جامعة دمنهور
كلية اآلداب ـ جامعة دمنهور

السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور  /وفدى السيد أبو النضر عبد الفتاح.

أو ًال البيانات الشخصية :
االسم  :وفدى السيد أبو النضر عبد الفتاح .
الديانة :مسلم.

تاريخ الميالد1721/5/72:م.
الجنسية :مصرى.

الحالة االجتماعية :متزوج ولديه ثالثة أطفال.

الوظيفة الحالية :أستاذ تاريخ وحضارة الشرق األدنى القديم  ،قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،

جامعة دمنهور.
العنوان:محافظة البحيرة :مركز رشيد

رقم التليفون00701777270211:

البريد االلكترونىdr.wafdy@ gamail.com :

عمل.0157712721:

ثانيا :المؤهالت العلمية :
ً
 ليسانس اآلداب في التاريخ ،كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور ،دور مايو1772م من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية  ،بتقدير عام جيد.
 تمهيدي الماجستير من كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية عام 1771م من قسم التاريخواآلثار المصرية واإلسالمية بتقدير جيد جداً .

-

ماجستير في اآلداب من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية من كلية اآلداب ـ

جامعة اإلسكندرية عام

7007م  ،في موضوع عنوانه  " :األهمية التاريخية

واإلقتصادية لصحراء مصر الغربية العصر الفرعونى" .
-

دكتوراه في اآلداب من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية من كلية اآلداب ـ جامعة

اإلسكندرية عام 7001م ،وذلك بتقدير "ممتاز مع مرتبة الشرف األولى" في موضوع
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عنوانه" :األهمية اإلستراتيجية والدينية لصحراء مصر الغربية فى العصر الفرعونى
:دراسة تاريخية على واحتى الداخلة والخارجة ".

ثالثاً :التدرج الوظيفي:

 ُمدرس التاريخ القديم بقسم اإلرشاد السياحى ،بالمعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم اآلثاربأبى قير باإلسكندرية من 7001/17/70م حتى 7011/2/1م.

 ُمدرس التاريخ القديم ،كلية اآلداب ـ جامعة دمنهور ،من 7011/2/5م وحتي .7015/1/71_ أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق األدنى القديم المساعد ،كلية اآلداب ـ جامعة دمنهور
 7015/1/71م حتى 7070/1/77م.

ــــــ أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق األدنى القديم  ،كلية اآلداب 9292/4/92م.

بتقدير مائه واثنين وسته من عشره في المائه ألول مرة في تاريخ الجامعات المصريه حصول
أستاذ على هذا التقدير.

رابعاً :األنشطة البحثية والعلمية:

( أ ) األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر:

 -1األ وانى الفخارية فى جنوب العراق القديم "دراسة تحليلية لعناصر التميز بينها"
مجلة مركز الخدمة لإلستشارات البحثية  ،كلية اآلداب  ،جامعة المنوفية 7011،م.
9- God Nepri in Ancient Egyptian Religion ,
" Journal of Archaeological and Restoration Studies "EJARS" An

International peer-reviewed journal published bi-annually Volume 7,
Issue 7, December – 7017.
 -3طرز وزخارف الفخار فى العصر البابلى القديم( 9224ـ  1121ق.م)
مجلة كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية ،الجزء الثانى  ،العدد  7017 ، 27م.

 -4تواجد الهكسوس فى الواحه البحرية والقضاء عليه ( 1292ـ  1122ق .م )

مجلة كلية اآلداب ـ جامعة اإلسكندرية ،الجزء الثانى  ،العدد  7011 ، 21م.

 -1الثور فى الفكر المصرى خالل عصور ما قبل األسرات
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مجلة اإلتحاد العام لآلثارين العرب  ،العدد  7015، 12م .
 -2مدينة " هيدالو " العاصمة الثالثة لعيالم(  232-223ق.م ).
دورية علمية محكمة تصدرها كلية األداب جامعة أسوان-أكتوبر  7012م .

