
 

 

 سيرة ذاتية 

 

 
 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 
  

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـًا: 
 

 التقدير التخصص البلد لجامعـــةاســم ا ســنة التخـرج الدرجـة

 جيد  اثار يوناني روماني مصر االسكندرية جامعة 1992 الليسانس
يرالماجست يتمهيد   اثار يوناني روماني مصر جامعة االسكندرية 3991 

 إمتياز اثار يوناني روماني مصر جامعة االسكندرية 3999 الماجستير

إمتياز مع مرتبة  ثار يوناني رومانيا مصر جامعة االسكندرية 5002 الدكتوراه
 الشرف األولى

 
 

 ثـالـثـًا: الرسائل الجامعية
 

 التقدير المشرفون عنوان الرسالة الرسالة

فن الفسيفساء فى العالم المسيحى فى  رسالة الماجستير
 عصر األمبراطور جستنيان

 فوزي الفخراني ا.د
 االثار اليوناني والرومانيأستاذ 

 يةاالسكندر جامعة 

 إمتياز

 رسالة الدكتوراه
الموضوعات واألساليب الفنية 
للمنحوتات العاجية فى العصر 

 عزت زكي قادوسأ.د. 
أستاذ االثار اليوناني والروماني 

 إمتياز مع مرتبة الشرف األولى

 سماح محمد الصاوي ابراهيم االسم
 دكتوراه المرتبة العلمية

 .االثار والدراسات اليونانية والرومانيةقسم  – اآلدابكلية  –االسكندريةجامعة  جهة العمل
 "اثار رومانية متأخرة والفن القبطياثار يوناني روماني " التخصص

 03552772500 الجوال
 samelsawy@hotmail.com البريد االلكتروني

 االثار والدراسات اليونانية والرومانية. قسم  –كلية اآلداب  – جامعة دمنهور العنوان

mailto:samelsawy@hotmail.com
mailto:samelsawy@hotmail.com


2 

 

دراسة اثرية لتيارات الفن  -البيزنطى
الشعبى فى الفترة ما بين نهاية القرن 

 الرابع وحتى السابع الميالدى،".

 جامعة اإلسكندرية

جدان الشريفو  د.   

مدرس األثار اليونانية والرومانية 
 جامعة اإلسكندرية

 

 والخبرات السابقة)الداخلي والخارجي(   التدرج الوظيفى: رابعا  
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 مدرس
فرع  -جامعة االسكندرية -قسم اآلثار التاريخ 

 31/2/2002 دمنهور

 رس مد
جامعة  -قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية

    2002يوليو فرع دمنهور -االسكندرية

جامعة  -قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية استاذ مساعد
    2032 -5 -22    دمنهور

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئه التدريس بجامعة  منسق عام التدريب 
 2030-30- 22 -حتى 9/3/2030 منهورفرع د –االسكندرية 

تنمية قدرات لمركز المدير التنفيذي 
جامعة  -أعضاء هيئه التدريس 

 دمنهور

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئه التدريس جامعة 
 دمنهور

 حتى االن 29-33-2030

 

من "مدرب )محترف( معتمد 
المركز القومي لتنمية قدرات 
اعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 "NCFLDق الوسط بالشر 

 2032 جامعة االسكندرية -دمنهورجامعة 

معتمد باالكاديمية مدرب دولي "
 "الكندية

 2032 دمنهورجامعة 

بالهيئة القومية  "مراجع خارجي 
 "لضمان جودة التعليم واالعتماد

 2031 دمنهورجامعة 

جامعة  -قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية استاذ
    2038 -8 -29    دمنهور

 2039-3 -32 للدراسات العليا والبحث العلمي قائم بعمل وكيل كلية االداب 
 

 (االولى)داخل جامعة دمنهور  مرحلة الليسانس : المقررات التي قام العضو بتدريسهاخامساً 
 

