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الـــمهارات الــلغويــة  

الــمؤهــالت الـــعلمية والـــشهادات (بــدءا مـن األحـــدث) 

عــنوان بـحث كـل مـن الــدكــتوراة والــماجســتير والـزمـالـة 

تحدث  كتابة قراءة اللغة

اللغة األم اللغة األم اللغة األم العربية

بطالقة بطالقة بطالقة االنجليزية

جيد جيد جيد األملانية

العنوان مكان الصدور الشھادة األكادیمیة التاریخ

جامعة الفيوم كلية السياحة والفنادق الدكتوراة 2008

جامعة الفيوم كلية السياحة والفنادق املاجيستير 2003

جامعة الفيوم كلية السياحة والفنادق البكالريوس 1998

املواقع االثرية الفرعونية واليونانية-الرومانية والقبطية املتضمنة في برامج السياحة البيئية الدكتوراة

خنتي ايابتي االقليم الرابع عشر من أقاليم مصر الوسطي (دراسة حضارية حتي نهاية الدولة 
الحديثة)

املاجتسري

الزمالة البريطانية في التعليم والتعلم  الزمالة

 



السجــل الــمهني (بــدءا مـن األحـــدث) 

الــمناصــب اإلداريـــة (بــدءا مـن األحـــدث) 

اإلنـــجازات الـــعلمية 

 األبحاث العلمیة المنشورة 
(بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث) 

التاریخ مكان وعنوان جھة العمل رتبة الوظیفة

2017 كلية اآلداب جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل أستاذ مشارك

2014 كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم أستاذ مشارك

2008 كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم مدرس

1998 كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم معيد

التاریخ المكتب  المنصب اإلداري

2015 جامعة الفيوم مدير مكتب التعاون الدولي 

2015 كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم منسق برنامج االرشاد السياحي البيئي

2013 نادي اعضاء هيئة التدريس - جامعة الفيوم أمني صندوق مجلس ادارة نادي أعضاء هيئة التدريس

2011 كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم نلئب مدير ادارة الجودة

2010 كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم مدير املتحف التعليمي

2010 محافظة الفيوم مستشار محافظ الفيوم للتنمية السياحية

جھة النشر وتاریخ النشر عنوان البحث أسماء الباحثین #

International Journal of 
Tourism and Hospitality 
Management, VOLUME 5 -  
ISSUE 1, JUNE 2022

Enhancing Tourism Destination 
Competitiveness of Hawara 
Archaeological Site 

أسامة إبراھیم، عید عبد 
المقصود

International Journal of 
Heritage, Tourism and 
Hospitality (IJHTH). Vol. 
(14), Issue (1), June 2020.

New Kingdom Textile Decoration 
Techniques and Significance: Evidences 
from the Egyptian Textile Museum in 
Cairo.

أسامة إبراھیم

Research & Practice in 
Assessment, Vol. (2), Issue 
(1), June 2020.

Institutional Academic Assessment and 
Effectiveness in Higher Education: 
Saudi Arabia Case Study 

أماني الغامدي، غازي 
العتیبي، أسامة إبراھیم



International Journal of 
Heritage, Tourism and 
Hospitality (IJHTH)، 
(2020)، Vol. (14), Issue (1).

Scenes Illustrated on the Second 
Intermediate Period Royal Stelae in 
the Egyptian Museum in Cairo.

أسماء محمود، أسامة إبراھیم، 
إیناس بھي الدین، ولید شیخ 

العرب

International Journal of 
Heritage, Tourism and 
Hospitality (IJHTH)، 
(2019)، Vol. (13), Issue (1).

Royal Stela Depicting the Deity Min 
in the Egyptian Museum in Cairo 
until the End of the New Kingdom.

أسماء محمود، أسامة إبراھیم، 
إیناس بھي الدین، ولید شیخ 

العرب

Minia Journal of Tourism 
and Hospitality Research، 
(2019)، Vol. (8), No. (2/1).

Hydrology of the Great Fayoum 
Depression till the 12th Dynasty: 
Archaeological and Philological 
Evidences of Artificial Water Entry.

أسامة ابراھیم

International Journal of 
Heritage, Tourism and 
Hospitality (IJHTH)، 
(2019)، Vol. (13), Issue (1).

Goddess Nekhbet Scenes on Royal 
Monuments during the Fifth and 
Sixth Dynasties.

سراء الشامي، أسامة ابراھیم، 
طاھر حسن، ولید شیخ العرب

Minia Journal of Tourism and 
Hospitality Research, Vol.1, 
Issue 2. December 2018.

Socio-Economic Development in 
Marginalized Rural Communities: The 
Serendipitous Success of a Tourism 
Destination.

سالي خليل، أسامة ابراهيم

Minia Journal of Tourism and 
Hospitality Research, Vol.1, 
Issue 2. December 2018.

The Evaluation of Interpretation and 
Presentation Efforts at Cultural Heritage 
Sites Based on the ICOMOS 'Ename 
Charter' as a Driver for Conservation 
and Management.

