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 السيرة الذاتية 
 أواًل: بيانات عامة

 عنايات محمد أحمد عمى اإلسم:
 18;8/8/4 تاريخ الميالد:

 شارع المالـز حسف عبد الباسط الخولى بجوار االذاعة والتمفزيوف 44 :العنوان
 7998899 رقم التميفون:
 191:;74417 -:744:44489 رقم الموبايل:

 dr.enayat 2010@gmail.com: البريد اإللكترونى

 أستاذ متفرغ بقسـ اإلرشاد السياحى الوظيفة الحالية:
 يونانى رومانى قبطى –آثار قديمة  التخصص:

 المؤهالت العممية: ثانياً:
 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية

 جامعة اإلسكندرية–كمية اآلداب  ;8;4 منحة تفرغ لدراسة الماجستير
 جامعة االسكندرية -كمية اآلداب :8;4 ليسانس آداب
 جامعة االسكندرية -كمية اآلداب 94;4 ماجيستير
 جامعة دارسوا ببولندا 7:;4 دكتوراه

 (:الداخمى والخارجىاألكاديمى ) الوظيفى التدرجثالثاً: 
 إسم المؤسسة بها اإللتحاق سنة الوظيفة

 جامعة القاهرة 97;4/8/4 مدرس مساعد بقسـ اآلثار المصرية بكمية اآلثار
جامعة -كمية السياحة-جامعة القاهرة –كمية اآلثار  7:;4 مدرس

 االسكندرية
 جامعة االسكندرية -كمية السياحة و الفنادؽ  أستاذ مساعد

 جامعة االسكندرية -كمية السياحة و الفنادؽ 8;;4 أستاذ
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 إسم المؤسسة سنة اإللتحاق بها الوظيفة
 4;;4-4-44/:47بأمر الجامعة رقـ  4;;48/4/4 د السياحيقائـ بعمؿ رئيس قسـ اإلرشا

 جامعة االسكندرية -كمية السياحة و الفنادؽ 8;;4 السياحى اإلرشادرئيس قسـ 

 جامعة االسكندرية -كمية السياحة و الفنادؽ 9;;87/44/4 وكيؿ شئوف التعميـ والطالب

 جامعة االسكندرية -الفنادؽكمية السياحة و  4774/:/7 وكيؿ لمدراسات العميا والبحوث

 جامعة االسكندرية -كمية السياحة و الفنادؽ 4777/:/;4 عميد كمية السياحة والفنادؽ

 جامعة اإلسكندرية -كمية السياحة و الفنادؽ 4778/:/4 أستاذ متفرغ

 -الجوائز التى تم الحصول عميها:
 جامعة االسكندرية -4778-حاصمة عمى جائزة الجامعة التقديرية -4
 عضو المجنة العممية لترقية األساتذة واألساتذة المساعديف بكميات السياحة والفنادؽ -4

 عضو لجنة قطاع كميات السياحة والفنادؽ -8

 عضو مجمس ادارة المتحؼ اليونانى الرومانى باالسكندرية -1

 عضو مجمس ادارة متحؼ المجوهرات باالسكندرية -7

 والفنادؽ ُمحكمة ألبحاث المجالت العممية الخاصة بالسياحة -8

 أبو قير-رأس سدر -إيجوث باألقصر-السيوؼ -االشتراؾ فى تقييـ المعاهد العميا لمسياحة والفنادؽ -9

 كتابة تقارير عممية لممتقدميف لوظيفة عضو هيئة تدريس بالمعهد العالى لمسياحة والفنادؽ إيجوث باألسكندرية -:

 لكميات السياحةعضو لجنة تحكيـ أبحاث ترقية األساتذة واألساتذة المساعديف  -;

 ُمحكمة مف الخارج فى لجنة ترقيات األساتذة والساتذة المساعديف لآلثار والدراسات الكالسيكية  -47

-اليونانيػػة الرومانيػػة-ُمحكمػػة مػػف الخػػارج فػػى لجنػػة ترقيػػات األسػػاتذة واألسػػاتذة المسػػاعديف لآلثػػار الفرعونيػػة -44
 االسالمية

 خ نشرها: األبحاث العممية المنشورة ومكان وتاريرابعاً 
 ;:;4( 8جامعة القاهرة العدد ) –مجمة كمية اآلثار االمبراطور ترايانوس ديكيوس وقرار اإلضطهاد العقائدى ،  -4
خػالؿ  –طبقػة التػراقييف وأثػرهـ فػى البنػات االجتمػاعى واالقتصػادى و الثقػافى والػدينى فػى مصػر اليونانيػة الرومانيػة  -4

