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 م بتقدير عام ممتاز.1991والرومانية ( عام درجة الماجستير فى اآلثار الكالسيكية ) اليونانية 

 معابد االله سوبك فى مصر خالل العصرين اليونانى والرومانى. عنوان الرسالة:

 انذكزىساح: 

م مع مرتبة الشرف 2001)اليونانية والرومانية ( عام   درجة الدكتوراة فى اآلثار الكالسيكية

 األولى.

الداخلة بالصحراء الغربية فى مصر فى العصرين معابد واحتى الخارجة و عنوان الرسالة :

 البطلمى والرومانى.

  

 :انزذسط انىظيفً -0

 و0779حزً ػبو  0771يؼيذ ثمغى اآلصبس ثكهيخ اآلداة عبيؼخ ؽُطب يُز ػبو           -

 و2110حزً ػبو  0779يذسط يغبػذ ثمغى اآلصبس ثكهيخ االداة عبيؼخ ؽُطب يُز ػبو           -

حزً ػبو  2110يذسط االصبس انيىَبَيخ وانشويبَيخ ثمغى اآلصبس ثكهيخ االداة عبيؼخ ؽُطب يُز ػبو           -

 و2112

َىفًجشػبو  26اعزبر يغبػذ اآلصبس انيىَبَيخ وانشويبَيخ ثمغى اآلصبس ثكهيخ االداة عبيؼخ ؽُطب يُز           -

2112 . 

  01اإلَزمبل إنً عبيؼخ كفش انشيخ ثُفظ انًغًً انىظيفً ) اعزبر يغبػذ( ثزبسيخ           -

 29عبيؼخ كفش انشيخ ثزبسيخ -رخظض اآلصبس انيىَبَيخ وانشويبَيخ ثكهيخ اآلداة  -اعزبر ثمغى اآلصبس          -

 و.2100يُبيش 

  

 انىظبئف اإلداسيخ : -2

 و0/00/2100يذيش يشكضانخذيخ انؼبيخ           -

 و1/1/2101 ثزبسيخ لبئى ثأػًبل سئيظ لغى اآلصبس           -

 و22/9/2101لبئى ثأػًبل وكيم انكهيخ نشئىٌ خذيخ انًغزًغ ورًُيخ انجيئخ ثزبسيخ           -



 لبئى ثؼًم وكيم انكهيخ نهشئىٌ انزؼهيى وانطالة -

 و11/9/2101ثزبسيخ َبئجب نشئيظ يغهظ إداسح يشكض انخذيخ انؼبيخ ثبنكهيخ           -

 و11/9/2101اإلششاف ػهً لغى انًكزجبد وانًؼهىيبد ثبنكهيخ ثزبسيخ           -

 و22/01/2101اإلششاف ػهً لغى انًكزجبد وانًؼهىيبد ثبنكهيخ ثزبسيخ           -

 و ونًذح صالس عُىاد. 22/2/2100انكهيخ نشئىٌ خذيخ انًغزًغ ورًُيخ انجيئخ ثزبسيخ وكيم           -

  

 أَشطخ داخم انكيخ: -1

 و3122/3123عضى نجُخ انتجًيم وانًتبثعخ وانخذيبد انتعهيًيخ ثكهيخ اآلداة جبيعخ كفش انشيخ           -

و، 3122/3123كفش انشيخ نهعبو انجبيعً  عضى نجُخ شئىٌ انتعهيى وانطالة ثكهيخ اآلداة جبيعخ          -

 و3123/3124وانعبو انجبيعً 

 و3122/3123عضى يجهظ كهيخ اآلداة جبيعخ كفش انشيخ           -

 و3123/3124عضى يجهظ كهيخ اآلداة جبيعخ كفش انشيخ           -

 و. 3124/ 3123و، 3122/3123عضى ثًعيبس نجُخ انجىدح انًخصص نمغى اآلثبس نهعبو انجبيعً           -

 و3124/3125عضى يجهظ كهيخ اآلداة جبيعخ كفش انشيخ           -

 و3124/3125سئيظ نجُخ شئىٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ ثبنكهيخ نهعبو انجبيعً           -

