بسم هللا الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية للدكتورة  /فايزة محمود صقر
 :فايزة محمود صقر0

االسم
الدرجة

 :أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق األدنى القديم 0

جهة العمل

 :جامعة اإلسكندرية – كلية اآلداب – فرع دمنهور0

التخصص الدقيق  :تاريخ حضارة مصر والشرق األدنى القديم0
المؤهالت العلمية :
 .1ليسانس آداب -قسم التاريخ – كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية – 0 1711
 .2ماجستير آداب – قسم التاريخ – كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية – 0 1794
 .3دكتوراه آداب – قسم التاريخ – كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية – 0 1774

التدرج الوظيفى

:

 .1مدرس تاريخ مصر والشرق األدنى القديم بقسم التاريخ بكلية التربية بالفيوم اعتبارا من  1776/3/2وحتى 0 1777/6/17
 .2نقلت إلى مثل وظيفتها بكلية اآلداب فرع دمنهور بقسم التاريخ اعتبارا من  1777/6/20حتى تاريخه0
 .3وافق مجلس جامعة اإلسكندرية على منح اللقب العلمى ألستاذ مساعد بقسم التاريخ واآلثار المصرية بكلية اآلداب بدمنهور اعتبارا من  2002/4/30قرار
رقم ( )4920بتاريخ 0 2002/5/11
 .4وافق مجلس جامعة اإلسكندرية على منح اللقب العلمى ألستاذ بقسم التاريخ واآلثار المصرية بكلية اآلداب بدمنهور اعتبارا من  2007/1/21قرار رقم
( )121بتاريخ 2007/2/2
 .5وكيل كلية االداب بدمنهور لشئون التعليم و الطبلب في 2011\1\23
 .6رئيس قسم التاريخ واالثار المصرية واالسبلمية حتي تاريخه.
المهام العلمية بالداخل

:

-

المشاركة فى مشروع حفائر كلية اآلداب فى كوم الحصن موسم (مايو -سبتمبر  )2001وقد أوكلت المهام اآلتية كنائب لرئيس البعثة :

-

تحضير المادة العلمية للحفائر السابقة للكوم وتصنيفها0

-

إدارة الحفائر والتسجيل العلمى للقى وتصنيفها0

-

صياغة التقرير العلمى األول للموسم المذكور0

-

دعوة السيدة  /كارولين لوبان أستاذ األنثربيولوجى بجامعة رود أيبلند بالواليات المتحدة األمريكية إللقاء محاضرات علمية بكلية اآلداب بدمنهور فى
نهاية عام 0 2005

1

المهام العلمية بالخارج

:

وافقت لجنة التبادل التعليمى والثقافى بين جمهورية مصر العربية والواليات المتحدة األمريكية (هيئة فولبرايت) على منحة البحث العلمى لمدة ثبلثة
شهور إلى جامعة براون بالواليات المتحدة األمريكية فى الفترة من  2004/1/27وحتى 2004/4/25

-

الترشيح إللقاء محاضرات بجامعة  North Carolinaبالواليات المتحدة األمريكية ضمن برنامج 2005 – 2004 Lyceum Programs
”“African History seen through Art and Archaeology

-

دعوة جمعية الدراسات األثرية بمونتلاير – كندا للزيارة العلمية وإلقاء محاضرات – نوفمبر 0 2004

األنشطة التطبيقية بالكلية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

:

رائد لجنة األسر بالكلية 0 2003 – 2000
عضو لجنة شئون تعليم الطبلب0
عضو ونائب رئيس بعثة حفائر كلية اآلداب بدمنهور فى موقع كوم الحصن (مايو – سبتمبر 0)2001
عضو مجلس القسم0
اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة0
مشرف أكاديمى لشعبة اآلثار المصرية بالكلية0
رائد أسرة الفراعنة بالكلية ،وقد تم دعوة كبل من:
السيد األستاذ الدكتور  /محمد عبد الرحيم السيد أستاذ اآلثار المصرية المساعد بكلية اآلداب جامعة سوهاج فى ندوة بتاريخ 2009/3/27
إللقاء محاضرة بعنوان " :الموسيقى فى مصر القديمة"
السيد األستاذ الدكتور  /فاروق إسماعيل أستاذ الكتابة المسمارية بكلية اآلداب جامعة حلب بسوريا فى  2009/1/26إللقاء محاضرة
بعنوان :األهمية التاريخية لرسائل تل العمارنة"
المشرف على المتحف التعليمى بالكلية0

الجوائز والدورات التدريبية

:

