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 ةخصيالش تأوال: البيانا
ـرــــاالس ر    رالعطاررحممدرإسامعيلرإبراهيمرأبور:رمــــ

ـراجلنس رمرصىرر:ريةرـــــــ

ـرـخرامليرـتاري رمرر1969/ر8/ر10ر:رالدرـ

ـرجهةراملي رمرصر-هليةرالدقر:ردرالــــ

روأبرلثالثةرأبناءرمتزوج،ر:راحلالةراالجتامعية

رامللكرسعودررامعةج-يرالسياحأستاذربقسمرإدارةرمواردرالرتاثرواإلرشادرر:رةرـالوظيفةراحلالير

 العلميةوالترقيات  ثانيا: المؤهالت 
رسعود،رالرياض.ررجلامعةرامللكراملجلسرالعلميررمنرر،واإلرشادرالسياحيرربقسمرإدارةرمواردرالرتاثدرجةرأستاذر 2020

ر.راللجنةرالدائمةرللرتقيات،راملجلسراألعىلرللجامعات،رمرصيفراآلثار،رمنردرجةرأستاذر 2019

راملجلسرالعلميرجلامعةرامللكرسعود،رالرياض.منررمشاركدرجةرأستاذر 2012

ر.رصاللجنةرالدائمةرللرتقيات،راملجلسراألعىلرللجامعات،رمرمنررمساعددرجةرأستاذر 2012

ر."األوىلررشفالرةرتبمبر"،رالقاهرةرجامعةاآلثار،ركليةراآلثاررمنرقسمراآلثارراملرصية،رريفدرجةرالدكتوراهرر : 2005

ر."ممتاز"ربتقدير،رجامعةرالقاهرةاآلثار،ركليةراآلثارراملرصية،راآلثاررمنرقسمرريفدرجةراملاجستيرر : 2001

ر."جيدرجدا"ربتقديرحلوان،رجامعةر،ركليةرالسياحةروالفنادقر،رحيرارسيالاإلرشادرريفردرجةردبلومرالدراساترالعليار : 1999

ر."جيدرجدا"ربتقدير،رجامعةرالقاهرةاآلثار،ركليةراآلثارراملرصية،رمرقسرراررمناآلثردرجةرالليسانسريف : 1990

 

 في ثالثا: التدرج الوظي
رسعودررلكجامعةراملمواردرالرتاثرواإلرشادرالسياحي،ررأستاذربقسمرإدارةرإىلراآلنر-2020

رمرصرالفيوم،رجامعةراآلثار،ركليةراملرصية،ربقسمراآلثاررأستاذررإىلراآلنر-2019

رجامعةرامللكرسعودرمواردرالرتاثرواإلرشادرالسياحي،رررمشاركربقسمرإدارةاذرأستررر2012-2020

رمرصرالفيوم،رجامعةراآلثار،ركليةراملرصية،ربقسمراآلثاررأستاذرمساعدرررر2012-2019

رجامعةرامللكرسعودرمواردرالرتاثرواإلرشادرالسياحي،رررمساعدربقسمرإدارةرذتاأسر:ر2012رر-2009

رمرصرالفيوم،رجامعةرراآلثار،ركليةراملرصية،ررراسمراآلثمدرسربقر:ر2009رر-2007

 
 سرية ذاتية

 د./ حممد إسامعيل أبو العطاأ. 

 اإلرشاد السياحي اآلثار وأستاذ 

 السياحي قسم إدارة موارد الرتاث واإلرشاد 

 امللك سعود جامعة-واآلثاركلية السياحة 

 abolattaa@yahoo.com ، بريد الكتروني:  0535313285جوال:  

 

mailto:abolattaa@yahoo.com
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رللسياحةروالفنادقربالقاهرة.رالعايلراملرصيباملعهدررالسياحيرمدرسربقسمراإلرشادرر:ر2007ر–ر2006

رللسياحةروالفنادق.رالعايلراملرصيباملعهدررالسياحيرإلرشادرمرامدرسرمساعدربقسر:ر2005ر–ر2001

رللسياحةروالفنادق.ررالعايلراملرصيباملعهدررالسياحيررمعيدربقسمراإلرشادر:ر2000ر–ر1994

رأمنيرمساعدرباملتحفراملرصىربالقاهرة.ر:ر1993ر–ر1992

 
 رابعا: العضويات العلمية والمهنية

ر.هولندا-ليدن-املرصيةرثارعضوراجلمعيةرالدوليةرلعلامءراآلر-

رررThe International Association of Egyptologists (IAE), Leiden, Netherlandsرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رمرصرالعربية.ررمجهورية-رالقاهرة-العربعضوراحتادراآلثارينيرر-

