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 . متزوج الحالة االجتماعية:
 مصري. الجنسية:

 : استاذ االرشاد السياحي والمصريات وامين لجنة قطاع السياحة والفنادق.الحالية الوظيفة
 

 عليها:أوال: المؤهالت العلمية الحاصل 
من اللجنة  2006بقسم اإلرشاد السياحي, كلية السياحة والفنادق جامعة املنيا:  أستاذ -1

 العلمية الدائمة للسياحة, جامعة حلوان
من  2000بقسم اإلرشاد السياحي, كلية السياحة والفنادق جامعة املنيا: أستاذ مساعد -2

 اللجنة العلمية الدائمة للسياحة, جامعة حلوان

 1992علم االثار واالرشاد السياحي:  وراهماجستير ودكت -3

اململكة  – جامعة ليفربول –كلية اآلداب   -قسم الكالسيكيات والدراسات الشرقية  
 املتحدة

ايل 1993بقسم اإلرشاد السياحي, كلية اآلداب,  جامعة املنيا يف الفرتة من   مدرس -4
1997. 

mailto:sherifelsabban9092000@yahoo.com


امعة املنيا يف الفرتة من  بقسم اإلرشاد السياحي, كلية السياحة والفنادق,  ج مدرس -5
 .2000ايل 1997

والفنادق  السياحة كلية  –قسم اإلرشاد السياحي  1982اإلرشاد السياحي:  بكالوريوس  -6
 .جامعة حلوان -

  
 

 ثانيا: التدرج الوظيفي:
 .2015ايل 2011كلية السياحة والفنادق, جامعة املنيا, يف الفرتة من  عميد  -1

 
كلية السياحة والفنادق لشؤن الدراسات العليا والبحوث, جامعة املنيا, يف الفرتة من    وكيل -2

 .2011ايل  2010
 

 2010اإلرشاد السياحي, كلية السياحة والفنادق, جامعة املنيا, يف الفرتة من  رئيس قسم -3
 .2011ايل 

 

 2000لفرتة من  كلية السياحة والفنادق لشؤن التعليم والطالب, جامعة املنيا, يف ا  وكيل -4
 .2002ايل 

 

 2000اإلرشاد السياحي, كلية السياحة والفنادق, جامعة املنيا, يف الفرتة من  رئيس قسم  -5
 .2002ايل 

 



بكلية األمري سلطان للسياحة والفندقة, أهبا, اململكةالعربية السعودية خالل  أستاذ مشارك  -6
 .2005ايل  2002الفرتة من 

 

 2005قسم السياحة واالعالم والفنون, جامعة البحرين من  بكلية اآلداب, أستاذ مشارك  -7
 . 2010وحيت 

 ثالثا: التحكيم المحلي إلدارة الجودة والتطوير

التحكيم املعتمد إلدارة اجلودة, حتكيم مشاريع التميز, قسم اإلرشاد  (1
 السياحي بكلية السياحة والفنادق, جامعة الفيوم.

اإلرشاد السياحي بكلية السياحة  التحكيم املعتمد إلدارة اجلودة, لقسم  (2
 والفنادق, جامعة السادس من أكتوبر.

3)  Cultural Heritage Adaptation, Mitigation and Preparedness (CHAMP): Multi-hazard 

risk management of Cairo's cultural Heritage 
Loughborough University STDF 

4) Amarna: developing learning platforms to protect Egypt's rural archaeological 

heritage 
University of Cambridge STDF 

5)  

 للكتب والمقاالت والنشرات الدوليةرابعا: التحكيم الدولي 

 :أحذ انمحكميه نكخاب -1



 ""Tourism and Islam, by Jafar Jafery and Noel Scott 2010  .

Sydney University Press 

 : انمحكميه نكخابأحذ  -2

Heritage Tourism by Dallen Timothy and Stephen  Boyd" " 

 مزكش انخزجمت بجامؼت انمهك سؼىد, انزياض, انممهكت انؼزبيت انسؼىديت 2010

 : أحذ انمحكميه نبحث بؼىىان -3

"The Role of the Tour guide in taking a good Memorial Photograph 

in the Heritage sites.  

