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 السيرة الذاتية               
    مروة عبد المجيد القاضى/ أ.د

 كمية السياحة والفنادق -اإلرشاد السياحيورئيس قسم أستاذ 
 جامعة االسكندرية

 

 أواًل: البيانات الشخصية

 القاضى محمود مروة عبد المجيد: االسم
جامعة  – احة والفنادقكمية السي-االرشاد السياحىورئيس قسم الوظيفة الحالية: استاذ 

 االسكندرية
 : مصريةالجنسية

 dy.marwa@yahoo.comelka: البريد االلكتروني
                                     Marwa.elkady.@alexu.edu.eg 

 المؤهالت العممية:ثانيًا: 

 الجامعة / المؤسسة التعميمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية
كمية  -قسم االرشاد السياحى 7997 ريوسو بكال

جامعة -السياحة والفنادق
 االسكندرية

كمية  -قسم االرشاد السياحى 2002 ماجستير
جامعة -السياحة والفنادق

 ندريةاالسك

كمية  -قسم االرشاد السياحى 2006 دكتوراه الفمسفة
جامعة -السياحة والفنادق

 االسكندرية

  ىرج الوظيفثالثًا: التد

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها           الوظيفة

 7998 معيدة
كمية السياحة  -بقسم االرشاد السياحى 

 جامعة االسكندرية -والفنادق

mailto:elkady.marwa@yahoo.com
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 2002 مدرس مساعد
كمية السياحة  -سم االرشاد السياحىبق

 جامعة االسكندرية -والفنادق

 2006 مدرس
كمية السياحة  -بقسم االرشاد السياحى

 جامعة االسكندرية -والفنادق

 2072 أستاذ مساعد
كمية السياحة  -بقسم االرشاد السياحى

 جامعة االسكندرية -والفنادق

المدير التنفيذى لوحدة ضمان 
 2072/2073 الجودة

جامعة  -كمية السياحة والفنادق
 االسكندرية

قائم بعمل رئيس مجمس قسم 
 2075-2074 االرشاد السياحى 

جامعة  -كمية السياحة والفنادق
 االسكندرية

 2078 أستاذ
كمية السياحة  -بقسم االرشاد السياحى

 جامعة االسكندرية -والفنادق

 رئيس قسم االرشاد السياحى
 - 2079مارس  

 حتى اآلن
جامعة  -كمية السياحة والفنادق
 االسكندرية

 
 وظائف أخرى

 
 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها           الوظيفة

تنمية قدرات مدرب مشارك بمركز 
 -أعضاء ىيئة التدريس والقيادات

((FLDC 
حبصهخ عهً انشهبدح انذونُخ نهزذرَت 

 IBCT( )Internationalيٍ )

Board of Certified Trainers) 

 جامعة اإلسكندرية 2073ذ من

كًذرة بصهخ عهً انشهبدح انذونُخ ح

 رَبدح أعًبل وانًشزوعبد انصغُزح 

ESB (International 

certification issued by 

Certiport) 
 2079منذ 

 جامعة االسكندرية
 
 
 

مشارك بمجان امتحانات المرشدين 
 السياحيين

 وزارة السياحة واآلثار 2079منذ 
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بمركووز تنميووة قوودرات أعضووا  هيئووة كموودر  نوووع الوودورات التدريبيووة التووى قمووت بالتوودري   يهووا 

  التدريس بجامعة االسكندرية:
 أداة وأخالقُبد انًهُخ فً انجبيعخ -

 إدارح انىقذ -

 

 بيان تفصيمي بالنشاط العممي رابعا 
 المنح الخارجية والمؤتمرات الدولية 

o 8102لفولرايت عام منحة ا (Visiting Scholarبجامعة دنفر بوالية كمورادو ) 
 االمريكية الجرا  بحث بعنوان 

Role of Cultural Heritage Program in Tourism Education: 

Case Study of a U.S. Program and Potentials of Application in 

Egypt 
 التراث الثقافى والدراسات المتحفية"وعمل دراسة عممية عمى برنامج الماجستير "

  Cultural Heritage and Museum Studiesبجامعة دنفر 
o   ًَىَُيى  3-1 -انُىَيبٌ-انًؤرًز انذونً انسبدس نهسيُبحخ وادارح انييُبفخ ثيصُُيبانًشبركخ ف

2112. 