رمرصرالعربية.ررمجهورية-املرصينيعضورمجعيةراألثرينيرر-

رالعربيةرالسعودية.راململكة-الرياضرر–ةرالسعوديةرللدراساتراألثريةرمعيعضوراجلر-

رالعربيةرالسعودية.رراململكة-الرياضرر–ررالسياحيةترللدراسارةرالسعوديةمعيعضوراجلر-

رمرصرالعربيةرررمجهورية-القاهرةررر–عضورنقابةراملرشدينرالسياحينيراملرصيةرر-

رNational Association for Interpretation NAIررررررررررررررررررشاد(عضوراجلمعيةرالوطنيةراألمريكيةرللتفسير)اإلرر-

 لجان اإلدارية: الخامسا
 
  إلى اآلن( -2010) الملك سعود جامعةواآلثار، حة السيا كلية -أ

 .السياحيرقسمرإدارةرمواردرالرتاثرواإلرشادربرالعلميرمقرررجلنةرالفعالياترواللقاءر -

 جلامعةرامللكرسعود.رمقرررجلنةرختطيطراملساررالسياحير -

 .السياحيربقسمرإدارةرمواردرالرتاثرواإلرشادررواالختباراتجلنةراجلداولررمقرر -

 .بالكليةراالختباراتمنسقرعامرجلنةر -

 .عضورجلنةرمعادلةراملقرراترالدراسية -
 .عضورجلنةرتطويررمشاريعرالتخرج -
 ..السياحيردرقسمرإدارةرمواردرالرتاثرواإلرشاببرنامجراملاجستيررمقرتحجلنةرعضور -
 .همكمحريفومنرعضورجلنةرأعضاءرهيئةرالتدريسر -
 .السياحيرةرمواردرالرتاثرواإلرشادرداربقسمرإرالطالبرعضورجلنةرالنشاطر -
 .السياحيرإدارةرمواردرالرتاثرواإلرشادرراجلودةربقسمعضورجلنةر -
 .السياحيرعضورجلنةربرنامجراخلطةرالتدريبيةربقسمرإدارةرمواردرالرتاثرواإلرشادر -
 .السياحيرادرواإلرشلرتاثراردعضورجلنةراخلطةراالسرتاتيجيةربقسمرإدارةرموار -
 .يةاجلنادريةراخلامسروالعرشينربالكلانربلجنةرمهرجرالسياحيرممثلرقسمرإدارةرمواردرالرتاثرواإلرشادر -
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ر(2009-2007) كلية اآلثار، جامعة الفيوم -ب
رر.عضوروحدةراجلودة -

ر.ةراجلودةمنسقرقسمراآلثارراملرصيةربوحد -

ر.الفرقةرالثالثةرلكونرتوعضورجلنةراالمتحاناترورئيسر -

ر.تاملرشفرعىلرنادىرتكنولوجياراملعلوما -

ر.مستشارراللجنةراالجتامعيةرباحتادرالطالب -

ر.املرصيةاآلثارررمنسقرجلساترنقاشرقسم -

ر(2007-2005) المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق -جـ
 .ريةمقرررجلنةرالرحالترالعلم -
 .مقرررجلنةرقبولرالطالبراجلددربقسمراإلرشادرالسياحير -
 .ستشاررجلنةراجلوالةرواخلدمةرالعامةم -
 .عضورجلنةراملكتبةرواملراجعرالعلمية -
 .عضورجلنةراالمتحانات -

 
 حثية لمنح البسادسا: ا

 Gardiner Travel Scholarship, Griffith Institute, Oxford, U. K :ر1998

 اململكةراملتحدةرر،أكسفوردر،رمعهدرجريفثمنحةرجاردنر،رر

 
 شهادات التقدير: سابعا
 ة.العلميةرللكليراألنشطةاتراملتعددةريفرللمسامهجامعةرامللكرسعود،رالسياحةرواآلثار،رشهادةرتقديررمنركليةر -

رللمسامهةريفرأنشطةراجلمعية.رشهادةرتقديررمنراجلمعيةرالسعوديةرللمرشدينرالسياحيني -

ر.الرحالترجلنةعىلررإلرشافالعلمية،رواراألنشطةللمسامهةريفرجامعةرالفيومر،راآلثاركليةررديررمنةرتقشهاد -

ر،رلتدريبرمرشديراملتحفراحلرب.الدفاعراملرصيةروزارة-العسكريةشهادةرتقديررمنرإدارةراملتاحفر -

 
 : الزيارات العلمية والخبرات العملية وأنشطة خدمة المجتمعثامنا

 

 لميةات العالزيار - أ

بجامعةرامللكررررالسياحيررةرمواردرالرتاثرواإلرشادررإدااإلرشافرعىلرزيارةرملهرجانراجلنادريةرلتدريبرطالبرقسمرر -

 سعود.