 مجهت جامؼت انمهك سؼىد, انسياحت واآلثار, انممهكت انؼزبيت انسؼىديت2010 

 

 :أحذ انمحكميه نبحث بؼىىان -4

Religious Tourism in Jordon 

 مجهت جامؼت انمهك سؼىد, انسياحت واآلثار, انممهكت انؼزبيت انسؼىديت.2011

 : أحذ انمحكميه نبحث بؼىىان -5

 تقومي أداء املرشد السياحي

 مجهت جامؼت انمهك سؼىد, انسياحت واآلثار, انممهكت انؼزبيت انسؼىديت.2011

 

 

 

 

 : أحذ انمحكميه نبحث بؼىىان -6

 أسفار املصريني القدماء إىل مدينة بيبلوس "جبيل" الفينيقية الساحلية

 مجهت جامؼت انمهك سؼىد, انسياحت واآلثار, انممهكت انؼزبيت انسؼىديت.2011

ئمت نقطاع انسياحت وانفىادق بانمجهس األػهي نهجامؼاث انمصزيت أحذ انمحكميه نهجىت انذا -7

 نخزقياث األساحذة واألساحذة انمساػذيه 

 

 ا: النشاط العلمي:خامس
 0070الي  7553تيان تثعض اإلنتاج العلمي منذ عام 6 أ

The stela of Ptah and Hathor in Cairo Museum(1 



 Journal of Arts and Human Sciences 25, 1997, Egyptانمىشىر في: 

2 )The Stela of the Stablemaster of Ramesses in Cairo Museum 

 Journal of Arts and Human Sciences 26, 1997, Egyptانمىشىر في:  

3 )The Cat's coffin of Dghewty-ms in Cairo Museum 

 Discussions in Egyptology 46, 2000, UKانمىشىر في: 

4 )I in the Cairo Museum. Part of a Lintel of Psmatik  

 ,UK Discussions in Egyptology, 54, 2002انمىشىر في:

5 )Base and Lower Part of the Statue of Ankh-Osorkon 

 Göttinger Miszellen, 192, 2003,Germany انمىشىر في:

6 )The Statue of Serjehouty, son of Wennefer 

 XV, 2004, France & Egypt  Memnoniaانمىشىر في:

7 ). Nesptah: The Heir to Power 

 Discussions in Egyptology 62, 2005, UKانمىشىر في: 

8 )Statue of Kery, son of Seremamun in Cairo Museum. 

 BEM, 2005, Egyptمجهذ:   انمقبىل نهىشز في

9 )Coffin of Hor-Uza in Cairo Museum 

 Egypt2006,ASAE 80 ,انمقبىل نهىشز في مجهذ: 

11 )Statue of Pa di en aset in Cairo Museum- 

 انمىشىر في:

Discussions in Egyptology 61, 2005, UK 

11 

Scenes Depicting Children in Service-work and Servitude Duties in Ancient 

Egypt  

(A Comparative Study) 



 و اوجي انكيالوي-شزيف انصبان-جالل ومحمذ 

 2017مجهت حاريخ انمسخقبم 

 

 مظاهز انطبيؼت في مصادر انذونت انحذيثت 12

 واحمذ ابى انمجذ-دػاء حسيه ػيذ وشزيف انصبان

 2017مجهت حاريخ انمسخقبم 

 

 مقصىرة سيخي األول13

 اوجي انكيالوي-شزيف انصبان-فيزوسحيي

 2017مجهت حاريخ انمسخقبم 

Raising the djed pilar  

 شزيف انصبان-محمذ فهمي و 

 2017مجهت كهيت اآلداب جامؼت اسىان 

11 )Statue of Her-Sw holding a Naos The 

 ححج انىشز

12  )The Statue of Wennofer and Mery 

 ححج انىشز

13 )The Offering Table of rdi.n Ptah 

 .  ححج انىشز

  6الدراسية ب6 المؤلفات العلمية والكتة
1) Ancient Egyptian History , Part I 

Ghar Herak publishing, 1994. 

2) Ancient Egyptian History , Part II 



Ghar Herak publishing, 1995. 

3) Ancient Egyptian Archaeology, Part III. 

Dar Abou Helal publisher, 1997. 

4)Calendars of Ancient Egypt. 

Liverpool University Press, 2000 

 انمجخمغ انمصزي ػبز انخاريخ, حاريخيا,ديىيا وإقخصاديا. (5

 2010دار أبى هالل 

 


