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أستاا  مشتارت اصصتل الحةتارة ابيريايتة القديمتة ياللتتة ال اينيتة الوظيفة الحاليةة: 
 جمهيرية مصر العراية.  –جامعة سيهاج  -لية اآلدابيآدابها بك

 

 المؤهالت العلمية:
جامعتتتة عتتتيا -كليتتتة اآلداب  -الليستتتانن متتتا حستتت  الحةتتتارة ابيريايتتتة القديمتتتة -

 باقدير عا  "جيد جدًا". 1997شمن عا  
جامعتة  -كليتة اآلداب -امهيدى ماجساير ما حست  الحةتارة ابيريايتة القديمتة -

 .1999عيا شمن عا  
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كليتتتة  -الماجستتتاير اتتتى ابدب ال اينتتتى متتتا حستتت  الدراستتتان اليينانيتتتة يال اينيتتتة -
 يميةيع الرسالة:  باقدير "ممااز"، 2005القاهرة عا  جامعة  -اآلداب

 الجاماعي اى إبجرامان مارايالين"، احن إشراف أ.د/ أحمد عاماا."النقد ا

 

كليتة  -اليينانية يال اينيتة دابها ما حس  الدراسانالدكايراة اى اللتة ال اينية يآ -
باقدير "مرابة الشرف ابيلتى متا الايصتية  2010جامعة القاهرة عا   -اآلداب

 يميةيع الرسالة: سالة يادايلها ما سائر الجامعان"،بطبا الر 

                       دراستة اتى نيا االشاقاق يالقيان ياالستاعمال،"أصيل اللتة ال اينية اى ةيء حيا 
 ااري "اى اللتة ال اينية"، احن إشراف أ.د/ أحمد عاماا.مؤلف 

 

 أساا  مشارت اصصل الحةارة ابيرياية القديمة، ياللتة ال اينية يآدابها -

 
 اإلنتاج العلمى:

حراطيتتة منتت  القتتد  ي التتدراما يالديم التتديلى العلمتتى  متتؤامرالبحتتم منشتتير اتتى   -1     
صتتتيان ابستتتطيرية اتتتى مستتتر  يد الشصبعنتتتياا: "حريتتتة الاعبيتتتر اتتتى اجستتت ،حاتتتى اآلا
 -جامعتتة القتتاهرة  –راستتة اتتى كاتتاب العتتريا لمارايتتالين"، كليتتة اآلداب د ا ايتتين،
 . 2012مارن 

 
بحتتم منشتتير اتتى المتتؤامر التتديلى الصتتامن بعنتتياا الملمتتة يالصتتيرة، مركتتز  -2     

جامعتتتتتة عتتتتتيا شتتتتتمن، احتتتتتن عنتتتتتياا:  -كليتتتتتة اآلداب –الدراستتتتتان البرديتتتتتة يالنقتتتتتي  
ارايتتب البنتتائى للصتتجة اتتى جملتتة النثتتر ال اينتتي، دراستتة اتتى بعتتا الجمتت  النثريتتة"، "ال

 .2014مارن 
 
بحتتتتم منشتتتتير اتتتتى المتتتتؤامر التتتتديلى الستتتتادن بعنتتتتياا "الميريثتتتتان القديمتتتتة بتتتتيا  -3

جامعة  -كلية اآلداب  -الشجااية يالماابة يالاجسيد"، مركز الدراسان البردية يالنقي  



"لتتتتتة العاقتتتتاء اتتتتى يليمتتتتة اريمتتتتالميي لبارينيتتتتين"، إبريتتتت  عتتتتيا شتتتتمن، احتتتتن عنتتتتياا: 
2015. 

 
المتتتتؤامر التتتتديلى العاشتتتتر لقستتتت  الدراستتتتان اليينانيتتتتة يال اينيتتتتة  بحتتتتم منشتتتتير اتتتتى -4

بعنتتتياا "الشتتتعر التنتتتائى يأصتتتداؤل اتتتى العصتتتر الحتتتديم" بكليتتتة اآلداب جامعتتتة القتتتاهرة 
رابتتتا لبريايرايتتتين"، متتتارن بعنتتتياا: "دراستتتة احليليتتتة لسليجيتتتة الستتتابعة متتتا الماتتتاب ال

2015. 
 