لقريةرأشيقررالرتاثيةرلتدريبرطالبرقسمرإدارةرمواردرالرتاثرواإلرشادرررالسياحيراإلرشافرعىلرزيارةرنادىراإلرشادرر -

 بجامعةرامللكرسعود.رالسياحير
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لتدريبرطالبرقسمرإدارةرمواردراضرربمنطقةرالريرررفيرآلثاررحمافظةرالزلرررالسياحيردىراإلرشادررناررارةعىلرزيررراإلرشاف -

 بجامعةرامللكرسعود.ررالسياحيرالرتاثرواإلرشادر

 .الفيومربجامعة-اآلثاراملرصيةربكليةررشقرالدلتارلطالبرقسمراآلثارررراررمنطقةاإلرشافرعىلرزيارةرآلث -

 الفيوم.ربجامعة-اآلثاريةرندريةرلطالبرقسمراآلثارراملرصيةربكلإلرشافرعىلرزيارةرآلثاررمدينةراإلسكا -

ريبررعىلرمدىرعرشةرأعوامرلتدرر"لأبورسمبمنراألقرصروحتىرر"زياراترآلثاررجنوبرمرصررررواإلرشافرعىلتنظيمرر -

 رة.قاهللسياحةروالفنادقربالررالعايلراملرصيباملعهدررالسياحيرقسمراإلرشادررطالب

عىلتنظيمرر - آلثاررواإلرشافر اجليزياراتر مناطقر قسمرررر لتدريبرطالبر أعوامر عرشةر مدىر عىلر وميدومر وسقارةر زةر

 للسياحةروالفنادقربالقاهرة.رررالعايلراملرصيباملعهدررالسياحيراإلرشادر

عىلتنظيمرر - آلررواإلرشافر حمافزياراتر اإلرشادررثارر قسمر لتدريبرطالبر أعوامر عرشةر مدىر عىلر املنيار رالسياحيظةر

 بالقاهرة.والفنادقرللسياحةررالعايلراملرصيباملعهدر

عىلتنظيمرر - اإلرشادررررواإلرشافر قسمر طالبر لتدريبر أعوامر عرشةر مدىر عىلر اإلسكندريةر مدينةر آلثارر زياراتر

 قربالقاهرة.والفنادررللسياحةرالعايلراملرصيباملعهدررالسياحير

 

 الخبرات العملية -ب
 بالقاهرة.رراملرصيحفرتسجيلروتوصيفرآثارراملتريفاملشاركةرر -

 بالقلعة.رراحلربرفراملتحرتطويرريفاملشاركةرر -

 ."قاعةرجمدرطيبة"تطويررمتحفراألقرصرريفاملشاركةرر -

 دق.تأسيسروتنظيمراملتحفرالتعليمىرباملعهدراملرصىرالعاىلرللسياحةروالفناريفاملشاركةرر -

 ."باللغةراإلنجليزية"حىرسيارمرشد -

ررشدينرالسياحينيراملرصية.املحمارضربدوراترتثقيفراملرشدينربنقابةر -

 

 ونية التليفزيالبرامج  -ج 
 بقناةراملنارةر)مسجل(.ر"صدقرأورالرتصدق"برنامجرريفر"لعنةرالفراعنة"حلقةرعنر -

 (.ربقناةرالتنويرر)مسجلر"ةرمصطلحرخان"برنامجرريفر"أبوراهلول"حلقةرعنر -

 بقناةرالتنويرر)مسجل(.ر"ةمصطلحرخان"برنامجرريفر"رتاءالب"نرحلقةرعر -

 ألخبارر)مبارش(.بقناةرالنيلرلرر"املشهد"برنامجرريفر"ومياءرحتشبسوتم"رحلقةرعن -

 ربقناةرالنيلرللمنوعاتر)مبارش(.ر"معاناررافطر"برنامجرريفر"مرصرالقديمةريفرالشعبيرالفنرر"حلقةرعنر -

 

 هاراتم -د
رمةرحتدثاروكتابة.ةرإجادةرتاإجادةراللغةرالعربي -

راإلنجليزيةرإجادةرتامةرحتدثاروكتابة.ررلغةإجادةرال -

 Windows, Word, Power Point, Net  مستخدمرجيدرللحاسبراآلىلروبخاصة -
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 الدورات التدريبية: تاسعا

 
 يقدمها التي  لدورات التدريبيةا -أ

 .رجمالرالسياحةريفدورةرأخالقياتراملهنةر -

 .سياحينيدورةرإعدادراملرشدينرال -

 .رالسياحيراإلرشادرريفمهاراترالتواصلرررةود -

 .دورةرتصميمروتنفيذرالربامجرالسياحية -

 .ياحيةدورةرتصميمراملساراترالس -

 .دورةرأمنروسالمةرالسائحني -

 .دورةرإدارةراملجموعاترالسياحيةر -

 .ردورةرإدارةرالزياراتراملتحفية -

 .رالسياحيردورةرأساليبراإلرشادر -

 