 .1قرار مجلس جامعة اإلسكندرية رقم ( )55بمنح جائزة التشجيع العلمى لعام 0 2006
. British Council Teaching Center – Alexandria, Egypt – 8 level.2
 .3دورة إعداد معلم0
 .4مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ( 6دورات)0
 .5ورشة عمل كتابة المشروعات التى أعدتها هيئة الفولبرايت فى  – 2003/6/9كلية التجارة – جامعة اإلسكندرية0
 .6دورة كمبيوتر –  ICTPجامعة اإلسكندرية – 0 2001
“Improving Higher Education Workforce, ICT Skills Project" . 1
 . 9مؤتمر منتصف فترة عمل صندوق مشروع تطوير التعليم العالى ،قاعة مؤتمرات األزهر ،الثبلثاء 0 2001/3/20

2

األبحاث المنشورة فى الندوات والمؤتمرات بالداخل :
-

ندوة "مصادر تاريخ القدس عبر العصور" فى الفترة من  23 – 21مارس  ، 1779مركز البحوث والدراسات التاريخية – جامعة القاهرة0
عنوان البحث المشارك:-
"مدينة القدس فى النصوص المصرية القديمة خالل عصر الدولة الحديثة"

-

Fourth Italo – Egyptian Forum – International Conference on:
"The New Vally and the Oases from Antiquity to the Present
- El- Kharga City, New Valley- Egypt.1779, 29-21October
عنوان البحث المشارك:-

"The Economic and Administrative Situations of the Egyptian Oases from the Ancient Times Till The First Intermediate
"Period
-

ندوة "أضواء جديدة على مصادر تاريخ العرب" فى الفترة من  26 – 24نوفمبر  ،1779عقدها اتحاد المؤرخين العرب بمقره بالقاهرة0
عنوان البحث المشارك:-
"العالقات بين العرب والعراق القديم من خالل النصوص اآلشورية منذ منتصف القرن الثامن إلى منتصف القرن السابع ق0م"0

-

.2000rd 3th. April 29Eighth International Congress of Egyptologists- March
عنوان البحث المشارك:-
""Bats in Ancient Egyptian Texts

-

ندوة اتحاد المؤرخين العرب بمقره فى القاهرة – نوفمبر 0 2000
عنوان البحث المشارك:-
"العالقات االقتصادية بين مصر وكنعان خالل النصف الثانى من األلف الثانى قبل الميالد"

-

ندوة جمعية اآلثاريين العرب بالقاهرة – الملتقى الثالث فى الفترة من  13-11نوفمبر .2000
عنوان البحث المشارك:-
"المؤثرات الحضارية المصرية فى جزيرة مالطة"

-

مؤتمر "دور المرأة السياسى والحضارى عبر العصور" فى الفترة من  3-2مايو  – 2001مركز البحوث والدراسات التاريخية – جامعة القاهرة0
عنوان البحث المشارك:-
“المرأة والطب فى مصر القديمة"

-

مؤتمر الفيوم األول " :الفيوم بين الماضى والحاضر" فى الفترة من  9-1أبريل 0 2001
عنوان البحث المشارك:-
“العالقات بين إقليم الفيوم والواحات فى مصر القديمة"
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-

جمعية اآلثاريين العرب بالقاهرة – الملتقى الرابع  27-21أكتوبر 0 2001
عنوان البحث المشارك:-
“يوى موظف من الدولة الوسطى"

-

مؤتمر الفيوم الثانى " :مصر الوسطى عبر العصور"  20أبريل –  2مايو 0 2002
عنوان البحث المشارك:-
"“Representations of Bats in Beni Hassan Tombs

-

ندوة جماعة تحوتى للدراسات المصرية – 0 2002
عنوان البحث المشارك:-
“االكتشافات األثرية الحديثة فى محافظة البحيرة"

-

المؤتمر الدولى للنقوش والخطوط والكتابات فى العالم عبر العصور – بمركز الخطوط بمكتبة اإلسكندرية  21-24أبريل 0 2003
عنوان البحث المشارك:-
"أدوات الكتابة فى مصر القديمة"

-

مؤتمر الفيوم الثالث " :الواحات والصحارى المصرية عبر العصور "  10 – 9أبريل .2003
عنوان البحث المشارك:-
"مالمح األوضاع االقتصادية واإلدارية للواحات المصرية فى مصر القديمة"

-

مؤتمر" :اإلسكندرية مدينة الحضارات والثقافة"  21-25سبتمبر  – 2003مكتبة اإلسكندرية0
عنوان البحث المشارك:-
"مراكز العمران باإلسكندرية وما حولها فى العصور الفرعونية"

-

المؤتمر السادس لئلتحاد العام لآلثاريين العرب  6-4أكتوبر 0 2003
عنوان البحث المشارك:-
"" The History of Shasu Bedouins: A New Vision