  7;;4(8جامعة االسكندرية ) –مجمة كمية التربية  –لمخربشات االوراؽ البردية والنقوش و ا –اآلثار 
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8- The Reliefs of offering – bearers in The Tombs chapel of petosiris  مجمػة كميػة اآلداب– 
    7;;4( 47جامعة االسكندرية العدد )

  7;;4( 47جامعة االسكندرية العدد ) –مجمة كمية اآلداب  –أيوف أـ حورس متماثؿ بايوف  -1
 7;;4جامعة االسكندرية  –كمية التربية  –مخصصات أنوبيس فى العصريف اليونانى و الرومانى  -7
دراسػػػة و نشػػػر لمجموعػػػة أقنعػػػة المػػػوتى  –أثػػػر الفكػػػر الػػػدينى المصػػػرى فػػػى الفػػػف الجنػػػائزى فػػػى مصػػػر الرومانيػػػة  -8

 7;;4جامعة القاهرة  –مجمة كمية اآلثار  –جامعة القاهرة  –المعروضة بمتحؼ كمية اآلثار 
بػػػيف شػػػعوب حػػػوض البحػػػر  الحضػػػاريالتبػػػادؿ  حػػػوؿرؤيػػػة جديػػػدة لمقبػػػرة كػػػوـ الشػػػقافة ةمػػػؤتمر األسػػػكندرية األوؿ  -9

 1;;4الكتاب الثانى يناير  –بحوث المؤتمر –كمية اآلداب جامعة االسكندرية –المتوسط عبر التاريخ
المجمػػد  –جامعػػة االسػػكندرية -مجمػػة كميػػة اآلداب –ومػػانى األدوات الطبيػػة فػػى مصػػر فػػى العصػػريف اليونػػانى و الر  -:
(14 )4;;1   
ا العػػدد ػجامعػػة طنطػػ –صػورة فريػػدة لؤلسػػكندر األكبػر عمػػى وعػػات فخػػارى مػف مجموعػػة خاصػػة ةمجمػػة كميػة اآلداب  -;
(: )4;;7 

 :7;;4( :آداب طنطا العدد )كمية مجمة  -47
d ة

,

Imhotep de la period graeco- Romaine Statuettes non pupliees ة 
 -جامعػة االسػكندرية –مجمػة كميػة اآلداب  –منػاظر تيجػاف األبػاطرة الرومػاف فػى رسػوـ المعابػد المصػرية الطػراز  -44

 ( 8;;4 -7;;4( )18المجمد )
44- " La Medicina Egizia e la sua influenzsa Medicina Romana" International congress 

(Egypt in Italy from ancient to middle Ages – Rome 1995                           

48- Les steles Magiques "Cippes d
,
Horus" et leur relation avec le dieu Soleil (a travers 

quelque steles du Musee Egyptien du caire et Musee graeco – Roman) ASAE,1995         

 8;;4الحركة السياحية  في دريةاإلسكنتوظيؼ آثار  -41
 8;;4تحدثت عنها  التيوأهـ المصادر  األكبرمقبرة االسكندر  -47
 4777ظؿ الحكـ البطممى ةمؤتمر قورينا ثقافة وحضارةة يوليو  فيقورينا  -48
  4747مؤتمر سياحة الفيوـ  –األقصر عاصمة السياحة العالمية  -49
  :477 اإلسكندريةجامعة  اني، مجمة كمية السياحة والفنادؽالسحر في العصريف اليوناني والروم -:4
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 :477 اإلسكندريةمجمة كمية السياحة و الفنادؽ جامعة –ممكية في المينات الشرقي القصور ال -;4
 4778االحتفالية العممية لكمية اآلداب  –الجميالت الثالثة أبو ليوس – 47

 ت بهاالمؤتمرات المحمية والدولية التي شارك خامساً:
 7;;4جامعة االسكندرية  –كمية اآلداب  -مؤتمر األسكندرية الدولى األوؿ -4
بعنػػػػواف ةحػػػػوؿ التبػػػػادؿ الحضػػػػارى بػػػػيف شػػػػعوب البحػػػػر المتوسػػػػط  8;;4مػػػػؤتمر األسػػػػكندرية الػػػػدولى األوؿ عػػػػاـ  -4

 واألسكندريةة
 :;;4مؤتمر اآلثار الغارقة باألسكندرية  -8
1- Egypt in Italy from Antiquity to the middle Ages 1995 

