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المؤهل  :دكتوراه في اآلداب من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية  -كلية اآلداب
 جامعة االسكندرية .ورسالة الدكتوراه بعنوان "الجبال وحضارة اليونان فيي ضيوا المصيادر اليونانيية مين
أبوللونيوس الرودي حتى باوسانياس".
الوظيفة الحالية  :مدرس بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية  -كلية اآلداب  -جامعة
دمنهور.
تاريخ الميالد  10:ديسمبر.
الجنسية  :مصرية .

الشهادات :
-

عام :2016
 oإفييادة ميين مركيية تنمييية أعضيياا هيئيية التييدريس والقيييادات ااصيية باتمييام
المصفوفة التدريبية الااصة بالمدرس وذلك في البرامج اآلتية:
 معايير الجودة في العملية التدريسية
 نظم الساعات المعتمدة
 نظم إدارة المراجع البحثية
 الجوانب القانونية والمالية في األعمال الجامعية
 تنظيم المؤتمرات العلمية
 النشر الدولي للبحوث العلمية
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 عام : 2015 oشهادة من للمشاركة في ورشة عمل التيرميم التابعية للمركية الثقيافي ليل
العربيية  Centre Culturel Du Patrimoine Arabeبفرنسيا
 C.C.D.P.Aبتاريخ  5يناير 9615
 oشهادة من مكتبة اإلسكندرية بحضور مؤتمر القمة اليدولي الرابيع للكتياب
في الفترة  7/0نوفمبر .9615
عام :9612
 oإفادة من مكتبة اإلسكندرية بالمشاركة بالنشير فيي موقيع مصيريات ببحيث
علمي بعنوان "صور مين حركيات التي مر السياسيي والعسيكري فيي مصير
االل عصر البطالمة".
 oشهادة من الجمعية التونسية لدراسة الةمن الرابع بالمشاركة بالقاا بحث
بعنوان:
"Natural and Human Impacts on the Egyptian Northern Lagoons:Between the
Ptolemaic and Roman Eras: In the Light of Greek and Latin Sources, Mareotis
"and Sirbonis, A Case Study.
 oشهادة تقدير من كلية اآلداب جامعة دمنهور لريادتي ألسرة سوا بالكلية.

عام :9612
 oشهادة من جامعة سنجور بعنوان:
- Certificat de Formation Formation de Formateurs du 08 au
Decembre 2013: Creation et Gestion d'un cours en ligne.
Agence Universitaire de la Francophonie & Universite
Senghor.
 oإفااة م ااي اآلااب جا جة دة هااب مشااكة فة لجااةة ب فاام مااب ج ا ج ا
األستاذ الدكتور محمد مجيدي تيراب األسيتاذ بكليية اآلداب جامعية دمنهيور
واألسيتاذ اليدكتور  Christophe Morhangeاألسيتاذ بجامعية اكيس-
مارسيييليا بفرنسييا علييى رسييالة دكتييوراه بعنييوان " مدينيية اإلسييكندرية منييذ
العصيير البطلمييي حتييى نهاييية القييرن العشييرين دراسيية جيومورفولوجييية
وجيوأركيولوجية" للطالبة منا محمد عصام حسن العسال.
 عام :9619 oشهادة تفيد المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي األول العلوم اإلنسانية في
القرن الحادي والعشرين كلية اآلداب جامعة الفيوم.
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عام 9662م :
دكتييوراه فييي اآلداب ميين قسييم اآلثييار والدراسييات اليونانييية والرومانييية  -كلييية
اآلداب  -جامعييية االسيييكندرية بعنوان"الجبيييال وحضيييارة اليونيييان فيييي ضيييوا المصيييادر
اليونانية من أبوللونيوس الرودي حتى باوسانياس" بتقدير :مرتبة الشرف األولى.
-

