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  / عبد المنعم مجاهددكتورسیرة ذاتیة ُمختصرة لألستاذ ال

  : أستاذ التاریخ القدیم بكلیة اآلداب جامعة دمنهور.الوظیفة
  

  :  تاریخ العلميالأوًال: 

ـــار ، حاصـــل علـــى لیســـانس اآلداب مـــن كلیـــة اآلداب )1( جامعـــة اإلســـكندریة مـــن قســـم التـــاریخ واآلث

  مع مرتبة الشرف.  ابتقدیر عام جید جدً "شعبة اآلثار المصریة القدیمة" المصریة واإلسالمیة 

ـــى درجـــة الما )2( ـــار المصـــریة واإلســـالمیة شـــعبة چحاصـــل عل ـــاریخ واآلث اآلثـــار "ســـتیر مـــن قســـم الت

"نصـــوص ومنـــاظر القـــرابین فـــي مقـــابر فـــي موضـــوع عنوانـــه:  "ممتـــاز"بتقـــدیر "المصـــریة القدیمـــة

  ".)دراسة ُمقارنة( والوسطى ي عصر الدولتین القدیمةالنبالء ف

حاصل على درجة الدكتوراه من قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة شعبة "اآلثـار المصـریة  )3(

"دراســـة ُمقارنـــة لـــدور فـــي موضـــوع عنوانــه:  القدیمــة" بتقـــدیر "ممتـــاز مــع مرتبـــة الشـــرف األولــى" 

ألحمــر والمتوســط فــي عصــر العقیــدة الدینیــة فــي النشــاط المصــري القــدیم فــي منــاطق البحــرین ا

    ".الدولة الحدیثة
  

  ثانیًا: التاریخ الوظیفي: 

م، ثـم ُمــدرس 30/8/2004عـین ُمـدرس ُمسـاعد بالكلیــة تخصـص "التـاریخ القـدیم"، وذلــك بتـاریخ:  )1(

ـــاریخ:  ـــه بت ـــم 18/1/2005بالتخصـــص ذات ـــاریخ أســـتاذ ُمســـاعد م، ث ـــم أســـتاذ 25/5/2010بت م، ث

 .  27/5/2015بتاریخ 

رئــیس لمجلــس قســم التــاریخ واآلثــار المصــریة واإلســالمیة، ثــم وكیــل الكلیــة لشــؤون التعلــیم  ُعــیِّن )2(

 .والطالب، ثم قائم بعمل عمید الكلیة
  

  نتاج العلمي:اإل  ثالثًا:

  األبحاث المنشورة: .1

، العــدد الرابــع والعشــرون، كلیــة مجلــة اإلنســانیات"التعبیــر عــن النــدم فــي األدب المصــري القــدیم"،  1.1

 .2006جامعة اإلسكندریة، فرع دمنهور، اآلداب، 

كتــاب المـــؤتمر التاســـع  :فـــي" = "یـــد" فــي اللغـــة المصـــریة القدیمــة drt "الــدالالت الســـیاقیة للفظــة 1.2

، النـدوة العلمیــة الثامنـة، "دراســات فـي آثــار الـوطن العربــي" الحلقــة لإلتحـاد العــام لآلثـاریین العــرب

 .2006السابعة، القاهرة، 

كتـاب المـؤتمر السـادس  :فـي" /ذراع" في اللغة المصریة القدیمـة= "ید cللفظة  "الدالالت السیاقیة 1.3

 .2007، لكلیة اآلثار بالفیوم

الكتـاب التكریمـي لألسـتاذ الـدكتور عبـد  فـي: "التعبیر عن اإلعراض في اللغـة المصـریة القدیمـة " 1.4

 .2007، القاهرة، الحلیم نور الدین
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 فـي: ،"الصغیرة الواردة على جدران مقابر األفـراد بـالجیزة وسـقارةالسمات التنسیقیة لقوائم القرابین " 1.5

 .2008، الجزء الثاني، القاهرة ، مؤتمر الجیزة عبر العصور

مجلــة كلیــة  فــي: ،""مظــاهر الخــوف عنــد المصــري القــدیم فــي ضــوء النصــوص المصــریة القدیمــة 1.6

 .2009، جامعة المنوفیة، اآلداب

فـي: لك الحي فـي مصـر القدیمـة حتـى نهایـة الدولـة الحدیثـة"، "ُمحفِّزات توجیه السلوك لصالح الم 1.7

 .2011، جامعة المنوفیة، مجلة كلیة اآلداب

، العـدد حولیـة أبجـدیاتفـي: "، فـي ضـوء النصـوص المصـریة القدیمـة الغضب: ُمفرداته وُمثیراتـه" 1.8

 .2012السابع، اإلسكندریة، 

ــــي مصــــر القدیمــــة"، 1.9 ــــى الغضــــب ف ــــة عل ــــار الُمترتب ــــي: "اآلث ــــة اإلنســــانیات ف ، العــــدد الثــــامن مجل

 2012جامعة دمنهور، ینایر -والثالثون، كلیة اآلداب

، العـدد التاسـع مجلة اإلنسـانیات في: "استجابات الغضب في ضوء النصوص المصریة القدیمة"، 1.10

 2012جامعة دمنهور، یولیو -والثالثون، كلیة اآلداب

تمر السـادس عشـر لإلتحـاد العـام لآلثـاریین كتـاب المـؤ فـي: ، "الُمباهاة بالسبق في مصـر القدیمـة" 1.11

 2013، القاهرة، العرب

المــؤتمر الــدولي الخــامس  فــي: ،"البقــاء فــي الوظیفــة وتوریثهــا كمحفــز للســلوك فــي مصــر القدیمــة" 1.12

، مركـز الدراســات البردیــة والنقــوش، جامعــة عــین بعنـوان: "الكلمــة والصــورة فــي الحضــارات القدیمــة"

 .2014مارس  31-29شمس، في الفترة من 

المـــــؤتمر الـــــدولي األول لكلیـــــة اآلثـــــار جامعـــــة الفیـــــوم، " فـــــي: wdiبكلمـــــة  "إلحـــــاق العالمـــــة  1.13

 .20أبریل  9-7، في الفترة من اإلتجاهات الحدیثة في علوم اآلثار

ــة "الُتــراث والحضــارة" الصــادرة عــن مركــز بحــوث فــي: رش" -"عناصــر الــزار فــي لوحــة بنــت 1.14 مجل

 .2014مایو  -، العدد الثانيجامعة قناة السویس ،الُتراث والحضارة

السیاســـیة فــي شـــرق البحـــر المتوســط فـــي عصـــر  اتد"دور العقیــدة الدینیـــة فـــي الزیجــات والمعاهـــ 1.15

، كلیــة اآلداب، جامعــة 64العــدد ، لمســتقبلمجلــة التــاریخ واالدولــة الحدیثــة، (بحــث ُمشــترك) فــي: 

     .2019-ینایر المنیا،

 

ــب العلمیــة:  .2 فــي تحریــر الكتــاب التكریمــي لألســتاذ الــدكتور/ عبــد  2006شــارك عــام تحریــر الُكُت

  المنعم عبد الحلیم سید بُمناسبة بلوغ سیادته سن الثمانین.
  

  الكتب المنشورة :  .3

 الید في اللغة المصریة القدیمة.  3.1

 المشاعر اإلنسانیة في مصر الفرعونیة، الجزء األول في: الخوف.  3.2

 المشاعر اإلنسانیة في مصر الفرعونیة، الجزء الثاني في: الغضب.  3.3
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  السبق واإلبداع في مصر الفرعونیة في ضوء األدلة النصیة.  3.4