The 6
th
 International Conference on Tourism and Hospitality 

Management, Athens, June 1-3, 2017. Organized by Tourism 

Research Institute in Athens 

 ثجحش ثعُىاٌ 

"Potentials of Underwater Cultural Heritage in Tourism from Tour 

Guiding Perspective in Alexandria, Egypt" 

 

  الكت  المنشورة 

- Words from Life in Ancient Egypt, Hieroglyphics for Children, 

Bibliotheca Alexandrina, Calligraphy Center, 2016 

          ISBN: 978-977-452-358-3 

 

فاام   ااق اةة، مااير اةي قة ل ط ااي ةركطاابخر  قكاات اة  اا كر     ااي  كلماابم  ااح اة  ااب  -

 (ر2014/2273ر رقم اال ،اع )4102االس ن،ر ير االس ن،ر ير 

    ISBN: 978-977-452-275-1                                       

     

  لدوريات العمميةو ا المؤتمراتالمشاركة بأبحاث عممية ب 

 
 ثحش ثعُىاٌ :   -1

 ب ئ ي".-س بح ي-دراسي أثق ي-"ت   ق  ن ةي عب  د اةس ارى األثق ي
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  )ثحش يشززك(          

     ضقبفُخ و اْصزَخ و يؤرًز "اإلسكُذرَخ يذَُخ انحيبراد و انضقبفخ: اْثعبد انزبرَخُخ و ان

 -25انسُبحُخ و انجُئُخ" وانذٌ عقذ فً قبعخ انًؤرًزاد ثًكزجخ االسكُذرَخ فً انفززح يٍ           

  2113سجزًجز  22          

 ثحش ثعُىاٌ :   -2     

"Concept of the Representation of Palm Branches in Alexandrian 

Tombs" 

      16-14نضبًَ عشز نالرحبد انعبو نّصبرٍَُ انعزة فً انفززح يٍ كزبة انًؤرًز ا      

 و. انُذوح انعهًُخ انحبدَخ عشز"دراسبد فً آصبر انىطٍ انعزثً.2112َىفًجز       

 ثحش ثعُىاٌ :   -3     

"Bes a Desert God" 

 2111انضبًَ عشز يٍ دورَخ جًعُخ اِصبر ثبْسكُذرَخ شهز أكزىثز انعذد 

 ثعُىاٌ : ثحش  -4

"Forms and Functions of Rhytons in Ptolemaic Egypt" 

 .سجزًُز  –انعذد انسبثع  –جبيعخ االسكُذرَخ –يجهخ كهُخ انسُبحخ و انفُبدق 

2111. 

 ثحش ثعُىاٌ:  -5      

 " ح  نظ ر اإلرشبد اةس بحم رؤ ي ج، ،  إلس غالخ بعض صيبر ج األس ن،ر ي اةة، مي"
 )ثحش يشززك(

أكزيىثز  22-23 االرحبد انعبو نّصبرٍَُ انعيزة فيً انفزيزح ييٍ -عشز انضبنشانًؤرًز كزبة 

 .انذي عقذ ثبنجًبهُزَخ انهُجُخ 2111
 

 ثحش ثعُىاٌ:  -6

"The Religious Concept of the Dual Character of the 

Turtle in Graeco-roman Egypt" 

 .2111 -انعذد انضبيٍ –جبيعخ االسكُذرَخ –يجهخ كهُخ انسُبحخ و انفُبدق 

 :ثحش ثعُىاٌ -2    

"A Cock's Cult in Roman Egypt" 

جبيعخ قُبح انسىَس -كهُخ انسُبحخ وانفُبدق -يجهخ ارحبد انجبيعبد انعزثُخ نهسُبحخ وانيُبفخ 

2111. 

