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 السيـرة الذاتيـــة
 د/ زيــنب عبد التــواب

 معلومات التواصل

جامعة أسوان، مدينة أسوان الجديدة، محافظة أسوان، جمهورية ثار، مقر كلية اآل  عنوان العمل: •
 .مصر العربية

 nfrtkmt77@yahoo.com: البريد االلكتروني الشخصي •
  zeinab.abdeltwab@aswu.edu.eg :البريد االلكتروني الجامعي •
  01224234612: رقم الهاتف المحمول •

                         01124442975 
 .الجيزة -بجوار مستشفى أم المصريين -شارع شبيطة الجديد 6عنوان السكن:  •
طريق الخزان  -جامعة أسوان بصحاري  -والمراسالت الرسمية )عنوان العمل(: محافظة أسوان  •

 قسم اآلثار المصرية. -كلية اآلثار   -كتب بريد الجامعة م -ومطار أسوان 
 املؤهالت العلمية

 .1999األثار، جامعة القاهرة،  المصرية، كليةاَثار مصرية، من قسم االثار  ليسانس •

 -كلية األثار -قسم االثار المصرية  -اَثار ما قبل التاريخ تخصصالدراسات العليا  في دبلوم •

 .2002" زممتابتقدير "جامعة القاهرة، 

 البيانات الشخصية

 لتواب رياض خميساالسم: زينب عبد ا •
 .12/5/1977الميالد:  تاريخ •
 جيزة. -جوزةعال –محل الميالد: ميت عقبة  •
 الديانة: مسلمة. •
 الحالة االجتماعية: متزوجة. •
 الجنسية: مصرية. •
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اريخ" في موضوع بعنوان "تخصص دقيق: آثار ما قبل الت االثار المصرية القديمة فيماجستـير   •

"الدفنات الحيوانية في مصر والعراق وبالد الشام في عصور ما قبل التاريخ والعصور 

 .2006" جامعة القاهرة، بتقدير "ممتاز –كلية األثار -قسم االثار المصرية  -المبكرة"

صر منذ في موضوع بعنوان: "تطور األواني الحجرية في م االثار المصرية القديمة في توراهكد •

 -كلية األثار -قسم االثار المصرية  -عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية عصر الدولة الوسطى"

 .2010جامعة القاهرة، بتقدير "مرتبة الشرف األولى" 

 الدرجات الوظيفية

 .2020-2015 جامعة أسوان –كلية اآلثار  –ة مدرس بقسم اآلثار المصري •

 الوظيفة احلالية 

 .2020 مايوجامعة أسوان منذ  –كلية اآلثار  -ثار المصرية ألاأستاذ مساعد بقسم  •

 عضويات املؤسسات العلمية

 .2015 بالقاهرة – العام لآلثاريين العرب االتحادعضو  •

 العبر لمجلة ةوليالد االستشارية والهيئة والتحكيم المراجعة هيئة فريق ضمن مساعد محرر •

 التاريخية الدراسات مخبر عن تصدر محكمة، ليةود علمية دورية ،واألثرية التاريخية للدراسات

 (إ ش أ ت د ع م) تيارات /خلدون ابن جامعة أفريقيا، شمال في واألثرية

لمجلة العبر للدراسات مراجع ضمن فريق هيئة المراجعة والتحكيم والهيئة االستشارية الدولية  •

واألثرية راسات التاريخية دل، دورية علمية دولية محكمة، تصدر عن مخبر التاريخية واألثريةا

 أفريقيا، جامعة ابن خلدون/ تيارات )م ع د ت أ ش إ( في شمال

، دورية دولية سداسية محكمة تصدر عن مجلة البحوث التاريخيةمراجع ضمن فريق تحرير  •

 .(RRH، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة )ماعيةجتواالقسم التاريخ كلية العلوم اإلنسانية 

، مجلة محكمة تهتم بكل البحوث يلتراث األثرمجلة منبر اتحرير  مراجع ضمن فريق •

والدراسات في مجال التراث األثري عبر العصور مما قبل التاريخ إلى الخمسينيات من القرن 

 بالجزائر. العشرين يصدرها مخبر التراث األثري وتثمينه بجامعة تلمسان،

لدراسات في مجال تم بكل البحوث واهتمجلة محكمة ، مجلة منبر التراث األثريمحرر مساعد  •

قبل التاريخ إلى الخمسينيات من القرن العشرين يصدرها مخبر  مماالتراث األثري عبر العصور 

 .2019، بالجزائر، التراث األثري وتثمينه بجامعة تلمسان
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 النشر العلمي

 مبجالت الكرتونيه علمية حمكمة أحباث منشورة -1

العدد الثالثون  –عصور ما قبل التاريخ، دورية "كان" التاريخية  فيلموت واالكهف بين الحياة  •

 )إعادة نشر( .18 – 9ص  ،2015ديسمبر  –

ي األناضول خالل العصر الحجري الحديث "دراسة مقارنة مع هضبة التبت"، فالدفن السماوي  •

 – 73ص  ،2017ر ديسمب – الثامن والثالثينالعدد  ، السنة العاشرة،دورية "كان" التاريخية

 )إعادة نشر( .80

ما بين الكهف والمعبد في بالد الرافدين خالل عصور ما قبل التاريخ، مجلة ليكسوس  •

 .28 -17، ص 2018، أكتوبر 28عدد لااللكترونية، ا

 داخل مصر مبجالت علمية حمكمة أحباث منشورة -2

مجلة علمية محكمة تعنى  ل،عصور ما قبل التاريخ، مجلة التاريخ والمستقب فيإبداعات النار  •

 .2016باآلداب والعلوم والدراسات التاريخية والحضارية، جامعة المنيا، عدد يوليو، 

واإلثبات"، مجلة  النفيوبداية األسرات "بين  لما قبعصور  فيمصر  فيالبشرية  األضاحي •

 .2016 ، يوليو83العدد  اآلداب والعلوم اإلنسانية، كلية اآلداب، جامعة المنيا،

، مجلة عصور ما قبل التاريخ فيمصر  فيالطقوس والممارسات الشعائرية  فياستجالب الروح  •

 .2017(، اكتوبر 116)فكر وإبداع، رابطة األدب الحديث، العدد 

الفنية والعقائدية في مصر في عصور ما قبل التاريخ وقبيل عصر األسرات، المتاهة ورمزيتها  •

 .2018،ينايرجامعة المنيا، عدد  اب،دكلية اآل مجلة التاريخ والمستقبل،

والعصور المبكرة، مجلة  عصور ما قبل التاريخ فيمصر  في ذات الصبغة الدينيةت آالمنش •

 .2018والفنون والعلوم االنسانية، العدد العاشر، أبريل  ةالعمار

، ريمقاصير العبادة المنزلية في بالد الشام خالل العصر الحجري الحديث، مجلة المؤرخ المص •

 .2018مجلة يصدرها قسم التاريخ بكلية اآلداب، جامعة القاهرة، العدد الثالث والخمسون، يوليو 

المبكر في مصر القديمة، حوليات كلية اآلداب، جامعة عين  رالعص الودائع النذرية في معابد •

 .2019لعام  47ديسمبر"، من المجلد  –شمس، العدد الرابع "أكتوبر 

جامعة  -، مجلة كلية اآلداب خالل عصور ما قبل التاريخ وأفريقيار الطبيب الساحر في مص •

 .2019عدد يوليو القاهرة )اإلنسانيات والعلوم االجتماعية(، 
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 مبجالت علمية دولية حمكمة خارج مصر أحباث منشورة -3

ة )مجل اإلنسانية واالجتماعيةالحجرية "العدد العاشر مجلة جيل العلوم  لألواني الوظيفي"الدور  •

 .2015/  8/  30(، بتاريخ العلميعلمية دولية محكمة تصدر شهرياً عن مركز جيل البحث 

اإلنسانية مجلة جيل العلوم  -د الرابع عشر عدعصور ما قبل التاريخ" ال في"شاتال هويوك  •

