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 الشھادات:

        كلیة من میالدية  1990الممتازة عام اللیسانس درجة على حاصل( 8

     بتقدير والالتینیة الیونانیة الدراسات قسم  –شمس عین جامعة  –اآلداب    

 .الشرف مرتبة مع جدًا جید عام    

 

     جامعة عین اآلداب كلیة من اآلداب في الماجستیر درجة على حاصل (2

          1998جدًا عام جید بتقدير القديمة األوربیة الحضارة قسم شمس    

 .میالدية    

 ."كالیماخوس أناشید في ألصالةلتقلید واا"ا: موضوعه وكان    
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    جامعة اآلداب كلیة من اآلداب فلسفة في الدكتوراه درجة على حاصل (3

     األولى الشرف مرتبة مع القديمة األوربیة الحضارة قسم شمس عین    

 .میالدية   2004معا    

      خالل من والرومان الیونان عند الرحالت أدبا: " موضوعه وكان    

 ". واألنیادة واألرجوناتیكا األوديسیة    

 

 :التدريسیة الخبرات
       جنوب جامعة اآلداب بكلیة والالتینیة الیونانیة الدراسات بقسم معید( 1

 .میالدية 1996 عام سوهاج  فرع الوادى،   

 

   جامعة اآلداب، بكلیة والالتینیة، الیونانیة الدراسات بقسم مساعد مدرس( 2

 .میالدية 1998 عام سوهاج فرع الوادي، جنوب     

 

   جنوب جامعة اآلداب، بكلیة والالتینیة، الیونانیة الدراسات بقسم مدرس( 3

 .میالدية  2004عام سوهاج فرع الوادي،     

 

    جامعة اآلداب، بكلیة والالتینیة، الیونانیة الدراسات قسمب مساعد أستاذ( 4

 وحتى تاريخه. 2012 عامشهر أبريل  منذ سوهاج     

 

      جامعة  –( أستاذ مساعد بقسم اآلثار الكالسیكیة كلیة اآلثار والسیاحة 5

       2183میالدية وحتى أغسطس  2183، منذ فبراير لیبیا –المرقب     

 میالدية.     

 

        أقسام وطلبة والالتینیة الیونانیة الدراسات قسم لطلبة بالتدريس قام( 9

  اآلثار قسم ولطلبة ،بكلیته والفرنسیة اإلنجلیزية واللغة والتاريخ الفلسفة    

  وجامعة الشیخ كفر جامعة اآلداب بكلیة والرومانیة الیونانیة اآلثار شعبة    

 .طنطا    

 

    بكلیة اآلثار وصیانة وترمیم الكالسیكیة ثاراآل قسم لطلبة بالتدريس قام( 7

 میالدية.  2013 عام لیبیا -المرقب جامعة  –والسیاحة اآلثار     

 

 

 



 : المؤلفات

 

 :المنشورة الكتب: أوالا 

8) The Ancient Greek Language; Language of Termon-   

  ology. In 2009.                                               

  

 .الرومانسیة اللغات مأ ...الالتینیة اللغة( 2

 

   العربي المكتب، القاهرة: حضاري وتواصل اتصال ..والیونان العرب( 3

 .میالدية 2009، للمعارف    

 .میالدية 2009، النافذة مكتبة القاهرة: ،اإلغريقیة األساطیر( 4

 

         العظیم الیونان لشاعر رحالت أودوسیوس .. هومیروس أوديسیة (5

 .میالدية  2009،النافذة مكتبة ، القاهرة:هومیروس    

 

    ، الرودى أبوللونیوس السكندري العصر لشاعر األرجوناوتیكا رحلة (9

 .میالدية  2009،النافذة مكتبة القاهرة:     

 

      بوبلیوس األغسطى العصر لشاعر أينیاس رحالت.. اإلنیادة ملحمة( 7

 .میالدية  2009،النافذة مكتبة القاهرة:، مارو فرجیلیوس     

 

 .میالدية 2010 النافذة، مكتبة، القاهرة: الرومانیة األساطیر( 1

 

 .میالدية 2012السكندرى، األدب على إطاللة( 6

 

ا   :المنشورة األبحاث: ثانیا

        2005عام المنیا جامعة العلوم دار كلیة"، ولیت كان بین التجديد( "8

 .میالدية     

 

  ، "األدبیة والصیاغة التاريخیة الحقیقة بین والعربیة الیونانیة الغارات( "2

     عامالقاهرة  جامعة اآلداب كلیة، والمنشور بمجلة أوراق كالسیكیة      

 .میالدية      2006 

 



    والمنشور  "،يونانیة وتراجیدية ملحمیة أصداء  ...فرجیلیوس ديدو"  (3

 2007عام شمس عین جامعة والنقوش، البردية الدراسات مركز بمجلة      

 .میالدية      

 

    والمنشور بمجلة أوراق "،  الیونانیة التراجیديافي  الفوالكیس دور( " 4

 .میالدية  2008 ،عامالقاهرة جامعة اآلداب كلیة ،كیةكالسی     

 

       مركز"، والمنشور بمجلة األرسطي الشعر وفن الفرس مسرحیة" ( 5

 .میالدية  2008شمس،عام عین جامعة والنقوش، البردية الدراسات     

 

 مركزوالمنشور بمجلة  ، "الرومانیة للفتاة نموذج ...فرجیلیوس الفینیا( " 9

 .میالدية  2010 عام شمس، عین جامعة وش،والنق البردية الدراسات     

 

            وديودوروس هیرودوتوس كتابات بین المصرية األهرامات( " 7

       عاموالمنشور بمجلة المركز الثقافي الیوناني بالقاهرة،  ،"الصقلي     

 .میالدية      2010

 