 . ثحش ثعُىاٌ 2

"Depiction of Black Skeletal Figures in Egyptian Tombs 

in the Graeco-roman Period" 

َظًي   2112َيىفًجز  15-13انًؤرًز انيذونً انضبنيش )رةَيخ يسيزقجهُخ نزًُُيخ انسيُبحخ انعزثُيخ(  

 جبيعخ قُبح انسىَس-كهُخ انسُبحخ وانفُبدق -ارحبد انجبيعبد انعزثُخ نهسُبحخ وانيُبفخ

 . ثحش ثعُىاٌ 2

"Pataikos, an Image of a Rejuvenation Divinity" 

َظًي   2113دَسيًجز  6-3ع )يسيزقجم انسيُبحخ انجُُُيخ فيً انيىطٍ انعزثيً( انًؤرًز انذونً انزاثي

 جبيعخ قُبح انسىَس-كهُخ انسُبحخ وانفُبدق -ارحبد انجبيعبد انعزثُخ نهسُبحخ وانيُبفخ

 بحث بعنوان. 11    

"Scorpion and its Role in Ancient Egypt" 
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اإلسكُذرَخ رحذ عُىاٌ "انسُبحخ فً  جبيعخ -نكهُخ انسُبحخ وانفُبدق انًؤرًز انذونً انسبدس

اثزَم  31-22عبنى يزغُز: انفزص وانزحذَبد" وانذٌ عقذ ثًكزجخ اإلسكُذرَخ فٍ انفززح يٍ 

2114. 

 بحث بعنوان. 11    

"Types of Nilometer in the Egyptian temples during the Graeco-

Roman period" 
 )بحث مشترك(

 2116-الثالث عشرالعدد  –جامعة االسكندرية – مجمة كمية السياحة و الفنادق

 بحث بعنوان. 12

" دةر اة قاث اة  نبنم اةقة بنم بم بحف اآلثبر ببألس ن،ر ي فم تأك ، ه   يب اةثةبف ي كمة ، 

 س بحم"

 )ثحش يشززك(

، 11جبيعخ انفُىو، انًجهذ  -انًجهخ انذونُخ نهززاس وانسُبحخ وانيُبفخ نكهُخ انسُبحخ وانفُبق

ثشزو  2112فجزاَز  11-2انذونً انعبشز نهسُبحخ وانيُبفخ  عذد خبص ثبنًؤرًز . )2112

 (كهُخ انسُبحخ وانفُبدق جبيعخ انفُىو وجبيعخ ثىرًَُىس ثبنًًهكخ انًزحذح.-انشُخ

 بحث بعنوان. 13

"Potentials of Underwater Cultural Heritage in Tourism from the 

Perspective of Tour Guiding in Alexandria, Egypt" 

Journal of Tourism Research, volume 17 June 2017 
 2077، يونيو 77، الجزء مجمة األبحاث السياحية

 بحث بعنوان: -74     
Aulos and Crotals in Graeco-roman Egypt 

Journal of the General Union of Arab Archaeologists,  

Volume 3, 2018 

 بحث بعنوان:  -75      
Egyptian Divinities Represented in the Form of Roman Emperors 

in Military Costumes 

     . 2078المجمة العممية لكمية السياحة و الفنادق جامعة المنصورة ، العدد الثالث ، يونيو         
 بحث بعنوان: -76      

The Solar and Lunar Aspects of God Mandulis the Child  

during the Græco-Roman Period 

 )ثحش يشززك(        

 2079، ديسمبر 79جامعة االسكندرية، العدد  -مجمة كمية السياحة والفنادق        
 بحث بعنوان: -77      

Wet Nurse in art in Graeco-Roman Egypt 
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 2079، ديسمبر 79لعدد جامعة االسكندرية، ا -مجمة كمية السياحة والفنادق        
  المشاركة  ي تنظيم المؤتمرات 

جامعااة اإلسااكندرية تحاات  -المشاااركة فااظ تنظاايم المااؤتمر الثالااث لكميااة السااياحة والفنااادق -7
عنوان "التعميم و االستثمار وفرص العمل فى صناعة السياحة" والذي عقد بمكتبة اإلسكندرية 

 .2004مايو  6إلى  4فظ الفترة من 
جامعة اإلسكندرية تحت  -كة فظ تنظيم المؤتمر الرابع لكمية السياحة والفنادقالمشار  -2

عنوان "الساحل الشمالظ الغربظ لمصر عمظ خريطة السياحة الدولية" والذي عقد بمكتبة 
 .2005ابريل  79-77اإلسكندرية فظ الفترة من 

