
 

 

  

 

 إبراهيم عبد الستار إبراهيم إسماعيل
 أستاذ مشارك

 
 

 المعلومات الشخصية

 مصريالجنسية | 

 م1976-3-25 تاريخ الميالد |

 التاريخ القسم |

 iaismail@uod.edu.eg البريد الجامعي الرسمي |

 33119  الخاص بالمكتب |الهاتف 

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 االنجليزية جيد جيدا جيد جدا جيد
 األلمانية جيد جدا جيد جيد

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 1998 ليسانس آثار قديمة فرع الفيوم -القاهرة جامعة مصر
 2004 ماجستير أثار قديمة جامعة القاهرة مصر
جامعة برلين  -جامعة القاهرة ألمانيا -مصر

 الحرة
 2009 دكتوراه آثار قديمة

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة دور مساعدي الملك المتوفى في نصوص األهرام
 الماجتسير أثرية(. -حضارية -شوت في الحضارة المصرية القديمة )دراسة لغوية

 الزمالة -
 

 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 -كلية اآلداب -قسم التاريخ وحتى تاريخه 23-1-2016

جامعة االمام عبد الرحمن 

 بن فيصل

 أستاذ مشارك 



 

 

-22وحتى  27-1-2015

1-2016 
كلية  -قسم اآلثار المصرية

 جامعة الفيوم -اآلثار
 أستاذ مساعد 

كلية  -قسم اآلثار المصرية 2010-2015

 جامعة الفيوم -اآلثار
 مدرس

كلية  -قسم اآلثار المصرية .2010 إلى 2004

فرع  -جامعة القاهرة -اآلثار

 الفيوم

 مدرس مساعد

كلية  -اآلثار المصريةقسم  .2004 إلى 1998

فرع  -جامعة القاهرة -اآلثار

 الفيوم

 معيد

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
مبنى إدارة الجامعة رقم  وحتى تاريخه 20-3-2017

 ( الدور الثالث1)
جامعة االمام عبد  -عضو بمركز جودة التقويم واالختبارات

 فيصلالرحمن بن 
 رقم الجامعة إدارة مبنى وحتى تاريخه 23-1-2016

 الثالث الدور( 1)
عضو اللجنة الفنية لمراجعة تطوير وإنشاء البرامج بوكالة 

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  -الجامعة للشؤون األكاديمية

 فيصل
-1-22 وحتى 27-1-2014

2016. 
مبنى إدارة المشروعات 

 جامعة الفيوم
 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريسمدير مركز 

-15 وحتى 13-6-2012

10-2012 
مبنى إدارة المشروعات 

 جامعة الفيوم
 مدير مركز تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات

-6-12 وحتى 28-8-2011

2012. 
مبنى إدارة المشروعات 

 جامعة الفيوم
 المدير التنفيذي لمركز تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات

-1-26 وحتى 10-2012-

2014. 
جامعة  -كلية االثارمبنى 

 الفيوم
 مدير وحدة الجودة بكلية اآلثار

5 -10-2010 /27-8-

2012. 
جامعة  -كلية االثارمبنى 

 الفيوم
 مدير وحدة تقويم الطالب بكلية اآلثار

-15 وحتى 13-6-2012

10-2012 
 جامعة -االثار كلية مبنى

 الفيوم

 الجودةنائب مدير وحدة ضمان 

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

MDAIK  72, 

(2016), 1-9 
The False Door of N(y)-sw sA-jb from Giza"   Mansor Boraik, 

Ibrahim Abd el-Sattar 
1 

SAK  44 (2015), 

321-332. 
Two Unpublished False Doors of Intj and 
Xwj.t from Giza 

 Ibrahim Abd el-
Sattar, Mansor Boraik 

2 

ASEA  88 (2014) New Kingdom Rounded Top Stela  Ibrahim Abd el-
Sattar 

3 



 

 

JFA 18 (2014) mdw rxy.t Title in the Old Kingdom  Ibrahim Abd el-
Sattar 

4 

ASEA 87 (2013) Five Old Kingdom Fragments from Giza and 
Saqqara 

 Ibrahim Abd el-
Sattar, Rabai Radi 

5 

 الثاني الدولي المؤتمر

 جامعة اآلثار لكلية

 2014- الفيوم

 ومتون األهرام نصوص في األجنبية والبالد األجانب

 التوابيت
 6 إبراهيم الستار عبد إبراهيم

Abgadiyat 8 

(2013), 20-25 
Philological Development of (Sdj.t) (Madinet 
el Fayoum) till the End of the Middle 
Kingdom 

 Ibrahim Abd el-
Sattar, Osama Ibrahim 

7 

Abgadiyat 8 

(2013), 26-37 
Names Allocated to the Fayoum Region in 

Ancient Egypt". 
Ibrahim Abd el-Sattar, 
Osama Ibrahim 

8 

 -العرب األثريين مجلة

-القاهرة -13 العدد

 20-1. ص -2012

 9 إبراهيم الستار عبد إبراهيم األهرام نصوص فى الملك ميالد و حمل مفهوم

International 
Colloquium of 
Natural and 
Cultural 
Landscapes in the 
Fayoum, UNESCO, 

(Cairo, 2011), 

139-151. 