بحتتتتم منشتتتتير بمجلتتتتة كليتتتتة اآلداب جامعتتتتة ستتتتيهاج بعنتتتتياا: "اي يتتتتف شيشتتتتريا  -5

 .2015للةمائر المبهمة"، ديسمبر 
 
المتتتتؤامر التتتتديلى الحتتتتادى عشتتتتر لقستتتت  الدراستتتتان اليينانيتتتتة  بحتتتتم منشتتتتير اتتتتى - -6

يال اينية بعنتياا "النقتد ابدبتى ايقريقتى يالريمتانى منت  القتد  يحاتى العصتر الحتديم" 
بكليتتتتتتة اآلداب جامعتتتتتتة القتتتتتتاهرة بعنتتتتتتياا: "دراستتتتتتة احليليتتتتتتة لبريلتتتتتتيج ريايتتتتتتة الاحتتتتتتيالن 

 .2017ببيليين"، مارن 
 
 

 -األعمال المترجمة:
لمارايتتتتتتالين، العتتتتتتريا  Liber Spectaculorumشتتتتتتاهدان كاتتتتتتاب الم  -1

 المسرحية اى المدرج الريمانى إباا القرا ابيل المي دى.

، De Lingua Latinaالماتاب الصتامن متا عمت  اتاري "اتى اللتتة ال اينيتة"  -2
 .Local Derivationsبعنياا "االشاقاحان المكانية" 

، De Lingua Latinaنيتة" الماتاب الستادن متا عمت  اتاري "اتى اللتتة ال اي -3
 .Temporal Derivationsبعنياا "االشاقاحان الزمنية" 



، De Lingua Latinaالماتتاب الستتابا متتا عمتت  اتتاري "اتتى اللتتتة ال اينيتتة"  -4
 Local andبعنتتياا "االشتتاقاحان المكانيتتة يالزمينتتة اتتتى ابعمتتال ابدبيتتة" 

Temoral Derivations in Literary Works. 

، De Lingua Latinaالماتتاب الثتتاما متتا عمتت  اتتاري "اتتى اللتتتة ال اينيتتة"  -5
 .Analogyبعنياا "القيان" 

، De Lingua Latinaالماتتاب الااستتا متتا عمتت  اتتاري "اتتى اللتتتة ال اينيتتة"  -6
 .Anomalyبعنياا "االساثناء" 

، De Lingua Latinaالماتاب العاشتر متا عمت  اتاري "اتتى اللتتة ال اينيتة"  -7
 .Linguistic Usageاالساعمال اللتيى" بعنياا "

 
 المنح الدراسية:

( حاص  على منحة دراسية مقدمة للديلة متا 2002-2001) ابماديمىالعا   -1
اييطالية بهدف جمتا المتادة العلميتة للحصتيل علتى الماجستاير  يزارة الصارجية

 . La Sapienza( 1جامعة ريما ) -لمدة عا 
اص  على منحة دراسية مقدمة للديلة متا ( ح2006-2005) ابماديمىالعا   -2

اييطاليتتة بهتتدف جمتتا المتتادة العلميتتة للحصتتيل علتتى التتدكايراة  يزارة الصارجيتتة
 . La Sapienza( 1جامعة ريما ) -لمدة ثمانية أشهر

( حاص  على منحة دراسية مقدمة للديلة متا 2009-2008) ابماديمىالعا   -3
اييطاليتتة بهتتدف جمتتا المتتادة العلميتتة للحصتتيل علتتى التتدكايراة  يزارة الصارجيتتة

 . La Sapienza( 1جامعة ريما ) -لمدة عا 

 -2011اتتى العتتا  ابمتتاديمى  La Sapienza( 1أستتاا  زائتتر بجامعتتة ريمتتا ) -4
 .Element- Erasmus Mundusةما الجاعليان الثانية لبرنامج  2012

مقدمتتتتة للديلتتتتة متتتتا  Post-Doctor( منحتتتتة 2014-2013العتتتتا  ابمتتتتاديمى ) -5
 .La Sapienza( 1جامعة ريما ) –اييطالية  يزارة الصارجية

 

 



 :ورش العمل
المشتتاركة اتتى يرشتتة عمتت  بعنتتياا "الملاقتتى العلمتتى ابيل الصتتال بالامنيليجيتتا  -

 – Leipzigالرحميتتتتتة اتتتتتى اتتتتتدرين اللتاتتتتتيا اليينانيتتتتتة يال اينيتتتتتة"، جامعتتتتتة اليبتتتتتزج 
 . 2016ألمانيا، مارن 

 
 التدرج الوظيفى:

 -الاعيتتتيا اتتتى ي يجتتتة معيتتتد بقستتت  الدراستتتان اليينانيتتتة يال اينيتتتة 1999أماتتتيار  -
 جامعة جنيب اليادى. -كلية اآلداب بقنا

