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 جامعـة اإلسـكندرية كلية السياحة والفنادق

 السيرة الذاتية 
 

 أواًل: بيانات عامة
 رانيا يونس أحمد مرزبان اإلسم:

 94;4مارس  41 تاريخ الميالد:
 االسكندرية -شارع باستور ميدان وابور المياه باب شرقى  4 :العنوان

 994 90 24 99 969رقم التميفون:
 994 919 6999 229 رقم الموبايل:

 raniamerzeban@yahoo.com: البريد اإللكترونى

 جامعة االسكندرية –كمية السياحة والفنادق  –مدرس بقسم االرشاد السياحى  الوظيفة الحالية:
 مصرى قديم –إرشاد سياحى التخصص: 

 المؤهالت العممية: ثانياً:
 

 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية
توراة فىىىىىىىىىى السىىىىىىىىىياحة  دك

 واالرشاد السياحى والفنادق
جامعىىة االسىىىكندرية / كميىىة السىىىياحة  4990  

 والفنادق
ماجسىىىىىىىتير فىىىىىىىى السىىىىىىىياحة 
 واالرشاد السياحى والفنادق

جامعىىة االسىىىكندرية / كميىىة السىىىياحة  1998  
 والفنادق

بكىىىىالوريوس فىىىىى السىىىىياحة 
قسىىىىم االرشىىىىاد  –والفنىىىىادق 

 السياحى

جامعىىة االسىىىكندرية / كميىىة السىىىياحة  1990مايو 
 والفنادق

 
 (:الداخمى والخارجىاألكاديمى ) الوظيفى التدرجثالثاً: 
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 إسم المؤسسة بها اإللتحاق سنة الوظيفة
جامعىىىىة  –كميىىىىة السىىىىياحة والفنىىىىادق  4881 مدرس

 االسكندرية

جامعىىىىة  –كميىىىىة السىىىىياحة والفنىىىىادق  :;;4 مدرس مساعد
 االسكندرية

جامعىىىىة  –كميىىىىة السىىىىياحة والفنىىىىادق  1;;4 معيدة
 االسكندرية

 
 العممية المنشورة ومكان وتاريخ نشرها : األبحاثرابعاً 

4-  
Rania Y. Merzeban, 'On some vocatives used in Old Kingdom daily life scenes', The 

Service Centre for Research Consulting: Research of the Historical and Archaeological 

Studies, Faculty of Arts, Menufiya University, January 2005, p. 1 – 14. 

4- 
Hanan Kattara, Rania Merzeban, 'An assessment of children's educational, hospitality and 

guiding experience in museums', Proceedings of the 4
th

 International Scientific 

Conference, University of the Aegean, Rhodes Island, Greece, 3-5 April 2009. 

 

8- 
Rania Y. Merzeban, 'Expressing Haste in Ancient Egypt', Journal of the Faculty of 

Archeology, Cairo University, XIV, 2009, p. 13 – 38. 

 
 المؤتمرات المحمية والدولية التي شاركت بها خامساً:

 

 4002    يـؤتًر            
 Conference on Quality Management and Accreditation  

of Higher Education in the Arab World                                                              

 : وزارة انتؼهيى وانبحج انؼهًً بًصر ببالشتراك يغ انجهت انًُظًت                              
The Middle East Education Market ACADEMIA EGYPT 

 يـكبٌ ػقذ انًؤتًر: فُذق سًيراييس اَتركىَتبل انقبهرة.                               

 َىفًبر. 42 -42تـبريخ اَؼقبد انًؤتًر:                
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 َـىع االشتـراك:  انًشبركت ببنحضىر.                                

 

 4002     "يـؤتًر "انسبحم انشًبنً انغربً انًصري ػهً خريطت انسيبحت انذونيت 

 جبيؼت اإلسكُذريت. –انجهت انًُظًت:  كهيت انسيبحت وانفُبدق         

 سكُذريت. يكتبت اإل -يـكبٌ ػقذ انًؤتًر: قبػت انًؤتًراث           

 . 4002إبريم  71 – 71تـبريخ اَؼقبد انًؤتًر:       

 َـىع االشتـراك: انًشبركت فً تُظيى انًؤتًر وانحضىر.      

