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:اللغاتثانياا:   
الكتابةمستوي  مستوي القراءة  اللغة مستوي التحدث 

 االعربية ) اللغة األم( ممتاز ممتاز ممتاز

 اإلنجليزية جيدجدا جيدجدا جيدجدا
 

 

:المؤهالت العلميةثالثاا:    

 
 التقدير

 

تاريخ 
الحصول 
 عليه

 اسم الجامعة اسم المؤهل مجال التخصص

 
 جيدجدا  

م9008  
قسم التاريخ واآلثار 
 المصرية واإلسالمية

)شعبة عامة(   

حاصل على  
 ليسانس اآلداب

 كلية اآلداب
 جامعة اإلسكندرية
 فرع دمنهور



 بتقدير مرضي مع التوصية
ن بالطبع والنشر والتبادل بي

م9012 الجامعات على نفقة الجامعة.  
العالقات الخارجية لمملكة 

 أورارتو.
نظام  -ماجستير

 الساعات المعتمدة
 كلية اآلداب

 جامعة اإلسكندرية

 
 

 بتقدير مرضي مع التوصية
ن بالطبع والنشر والتبادل بي

 الجامعات على نفقة الجامعة

 2016م

 
 التاريخ السياسي للممالك
قة الحيثية الحديثة في منط

 الفرات

نظام  -دكتوراه
 الساعات المعتمدة

 كلية اآلداب
 جامعة دمنهور

 
 

 23واقع الماجستير والدكتوراه كان على نظام الساعات المعتمدة بوتنبغي اإلشارة هنا إلى التسجيل في مرحلة          

ساعة لدكتوراه, فإلى جانب الرسالة العلمية كان هناك عدد من المقررات تم دراستها  23ساعة لمرحلة الماجستير و 

 موزعة على النحو التالي:

 

 مرحلة الماجستير

  100التقدير من 
 درجة

عدد 
 الساعات

 التسلسل اسم المقرر

(1نصوص تاريخية بلغة أجنبية حديثة ) 3 95  1 

 2 (1اللغة المصرية القديمة ) 3 98

 3 مصادر التاريخ المصري القديم 2 90

 4  موضوع خاص في تاريخ إيران القديم 2 98

 5 مناهج البحث في التاريخ القديم 3 98

 6 آثار مصرية قديمة 3 97

 7 مصادر تاريخ إيران القديم 2 98

 8 مصر القديمة موضوع خاص في تاريخ  2 98

 9  الجزيرة العربية موضوع خاص في تاريخ  4 98
 

لدكتوراهمرحلة ا  

  100التقدير من 
 درجة

عدد 
 الساعات

 التسلسل اسم المقرر

 1   نصوص تاريخية 3 90

 2  (2لغة مصرية قديمة ) 3 95

 3  العصور الحجرية وما قبل األسرات 3 85

 4  آثار وفنون الشرق االدنى القديم 3 92

 5  تطورات الفكر السياسي في العصور القديمة 3 90

 6  تاريخ إفريقيا القديم 3 95

 

 



 

 رابعاا: التدرج الوظيفي:

 
ذلك في معيد بقسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية تخصص التاريخ القديم, بكلية اآلداب جامعة دمنهور, و -1

م.21/9/2212م حتى 1/12/2212الممتدة بين    الفترة    

 
منهور, وذلك ُمدرس مساعد بقسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية تخصص التاريخ القديم, بكلية اآلداب جامعة د -2

م22/11/2212م  وحتى 22/9/2212في الفترة الممتدة بين       

 
ذلك منذ    تخصص التاريخ القديم, بكلية اآلداب جامعة دمنهور, و مدرس بقسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية -2

م وحتى اآلن.22/11/2212تاريخ         

 

ي:اط اإلدارنشخامساا: ال  

  
م. 3112 -3112عضو في وحدة إدارة المعلومات بكلية اآلداب جامعة دمنهور في الفترة الممتدة بيت عامي   -1 
م .3112/3112واآلثار المصرية واإلسالمية خالل العام الجامعي منسق الجودة بقسم التاريخ  -3   
 م.3112عضو معيار الموارد المالية والمادية في إطار مشروع الجودة خالل عام   - 2
 م.3112ار مشروع الجودة خالل عام عضو معيار القيادة والحوكمة في إط -2
 م.3112اآلداب خالل عام عضو بلجنة المراجعة على االسئلة واالمتحانات بكلية  -5
م.3112عضو معيار المصداقية واألخالق في إطار مشروع الجودة خالل عام  -2  
أشارك في األعمال اإلمتحانية على مستوى الكلية منذ تعييني معيًدا وحتى اآلن. -2  
م.3112 -م3112عضو لجنة الجداول بكلية اآلداب ممثال عن قسم التاريخ خالل الفترة الممتدة بين عامي  -2  
م.3112م, و 3112عضو بمجلس قسم التاريخ خالل عامي  -2  

.م3112م, و 3112عضو بلجنة فحص الكتاب الجامعي بقسم التاريخ خالل عامي  -11  
م.3112لجنة المختبرات بكلية اآلداب ممثاًل عن قسم التاريخ خالل عام بعضو  -11  
م.3112مؤسسي في إطار مشروع الجودة خالل عام رئيس معيار نظام إدارة الجودة والتقويم ال -13  