 و3124/3125عضى نجُخ األصيبد وانكىاسث نهعبو انجبيعً           -

انًجتًع وتًُيخ انجيئخ ثبنجبيعخ عٍ كهيخ اآلداة نهعبو انجبيعً عضى نجُخ شئىٌ خذيخ           -

 و.3124/3125

  

 أَشطخ خبسط انكهيخ: -0

 و.3112عضى عبيم ثبتحبد اآلثبسييٍ انعشة يُز عبو           -

 و.3121عضى عبيم ثجًعيخ اآلثبس ثبإلعكُذسيخ عبو           -

ق ثجبيعخ انًُصىسح ، لغى اإلسشبد انغيبحً فً انعبو انتذسيظ كبَتذاة فً كهيخ انغيبحخ وانفُبد     -

 و.3112/3121و، و 3112/3112انجبيعً



انًشبسكخ انًغزًؼيخ ثئنمبء يحبػشح ثؼُىاٌ : " رظىيش انظهيت ػهً انؼًهخ انشويبَيخ فً انمشٌ           -

انمجطيخ ثًكزجخ  و انزي َظًه ثشَبيظ انذساعبد2101انشاثغ انًيالدي" فً إؽبس انًىعى انضمبفً نؼبو 

 و.02/1/2101اإلعكُذسيخ ثزبسيخ 

 و.2100ػؼى نغُخ حًبيخ انزشاس ثبالرحبد انؼشثً نحًبيخ انًهكيخ انفكشيخ ػبو           -

ػؼى يحكى نالثحبس انًمذيخ نًغهخ انغكى انؼهًيخ وانظبدسح يٍ يؼهذ انجحىس وانذساعبد انؼشثيخ           -

 و2100ثشهش يبسط ثبنمبهشح، ثمشاس يغهظ انكهيخ 

  

 ػؼى فً نغبٌ انًُبلشخ نهشعبئم اآلريخ: -1

سعبنخ يبعغزيشرحذ ػُىاٌ " حكبو انظم فً يًهكخ انجطبنًخ وأصشهى ػهً إلهيى      -0

 و.2112-7-02عبيؼخ ػًش انًخزبس ثزبسيخ –ثمغى انزبسيخ ثكهيخ اآلداة   كشيُبيكب"

وكيشَبيكب فً انؼظش انجطهًً" ثمغى  سعبنخ يبعغزيش رحذ ػُىاٌ " انشليك فً يظش     -2

  و2119 -1 30- عبيؼخ ػًش انًخزبس ثزبسيخ –انزبسيخ 

رحذ ػُىاٌ " انهيجيىٌ فً يظش فً انؼظشيٍ انجطهًً وانشويبًَ يٍ  سعبنخ يبعغزيش     -1

 1-10عبيؼخ ػًش انًخزبس ثزبسيخ  –خالل أوساق انجشدي" ثمغى انزبسيخ ثكهيخ اآلداة 

 و2119

سعبنخ يبعغزيش رحذ ػُىاٌ " اسػيبد انفغيفغبء فً يذيُزً كيشيًُ )شحبد(      -0

لغى اآلصبس عبيؼخ ”دساعخ رحهيهخ يمباسَخ – ؽهًيضخ ( فً انؼظش انشويبًَ وثطىنيًبيظ)

 و .2119 -9-20ثزبسيخ  لبسيىَظ ثجُغبصي

ٍ انيىَبًَ سعبنخ يبعغزيش رحذ ػُىاٌ: "وعبئم انُمم وانًىاطالد فً يظش فً انؼظشي      -1

وانشويبًَ" نهطبنجخ: سشب لبثيم، وَىلشذ ثكهيخ اآلداة لغى اآلصبس ثغبيؼخ ؽُطب ثًظش، 

 و2117-1 -09ثزبسيخ

" نهطبنجخ: دػبء يحًذ انشيضيخ ودالالرهب فً انفٍ انمجطً  سعبنخ يبعغزيش رحذ ػُىاٌ: "     -2

َيخ وانشويبَيخ ثغبيؼخ ثهً انذيٍ ، وَىلشذ ثكهيخ اآلداة لغى انآلصبس وانذسعبد انيىَب

