اإلشراف العممي عمى أعمال تطوير منطقة آثار أتريبس )الشيخ حمد 

 االنخــــــداببث:د. 
و حىت عبو 2001املنيب ينذ عبو  جبيعت –يقىو بخدريس املقزراث اآلحيت بكهيت اآلداة 

 :و2010
 د وتدريبات صعيدية( الفرقة الثانية آثار مصريةمقرر مبادئ المغة القبطية )قواع 
 مقرر مبادئ المغة القبطية )قواعد وتدريبات بحيرية( الفرقة الثالثة آثار مصرية 
  مقرر نصوص ىيراطيقية )الدولة الوسطى وبداية الدولة الحديثة( الفرقة الثالثة آثار

 مصرية
 ولة الحديثة( الفرقة الثالثة آثار مقرر المغة المصرية القديمة )قواعد الدولة الوسطى والد

 مصرية
 .مقرر المغة القبطية )نصوص من ليجات مختمفة( الفرقة الرابعة آثار مصرية 
 .مقرر نصوص ىيراطيقية )الدولة الحديثة والعصر المتأخر( الفرقة الرابعة آثار مصرية 
 مقرر نصوص مصرية قديمة )دولة قديمة( الفرقة الرابعة آثار مصرية 
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انىادي ينذ عبو  جنىة جبيعت –ريس املقزراث اآلحيت بكهيت اآلداة بقنب يقىو بخد
 :و2002و حىت عبو 2000
 يزحهت انهيسبنس 
 مقرر مبادئ المغة القبطية )قواعد وتدريبات صعيدية( الفرقة الثانية آثار مصرية 
 ( الفرقة األولى آثار إسالمية7مقرر المغة القبطية ) 
 عد وتدريبات بحيرية( الفرقة الثالثة آثار مصريةمقرر مبادئ المغة القبطية )قوا 
 ( الفرقة الثانية آثار إسالمية2مقرر المغة القبطية ) 
  مقرر نصوص ىيراطيقية )الدولة الوسطى وبداية الدولة الحديثة( الفرقة الثالثة آثار

 مصرية
 الثة آثار مقرر المغة المصرية القديمة )قواعد الدولة الوسطى والدولة الحديثة( الفرقة الث

 مصرية
 .مقرر المغة القبطية )نصوص من ليجات مختمفة( الفرقة الرابعة آثار مصرية 
 .مقرر نصوص ىيراطيقية )الدولة الحديثة والعصر المتأخر( الفرقة الرابعة آثار مصرية 
 يزحهت اندراسبث انعهيب 
 .مقرر نصوص قبطية بالسنة التمييدية لمماجستير 
 التمييدية لمماجستير. مقرر نصوص ىيراطيقية بالسنة 
 .مقرر نصوص مصرية قديمة بالسنة التمييدية لمماجستير 

انىادي خالل انعبيني  جنىة جبيعت –بقنب  ثبريقىو بخدريس املقزراث اآلحيت بكهيت اآل
 :و2010/ 2002و و 2002/ 2002اجلبيعيني 

  األولى آثار  ( الفرقة7القديمة )قواعد ونصوص المرحمة الكالسيكية  المغة المصريةمقرر
 مصرية.

  .مقرر المغة القبطية )قواعد وتدريبات صعيدية( الفرقة الثانية آثار مصرية 
و حىت 2002أسيىط ينذ عبو  جبيعت –يقىو بخدريس املقزراث اآلحيت بكهيت اآلداة 

 :اآلٌعبو 
 حتى  مقرر مبادئ المغة القبطية )قواعد وتدريبات صعيدية( الفرقة الثانية آثار مصرية

 .ناآل
  مقرر المغة المصرية القديمة )قواعد وتدريبات الدولة الوسطى والدولة الحديثة( الفرقة

 .م2118/ 2117  الثانية آثار مصرية
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 حتى  مقرر مبادئ المغة القبطية )قواعد وتدريبات بحيرية( الفرقة الثالثة آثار مصرية
 .اآلن

 ثة( الفرقة الثالثة آثار مقرر نصوص ىيراطيقية )الدولة الوسطى وبداية الدولة الحدي
 م.2118/ 2117 مصرية

  مقرر المغة المصرية القديمة )قواعد الدولة الوسطى والدولة الحديثة( الفرقة الثالثة آثار
 .م2118/ 2117 مصرية