 الكلية الفرقة اسم المقرر 
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 جامعة دمنهور(وخارج مرحلة الدراسات العليا )داخل ب المقررات التي قام العضو بتدريسها:  سادساً 
 

 

 الكلية المرحلة اسم المقرر 
 االداب ماجستير اثار قبطية 3
 االداب ماجستير ريخ عام الفنونتا 2
 االداب ماجستير تقنيات البحث االثري 1
 مناهج البحث االثري 4

 
 االداب ماجستير

ماجستير برنامج التبادل الدولي  تاريخ مصر القبطية واثارها 5  
2035 -2034برنامج ايراسموس لعام   

 االداب

باالدا دكتوراه الديانات في االمبراطورية الرومانية 2  
 االداب دكتوراه الفن اليوناني والروماني 2
 -ابكلية االد -معهد الدراسات القبطية ماجستير  النحت القبطي 8

 جامعة االسكندرية
 -ابكلية االد -معهد الدراسات القبطية ماجستير اثار قبطية 9

 جامعة االسكندرية

 التربية الثانية -االولى تاريخ اليونان والرومان 3
 العلوم الثالثة -الثانية الثارمدخل علم ا 5
 االداب االولى حفائر ومتاحف 1
 اثار بحر ايجة وايطاليا 0

 
 االداب االولى

 االداب الثانية عمارة يونانية 2
 االداب الثانية فن هلينستي 7
 االداب الثالثة فخار روماني وبيزنطي 2
 االداب الثالثة فن الواليات الرومانية 8
 االداب الرابعة وقبطيةاثار بيزنطية  9
 االداب الرابعة اثار اسكندرية والدلتا 30
ةدراسات كالسيكي -الثانية فن يوناني 33  االداب 
الثة الث -النانية -الثانية اثار تاريخ مصر في العصر البطلمي 35

 تاريخ
 االداب

خالرابعة تاري -الثالثة اثار تاريخ مصر واالمبراطورية الرومانية 31  االداب 
 االداب الرابعة تاريخ مصر واالمبراطورية الرومانية المتأخرة 30
 االداب االولى ادب يوناني والتيني 32



4 

 

 -اباالد كلية -معهد الدراسات القبطية دكتوراه العاج والعظم القبطي 30
 جامعة االسكندرية

 -ابكلية االد -معهد الدراسات القبطية دكتوراه فن التصوير وااليقونات 33
 جامعة االسكندرية

 

 منشورةاألبحاث العلمية السابعا: 
 

 

لبحيرة عبر رؤية اثرية لجدارية االباء االوائل بدير السريان بوادي النطروة، دراسة مقارنة،المؤتمر العلمي الدولي االول، ا 1
 )مشترك( 2038ابريل  32 -33العصور رؤية تنموية مستقبلية، بكلية االداب ،

2 Jar-Stands in Coptic Art Two Unpublished Examples in the Museum of Coptic Art in Cairo, 
Bulletin of  Faculty of Arts,  Damanhour University Vol. 50, (2018)   

ة االنسانيات، شفاء من خالل الطرز المعمارية المصورة في فسيفساء مدبا "في العصر الروماني المتأخر"  ،دورياماكن االست  3
(2032، )49كلية االداب، جامعة دمنهور، العدد رقم   

ثار جمعية اال الصور المعبرة عن التعليم  المسيحي الديني في الفن القبطي، دورية دراسات اثرية وتاريخية من مطبوعات 4
2032(، 32باالسكندرية، العدد رقم )  

جامعة عين -النقوش الرقص في الفن القبطي ،المؤتمر الدولى األول، بعنوان الحياه اليومية فى العصور القديمة، معهد البردى و  5
2032مارس  13-29شمس ،من   

2031 شرم الشيخ نوفمبر -ين العرب أشكال أدوات الزراعة في العصر الروماني المؤتمر السادس عشر التحاد اآلثاري 6  
العام لألثرين العرب ،الجزء  ،المؤتمر الخامس عشر، األتحاددراسة لألشكال والمدلوالت فى مصر فى العصر الرومانيالمفاتيح  7