 و2117-7 -01اإلعكُذسيخ ثًظش، ثزبسيخ 

سعبنخ دكزىساح رحذ ػُىاٌ: "اآلصبس انًظشيخ فً انؼظشيٍ انيىَبًَ وانشويبًَ ثبنجش      -9

عبيؼخ –انغشثً ثبأللظش ) دساعخ أصشيخ عيبحيخ(" وَىلشذ ثكهيخ انغيبحخ وانفُبدلخ 

 و2117-00-21اإلعكُذسيخ ثًظش، ثزبسيخ 

سعبنخ يبعغزيش رحذ ػُىاٌ: " رأصيش انفٍ انًظشي ػهً رظىيش انًهىن وانًهكبد      -2

ق.و( دساعخ آصشيخ عيبحيخ" نهطبنت/ عالل انغيذ سفبػً يحًذ ،  11 -ق.و112انجطبنًخ )

 و2101-00-21عبيؼخ اإلعكُذسيخ ثًظش، ثزبسيخ –وَىلشذ ثكهيخ انغيبحخ وانفُبدلخ 

: األنىاٌ ويذنىالرهب فً فٍ انزظىيش فً يظش خالل انؼظش  سعبنخ يبعغزيش رحً ػُىاٌ   -7

انشويبًَ" نهطبنجخ/ والء يحًذ يحًىد ػجذ انشحًٍ وَىلشذ ثكهيخ اآلداة لغى انآلصبس 

 و2100وانذسعبد انيىَبَيخ وانشويبَيخ ثغبيؼخ اإلعكُذسيخ ثًظش، شهش عجزًجش 



رحذ ػُىاٌ: "انغىق انؼبيخ   .ىيظهش ػضد ػجذ انشحييمذيخ يٍ انجبحش / يبعغزيشسعبنخ  -01

ق.و  72ق.و حزً  210( ورطىسهب فً يذيُخ لىسيًُ فً انؼظش انيىَبًَ Agora)األعىسا 

انذساعبد األفشيميخ يٍ لغى انزبسيخ )ربسيخ لذيى ( ثًؼهذ فً "   ) دساعخ أصشيخ ربسيخيخ(

 و00/0/2102انجحىس وانذساعبد األفشيميخ ثزبسيخ 

" انطشاص انذوسي فً       خ يٍ انجبحش / ثبعى لالدح رحذ ػُىاٌ:سعبنخ يبعغزيش يمذي -00

ػًبسح يظش فً انؼظش انجطهًً" فً اآلصبس انيىَبَيخ وانشويبَيخ ، ثمغى اآلصبس وانذساعبد 

 و.2100يبيى  01انيىَبَيخ وانشويبَيخ ثكهيخ اآلداة عبيؼخ اإلعكُذسيخ فً 

  

 انذساعبد انؼهيب:  -2

 و:2101د انؼهيب ثُظبو انغبػبد انًؼزًذح ػبو لبو ثبنزذسيظ ثبنذساعب

 أوال: ثشَبيظ انًبعغزيش:

 يبدح: فُىٌ يىَبَيخ وسويبَيخ. -        يبدح: اآلصبس انيىَبَيخ انشويبَيخ. -

 لغى انزبسيخ ---يبدح: نغخ يىَبَيخ  -

 صبَيب: ثشَبيظ انذكزىساح:

 وانشويبًَيبدح: آصبس انؼبنى انؼشثً فً انؼظشيٍ انيىَبًَ  -

 اإلششاف ػهً انشعبئم انؼهًيخ:  -9

) 

 ة 

 ػُىاٌ :

  "The Christian reuse of Holy Egyptian Places 

 " 

عبيؼخ كفش انشيخ. )  -انًذسط انًغبػذ ثمغى اآلصبس ، ثكهيخ اآلداة   -نهغيذ / أعبيخ ػجذ انؼبل وفب

 يغغم حبنيب( ، ثؼضخ اششاف يشزشن يغ ايطبنيب.