  4;;4مؤتمر متحؼ اآلثار باليوناف  -7
 و رئيسة جمسات 1;;4كمية السياحة والفنادؽ بالفيوـ  –مؤتمر تطوير التعميـ فى كميات السياحة والفنادؽ  -8
 ة القاهر  –المجمس األعمى لآلثار  –مؤتمر حوؿ مقبرة األسكندر األكبر وعمؿ البعثة اليونانية فى سيوه  -9
ممثمة لكمية السياحة والفنادؽ فى الندوة التى أقيمػت فػى األسػماعيمية والخاصػة برابطػة كميػات السػياحة والفنػادؽ فػى  -:

 8;;4الدوؿ العربية بعنواف ةالمؤتمر التأسيسى إلنشات اإلتحاد النوعى لكميات ومعاهد السياحة والفنادؽ 
 بسابا باشا  كمية الزراعة –المؤتمر الخاص بالبيئة  -;

 فى التنمية السياحية بالغردقةة مؤتمر ةدور التعميـ العالى  -47
  4778 -4;;4جامعة األسكندرية منذ –االعداد واالشتراؾ فى مؤتمرات كمية السياحة والفنادؽ  -44
 47;4شـر الشيخ  –مؤتمر اتحاد كميات السياحة العرب  -44
 ف العرب بالقاهرة مؤتمرات األثري -48
  4747االشتراؾ في المؤتمرات السنوية لكمية السياحة والفنادؽ جامعة الفيوـ حتى عاـ  -41
  4747 و رئيسة جمسات االشتراؾ في مؤتمر كميات السياحة العربية باإلسماعيمية -47
  4747االشتراؾ في مؤتمر المعهد العالي لمسياحة والفنادؽ بالسيوؼ  -48

  4778وحتى 4774/;/44منذ  اإلسكندريةحة والفنادؽ جامعة رئاسة تحرير مجمة كمية السيا -49  
 4779في العصريف اليونانى و الرومانى  فف الفسيفساتالقات محاضرة في مكتبة االسكندرية حوؿ -:4
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جامعػػة االسػػكندرية بعنػػواف ة دور الػػوعى السػػياحي فػػي رئاسػػة المػػؤتمر الػػدولى الخػػامس لكميػػة السػػياحة و الفنػػادؽ -;4
  4778ابريؿ  ;4-49لمصر عمى جريطة السياحية الدولية السياحية تحسف الصورة 

  4778االحتفالية العممية بكمية االداب جامعة االسكندرية فى االشترؾ ببحث -47
االنسػػانية المومػػة و طفولػػة الرياضػػية  حػػؽ مػػف حقػػوؽ ى العربػػي لرياضػػة المػػراة بعنػػواف ة ممػػحضػػور المػػؤتمر الع -44

جامعػػػػة  –المػػػػؤتمر العممػػػػي السػػػػابع  بكميػػػػة التربيػػػػة الرياضػػػػية لمبنػػػػات 4778مػػػػارس  44/41افضػػػػؿ ة فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػف 
 االسكندرية 

  4779االشتراؾ ببحث عف االثار الغارقة فى مؤتمر وزارة الثقافة عف االثار الغارقة  -44
  4778 حضور مؤتمر رجاؿ االعماؿ حوؿ ة السياحة ة بحضور السيد وزير السياحة في هيمتوف جريف بالزا-48
بحضػور السػيد وزيػر السػياحة   4777 باإلسػكندريةمنتجع جردنيػا  فىحضور ندوة رجاؿ االعماؿ حوؿ السياحة ة – 41

 االسبؽ  . 
  1;;4باإلسكندرية حضور ندوة الوعى السياحي لدى الطفؿ بكمية التربية الرياضية  -47
  4778طط التنمية مة خحضور ندوة بعنواف ة اعادة هيكمة الدراسات العميا لموائ-48

Restructuring graduate studies to match developmental Plano 2006      
 4778في فندؽ الفور سيزوف  السياحة  السياحة حوؿ كمياتحضور ندوة السيد وزير -49
 4747حضور اجتماع مجمس ادارة اتحاد كمية السياحة العرب -:4

   يهاسادسا: الدورات التدريبية التي حصمت عم
 دورة اعداد المعمـ الجامعى بجامعة القاهرة  -4
 جامعة األسكندرية  –مجموعة دورات حوؿ األدات الجامعى فى كمية التمريض  -4

 ختمفة األخرى التى تتعمق بالعممية التعميمية وخدمة المجتمع:األنشطة الم سادساً:
 أواًل: العممية التعميمية:

 جامعة االسكندرية  –نادؽ مؤسسة مكتبة كمية السياحة والف -4
 مؤسسة المتحؼ التعميمى بالكمية -4
 مصر قسـ االرشاد السياحى عمى آثار صعيد –تدريب طمبة كمية السياحة والفنادؽ  -8
 رئيس لجنة األجهزة والمختبرات العممية عمى مستوى الكمية والجامعة  -1
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 بالكمية االشراؼ عمى رسائؿ الماجيستير والدكتوراه -7
 وطنطا اإلسكندريةوظيفة مدرس بكمية السياحة والفنادؽ جامعة  فيقييـ عدد مف رسائؿ الدكتوراه تمهيدا لمتعييف ت -8
 مناقشة عدد مف رسائؿ الماجستير في كمية السياحة والفنادؽ جامعة اإلسماعيمية  -9
 مناقشة رسالة دكتوراه بكمية السياحة والفنادؽ جامعة حمواف  -:
 جامعة االسكندرية –رسائؿ الماجيستير والدكتوراه بكمية اآلداب  مناقشة عدد مف -;

 مناقشة رسالتى ماجيستير بكمية اآلداب بطنطا -47
 طنطاجامعة -تدريس مواد التاريخ اليونانى الرومانى بكمية اآلداب  -44
 تدريس مواد التاريخ بكمية التربية جامعة دمنهور -44
 جامعة القاهرة -كمية اآلداب-اسات الكالسيكيةتدريس تاريخ اليوناف بقسـ الدر  -48
 تدريس مواد اآلثار بمعهد كينج مريوط  -41
 تدريس مواد اآلثار بالمعهد الفنى قسـ االرشاد السياحى  -47
 تدريس مواد اآلثار بالمعهد المتوسط لمسياحةةإيجوثة -48

 مؤلفات عممية 
 4777س االسكندرية فارو  –آثار مصر اليونانية الرومانية  -4
 :;;4االسكندرية فاروس الرومانية تاريخ مصر اليونانية  -4
  4777تاريخ وحضارة مصر البيزنطية االسكندرية فاروس  -8
 4771الفنوف الصغري في العصر اليونانى و الروماني -1
  4774تاريخ و حضارة مصر القديمة  -7

 -* انجازات داخل كمية السياحة والفنادق:
 7/4778/;طابع خاص بتاريخ  انشات وحدة ذات -4
 وضع الئحة وحدة الضماف والجودة  -4
 تجهيز معمؿ لمغات لتدريس الغة االجنبية لمطالب -8
 عمؿ متحؼ تعميمى طبقا لمواصفات المجمس االعمى لآلثار -1
 تحديث مكتبة الكمية -7
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 جامعـة اإلسـكندرية كلية السياحة والفنادق

 كمبيوترانشات وحدة تكنولوجيا المعمومات بمساهمة وزارة االتصاالت بخمس عشر جهاز  -8
 إنشات وحدة لمحاسب اآللى لتدريب طمبة الكمية  -9
 إنشات مدرج يسع لخمسمائة طالب -:
 مجهزة بأحدث الوسائؿ السمعية والبصرية  عةإنشات قا -;

 إقامة مؤتمر عالمى بقاعة مكتبة االسكندرية -47
 لميبيةعمؿ دورة تدريبية لمدة عاـ لموظفى وزارة السياحة بالجماهيرية الشعبية ا -44
 وضع الئحة الدراسات العميا بنظاـ الساعات المعتمدة -44
 التقدـ بمشروع التعميـ المفتوح لمكمية -48
 تنظيـ الهيكؿ االدارى لمكمية -41
 تصميـ موقع الكمية عمى االنترنت مف خالؿ شبكة الجامعة  -47
 ة .عمؿ دورة إعداد المرشد السياحى التى تقيمها وزارة السياحة بالكمي -48

 ثانياً: خدمة المجتمع:
 القات محاضرة فى مدرسة نوترداـ دى سيوف عف السياحة -4
 مؤسسة وحدة الخدمة العامة بالكمية )الوحدة ذات الطابع الخاص( ووضع الئحتها -4
 تدريب عدد مف موظفى وزارة السياحة الميبية بالكمية مف خالؿ الوحدة ذات الطابع الخاص  -8
 الساحؿ الشمالى  عضو جمعية تطوير -1
 عضو جمعية أصدقات البيئة  -7
 تنمية قدرات المرشديف السياحييف مف خالؿ إلقات محاضرات فى نقابة المرشديف  -8
 

 اإلسـم:
 التوقيع:


