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 جامعة اإلسكندرية-اآلداب

 ةجامعة اإلسكندري-اآلداب 7333ممتاز  الماجستير -7

 جامعة اإلسكندرية-اآلداب 1111ليسانس آداب جيد  الليسانس -3

 ثالثًا : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :
 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

المعهد العالي للدراسات  7339-17/1/7333 مساعد بقسم التاريخمدرس 
 كنج مريوط-االدبية

بقسم األرشاد مدرس 
 ياحىالس

المعهد العالى للسياحة   9/9/7339-30/1/7332
 والفنادق بكنج مريوط



 بقسم اآلثار مدرس
 اليونانية والدراسات
 والرومانية

 كلية اآلداب بدمنهور 13/7/7332

 دمنهور–كلية الداب  73/2/7311 أستاذ مساعد بالقسم 
مدير تنفيذي لمركز تعليم 

بفرع جامعة اللغات 
 راإلسكندرية بدمنهو 

حتى أغسطس 72/1/7313
7313 

 دمنهورجامعة 

مدير تنفيذي لوحدة النتائج 
 اآللية

 كلية اآلداب بدمنهور 77/8/7313

 كلية اآلداب بدمنهور MIS 11/1/7313مدير تنفيذي لوحدة  
 

 -ورش عمل في مجال ضمان الجودة :رابعًا: 
 ن الجودة  ورشة عمل للتعرف على المشروعات التنافسية في إطار منظومة ضما

 7331واالعتماد  في التعليم العالي 

  االشتراك في المؤتمر الدولة المركزي األول " الجودة واالعتماد بين الواقع
 7338والطموحات في المقام  في جامعة القاهرة 

 ورشة عمل التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي 

 مفهوم التخطيط االستراتيجي 

  لقطاع اآلدابالمعايير األكاديمية 

   العمل بمشروع انشاء نظام داخلى للجودةQAAP2  من خالل 

 رئاسة فريق معيار المصداقية واالخالقيات .1

 ( ندوة خاصة بالمعيار7تجهيزة  واعداد واقامة عدد ) .7



 االشتراك في تصميم االستبيانات وتحليلها في اطار عمل المعيار. .3

 قىاالعداد واالنجاز لمطبوعة ميثاق الشرف االخال .4

 عضو بمعيار الدراسات العليا .1

 رئيس معيار الدراسات العليا .9

 

 :حضور الندوات الخاصة بالجودة و بيانانها كالتالي- 

 التاريخ الندوة م
 6/1/0212 التعليم االلكتروني والتعلم التفاعلى    1

 00/0/0212 االرشاد االكاديمي  0

 02/2/0212 المشاركة المجتمعية  بتاريخ  3

 01/3/0212 ق الشرف االخالقي بتاريخ ميثا 2

 32/6/0212 البحث العلمي  5

 13/3/0212 توصيف المقررات والمعاير األكادمية 6

 0/8/0215 ندوة مشروع الفاعلية التعليمية 7
 

 : حضور ورش العمل الخاصة بالجودة و بيانها كالتالي 

 
 التاريخ الورشة م
 02/7/0222 المعايير االكاديمية لقطاع اآلداب 1

 1/2/0222 ادارة الجودة الشاملة 0

 7/11/0222 التخطيط االستراتيجي  3



 6/0/0222  توصيف البرامج والمقررات الدراسية 2

 05/5/0212 توصيف البرامج والمقررات الدراسية  5
 02/6/0212 افة الجودة الشاملةثق 6
 17/7/0212 ادارة الجودة الشاملة 7
 01/7/0212 السنوى للمؤسسة التعليميةالتقييم الذاتي  8
 3/8/0212 اعداد الخطة التنفيذية 2

 12/8/0212 توصيف البرامج والمقررات 12
 02/8/0212 توصيف البرامج والمقررات 11
 13/2/0212 الزيارات الميدانية  10
 05/12/0212 نشر ثقافة الجودة 13
 08/12/0212 االعداد للزيارة الميدانية 12
 12/3/0212  عمل منسقى الجودة باألقسام 15
 12/3/0212 الدعم الطالبى واألرشاد األكاديمى 16
 

