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الشرف

الجامعة  /الكلية

األولى جامعة اإلسكندرية

 -1الدكتوراه

مرتبة
5002

 -5الماجستير

ممتاز 1999

جامعة اإلسكندرية

 -3الليسانس

ليسانس آداب جيد 1995

جامعة اإلسكندرية

ثالثا ً  :التدرج الوظيفي األكاديمي (الداخلي والخارجي) :
الوظيفة
مدرس بقسم اآلثار اليونانية

سنة االلتحاق بها
2119/2/00

اسم المؤسسة
كلية

اآلداب

–

جامعة

االسكندرية -فرع دمنهور
منسق عام التدريب بمركز تنمية  2101/0/7حتى -جامعه االسكندرية -فرع دمنهور
قدرات أعضاء هيئه التدريس 2101-01- 27

بجامعة االسكندرية

المدير التنفيذي لمركز تنمية 5010-11-59
قدرات أعضاء هيئه التدريس حتى االن

جامعة دمنهور

لجامعة دمنهور

مدرب (محترف) معتمد من 5015
المركز القومي لتنمية قدرات
اعضاء هيئة التدريس
والقيادات بالشرق الوسط
NCFLD
استاذ مساعد بقسم االثار
دولي
مدرب
باالكاديمية الكندية

5015 -2 -52

معتمد 5015

مراجع خارجي بالهيئة 5013
لضمان جودة
القومية
التعليم واالعتماد
رابعا :النشاط التدريسي(اهم المقررات التي تدرس)
مرحلة الليسانس
 -1تاريخ اليونان والرومان
 -2مدخل اثار

(كلية التربية)
(كلية االداب -كلية العلوم)

 -3حفائر ومتاحف

(كلية االداب)

 -4اثار بحر ايجا وايطاليا

(كلية االداب)

 -5ادب يوناني والتيني

(كلية االداب)

 -6عمارة يونانية

(كلية االداب)

 -7فن هلينستي (عمارة –نحت)

(كلية االداب)

 -8فخار روماني

(كلية االداب)

(كلية االداب)

 -9فن الواليات الرومانية
 -11اثار بيزنطية وقبطية

(كلية االداب)

 -11تاريخ مصر البطلمية

(كلية االداب)

 -12تاريخ مصر واالمبراطورية الرومانية (كلية االداب)
 -13تاريخ مصر واالمبراطورية الرومانية المتأخرة (كلية االداب)

مرحلة الدراسات العليا
-1اثار قبطية
-2تاريخ عام الفنون
-3تقنيات البحث االثري
-4العاج والعظم القبطي (معهد الدراسات القبطية بجامعة االسكندرية دكتوراه (منتدب خريف
-)2114خريف 2116

 -5النحت القبطي (معهد الدراسات القبطية (ماجستير جامعة االسكندرية(منتدب خريف
)2114
-6اثار قبطية ماجستير جامعة االسكندرية(منتدب ربيع )2115
 -7فن التصوير وااليقونات (معهد الدراسات القبطية بجامعة االسكندرية دكتوراه (منتدب
ربيع )2115

 -8الفن اليوناني والروماني دكتوراه جامعة دمنهور 6102 -6102
 -9الديانات في االمبراطورية الرومانية دكتوراه جامعة دمنهور 6102 -6102

االشتراك في مناقشة الرسائل

 سمات العمارة الدينية والجنائزية في النوبة في العصر البيزنطي يناير
(2100ماجستير) -جامعة االسكندرية

 دراسة ألصول العمارة المسيحية في دوقية افريقيا في العصر البيزنطي فبراير
(2100دكتوراه)  -جامعة االسكندرية

 ادوات تصفيف الشعر وزينته فيما بين اواخر القرنين الثالث والسابع الميالديين
(2100ماجستير) -جامعة االسكندرية

 تصوير الصور الشخصية على شواهد القبور القبطية ( 2100دكتوراه) جامعة
االسكندرية

 دراسة لتصوير هالة النورانية في الفن القبطي حتى منتصف القرن السابع
الميالدي (2100ماجستير) -جامعة االسكندرية