 .2032-األول )المملكة المغربية( ، اكتوبر 
-12العدد  –جامعة دمنهور  -كلية األداب –اإلنسانيات طرز الواجهات المعمارية المصورة في شواهد القبور القبطية ،دورية  8

 .2033-يونيو 
 منشور 2030" تصوير هالة النور في الفن القبطي القديم"اكتوبر 2030مؤتمر االثاريين العرب بالجماهيرية الليبية اكتوبر  9

كنائس المصريه فيما بين القرن الرابع والسابع المؤتمر الثالث لكلية اآلثار جامعه القاهره"تصوير العرش فى زخارف الحنايا بال 11
 منشور 2030الميالدى.ابريل 

 ن دراسه األصول القبطيه لكنيسه بيزنطيه "اشتراك ونشر.ن أعمده بازيليكا دير سانت كاترياآلثارين العرب "تيجا 11
 " منشور2008الرومانى والبيزنطى "التطور الفنى للصدفه كعنصر معمارى زخرفى فى مصر فى العصرين  اآلثاريين العرب " 12
 2002اآلثاريين العرب" الرموز المسيحية المصورة على فسيفساء الكنائس من اواخر القرن الرابع وحتى السابع الميالدي" 13

 "منشور.
  

 االشتراك في مناقشة الرسائل العلمية ثامنا: 
 

 الجامعة -الكلية الدرجة اسم الرسالة 
نية والجنائزية في النوبة في العصر سمات العمارة الدي 3

 البيزنطي
 االسكندرية - اداب 2013 ماجستير يناير

 
دراسة ألصول العمارة المسيحية في دوقية افريقيا في  2

 العصر البيزنطي
االسكندرية –اداب  2031دكتوراه فبراير   
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ادوات تصفيف الشعر وزينته فيما بين اواخر القرنين  1
 الديينالثالث والسابع المي

2031ماجستير  االسكندرية –اداب    

2031دكتوراه  تصوير الصور الشخصية على شواهد القبور القبطية 4 االسكندرية –اداب    

دراسة لتصوير هالة النورانية في الفن القبطي حتى  5
 -)ماجستير(2031منتصف القرن السابع الميالدي 

2031ماجستير  االسكندرية –اداب    

دارية في اقليم تريبوليتانيا خالل العصر الرسومات الج 2
 الروماني 

 

2034دكتوراه يناير  طنطا  -االداب   

فخار العصر الروماني المتاخر المرسوم بمصر خالل  2
 الفترة من القرن الرابع الى السابع الميالديين 

2034ماجستير  االسكندرية –اداب    

لقبطي تطور تقنية نجارة المشغوالت الخشبية في الفن ا 8
 من القرن الثالث الى السابع الميالدي 

2034دكتوراه  االسكندرية –اداب    

 2035ماجستير  تصوير القديسن المحاربين في الفن القبطي  9
 

االسكندرية –اداب   

اشكال االمفورات واواني المائدة المستخرجة حديثا في  30
 االسكندرية )دراسة الفخار الروماني المتأخر( 

0352ماجستير  االسكندرية –اداب    

 الصليب في الفنون الكبرى القبطية )النحت والجداريات(  33
 الشكل والمدلول            

االسكندرية –اداب  ماجستير  

تصوير الحرف في الفن القبطي في الفترة من القرن  32
 الرابع حتى القرن السابع الميالدي. 

االسكندرية –اداب  ماجستير  

ليونانية في العمالت الهندية من نهاية القرن المؤثرات ا 31
 الثالث ق.م الى الربع االول من القرن الثاني م. 