 :الدورات خامسًا:
 دورة اللغة العربية بكلية اآلداب تقدير جيد جدا 

  :  دورات الكمبيوترPower point  - Internet- Word –Windiws  

  دوراتToefil 

 دورة تنمية المهارات اإلدارية 

 م التكنولوجيا في التدريساستخدا 

 تصميم المقررات 



 الجوانب المالية بالجامعات 

 إعداد مشروع بحثي  

 إعداد وكتاب البحوث العلمية ونشرها دوليا 

   بالكلية(تطوير نظم تقوم الطالبالندوة التعريفية لمشروع( 

  اساليب نظم التقويم 

  ضوابط التقويم وعالقته بالمخرجات المستهدفة 

 م الحديثة فى ضوء المعاييراساليب التقوي 

 نظم األمتحانات وتقويم الطالب 

 األدارة الجامعية 

  الساعات المعتمدة 

 معايير الجودة في العملية التدريسية 

 التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى 

 TOT دورة اعداد مدرب 

 سادسا :أنشطة خدمة المجتمع:
 عضو بالجمعية األثرية باإلسكندرية 
  الكالسيكيةالمصرية للدراسات عضو بالجمعية 

 عضو باتحاد األثريين العرب 

 رئيس لجنة المصداقية واألخالقيات بمشروع الجودة بالكلية 

 عضو مشروع تطوير نظم التقويم 

 عضو لجنة محو األمية بالكلية 

 عضو مجلس ادارة وحدة الحاسب األلى بكلية االداب 



 عضو مكتب متابعة الخريجين بكلية األداب 

 هارات اللغة:سابعا :م
 العربية "دورة اللغة العربية من كلية االداب" بتقدير جيد جدا إجادة اللغة 

 ) تويفل بتقدير جيد جدا   -إجادة اللغة اإلنجليزية ) تحدث وكتابة 

 تحدث وكتابة (فرنسية إجادة اللغة ال ( 

 .إجادة اللغة الالتينية 

 إجادة اللغة اليونانية 

 
 والنشر العلمي:ثامنا:االشتراك في مؤتمرات 

مدلول تصوير اقنعة المسرح فى الفن الرومانى ،المؤتمر الدولى السابع، بعنوان  (1
جامعة ،  معهد الدراسات البردية والنقوش "الحياه اليومية فى العصور القديمة"،

 ()اساسى7319مارس 31-71عين شمس ،من 
 

2) The Crowns of Cleopatra VII: AnIconographical 
Analytical Study”, was peer-reviewed and was 
published according to SCIENTIFIC CULTURE 

guidelines in Vol. 2, No. 2, (2016), pp.29-38. (اساسى) 
 

 
3)Tower-tombs in Palmyra and Marina ELalamain  “An 
Archaeological Comparative Study”,Publication of The 
Archaeological Society of Alexandria, Archaeological& 

Historical Studies,)2014). ( اساسى)  
 



مشاهد الزفاف المصورة على الفخار اليونانى، مجلة كلية االداب، جامعة بنها، (4 
 (، الجزء الثانى.    )اساسى 7314العدد السابع والثالثون يوليو 

 
مة:رؤية جديدة للتأريخ ، غطاء الرأس المصرى "نيميس" على رؤوس الملوك البطال(1

المؤتمر السادس عشر التحاد اآلثاريين العرب  الندوة العلمية الخامسة عشر، بعنوان 
 ()اساسى7313دراسات فى اثار الوطن العربى،  شرم الشيخ نوفمبر 

 
( تصوير الغزل على األوانى الفخارية فى الفن اليونانى ،المؤتمر الرابع عشر، 9

العرب، الندوة الثالثة عشر، بعنوان دراسات فى اثار الوطن العربى،  األتحادالعام لألثرين
 . )اساسى(7311-الحلقة الثانية عشر،الجزء األول ،القاهرة ، اكتوبر 

 
بكلية األثار  ،المؤتمر الدولى الثالث  ،تصاوير األطفال فى العصر  الرومانى (2

حضارة اإلنسانية على مر اإلسهامات الحضارية لمصر وأثرها فى ال،" جامعة القاهرة
 اساسى((.  7313ابريل ، "العصور

 

مخلوقات أسطورية مركبة فى الفن اليونان، المؤتمر الثالث عشر لالتحاد العام (8
دراسات فى اثار الوطن العربى ،  الندوة العلمية الثانية عشر،بعنوانلألثريين العرب،

 *لمى()نشاط ع .7313ليبيا  اكتوبر   ،  الحادية عشرالحلقة

 