 ال -2

 انزً رى إعزيبصدوساد 

 هب:

- 

 و0772حبطم ػهً دوسح إػذاد انًؼهى انغبيؼً           



 و0772حبطم ػهً دوسح حبعت آنً يغزىي أول ثزمذيش عيذ ػبو           -

 و0779حبطم ػهً دوسح حبعت آنً يغزىي صبٌ ثزمذيش يًزبص ػبو           -

-      

 و2111 حبطم ػهً دوسح ثشَبيظ خبص فً اإلَزشَذ ػبو     

يٍ انًشكض انجشيطبًَ ثبإلعكُذسيخ ػبو  IELTSحبطم ػهً شهبدح إرًبو انهغخ اإلَغهيضيخ           -

 و0779

يٍ انًشكض انجشيطبًَ ثبإلعكُذسيخ ػبو  IELTSحبطم ػهً شهبدح إرًبو انهغخ اإلَغهيضيخ           -

 و0779

و فً 2119سيظ وانميبداد ػبو حبطم ػهً دوساد فً يغبل رًُيخ أػؼبء هيئخ انزذ          -

 انًغبالد اآلريخ:

أغغطظ ػبو  27إنً  29اعزخذاو انزكُىنىعيب فً انزذسيظ انُشش انؼهًً فً انفزشح يٍ           -

 و2119

 و2119عجزًجش ػبو  0إنً  2انؼشع انفؼبل فً انفزشح يٍ           -

 و2119عجزًجش ػبو  02إنً  01إداسح انىلذ واإلعزًبػبد. فً انفزشح يٍ           -

 و2119عجزًجش ػبو  02إنً  01انُشش انؼهًً فً انفزشح يٍ           -

 و2119عجزًجش ػبو  21إنً  21يؼبييش انغىدح فً انؼًهيخ انزذسيغيخ. فً انفزشح يٍ           -

-       

 و2119ػبو عجزًجش  11إنً  22َظى اإليزحبَبد ورمىيى انطالة انُشش انؼهًً فً انفزشح يٍ     

 و2101يٍ ديغًجش 02  إنً 00رُظيى انًؤرًشاد انؼهًيخ ، فً انفزشح يٍ           -

 210يىنيى  22إنً  22َظى انزؼهيى ) َظى انغبػبد انًؼزًذح( فً انفزشح يٍ           -

 و0

 و2102أكزىثش  02إنً  00اداسح انفشيك انجحضً فً انفزشح يٍ           -

 و2102َىفًجش  22إنً  21نغبيؼيخ فً انفزشح يٍ اإلداسح ا          -

 و2101يىنيى  11انً  22أخالليبد انجحش انؼهًً فً انفزشح يٍ           -

 و 2101أغغطظ  21انً  02انُشش انؼهًً انذونً فً انفزشح يٍ           -

 و2101-0-9و حزً 2101 - 1-10( يٍ Endnoteَظى وركُىنىعيب انًؼهىيبد )          -

  

 انًشبسكخ فً انًؤرًشاد وانُذواد ووسػ انؼًم: -7

انًشبسكخ ثجحش فً يؤرًش اإلرحبد انؼبو اآلصبسييٍ انؼشة انًُؼمذ ثبنمبهشح ثبنمشيخ انزكيخ فً انفزشح           -

و ، رحذ ػُىاٌ" رظىيش داس انغمبيخ ػهً انفخبس اإلغشيمً فً انمشَيٍ 2117يٍ / حزً / / 

 انغبدط وانخبيظ ق.و". 

انًشبسكخ ثجحش فً انًؤرًش انذونً األول نذساعبد انششق األدًَ انمذيى انًُؼمذ خـــالل انفـــزشح           -

ثبنًؼهذ انؼبنً نحؼبساد انششق األدًَ  .2101يبسط  00إنً  7يــــٍ انضالصبء حــزً انخــــًيظ 

 انمذيى ثغبيؼخ انضلبصيك رحذ ػُىاٌ" انىالدح فً انفٍ انشوو

 اًَ" 

حزً  21/01انًشبسكخ ثجحش فً يؤرًش اإلرحبد انؼبو نآلصبسييٍ انؼشة فً انفزشح يٍ           -

 و انًُؼمذ ثهيجيب ، رحذ ػُىاٌ : " وعبئم اإلَزمبل فً األعطىسح انيىَبَيخ"22/01/2101



 -فُىٌ انغًيهخ كهيخ ان -انًشبسكخ ثجحش فً يؤرًش انفٍ وانهغخ انذونً ثغبيؼخ انًُيب )كهيخ اآلداة           -