2032ماجستير  دمنهور -االداب   

الشواهد االثرية لثالوث طيبة في الصحراء الغربية خالل  34
 العصرين البطلمي والروماني

2032دكتوراه  االسكندرية –اداب    

ية في مصر في العصر الروماني عمارة المباني التعليم 35
المتاخر في ضوء المكتشفات الحديثة بكوم الدكة 

 االسكندرية 

2032ماجستير مايو  االسكندرية –اداب    

جامعة دمنهور  -االداب  2032مايو  ماجستير المالبس في العصر اليوناني "دراسة اثرية" 32  
 الحياه في انطاكية من خالل فن الفسيفساء فيما بين 32

 القرنين الثاني ق.م وحتى السادس م )دراسة اثرية( 
2032ماجستير مايو  جامعة دمنهور  -االداب   

ين دراسة لحمامات غرب الدلتا في مصر خالل العصر  38
 اليوناني والروماني

 

2032ماجستير سبتمبر  دمنهور -االداب   

اثار القديس مارجرجس الروماني القديمة في مصر  39
 احية( )دراسة اثرية سي

2032ماجستير سبتمبر   كلية السياحة والفنادق 
 االسكندرية

2032ماجستير يناير االثار القبطية المكتشفة حديثا وكيفية وضعها على  20  كلية السياحة والفنادق 
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 االشراف على الرسائل العلمية تاسعا: 
 

 االسكندرية الخريطة السياحية 
2032ماجستير يونيو   في  الفن اليوناني جامعة دمنهور تصوير الحوريات  23 جامعة دمنهور  -اباالد   
العناصر المعمارية المميزة للكنائس القبطية االرثوذكسية  22

 في الفترة من القرن الرابع وحتى القرن الثامن الميالدي
2032ماجستير   معهد الدراسات القبطية 

االسكندرية –اداب   
الكنائس واالديرة االثرية للقديس مارمينا العجايبي بالوجه  21

 ة البحري والقاهر 
2032ماجستير اكتوبر   كلية السياحة والفنادق 

االسكندرية   
2038ماجستير فبراير  زخارف القنينات والعلب في الفن القبطي  24 دمنهور -االداب   
2038ماجستير ابريل  زخرفة النخيل واالكانتس ورمزيتهم في الفن القبطي  25  كلية السياحة والفنادق 

 االسكندرية
 في الفن القبطي من القرن السادس  النتصارتصوير ا 22

 اللى العاشر الميالدي 
2038مايو  -دكتوراه   معهد الدراسات القبطية 

االسكندرية –اداب   
 ماجستير انتينينوس "البشر المؤله" دراسة اثرية وسياحية 22

2038اغسطس   
 كلية السياحة والفنادق

منصورةال  
لمصرية تصوير المعبود حورس على جدران المعابد ا 28

 خالل العصرين اليوناني والروماني
 ماجستير

2038نوفمبر   
 

 جامعة المنيا

تصوير الشمعدان في الفن الروماني خالل العصر  29
 االمبراطوري

 ماجستير
2039يناير   

 جامعة طنطا

المجوهرات البيزنطية المكتشفة من مقبرة خربة ياجوز  10
 باالردن

 ماجستير
2039يناير   

يةاالسكندر  –داب   

 الجامعة -الكلية الدرجة اسم الرسالة 
التقييم الجيومورفـولـوجى لعمليات التجوية ببعض المواقع  3

( 2032األثرية بُمحافظة اإلسكندرية )جامعة دمنهور 
 )نوقشت(

 2032ماجستير 
 نوقشت

 دمنهور –اداب 
 

مزيتها ودالالتها في الفن الحيوانات والطيور النيلية ر  2
القبطي من اواخر القرن الثالث الميالدي الى القرن 

 (2032السابع الميالدي )ماجستير خريف 

دمنهور –اداب  2032 ماجستير  

اقواس النصر في شمال افريقيا في العصر الروماني في  1
 الفترة ما بين القرن االول الميالدي الى القرن الثالث 