أسامة ابراهيم، سالي خليل

International Journal of 
Heritage, Tourism and 
Hospitality Vol. (2), No. (2). 
December 2018.

Ptah-Sokar-Osiris Statuette of 6A-Irj.t, 
Sister of Amenhotep, the Priest of 
Amen-Re.

أسامة ابراهيم

The Journal of Association of 
Arab Universities for Tourism 
and Hospitality (JAAUTH), 
Vol. 15, Issue 1. June, 2018.

Two Wooden Anthropoid Coffins from 
Abusir el-Malaq.

أمل فرج، أسامة ابراهيم

Journal of Faculty of Tourism 
a n d H o t e l s , F a y o u m 
University, vol. 16, No.2, 
September 2017.

Reward Ceremony Scenes in Private 
Tombs of Post-Amarna Period in 
Thebes and Memphis.

عماد غالي، أسامة إبراھیم

Journal of Faculty of Tourism 
a n d H o t e l s , F a y o u m 
University, vol. 16, No.2, 
September 2017.

The Funerary Procession Scenes in 
Private Tombs of Post-Amarna Period in 
Thebes and Memphis.

عماد غالي، أسامة إبراهيم



األبحاث العلمیة المقبولة للنشر 

Journal of Faculty of Tourism 
a n d H o t e l s , F a y o u m 
University, vol. 16, No.2, 
September 2017.

THE POTENTIAL of ECOTOURISM 
in SIWA OASIS: OPPORTUNITIES 
and OBSTACLES.

 أشرف الحداد، أسامة ابراھیم،
ھدي لطیف

Journal of Faculty of Tourism 
a n d H o t e l s , F a y o u m 
University, vol. 11, No.1, 
September 2015.

Pig in Miniature Art in Ancient Egypt.  أسماء شریف، عبد الحلیم نور
 الدین، أسامة ابراھیم، ایناس

بھي الدین

Abgadyat, vol. 8, 2013. Philological Development of 'Sdj.t', the 
Fayoum Ancient Capital.

 ابراھیم عبد الستار، أسامة
ابراھیم

Abgadyat, vol. 8, 2013. Names Allocated to the Fayoum Region 
in Ancient Egypt.

 أسامة ابراھیم، ابراھیم عبد
الستار

Journal of Tourism Research, 
December 2012, Egyptian 
Ministry of Tourism.

Activating the Egyptian Outbound 
Tourism through Social Media

أسامة ابراھیم، محمد یحیي

Journal of Faculty of Tourism 
& Hotels-Fayoum University, 
vol. 6, No.1, March 2012.

Pre-battle Scenes in Egyptian New 
Kingdom Temples.

 طاھر عبد الحمید، أسامة
ابراھیم، عبد الحلیم نور الدین

Journal of Faculty of Tourism 
& Hotels-Fayoum University, 
vol.6, No.1, March 2012.

Architectural Characteristics of Western 
Thebes Nobles' Tombs in the 19th 
Dynasty.

 عبد الرحیم عبد المحسن،
 أسامة ابراھیم، وزیر عبد

الوھاب

Journal of Tourism Research, 
Egyptian Ministry of Tourism, 
December 2011.

Towards Setting Up a Strategy to 
Develop Road Shows as a Promotional 
Means for Egyptian Tourism. 

أسامة ابراھیم، محمد یحیي

International Journal of 
Hospitali ty and Tourism 
Systems, vol. 4, No.1, June 
2011.

Official Awareness of Tourism Carrying 
Capacity Dimensions in The Fayoum 
Destination's Natural Heritage Sites 
(Case of The Valley of Whales).

 غادة وفیق، نانسي فوزي،
أسامة ابراھیم

Journal of Faculty of Tourism 
& Hotels-Fayoum University, 
vol. 5, No.2, September 2010.

Local Community Perception of World 
Heritage Listing of Wadi Al Hitan in 
Fayoum, Egypt.

دالیا زكي، أسامة ابراھیم

Journal of Tourism Research, 
January 2010, Egypt ian 
Ministry of Tourism.

Tourism Marketing of the Fayoum: A 
Survey to Evaluate the Perception of 
Egyptian Tour Operators to the Status of 
Ecotourism in the Governorate.

ھدي لطیف، اسامة ابراھیم

Journal of Association of Arab 
Universities for Tourism and 
Hospitality (JAAUTH), vol.6, 
No.1, June 2009.

The Management of Heritage Tourism 
Resources in Alexandria: A Study to 
Revitalize Cultural Heritage of Greco-
Roman Period.

 أسامة ابراھیم، محمد عبد
العال

تاریخ القبول المجلة عنوان البحث أسماء الباحثین #



األبحاث العلمیة المقدمة لتحكیم المؤتمرات العلمیة المتخصصة 

المشاریع البحثیة المنتھیة 

يونيو ٢٠٢٢ المجلة الدولیة للتراث والسیاحة 
والضیافة، العدد ١، المجلد ١٦

المناظر غیر التقلیدیة علي جدران مقابر 
أفراد األسرة السادسة في مصر العلیا

الزھراء عبداإللھ حسن، 
طاھر حسن محمد،   

أسامة إبراھیم

المؤتمر وتاریخ النشر عنوان البحث أسماء الباحثین #

R o u t l e d g e , 2 0 1 6 , U K I S B N : 
9781138855892.