ان كانوبية من مخازن منطقة آثار كفر الشيخ دراسة تاريخية وحضارية .
2ـــ أربعة أو ٍ
مجلة الدراسات اإلنسانية واألدبية ـ ـ مجلة علمية محكمة تصدرها كلية األداب جامعة كفر الشيخ
 -يونيو  7011م .

1ـ ـ الجزر التي في وسط األخضر العظيم دراسة في تطور مفهوم المصطلح ( رؤية جديدة ).
مجلة الدراسات اإلنسانية واألدبية ـ ـ مجلة علمية محكمة تصدرها كلية األداب جامعة كفر الشيخ
يونيو  7011م . 7ـ ـ Exceptional epithets of Amasis
مجلة التاريخ والمستقبل – دورية علمية محكمة تصدرها كلية األداب  -جامعة المنيا  -العدد
-25يوليو 7017-م.

 10ـــ كتل من الجرانيت الوردي " من الكوم األحمر محافظة المنوفية "

مجلة التاريخ والمستقبل – دورية علمية محكمة تصدرها كلية األداب  -جامعة المنيا  -العدد

-25يوليو 7017.-
11ـــ عوامل اضمحالل اإلمبراطورية الح ّثية والتمهيد لسقوطها (1922 – 1929ق.م).

دورية اإلنسانيات – دورية علمية محكمة تصدرها كلية األداب  -جامعة دمنهور العدد ()57

يوليو 7017م.

 17ـ ـ دراسة نماذج للمؤثرات اآلكدية فى أختام أوركيش.
دورية اإلنسانيات – دورية علمية محكمة تصدرها كلية األداب  -جامعة دمنهور  -العدد ()51
يناير 7070م.

( ب ) الكتب المنشورة :
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 -1فى تاريخ مصر الفرعونية  :صحراء مصر الغربية فى عصر الدولة الحديثة الفرعونى"دار
عين القاهرة  7001،م.
 -7تاريخ اليونان والرومان  ،القاهرة  7011،م.

 -7رؤى جديدة في تاريخ مصر الفرعوني ة  ،منذ أقدم العصور حتى نهاية عصور األسرات
الوطنية  ،دمنهور 7017م.

 -1المعالم الرئيسية لتاريخ مصر الفرعونية ومعالمها الحضاريه  ،دمنهور 7011م.
 -5آثار مصر القديمة  ،دمنهور7015م.

 -2دراسات في تاريخ مصر والشرق األدنى القديم ثالثة أجزاء (مصر ـ ـ ـ شبه الجزيرة العربيه
ـ ـ العراق) ،دمنهور 7011م.
 -2دراسات في حضارة مصر القديمة ،دمنهور7017م.
 -1تاريخ حضارات البحر المتوسط" ،دمنهور7017م.
 -7عصور ما قبل التاريخ،القاهرة  7070،م.
( ج ) المؤتمرات والندوات العلمية:
 .1جميع المؤتمرات التى تمت بكلية األداب بدمنهور منذ  7015حتى تاريخه.

 .7المؤتمر الدولى لالتحاد العام لآلثاريين العرب 7ـ  10نوفمبر7017م مشارك ببحث.
 .7قام بتنظيم مؤتمرات وندوات ثقافية فى معظم مراكز محافظة البحيرة.
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خامساً :الدورات التدريبية وورش العمل:

 .1دورة اللغة العربية بكلية اآلداب تقدير جيد جدا.