 الرسومات الجدارية في اقليم تريبوليتانيا خالل العصر الروماني يناير 2104
(دكتوراه) -جامعة طنطا

 فخار العصر الروماني المتاخر المرسوم بمصر خالل الفترة من القرن الرابع الى
السابع الميالديين ( 2104ماجستير)

 تطور تقنية نجارة المشغوالت الخشبية في الفن القبطي من القرن الثالث الى
السابع الميالدي ( 2104دكتوراه)

 تصوير القديسن المحاربين في الفن القبطي ( 2107ماجستير)

 اشكال االمفورات واواني المائدة المستخرجة حديثا في االسكندرية (دراسة الفخار
الروماني المتأخر) ( 2107 -2 -24ماجستير) جامعة االسكندرية

 الصليب في الفنون الكبرى القبطية (النحت والجداريات)
الشكل والمدلول(ماجستير) جامعة االسكندرية

 تصوير الحرف في الفن القبطي في الفترة من القرن الرابع حتى القرن السابع
الميالدي( .ماجستير) جامعة االسكندرية

 المؤثرات اليونانية في العمالت الهندية من نهاية القرن الثالث ق.م الى الربع االول
من القرن الثاني م( 2107 -4 -4.ماجستير) جامعة دمنهور

 الشواهد االثرية لثالوث طيبة في الصحراء الغربية خالل العصرين البطلمي والروماني.
(دكتوراه) جامعة االسكندرية 2107 -4 -24

 عمارة المباني التعليمية في مصر في العصر الروماني المتاخر في ضوء المكتشفات
الحديثة بكوم الدكة االسكندرية ( 2107 -7 -02ماجستير) جامعة االسكندرية

 المالبس في العصر اليوناني "دراسة اثرية" ( 2107 -7 -07ماجستير) جامعة
دمنهور

 الحياه في انطاكية من خالل فن الفسيفساء فيما بين القرنين الثاني ق.م وحتى
السادس م (دراسة اثرية) 2107 -7 -27

 دراسة لحمامات غرب الدلتا في مصر خالل العصرين اليوناني والروماني (ماجستير)
جامعة دمنهور2107 -7 -02

 اثار القديس مارجرجس الروماني القديمة في مصر (دراسة اثرية سياحية) كلية
السياحة والفنادق جامعة االسكمدرية 2107 -7 -27

 االثار القبطية المكتشفة حديثا وكيفية وضعها على الخريطة السياحية (دراسة تاريخية
اثرية سياحية) ماجستير 2109 -0 -02

 تصوير الحوريات في الفن اليوناني جامعة دمنهور (ماجستير) 2109 -7 -0

االشراف على رسائل ماجستير ودكتوراه بعنوان

 التقييم الجيومورفـولـوجى لعمليات التجوية ببعض المواقع األثرية بمُحافظة اإلسكندرية
(جامعة دمنهور )2102
 الحيوانات والطيور النيلية رمزيتها ودالالتها في الفن القبطي من اواخر القرن الثالث
الميالدي الى القرن السابع الميالدي (ماجستير خريف )2102

 اقواس النصر في شمال افريقيا في العصر الروماني في الفترة ما بين القرن االول
الميالدي الى القرن الثالث (ماجستير خريف )2102

 المباني الرومانية الدنيوية الخاصة في الفترة اليوليو كالودية – دراسة مقارنة بين
الحضر والريف (ماجستير ربيع )2102

 السالل وتصويرها في الفن الروماني الى نهاية القرن الثالث الميالدي (ماجستير ربيع
)2102

 االدوات واالالت المستخدمة في الزراعة خالل العصر الروماني (ماجستير ربيع
)2102

 رؤوس الميازيب في العمارة اليونانية من نهاية القرن السابع الى منتصف القرن
الرابع ق.م (ماجستير ربيع  )2102مناثشة  20ابريل 2107