Major Historical, Archaeological and  
Religious Features of Fayoum Region during 
the Old Kingdom 

Ibrahim Abd el-Sattar, 
Osama Ibrahim 

10 

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
- - - -  
- - - -  

 
 العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصةاألبحاث 

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
 لكلية الثاني الدولي المؤتمر

 2014- الفيوم جامعة اآلثار
 في األجنبية والبالد األجانب

 التوابيت ومتون األهرام نصوص
 1 إبراهيم الستار عبد إبراهيم

 للمؤتمر مقدمة بحث ورقة

 العرب لألثريين عشر السادس

-11-18-15 من الفترة في

2013 

 ونيس الملك هرم نصوص تعاويذ

 الفريدة
 2 إبراهيم الستار عبد إبراهيم

International Colloquium 
of Natural and Cultural 
Landscapes in the 
Fayoum, UNESCO, (Cairo, 

2011), 139-151. 

Major Historical, 
Archaeological and  
Religious Features of 
Fayoum Region during the 
Old Kingdom 

Ibrahim Abd el-Sattar, Osama Ibrahim 3 

 



 

 

 المشاريع البحثية المنتهية
 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
- - -  
- - -  

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

The Economic History of Eastern Arabian Peninsula 
through the Second and Third Millennium B.C 

Ibrahim Abd el-Sattar 1 

Archaeological Landscape of Eastern Arabian Peninsula 
to the Beginning of the Second Millennium B.C 

Ibrahim Abd el-Sattar 2 

 
 

 المؤتمرات والندوات العلميةالمساهمات في 
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
 -بالدمام اآلداب كلية -التاريخ قسم بحث

 بن الرحمن عبد اإلمام جامعة

 2017 فيصل

الندوة العلمية لقسمي التاريخ واللغة العربية 

)دور التاريخ واألدب في خدمة المجتمع وفقًا 

 (2030لرؤية 

1 

 -بالدمام اآلداب كلية -التاريخ قسم جلسةرئيس 

 بن الرحمن عبد اإلمام جامعة

 2015 فيصل

 عبر االرهاب)قسم التاريخ العلمية ل ندوةال

 (العصور
2 

 الفيوم جامعة اآلثار لكلية الثاني الدولي المؤتمر 2014جامعة الفيوم  بحث

 )األتجاهات الحديثة في علوم اآلثار(
3 

شرم  2013نوفمبر  18-15 بحث

 الشيخ )مصر(
 4  العرب لألثريين عشر السادس لمؤتمرا

 األداب بكلية 26/11/2013-24 حضور

 .بالمنيا
 -الحضاري للتراث الدولي المنيا مؤتمر

  المستقبل وأفاق الحالية التحديات
5 

 بمكتبة والنقوش الخطوط مركز بحث

-16 من الفترة في األسكندرية

17-2012. 

 للكتابات الخامس الدولي المنتدى أعمال

  -والنقوش
6 

 UNESCO, (Cairo, 2011) International Colloquium of Natural بحث
and Cultural Landscapes in the 
Fayoum,  

7 

 – القاهرة جامعة – اآلثار كلية إلقاء بحث

 4-2 من الفترة فى الفيوم عفر

 .م2005 إبريل

 فى المياه ومصادر النيل) الخامس الفيوم مؤتمر

 – أثرية دراسة – العصور عبر مصر

 – ترميمية – هندسية – جغرافية – جيولوجية

 ( سياحية – بيئية

8 

 فرع القاهرة جامعة – اآلثار كلية بحث إلقاء

 إبريل 9-7 من الفترة فى الفيوم

 .م2004

 الكبرى والمدن العواصم) الرابع الفيوم مؤتمر

 العصر حتى العصور أقدم منذ مصر فى

 – ترميمية – أثرية – تاريخية دراس – الحديث

 ( بيئية – جغرافية – سياحية

9 



 

 

 األعلى بالمجلس المؤتمرات قاعة حضور

 18-17 من الفترة فى للثقافى

 لجنة رعاية تحت 2004 يناير

 .للثقافة األعلى بالمجلس اآلثار

 10 ( العصور عبر المصرية الواحات آثارندوة )