2032ماجستير   
قشتنو   

االسكندرية –اداب   

المباني الرومانية الدنيوية الخاصة في الفترة اليوليو  4
 دراسة مقارنة بين الحضر والريف  –كالودية 

2302ماجستير   
 نوقشت          

دمنهور        –اداب   

السالل وتصويرها في الفن الروماني الى نهاية القرن  5
 الثالث الميالدي 

2032ماجستير  دمنهور –اداب    
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عصر االدوات واالالت المستخدمة في الزراعة خالل ال 2
 الروماني

2032ماجستير  دمنهور -االداب   

رؤوس الميازيب في العمارة اليونانية من نهاية القرن  2
 السابع الى منتصف القرن الرابع ق.م 

2032ماجستير   
 نوقشت

دمنهور –اداب   

وراهدكت   تصوير ذوي اللحى في الفن القبطي 8  اداب-معهد الدراسات القبطية 
 اسكندرية

 ماجستير  االدوات الكنسية في الكنائس القبطية  9
 

اداب -معهد الدراسات القبطية
 اسكندرية

العمارة بمدينة مارينا العلمين االثرية )دراسة اثرية  30
 تطبيقية( 

 ماجستير
  نوقشت

دمنهور –اداب   

دمنهور –اداب  ماجستير ادوات االنارة في الفن البيزنطي   33  
منذ العصر االرخي  العبيد في الفن اليونانيتصوير  32

  وحتى بداية العصر الهلينستي
 ماجستير
 )نوقشت(

دمنهور –اداب   

 رهبنة النساء في مصر حتى القرن السابع الميالدي  31
 

 اداب-معهد الدراسات القبطية ماجستير 
 اسكندرية

السياسية في الفن البيزنطي  تصوير االباطرة واالحداث 34
 "اواخر القرن الثالث حتى القرن السابع الميالدي"

دمنهور –اداب  ماجستير  

الموسيقى واالالت الموسيقية في القرنين الخامس والرابع  35
 ق.م ببالد اليونان 

دمنهور –اداب  ماجستير   

تالل اثار مركز ابو المطامير محافظة البحيرة في  32
 وناني والروماني "دراسة اثرية"العصرين الي

دمنهور -االداب ماجستير    

جامعة دمنهور  -االداب ماجستير  الرقص في الفن اليوناني والهلينستي "دراسة اثرية"  32  
دراسة لمباني المجالدة الرومانية في شمال افريقيا "دراسة  38

 معمارية فنية" 
دمنهور -االداب ماجستير   

دمنهور -االداب ماجستير  ت في الفن الروماني "دراسة اثرية" الكهنة والكاهنا 39  
الموضوعات والزخارف المصورة على االوستراكا القبطية  20

دراسة اثرية من خالل مجموعة غير منشورة بالمتحف 
 القبطي

 معهد الدراسات القبطية دكتوراه
االسكندرية –اداب   

سات القبطيةمعهد الدرا دكتوراه تصوير كتاب االناجيل  23  
االسكندرية –اداب   

الطب النسائي والعناية الصحية بالمرأة في مصر  22
 اليونانية الرومانية

2032دكتوراه   كلية السياحة والفنادق 
 االسكندرية

2038دكتوراه  اشكال العرس في الفن الروماني  21    دمنهور -االداب 
حتى  تصوير الثالوث في الفن المسيحي من القرن االول 24

 القرن السابع الميالدي
2038اكتوبر     دمنهور -االداب 

2038اكتوبر  دراسة اثرية للمباني العامة على ساحل بحر ايجة 25    دمنهور -االداب 
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 االنشطة العلمية عاشرا:

 المكان النشاط 
 2032جامعة المجمعة  لوم الفني في السياحة واالثاراالشتراك في اعداد مشروع الدب 3
 2032جامعة المجمعة  االشتراك في اعداد مشروع الدبلوم المهني في السياحة واالثار  2
 2034جامعة دمنهور  االشتراك في اعداد الئحة جيمورفولوجي االثار بكلية العلوم )التعليم المفتوح( 1
 