 عليها الدورات التدريبية الحاصل -أ
 جامعةرامللكرسعود.-عامدةرالتعلمراإللكرتونرر–ر"الفصولرالذكيةرردامراستخ"ةردور -

 جامعةرامللكرسعود.-عامدةرتطويرراملهاراترر–ضاءرهيئةرالتدريسراجلددرالدورةرالتأسيسيةرالثالثةرألعر -

 جامعةرامللكرسعود.ر-عامدةرتطويرراملهاراترر–ر"الفعالرراجلامعيرالتدريسرر"دورةر -

 جامعةرامللكرسعود.-عامدةرتطويرراملهاراترر–ر"باءرالطالرترتقويمرأدمهارا"دورةر -

 جامعةرامللكرسعود.-هاراتررعامدةرتطويرراملرر–رر"تقويمرخمرجاترالتعلمر"دورةر -

 جامعةرامللكرسعود.-عامدةراجلودةررر–ر"أساسياتراجلودة"دورةر -

 لكرسعود.جامعةراملر-عامدةرتطويرراملهاراترر–ر"الدرايستصميمروبناءراملقررر"دورةر -

 جامعةرامللكرسعود.-عامدةرتطويرراملهاراترررر–ر"يسراملصغرتدرال"رةرود -

 جامعةرامللكرسعود.-لكرتونرعامدةرالتعلمراإلر–ر"شيربوينت"دورةر -

 امللكرسعود.رجامعة-عامدةرتطويرراملهاراترر–ر"معاجلةرالصوررباستخدامرفوتورشوب"دورةر -

 جامعةرامللكرسعود.-ملهاراتررراطويدةرتعامر–ر"معيراجلامهاراترالتوجيهرواإلرشادرللطالبر"دورةر -

 امللكرسعود.ررجامعة-املهاراترعامدةرتطويررر–ر"اجلامعيراخلصائصروالدوافعرالنفسيةرللطالبر"دورةر -

 امللكرسعود.ررجامعة-اإللكرتونرعامدةرالتعلمرر–ر"رCourse Labتطويرراملحتوىرااللكرتونرباستخدامر"دورةر -

 امللكرسعود.رجامعة-اإللكرتونرعامدةرالتعلمرر–ر"رBlackboardونركرتريمرااللدارةرالتعلالتعرفرعىلرنظامرإ"دورةر -

 جامعةرالفيوم.ر–رتبيةرركليةرالر–دورةرإعدادراملعلمر -

 الفيوم.رجامعة-راالسرتاتيجيرمركزرضامنراجلودةروالتخطيطرر–ر"Power Pointمهاراترالعرضرباستخدامر"دورةر -

 الفيوم.ررجامعة-راالسرتاتيجيريطروالتخطرودةرامنراجلمركزرضرر–ر"توصيفرالربنامج"دورةر -
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 الفيوم.رجامعة-راالسرتاتيجيرمركزرضامنراجلودةروالتخطيطررر–ر"توصيفراملقرر"دورةر -

 الفيوم.رجامعة-مركزرتنميةرقدراترأعضاءرهيئةرالتدريسرر–ر"إعدادروكتابةرالبحوثرالعلمية"دورةر -

 الفيوم.رجامعة-التدريسرئةرعضاءرهيأيةرقدراترمركزرتنمرر–ر"نظمراالمتحاناتروتقويمرالطالب"دورةر -

 الفيوم.ررجامعة-ريسررمركزرتنميةرقدراترأعضاءرهيئةرالتدرر–ر"إدارةرالوقترواالجتامعات"دورةر -

 الفيوم.رجامعة-مركزرتنميةرقدراترأعضاءرهيئةرالتدريسرر–ر"مرشوعاترالبحوثرالتنافسية"دورةر -

 
 : خبرات التدريسعاشرا

 

 العربية السعودية المملكة-سعودلك الم جامعة-واآلثاركلية السياحة  -أ
 عام.رررنرثااللطالبراملستوىرر"الرتاثررمواردرإدارةريفمقدمةر"ترثرر206تدريسرمقررر -

 عام.رالثانرلطالبراملستوىرر"السياحيراإلرشادررمقدمةريف"ترثرر207ريسرمقرررتد -

 لطالبراملستوىرالثالثرعام.رر"الرتاثيةالسياحةر"ترثرر212تدريسرمقررر -

 اخلامسرعام.لطالبراملستوىرر"عرضرالرتاثريفتقنياتر"ترثرر310تدريسرمقررر -

مقرررر - احل"ترثرررر315تدريسر التاريخر يفر وموضوعاتر السعوديةضارير العربيةر للمملكةر لطالبرررر"االجتامعير