 
:اط العلمينشسادساا: ال  

على النحو  زعةمو بالكلية التاريخ القديم تخصص اسند إليه منذ تعييني ُمدرس ا بقسم التاريخ تدريس عدد من مقررات 
 التالي:



 جامعيالعام ا اسم المقرر القسم الفرقة

 التاريخ الرابعة
 )شعبة عامة(

 2016 حضارة الشرق األدنى القديم

 

 التاريخ الثالثة
 )شعبة عامة(

 2017 تاريخ الشرق االدنى القديم

  المدخل إلى تاريخ الشرق االدنى القديم وحضاراته اللغات الشرقية األولى

 التاريخ الرابعة
 )شعبة عامة(

  حضارة الشرق األدنى القديم

  المصري القديمتاريخ الفن  تعليم مفتوح الثالثة

 

 2018 خل إلى تاريخ الشرق األدنى القديم وحضاراته الم اللغات الشرقية األولى

  تاريخ وحضارة الشرق األدنى القديم اآلثار األولى

 التاريخ الرابعة
 )شعبة عامة(

  حضارة الشرق األدنى القديم

التاريخ )شعبة  الثالثة
 اآلثار المصرية(

  القديم )سوريا والجزيرة العربية(تاريخ الشرق األدنى 

 

 2019 المدخل إلى تاريخ الشرق األدنى القديم وحضاراته لغات الشرقية ا األولى

 2020 واثاره حضارة الشرق األدنى القديم قسم التاريخ الرابعة

  2020 تاريخ وحضارة الشرق األدنى القديم اآلثار األولى
 

 

 الندوات وورش العمل

: ورش العمل  

الورشةاسم  األعمال اآللية للكنترول.  1 

م.12/12/2212  التاريخ 
 

 الجهة كلية اآلداب, جامعة دمنهور

الورشةاسم  الهوية واالنتماء  9 

م2212/ 22/2  التاريخ 
 

 الجهة كلية اآلداب, جامعة دمنهور

الورشةاسم  التخطيط االستراتيجي  2 

م2219/ 22/12  التاريخ 
 

جامعة دمنهور كلية اآلداب,  الجهة 

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   
 

 الدورات التدريبية
 1 اسم الدورة دورة اللغة العربية بتقدير ممتاز.

م.2/2/2211إلى  2/7/2211   التاريخ 

.أساليب البحث العلمي   9 اسم الدورة 

م2211نوفمبر  1-2   التاريخ 

AUEPT   الدورةاسم  دورة  2 

م.2212فبراير    التاريخ 

.أخالقيات البحث العلمي  4 اسم الدورة 

م.2212أغسطس  29-22   التاريخ 

 5 اسم الدورة مهارات العرض الفعال

م.2212يوليو  12-17   التاريخ 

.معايير الجودة في العملية التدريسية  6 اسم الدورة 

م.2212سبتمبر 2-2   التاريخ 

UN 11035053  برقم   (ICDL الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي   )   7 اسم الدورة 

م2212سبتمبر  12 , بتقدير ممتاز.   التاريخ 

 1 اسم الدورة نظام الساعات المعتمدة.

م.2212ديسمبر  5-2   التاريخ 

 8 اسم الدورة مهارات اإلتصال في أنماط التعليم المختلفة.

م.2212مارس  12-11   التاريخ 

.إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث  10 اسم الدورة 

م.2215إبريل  22-22   التاريخ 

 11 اسم الدورة معايير الجودة في العملية التعليمية.

م.2212مايو  2-5   التاريخ 

 12 اسم الدورة التعليم األليكتروني

م.2212فبراير  12-11   التاريخ 

 12 اسم الدورة النشر الدولي للبحوث العلمية



م.2212أغسطس  12-11   التاريخ 

 12 اسم الدورة إدارة األزمات والكوارث.

.2212أغسطس  22-22   التاريخ 

   

   

   

 اًلنتاج العلمي

 األبحاث المنشورة:

هاية عهد "التاريخ السياسي والعسكري لمملكة كركميش منذ سقوط الدولة الحيثية وحتى ن
لشهر  122ق.م(", مجلة بحوث, كلية اآلداب, جامعة المنوفية, العدد  222-1192سنغارا )

م.2212يناير   
1 

, العدد 12 " التاريخ السياسي لمملكة كوموخ الحيثية الحديثة", دورية كان التايخية, المجلد
م.2217, 27  

2 

  

  

 شهادات التكريم

ية فرع اآلداب, جامعة اإلسكندرشهادة تقدير من كلية اآلداب بمناسبة صدارتي خريج كلية  
 دمنهور, وتعييني معيًدا بالكلية.

1 

, شهادة تقدير من قسم التايخ واآلثار المصرية واإلسالمية, كلية اآلداب جامعة دمنهور
 بمناسبة حصولي على درجة الماجستير في تخصص التاريخ القديم.