-

-

-

عام 9662م :
إفادة من مركة تنمية أعضاا هيئة التيدريس والقييادات ااصية باتميام المصيفوفة
التدريبية الااصة بالمدرس المساعد وذلك في البرامج اآلتية:
 مهارات العرض الفعال
 استادام التكنولوجيا في التدريس
 أاالقيات وآداب المهنة
 االتجاهات الحديثة في التدريس
 مهارات االتصال الفعال
 التدريس الفعال
عام 9662م :
ماجسييتير فييي اآلداب ميين قسييم اآلثييار والدراسييات اليونانييية والرومانييية  -كلييية
اآلداب  -جامعة االسكندرية  ،ورسالة الماجستير بعنوان "الدلتا والساحل الشمالي من
هيرودوت حتى استرابون"
بتقدير :ممتاة.
عام 9665م :
الراصيية الدولييية لقيييادة الحاسييب اآللييى المعروفيية باسييم  -ICDLكمييا اجتييةت
بتفوق ااتبار الـ  ICDL+بمكتبة االسكندرية أثناا عملي بها.
 عام 9669شهادة في إجادة اللغة األلمانية من معهد جوته.
عام 1220م :
ليسيانس اآلداب ميين قسيم اآلثييار والدراسيات اليونانييية والرومانيية فييي دور مييايو
 1220بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف ( المركة األول على دور مايو)1220

الابرات:




العمل لفترة بعد التارج كمفتشة آثار بهيئة اآلثار باالسكندرية.
العمل لفترة في تدريس اللغة اإلنجليةية.
دراسة اللغة األلمانية بمعهد جوته باالسكندرية.
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العمييييل باحثيييية بمكتبيييية االسييييكندرية( بعييييد الحصييييول علييييى درجيييية الماجسييييتير) فييييي

 9662/19/15وحتيييى تعيينيييي كميييدرس مسييياعد بكليييية اآلداب  -جامعييية االسيييكندرية -فييير
دمنهور ،وذلك في .9667/2/1
القدرة على استادام القواميس والموسوعات العلمية في ادمة األساليب البحثية بعيدة

لغات وذلك في إطار التاصص العام والدقيق.
االنتداب للعمل باحثة في مكتبة االسكندرية من  9616/1/1وحتى عام .9619

مستشار بقسم البحوث بمكتبة االسكندرية.

Certificat de Formation Formation de Formateurs du 08 au

Decembre 2013: Creation et Gestion d'un cours en ligne. Agence
Universitaire de la Francophonie & Universite Senghor.
أمييين مجلييس قسييم اآلثييار والدراسييات اليونانييية والرومانييية – كلييية اآلداب -جامعيية

دمنهور من  9611/1/1وحتى .9612/2/1
منسييق الجييودة بقسييم اآلثييار والدراسييات اليونانييية والرومانييية – كلييية اآلداب -جامعيية

دمنهور للفصل الدراسي األول للعام الجامعي .9612/9612
مستشار اللجنة الفنية بكلية اآلداب جامعة دمنهور في عام  9619وحتى عام .9610

االشتراك مع األسيتاذ اليدكتور محميد مجيدي تيراب واألسيتاذ اليدكتور Christophe

 Morhangeفي لجنة اإلشراف على رسالة دكتوراه بعنوان " مدينة اإلسكندرية منيذ العصير
البطلمي حتى نهايية القيرن العشيرين دراسية جيومورفولوجيية وجيوأركيولوجيية" للطالبية منيا
محمد عصام حسن العسال في عام .9612
المرشد األكاديمي العام لقسيم اآلثيار والدراسيات اليونانيية والرومانيية – كليية اآلداب-

جامعة دمنهور للعام الجامعي  ،9612/9612وعام  ،9615/9612وعام .9610\9615
الجمعيات واألندية:
 عضو باالتحاد العام لآلثاريين العرب عضو بجمعية اآلثار باإلسكندرية عضو بالجمعية المصرية للتغيرات البيئية عضو عامل بنادي سموحة الرياضي االجتماعياللجان
 لجييان الجييودة :عضييو بلجنيية المعييايير األكاديمييية بييالجودة بكلييية اآلداب – جامعييةاالسييكندرية  -فيير دمنهييور ،9662عضييو بلجنيية البييرامج والمقييررات الدراسييية
 ،9615\9612عضو بلجنة البحث العلمي .9610\9615
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 -اللجان المنبثقة بالكلية:

-

-

 oعضو بلجنة األجهةة والماتبرات العلمية بكلية اآلداب – جامعة
االسكندرية  -فر دمنهور.9616
 oعضو بلجنة العالقات الثقافية بكلية اآلداب – جامعة
دمنهور.9619/9611 ،9611/9616
 oعضو بلجنة ادمة المجتمع  9612/9619و 9612/9612بكلية
اآلداب جامعة دمنهور.
عضو بلجنة المكتبة  9615/ 9612و9610 \ 9615بكلية اآلداب -جامعة
دمنهور.
أعمال الكنترول واالمتحانات:
 oعضو بلجنة تظلمات الطالب بكلية اآلداب –جامعة االسكندرية – فر
دمنهور .9616
 oعضو بلجنة المراجعة .9612\9619
 oرئيس كنترول الفرقة الثالثة للعام الجامعي 9619/9611والفرقة األولى
للعييييييام الجييييييامعي  9612/9619وللفرقيييييية الثالثيييييية للعييييييام الجييييييامعي
 9612/9612بقسيييم اآلثيييار والدراسيييات اليونانيييية والرومانيييية – كليييية
اآلداب -جامعة دمنهور ،وللفرقة الثالثية  ،9615\9612وللفرقية الثالثية
.9610\9615
عضو بلجنة الحاسب اآللي بكلية اآلداب جامعة دمنهور في عام .9612
رائد ألسرة سوا لعامي  9615/9612و 9610/9615وحصلت األسرة على
شهادة تقدير من المركة األقليمي لنقل الدم بدمنهور التابع لوةارة الصحة
واالسكان -ادمات نقل الدم القومية
المؤتمرات والندوات والمحاضرات والبحوث:

االشتراك بصفة تطوعية فيي التنظييم لالحتفيال بميرور  116سينة عليى انشياا جمعيية

اآلثار باالسكندرية.
االشتراك بالحضيور فيي الميؤتمر السيابع "الجيودة والتيدريب والتنميية الشياملة" اليذي

عقد في 9662/19/5،0للجمعية المصرية للجودة والتدريب.
االشتراك ببحث بعنوان "دلتا النيل وفروعها القديمة في ضوا المصيادر اليونانيية مين

القرن الايامس حتيى القيرن األول ق.م ".والبحيث منشيور فيي المجلية المصيرية للتغيير البيئيي
العدد الثالث .9611
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االشييتراك بالحضييور والبحييث فييي المييؤتمر الييدولي األول بكلييية اآلداب  -جامعية الفيييوم

مارس  9619بعنوان "المدارس السكندرية القديمة ونظريات العلم الحديث".

.9619

القاا محاضرة بمكتبة اإلسكندرية بعنوان تياريخ مكتبية اإلسيكندرية القديمية فيي ميايو

االشتراك بالحضور والبحث في ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريايية ،12-17

91أبريل  9619بعنوان "حركيات التي مر فيي اليبالط البطلميي منيذ نشياة حكيم البطالمية لمصير
حتى عصر كليوباترا السابعة".
تاليف ومراجعة العديد من البحوث العلمية الااصة بمشرو االسكندرية بقسم البحوث

بمكتبة االسكندرية.

.9612

القيياا محاضييرة بمكتبيية اإلسييكندرية بعنييوان كليوبيياترا السييابعة والرومييان فييي مييايو

االشتراك مع أعضاا قسم البحوث في تاليف واعداد كتاب الفلك -تحيت الطبيع -بمكتبية

االسكندرية.
القيياا محاضييرة بمكتبيية االسييكندرية بعنييوان بييارايتونيوم األرض واالنسييان فييي ضييوا

المصادر اليونانية والالتينية في مايو .9612
"الجةر ودورها في العالقات السياسية اليونانية إبيان القيرن الايامس قبيل المييالد فيي

ضوا المصادر اليونانية" نشر بالمجلة المصرية للتغير البيئي .9619
"االئتالفييييييييات الشييييييييعبية والسياسييييييييية فييييييييي نهاييييييييية حكييييييييم البطالميييييييية لمصيييييييير

فييي ضييوا المصييادر اليونانييية والالتينييية" بحييث فييي المييؤتمر الاييامس عشيير لالتحيياد العييام
لآلثاريين العرب الذي عقد بالمملكة المغربية .9619
""The Topography of Greek Mountains in the Light of Greek Sources.