 تصوير ذوي اللحى في الفن القبطي
االسكندرية

(دكتوراه) مركز الدراسات القبطية جامعة

 االدوات الكنسية في الكنائس القبطية (ماجستير) مركز الدراسات القبطية جامعة
االسكندرية

 العمارة بمدينة مارينا العلمين االثرية (دراسة اثرية تطبيقية)
 ادوات االنارة في الفن البيزنطي (ماجستير)
 العبيد في الفن اليوناني (ماجستير)

 رهبنة النساء في مصر حتى القرن السابع الميالدي (ماجستير) مركز الد ارسات
القبطية جامعة االسكندرية

 تصوير االباطرة واالحداث السياسية في الفن البيزنطي "اواخر القرن الثالث حتى القرن
السابع الميالدي" ماجستير جامعة دمنهور

 الموسيقى واالالت الموسيقية في القرنين الخامس والرابع ق.م ببالد اليونان
(ماجستير)

 تالل اثار مركز ابو المطامير محافظة البحيرة في العصرين اليوناني والروماني "دراسة
اثرية" ماجستير جامعة دمنهور

 الرقص في الفن اليوناني والهلينستي "دراسة اثرية" ماجستير جامعة دمنهور
 مباني المصارعة في الفن الروماني "دراسة اثرية" ماجستير جامعة دمنهور
 الكهنة والكاهنات في الفن الروماني "دراسة اثرية" (ماجستير)

 الموضوعات والزخارف المصورة على االوستراكا القبطية دراسة اثرية من خالل
مجموعة غير منشورة بالمتحف القبطي (دكتوراه) مركز الدراسات القبطية جامعة

االسكندرية

 االطفال في التصوير الجداري في الفن القبطي في الفترة ما بين القرن الرابع والقرن
العاشر الميالدي (دكتوراه) مركز الدراسات القبطية جامعة االسكندرية

خامسا :ورش عمل فى مجال ضمان الجودة:
 ورش عمل للتعرف على المشروعات التنافسية فى إطار منظومة ضمان الجودة
واالعتماد فى التعليم العالى .2119
 االشتراك فى المؤتمر الدولة المركزى األول "الجودة واألعتماد بين الواقع والطموحات
فى المقام فى جامعة القاهرة.2118

 ورشة عمل التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى.
 مفهوم التخطيط االستراتيجى.
 المعايير األكاديمية لقطاع اآلداب
 حضور جميع ورش العمل لوحده ضمان الجودة بالكلية.

ورش عمل


مهارات حوار الحضارات اليونسكو تحت اشراف الوكالة الفرانكفونية (بيروت )يونيو

2114


مهارات حوار الحضارات اليونسكو تحت اشراف الوكالة الفرانكفونية (شرم الشيخ)
 5-3مايو 2115

سادسا :الدورات


دورة اللغة العربية بكلية اآلداب تقدير جيد جدا.



دورات الكمبيوترwindows-internet-word-power point:



دورات Toefil



دورة تنمية المهارات اإلدارية في الفترة ما بين  02 -01ابريل .2112



استخدام التكنولوجيا فى التدريس في الفترة ما بين  22 -21مارس .2112



تصميم المقررات في الفترة ما بين  21 -22ابريل .2112



الجوانب المالية بالجامعات في الفترة ما بين 02 -01يونيو .2112



إعداد مشروع بحثى في الفترة ما بين  22 -22مارس .2112



إعداد وكتاب البحوث العلمية ونشرها دوليا في الفترة ما بين  02 -02مارس .2112



تطوير نظم تقويم الطالب في الفترة ما بين  01 -02فبراير .2101

اعداد بنوك االسئلة بواسطة برنامج وين ستبس في الفترة ما بين  21 -01يوليو

2101


صياغة نوعيات مختلفة من نظم التقويم



استخدام ملف االنجاز



البرنامج التدريبي لبنوك االسئلة



نظام تقويم الطالب ومفهوم الجودة في السويد

 ToTمن المركز القومي لتنمية القدرات والقيادات NCFLDفي الفترة ما بين -2-2

 2100حتى 2100-2-1


نظم الساعات المعتدة في الفترة ما بين 2100 -2 -02

( ToTالمستوى التكميلي) من المركز القومي لتنمية القدرات والقيادات

2102NCFLD


 ITOTاالكاديمية الكندية 2102



تدريب المدربين على مهارات العرض الفعال 2الى  01يونيو 2102



معايير الجودة في العملية التدريسية  -01 -01يوليو2102



االدارة الجامعية -02-02يوليو 2102



صناعة القرار واتخاذه  -20-21يوليو2102

 التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى " 6100 /06/0 - 00/01
"-6 توصيف البرامج و خرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالى " /06/0 - 06/6
6100

6100 /06/5
"-0 المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى " - 06/4
 التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالى 6102 -0 -69 -68

سابعا :أنشطة خدمة المجتمع

 عضو بالجمعية األثرية باإلسكندرية
 عضو بالجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية
 عضو باتحاد االثاريين العرب

 عضو عامل بالجمعية الجغرافية المصرية.
 عضو الصدقاء مكتبة االسكندرية

 عضو بمجلس جامعة دمنهور منذ  2118حتى االن
 عضو لجنة المكتبة بكلية االداب منذ  2112حتى .2100
 رئيس لجنة المعايير األكاديمية بمشروع الجودة بالكلية.
 منسق وحده ضمان الجوده لقسم اآلثار.
 منسق االرشاد االكاديمى لمرحلة الليسانس لقسم اآلثار.
 منسق الشكاوى بكليه اآلداب فرع دمنهور
 نائب منسق مشروع نظم تقويم الطالب واالمتحانات
 ام ييين قس ييم االث ييار والد ارس ييات اليوناني يية والروماني يية من ييذ 2111 -8 -1حت ييى
2111-12-31

 منسق اعمال مجلس ادارة مشروع نظم تقيويم الطيالب واالمتحانيات منيذ -29
2111-8

 عضو لجنة شئون التعليم والطالب منذ عام  2111حتى 2113





عضو بمجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بالكلية 2115 -2114
منسق االرشاد االكاديمى للفرقة االولى لقسم اآلثار2101 -2101
االشتراك في اعدداد الئحدة برندامج جيمرفولدوجي االثدار لكيدة العلدوم جامعدة
دمنهور (تعليم مفتوح) 2101
عضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع لعام 2116 -2115

 عضييو بمجلييس ادارة وحييدة ضييمان الج ييودة بالكلييية منييذ ابريييل  2116حت ييى
تاريخه يوليو 2117

ثامنا :مهارات اللغة
 إجادة اللغة العربية "دورة اللغة العربية من كلية االداب" بتقدير "جيد جدا".
 إجادة اللغة اإلنجليزية ( تحدث وكتابة ) -تويفل بتقدير "جيد جدا".
 إجادة اللغة الفرنسية ( تحدث وكتابة ).

 إجادة اللغة الالتينية.
 إجادة اللغة اليونانية.

تاسعا :االنشطة العلمية

 اآلثاريين العرب" الرموز المسيحية المصورة على فسيفساء الكنائس من اواخر
القرن الرابع وحتى السابع الميالدي"" 2117منشور.

 " اآلثاريين العرب " التطور الفنى للصدفه كعنصر معمارى زخرفى فى مصر فى
العصرين الرومانى والبيزنطى " "2112منشور.

 اآلثارين العرب "تيجان أعمده بازيليكا دير سانت كاتريين دراسه األصول القبطيه
لكنيسه بيزنطيه "اشتراك ونشر.