 .رالسياحيراملستوىرالسادسرختصصراإلرشادر

 .السياحيرلطالبراملستوىرالسادسرختصصراإلرشادرر"ثريفراإلرشادرالسياحيربحو"ترثرر316تدريسرمقررر -

مقرررر - والزواررراملجموعاترارةررإد"ترثرررر317تدريسر اإلرر"السياحيةر ختصصر السادسر املستوىر رشادرلطالبر

 .رالسياحير

مقرررر - متخصصةرر"ترثرررر332تدريسر السياحيرررباإلنجليزيةرنصوصر اإلرشادر السادسررر"يفر املستوىر لطالبر

 .رالسياحيرختصصراإلرشادر

السابعرختصصراإلرشادرلطالرر"مواقعرومتاحفررالسياحيرأساليبراإلرشادرر"ترثرررر425تدريسرمقرررر - براملستوىر

 .رالسياحير

 .رالسياحيربراملستوىرالسابعرختصصراإلرشادرلطالر"سياحيرتأهيلراملرشدرال"ترثرر427تدريسرمقررر -

مقرررر - معارصةرر"ترثرررر375تدريسر املستوىرررر"السياحيراإلرشادرررريفقضايار اإلرررالسابعلطالبر رشادرختصصر

 .رالسياحير

 .ريرالسياحاملستوىرالثامنرختصصراإلرشادررلطالبر"متاحفر2رتطبيقيرإرشادر"ترثرر471تدريسرمقررر -

 .يرالسياحاملستوىرالثامنرختصصراإلرشادررلطالبر"ريفراإلرشادرالسياحيرعميليقررتطب"ترثرر37تدريسرمقررر -

 .السياحيرلطالبراملستوىرالثامنرختصصراإلرشادرر"مرشوعرالتخرج"ترثرر474تدريسرمقررر -

 .رالسياحيردررشالطالبراملستوىرالثامنرختصصراإلر"قرعميلريفراإلرشادرالسياحيرتطبير"ترثرر437تدريسرمقررر -

 

 مصر العربية جمهورية-الفيوم  جامعة –كلية اآلثار  -ب

راملرتاريخرمرصرالقديةرلطالبرالفرقةراألوىلرعام.تدريسرمادةرمع -
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 طالبرالفرقةرالثانيةرقسمراآلثارراملرصية.مرلرتدريسرمادةراملجتمعراملرصىرالقدي -

 تدريسرمادةرقراءاترأثريةرباللغةراالنجليزيةرلطالبرالفرقةرالثانيةرقسمراآلثارراملرصية.ر -

 لثالثةرقسمراآلثارراملرصية.رمرصرالقديمةرلطالبرالفرقةراريفرالدينيرمادةرالفكررتدريسر -

 ةرقسمراآلثارراملرصية.تدريسرمادةرفنونرصغرىرقديمةروقبطيةرلطالبرالفرقةرالرابع -

 لطالبرالفرقةرالرابعةرقسمراآلثارراملرصية.ر"فيرهيوغلي"تدريسرمادةراللغةراملرصيةرالقديمةر -

 
 

 مصر العربية جمهورية-القاهرة-والفنادقللسياحة  لي العا المصري المعهد   -ت

رمرلطالبرالفرقةراألوىلرعام.تدريسرمادةرتاريخرمرصرالقدي -

 .رالسياحيرمرلطالبرالفرقةرالثانيةرقسمراإلرشادرتدريسرمادةرتاريخرمرصرالقدي -

 .رالسياحيرتدريسرمادةرآثاررمرصرالقديمةرلطالبرالفرقةرالثانيةرقسمراإلرشادر -

 .رالسياحيرةرمرصيةرقديمةرلطالبرالفرقةرالثانيةرقسمراإلرشادرديانررتدريسرمادة -

 .رالسياحيرمراإلرشادرلطالبرالفرقةرالثالثةرقسر"باللغةراالنجليزية"التطبيقىرررتدريسرمادةراإلرشاد -

 .السياحيرلطالبرالفرقةرالثالثةرقسمراإلرشادرر"نصوصرومصطلحات"تدريسرمادةراللغةراالنجليزيةر -

 .رالسياحيريمةرلطالبرالفرقةرالثالثةرقسمراإلرشادرتدريسرمادةرآثاررمرصرالقدر -

 .السياحيرديمةرلطالبرالفرقةرالثالثةرقسمراإلرشادرريسرمادةراللغةراملرصيةرالقتد -

 .السياحيرلطالبرالفرقةرالرابعةرقسمراإلرشادرر"باللغةراالنجليزية"رالتطبيقيررالسياحيررمادةراإلرشادتدريسر -