 حتى اآلن مقرر المغة القبطية )نصوص من ليجات مختمفة( الفرقة الرابعة آثار مصرية. 
 تأخر( الفرقة الرابعة آثار مصريةديثة والعصر الممقرر نصوص ىيراطيقية )الدولة الح 

 م.2118/ 2117
  مقرر المغة المصرية القديمة )قواعد ونصوص الدولة القديمة( الفرقة الرابعة آثار

 م.2118/ 2117 مصرية
  انهغت كهيت –يقىو بخدريس املقزراث اآلحيت بشعبت انخبريخ واحلضبرة 

 :و2002حىت  2002ينذ عبو  انشزيف األسهز جبيعت - بأسيىط انعزبيت
 يزحهت انهيسبنس 
 تاريخ العالم القديم 
 تاريخ وحضارة مصر القديمة 
 تاريخ الحضارة القديمة 
 و2002عبو  يزحهت اندراسبث انعهيب 
  السنة التمييدية لمماجستير(  دراسة بحثية في النقوش والبردي( 
 السنة التمييدية لمماجستير(     المغة المصرية القديمة( 

 اإلشزاف انعهًيه. 
 :سىهبج جبيعت - اآلداة كهيت –بقسى اآلثبر املصزيت 
 :رسبئم متج إجبسحهب

  رسالة ماجستتير الطالتب/ عمتر عمتي نورالتدين، بتاوو ب ونختن فتي النصتوص
 /26والمناظر حتى نياية عصر الدولة الحديثة، منحتت بتقتدير ممتتاز بتتاريخ 

 .م2115/ 9
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 متتد أبوزيتتد، نقتتوش التتدعائم الخمفيتتة رستتالة ماجستتتير الطالتتب/ عمتتر أحمتتد مح
 /27لمتماثيل الممكية في عصر الدولتة الحديثتة، منحتت بتقتدير ممتتاز بتتاريخ 

 .م2116/ 2
  رستتالة ماجستتتير الطالتتب/ محمتتد رجتتب ستتيد جتتاد المتتولى، قاعتتة بتتر حتتج ستتت

دراستتة تحميميتتة لممنتتاظر والنصتتوص، منحتتت بتقتتدير –بمعبتتد دنتتدرة  Dنفتترت 
 .م2119/ 71/ 26ممتاز بتاريخ 

  رسالة ماجستير الطالب/ أحمد طالتب عبدالتدايم خميتل، شتواىد القبتور القبطيتة
بالمنيا، دراسة تحميمية مقارنة لنماذج من منطقتي الشيخ عبادة وتونتة الجبتل، 

 م،2171/ 7/ 26ممتاز بتاريخ  منحت بتقدير
  رستتالة دكتتتوراه الطالتتب/ عمتتر أحمتتد محمتتد أبوزيتتد، ستتاعات الميتتل والنيتتار فتتي

دراستتة تحميميتتة مقارنتتة متتع كتتتاب الميتتل والنيتتار، منحتتت بمرتبتتة –انتتة طيبتتة جب
 .م2171/ 72/ 27الشرف األولى بتاريخ 

  رستتالة دكتتتوراه الطالتتب/ عمتتر عمتتي نورالتتدين، الصتتيل الفعميتتة فتتي النصتتوص
دراستتة تحميميتتة فتتي الكتتالم المباشتتر –لعصتتر األستترة التاستتعة عشتترة  التاريخيتتة

م، منحتتتت بتقتتتدير 2116/ 3/ 72لمممتتتوك والعامتتتة واألجانتتتب، تتتتاريخ القيتتتد: 
 ،م2173/ 5/ 27بتاريخ  مرتبة الشرف األولى

 م مصتتتطفى، الستتتببية فتتتي المغتتتة رستتتالة دكتتتتوراه الطالتتتب/ أبتتتوبكر عبدالستتتال
في نصوص العصر الكالسيكي، تاريخ القيتد  دراسة تحميمية–المصرية القديمة 

 .م2172/ 72/ 37بتاريخ  م، منحت بمرتبة الشرف األولى2117/ 7/ 8
  رسالة ماجستير الطالبة/ الزىراء رجب محمود، منظر الوليمة في مقابر األفتراد

م، منحتتت بتقتتدير 2117/ 4/ 76ختتالل عصتتر الدولتتة الحديثتتة، تتتاريخ القيتتد 
 .م2174/ 7/ 27بتاريخ  ممتاز