 فرع القاهرة جامعة – اآلثار كلية بحث إلقاء

 10 إلى 8 من الفترة فى الفيوم

 .م2003 إبريل

 والصحارى الواحات) الثالث الفيوم مؤتمر

 التنمية فى دراسة – العصور عبر المصرية

 ( والسياحية األثرية

11 

 – الفيوم جامعة – اآلثار كلية بحث إلقاء

 30 من الفترة فى الفيوم فرع

 .م2002 مايو 2 إلى إبريل

 عبر الوسطى مصر) الثانى الفيوم مؤتمر

 الدور" المنيا – سويف بنى – الفيوم" العصور

 األثرية التنمية ومستقبل والحضارى التاريخى

 ( والسياحية

12 

 إبريل 7/8 من الفترة فى عقد تنظيم وحضور

 جامعة – اآلثار بكلية 2001

 .الفيوم فرع – القاهرة

 الماضى بين الفيوم) األول الفيوم مؤتمر

 ( والسياحية األثرية التنمية مستقبل – والحاضر

13 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

 لجنة جودة التقويم واالختبارات بقسم التاريخ. عضو 
  .عضو اللجنة االستشارية لبرنامج التاريخ 
 .عضو لجنة تطوير برنامج بكالوريوس التاريخ 
  الدكتوراه لقسم التاريخ.مقرر لجنة تطوير برنامج 
 .عضو لجنة المراجعة الداخلية لبرنامج التاريخ 
 .عضو لجنة التطوير والجودة بقسم التاريخ 
 .عضو لجنة قياس نواتج التعلم لبرنامج التاريخ 
 عضو مركز جودة التقويم واالختبارات بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
 وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية -البرامج بإدارة الخطط والبرامج عضو اللجنة الفنية لمراجعة تطوير وإنشاء- 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.
 .عضو جمعية األثريين العرب 
 .عضو جمعية األثريين المصريين 
  عضوDAAD Alumnae 

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 الشرق األدنى القديمتاريخ  HIST  202N تدريس
 2 تاريخ الخليج العربي القديم HIST 131N تدريس
 3 مشروع بحث التخرج HIST 543 N مناقش

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر
 ونشأة.  األدنى الشرق مبفهوم الطالبة تعريف إىل املقرر يهدف

 التاريخ قبل ما عصور) مصر:  القديم األدنى الشرق بلدان يف احلضارات

 قبل ما عصور)  والعراق(  واحلديثة, الوسطى,القدمية الدولة عصر, 

  وشعوب(  األشوريون , البابليون , الساميون,  والسومريون,  التاريخ

 ما عصور,) وإيران,  الصغرى أسيا شعوبو.  وغريهم الساميون,  سوريا

HIST  202N 1 القديم األدنى الشرق تاريخ 



 

 

 ( االمخينيون-الفرس-امليديون -اإليرانيون,  عيالم,  التاريخ قبل
 العصور خالل الرئيسية التطورات عن متهيدًا املادة تتضمن

 املواقع ثم القديم, العربي اخلليج تاريخ دراسة ومصادر اجليولوجية,

 أقدم من العربي اخلليج منطقة يف القدمية احلضارية واملراكز

 مجدة الوركاء, الُعبيد, وأهمها امليالد, قبل األوىل األلف حتى العصور

 القلعة, راس تل فيلكا, جزيرة عكا, جزيرة النمل, أم جزيرة نصر,

 اجلبيل, الظهران, جرعاء, تاروت, ثاج, قناص, عني دملون, باربار, حضارة

 الربميي, واحة النار, أم جزيرة الوسيل, اهلملة, املناصري, عقله, األحساء,

 وماجان دملون ذكر ثم ماجان, حضارة هيلي, موقع العني, منطقة

 مبنطقة املواقع هذه وصلة الرافدين, ببالد عالقاتها وطبيعة وملوخا

 ومنطقة الرافدين بالد ملوك بني العالقات وطبيعة العربي, اخلليج

 والعالقات ,.م.ق الثالثة األلف منتصف لوثائق طبقا العربي يجاخلل

 واملادية األثرية املخلفات من مناذج ثم قائمة, كانت اليت االقتصادية

 الشرق وحضارات تاريخ يف العربي اخلليج منطقة ودور للمنطقة,

 الصيد – الزراعة – الصناعة – التجارة عن نبذة وأخريًا القديم, األدنى

 .الرعي – والربي البحري

HIST 131N 2 القديم العربي اخلليج تاريخ 

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
- - -  
- - -  

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

- - - -  
- - - -  

 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
 جامعة -ثارآلا كلية 2016

 الفيوم
 مصر في والحكماء األدباء تبجيل

  القديمة
 1 المصرية ثارآلا في ماجستير

 جامعة -ثارآلا كلية 2017

 الفيوم
 على الملوك تعبد ونقوش مناظر)