Reveal ing Internal Stakeholders’ 
Perceptions of Developing ‘Brand 
Alexandria’, in: Metin Kozak and Nazmi 
Kozak (eds.) Destination Marketing: An 
International Perspective.

سالي خليل، 
أسامة ابراهيم

'Cultural Heritage: Current Challenges 
and Future Prospects', Faculty of Arts - 
Minia University, Nov. 2013.

The Interpretation and Presentation of 
Giza Cultural Heritage Site in Egypt.

اسامة ابراهيم

the 'Seventh International Conference: 
Tourism Industry between Present 
Challenges and Future Hopes', Faculty 
of Tourism and Hotels – Fayoum 
University, March 2013.

Developing the Competitiveness of 
Hawara Cultural heritage Site in the 
Fayoum through Heritage Tourism.

اسامة ابراهيم

Journal of Association of Arab 
Un iver s i t i e s f o r Tour i sm and 
Hospitality (JAAUTH), vol.9, No.1, 
Special Edition of Conference: Future 
Vision for Arab Tourism, 13-15 
November 2012.

Inclusive Management Aspects of 
Saqqara Heritage Site in Egypt.

اسامة ابراهيم، 
سالي خليل

Natural and Cultural Landscapes in 
the Fayoum, Proceedings of the 
International Colloquium 31st October 
– 2nd November 2010, UNESCO – 
Cairo.

Major Historical, Archaeological, and 
Religious Features of Fayoum Region 
during the Old Kingdom, in: Pirelli, R. 
(ed.).

اسامة ابراهيم، 
إبراهيم عبد 

الستار

تاریخ البحث عنوان البحث أسماء الباحثین #

نوفمبر ٢٠١٣ 'Building Rural Assets with Valuable Opportunities (BRAVO)' 
project.

التعاون االيطالي - 
مبادرة ابدال الديون

فبراير ٢٠١٣ 'Visual Learning of Cultural Heritage' Project. وزارة التعليم العالي

2011 'Sustainable Tourism Development Project in the New Valley 
Governorate'.

CISS منظمة ايطالية 
غير هادفة للربح

2011 Education for Sustainable Development beyond Campus. االتحاد االوروبي

http://www.tandfebooks.com/author/Kozak%252C+Metin
http://www.tandfebooks.com/author/Kozak%252C+Nazmi


األبحاث الحالیة 

المساھمات في المؤتمرات والندوات العلمیة 

العضویات واللجان المشارك فیھا 
• Slow Food International Association in Italy – Terra Madre – Fayoum Convivium. 

 /Website: http://www.slowfood.com
•Fayoum Agri-Organic Development Association FAODA', Website: http://www.faoda.org/

indexen.html  

أنشــطة الــتدريــس 

الجامعیة 

2009 Achievements of Ain El-Seleen Handicrafts Center. وزارة السياحة

2005 "Establishing Web Site for Ecotourism in the Fayoum Using 
Information and Communication Technology (ICT) 
Applications".

املعونة االمريكية

عنوان البحث أسماء الباحثین #

The potential of Ecotourism in the Fayoum Governorate أسامة ابراهيم

مجال المساھمة المكان والتاریخ عنوان المؤتمر #

ورقة علمية االقصر - ٨-١١ مارس ٢٠١٨ املؤتمر الحادي عشر للسياحة والضيافة

ورقة علمية مرسي علم - ١١-١٣ فبراير ٢٠١٦ املؤتمر التاسع للسياحة والضيافة

ورقة علمية اسطنبول - تركيا  ٢-٨ يونيو 
٢٠١٤

املؤتمر الثالث للبحوث السياحية

ورقة علمية مكتبة االسكندرية١٣-١٥ نوفمبر 
٢٠١٢

املؤتمر الدولي الثالث:رؤية مستقبلية لتنمية 
السياحة العربية

مجال المساھمة رقم المقرر المقرر #

١٥ محاضرة HIST 281  History and Civilization of the Kingdom
of Saudi Arabia
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http://www.slowfood.com/
http://www.slowfood.com/
http://www.slowfood.com/
http://www.slowfood.com/
http://www.slowfood.com/
http://www.slowfood.com/
http://www.faoda.org/indexen.html
http://www.faoda.org/indexen.html


وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعیة التي تم تدریسھا (عنوان المقرر- رقم المقرر: شرح المقرر) 