 السياحيرلطالبرالفرقةرالرابعةرقسمراإلرشادرر"طلحاتنصوصرومصر"تدريسرمادةراللغةراالنجليزيةر -

 
 المؤتمرات والندوات في ة : الحضور والمشاركحادي عشر

العر2017 - اململكةر آثارر ملتقىر الرياض،رر:ر األول،ر السعوديةر منرررريفربيةر باحلضورر2017نوفمربرررر9-7الفرتةر املشاركةر :ر

 ."موقعراحلجرر)مدائنرصالح(ريفثالثرمقابررمنرإنتاجرالنحاترأفتحر"وإلقاءربحثرعنوانه:ر

املتحفرر2017 - يومر ملتقىر سعالسعودير:ر امللكر جامعةر السعودية،رر،ر العربيةر اململكةر الرياض،ر منرررريفود،ر ر9-8الفرتةر

 .رللمؤمتررعضوراللجنةرالعلمية،رواللجنةرالعليارر:2017مارسرر

ا2017 - باىل،ر والرياضة،ر والضيافةر والرتفيهر السياحةر لدراساتر الدوىلر املؤمترر منرررريفندونيسيا،رر:ر ينايرررر21-19الفرتةر

 الدوليةرللمؤمتر.ر:رعضوراللجنة2017

والرر:2016 - والضيافةر والرتفيهر السياحةر لدراساتر الدوىلر اليابان،رراملؤمترر كيوتو،ر منرررريفرياضة،ر يوليورررر14-12الفرتةر

 :رعضوراللجنةرالدوليةرللمؤمتر.2016

رر23-22منررررالفرتةرريفرر،،رالوالياتراملتحدةراألمريكيةرهاوايرربجامعة:راملؤمتررالدوىلرلدراساترالسياحةروالرتفيه،رر2016 -

 ملشاركةرباحلضورروإلقاءربحثرعنوانه::را2016أبريلر

"Toward Originating the Phenomenon of Tourism: Travels in Ancient Egypt"    
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الفرتةرررريف،رراض،راململكةرالعربيةرالسعوديةر،رالريرالسياحير:رمؤمترراألثرراالقتصادىرللرتاث،رملتقىرالسفررواالستثامررر2016 -

ل"عنوانه:ررورروإلقاءربحثرر:راملشاركةرباحلض2016رسررماررر30-29منرر توثيقراآلثار:رموقعرراملكتسباتراملعرفيةروالثقافيةر

 ."مدائنرصالحرأنموذجا

الفرتةرررريف،رراليابانررر،يو،رجامعةرواسيدا،رطوكوالرتفيهروالضيافةروالرياضةررالدوىلرالثالثرلدراساترالسياحةرررؤمترامل:رر2015 -

 وانه:رةرباحلضورروإلقاءربحثرعناملشاركر:2015يوليوررر24-22منرر

"Medical Tourism in Ancient Egypt" 

مؤمت2013 - الفاتيكانرررر:ر بمتحفر للتوابيتر األولر إيطاليا،الفاتيكانر منرررريفرر،ر املشاركةرر22-19الفرتةر باحلضوررررريونيو:ر

 عنوانه:رمشرتكوإلقاءربحثر

“Continuity of Themes Depicted on Coffin Lids from the Third Intermediate Period to 
Graeco-Roman Egypt” 

أكسفورر2012 - مؤمترر املتحدةررررالدويلردرر:ر باململكةر أكسفوردر بجامعةر الصحراءر لدراساتر منرريفالثانىر رر30-28الفرتةر

 باحلضورروإلقاءربحثرعنوانه:ررةرمارس:راملشارك

“Tour Guiding in Desert Tourism” 

ا2012 - اآلثارينير املغربيةرر:رمؤمترر باململكةر اخلامسرعرشر منررارريفلعربر املشاركةررر17-12لفرتةر وإلقاءرباحلضوررأكتوبر:ر رر

ر.ر"ميدومريفعرشةر أربعةرخمربشاترلسائحنيرمنراألرسةرالثامنة"رعنوانه:بحثر

بالقاهرةرر2011 - عرشر الرابعر العربر اآلثارينير مؤمترر منرررريف:ر املشاركةررر16-15الفرتةر بحثرررأكتوبر:ر وإلقاءر رباحلضورر

 "العربيةرواجهاترمقابررمدائنرصالحرباجلزيرةرريفريةرالزخرف“املرصيرالكورنيشر”وحدةر" عنوانه:

أبريل:ررر16-15الفرتةرمنررريف:رمؤمتررأكسفوردرالدوىلراألولرلدراساترالصحراءربجامعةرأكسفوردرباململكةراملتحدةر2010 -

 عنوانه:باحلضورروإلقاءربحثررةاملشارك

“The Role of Desert in Forming the Ancient Egyptian Civilization” 