مجلة كليةة األداب ،جامعةة  ، أفروديت وايروس بين المصادر األدبية والشواهد األثرية(1
 . )اساسى(7331بنها، الجزء األول ،العدد الحادى والعشرون، يناير 

 

لمؤتمر ا المعمارية والرسوم الفخارية ، ( أسبلة المياه عند األغريق بين الشواهد13
ة الحادية عشر ، بعنوان : ألثريين العرب، الندوة العلميلالتحاد العام ل  ،الثانى عشر



 (.7331القاهرة  نوفمبر،لحلقة العاشرة، الجزء األولفى اثار الوطن العربى ، ات دراسا

  اساسى((

 
األتحاد احة الداخلة،المؤتمر الحادى عشر دراسة لمجموعة نحتية غير منشورة من و (11

رة "دراسة فى اثار الوطن العربى الحلقة لعاشالعام لألثرين العرب،الندوة العلمية ا
 .  )اساسى(7338الجزء األول ،القاهرة  ،التاسعة

 
ى الجديد(. المؤتمر دراسة لألقنعة المذهبة "غير المنشورة" بواحة الخارجة ) بالواد(17

:دراسات فى اثار ،الندوة العلمية التاسعة بعنوان االتحاد العام لألثرين العرب،العاشر
 اساسى(( 7332  القاهرة،العربى ،الحلقة الثامنة ،الجزء األول، الوطن 

 تاسعا :المؤلفات العلمية :
 عاشرا :األنشطة الطالبية:

  7331- 7332رائد أسرة هرميس بالكلية من عام 
 )اإلشراف على المسابقات الطالبية )الشعر والرسم 
 االشراف على مجالت الحائط الخاصة بالقسم 
  األبحاث الطالبية الفردية والمجمعة والمطبوعةاإلشراف على إعداد. 

 عنواإلعداد لمعرض فني بالقسم لعرض نماذج فنية تعبر  اإلشراف 
 .من تاريخ انشاء القسم حتى تاريخه المواد التي تم دراستها بالقسم

  7319-7311رائد اسرة فريق المستقبل عام 

 حادي عشر :الزيارات الميدانية:
 لميدانية لبعض المواقع االثرية والمتاحف اإلشراف على الزيارات ا

 باالسكندرية لطالب  القسم
  القيام برحالت علمية الى القاهرة لزيارة 



  القيام برحالت علمية الى الفيوم لزيارة االماكن االثرية بها 
 القيام برحالت علمية إلى مدينة رشيد لزيارة األماكن األثرية بها 

 :المناقشات العلميةعشر : الثانى
ماجستير بعنوان: دراسة لرسوم أوانى الخوس واعياد األنثستيريا رسالة  -1

 7311 اليونانية

فى مصر حتى القرن المالبس الرومانية : بعنوان ماجستير رسالة -7
 (7313الثالث الميالدى )فبراير 

المسارج المجسمة من مصر فى العصر بعنوان:  ماجستير رسالة -3
          (  7313مارس / ) مانىو الر 

فخار الصورتين السوداء والحمراء من بعنوان:  ماجستير سالةر  -4
 (          7317يوليو / )قورينائية

 األكاليل فى الفنين اليونانى والرومانىبعنوان:  ماجستير رسالة -1

 دراسة لرسوم أوانى الخوس واعياد األنثستيريا اليونانية (7311)

ن اليونانى : تصوير اإللهة اثينة فى الفرسالة ماجستير بعنوان -9
(7311) 

ستيربعنوان : مميزات النحت فى اسيا الصغرى خالل رسالة ماج -2
 (7319العصر الهلينستى. مايو)

: الفخار الرومانى وورشه فى مصر فى ستيربعنوانرسالة ماج -8
 العصرين اليونانى والرومانى

 :األشراف على الرسائل العلميةعشر : الثالث
 ماجستير(تصوير الحوريات فى الفن اليونانى)-1

دراسة اثرية لحمامات غرب الدلتا خالل العصرين اليونانى        -7



 والرومانى)ماجستير(
 تصوير العالم األخر فى الفن اليونانى)ماجستير( -3
 المؤثرات اليونانية فى العمالت الهندية)ماجستير(-4
 دراسة اثرية للمالبس اليونانية   -1
 هادريان فى الفن الرومانىتصوير انتينويس غالم االمبراطور  -9
 
 