١٥ محاضرة TOUR 410 تسويق المقاصد السياحية 2

١٥ محاضرة TOUR 409 اإلرشاد السياحي 3

١٥ محاضرة TOUR 411 التدريب الميداني (سياحة) 4

١٥ محاضرة TOUR  312 إدارة المهرجانات والفعاليات 5

١٥ محاضرة TOUR 405 أعمال وكاالت السياحة والسفر 6

١٥ محاضرة TOUR 304 مصطلحات سياحية باللغة اإلنجليزية 7

١٥ محاضرة ARCHL 381 األنثروبولوجيا الطبيعية والثقافية 8

١٥ محاضرة TOUR  305 األنماط السياحية 9

١٥ محاضرة Hist 202N تاريخ الشرق األدنى القديم 10

١٥ محاضرة HIST 131N تاريخ الخليج العربي القديم 11

١٥ محاضرة HIST 543N مشروع التخرج 12

١٥ محاضرة HIST 541N مناهج البحث التاريخي 13

١٥ محاضرة Hist 201 تاريخ وحضارات الشرق األدنى القديم 14

١٥ محاضرة TOUR  211 مدخل الي صناعة السياحة 15

شرح المقرر رقم المقرر عنوان المقرر م

یـحتوي الـمقرر عـلى اسـتعراض الـجوانـب الـتاریـخیة والـحضاریـة 
لـلمملكة الـعربـیة الـسعودیـة وإرثـھا الـثقافـي، وجـھود حـكامـھا فـي بـناء 
الـدولـة السـیاسـي والـحضاري ودورھـم فـي خـدمـة الـقضایـا الـعربـیة 
واإلسـالمـیة واإلنـسانـیة، وتـحقیق رؤیـة 2030 فـي مـجال السـیاحـة 

والتراث الوطني.

HIST 281  History and
 Civilization of
 the Kingdom of
Saudi Arabia

1

یـحتوي الـمقرر عـلي الـتعریـف بـماھـیة الـمقصد السـیاحـي ومـفھوم 
الـتسویـق السـیاحـي وأھـمیة وخـطوات تـعریـف الـھویـة السـیاحـیة لـلمقصد 
السـیاحـي، ومـن ثـم بـناء الـتمییز Branding الـخاص بـالـمقصد مـما 
یـساعـد عـلي تـسویـقھ لـلعالـم. ومـا یسـتتبع ذلـك مـن ضـرورة اعـداد 
وتخـطیط الـمقاصـد السـیاحـیة لـتحقیق الـتوازن بـین تـوقـعات الـسائـح 
expectations وادراكـــھ perception لـــلمقصد الســـیاحـــي عـــند 
زیـارتـھ مـما یـؤثـر عـلي خـططھ المسـتقبلیة لـلمقصد السـیاحـي ویسـبب 

.loyalty الوالء لھذا المقصد

 TOUR
410

تسويق المقاصد 
السياحية

2



یــعنى الــمقرر بــتعریــف الــمرشــد الســیاحــي وأھــم الــمدن والــمناطــق 
والـمعالـم والـمنشآت والـمواقـع السـیاحـیة والـتاریـخیة واألثـریـة فـي 
الـمملكة الـتي یـقوم بـمرافـقة الـسائـحین والـزوار والـوفـود األجـنبیة إلـیھا 
بـل واھـم الـعادات والـتقالـید والـحیاة االجـتماعـیة  الـتي یـعیشھا الـسكان 
فـي الـمناطـق السـیاحـیة، ودراسـة أدوار الـمرشـد السـیاحـي ومـبادئ إمـداد 
الـسائـحین بـالـمعلومـات الـالزمـة عـنھا، وكـیفیة الـرد عـلى اسـتفسارات 
الـسائـحین، واسـتخدام اسـالـیب االرشـاد السـیاحـي، والـحفاظ عـلى سـالمـة 
الـسائـحین، واھـم التشـریـعات والـقرارات والـلوائـح واالخـالقـیات الـتي 
تـنظم مـھنة اإلرشـاد السـیاحـي وتحـدد الشـروط والـمواصـفات الـتي یـجب 
تـوافـرھـا فـي الـمرشـد السـیاحـي، وتحـدد كـذلـك واجـبات والـتزامـات 

وحقوق المرشدین السیاحیین.

 TOUR
409

اإلرشاد السياحي

3

یـتضمن الـمقرر الـتدریـب عـلي الـتطبیق الـمھني العـمال اقـسام السـیاحـة 
وادارتھا وأعمالھا وأعمال شركات الطیران.

 TOUR
411

التدريب الميداني 
(سياحة)

4

یـتضمن الـمقرر الـمفاھـیم والـمبادئ الـمرتـبطة بـادارة انشـطة سـیاحـة 
االحــداث الــخاصــة بــاشــكالــھا الــمختلفة ومــا تــتضمنھ مــن تــنظیم 
المھـرجـانـات والـفعالـیات الـتراثـیة والسـیاحـیة سـواء الـموسـمیة مـنھا أو 
الـمقامـة عـلي ھـامـش الـمناسـبات الـكبري والـمؤتـمرات. وكـیفیة التخـطیط 
لـھا والـتسویـق لـھا وادارتـھا، ومـا یـتطلبھ ذلـك مـن تقسـیم فـرق الـعمل 

ووضع مؤشرات لمتابعتھا ومن ثم تقییمھا وتطویرھا.