       "،الالتیني وهیجینوس الیونانیین ابت  الك   بین أيجیسثوس شخصیة( " 1

        جامعة عین  مركز الدراسات البردية والنقوش، بمجلة والمنشور     

 .میالدية  2010 عامشمس،      

 

6 )        "Tecmessa in Sophocles’ Tragedy “Aias” and the 

Image of ”Umm Walad“ in the Classical Literature       "،    

      جامعة عین  مركز الدراسات البردية والنقوش ، والمنشور بمجلة      

 میالدية. 2188عام  شمس،      

 

    "،  اإلنیادة بملحمة األول الكتابفي  األثريةوإشاراته  فرجیلیوس( " 81

      بمجلة مركز الدراسات البردية والنقوش، جامعة عین  والمنشور       

 میالدية.  2012 عامشمس،        

  

       "، والمنشور بمجلة أوفیديوس عند الرحلة أدب وفن كیكس رحلة"  (88

    2013عامجامعة عین شمس، الدراسات البردية والنقوش،  مركز        

 میالدية.        



 

       للمجتمع عاكسة صورة" األرجوناوتیكا" بملحمة اللِمنى الجزء( " 82

    ، ة مركز الدراسات البردية والنقوشوالمنشور بمجل "،الهیللینستى       

 میالدية.2014   عامجامعة عین شمس،        

 

      "، الیونانیة األدبیة المصادر خالل من األثینیة الديمقراطیة تقیم( " 83

         2015 عام، اإلسكندريةوالمنشور بمجلة كلیة اآلداب، جامعة         

 میالدية.         

 

   فى األدب الیونانى ..  "" تطور مفهوم مصطلح "أريتى ( 84

    ، ، والمنشور بمجلة أوراق كالسیكیةاألخالق"سعیا لتحقیق مكارم        

 میالدية. 2187جامعة القاهرة، عام  كلیة اآلداب        

 

         " سلبیة غضب البطل الملحمى .. أخیللیوس وقیصر نموذجاً"،  (85

 میالدية.  2187كلیة اآلداب جامعة سوهاج، عام  والمنشور بمجلة        

 

  :العلمیة المشاركات

 أو بالحضور سواء والدولیة المحلیة المؤتمرات من العديدفي  شارك

 :منها عمل بأوراق

"، والعربیة اإلسالمیة العلومفي  التجديد مناهج: "الدولي المؤتمر (8

 وكانت .میالدية 2005 عام المنیا جامعة العلوم دار بكلیة والمنعقد

 ".ولیت كان بین التجديد: "بعنوان المقدمة العمل ورقة

 

 جامعة اآلداب بكلیة والمنعقد"، البینیة والدراسات الكالسیكیة "مؤتمر (2

 ورقة وكانت .التوالي على میالدية  2006و ، 2005عامي القاهرة

 والعربیة الیونانیة الغارات: "بعنوان الثاني المؤتمرفي  المقدمة العمل

 ".األدبیة والصیاغة التاريخیة الحقیقة بین

 

"، البردي أوراق خالل من االجتماعیة مصر أحوال"  مؤتمر (3

 .میالدية  2005 عام شمس عین جامعة ضیافة بدار والمنعقد

 



في  أجنبیة كلغة أو أم كلغة الیونانیة اللغة تعلیم: "الدولي المؤتمر (4

 رعاية تحت العربیة مصر بجمهورية والمنعقد "،العربیة البالد

 .میالدية 2006 عام بالقاهرة، الیونانیة السفارة

 

 والتي "،والروماني الیوناني العصرينفي  والفرد الدولة"  ندوة (5

 أبريل  4إلى  3من الفترةفي  شمس عین جامعة ضیافة بدار تع قد

 ديدو: "بعنوان المقدمة العمل ورقة وكانت میالدية،  2007عام

 ".يونانیة وتراجیدية ملحمیة أصداء...  فرجیلیوس

 

 "،والالتینیة الیونانیة الدراسات من عام مائة"  الدولي المؤتمر (9

  1من الفترةالقاهرة في  جامعةفي  العربیة مصربجمهورية  والمنعقد

 جامعة مئوية بمناسبة وذلك. میالدية  2008عام مارس  2إلى

في  الفوالكیس دور: "بعنوان المقدمة العمل ورقة وكانت. قاهرةال

 ".الیونانیة التراجیديا

 

 بجمهورية والمنعقد بمصر؛ الیونانیة للحضارة الثاني الدولي المؤتمر (7

 عالقةه: "عنوان وكان ،شمس عین جامعة ضیافة بدار العربیة، مصر

 23إلى  22من الفترة خالل"، المصرية بالحضارة الیونانیة الحضارة

: بعنوان المقدمة العمل ورقة وكانت میالدية،  2010عام مارس 

 وديودوروس یرودوتوسه كتابات بین المصرية"األهرامات 

 ".الصقلي

 

 بالمملكة فیالدلفیا بجامعة والمنعقد العشرون، الدولى فیالدلفیا مؤتمر (1

ق المستقبل"، وآفا تجلیات :الشبابوعنوانه: "  الهاشمیة، األردنیة

 المقدمة العمل ورقة وكانت .م  2015نوفمبر 5-3خالل الفترة 

 تاريخفي  أثرهاو األجنبیة الشبابیة النماذج: "بعنوان للمشاركة

 ".مصر

 

 الیرموك بجامعة واألنثروبولوجیا اآلثار كلیةفي  محاضرةإلقاء  (6

 الخیال من الیونانیة األساطیر"  :بعنوان الهاشمیة األردنیة بالمملكة

 میالدية. 2185 نوفمبر  5يومفي "، والتجسید الواقع إلى والرمزية