 .9حاصل على دبلومة التربوى من كلية التربية جامعة دمنهور 9213م.
 .7معايير الجودة في العملية التدريسية ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
) ، )FLDCجامعة دمنهور ،فى الفترة 12ـ  11ديسمبر .7011
 .1األنشطة التفاعلية في الجودة ،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
) ، )FLDCجامعة دمنهور ،فى الفترة فى الفترة  ،ديسمبر 7011

 .5ورشة عمل منسقى األقسام العلمية ،بوحدة ضمان الجودة ،كلية اآلداب ،جامعة دمنهور،
بتاريخ .7011/7/71
 .2ورشة عمل المرشدين األكاديمين ،بوحدة ضمان الجودة ،كلية اآلداب ،جامعة دمنهور،
بتاريخ .7011/7/71

 .2دورالمرشدين األكاديمين  ،بوحدة ضمان الجودة ،كلية اآلداب ،جامعة دمنهور ،بتاريخ
.7011/11/72

 .1تصميم وانتاج المحتوى الرقمى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

ـ

اإلسكندرية 7017/17/7-7م.
 .7استخدام قواعد البيانات العالمية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ـ
اإلسكندرية  7017/17/1-2م.

.10

مهارات العرض الفعال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ دمنهور -72

 7070/1/71م.
.11

ا الختبارات اإللكترونية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ـ

.17

دورة التحول الرقمى 7070/10/77م.

.17

دورة التخطيط االستراتيجى واستشراق المستقبل7070/10/ 71م.

اإلسكندرية

.11

7ـ ـ ـ  7070/7/1م.

استخدام التكنولوجيا فى التدريب7070/11/7م.
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سادساً :األنشطة التدريسية:

المقررات التي شاركت في تدريسها:
( أ )ُ -
درس فى المرحلة الجامعية األولى مجموعة من المقررات الدراسية هى:
َّ -1

م

عنوان المقرر

الفرقة
األولى ـ تاريخ

1

تاريخ مصر القديم إلى بداية الدولة الحديثة

9

حضارة مصر الفرعونية منذ الدولة الحديثة حتى دخول الثانية تاريخ.
اإلسكندر

3

تاريخ مصر القديم "الدولة الحديثة"

الثانية أثار مصرى.

4

تاريخ مصر القديم " العصر المتأخر"

الثالثة أثار مصرى.

1

تاريخ مصر الفرعونية حتى الفتح اإلسالمى.

الفرقة االولى ـ جغرافيا.

2
2
8
2

العمارة والفنون الكبرى في الدولة الحديثة والعصر
المتأخر
ُ

تاريخ وآثار المغرب وافريقيا.

حضارة الشرق األدنى القديم.

العمارة والفنون الكبرى في الدولتين القديمة والوسطى

الثالثة شعبة اآلثار المصرية
الرابعة آثار مصرى
الفرقة الرابعة تاريخ
الثانية شعبة اآلثار المصرية

مواد قام بتدريسها فى برنامج التعليم المفتوح (قسم الدراسات التاريخية)
م

عنوان المقرر

الفرقة

1

تاريخ مصر الفرعونية

األولى

7

حضارة مصر القديمة

الثانية

2

جامعة دمنهور
كلية اآلداب ـ جامعة دمنهور
مواد قام بتدريسها بمرحلة الدراسات ال عليا نظام الساعات المعتمدة فرع التاريخ القديم لمرحلتى
الماجستير والدكتوراه منذ  7012حتى تاريخة.
م

عنوان المقرر

المرحلة

1

موضوع خاص فى تاريخ مصر القديمة

الماجستير

7

تاريخ الفكر السياسى

الدكتوراه

7

مصادر دراسة تاريخ مصر إيران القديم

الماجستير

1

نصوص تاريخية

الدكتوراه

5

مصادر دراسة تاريخ مصر القديمة

الماجستير

(ب) -اإل نتدابات للتدريس خارج جامعة دمنهور :
 -1كلية اآلداب ـ جامعة كفر الشيخ في األعوام الجامعية من  9211 – 9228م.
1

تدريب عملي

7

آثار مصرية قديمة

7

آثار وحضارة الشرق األدني القديم

1

آثار وحضارة فرعونية

5

حضارة مصرية قديمة (دين)

2

حضارة مصرية قديمة (نظم اجتماعية وسياسية)

2

تاريخ المغرب وأفريقيا القديم

1

نصوص آثرية بلغة أوربية

7

موضوع خاص (المجتمع المصري القديم)
 -9كلية التربية – جامعة األزهر الشريف فرع تفهنا األشراف في األعوام الجامعية من
 9212م ـ حتى اآلن.