  رستتالة ماجستتتير الطالتتب/ محمتتد حممتتي عيستتى، الستتير الذاتيتتة ألفتتراد عصتتر
 .م، منحت بتقدير ممتاز2118/ 5/ 72االنتقال األول، تاريخ القيد 
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  رسالة ماجستير الطالب/ محسن عادل سيد، اسما الفاعتل والمفعتول فتي المغتة
دراستتة لغويتتة متتن ختتالل النصتتوص –المصتترية القديمتتة فتتي عصتترىا المتتتأخر 

/ 26/6بتقدير ممتاز بتتاريخ ، منحت م2119/ 72/ 74األدبية، تاريخ القيد 
 ،م2116

  رسالة دكتوراه الطالب/ مصطفى فتحتي عبتداو وزيتري، رمزيتة تصتوير منتاظر
دراستة تحميميتة،  –الحيوانات واألسماك والطيور في مقابر األفراد بجبانة طيبتة 

 بمرتبة الشرف األولى، منحتنوقشت و 
 تير الطالبتتتة/ شتتتيماء حستتتن عبتتتده حفنتتتي، الزيتتتوت والتتتدىون رستتتالة ماجستتت

/ 6/ 74واستتتتتخداماتيا حتتتتتى نيايتتتتة عصتتتتر الدولتتتتة الحديثتتتتة، تتتتتاريخ القيتتتتد 
 م.2171

  رسالة دكتوراه الطالب/ محستن عتادل ستيد محمتد الطتوخي، التعريتف والتحديتد
 م2173/ 77/ 78 في العصر المتأخر لمغة المصرية القديمة، تاريخ القيد

 اجستير الطالب/ محمود عامر الجنتدي/ أوستتراكا قبطيتة متن المتحتف رسالة م
 م2173/ 5/ 73 القبطي بالقاىرة، تاريخ القيد

   
  ىهبج:س جبيعت – اآلداة كهيت –انزسبئم املسجهت بقسى اآلثبر املصزيت 

  رسالة دكتوراه الطالبتة/ ستناء أحمتد عمتي، الحترب والستالم فتي مصتر القديمتة
/ 9دراسة تحميمية لممناظر والنصوص، تاريخ القيد –ة في عصر الدولة الحديث

 م2118/ 6
 رسالة ماجستير الطالبة/ آمنة، أسموب الشرط في المغتة القبطيتة، تتاريخ القيتد 

 م2172/ 5/ 74
 

  سىهبج: جبيعت – اآلثبر كهيت –بقسى اآلثبر املصزيت انزسبئم املسجهت 
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 عصر المتتأخرقبل في الرسالة دكتوراه الطالب/ محمد فرج صبرة، أزمنة المست ،
 م2173/ 72/ 9 تاريخ القيد

   رسالة دكتوراه الطالب/ مصطفى محمد محمد الصغير، طريتق المواكتب الكبتر
/ 77بين معبدي الكرنك واألقصر فتي ضتوء المكتشتفات الحديثتة، تتاريخ القيتد 

 م2174/ 2
  رستتالة دكتتتوراه الطالتتب/ أحمتتد مصتتطفى عبتتدالعزيز، شتتواىد قبتتور قبطيتتة متتن

تحف اليوناني الروماني والمخزن المتحفتي بشتطب أستيوط، دراستة تحميميتة الم
 م2175/ 71/ 79لغوية وحضارية مقارنة، تاريخ القيد 

  رسالة دكتوراه الطالب/ محمتود عتامر أحمتد محمتد الجنتدي، صتيل التدعاء فتي
الكتابتتات القبطيتتة، دراستتة مقارنتتة متتع األدعيتتة المصتترية القديمتتة، تتتاريخ القيتتد 

 م2176/ 4/ 78
  رسالة ماجستير الطالب/ محمد نجيب رضا عبدالقادر يوسف، الفخار البطممتي

متتن معابتتد الكرنتتك، دراستتة لمفختتار البطممتتي متتن الحفتتائر الحديثتتة أمتتام الصتترح 
/ 6/ 77م، تتاريخ القيتد 2177 –م 2117األول لمعابد الكرنك مواسم حفائر 

 م.2177/ 77/ 29م، تاريخ المنح 2172
 العنقتتتاء فتتتي  ، طتتتائرجأبتتتو الحجتتتاطالبتتتة/ بستتتمة محمتتتود رستتتالة ماجستتتتير ال

/ 77 ، تتتاريخ القيتتدوحتتتى نيايتتة العصتتر الرومتتاني المصتترية القديمتتة حضتتارةال
 م2173/ 6