اإلسكندرية  جامعة -المشاركة فظ تنظيم المؤتمر الخامس لكمية السياحة والفنادق - 3
تحت عنوان "دور الوعظ السياحظ فظ تحسين الصورة السياحية لمصر عمظ خريطة 

 .2006ابريل  79 -77السياحة الدولية " والذي عقد بمكتبة اإلسكندرية فظ الفترة من 
جامعة اإلسكندرية  -المؤتمر الدولى السادس لكمية السياحة والفنادقالمشاركة فظ تنظيم   -4

احة فى عالم متغير: الفرص والتحديات" والذي عقد بمكتبة اإلسكندرية تحت عنوان "السي
 .2074ابريل  30-28فظ الفترة من 

 

   ورش العمل ظيمتنو بالحضور المشاركة 
فى المشاركة بالحضور فى ورشة عمل نظميا المعيد العممى الفرنسى لآلثار الشرقية -0

 .2077ريل أب 78بعنوان "منيجية البحث و النشر العممى" القاىرة 
المشاركة بالحضور فى ورشة عمل نظميا المعيد العممى الفرنسى لآلثار الشرقية بعنوان  -8

 2072 ديسمبر 8
المؤتمر السنوى لجامعة االسكندرية "الصحة ابنة كل فى المشاركة بالحضور  -3

جامعة -بمركز المؤتمرات بكمية الطب 2072ديسمبر  28-27العموم" 
 االسكندرية

ضور فى ورشة عمل نظميا المعيد العممى الفرنسى لآلثار الشرقية بعنوان المشاركة بالح-4
 .2074يونيو  79" فى يوم خطوات البحث العممى"

المشاركة بالحضور فى ورشة عمل نظميا المعيد العممى الفرنسى لآلثار الشرقية بعنوان -5
عة بكمية السياحة والفنادق جام 2075مايو  7" فى يوم التراث: جمعو ودراستو"

االسكندرية فى اطار اتفاقية التعاون بين كمية السياحة والفنادق جامعة االسكندرية 
 والمعيد الفرنسى لآلثار الشرقية بالقاىرة
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االرشاد االكاديمى فى نظام الساعات المعتمدة لطالب ندوة تعريفية المشاركة بالحضور  -6
 2076يناير  24الدراسات العميا 

مارس  23لعميا بكمية السياحة والفنادق جامعة االسكندرية مؤتمر الدراسات ابالمشاركة  -7
2076 

المشاركة بالحضور فى ورشة عمل نظميا المعيد العممى الفرنسى لآلثار الشرقية بعنوان -2
 .2076ابريل "صورة" 

تنظيم محاضرة عن استراتيجية التعميم والتعمم بمشاركة األطراف المعنية بكمية السياحة  -9
 سكندريةجامعة اال -والفنادق

ن فرص التمويل المتاحة لمباحثين لمتمويل ندوة تعريفية عفى المشاركة بالحضور  -70
 2076 نوفمبر 4لمسفر فى ميام عممية أو عمل مشاريع بحثية 

نوفمبر  74تنظيم ندوة بعنوان"عرض التراث األثرى الغارق باالسكندرية" يوم  -77
2076 

 6جامعة االسكندرية  -لفنادقتنظيم يوم عن تراث االسكندرية بكمية السياحة وا -72
 2076ديسمبر 

 2077مارس  75تنظيم ندوة بعنوان "رؤية مستقبمية لمتاحف االسكندرية ورشيد"  -73
 2079-2073المشاركة بمؤتمرات القسم العممى  -74
المشاركة فى منتدى قطاع التعميم السياحى والفندقى فرص وتحديات بكمية  -75

 2079يوليو  77جامعة حموان  -السياحة والفنادق
المشاركة كمحكم بالممتقى السنوى األول لممسابقات الفندقية والسياحية واالرشاد  -76

 نظمو المعيد العالى لمسياحة والفنادق باالسكندرية )ايجوث( 2079السياحى مارس 
 

 خامسا أنشطة الجودة والحصول عمى االعتماد
 27/3/2073حتى  5/4/2072المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة من  -
(، 2073/2074مساااااااااائول فريااااااااااق اعااااااااااداد معيااااااااااار التعماااااااااايم والااااااااااتعمم عاااااااااان االعااااااااااوام ) -