احلضارةرررريفاإلسهاماتراحلضاريةرملرصروأثرهارر"الثالثربعنوانررررالدويل-القاهرةجامعةرر–:رمؤمترركليةراآلثاررر2010 -

 بحثرمشرتكرعنوانه:رأبريل:راملشاركةرباحلضورروإلقاءرر19إىلرر17الفرتةرمنررريفر"اإلنسانيةرعىلرمررالعصور

“The Common Elements in the Egyptian Heliopolitan Creation Myth and the Greek 
Theogony of Hesiod” 

والضيافةرر2010 - السياحةر لقاءر واآلثارررالثانر:ر السياحةر كليةر امللكرر–،ر منرريفرربالرياض-سعودجامعةر ر7-5الفرتةر

اإلرشادرر املشاركةركمتحدثرعنرقطاعر نقاشرعنرررريفررسياحيرالريونيو:ر الواقعرراملرريفالتوطنيرر"حلقةر السياحيةر نشآتر

 .ر"رالسياحيراإلرشادررقطاعريفتطويرركفاءةراملواردرالبرشيةرر"ر:بموضوعر"واملأمول

أبريل:راملشاركةرباحلضورروإلقاءربحثررر2-1الفرتةرمنررريفررالثانرررالدويل-القاهرةرجامعةرر–:رمؤمترركليةراآلثاررر2009 -

 مشرتكرعنوانه:ر

“A Wooden Decorated Coffin from Deir El-Banat” 

الفرتةرمنرررريفرر"نميةراألثريةروالسياحيةالفيومرالت"رربعنوان-الفيومجامعةرر–اآلثاررر:رمؤمتررالفيومرالسادسربكليةرر2007 -

 "العصورراملتأخرةرريفرمزيةرترتيبرمناظررأغطيةرالتوابيتراآلدميةراخلشبيةر"رأبريل:راملشاركةرببحثرعنوانه:ر23-24

 باحلضور.ررأبريل:راملشاركةر3ىلرمارسرإررر28الفرتةرمنررريفررصياتربالقاهرةامل:راملؤمتررالدوىلرالثامنرلعلامءر2000 -
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 العلمي : اإلنتاج  رعش  ثاني 
 المنشورة  األبحاث-أ

 أبحاث باللغة العربية:
جملةرمجعيةرر،رر"ئنرصالح(لنحايترواجهاتراملقابررالصخريةريفراحلجرر)مدااملشرتكررررجاراإلنت":رحممدرأبورالعطا،رر2019 -

 .،رالعددرالرابعرعرشالتاريخرواآلثارر

لإلدرييس:رررر"نزهةراملشتاقريفراخرتاقراآلفاق"كتابررررمالمحرأساليبراإلرشادرالسياحيريفررر":رحممدرأبورالعطا،رر2018 -

 .281-261:رر9،رالعددررجملةرالدراساتراإلنسانية،رجامعةردنقال،رالسودانر،"ليةرأنموذًجاوصفراملدنرالربتغا

الع2017 - أبور حممدر امل"طا،رر:ر اجلزيرةرتعريفر شبهر لدولر السياحيةر والترشيعاتر النظمر ضوءر يفر السياحير رشدر

 .655-631:ر19،رجملةراخلليجرللتاريخرواآلثار،رالرياض،ر"العربية

العطا،:رر2014 - أبور الزهرررحممدر النارصر الوطنيررر"ررانروعبدر املهرجانر زوارر منر عينةر آلراءر حتليليةر إحصائيةر ردراسةر

)اجلنادريةررللرتاثرر اخلرر،"("م2012هـ/ر1433"رر27والثقافةر العددر والرتاث،ر اآلثارر علمر يفر دراساتر امس،رجملةر

195-232. 

العطا،رر2014 - أبور السائحنيرر":رحممدر أمنروسالمةر الرتاثرررريفرإجراءاتر املرشدررررالطبيعيرمواقعر ريفرررالسياحيرودورر

درا هبا:ر كانيونررالتعريفر جراندر ملوقعر حالةر األمريكيةررواليةرريفسةر لالستر،رر"ررأريزونار اخلدمةر مركزر شاراترجملةر

 .ر49-2،رعددريونيو:رجامعةراملنوفية،رشعبةرالدراساترالتارخييةرواألثريةر،البحثيةر

العطا،رر2013 - أبور الصخريةرر":رحممدر املقابرر لنحاتىرواجهاتر املميزةر الفنيةر ،ر""مدائنرصالح"احلجررررريفاألساليبر

 .ر185-147ءرالسنوىرللجمعيةرالسعوديةرللدراساتراألثرية،رالرياض،رص.ترعلميةرحمكمةرللقاسلسةرمداوال

العطا،رر2013 - أبور حممدر النارص:ر الثقافيةررمق"،ررالزهرانررروعبدر السياحةر السعوديةرريفروماتر العربيةر جملةر"اململكةر ،ر

 .261-209ر،رالعددرالرابع،رص.علمراآلثارروالرتاث،راجلمعيةرالسعوديةرللدراساتراألثرية،رالرياضرريفدراساتر

العطا،رر2012 - أبور األرر":رحممدر منر لسائحنير الثامنةرعرشةررأربعةرخمربشاتر اآلثاريني"ميدومرريفرسةر مؤمترر كتابر ر،ر

 .ر261-239العربراخلامسرعرش،راملغرب،راجلزءراألول،رص.