 الخبتر واإلنشتاء فتي أبتو زيتد رسالة ماجستير الطالب/ وليد الستيد عبتدالرحيم ،
/ 71/ 21 ، تتتتاريخ القيتتتدالمغتتتة المصتتترية القديمتتتة فتتتي عصتتترىا الكالستتتيكي

 م2174
  /التعبيتر عتن ، سارة محمد جمال سعد الدين خمتف اورسالة ماجستير الطالبة

 ، تتاريخ القيتدالغنى والفقر في النصوص والمناظر حتتى نيايتة الدولتة الحديثتة
 م2175/ 2/ 76
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  رسالة ماجستير الطالب/ السيد ممدوح السيد سميمان، أوستراكا ىيراطيقية متن
ثالث، توثيق وتصنيف وتعميق، تتاريخ القيتد وادي المموك قرب مقبرة تحتمس ال

 م.2177/ 72/ 7م، تاريخ المناقشة 2175/ 4/ 75
  رستالة الطالتب/ حستين ىاشتم ستيد عمتي، دراستة خطيتة لمبرديتة رقتمS. R. 

549, JE 9565  4/ 75المحفوظتتة بتتالمتحف المصتتري، تتتاريخ القيتتد /
 م.2175

  ىيراطيقيتة متن  ستتراكارسالة ماجستير الطالبة/ ىناء بخيت أحمد، مجموعتة أو
 م.2175/ 71/ 79جبانة طيبة بالبر الغربي، تاريخ القيد 

  27رستتالة ماجستتتير الطالبتتة/ متتي قتتدري أحمتتد أنصتتاري، تتتابوت متتن األستترة 
/ 72، تتاريخ القيتد CG 6253إلى  CG 6249بالمتحف المصري أرقام من 

 م.2176/ 72
 

 نىادي:ا نىةج جبيعت –بقنب  اآلداة كهيت –بقسى اآلثبر املصزيت 
  رسالة ماجستير الطالب/ أبوبكر عبدالسالم مصطفى، لوحتات األفتراد الجنائزيتة

دراستتة لغويتتة حضتتارية، منحتتت بتقتتدير  –فتتي عصتتر األستترة التاستتعة عشتترة 
 .م2115/ 72/ 26ممتاز بتاريخ 

  رستتتالة ماجستتتتير الطالبتتتة/ شتتتيماء عبدالستتتتار أحمتتتد، أبنتتتاء حتتتور واألوانتتتي
يمية في النصوص الدينية، منحت بتقتدير ممتتاز بتتاريخ دراسة تحم –الكانوبية 

 .م2117/ 9/ 23
  رسالة ماجستير الطالبة/ نيفين يحيى رشيدي، مناظر المناقع في مقابر األفراد

دراستتة تحميميتتة مقارنتتة، منحتتت  –بجبانتتة طيبتتة ختتالل عصتتر الدولتتة الحديثتتة 
 .م2119/ 71/ 25بتقدير ممتاز بتاريخ 

 ىادي:ان جنىة جبيعت – ثبراآل كهيت –بقسى اآلثبر املصزيت 
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  رسالة ماجستير الطالبة/ ماري جاد رضى حنااو، النخيل في مصر القديمتة– 
/ 3/ 72، تتاريخ القيتد دراسة تحميمية لمناظر ونصوص عصتر الدولتة الحديثتة

 م.2175/ 5/ 25م، تاريخ المنح 2116
  المغتتتة  صتتتيل المستتتتقبل فتتتي ،ن عبتتتده خميفتتتةستتتالة ماجستتتتير الطالتتتب/ حستتتير

المصرية القديمة، دراسة تحميمية في نصوص العصر الكالسيكي، تتاريخ القيتد 
 م.2175/ 77/ 23، تاريخ المنح م2173/ 71/ 7

 فتتي فتراد األتوابيتتت  ،عبتدالعزيز ستتيد محمتد شتتيماءالالة ماجستتتير الطالبتة/ رست
نمتاذج مختتارة متن المتحتف المصتري،  -األسرة الثامنة عشرة، دراسة تحميميتة 

 م.2177/ 77/ 23، تاريخ المنح م2172/ 6/ 23يخ القيد تار 
  رستتالة ماجستتتير الطالتتب/ ستتعودي صتتالح ستتعيد، منتتاظر الكينتتة عمتتى جتتدران