2 

م, 2219جامعة دمنهور دفعة شهادة شكر وتقدير من خريجي قسم التاريخ, كلية اآلداب, 
 لمجهوداتي الواضحة معهم خالل عامين جامعيين.

2 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.V. 
Personal data: 

 

Name: Dr. Mohammed Rashed Gaber Elmokadem 

Date of birth: June,1st, 1988.- Nationality: Egyptian.  

Religion: Islam   Marital status: Married 

.Present Position: Assistant Professor of ancient  history  

Address:  Abu- Humus, El-Behira Gov., Egypt 
Mobile: (002) 01090923724. 
Email: mohamed.ekmokadem@art.dmu.edu.eg / 

            mohammed.ekmokadem@yahoo.com      
      

Academic Qualifications 
 

 PhD (Ancient History), Department of Egyptian and Islamic 

History and Archeology, Faculty of Arts, Damanhur 

University,(2016) First –class honor and  publishing the 

dissertation by the University and exchange it with the Arab and 

foreign universities. 

Thesis title: “The Political History of the Neo-Hittite Kingdoms 

in the Euphrates Region”. 

 Master of Arts (Ancient History), Department of Egyptian and 

Islamic History and Archeology, Faculty of Arts, Alexandria 

University, (2013), with excellent grade and exchange the thesis 

with the Arab and foreign universities.  

Thesis title: "The Foreign Relations of the Kingdom of Urartu . 

 BA History major, Department of Egyptian and Islamic History and 

Archeology, Faculty of Arts, Alexandria University, Damanhur 

Branch (2009), with a very good grade (the top-ranking student of 

the Department of History and Archeology). 

 

mailto:mohamed.ekmokadem@art.dmu.edu.eg


Employment: 
 Assistant professor of Ancient History, Faculty of Arts, 

Damanhur University (November 23, 2016 until now). 

 A Lecturer of Ancient History, Faculty of Arts, Alexandria 

University. (September 22, 2013 to November 22, 2016).  

 Assistant lecturer of Ancient History, Faculty of Arts, Damanhur 

University (March 11, 2010 up to September 21, 2013).  

 

Training courses:  

 
 International Computer Driving License (ICDL) UN 11035053.  

 Alexandria University English Proficiency Test (AUEPT) 

 Arabic language course. 

 The credit hours system.    

 Exams and students in the educational systems. 

 Quality –assurance in the educational process. 

 Quality – assurance in the teaching process. 

 International publishing criteria of academic research 

 Research ethics. 

 Methods of academic research. 

 References academic- research rules & ethics. 

 Crisis &Disaster prevention & Management. 

 Decision-making and problem-solving. 

 Strategic planning. 

 Effective presentation skills. 

 E-Learning. 

 Preparing competitive projects to finance  academic research. 

Teaching experience: 



Languages: 

 
writing speaking reading language 

Excellent Excellent Excellent Arabic 

(mother 

language) 
Very good Very good Very good English 

 

I taught the following courses: 
 

 History of the Ancient Egyptian Art. 

 Civilization of the Ancient Near East. 

  History of the Ancient Near East.  

 

papers:-Published Research  
 

 The Political History of the Kingdom of Neo - Hittite Kummukh, 

in: Historical Kan Periodical 2017 Vol.10 Issue 37, pp.86-96. (in 

Arabic) 

 The Political History of the Kingdom of Carchemish Since the 

fall of the Hittite state until the end of the Sangara era (1190-848 

BC), Research Journal, Faculty of Arts, Menoufia University, No. 

104, January 2016. (in Arabic) 

Contributions in the service of the academic 

department; college; university & society: 
 

 A member of the Information Management Unit, Faculty of Arts, 

Damanhur University : 2013-2014. 

 Quality Coordinator, Department of History and Archeology of 

Egyptian and Islamic Studies during the 2016/2017. 

https://www.amazon.com/Civilizations-Ancient-Near-East-Volumes/dp/0684192799/ref=sr_1_2?dchild=1&qid=1598341758&refinements=p_28%3AThe+Ancient+Near+East&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.com/History-Ancient-Near-East-3000/dp/1405149116
https://www.amazon.com/History-Ancient-Near-East-3000/dp/1405149116
https://platform.almanhal.com/Reader/Article/114659
https://platform.almanhal.com/details/article/114659


 A member of the Financial and Material Resources Standard in 

the framework of the Quality Project in 2016. 

 A member of the Leadership and Governance Standard within the 

framework of the Quality Project in 2017. 

 A member of the Review Committee for Examinations at the 

Faculty of Arts during the year 2017. 

 A member of the Criteria for Credibility and Ethics within the 

framework of the Quality Project in 2018. 

 I participate in college examinations since my appointment as 

assistant lecturer until now. 

 A member of the Tables Committee at the Faculty of Arts, 

representing the Department of History, in the period between 

2016 and 2019. 

   A member of the History Department Council during the years 

2017 and 2019. 

   A member of the University Book Examination Committee, 

Department of History, during the years 2018 and 2019. 

   A member of the Laboratory Committee, Faculty of Arts, 

representing the Department of History, in 2018. 

   Head of the Quality assurance and the Institutional Evaluation 

within the framework of the Quality Project in 2019. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