1

تاريخ مصر الفرعونية

الفرقة الثانية -قسم التاريخ

7

معالم تاريخ مصر القديمة

الفرقة األولي -قسم الجغرافيا

7

تاريخ اليونان والرومان

الفرقة األولي -قسم التاريخ وقسم

2
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الجغرافيا
1

تاريخ مصر اليونانية والرومانية

الفرقة الثانية -قسم التاريخ

 -3المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم اآلثار بأبي قير  ،اإلسكندرية ،من عام 9228
حتي 9214م.
1

تاريخ مصر القديمة ومواقعها اآلثرية

الفرقة األولي -قسم سياحة وفنادق

7

تاريخ مصر الفرعونية 7

الفرقة الثانية -قسم اإلرشاد السياحي

7

ديانة مصرية قديمة

الفرقة الثانية -قسم اإلرشاد السياحي

1

تاريخ مصر الفرعونية 7

الفرقة الثالثة -قسم اإلرشاد السياحي

5

معالم تاريخ مصر القديمة

الفرقة األولي -قسم ترميم اآلثار

2

آثار مصر الفرعونية7

الفرقة الثانية -قسم اإلرشاد السياحي

كلية التربية جامعة السادات منذ 9214م حتى تاريخه.
م

عنوان المقرر

الفرقة

1

معالم تاريخ مصر القديم

األولى ـ تاريخ

9

حضارة مصر القديمة

الثانية تاريخ.

3

حضارة الشرق األدنى القديم

الثانية تاريخ.

4

تاريخ الشرق األدنى القديم

األولى ـ تاريخ

1

حضارة فرعونية

الفرقة االولى ـ جغرافيا.

2

معالم التاريخ المصرى القديم

الفرقة االولى ـدراسات اجتماعية.

2

نصوص تاريخية بلغة أوربية

الرابعة ـ ـ تاريخ

8

قضايا تاريخية معاصرة

الرابعة ـ ـ تاريخ
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ج :األنشطة البحثية:
الرسائل العلمية المشارك فى اإلشراف عليها:
م

اسم الطالب

1

سعيد

7

إسماعيل محمد اللقانى

7

الخ ارشى

أحمد

عاى

عنوان الرسالة

حس ـ ـ ـ ــن

العاطى أبو أحمد
1

آثار الملك رمسيس التاسع

عبد رمزية صراع الحيوانات فى مصر

اآلداب

جامعة

كفر

الشيخ ٌمنحت7017
رسالة

اآلداب

ماجستير،كلية
جامعة

كفر

الشيخ لم تُمنح بعد
رسالة ماجستير لم

القديمة حتى نهاية عصر الدولة تُمنح بعد
الحديثة
القديمة منذ أقدم العصور حتى نهاية لم تُمنح بعد
عصر األسرات

ياسر عيسى زغلول

معبد رمسيس الثالث بالشوبك
دراسة أثرية حضارية

2

رسالة ماجستير ،كلية

إبراهيم حامد محمد شرف اإلله نبرى فى الديانة المصرية رسالة ماجستير
الدين

5

على آثار الملك رمسيس السادس

مالحظات

أسماء
الحلوانى

رجب

رسالة دكتوراة
لم تمنح بعد

على تقديس العوامل الجوية فى العراق رسالة ماجستير
القديم الرياح واألعاصير نموذج

لم تمنح بعد

 الرسائل العلمية التى قام بمناقشتها :
 .1ندا عادل محمد عثمان:الحليب واستخدماته فى مصر القديمة ،رسالة ماجستير كلية
اآلداب جامعة اإلسكندرية،عام 7012م.
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 .7سندس عبدالشافى عبد المقصود مراد  :إف ارزات المعبودات فى مصر القديمة ،رسالة
ماجستير كلية اآلداب جامعة دمنهور،عام 7012م.