  TOUR
312

إدارة المهرجانات 
والفعاليات

5

یسـتعرض الـمقرر الـمفاھـیم الـمرتـبطة بـأعـمال وكـاالت السـیاحـة والـسفر 
مـثل تـصمیم وتـسویـق وتـنفیذ وتـقییم الـبرامـج السـیاحـیة والـالعـبین 
 Tour Operator   الــرئیســیین مــثل مــنظم الــبرامــج الســیاحــیة
والــمندوب الســیاحــي Tour Leader، وبــیان كــیف تــدار شــركــات 
السـیاحـة وكـیفیة اعـداد مـلفات الـبرامـج السـیاحـیة، ثـم كـیفیة تـصمیم 
الـبرنـامـج السـیاحـي وتـسویـقھ وادارتـھ ونـظم حجـز تـذاكـر الـطیران 

وغیرھا وتطبیق ذلك علي المملكة العربیة السعودیة.

 TOUR
405

أعمال وكاالت السياحة 
والسفر

6

یـحتوي الـمقرر عـلي مجـموعـة مـن الـمصطلحات الـخاصـة بـقطاع 
الـتراث والسـیاحـة والـفندقـة واالرشـاد السـیاحـي بـالـلغة االنجـلیزیـة وبـیان 
مـعناھـا، ودراسـة ھـذه الـمصطلحات فـي نـصوص مـتخصصة تـثري 
الخـلفیة الـعلمیة لـلطالب وتـقدم نـموذجـا یسـتفیدون مـنھ بـعد تخـرجـھم 

وتسھل دراستھم لباقي المقررات التي بھا مصطلحات متخصصة.

 TOUR
304

مصطلحات سياحية 
باللغة اإلنجليزية

7



یـحتوي الـمقرر عـلى تمھـید حـول مـفھوم األنـثروبـولـوجـیا ونـشأتـھا 
وأھـدافـھا وتـاریـخھا، ثـم عـالقـتھا مـع الـعلوم األخـرى وأھـمیتھا ضـمن 
الــعلوم اإلنــسانــیة، فــروعــھا الــرئــیسة (األنــثروبــولــوجــیا الــطبیعیة 
-االجـتماعـیة - الـثقافـیة)، الـمناھـج الـنظریـة الـمختلفة لـألنـثروبـولـوجـیا، 
عـالقـة األنـثروبـولـوجـیا بـعلم اآلثـار وعـالقـتھا بـقطاع السـیاحـة، ثـم 
األنـثروبـولـوجـیا الـطبیعیة ومـوضـوعـاتـھا، الـصفات الـعضویـة الـممیزة 
لـإلنـسان، ودراسـة السـالالت البشـریـة الـمختلفة الـقدیـمة واالخـتالفـات 
بــینھا وأمــاكــن انــتشارھــا، ثــم األعــراق البشــریــة الــمعاصــرة. 
األنـثروبـولـوجـیا الـثقافـیة مـن حـیث تـعریـف مـصطلح الـثقافـة ومسـتویـاتـھا 
الـمختلفة بـین الـشعوب، والـمدارس الـرئـیسة فـي دراسـتھا، ودراسـة نـظم 
الـمجتمعات الـتقلیدیـة ثـم نـماذج تـطبیقیة عـلى الـمنطقة وخـتامـا مسـتقبل 

الدراسات األنثروبولوجیة.

 ARCHL
381

األنثروبولوجيا 
الطبيعية والثقافية

8

یـتضمن الـمقرر الـتعریـف بـمختلف أنـماط واتـجاھـات السـیاحـة الحـدیـثة، 
وطـبیعة الـتنوع فـي الـمنتجات السـیاحـیة، وأھـم الـمجاالت المسـتحدثـة 

للسیاحة.

  TOUR
305

األنماط السياحية
9

تحـدیـد الـمفھوم الـجغرافـي لـمنطقة الشـرق األدنـى الـقدیـم وكـیفیة قـیام 
الـتاریـخ السـیاسـي لـدول الـمنطقة والـتعرف عـلى مـصادر تـاریـخ الـمنطقة 
وطـبیعة الـعالقـات السـیاسـیة والـتاریـخیة والـعسكریـة بـینھم. وتـتبع 
مـراحـل الـتطور الـتاریـخي فـي كـل مـنطقة عـلى حـده مـتضمنة فـترتـي 
عـصور مـا قـبل الـتاریـخ والـعصور الـتاریـخیة فـي كـل مـن ( مـصر , 

العراق, سوریا, إیران).