ن مستتتتاعد بقستتتت  الدراستتتتان اليينانيتتتتة الاعيتتتتيا اتتتتى ي يجتتتتة متتتتدر  2005ستتتتبامبر  -
 جامعة جنيب اليادى. -كلية اآلداب بقنا -يال اينية

 -عيتتتيا اتتتى ي يجتتتة متتتدرن بقستتت  الدراستتتان اليينانيتتتة يال اينيتتتةالا 2011ينتتتاير  -
 جامعة جنيب اليادى. -كلية اآلداب بقنا

النقتت  متتا ي يجتة متتدرن بقستت  الدراستان اليينانيتتة يال اينيتتة بكليتتة  2012ينتاير  -    
جامعتتة جنتتيب التتيادى إلتتى نجتتن الي يجتتة  بقستت  الدراستتان اليينانيتتة  –اآلداب بقنتتا 
 لية اآلداب جامعة سيهاج.يال اينية بك

 جامعة سيهاج. –نائب مدير مركز اللتة اييطالية بكلية اآلداب  2013يناير  -

عةتتتي لجنتتة المكابتتان بمشتتتريع يحتتدة ةتتتماا  2014-2013العتتا  ابمتتاديمى  -
 جامعة سيهاج. –كلية اآلداب  –الجيدة ياالعاماد 

 جامعة سيهاج. – مدير مركز اللتة اييطالية بكلية اآلداب 2015أقسطن  -

أستتتتاا  مشتتتتارت اصصتتتتل الحةتتتتارة ابيريايتتتتة القديمتتتتة، ياللتتتتتة  2016ستتتتبامبر  -
 بقس  الدراسان اليينانية يال اينية بكلية اآلداب جامعة سيهاج. ال اينية يآدابها

 

 : التخصص العلمي
 ابدب المقارا. -
 ابساطير اليينانية يالريمانية. -
 اللتة اليينانية الحديثة. -



 المسر  الريمانى ياليينانى. -
 اللتة اييطالية. -
 اللتة ال اينية يآدابها. -
 اللتة اليينانية يآدابها. -
 الجلسجة ايقريقية يالريمانية. -
 الااريخ ايقريقى يالريمانى. -
 اآلثار ايقريقية يالريمانية. -

 
 

 : الخبرات
علتتت  البتتتردى يالنقتتتي  اليينانيتتتة يال اينيتتتة بكليتتتة اآلداب جامعتتتة  اتتتدرين متتتاداى -

 سيهاج.
اتتدرين مقتتررى الحةتتارة ابيريايتتة القديمتتة، ياللتتتة ال اينيتتة يآدابهتتا بقستت  اللتتتة  -

 جامعة المنيا. -اينجليزية يآدابها بكلية اآلداب
ستتتتياحة اتتتتدرين مقتتتترر اللتتتتتة اييطاليتتتتة يالحةتتتتارة الريمانيتتتتة بالمعهتتتتد العتتتتالى لل -

 يالجنادق "إيجيم" بابحصر.

اتتتتدرين مقتتتترر الحةتتتتارة ابيريايتتتتة القديمتتتتة بالمعهتتتتد العتتتتالى للستتتتياحة يالجنتتتتادق  -
 "إيجيم" بابحصر.

بكليتتة اآلداب جامعتتة جنتتيب التتيادى،   اتتدرين متتادة المستتر  اليينتتاني يالريمتتاني -
 حاى اآلا. 1999من  عا   يكلية اآلداب جامعة سيهاج

بكليتتتة اآلثتتتار جامعتتتة  علتتت  البتتتردى يالنقتتتي  اليينانيتتتة يالريمانيتتتةاتتتدرين متتتاداى  -
 حاى اآلا. 1999من  عا   جنيب اليادى،  يكلية اآلداب جامعة سيهاج

بحستا  يالااريخ اليينتانى يالريمتانى ادرين اللتان اليينانية يال اينية ياييطالية  -
ياآلثتتتار( بكليتتتة اآلداب  -خيالاتتتاري -يالجلستتتجة -ياللتتتتة الجرنستتتية -)اللتتتتة اينجليزيتتتة

حاتتى  1999منت  عتتا   يكليتتة اآلداب جامعتة ستتيهاج -جامعتتة جنتيب التتيادى -بقنتا
 اآلا.