-

الندوة العلمية السابعة لبلتحاد العام لآلثاريين العرب 26 ،نوفمبر 0 2005
عنوان البحث المشارك:-
"أخالقيات الحرف و المهن بين مصر وسوريا والعراق القديم"

-

مؤتمر المعهد الثقافى اإليطالى بالقاهرة :2005
4

"“The Culture of Sinai and Red Sea from Antiquity to the Present day
عنوان البحث المشارك:
”“The History of Shasu Bedouins: A New Vision

-

المؤتمر الدولى الخامس لكلية السياحة والفنادق – جامعة اإلسكندرية  11أبريل  2006حول:
"دور الوعى السياحى فى تحسين الصورة السياحية لمصر على خريطة السياحة الدولية"
عنوان البحث المشارك:-
“اآلثار المندرسة فى كتاب وصف مصر"

-

مؤتمر االتجاهات الحديثة فى الدراسات الكبلسيكية 15 – 14 ،مارس  – 2001قسم الدراسات اليونانية والبلتينية بكلية اآلداب جامعة القاهرة0
عنوان البحث المشارك:-
“االتجاهات الحديثة فى دراسة وضع المرأة فى مصر القديمة"

-

Conference of Bibliotheca – Alexandria on :

.2001 March 29-26"University Governance: Akey to Effective Higher Education Reform in Egypt",
-

جامعة المنوفية – كلية اآلداب – مركز الخدمة لئلستشارات البحثية واللغات -سلسلة إصدارات مجلة شعبة الدراسات التاريخية واألثرية – إصدار
فبراير 0 2009
عنوان البحث المشارك:-
"" Jwj: The Mayor of Thebes

-

مؤتمر "الجيزة عبر العصور" كلية األثار – جامعة القاهرة فى الفترة من  6-4مارس.2009
عنوان البحث المشارك:-
""Some Aspects of the Title MŠKB in the New Kingdom Administration

-

مؤتمر العلوم اإلنسانية وقضايا البيئة – جامعة اإلسكندرية – كلية اآلداب فى الفترة من  15-14أبريل 0 2009
عنوان البحث المشارك:-
"مسمى األرضين (تاوى) بين الحقيقة الجغرافية والمدلول اإلزدواجى فى مصر القديمة"
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: األبحاث المنشورة فى الندوات والمؤتمرات بالخارج
إيطاليا – تورين

-

Universita degli Studi di Palermo – Dipartimento Di Beni Culturali
, 12-9Vth International Italo-Egyptian Congress – PHARAOHS AS GODS, PTOLEMIES AS PHARAOHS – Turin, December
.2001
Title:

“Excavations at Kom el- Hisn Season 2001”
:دمشق

-

0 – سوريا2003  "دمشق القديمة والحفاظ عليها تراثا وطنيا وعالميا" – مارس: ندوة
:-عنوان البحث المشارك
""العالقات بين مدن الشمال السورى ومصر القديمة فى عصر الدولة الحديثة
:فرنسا – جرينوبل

-

.2004 Septembre 12IXe Congres International Des Egyptologues, Grenoble,
Title:

"A New Foundation Deposits of Kom el- Hisn"
الواليات المتحدة – أريزونا

-

.2004Fifty-Fifth Annual Meeting of the Research Center in Egypt, University of Arizona, Tuscan, (April)
Title:

“The History of Shasu Bedouin”
الواليات المتحدة – واشنطن

-

Fulbright Visiting Scholar Conference, "Harmony and Discord in the Multicultural United States" in Washington 2004The
.25D.C. March
2006 – "الندوة الدولية لجامعة دمشق بعنوان "دمشق فى التاريخ
:-عنوان البحث المشارك
""دور مدينة دمشق فى الصراع الحيثى المصرى
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-

أبحاث أخرى:
-

مجلة اإلنسانيات :كلية اآلداب فرع دمنهور – جامعة اإلسكندرية – العدد السابع – 0 2001
عنوان البحث المشارك:-
“اإلله جحوتى ودوره فى المعتقدات الدينية والدنيوية فى مصر القديمة"

-

حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية – حولية  – 25جامعة الكويت0 2005 -
عنوان البحث المشارك:-
“العالقات المصرية الخيتية فى عصر الدولة الحديثة"

-

مجلة أحوال مصرية – خريف 0 2005
“الجذور التاريخية لحقوق اإلنسان فى الحضارة المصرية القديمة"

-

مجلة .2005, 33: Studien Zur Altägyptischen Kulfur, Band
عنوان البحث المشارك:-
"“New Foundation Deposits of Kom el- Hisn

-

الكتاب التكريمى لؤلستاذ الدكتور عبد المنعم عبد الحليم سيد0
عنوان البحث المشارك:-
“تأثير غارات الجراد فى االقتصاد والعقائد والفنون فى مصر الفرعونية"