 Hist
202N

تاريخ الشرق األدنى 
القديم

10

تــتضمن الــمادة تمھــیداً عــن الــتطورات الــرئیســیة خــالل الــعصور 
الـجیولـوجـیة، ومـصادر دراسـة تـاریـخ الخـلیج الـعربـي الـقدیـم، ثـم الـمواقـع 
والـمراكـز الـحضاریـة الـقدیـمة فـي مـنطقة الخـلیج الـعربـي مـن أقـدم 
الـعصور حـتى األلـف األولـى قـبل الـمیالد، وأھـمھا الـُعبید، الـوركـاء، 
جـمدة نـصر، جـزیـرة أم الـنمل، جـزیـرة عـكا، جـزیـرة فـیلكا، تـل راس 
الـقلعة، حـضارة بـاربـا، دلـمون، عـین قـناص، ثـاج، تـاروت، جـرعـاء، 
الظھــران، الــجبیل، األحــساء، عــقلھ، الــمناصــیر، الــھملة، الــوســیل، 
جـزیـرة أم الـنار، واحـة الـبریـمي، مـنطقة الـعین، مـوقـع ھـیلي، حـضارة 
مـاجـان، ثـم ذكـر دلـمون ومـاجـان ومـلوخـا وطـبیعة عـالقـاتـھا بـبالد 
الــرافــدیــن، وصــلة ھــذه الــمواقــع بــمنطقة الخــلیج الــعربــي، وطــبیعة 
الـعالقـات بـین مـلوك بـالد الـرافـدیـن ومـنطقة الخـلیج الـعربـي طـبقا لـوثـائـق 
مـنتصف األلـف الـثالـثة ق.م.، والـعالقـات االقـتصادیـة الـتي كـانـت قـائـمة، 
ثـم نـماذج مـن المخـلفات األثـریـة والـمادیـة لـلمنطقة، ودور مـنطقة الخـلیج 
الـعربـي فـي تـاریـخ وحـضارات الشـرق األدنـى الـقدیـم، وأخـیراً نـبذة عـن 

التجارة – الصناعة – الزراعة – الصید البحري والبري – الرعي.

 HIST
131N

تاريخ الخليج العربي 
القديم

11

  تھــیئة الــطالــبات  لــالنخــراط فــي ســوق الــعمل عــن طــریــق تــنمیة 
قـدراتـھن لـلتعرف عـلى الـمشكالت ، والـعمل عـلى الـبحث عـن حـلول 
عـملیة لـھا ، مـما یـسھم فـي تـطویـر قـدراتـھن التحـلیلیة والـعلمیة والـعملیة 

التي تشكل عامل جذب یسھل حصولھن على عمل.

 HIST
543N

مشروع التخرج

12



الدراسات العلیا 

وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعیة التي تم تدریسھا (عنوان المقرر- رقم المقرر: شرح المقرر) 

یـتضمن الـمقرر أھـمیة دراسـة الـتاریـخ ، والشـروط الـواجـب تـوفـرھـا فـي 
الـمؤرخ ، والـعلوم الـمساعـدة فـي دراسـة الـتاریـخ ، ثـم خـطوات اعـداد 
الـبحث الـتاریـخي ، والـتعریـف بـالـمصادر الحـدیـثة مـن أنـواع الـوثـائـق 
ودور الـحفظ واألرشـفة فـي الـعالـم ، الـدوریـات ، الـمراجـع ، ثـم  أسـس 
اخــتیار الــموضــوع , وكــیفیة جــمع الــمادة الــعلمیة مــن الــمراجــع 
والـمصادر, ونـقد الـمصادر واألصـول الـتاریـخیة نـقًدا ظـاھـریًـا وبـاطـنیًا ، 
واإللـمام بـاألسـس الـفنیة لـكتابـة الـمتن والـحاشـیة (الـھامـش ) . كـما 
یـراعـى الـجانـب الـعملي لـلمادة بـتكلیف الـطالـبة بـإعـداد بـحث وفـق 
األســس الــفنیة الــتي درســھا الــطالــب ، ویــمكن تــخصیص ثــالث 
مـحاضـرات فـي نـھایـة الـفصل لـمناقـشة الـبحوث ، ویـقیم الـطالـب ویـعطى 

درجة تعادل 30% من درجة المادة .

 HIST
541N

مناهج البحث 
التاريخي

13

یھـدف الـمقرر إلـى تـعریـف الـطالـبة بـمفھوم الشـرق األدنـى . ونـشأة 
الـحضارات فـي بـلدان الشـرق األدنـى الـقدیـم : مـصر( عـصور مـا قـبل 
الــتاریــخ , عــصر الــدولــة الــقدیــمة,الــوســطى, والحــدیــثة)  والــعراق 
( عـصور مـا قـبل الـتاریـخ , والـسومـریـون , الـسامـیون ، الـبابـلیون ، 
األشـوریـون ) وشـعوب  سـوریـا , الـسامـیون وغـیرھـم . وشـعوب أسـیا 
الـصغرى , وإیـران,( عـصور مـا قـبل الـتاریـخ , عـیالم , اإلیـرانـیون- 

المیدیون-الفرس-االخمینیون )