معابتتد الكرنتتك واألقصتتر فتتي الدولتتة الحديثتتة والعصتتر المتتتأخر، دراستتة تحميميتتة 
  م2173/ 77/ 77مقارنة، تاريخ القيد 

 
 أسيىط: جبيعت – اآلداة تكهي –ر املصزيت اآلثب شعبت –بقسى اآلثبر 

  رستتالة ماجستتتير الطالتتب/ أحمتتد مصتتطفى عبتتدالعزيز، مجموعتتة شتتواىد قبتتور
قبطيتتة متتن أنصتتنا ومنقبتتاد فتتي الفتتترة متتن القتترن الثالتتث إلتتى القتترن الستتابع 

/ 5/ 78دراستتة تحميميتتة لغويتتة وحضتتارية مقارنتتة، تتتاريخ القيتتد  –المتتيالدي 
 م.2171

 محمتتود،  رستتالة ماجستتتير الطالتتب/ عتتالء حستتين n   واستتتخداماتيا فتتي
 م. 2177/  4/ 77النصوص المصرية القديمة، تاريخ القيد 

  مغتتتة الفتتتي  وطرقتتتو رستتتالة ماجستتتتير الطالتتتب/ عمتتتاد إدريتتتس محمتتتود، النفتتتي
دراستتة لغويتتة متتن ختتالل النصتتوص  ،فتتي عصتترىا المتتتأخر المصتترية القديمتتة

 م2172/ 5/ 21 تاريخ القيد األدبية،
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 الجمتتل التتتي تحتتل محتتل عبتتدالموجود لتتب/ عيتتون نتتافعرستتالة ماجستتتير الطا ،
/ 21 تتتاريخ القيتتد، فتتي عصترىا الكالستتيكي االستم فتتي المغتتة المصترية القديمتتة

 م2172/ 5
 نصتتوصال، القستتم فتتي عبتتدالرحيم عبتتدالوىاب الة ماجستتتير الطالبتتة/ وفتتاءرستت 

 /77/ 78 ، تتاريخ القيتدمن القرن الرابع حتى القرن التاسع الميالدي القبطية
 م2172

 /محمتتد أبوضتتيف عتتامر إستتماعيل، توابيتتت ميتتر منتتذ  رستتالة ماجستتتير الطالتتب
عصتتتتر الدولتتتتة القديمتتتتة حتتتتتى عصتتتتر الدولتتتتة الوستتتتطى )مجموعتتتتة المتحتتتتف 

 م2173/ 77/ 79المصري(، دراسة أثارية لغوية، تاريخ القيد 
  رسالة دكتوراه الطالب/ عماد محمود إدريس محمد، أزمنتة المضتارع فتي المغتة

القديمتتة فتتي العصتتر المتتتأخر، دراستتة لغويتتة متتن ختتالل النصتتوص  المصتترية
 م،2176/ 77/ 27األدبية، تاريخ القيد 

  رسالة دكتوراه الطالب/ عيون نافع عبدالموجود عيتد، صتيل لتيس ... بعتد فتي
 م.2176/ 77/ 27المغة المصرية القديمة، تاريخ القيد 

 غيتتر المحشتتورة فتتي  رستتالة ماجستتتير الطالبتتة/ وفتتاء محمتتد أبتتو زيتتد، األدوات
 م.2174/ 77/ 77تاريخ القيد المغة المصرية القديمة في عصرىا المتأخر، 

  رستتتالة ماجستتتتير الطالبتتتة/ لبنتتتى أحمتتتد ستتتيد، أستتتموب االستتتتثناء فتتتي المغتتتة
 م.2177/ 5/ 77المصرية القديمة، تاريخ القيد 

 
 جبيعت – اآلداة كهيت –املصزيت شعبت اآلثبر  –بقسى اآلثبر انزسبئم املسجهت 

 :املنيب
  رسالة ماجستير الطالب/ حسام عبدالاله عمر، صيغةcDm.n=f  المؤكدة

وغير المؤكدة في المغة المصرية القديمة في عصرىا الكالسيكي، تاريخ المنح 
 م2176/ 7/ 26
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  رسالة ماجستير الطالب/ أحمد صالح محمد الشاذلي، طائر الصقر وأىميتو
 م2175/ 9 /29في مصر القديمة، تاريخ المنح 

  رسالة دكتوراه الطالب/ عالء حسين محمود منشاوي، العالمات غير المصنفة
/ 7/ 75م، تاريخ المناقشة 2175/ 4/ 27واستخداماتيا، تاريخ القيد 