 المؤتمر الثالث لكلية اآلثار جامعه القاهره"تصوير العرش فى زخارف الحنايا
بالكنائس المصريه فيما بين القرن الرابع والسابع الميالدى.ابريل  2101منشور

 مؤتمر االثاريين العرب بالجماهيرية الليبية اكتوبر  "2101تصوير هالة النور في
الفن القبطي القديم"اكتوبر  2101منشور






كلية االداب ،جامعة دمنهور،مجلة االنسانيات ) ،طرز الواجهات المعمارية
المصورة في شواهد القبور القبطية  0200 -0202منشور
مؤتمر االثاريين العرب بالمملكة المغربية ،اكتوبر  " 2102المفاتيح فى مصر فى
العصر الرومانى :دراسة لألشكال والمدلوالت" منشور
اشكال ادوات الزراعة في العصر الروماني "دراسة اثرية " نوفمبر 3102
منشور
االشتراك في اعداد مشروع الدبلوم الفني في السياحة واالثار(جامعة المجمعة
)2102

 االشتراك في اعداد مشروع الدبلوم المهني في السياحة واالثار (جامعة المجمعة

)2102
 المؤتمر الثامن عشر لالتحاد العام لالثاريين العرب القاهرة  12-11نوفمبر
"5012أماكن االستشفاء من خالل الطرز المعمارية المصورة في فسيفساء مدبا"
"دراسة مقارنة بكنيسة القديس أبو مينا" منشور
 مؤتمر جامعة عين شمس ،مارس  " 2107الرقص في العصر القبطي
منشور

عاش ار :مجال التدريب

 تدريب اعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس
والقيادات (بجامعة دمنهور -جامعة االسكندرية) في كل من:
 مهارات العرض الفعال -التدريس الفعال

 معايير الجودة في العملية التدريسية -مهارات االتصال الفعال

 اخالقيات البحث العلمي اداب وسلوكيات المهنة -االرشاد االكاديمي

 -اتخاذ القرار وحل المشكالت

 االشراف على تنفيذ برنامج تدريب المتدربين TOTبمرحلتيه التمهيديةوالتكميلية بالجامعة

حادي عاش ار :المؤلفات العلمية:


"الموقع االثري والمواد العضوية في علم االثار اليونانية والرومانية"



"اثار بحر ايجة وايطاليا ما قبل التاريخ"



"تاريخ مصر واالمبراطورية الرومانية المتأخرة" "2111

ثاني عشر:االنشطة الطالبية:


نائب رائد اسرة هرميس بالك1لية .2117-2119



رائد أسره سيلينى 2101-2117حتى 2102



االشراف على المسابقات الطالبية (الشعر والرسم)



االشراف على مجالت الحائط الخاصة بالقسم



االشراف على المعرض االثري االول  2117-2112لقسم االثار والدراسات



االشراف على المعرض االثري الثاني  2117-2101لقسم االثار



نائب رائد اسره جنوسي 2107 -2104



االشراف على اعداد االبحاث الطالبية الفردية والمجمعة والمطبوعة



األش ارف على رسائل الماجستير والدكتوراه



االشراف على ندوة ""السكندريات االثرية واالصبوحة الشعرية" -02-07



االشراف على مشروع مصر (المرحلة االولى -المرحلة الثانية)2102



االشراف على تنفيذ مشروع العقد االجتماعي2102

اليونانية والرومانية.

والدراسات اليونانية والرومانية.

والبرتفوليو

 2101بجامعة دمنهور.

ثالث عشر :الزيارات الميدانية


االشراف على الزيارات الميدانية لبعض المواقع االثرية والمتاحف



القيام برحالت علمية الى القاهرة لزيارة األماكن األثريه بها.



القيام برحالت علمية الى الفيوم لزيارة االماكن االثرية بها عامي -2117



القيام برحالت علمية الى مدينة رشيد لزيارة الماكن االثرية بها



المشاركة في االحتفال بيوم اليتيم بدار االيتام باالبعدية في  01مارس



المشاركة في احتفالية تكريم امهات الشهداء ضمن مجموعة شباب دمنهور

باالسكندرية لطالب القسم

2101

2101

في حب مصر.



االشراف على الزيارات الميدانية لبعض المواقع االثرية بمحافظة البحيرة



نائب رائد اسرة جنوسي عام 2107 -2104



نائب رائد اسرة كيوبيد عام 2107 -2107



اخر تحديث في 2117-7-11

لطالب القسم