،ر"يةرالحرباجلزيرةرالعربواجهاترمقابررمدائنرصررريفالزخرفيةرررراملرصيوحدةرالكورنيشرررر":رحممدرأبورالعطا،رر2011 -

 .ر233-210،رركتابرمؤمترراآلثارينيرالعربرالرابعرعرش،رالقاهرة

العطا،رر2011 - أبور حممدر خرض:ر الدراسيةرالسياحيرللمرشدرررريميراألكادالتأهيلرر"،رروسعيدر للربامجر حالةر دراسةر ،ر

،رص.ر17القاهرة،رالعددرررر،راملجلةراملرصيةرللسياحةروالضيافة،"اجلامعاتراملرصيةروالسعوديةرريفررالسياحيرلإلرشادرر

 .ر78-92

الترر"رر،حممدرأبورالعطا:رر2007 - ررالفيومر،رمؤمت"العصورراملتأخرةرريفوابيتراآلدميةراخلشبيةرررمزيةرترتيبرمناظررأغطيةر

 .ر880-865الفيوم،رصررجامعة-اآلثارالسادس،ركليةر

ررمرصيةرر:رمقتنياترآثاطرادر)حمررون(ررريف:رممدوحرالدماطيرومير "خنجرارتوترعنخرآمون"،ررررحممدرأبورالعطا:رر2002 -

 .رر65-55القاهرة،رص. ،الثانرمتاحفرحولرالعامل،راملجلدرريف

Egyptian Museum Collections around the World, edited by Mamdouh Eldamaty   and Mai 
Trad, foreword by Zahi Hawass vol II, Cairo,2002.  
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 أبحاث باللغة اإلنجليزية:  -
 

- 2018: Abouelata, M., “Travels to the Healing Centers in the Egyptian Temples: The 

Prototype of the Present Medical Tourism”, Egyptian Journal of Archaeological and 

Restoration Studies (EJARS), Vol. 8, No. 2, 121-132. 

- 2018: Abouelata, M., “A Unique Depiction of Three Gazelle-shaped Vessels in the New 

Kingdom Theban Tomb of Kenamun (TT 93)”, Journal of Tourism and Archaeology, King 

Saud University. 

- 2018: Abouelata, M., “A Unique Representation of a Woman in the Scenes of Statue 

Manufacture”, SHEDET (Journal of Faculty of Archaeology, Fayoum University), Issue No. 

5: 64-81. 

- 2017: Abouelata, M. and M. Hossin, “Continuity of Themes Depicted on Coffin Lids from 

the Third Intermediate Period to Graeco-Roman Egypt”, Proceedings of First Vatican Coffin 

Conference 19-22 June 2013, pp. 21-30. 

- 2016: Abouelata, M., "Interpreting a Museum: The Museum Introduction: A Case Study on 

the National Museum in Riyadh", Journal of Tourism and Archaeology, King Saud 

University, vol. 27, (2), pp. 27-35. 

- 2012: Abouelata, M. and W. Abdelwahab, “A Decorated Wooden Coffin from Tell-

Tamiya”, Journal of the Service Center for Research Consulting Faculty of Arts, Issue June 

2012, pp. 1-26.  

- 2012: Abouelata, M., “The Impact of the Desert Environment on the Formation of the 

Ancient Egyptian Heritage”, Adumatu, 25, pp. 25-38. 

- 2012: Abouelata, M., “The Ancient Egyptians' Travels to the Phoenician Coastal City of 
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 كتب  –ب 

العطاحممدرررر:2019 - الزهرررأبور النارصر عبدر معر وآخرين(،ررا)مشاركةر السعودية،ررنر العربيةر اململكةر آثارر ببليوجرافيار

 الرياض:رجامعةرامللكرسعود.

(،رريةرالسعوديةرموقعراحلجرر)مدائنرصالحاملرشدرإىلرمواقعرالرتاثرالعامليريفراململكةرالعرب،ررأبورالعطاحممدرر:رر2018 -
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 دية.يسرالرتاثراحلضاريريفراململكةرالعربيةرالسعوالرياض:ركر
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