 

 4002     يـؤتًر“Ägypten und Levante” 

       انجهت انًُظًت:        
      Institut für Ägyptologie und Altorientalistik      

        Johannes Gutenberg Universität - Mainz                                                                           

  أنًبَيب. -Mainzجبيؼت  يـكبٌ ػقذ انًؤتًر:       

 .َىفًبر 42 – 42تـبريخ اَؼقبد انًؤتًر:          

 نًشبركت ببنحضىر.َـىع االشتـراك: ا                                    

 

 

 4001        حتفبنيت انؼهًيت انذونيت نتكريى اسأستبر انذكتىر ػبذ انحهيى َىر انذيٍاال 

جبيؼت االسكُذريت –يكبٌ ػقذ االحتفبنيت: قبػت انًؤتًراث بكهيت اآلداة                    

 4001ابريم  74-70تبريخ اَؼقبد االحتفبنيت:                      

  وانحضىر َىع االشتراك: انًشبركت بؼرض تقذيًً                     

 

 4001          يؼرض  –يؤتًر ػهًً  –احتفبنيت 
"Deutsches Archäologisches institute Kairo 1907-2007 
Begegnung mit der Vergangenheit. 100 Jahre in Ägypten" 

 د انقبهرةيكبٌ ػقذ انًؤتًر: فُذق كىَرا                 

 انجهت انًُظًت: انًؼهذ اسأنًبًَ نآلحبر ببنقبهرة                 

 4001َىفًبر  44-71تبريخ اَؼقبد انًؤتًر:                  

 َىع االشتراك: انًشبركت ببنحضىر                                 

 
 
 

   سادسا: الدورات التدريبية التي حصمت عميها
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أخالقيبث وآداة فً:  FLDCقذراث أػضبء هيئت انتذريس وانقيبداث انجبيؼيت انتببغ نـ دوراث نتًُيت  -1

 4002 - انًهُت

إػذاد يشروع فً:  FLDCدوراث نتًُيت قذراث أػضبء هيئت انتذريس وانقيبداث انجبيؼيت انتببغ نـ  -4

 4997 - بحخً
استخذاو  فً:  FLDCنتببغ نـ دوراث نتًُيت قذراث أػضبء هيئت انتذريس وانقيبداث انجبيؼيت ا -0

 4001 - انتكُىنىجيب فً انتذريس

إػذاد كتببت فً:  FLDCدوراث نتًُيت قذراث أػضبء هيئت انتذريس وانقيبداث انجبيؼيت انتببغ نـ  -2

 4001 - انبحىث انؼهًيت وَشرهب دونيب

االتجبهبث فً:  FLDCدوراث نتًُيت قذراث أػضبء هيئت انتذريس وانقيبداث انجبيؼيت انتببغ نـ  -5

 4001 - انحذيخت فً انتذريس

 تقييى انتذريس فً:  FLDCدوراث نتًُيت قذراث أػضبء هيئت انتذريس وانقيبداث انجبيؼيت انتببغ نـ  -6
- 4997 
 4889 - تذريبيت فً يُبهج انبحج وطرق انتذريس دورة -7

 انيىَبٌ – Thessalonikiجبيؼت              

 4001يىنيى  72 -7َؼقبد انذورة انتذريبيت: تبريخ ا             

                
 

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

 تدريس مقرارات:  -1
 لغة مصرية قديمة  -مرحمة البكاروريوس:    

 ر الفرعونية آثار مص -                          
 تاريخ الفن    -                          
 نحت وفنون صغرى   -                         
 أدب مصرى قديم    -                         
 تاريخ مصر الفرعونية  -                         
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 ارشاد سياحى  -                         
 هج البحث العممىمنا -الدراسات العميا:    

 حضارة مصر القديمة -                    
 لغة مصرية قديمة -                    
 مواقع أثرية       -                    

 القيام بأبحاث عممية.  -4
 المشاركة فى المؤتمرات العممية. -0
 .وتوصيف المقررات لوائح الكمية لمشاركة فى إعداد وتطويرا -2

 
   اً: خدمة المجتمع:ثاني

والتعريىىف طفىىال مصىىر أل التىىدريس فىىى ورش عمىىل تهىىدف إلىىى تنميىىة الىىوعى السىىياحى واألثىىرى -1
 مكتبة االسكندرية. –بحضارة مصر القديمة وآثارها والمغة المصرية القديمة 

 المشاركة فى تنظيم المؤتمرات الخاصة بكمية السياحة والفنادق. -4
 

 رزبانرانيا يونس أحمد م اإلسىم:
 التوقيع:

 
 
 
 