(2074/2075( ،)2075/2076( ،)2076/2077) 
  2074/2075منسق برنامج الدكتوراه االرشاد السياحى لمعام الجامعى  -
عضااو بمجنااة اعااداد توصاايف الباارامج الدراسااية لمرحمااة البكااالريوس ساااعات معتماادة لمعااام  -

 2074/2075الجامعى 
 2076/2077منسق برنامج ماجستير االرشاد السياحى لمعام الجامعى  -
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 2077/2078عضو فى فريق اعداد معيار المعايير االكاديمية والبرامج التعميمية لمعام  -
 :داخل كمية السياحة والفنادقورش عمل خاصة بالجودة  وتنظيم حضور -

  72/6/2072حضور ورشة عمل تعريفية عن البوابة االلكترونية 
  "27/9/2072حضور ورشة عمل "توصيف المقرر والمحاضر 
  "2076/ 7/ 77تنظيم ورشة عمل عن "استراتيجية التعميم 

 حضور ورش عمل خاصة بالجودة خارج كمية السياحة والفنادق: -
  "25حضاااااااور ورشاااااااة عمااااااال بعناااااااوان "مياااااااام منساااااااقى وحااااااادات ضااااااامان الجاااااااودة-

26/72/2072 
  76/7/2073-72ن الجودة" حضور ورشة عمل بعنوان "ميام وحدة ضما 
  "حضور ورشة عمل بعنوان "معايير الييئاة القومياة لضامان جاودة التعمايم واالعتمااد

6/3/2073 
  "25/9/2076حضور ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات التعميم والتعمم 

 

 حضور دورات تدريبية سادسا
 -التدريس والقيادات اجتياز عدد من البرامج التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة -7

 جامعة اإلسكندرية، وبيانيا كالتالظ: 
 ( دورة تدريب مدربينTOT1) 
 .اعداد و كتابة البحوث العممية و نشرىا دوليا 
 ادرة الوقت و االجتماعات 
 أخالقيات البحث العممى 
 اعداد المشروعات التنافسية البحثية 
  معايير الجودة فى العممية التعميمية 
 ويم االمتحاناتتصميم المقرروتق 
 نظم ادارة المراجع البحثية العممية 
 االتصال الفعال 
 التدريس الفعال 
 العرض الفعال 
 استخدام التكنولوجيا فى التدريس 
 أخالقيات وسموكيات المينة 
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 استخدام قواعد البيانات العالمية 
 القوانين والموائح الجامعية 
 القيادة والتفكير االستراتيجى 
 يةاالختبارات االلكترون 
 تنمية ميارات القيادة التنفيذية 

 

بمركووز تنميووة قوودرات  بتوودري  المتوودربين  يهوواقمووت : الوودورات التدريبيووة التووى سووابعا
 بجامعة االسكندرية:  (FLDC) التدريس أعضا  هيئة

 أداب وأخالقيات المينة فى الجامعة -
 إدارة الوقت -

 

 عميمية وخدمة المجتمع:: األنشطة المختمفة األخرى التى تتعمق بالعممية الت ثامنا
 أواًل: العممية التعميمية:

 المقررات التى تم تدريسها - أ
 

 ريوس:و مقررات البكال
 متاحف االسكندرية )الفرقة الرابعة( -ارشاد سياحى -
 مواقع االسكندرية )الفرقة الرابعة( -ارشاد سياحى -
 سياحة التراث )الفرقة الثالثة( -
 ة(تاريخ وحضارة االسكندرية )الفرقة الثالث -
 آثار مصر الرومانية )الفرقة الثالثة( -
 تاريخ مصر الرومانية )الفرقة الثالثة( -
 تاريخ مصر البطممية )الفرقة الثانية( -
 آثار مصر البطممية )الفرقة الثانية( -
 مصر )الفرقة األولى( وآثارتاريخ  -
 تاريخ الفن )الفرقة األولى( -
 متاحف ومواقع أثرية )الفرقة األولى( -
 