عضوية الجمعيات العلمية

:

-

جمعية الدراسات الكبلسيكية0

-

اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة0

-

جمعية اآلثاريين العرب بالقاهرة0

-

جماعة جحوتى للدراسات المصرية0

-

جمعية اآلثار باإلسكندرية0

-

التيليه جماعة الفنانين والكتاب باإلسكندرية0

-

الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة0

-

جمعية أصدقاء المكتبة (مكتبة اإلسكندرية)0

-

Association International of Egyptologists.
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المحاضرات العامة :
-

“إدارة القصر الملكى فى مصر القديمة"
مقر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة فى  ،1771/4/21مجلد رقم ( 1777/1771 )40من عدد المجلة التاريخية المصرية0
نفس المحاضرة فى متحف المجوهرات الملكية باإلسكندرية فى 0 1779/9/3
“اآلثار المصرية المندرسة فى كتاب وصف مصر"
ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة ضمن برنامج ندوة الحملة الفرنسية فى مصر  17-11مارس 0 1779

-

"مدينة أورشليم فى النصوص المصرية القديمة"
متحف المجوهرات الملكية باإلسكندرية فى 0 1777/3/3

-

"الواحات المصرية فى الدولة القديمة"
جمعية اآلثار باإلسكندرية فى 0 1777/10/13

-

"سلوكيات األبناء فى مصر القديمة من خالل مناظر مقابر األفراد"
المركز الحضارى لعلوم اإلنسان والتراث الشعبى – جامعة المنصورة –"مؤتمر الثقافة الشعبية والتنمية" 0 1777/10/21-17

-

“السلطة فى مصر القديمة"
جماعة جحوتى للدراسات المصرية بالتعاون مع قصر التذوق بسيدى جابر – 0 2000/2/24

-

الواليات المتحدة

. 2004Rhode Island College, Department of Anthropology, April
”" Women in Ancient and Contemporary Egypt
-

Title:

الواليات المتحدة

.2004- 21International House of Rhode Island, Inc., February
”“The Ancient Royalty and Goddesses of Egypt
-

Title:

الواليات المتحدة

.2004 May1Slave Regina University, Department of Archaeology,
”Title: “The Daily life of Ancient Egyptians in the Delta during The Old Kingdom
-

الواليات المتحدة

.2004 April 9 The metropolitan museum of art,
"Title: “The University of Alexandria Excavations at Kom el Hisn
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الواليات المتحدة

-

.2004 April 9Brown University, Department of Egyptology,
"“Excavations at Kom el Hisn

Title:

دعوة جماعة تحوتى للدراسات المصرية مع قصر التذوق بسيدى جابر لندوة حول:

-

"تمكين الفقراء فى مصر القديمة"
األربعاء  – 2009/2/13قصر التذوق بسيدى جابر – اإلسكندرية0

-

ندوة منتدى حوار الثقافات – الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات اإلجتماعية بعنوان:
“التعايش فى إطار التنوع – اإلسكندرية نموذجا"
6مايو  2009هلنان فلسطين – اإلسكندرية0

-

المشاركة فى مناقشة رسائل ماجستير ودكتوراه
o

:

سحر فاروق القصراوى :الرياح فى الحضارة المصرية القديمة0
رسالة دكتوراه ،كلية السياحة والفنادق ،جامعة اإلسكندرية0 2005 ،

o

سهير عبد العليم الديب :المدن األثرية الواقعة على الطريق الحربى القديم بين القنطرة ورفح فى العصرين اليونايى والرومانى0
دراسة مقارنة بالعصر الفرعونى (تاريخيه وأثريه(
رسالة ماجستير ،كلية األداب ،جامعة طنطا0 2006 ،

o
o

رحاب محمود أحمد الشرنوبى :الملكة حتشبسوت أثارها الثابتة والنمقولة دراسة أثرية سياحية0
رسالة ماجستير ،كلية السياحة والفنادق ،جامعة اإلسكندرية0 2005 ،
منال السيد فوزى :الدبلوماسية والسفارات األجنبية من عهد أمنحتب الثالث حتى رعمسيس الثانى0
رسالة ماجستير ،جامعة اإلسكندرية -فرع دمنهور0 2003 ،

o

إبراهيم عبد الستار إبراهيم :شوت فى الحضارة المصرية القديمة0
رسالة ماجستير ،كلية األثار ،جامعة القاهرة0 2004 ،

قائمة رسائل الماجستير والدكتوراة التي قمت باالشراف العلمي عليه " مرفق
العنوان :
-

 2ش سليمان يسرى عمارات الشرطة – محطة مصر – اإلسكندرية – جمهورية مصر العربية
ت 033950007 /
مو 01005270698 /
e-mail / sakrart@gmail.com
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