Hist 201 تاريخ وحضارات 
الشرق األدنى القديم

14

یـعنى الـمقرر بـدراسـة صـناعـة السـیاحـة كجـزء ھـام مـن االقـتصاد 
الـوطـني، وتـأثـیرھـا فـي تـوفـیر فـرص الـعمل الـمباشـرة وغـیر الـمباشـرة 
لـلعدیـد مـن األفـراد فـي إطـار الـعولـمة وتـطور الـتكنولـوجـیا الحـدیـثة 
وتـطور وسـائـل الـنقل والـفندقـة. ودراسـة مـنظومـة السـیاحـة الـناتـجة عـن 
ھـذا الـتطور وأھـم الـوظـائـف السـیاحـیة الـتي تـواكـب تـطور الـصناعـة 
السـیاحـیة ومـتطلباتـھا فـي عـصر الـعولـمة. وكـیفیة تـوظـیف مـواقـع 
الــتراث الــطبیعي والــحضاري ســیاحــیا وأھــم االجھــزة والــمنظمات 

السیاحیة المعنیة وما یتطلب ذلك من وعي سیاحي.

  TOUR
211

مدخل الي صناعة 
السياحة

15

مجال المساھمة رقم المقرر المقرر #

١٥ محاضرة Hist 537 األنثروبولوجيا التاريخية 1

١٥ محاضرة  HIST  577 English 2 2

شرح المقرر رقم المقرر عنوان المقرر م



اإلرشاد األكادیمي للطالب 

اإلشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراة 

یـتناول الـمقرر مـفھوم األنـثروبـولـوجـیا ونـشأتـھا وأھـدافـھا وتـاریـخھا، 
ویحـلل عـالقـتھا مـع الـعلوم األخـرى ویـناقـش أھـمیتھا ضـمن الـعلوم 
اإلنـسانـیة، ثـم یـعرف فـروعـھا الـرئـیسة (األنـثروبـولـوجـیا الـطبیعیة 
-االجـتماعـیة - الـثقافـیة)، ویـناقـش الـمناھـج الـنظریـة الـمختلفة لـعلم 
األنـثروبـولـوجـیا، ثـم یـناقـش األنـثروبـولـوجـیا الـطبیعیة ومـوضـوعـاتـھا، 
والـصفات الـعضویـة الـممیزة لـإلنـسان، ودراسـة السـالالت البشـریـة 
الـمختلفة الـقدیـمة واالخـتالفـات بـینھا وأمـاكـن انـتشارھـا، ثـم األعـراق 
البشـریـة الـمعاصـرة. ثـم یـناقـش األنـثروبـولـوجـیا الـثقافـیة والـمدارس 
الـرئـیسة فـي دراسـتھا، ودراسـة نـظم الـمجتمعات الـتقلیدیـة، ثـم یحـلل 
نـــماذج تـــطبیقیة عـــلى الـــمملكة وخـــتامـــا مســـتقبل الـــدراســـات 

األنثروبولوجیة.

Hist	537
	األنثروبولوجيا

التاريخية
1

یـطور الـمقرر الـفھم الـنقدي critical understanding عـند الـطالب 
فـیما یـتعلق بـقراءة وتحـلیل ونـقد الـمقاالت الـعلمیة والـرسـائـل الـعلمیة 
وغـیرھـا مـن الـمصادر الـھامـة بـالـلغة اإلنجـلیزیـة، ومـن ثـم یـتدربـون عـلى 
كـیفیة اسـتخدام الـمراجـع والـمصادر بـالـلغة االنجـلیزیـة واسـتنباط مـا 
یـحتاجـونـھ مـنھا فـي أطـروحـاتـھم الـعلمیة لـلماجیسـتیر، ومـا یـتضمنھ ذلـك 
مـن الـفھم الـنقدي لـلنص وصـوًال الـي صـیاغـة فـقرات سـلیمة بـالـلغة 
االنجـلیزیـة وتـرجـمتھا لـلعربـیة حـتى تـكون جـاھـزة لـالسـتخدام فـي 

موضوع الماجیستیر.

	HIST		
577	

English	2

2

إلى من عدد الطالب المرحلة #

التاریخ الجھة العنوان الشھادة العلمیة #

2013 كلية السياحة 
والفنادق جامعة 

الفيوم

Taher Hasan Mohamed, PhD 
Thesis entitled: 'The Battles 
Scenes in Egyptian Temples 
during the New Kingdom'. 
Supervision Committee: Prof. 
Abd ElHalim Nur ElDin – Dr. 
Osama Ibrahim.

الدكتوراة 1



2016 كلية السياحة 
والفنادق جامعة 

الفيوم

Emad Mahrous Ghaly, PhD 
Thesis entitled: 'The Scenes 
of the Private Tombs of the 
Post-Amarna Period at 
Thebes and Memphis, A 
C o m p a r a t i v e S t u d y ' . 
Supervision Committee: Prof. 
Abd ElHalim Nur ElDin – 
Prof. Willeke Wendrich – Dr. 
Osama Ibrahim.

الدكتوراة 2

لم يناقش بعد كلية السياحة 
والفنادق جامعة 

الفيوم

Mohamed Moustafa Amin, 
PhD Thesis entitled: 'The 
Concept of Putrefaction and 
its Role in Ancient Egyptian 
R e l i g i o n ' . S u p e r v i s i o n 
C o m m i t t e e : P r o f . A b d 
ElHalim Nur ElDin – Dr. 
Osama Ibrahim.