 .7أحمد أحمد أمين سليم :الجهاز اإلدارى لمصر فى عصر األسرة الثانية عشرة(دراسة
أثرية ـ ـ لغوية) ،رسالة دكتوراة ،كلية اآلداب جامعة كفر الشيخ ،عام  7011م.

 .1هانم عبد الحميد محمد عطية :الستحدثات الدينية والفنية فى مصر القديمة منذ األسرة
الحادية والعشرين وحتى نهاية األسرات ،رسالة دكتوراة ،كلية اآلداب جامعة دمنهور ،عام
 7011م.

 .5محى الدين أحمد محى الدين عمر:العالقات المصرية الفنقية خالل العصر الليبى
( 711ـ  215ق.م)  ،رسالة ماجستير كلية اآلداب جامعة قنا،عام 7011م.
 .2مروة كمال أحمد سمسم:عنخ تيفى حاكم إقليم نخن ،،رسالة ماجستير كلية اآلداب جامعة
دمنهور،عام 7017م.

سابعاً :األنشطة الجامعية:

أ -أعمال داخل القسم والكلية والجامعة:
المقررات :شاركت من خالل مناقشات مجلس القسم في وضع
المساهمة في تطوير ُ
ُ -1
تصور لالئحة القسم الجديدة فيما يختص بالمرحلة الجامعية األولى.
المختلفة  ،والكونتروالت ،
المشاركة في أعمال االمتحانات ُ
 -7أعمال االمتحاناتُ :
والتصحيح.
 - -7منسق الجودة ،بقسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية للعام الجامعى
.7015/7011

 -1المرشد األكاديمى العام لقسم التاريخ لعام  7012/7015م.
 -5مقررسيمنار الماجستير والدكتوراه لقسم التاريخ لعام  7012/7015م.
 -2مستشار اللجنة الثقافية بالكلية لعام  7012/7015م..

 -2المدير التنفيذى لمركز المكفوفين بالكلية لعام  7012/7015م.
 -8المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية لعام  9212/9211م.
 -2مستشار لجنة اآلسر بالجامعه للعام الجامعى .9212م.
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جامعة دمنهور
كلية اآلداب ـ جامعة دمنهور
12ـــ وكيل الكليه لشؤن البيئة وخدمة المجتمع منذ 9212/ 19/31م حتى تاريخه.
11ــ المدير التنفيذى لمركز خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالجامعة منذ9212/ 4/1م حتى
تاريخه.
ب -األنشطة الطالبية:
 -1رائد أسرة "فرسان التحدى " بالكلية ،للعام الجامعي .7015-7011
 -7االشرف على طالب الكلية للمشاركة فى فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "كنوز
مصر القديمة"والتى ينظمها المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم اآلثار بأبى قير

االسكندرية مع المركز الثقافى للتراث العربى ـ فرنسا فى الفترة من 7011/10/12م
حتى7011/ 17/11م .
ثامن ًا :األنشطة التدريبية والمشاركة المجتمعية:

 .1عضو مجلس محلى محافظة البحيرة  9228ـ 9211م.
 .7تدريب المعلمين بمحافظة البحيرة على إستراتيجيات التدريس الحديثة بمركز التدريب
الرئيسى بمحافظة البحيرة فى الفترة من سبتمبر  7011م حتى فبراير 7017م.

 .7تدريب المعلمين بمحافظة البحيرة على إستراتيجيات التعلم النشط واألسئلة الفعالة بمركز
التدريب الرئيسى بمحافظة البحيرة فى الفترة من سبتمبر 7011م حتى فبراير 7017م.
 .1تدريب المعل مين بمحافظة البحيرة على مجتمعات التعلم المهنية بمركز التدريب الرئيسى
بمحافظة البحيرة فى الفترة من سبتمبر 7011م حتى فبراير 7017م.