ادرين اللتايا اييطاليتة يال اينيتة يالارجمتة بكليتة ابلستا جامعتة ستيهاج العتا   -
 .2016-2015الجامعى 

 بابحصر.ادرين اللتة اييطالية يالارجمة بمعهد إيجيم للسياحة يالجنادق  -
 حاص  على ديران اللتة اييطالية ما المعهد الثقااى اييطالى بالقاهرة. -
حاصتت  علتتى ديران امميليتتة اتتى اللتتتة اييطاليتتة متتا أحتتد المعاهتتد الماصصصتتة  -

 . 2001بريما عا  
 (, اتتتى مشتتتريع اتتترمي  التتتدير ابحمتتتر3المستتتاهمة بالارجمتتتة لياتتتد جامعتتتة ريمتتتا ) -

 (.3يجامعة ريما ) الاعايا بيا جامعة جنيب اليادى،ل ةما بريايكي  بسيهاج،

  .ICDLحاص  على الرصصة الديلية اى الحاسب اآللى  -

المشتتاركة اتتتى اعاليتتتان يرشتتتة عمتتت  بعنتتياا "استتتاصدا  اليستتتائ  الامنيليجيتتتة اتتتى  -
   بألمانيا. Leipzigالادرين" بجامعة اليبزج 

 
 :اللغات

 اللتة اينجليزية. -
 اللتة اييطالية. -

 لتة اليينانية الحديثة.ال -

 اللتة اليينانية القديمة. -

 اللتة ال اينية. -

 

 اإلشراف العلمى على الرسائل والبحوث:
 مشرف مشارت على رسائ  الماجساير الاالية:

محمد مصطجى البدرى: اى ميةيع "الطقين الجنائزيتة يالشتعائر اتى ملحمتة  -1
 .2016ن اى إبري  اينيادة لجرجيليين"، كلية اآلداب جامعة سيهاج، أجيز 

نتتتتيرا البتتتتدرى يهبتتتتان: اتتتتى ميةتتتتيع "المراستتتت  الريمانيتتتتة اتتتتى حصتتتتائد الزاتتتتاف  -2
 لماايللين"، كلية اآلداب جامعة سيهاج.



رانيتتتتا متتتتاهر: اتتتتى ميةتتتتيع "مستتتترحية الجنتتتتدى المتتتتترير لب ياتتتتين يمستتتترحية  -3
المتتتاباا للمااتتتب اييطتتتالى ليديايكتتتي ديلشتتتى، دراستتتة مقارنتتتة". حستتت  الحةتتتارة 

 القديمة، كلية اآلداب، جامعة عيا شمن.ابيرياية 

 

 :الدورات التدريبية
 .22/1/2004إلى  20/1أص حيان المهنة، جامعة جنيب اليادى، الجارة ما  -1
 20/11الجيانتتب الماليتتة يالقانينيتتة اتتى الجامعتتان، جامعتتة ستتيهاج، الجاتترة متتا  -2

 .22/11/2007إلى 

إلتتتى  16/4الجاتتترة متتتا إدارة اليحتتتن يةتتتتيل العمتتت ، جامعتتتة جنتتتيب التتتيادى،  -3
19/4/2005. 

 .19/1/2006إلى  16/1الادرين بالاقنية، جامعة جنيب اليادى، الجارة ما  -4

 .22/2/2006إلى  20/2اصمي  منهج، جامعة جنيب اليادى، الجارة ما  -5

إلتتتتى  24/2استتتتاصدا  الامنيليجيتتتتا اتتتتى الاتتتتدرين، جامعتتتتة ستتتتيهاج، الجاتتتترة متتتتا  -6
26/2/2007. 

 .18/6/2007إلى  16/6هاج، الجارة ما اقيي  الادرين، جامعة سي  -7

إلتتتتتتتى  28/5كيجيتتتتتتتة إناتتتتتتتاج مقتتتتتتترر إلمارينتتتتتتتى، جامعتتتتتتتة ستتتتتتتيهاج، الجاتتتتتتترة متتتتتتتا  -8
30/5/2013. 

  بألمانيا. Leipzig"اساصدا  اليسائ  الامنيليجية اى الادرين"، جامعة اليبزج  -9

"ان تتتي  المتتتؤامران"، مركتتتز انميتتتة حتتتدران أعةتتتاء هيئتتتة الاتتتدرين، جامعتتتة  -10
 سيهاج.

المعامتتتدة"، مركتتتز انميتتتة حتتتدران أعةتتتاء هيئتتتة الاتتتدرين، جامعتتتة  "الستتتاعان -11
 سيهاج.

"إدارة الجريتتا البحثتتى"، مركتتز انميتتة حتتدران أعةتتاء هيئتتة الاتتدرين، جامعتتة  -12
 سيهاج.

، مركتتتز الانميتتتة "TOT  "TRAINING OF TRAINERSديرة  -13
 البشرية، جامعة سيهاج.