 ت العميا:مقررات الدراسا
 دبموم
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 موضوعات فى الحضارة المصرية القديمة -
 تاريخ و حضارة االسكندرية -
 آثارمصر اليونانية الرومانية -
 نحت و فنون صغرى -
 اساليب االرشاد السياحى -

 ماجستير
 .تاريخ و حضارة االسكندرية -
 اآلثار الغارقة -
 تطبيقات المتاحف -
 ادارة المواقع األثرية والمتاحف -

 دكتوراه
 ناء والواحاتآثار سي -
 سياحة التراث -
 الديانة فى مصر القديمة  -
 سياحة متواصمة وبيئة -

 

 اإلشراف عمي رسائل عممية لطال  الدراسات العميا - 
 المشاركة عمى اإلشراف رسائل دكتوراه: -0

 -الساياحى، كمياة الساياحة والفناادق بقسم االرشاد الطالبة سارة السيد عبد السالم كتات -
 سكندريةجامعة اال

"آلهووة و آلهووات الميوواه  ووى مصوور  ووى العصوور اليونووانى الرومووانى  موضااوع الرسااالةو  
 )دراسة دينية أثرية سياحية("
جامعااااة  -السااااياحى، كميااااة السااااياحة والفنااااادق بقساااام االرشااااادالطالبااااة ىبااااة أحمااااد عااااامر 

 االسكندرية
 لة الحديثة وحتى نهاية التصوير الفمكى لآللهات المصرية منذ الدو وموضوع الرسالة "         
 العصر اليونانى الرومانى دراسة أثرية دينية"         

 المشاركة عمى اإلشراف رسائل ماجستير:-8
 -بقسام االرشااد الساياحى، كمياة الساياحة والفناادق الطالبة شيماء بكار عباد الفتااح -

 جامعة االسكندرية
 "العقر   ى مصر القديمة"و موضوعيا 
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 -بقسام االرشااد الساياحى، كمياة الساياحة والفناادق د خميالالطالبة رشا محماد ساعي -
 جامعة االسكندرية

 مسووفة العمووارة الدينيووة  ووى مصوور اليونانيووة الرومانيووة و تطبيقهووا  ووى وموضااوعيا "
 مجال اإلرشاد السياحى)دراسة أثرية سياحية("

بقساام االرشاااد السااياحى، كميااة الساااياحة الطالبااة: رةاادة عمااى حامااد محمااد يحيااى  -
 جامعة االسكندرية -ادقوالفن

"العناصر الزخر يوة اليونايوة والرومانيوة عموى جودران المقوابر  وى مصور وموضاوعيا 
 اليونانية الرومانية"

 -بقسم االرشاد السياحى، كمياة الساياحة والفناادق الطالبة: ىبة أحمد محمد عامر -
 جامعة االسكندرية

 ووى العصوور اليونووانى المقاصووير و المعابوود الصوومرى لممعبووودة حتحووور وموضااوعيا "
 الرومانى"

بقساااام االرشاااااد السااااياحى، كميااااة السااااياحة  نورىااااان رماااازى محمااااد أحمااااد: الطالبااااة -
 جامعة االسكندرية -والفنادق
" تصوير المعبودات عمى هيئة أطفال  ى المعابد المصورية  وى العصور وموضوعيا 

 اليونانى  الرومانى )دراسة أثرية دينية("
جامعاااة  -االرشااااد السااياحى، كميااة الساااياحة والفنااادقبقساام الطالبااة: نياارمين جااااد  -

 االسكندرية
 المرضعة  ى مصر  ى العصر اليونانى الرومانى )دراسة حضارية(وموضوعيا: 

جامعاة  -بقسم االرشاد السياحى، كمية السياحة والفنادق الطالبة: شروق أسامة -
 االسكندرية
 اليونانى الرومانىمقياس النيل  ى المعابد المصرية من العصر وموضوعيا: 

بقسااااام االرشااااااد الساااااياحى، كمياااااة الساااااياحة  سااااايام كماااااال عباااااد الصااااابورالطالباااااة:  -
  جامعة االسكندرية -والفنادق

    دراسة مقارنة ألشكال وزخارف واستخدامات الخواتم  ى مصر القديمة وموضوعيا:         
 من بداية عصر الدولة القديمة حتى نهاية العصر البطممى        

بقساااام االرشاااااد السااااياحى، كميااااة السااااياحة  عبااااد المجيااااد عطيااااة طالااااب: شااااريفال -
 جامعة االسكندرية -والفنادق

 ط  األطفال  ى مصر  ى العصرين اليونانى والرومانىوموضوعيا: 
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نورىااااان محمااااد محمااااد كمااااال عااااالم بقساااام اآلثااااار والدراسااااات اليونانيااااة الطالبااااة:  -
 جامعة دمنيور –كمية اآلداب  -والرومانية

تقدمة شكل ماعت عمى جودران المعابود المصورية دنودرة واسونا  تصوير وضاوعيا:وم
 وكوم امبو  ى العصر الرمانى)دراسة مقارنة(

جامعااة  -بقساام االرشاااد السااياحى، كميااة السااياحة والفنااادق الطالبااة شاايرين مجاادى -
 االسكندرية
 :وموضوعيا

 العميارسائل عممية لطال  الدراسات  المشاركة  ى لجان الحكم عمى -ج
جامعاااة  -بقسااام االرشااااد الساااياحى، كمياااة الساااياحة والفناااادق دعااااء رجاااب اباااراىيم -

 االسكندرية
األعمال الفنية واألثرية لالمبراطور الرومانى تراجان رسالة دكتوراه وموضوعيا: 

  ى مصر
 -بقساااام االرشااااد السااااياحى، كميااااة السااااياحة والفنااااادق حامااااد محمااااود عااااامر ربااااب -

 جامعة االسكندرية
 مناظر قرابين الحمى الممثمة عمى جدران المعابد سالة دكتوراه وموضوعيا: ر     
 المصرية  ى العصرين اليونانى والرومانى )دراسة أثرية دينية(    

جامعااااة  -بقساااام االرشااااد السااااياحى، كمياااة السااااياحة والفناااادقسااايمفيا مماااادوح نبياااو  -
 االسكندرية

يوة بالجسود  وى مصور  وى الحماموات كأمواكن لمعنارسالة ماجساتير وموضاوعيا: 
 العصرين اليونانى والرومانى )دراسة اثرية حضارية( 

جامعاااااة  - مركاااااز االساااااكندرية لمدراساااااات اليمينساااااتية ماااااروة ماااااراد أحماااااد صاااااالح -
 االسكندرية

 التصوير الواقعى  ى النحت السكندرىرسالة ماجستير وموضوعيا: 
 -انيااة والرومانيااةبقساام اآلثااار والدراسااات اليون –البساايونى محمااود محمااد ىاااجر  -

 جامعة دمنيور –كمية اآلداب 
السوومات الفنيووة الرومانيووة لمعمووالت االمبراطوريووة رسااالة ماجسااتير وموضااوعيا: 

  ى مدينة  يميبوبوليس )تراقيا( ببمماريا
 -بقساام اآلثااار والدراسااات اليونانيااة والرومانيااة –ىاادى ساامير محمااد عبااد العظاايم -

 جامعة دمنيور –كمية اآلداب 
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تصوير المعجوزات  وى الفون البيزنطوى حتوى القورن  اجستير وموضوعيا:رسالة م
 السابع الميالدى

 
 أنشطة أكاديمية أخرى -د

 جامعة االسكندرية: -المجان الفنية بكمية السياحة والفنادق -
 2006/2007العام الجامعى   -فى لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئة  عضو .7
 2009-2007العام الجامعى  –البحوث  فى لجنة العالقات الثقافية و عضو  .2
 2077-2008العام الجامعى  –فى لجنة المكتبة  عضو .3
 2009/2070العام الجامعى  –فى لجنة أدارة و تنمية الموارد  عضو .4
 2076-2077فى لجنة شئون الطالب العام الجامعى  عضو .5
 2079-2076رئيس لجنة المعامل والمختبرات  .6
 2079/2020عضو بمجنة العالقات الثقافية  .7
-2079جامعاة االسااكندرية  -عضاو بمجناة تحرياار مجماة كميااة الساياحة والفنااادق .8