" انزؼجيش ػٍ انحؼٍ وانمُجهخ فً        ، رحذ ػُىاٌ :2101يبسط  22 – 20كهيخ األنغٍ( يٍ 

 انفٍ انيىَبًَ وانشويبًَ"

 و2101انًشبسكخ فً إػذاد انُذوح انؼهًيخ األونً نشؼجخ اآلصبس اإلعالييخ ثمغى اآلصبس ػبو           -

انؼهًيخ األونً ثظفخ يمشس انُذوح نشؼجخ اآلصبس انيىَبَيخ وانشويبَيخ  انًشبسكخ فً إػذاد انُذوح           -

و والرً حبػش فيهب أ.د/ ػضد صكً لبدوط اعزبر انآلصبس انيىَبَيخ وانشويبَيخ 2100ثمغى اآلصبس ػبو 

عبيؼخ اإلعكُذسيخ رحذ ػُىاٌ: " آصبس انذنزب فً  -ثمغى انذساعبد انيىَبَيخ وانشويبَيخ ثكهيخ اآلداة 

 ؼظشيٍ انيىَبًَ وانشويبًَ .ان

انًشبسكخ ثبنمبء يحبػشح ثؼُىاٌ : " رظىيش انظهيت ػهً انؼًهخ انشويبَيخ فً انمشٌ انشاثغ            -

و انزي َظًه ثشَبيظ انذساعبد انمجطيخ ثًكزجخ 2101انًيالدي" فً إؽبس انًىعى انضمبفً نؼبو 

 و.02/1/2101اإلعكُذسيخ ثزبسيخ 

ىسشخ انؼًم انخبطخ ثئػذاد اعزشاريغيبد انزؼهيى وانزؼهى أللغبو كهيخ اآلداة انًشبسكخ ثبنحؼىس ث          -

ثكهيخ اآلداة عبيؼخ كفش انشيخ" يىو األسثؼبء انًىافك  اعزشاريغيبد انزؼهيى وانزؼهى وهً ثؼُىاٌ: "

 .و2101أثشيم  20

" وانمي انًحبػشح انغيذ انهىاء / يحًذ ػمذ وسشخ ػًم ثؼُىاٌ " كيفيخ انزظشف يغ انحشائك           -

 و.2101، شهش ديغًجش ػبو  يذيش إداسح انحًبيخ انًذَيخ ثكفش انشيخ -ػيبء انذيٍ يخزبس 

البيخ يؼشع نًُزغبد كهيخ انزشثيخ انُىػيخ ثبالعزىديى انخبص ثكهيخ االداة ثبنذوس االسػي في           -

 . و 2101/ 02/ 00حزً  2101/  02/  7انفزشح يٍ 

انًشبسكخ ثزفؼيم دوس كهيخ اآلداة ثغبيؼخ كفش انشيخ فً حًهخ رحذ شؼبس "كهُب أيذ واحذح.. كهُب يغ           -

ثؼغ يٍ أعم كفش انشيخ خبنيخ يٍ فيشوط عً"، نهزىػيخ ثخطىسح انًشع ثبنزؼبوٌ يغ وحذح 

 و.2100انزىػيخ نهىلبيخ يٍ انؼذوي، انزبثؼخ نغبيؼخ ديُهىس، خالل شهش يبسط 

  

 انًىاد انزً يمىو ثزذسيغهب ثًشحهخ انهيغبَظ ثبنمغى ثبنفشق األسثؼخ :   -01

 آصبس يظش فً انؼظشيٍ انيىَبًَ وانشويبًَ          -

 َحذ سويبًَ، ػًبسح يىَبيُخ، وػًبسح سويبَيخ  َحذ يىَبًَ ،          -

 وسويبَيخ.أػًبل انغُخ، وػًهخ يىَبَيخ  نغخ الريُيخ ، و          -

 حؼبسح انيىَبٌ، رذسيت ػًهً ػهً انحفبئش وانًزبحف.          -



 َظىص آصشيخ ثهغخ أوسثيخ.          -

  

 انُشش انؼهًً: -00

  