 لميةعضوية الجمعيات العالحادي عشر: 
 

 عضو بالجمعية األثرية باإلسكندرية 3
 عضو باتحاد االثاريين العرب 5
 عضو بالجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية 1
 عضو عامل بالجمعية الجغرافية المصرية. 0
 عضو الصدقاء مكتبة االسكندرية 2
 
 

 

  الدورات التدريبيةالثاني عشر:
 

 ـىإلـ مــن اسم البرنامـج م
م32/1/2002 إعداد وكتابة البحوث العلمية ونشرها دولي  م39/1/2002   
م20/1/2002 استخدام التكنولوجيا في التدريس  م21/1/2002   
م22/1/2002 اعداد مشروع بحثي  م29/1/2002   
م30/4/2002 المهارات االدارية  م32/4/2002   
م28/4/2002 تصميم المقررات  م10/4/2002   
مالية بالجامعاتالجوانب ال  م32/2/2002  م38/2/2002   
م31/2/3020 تطوير نظم تقويم الطالب  م35/2/3020   
م35/2/2030 اعداد بنوك االسئلة بواسطة برنامج وين ستبس  م20/2/2030   

"دراسة تطبيقية على بعض المباني العامة بطريقة العلوم 
 االفتراضية"

اللوحات الجدارية بمقابر كتاكومب روما من القرن الثاني  22
 لميالدي حتى القرن السابع الميالديا

 "دراسة اثرية"

2038اكتوبر     دمنهور -االداب 

2038اكتوبر  دراسة االثار القبطية المرتبطة بالملكة هيالنة في مصر 22  معهد الدراسات القبطية 
االسكندرية –اداب   
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  2030 صياغة نوعيات مختلفة من نظم التقويم 
  2030 استخدام ملف االنجاز 
  2030 البرنامج التدريبي لبنوك االسئلة 
  2030 نظام تقويم الطالب ومفهوم الجودة في السويد 
المركز القومي لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات    TOT   2/2/3203م م2/2/3203   
م32/9/3203 نظم الساعات المعتمدة     
يادات المركز القومي لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والق التكميلي  TOT   2032  
  ITOT 2032االكاديمية الكندية 
م8/2/2031 تدريب المدربين على مهارات العرض الفعال  م30/2/2031   
م34/2/2203 معايير الجودة في العملية التدريسية  م35/2/2203   
م32/2/2031 االدارة الجامعية   م38/2/2031 
م20/2/2031 صناعة القرار واتخاذه   م23/2/2031 
مؤسسات التعليم العاليالتقويم الذاتي ل  م10/33/2031   م3/32/2031 
م2/32/2031 توصيف البرامج وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالي   م1/32/2031 
م4/32/2031 المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي   م5/32/2031 
م28/3/2032 التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي   م29/3/2032 
القيات البحث واالنتحال العلمياخ  م8/3/2038   مكثف 
 

 

 

 

 

 

 

  التدريبمجال  الثالث عشر :

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

 

 مهارات العرض الفعال 1

 التدريس الفعال 2

 العملية التدريسية معايير الجودة في 3

 مهارات االتصال الفعال 4

 اخالقيات البحث العلمي 5
 اداب وسلوكيات المهنة 6

 االرشاد االكاديمي 7
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 اتخاذ القرار وحل المشكالت 8

 بمرحلتيه التمهيدية والتكميلية بالجامعة منذ انشاؤه حتى االن  TOTاالشراف على تنفيذ برنامج تدريب المتدربين  9

 متنوعةودورات  ورش العمل بع عشر:الرا

 
 مكان انعقادها الفترة الزمنية اسم الورشة

2034يونيو  مهارات حوار الحضارات اليونسكو تحت اشراف الوكالة الفرانكفونية   )بيروت ( 

