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األطـــــــــــــــــــى  :ػهيبء ػجذهللا ػجذانؼشيش أثٕػهٕ.
رــبريخ انًيــــــالد  15 :أغظطض .3891
يكــــبٌ انًيـــــالد  :ديُٕٓر  ،يحبفظخ انجحيزح.
انجُظيـــــــــــــــخ  :يصزيخ.
انجزيذ اإلنكززَٔي Aliaa.aboollo@gmail.com:
رهيفٌٕ انًُـــــشل5101103130 :
انًحًــــــــــــــٕل53335181119:

البيانات الوظيفية






انكهيــــــــــــــــــــخ  :اآلداة  ،جبيؼخ ديُٕٓر.
انمظــــــــــــــــــــى  :انزبريخ ٔاآلصبر انًصزيخ ٔاإلطالييخ.
انذرجخ انٕظيفيـــخ  :يذرص ثكهيخ اآلداة جبيؼخ ديُٕٓر.
انزخصـص انؼـــــبو :انزبريخ ٔ اآلصبر انًصزيخ ٔ األطالييخ.
انزخصص انذليـــك :انزبريخ انمذيى

المؤھالت العلمية
 انذكزٕراِ في األداة  -لظى انزبريخ ٔاآلصبر انًصزيخ ٔاألطالييخ -جبيؼخ ديُٕٓر ،ثًزرجخ
انشزف األٔني يغ انزٕصيخ ثبنطجغ ٔرذأنٓب ثيٍ انجبيؼبد ػبو ٔ ، 9538ػُٕاٌ أطزٔحخ
انذكزٕراِ "ثيظبٌ  ،ثيذ شبٌ دراطخ ربريخيخ حضبريخ حزي انغشٔ انيَٕبَي" .9538 ،
 يبجظزيزفي األداة  -لظى انزبريخ ٔاآلصبر انًصزيخ ٔاألطالييخ  -جبيؼخ األطكُذريخ فزع
ديُٕٓر -ثزمذيز يًزبس ػبو ٔ ، 9533ػُٕاٌ أطزٔحخ انًبجظزيز" رذْٕر أحٕال يصز
انذاخهيخ في ػصز األطزريٍ انزبطؼخ ػشز ٔانؼشزيٍ ".
 نيظبَض األداة في انزبريخ -لظى انزبريخ ٔاآلصبر انًصزيخ ٔاألطالييخ  -جبيؼخ األطكُذريخ-
فزع ديُٕٓر-دٔر يبيٕ  9551ثزمذيز جيذجذا يغ يزرجخ انشزف  ،األٔني ػهي انذفؼخ جبيؼخ
األطكُذريخ ،كهيخ اآلداة ثذيُٕٓر.

التدرج الوظيفي
 يذرص ثمظى انزبريخ ،جبيؼخ ديُٕٓر يُذ  91فجزايز ٔ 9538حزي اآلٌ.
 يذرص يظبػذ ثمظى انزبريخ  ،جبيؼخ ديُٕٓر يُذ ػبو . 9533
 يؼيذ ثمظى انزبريخ ٔاألصبر انًصزيخ ٔاألطالييّ يٍ  9551حزي ػبو . 9533

الدراسات األساسية من قسم التاريخ واآلثار المصرية واألسالمية
 فرع التاريخ األسالمي:
ربريخ انذٔنخ انؼزثيخ،ربريخ يصز األطاليي،ربريخ انذٔنخ انؼجبطيخ،ربريخ انًغزة ٔاألَذنض،
حضبرح ٔآصبر اطالييخ

 فرع التاريخ الوسيط:
ربريخ ٔحضبرح أرٔثب في انؼصٕر انٕططي،ربريخ انذٔنخ انجيشَطيخ ٔ حضبررٓب،ػصز
انحزٔة انصهيجيي
 فرع ا لتاريخ الحديث والمعاصر:
ربريخ انؼبنى انؼزثي انحذيش،ربريخ أرٔثب انحذيش،ربريخ انشزق األلصي  ،انزبريخ األيزيكي،
انؼاللبد انذٔنيخ
 فرع التاريخ اليوناني والروماني:
ربريخ انيَٕبٌ ٔحضبررّ،ربريخ انزٔيبٌ ٔحضبررٓى،ربريخ يصز في انؼصز انجطهًي،يصز
ٔاأليجزاطٕريخ انزٔيبَيخ

الدراسات التخصصية من قسم التاريخ واآلثار المصرية واألسالمية
 ربريخ يصزانمذيًخ حزي دخٕل األطكُذر األكجز يصز  119لجم انًيالد ٔحضبررٓب  ،ربريخ
انشزق األدَي انمذيى ٔحضبررّ

الدورات التدريبية














يؼبييز انجٕدح في انؼًهيخ انزؼهيًيخ في انفززح يٍ  0-1يبيٕ . 9531
إػذاد انًشزٔػبد انزُبفظيخ نزًٕيم انجحٕس في انفززح يٍ  91-99إثزيم . 9530
رذريت انًزذرثيٍ في انفززح يٍ  1أثزيم إني  8يبيٕ 9531
انزخطيظ األطززاريجي في انفززح  95-38ديظًجز9539
أطبنيت انجحش انؼهًي في انفززح  98-92طيزًجز9533
أخالليبد انجحش انؼهًي في انفززح  38-32يٕنيٕ9533
يٓبراد انؼزض انفؼبل في انفززح  91-91يٕنيٕ 9533
انُشز انذٔني نهجحٕس انؼهًيخ  1في انفززح  9فجزايز 9535
انظبػبد انًؼزًذح في انفززح  33-8ديظًجز 9552
انزذريض انفؼبل في انفززح  2-1يبرص9552
رمٕيى انزذريض في انفززح  1-1يبرص9551
انزذريض ثبنزكُٕنٕجيب في انفززح  1-3أثزيم 9551
يٓبراد األرصبل انفؼبل في انفززح 2-1يَٕيٕ9550

ورش العمل







األػذاد نهشيبراد انًيذاَيخ في انفززح  15-99أكزٕثز 9535
َشز صمبفخ انجٕدح انشبيهخ في انفززح  98يَٕيٕ9535
األطزجيبٌ في انفززح 3يَٕيٕ9535
انشيبراد انًيذاَيخ في انفززح  98يبيٕ9535
انًؤطظبد انزؼهيًيخ في ظم صمبفخ انجٕدح في انفززح  39يبيٕ9535
ػزض َزبئج انزحهيم انجيئي في انفززح  99أثزيم

النــدوات
 انًشبركخ انًجزًؼيخ في انفززح  91فجزايز9535
 انزخطيظ األطززاريجي في يؤطظبد انزؼهيى انؼبني في انفززح  8يَٕيٕ9558
 انزمٕيى انذاري نهكهيخ في ضٕء يؼبييز انجٕدح ٔاألػزًبد في انفززح  91يبيٕ9558

المنشورات البحثية
 ثحش ثؼُٕاٌ " رذْٕر احٕال يصز انذاخهيخ في ػصز األطزريٍ انزبطؼخ ػشز ٔ انؼشزيٍ،
يجهخ األَظبَيبد -كهيخ األداة ،انؼذد .9539، 18
 ثحش ثؼُٕاٌ " ػاللبد يصز انظيبطيخ ٔانؼظكزيخ ثًذيُخ ثيظبٌ يُذ ػصزانذٔنخ انحذيضخ ٔحزي
ثذايخ ػصز األَزمبل انضبنش"  ،يجهخ األَظبَيبد -كهيخ األداة ،انؼذد .9539 ، 10

المشاريع
 انززشح نهًشبركخ في حفبئز رم األثمؼيٍ ثًحبفظخ انجحيزح ضًٍ انفزيك األصزي 9530