بحيث نشير فيي ميؤتمر Symposium with international participation „Problems and
perspectives of hilly-mountain areas - Ohrid 12-15.IX.2013.

نج فحث فهمكجن "صكة ي ح ةت ج تآ ج سآلةسم وج هسك ي فم ص خالل عصا

ج بطة لااب" فاام كصاا ص ا بةت فلكتبااب ج سااكم ةبب فاام  ،4102وذ ااف فاام إاااةة جتحت ااةتت
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ج خةصب فهمكجن " ص و ب ج سآلة م وج بة م" ،ج تام نملتشاة ج لكتباب تحت اةل فلا وة نةفهاكن
عة ة عاى نص ن تكف .0791

االشييتراك بالحضييور والبحييث بعنييوان "Natural and Human Impacts on the

Between the Ptolemaic and Roman Eras: In the Egyptian Northern Lagoons:
"Light of Greek and Latin Sources, Mareotis and Sirbonis, A Case Study.

في مؤتمر الذي انعقد في مايو  9612بتونس.
االشييتراك بالحضييور والبحييث بعنييوان "أبعيياد الدعاييية السياسييية لفتوحييات اإلسييكندر

وتاثيرها في المجال الدولي في ضوا المصادر اليونانية والالتينية" في المؤتمر السيابع عشير
لالتحاد العام لآلثاريين العرب .9612
االشتراك بمحاضرة عن الحياة الثقافية بمكتبة اإلسكندرية القديمية ضيمن فعالييات أييام

التراث السكندري للسنة الاامسة بمكتبة اإلسكندرية في نوفمبر .9612
االشتراك بمحاضرة بعنيوان أبعياد الدعايية السياسيية لفتوحيات اإلسيكندر وتاثيرهيا فيي

المجال الدولي في ضوا المصادر اليونانية والالتينية في مكتبة اإلسكندرية .9615


محاضرة في مركة االبدا

في 9615بعنوان "دلتا النيل وفروعه".

االشتراك بمحاضرة بعنوان حرب اإلسكندرية بمكتبة اإلسكندرية القديمة ضمن فعاليات

أيام التراث السكندري للسنة السادسة بمكتبة اإلسكندرية في .9615
االشتراك بمحاضرة بعنوان احياا التراث األدبي اليوناني في مدينة اإلسكندرية القديمة

في المركة الثقافي اليوناني في  99ديسمبر .9615
الحصييول علييى اطيياب شييكر ميين مؤسسيية الثقافيية اليونانييية باالسييكندرية عيين القيياا

محاضرة بعنوان "كليوباترا السابعة ونهاية مملكة البطالمة في مصر" في  2فبراير .9610
الحصول على اطاب شكر من مكتبة اإلسكندرية عن القياا محاضيرة بعنوان"الكيوارث

الطبيعية والبشرية لبحيرات الساحل الشمالي لمصر في ضوا المصيادر الكالسييكية" فيي ميايو
.9617
اللغات:
 اللغة العربية :اتقان
 اللغة اإلنجليةية:اتقان
 اللغة األلمانية:اتقان
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 اللغة اإليطالية :متوسط
 اللغة اليونانية القديمة :اتقان
 اللغة الالتينية :اتقان
 لغة الحاسب اآللي :اتقان ومهارة ااصة في استادام الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت).
الهوايات
اليييرحالت العلميييية والترفيهيييية -األنشيييطة االجتماعيييية -التسيييوق -سيييما الموسييييقى
واألغاني العربية.
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