تحت  Advanced TOT workshop مهارات حوار الحضارات اليونسكو
 اشراف الوكالة الفرانكفونية 

2035مايو  1-5 شرم الشيخ(   )   

 "دراسة كنيسة بيزنطية على ارض قبطية"  ،متحف رشيد،ندوة بادارة الوعي االثري
 

2032اغسطس   ادارة الوعي االثري 
 )القاء(  متحف رشيد

2032ديسمبر  32 -34 دورة "كيف تقرأ االيقونة" من خالل الكتاب المقدس ،التاريخ والفن البيزنطي المركز الثقافي  
راسات للد الفرنسيسكاني

 القبطية
2038ابريل  23-38 ورشة عمل للمتاحف )ايراسموس(  بلجيكا 

المركز الثقافي  2038مايو 5 -3 االيقونة والكلمةدورة 
راسات الفرنسيسكاني للد

 القبطية
 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي 

 مؤتمر مصر للتميز الحكومي
ابعة وزارة التخطيط والمت 2038يوليو  4 -1

االصالح االداريو   
ةمركز المنارة بالقاهر   

برة » لكنائس واديرة محافظة البحيرة تحديد االحتياجات التدريبية ورشة عمل
 «الصندوق

 

 مركز تنرمية القدرات 2038 -2 -32
رجامعة دمنهو   

تدريب -اعداد  
 جامعة دمنهور 2038/ 8/ 39 -38 مهارات التعلم االلكتروني المدمج

Reverse Class 23-25 /30 /2038 Senghor 
 اليونان 2038/ 9/ 39 -9 ورشة عمل للمتاحف )ايراسموس(

 -32 -2:  33-28 المؤتمر البيزنطي الرابع لوضع ميثاق لحماية االثار البيزنطية
2038 

 سالونيك 
 اليونان

 باريس 2038 -32 -35: 4 ورشة عمل للمتاحف )ايراسموس(
 النحت البيزنطي

 
الثقافة قصر  2038 -32 -20

ي(باالسكندرية )الشاطب  
حضور ندوة تحت رعاية سفارة اليونان بالقاهرة "طرق ومناهج تدريس اللغة 

  معهد الدراسات اليونانية بجامعة ارسطوطاليس"اليونانية 
المركز القومي للترجمة  2039 -2 -2

قاعة طه حسين اوبرا 
 القاهرة
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االسكندريةجامعة  2039 -2 – 34 دورة في التميز الحكومي   

 الجودة:  ورش عمل فى مجال ضمانالخامس عشر :
  2009ورش عمل للتعرف على المشروعات التنافسية فى إطار منظومة ضمان الجودة واالعتماد فى التعليم العالى. 

 2008اهرةاالشتراك فى المؤتمر الدولة المركزى األول "الجودة واألعتماد بين الواقع والطموحات فى المقام فى جامعة الق. 

 .ورشة عمل التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى 

 .مفهوم التخطيط االستراتيجى 

 المعايير األكاديمية لقطاع اآلداب 

 .حضور جميع ورش العمل لوحده ضمان الجودة بالكلية 

 

 اللغة مهارات السادس عشر:
 ير "جيد جدا".العربية "دورة اللغة العربية من كلية االداب" بتقد إجادة اللغة 

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

 تحدث وكتابة (فرنسية إجادة اللغة ال (. 

 التينية.إجادة اللغة ال 

 .إجادة اللغة اليونانية 
 

 

  أنشطة خدمة المجتمعالسابع عشر: 
  حتى االن 2008عضو بمجلس جامعة دمنهور منذ 
  8022حتى  8002بكلية االداب منذ عضو لجنة المكتبة. 