 أوال : يىضىعبد تى َششهب ثهغخ أجُجيخ: 

  

1-   A statue for an Imperial Child, Journal of the 

Faculty Of Arts, Tanta University, Volume 29, 

January 2007 

2-   Fishing Between Reality and Mythology On 

Imperial Roman Mosaic, Archaeological and 

Historical Studies, Publications of Archaeological 

Society of Alexandria, Volume 14, 2011 

3-   Victor and vanquished on the Roman coinage 

during the first three centuries AD, Faculty of Arts, 

Benha University, Academic Periodical, Volume 25, 

July 2011  

  

 ثبَيب : يىضىعبد ثبنهغخ انعشثيخ:

انًؤتًش انغبدط نإلتحبد انعبو  تصىيش انصهيت عهً انعًهخ انشويبَيخ فً انمشٌ انشاثع انًيالدي،   -2

و، انُذوح انعهًيخ انخبيغخ، انحهمخ انشاثعخ، 3114أكتىثش  7-5نآلثبسييٍ انعشة، فً انفتشح يٍ 

 و3114انمبهشح 

 24يجهخ كهيخ اآلداة، جبيعخ انضلبصيك فشع ثُهب، انعذد انهيئخ انكبيهخ، تصىيش انًعجىد ثظ فً    -3

 و3116يىنيى 

عهً انفخبس اإلغشيمً ري انطشاص األحًش عهً األسضيخ انغىداء فً انعصش  تصىيش االغتصبة   -4

 و3117يُبيش  25انكالعيكً، يجهخ كهيخ اآلداة، جبيعخ ثُهب، انعذد 

 -ثهيجيب، يجهخ اآلداة وانعهىو اإلَغبَيخ، كهيخ االداة -تًثبل يبسعيبط ثًتحف آثبس يذيُخ شحبد   -5

 و. 3117يىنيى  72جبيعخ انًُيب، انعذد 



ثهيجيب، يغهخ اآلداة وانؼهىو اإلَغبَيخ، كهيخ –رًضبل غيش يُشىس نطفهخ ثًزحف آصبس يذيُخ شحبد -1

 و.2119اآلداة، عبيؼخ انًُيب 

 و2100يغهخ كهيخ اآلداة عبيؼخ انًُىفيخ ػبو  انىالدح فً انفٍ انشويبًَ،                  -2

يؤرًش  رظىيش داس انغمبيخ ػهً انفخبس اإلغشيمً فً انمشَيٍ انغبدط وانخبيظ ق.و                 -9

 و 22/01/0921حزً  21/01اإلرحبد انؼبو نآلصبسييٍ انؼشة فً انفزشح يٍ 

و انًُؼمذ 22/01/2101حزً  21/01يؤرًش اإلرحبد انؼبو نآلصبسييٍ انؼشة فً انفزشح يٍ                  -2

 .ثبنغًبهيشيخ انهيجيخ ، رحذ ػُىاٌ : " وعبئم اإلَزمبل فً األعطىسح انيىَبَيخ"

و، رحذ ػُىاٌ : " انزؼجيش ػٍ 2101يبسط،  22-20يؤرًش انفٍ وانهغخ، عبيؼخ انًُيب،                  -7

 وانمجهخ فً انفٍ انيىَبًَ وانشويبًَ"انحؼٍ 

  

 انكزت انًُشىسح:  -02

انفيىو( ، كهيخ اآلداة ، عبيؼخ ؽُطب،  -انذاخهخ  -يؼبثذ يظش فً انؼظشيٍ انيىَبًَ وانشويبًَ ) انخبسعخ  -

 و 2119يطجؼخ انحشييٍ ثطُطب 

 و2101داس انكزت  دساعبد فً اآلصبس انيىَبَيخ وانشويبَيخ، كهيخ اآلداة، عبيؼخ كفش انشيخ، -

  

 انغىائض و شهبداد انزمذيش : -01

و رمذيشا نذوسح فً إداسح 2100/2102عبيؼخ كفش انشيخ فً انؼبو انغبيؼً  -حبطم ػهً دسع كهيخ اآلداة  -

 يشكض انخذيخ انؼبيخ ثبنكهيخ.

 