 .2015/  12/  30بتاريخ  واالجتماعية،

 -ألسرات، العدد السادس عشر ا عصور ما قبل التاريخ وبداية في"نخن" مدينة المعبد والجبانة  •

 .2016/  2/  16بتاريخ  اإلنسانية واالجتماعية،مجلة جيل العلوم 

اإلنسانية مجلة جيل العلوم  -لتاريخ، العدد الرابع والعشرين ا عصور ما قبل فيالمعابد المصرية  •

 .2016/  10/  24بتاريخ  واالجتماعية،

البحوث التاريخية، كلية العلوم االجتماعية ة الوشم في عصور ما قبل التاريخ في مصر، مجل •

 .2018واالنسانية، جامعة محمد بو ضياف، المسيلة، العدد الثالث، يناير 

، مجلة العلوم االجتماعية عصور ما قبل التاريخ بأفريقيا فيالسحر والدين  ينالطوطمية ب •

 عادة نشر(إوتنقيح . )2018، الجزء األول، يونيو 14، العدد 7واإلنسانية، المجلد 

قرابين األضاحي البشرية في بعض المجتمعات البدائية بأفريقيا، مجلة العبر للدراسات التاريخية  •

 .2018ل، العدد الثاني، سبتمبر وواألثرية، المجلد األ

اف القرية وزعيمها في مصر خالل عصور ما قبل التاريخ وبداية األسرات، مجلة اإلصباح  • َعرَّ

مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن مركز ر والسياسة والمجتمع، فكللعلوم اإلنسانية وال

نسا، العدد الثاني، أبريل فراإلصباح للدراسات الحضارية والسياسية واالستراتيجية في جمهورية 

 .170-145، ص 2019

، مجلة مدارات تاريخية، طقوس وشعائر الديانات الوضعية بين الهندوسية والبوذية والشنتوية •

 .181 -156، ص 2019ول، العدد الثاني، جوان ألالمجلد ا

ة الدوامات الزخرفية في مصر وبعض المواقع األفريقية خالل عصور ما قبل التاريخ، مجل •

 .33-9، ص 2019، مايو 1، اعدد 9عصور الجديدة، المجلد 

الحيوان بين الحياة والدين في عصور ما قبل التاريخ في مصر وبالد الرافدين، مجلة جامعة  •

 .413 -374، ص 2019، ديسمبر 2، العدد 16المجلد شارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية، ال

مجلة التاريخ في بالد الشام، ا قبل ؤرخ بعصور مت تعريف بأسماء بعض المواقع األثرية التي •

مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن للعلوم اإلنسانية والفكر والسياسة والمجتمع، اإلصباح 
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باح للدراسات الحضارية والسياسية واالستراتيجية في جمهورية فرنسا، العدد صمركز اإل

 .2020 يناير، الرابع

 زيةليباللغة اإلجن أحباث منشورة -4
• The symbolism of Handprints in prehistoric rock arts in the Gulf Kebir, 

in: Historical Events, Center for research and Historical Studies Faculty of 

Arts, Cairo University, Issued bi- annually, January, Tome 1, 2018. 

• Cache of crocodiles at Hamra Dom – Qena, in: International Journal of 

Humanities & Social Sciences, Volume (4) – June 2018. 

• Symbols of good omen and bad omen in ancient Egypt, Humanization 

Journal for Researches and Studies, 09 (02). 12, 2018 (2-22). 

• Spiritual and Ancestral worship in Egypt during Pre and early dynastic, 

Minbar Eltourath Archaeological Heritage Journal, Volume (4), Issue 7, 

2019, PP.241-260.   

 منشورة مبؤمترات علميةأحباث  -5

األول لعصور ما قبل التاريخ بالوطن  الدوليالمؤتمر "مصر وقصة استئناس الحيوانات"،  •

 .2012ديسمبر  19 – 15الفترة من  فيجامعة القاهرة  – ارالمنعقد بكلية االث العربي،

تمر لد المؤمج فيعصور ما قبل التاريخ"، بحث منشور  فياألناضول  في"المنشآت الدينية  •

القاهرة  جامعة –لمصر ودول حوض البحر األبيض المتوسط عبر العصور كلية االثار  الدولي

2014. 