 م2178
  رسالة دكتوراه الطالب/ عاطف مكاوي محمود، كبار مجمس العشرة ومظاىر

 م2176/ 71/ 77د تطور مياميم الوظيفية في مصر القديمة، تاريخ القي
  رسالة دكتوراه الطالب/ حسام عبدالاله عمر، الصيل الزمنية في المغة

 م2176/ 72/ 73المصرية القديمة، تاريخ القيد 
  انفيىو جبيعت – اآلثبر كهيت –بقسى اآلثبر املصزيت انزسبئم املسجهت: 
 مغة رسالة ماجستير الطالبة/ أماني عامر أحمد عبدالحميد، األزمنة الثانية ل

 م2174/ 72/ 76المصرية القديمة في عصرىا الوسيط، تاريخ القيد 

 
  و. املؤمتزاث انعهًيت انخي شبرك فيهب:

  ،شتتارك فتتي االحتفاليتتة العمميتتة الدوليتتة لتكتتريم عتتالم المصتتريات أ.د. عبتتدالحميم نورالتتدين
 م.2117أبريل  72 – 71جامعة القاىرة، من  –قاعة االحتفاالت الكبر  

 The Asyut Project, Seven Seasons of Egyptian- German 

Cooperation in Archaeological Fieldwork, International 

Conference at the University of Sohag, Egypt 10
th

 of October, 

2009.  
  شتتارك فتتي تنظتتيم المتتؤتمر الثتتاني عشتتر لجمعيتتة اآلثتتاريين العتترب، التتذي عقتتد فتتي جزيتترة

 م.2119نوفمبر  76 – 74في المدة من  قرمان بسوىاج،
 دوراث حنًيت قدراث أعضبء هيئت انخدريس انخي اجخبسهبس. 

    "م.2116"أخالقيات وآداب المينة 
   "م.2116"التعميم بالتقنية 
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    "م.2116"الساعات المعتمدة 
         "م.2116"االتصال الفعال 
  "م.2117"الجوانب القانونية في الجامعات 
 م.2117لقيادية لؤلكاديميين" "البرامج ا 
    "م.2117"تقييم التدريس 
 "م.2117 "نظم االمتحانات وتقويم الطالب 
  اجتياز دورة المراجعة عمى مؤسسات التعميم العاليAuditing 2118م. 
  الحزم المتكاممة لمؤسسات التعميم العالي لتأىيل فرق إعداد الدراسات دورة اجتياز

التي عقدت بمركز التدريب بكمية الطب جامعة عين ، الذاتية وممفات االعتماد
/ 9في المدة من شمس من خالل الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد، 

 التي احتوت عمى: م،2119/ 8
 مفاىيم نظم ضمان الجودة واالعتماد  
 معايير اعتماد مؤسسات التعميم العالي 
 إجراءات االعتماد 
 تعميم العاليالدراسة الذاتية لمؤسسات ال 
 التخطيط االستراتيجي 
 جمع وتحميل البيانات واستنباط النتائج والمعمومات 

 التي عقدت بجامعة  ،مؤسسات التعميم العاليل ةالخارجي ةاجتياز دورة المراجع
/ 6، في المدة من سوىاج من خالل الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد

 .م2119/ 9/ 71م حتى 2119/ 9
 التي عقدت بجامعة  ،ياز دورة التقويم المؤسسي لمؤسسات التعميم العالياجت

، في المدة من سوىاج من خالل الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد
 .م2119/ 77/ 79م حتى 2119/ 77/ 75

  التي عقدت بجامعة  ،عاليتعميم  -اجتياز دورة نواتج التعمم وخرائط المنيج
، في المدة من ييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتمادسوىاج من خالل ال

 .م2171/ 2/ 25م حتى 2171/ 2/ 27
  ،المشاركة في فعاليات ورشة العمل بعنوان: التعميم والتعمم بين الواقع والمأمول

 م.2171/ 6/ 6بتاريخ 



 -17- 

  حضور ورشة عمل: كتابة مقترح لمحصول عمى مشروعCIQAP –  الدورة
منموذج المقدم من مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد طبقا ل -الخامسة

 م.2171/ 9/ 28والممول من وزارة التعميم العالي والدولة لمبحث العممي، بتاريخ 
اري األنصاريأ.   د. أحمد عمي محمد النص 

 وخطوطيااذ المغة المصرية أست
 جامعة سوىاج -مية اآلثار ك