 في دراسة -الحديثة الدولة معابد جدران

 ( والتطور األصل

 2 المصرية ثارآلا في دكتوراه

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

 جامعة -ثارآلا كلية 2012

 الفيوم
 -األهرام نصوص في القرابين تعاويذ)

  (تحليلة لغوية دراسة
 درجة لنيل مسجلة رسالة

 ثارآلا في الماجستير

 المصرية

1 



 

 

 -السياحي اإلرشاد قسم 2013

 -والفنادق السياحة كلية

 -الفيوم جامعة

 الديانة في ودوره التعفن مفهوم)

 -(القديمة المصرية
 درجة لنيل مسجلة رسالة

في اإلرشاد  الدكتوراه

 السياحي

2 

 جامعة -ثارآلا كلية 2013

 الفيوم
 في األول اإلنتقال عصر أفراد مقابر)

 اإلكتشافات ضوء في منف جبانة

(الحديثة األثرية . 
 

 درجةنيل ل مسجلةرسالة 

 ثارآلا في الماجستير

  المصرية

3 

 جامعة -ثارآلا كلية 2015

 الفيوم
 جمالونات على المسجلة التعاويذ) 

 في دراسة. القديمة الدولة أهرامات

 (واإلنتقال والتنظيم المكان

 درجةنيل ل مسجلة رسالة

 ثارآلا في الماجستير

 المصرية

4 

 جامعة -ثارآلا كلية 2015

 الفيوم
 ,rxy.t ب المرتبطة والصفات األلقاب)

pa.t, mrt, rmT الدولة نهاية حتى 

 (الحديثة

 درجةنيل ل مسجلة رسالة

 ثارآلا في الماجستير

 المصرية

5 

 جامعة -ثارآلا كلية 2015

 .الفيوم
 وأشكال والتهجئة الفنية السمات)

 األسرتين في الوهمية لألبواب العالمات

  -(. الجيزة جبانة في والسادسة الخامسة

 درجةنيل ل مسجلة رسالة

 ثارآلا في الماجستير

 المصرية

6 

 
  وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث( اإلدارية واللجان المهمات

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

 تطوير لمراجعة الفنية اللجنة عضو وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

 الجامعة بوكالة البرامج وإنشاء

 اإلمام جامعة -األكاديمية للشؤون

 فيصل بن الرحمن عبد

 1 2016-1-23 حتى األن

 التقويم جودة بمركز عضو وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

 عبد االمام جامعة -واالختبارات

 فيصل بن الرحمن

 2 2016-3-20 حتى األن

- 
 عضوية اللجان

 

 # من إلى المنصب الجهة
جامعة اإلمام عبد  -كلية اآلداب -التاريخ قسم

 الرحمن بن فيصل
 والجودة التطوير لجنة عضو

 
 1 2015 حتى األن

 عبد اإلمام جامعة -اآلداب كلية -التاريخ قسم

 فيصل بن الرحمن
 2 2016 2016 عضو لجنة المراجعة الداخلية

 عبد اإلمام جامعة -اآلداب كلية -التاريخ قسم

 فيصل بن الرحمن

 برنامج تطوير لجنة عضو

 التاريخ بكالوريوس

2017 2016 3 

 عبد اإلمام جامعة -اآلداب كلية -التاريخ قسم

 فيصل بن الرحمن

 لبرنامج االستشارية اللجنة عضو

 التاريخ

 

 4 2016 حتى األن

 5 2016 حتى األن التعلم نواتج قياس لجنة عضو عبد اإلمام جامعة -اآلداب كلية -التاريخ قسم



 

 

 فيصل بن الرحمن

 عبد اإلمام جامعة -اآلداب كلية -التاريخ قسم

 فيصل بن الرحمن

برنامج  تطوير لجنة مقرر

 في التاريخ الدكتوراة

 6 2017 حتى اآلن

 عبد اإلمام جامعة -اآلداب كلية -التاريخ قسم

 فيصل بن الرحمن

 التقويم جودة لجنة عضو

 واالختبارات

 7 2017 حتى األن

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -كامل  وقت

محكم بمجلة كلية السياحة  وقت جزئي

 جامعة الفيوم -والفنادق
 1 2012 حتى اآلن

عضو اللجنة العلمية لمجلة كلية  وقت جزئي

 جامعة الفيوم )شدت( -اآلثار
2015 2013 2 

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر  وقت جزئي

جامعة  -الدولي الثاني لكلية اآلثار

 الفيوم

2014 2014 3 

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
- - - -  
- - - -  

 

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 
 1 اللغة االنجليزية

 2 اللغة األلمانية
 3 الحاسب اآللي

 4 الطالب(.تقويم  -تعليم وتعلم -مدرب مشارك معتمد )جودة

 
 

 آخر تحديث

……20. /10…/2017 