 .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 

 2030-32-13حتى 2030 -8 -3ين قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية منذ ام 

  2030-8 -29منسق اعمال مجلس ادارة مشروع نظم تقويم الطالب واالمتحانات منذ 

  2031حتى  2033عضو لجنة شئون التعليم والطالب منذ عام 

  2035 -2034عضو بمجلس ادارة  وحدة ضمان الجودة بالكلية 

  8022 -8022االرشاد االكاديمى للفرقة االولى لقسم اآلثارمنسق 

  )8022االشتراك في اعداد الئحة برنامج جيمرفولوجي االثار لكية العلوم جامعة دمنهور )تعليم مفتوح 

  2032 -2035عضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع لعام 

  2032تى تاريخه يوليو ح 2032منذ ابريل عضو بمجلس ادارة  وحدة ضمان الجودة بالكلية 

  2038 -2032عضو لجنة الدراسات العليا لعام 
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 عضو مشروع التمباس جامعة دمنهور 

 عضو بمشروع ايراسموس جامعة دمنهور 
 علميةالمؤلفات الثامن عشر :

 "الموقع االثري والمواد العضوية في علم االثار اليونانية والرومانية 

 خ""اثار بحر ايجة وايطاليا ما قبل التاري 

  "تاريخ مصر واالمبراطورية الرومانية المتأخرة" 
 

 االنشطة الطالبيةالتاسع عشر: 
  2009-2002نائب رائد اسرة هرميس بالكلية. 

 2032حتى  2030-2009رائد أسره سيلينى 

 )االشراف على المسابقات الطالبية )الشعر والرسم 

 االشراف على مجالت الحائط الخاصة بالقسم 

  لقسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية. 2009-2008ض االثري االول االشراف على المعر 

  لقسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية. 2009-2030االشراف على المعرض االثري الثاني 

  2035 -2034نائب رائد اسره جنوسي 

 فوليواالشراف على اعداد االبحاث الطالبية الفردية والمجمعة والمطبوعة والبرت 

 األشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 

  بجامعة دمنهور. 2030-32-32"السكندريات االثرية واالصبوحة الشعرية" "االشراف على ندوة 

 2032المرحلة الثانية( -االشراف على مشروع مصر )المرحلة االولى 

 2032االشراف على تنفيذ مشروع العقد االجتماعي 

 ةعشرون: الزيارات الميداني
 االشراف على الزيارات الميدانية لبعض المواقع االثرية والمتاحف باالسكندرية لطالب القسم 

 .القيام برحالت علمية الى القاهرة لزيارة األماكن األثريه بها 

  5030 -5009القيام برحالت علمية الى الفيوم لزيارة االماكن االثرية بها عامي 

  لزيارة الماكن االثرية بهاالقيام برحالت علمية الى مدينة رشيد 

  5030مارس  10المشاركة في االحتفال بيوم اليتيم بدار االيتام باالبعدية في 

 .المشاركة في احتفالية تكريم امهات الشهداء ضمن مجموعة شباب دمنهور في حب مصر 

 االشراف على الزيارات الميدانية لبعض المواقع االثرية بمحافظة البحيرة لطالب القسم 

 5032 -5030ب رائد اسرة جنوسي عام نائ 
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  5037 -5032نائب رائد اسرة كيوبيد عام 
 شهادات تقدير واحد وعشرون:

 

  8102رئيس جامعة دمنهور للجهد المبذول في دورة تدريب المدربين المستوى التمهيدي مارس شهادة تقدير من  1
8102جاح المؤتمر العلمي االول لكلية االداب جامعة دمنهور ابريل تهنئة من الراهب القس بولس افامينا )راهب دير ابو مينا( لن 2  

ية بالبحيرة ومركز تنمية شهادة تقدير من مديرية الشئون الصحية )وكيل وزارة الصحة( العداد واعتماد البروتوكول الموقع بين مديرية الشئون الصح 3
8102اغسطس  01طوير االداء قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات في مجال رفع القدرات وت  

ج مهارات العرض الفعال شهادة تقدير من مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة تدريب للحصول على المركز الثاني في برنام 4
8102لعام   

 
 