تمر المؤ، بحث منشور في مجلد قبل التاريخ" ما"الكهف ما بين الحياة والموت في عصور  •

لمشاكل لقيم واا : المواقع األثرية والمجموعات المتحفية:جامعة القاهرة الدولي األول لكلية األثار

 .2015جامعة القاهرة  –والحلول، كلية االثار

 لالتحادر ل التاريخ بأفريقيا": المؤتمر الثامن عشصور ما قبع في"الطوطمية بين السحر والدين  •

  .2015نوفمبر  15 – 14الفترة من  –العام لآلثاريين العرب 

ألدنى القديم، العدد لشرق اا عصور ما قبل التاريخ"، مجلة حضارات في"السحر والشامانية  •

 .2016/  3/  15 – 12د للمعه الدولي)أبحاث المؤتمر  2016، السنة الثانية، أغسطس الثاني

مصر وبالد الرافدين": المؤتمر التاسع عشر  فيا قبل التاريخ م عصور في الحيواني"التوظيف  •

 .2016نوفمبر  7 – 5الفترة من  –العام لآلثاريين العرب  لالتحاد
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، "دراسة مقارنة مع هضبة التبت" الحديث الحجرياألناضول خالل العصر  فيسماوي دفن الال •

 .2017اكتوبر  31 - 29خامس اآلثار والتراث في عالم متغيرالدولي الالمؤتمر 

 منشورةكتب 

  -إيداع دويل:  مل رقممنشورة حت كتب أكادميية -أ
 ،لعراق وبالد الشام في عصور ما قبل التاريخ والعصور المبكرةواالدفنات الحيوانية في مصر  .1

 (1-089-727-977-978 ي:. )رقم اإليداع الدول2014دار الحكمة للطباعة والنشر، القاهرة، 

القاهرة، لنشر، ما بين المسكن والمعبد في عصور ما قبل التاريخ، دار الحكمة للطباعة وا .2

 (8-080-728-977-978)رقم اإليداع الدولي:  .2014

-978)رقم اإليداع الدولي:  .2016القاهرة،  والنشر،، دار الحكمة للطباعة آثار ما قبل التاريخ .3

977-728-143-0) 

)رقم اإليداع الدولي:  .2017، دار الحكمة للطباعة والنشر، القاهرة، وفنون مصر القديمةر آثا .4

978-977-728-147-8) 

)رقم اإليداع الدولي:  .2017باعة والنشر، القاهرة، لط، دار الحكمة لمدخل الى علم اآلثار .5

978-977-728-146-1) 

  -اع دويل: قم إيدكتب أدبية منشورة حتمل ر -ب
، والتوزيع النيل والفرات للطباعة والنشر مؤسسةلمصرية، ا "، شعر بالعاميةأيوب أناكتاب " .1

 0-97-6726-977-978م( الترقيم الدولي: 19921/2019، رقم اإليداع: )2019القاهرة، 

، عالتوزيو النيل والفرات للطباعة والنشر مؤسسةشعر بالعامية المصرية، "، سكة األوهامكتاب " .2

 0-0-6771-977-978( الترقيم الدولي: م20383/2019، رقم اإليداع: )2019، القاهرة

 النيل والفرات للطباعة والنشر مؤسسةشعر بالعامية المصرية، "، شمس الغروبكتاب " .3

-6726-977-978م( الترقيم الدولي: 20382/2019، رقم اإليداع: )2019، القاهرة ،عوالتوزي

99-4 

، رقم 2019، القاهرة، نشرلل"، شعر باللغة العربية الفصحى، دار لوتس المشاعر سجودكتاب " .4

 (4-35-668-9920-978( الترقيم الدولي: )2019MO5846: )اإليداع