الدكتوراة 3

2016 كلية السياحة 
والفنادق جامعة 

الفيوم

Ashraf El-Sayed Abd El-Naby 
ALhaddad , MSc Thes i s 
entitled 'Utilizing Cultural 
Heritage Resources for 
Developing Ecotourism in 
Siwa Oasis'. Supervision 
Committee: Prof. Hoda Lotaif 
– Dr. Osama Ibrahim.

املاجيستير 4

2013 كلية السياحة 
والفنادق جامعة 

الفيوم

Abd ElRehim Abd ElMohsen, 
PhD. Thesis entitled: 'The 
Artistic and Architectureal 
Characteristics of Western 
Thebes Nobles' Tombs in the 
R a m e s s i d e P e r i o d ' . 
Supervision Committee: Dr. 
Wazir Abd ElWahab – Dr. 
Osama Ibrahim.

الدكتوراة 5



2017 كلية السياحة 
والفنادق جامعة 

الفيوم

Kamel Abd ElGhany, MSc. 
Thesis entitled: 'Middle 
Kingdom Constructions and 
Their Role in the Fayoum 
G o v e r n o r a t e To u r i s m 
Marketing (Archaeological 
and Tour i s t i c S tudy) ' . 
Supervision Committee: Prof. 
Adel Abd ElAziz – Dr. Osama 
Ibrahim – Dr. Mohamed 
Soliman.

املاجيستير 6

2014 كلية السياحة 
والفنادق جامعة 

الفيوم

Magdy Ragheb, MSc. Thesis 
entitled: 'The Sanctuary of 
Edfu Temple (A Cultural-
P h i l o l o g i c a l S t u d y ) ' . 
Supervision Committee: Prof. 
Hassan Amer – Dr. Osama 
Ibrahim.

املاجيستير 7

2015 كلية السياحة 
والفنادق جامعة 

الفيوم

Asmaa Mahmoud, MSc. 
Thesis entitled: 'The Pig and 
its Role in Daily Life and 
Religious Beliefs in Ancient 
E g y p t ' . S u p e r v i s i o n 
C o m m i t t e e : P r o f . A b d 
ElHalim Nur ElDin – Dr. 
Osama Ibrahim – Dr. Enas 
Bahy ElDin.

املاجيستير 8

2019 كلية السياحة 
والفنادق جامعة 

الفيوم

Ahmed Hendawy, MSc . 
Thesis entitled: 'Water Sports 
in Ancient Egypt'. Supervision 
C o m m i t t e e : P r o f . A b d 
ElHalim Nur ElDin – Dr. 
Osama Ibrahim – Dr. Enas 
Bahy ElDin.

املاجيستير 9



اإلشراف على األبحاث الجاریة 

الـــمهمات اإلداريـــة والـــلجنات وخـدمـة الـــمجتمع (بـــداءا مـن األحـــدث)  

المھمات اإلداریة 

عضویة اللجنات 

2022 كلية السياحة 
والفنادق جامعة 

الفيوم

A l Z a h r a a A b d e l e l a h 
Abdelsaboor, MSc. Thesis 
entitled: 'The Artistic and 
A r c h i t e c t u r a l 
Characteristics of the Sixth 
Dynasty Private Tombs in 
Ancient Egypt'. Supervision 
Committee: Dr. Rasha Omran 
- Dr. Osama Ibrahim – Dr. 
Taher Hasan.

املاجيستير 10

2022 كلية السياحة 
والفنادق جامعة 

الفيوم

Rasha Abdelmegeed Ali, MSc. 
Thesis entitled: ‘Pomegranate 
i n A n c i e n t E g y p t ' . 
Supervision Committee: Dr. 
Osama Ibrahim – Dr. Waleed 
ElHady.

املاجيستير 11

2016 كلية السياحة 
والفنادق جامعة 

الفيوم

Evan Edward Polis, PhD 
Thesis entitled: ‘Private 
Sitting Statues in the New 
K i n g d o m ' . S u p e r v i s i o n 
C o m m i t t e e : P r o f . A b d 
ElHalim Nur ElDin – Dr. 
Rasha Omran - Dr. Osama 
Ibrahim.

الدكتوراة 12

التاریخ الجھة العنوان الشھادة العلمیة #

الجھة المنصب إلى من #



االستشارات العلمیة 

العمل التطوعي 

الـــكفاءات والـــمهارات الـــشخصية (الــحاســب, تــقنية الــمعلومــات, الـــتقنية .. الــخ) 

 

آخـر تحـديـث 

22./08/2022

الجھة المنصب إلى من #

وقت كامل - وقت جزئي الجھة إلى من #

الجھة نوع التطوع إلى من #

السفر للعديد من دول العالم بقصد السياحة 1

القدرة على العمل تحت ضغط 2


	الاسم الكامل