 .5محاضر باالدارة العامة لمركز التدريب االدارى بمديرية التنظيم واالدارة ـ محافظة البحيرة
منذ عام 7011م حتى تاريخه.

 .2شارك فى العديد من فعاليات المحافظه فيما يخص خدمة المجتمع وتنمية البيئه.
 .2رائد أسرة عنخ بكلية التربية ـ جامعة السادات منذ 7015م حتى تاريخه .وقد قامت تلك
األسرة بدور واضح فى الكلية وخارجها من خالل الزيارات لدار المسنين واأليتام وتقديم
بعض الهدايا الرمزية وكذلك نشر مجالت الحائط  ،وإجراء بعض المسابقات ،اقامة

معرض خيرى وآخر فنى سنوى للطالب لمحاكاة القطع األثرية التى تم دراستها وايضا

الرحالت العلمية والزيارات الميدانية مما يثرى العملية التعليمة .
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جامعة دمنهور
كلية اآلداب ـ جامعة دمنهور
 .1شارك جامعة دمنهور  7017م  .فى تحويل بعض القرى إلى قرى نموذجية(قرية حسين
نموذجا.
محمد مركز أبو حمص
ً

 .7تم عمل ورشة عمل عن التوعية بالقانون الجديد لتعاطى المخدرات يوم 7017/ 2/12م
بالكلية.

.10

قام بالتنسيق بين الجامعة ومحافظ البحيرة وو ازرة الدفاع النهاء إجراءات تجنيد

متحدى بالمحافظة بمقر الجامعة.
المشاركة فى العديد من األعمال المجتمعية بالمحافظة.

.11

تاسع ًا :عضويات :

 اإلتحاد العام لآلثاريين العرب. عضو مجلس محلى محافظة البحيرة  7001ـ 7011م. عضو لجنة التعليم والتعليم العالى بمحافظة البحيرة  7001ـ 7011م. -عضو لجنة الصحة بمحافظة البحيرة  7001ـ 7011م.

 عضولجنة العالقات الخارجية والثقافة واآلثار بمحافظة البحيرة  7001ـ 7011م. -عضو لجنة المبانى االثريه بمحاقظة البحيرة 7070م.

عاش اًر  :الدورات التدريبية (مدرب )
 .1مدرب بأكاديمية المعلمين بدمنهور .

 .7مدرب بالتنظيم واإلدارة بالبحيرة فى مجاالت.منذ  9211م حتى تاريخه.
فى مجاالت:
 الجودة.-

مداخل تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

 -حل مشاكل العاملين .

 -المنهج العلمى لتصنيف األزمات.
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كلية اآلداب ـ جامعة دمنهور
 االتصال اإلدارى . تعريف اإلدارة ووظائفها . تنمية العمل داخل المؤسسات الحكومية وفق معايير الجودةالعالميه. -طبيعة السلوك االنسانى الدافعيه والتحفيز.

 معاير نظام العمل فى المنشئات الحكومية. تنمية الموارد البشريه والماديه. -مهارات التفاوض والتخطيط للتفاوض.

 التخطيط االستراتيجى المحلى واإلقليمى والقومى.* النشاط اإلدارى:
 .1المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة يناير 9212م -يناير 9212م.
 .9مستشار لجنة األسر بالجامعه للعام الجامعة 9212 /.9212م.
 .3مدير مركز المكفوفين بالكلية 9212م ــــ9212م.
 .4المدير التتنفيذى لمركز خدمة الجتمع وتنمية البيئة بالجامعة منذ 9212/4/1م حتـى
تاريخه.

 .1وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة الجتمع منذ 9212/19/31م وحتى تاريخه.
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