2020 
 2079-2072رئيس بمجنة اختبارات قبول الطالب بالكمية بكالريوس  .9

 2079/2020، 2078/2079عضو بمجنة مراجعة الموائح الدراسية بالكمية  .70
 2079/2020مشرف عمى لجان اختبارات قبول الطالب بالفرقة األولى  .77

 

جامعوووووة -كميوووووة السوووووياحة والفنوووووادق -قسوووووم اإلرشووووواد السوووووياحىب األنشوووووطة -
 :االسكندرية
 حتى حينو-2079 رئيس قسم االرشاد السياحى -
 2075/2076قائم بعمل رئيس مجمس قسم االرشاد السياحى  -
 

 حتى حينو-2007 بمجمس قسم اإلرشاد السياحى عضو .7
 2009-2007ن المجمس العام الجامعى أمي .2
 2077-2076، 2070-2007 بالقسموالندوات الثقافى  والموسم ق النشاطمنس .3
 2070-2008 مرحمة البكالريوس –اإلرشاد السياحى بكالريوس منسق برنامج  .4
 2074/2075منسق برنامج الدكتوراه االرشاد السياحى  .5
 2020-2007 تنظيم ندوات عممية لطالب قسم اإلرشاد السياحى .6



                                                                                                                                               

 14 

 2020-2007 طبيقية بالقسمفى لجان االمتحانات الت عضو .7
فااى وضااع و تصااحيح االمتحانااات لمرحمتااى البكاااليريوس و الدراسااات العميااا  عضااو .8

 2020-2007 بالقسم
-2007 بالقسااام االساااكندرية( -)االقصااار واساااوان التااادريب العمماااى اإلشاااراف عماااى .9

2020 

 أنشطة رعاية الشبا : تاسعا
  ل فريق )حصو  2008/2009مستشار المجنة الفنية العام الجامعى

 المسرح عمى المركز األول عمى مستوى الجامعة(
  حصول فريق 2009/2070مستشار المجنة الفنية العام الجامعى(

 المسرح عمى المركز الثانى عمى مستوى الجامعة(
  حصول فريق  2070/2077مستشار المجنة الفنية العام الجامعى

 المسرح عمى المركز األول عمى مستوى الجامعة(
 العام الجامعى مى مسابقة الطالب المثالى االشراف ع

2008/2009 
  2008/2009االشراف عمى أسرة محبى السياحة 
  2007/2008االشتراك فى جمسة صندوق التكافل االجتماعى 

 
 

 :المشاركة  ى الوحدات والكنتروالت بالكمية عاشرا

 2070/2077 -2009/2070بمجمس وحدة التعميم المفتوح بالكمية  عضو - أ
 2079/2020، 2009/2070مس وحدة ذات الطابع الخاض بالكمية  بمج عضو - ب
 2006/2007  عضو كنترول الفرقة الرابعة  - ت
 2007/2008عضو كنترول الدراسات العميا  - ث
 2008/2009   عضو كنترول الفرقة الرابعة - ج
 2009/2070  عضو كنترول الفرقة الرابعة  - ح
 2070/2077رئيس كنترول التعميم المفتوح  - خ
     2070/2077  لفرقة الرابعةعضو كنترول ا - د
 2077/2072 عضو كنترول الفرقة الثانية  - ذ
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 2072/2073رئيس كنترول الفرقة األولى   - ر
 2073/2074عضو كنترول الفرقة الرابعة  - ز
 2074/2075 ساعات معتمدة -عضو بالكنترول المركزى - س
 2076/2077ساعات معتمدة –رئيس الكنترول المركزى لممستوى األول  - ش
 2078/2079الفصل الصيفى  كنترولرئيس  - ص
 2079/2020رئيس كنترول الدراسات العميا  - ض

 

 : المحاضرات العامة  ي مجال التخصصحادى عشر

 إلقاء المحاضرات فظ نقابة المرشدين السياحيين ومنيا:
 الواحات المصرية -
 معابد جزيرة فيمة -
 االسكندرية القديمة -
 ليونانى الرومانىتصوير المناظر الفمكية باآلثار المصرية فى العصر ا -

 

 عضوية الجمعيات المتخصصة: ثانى عشر

 التابعة لجامعة الدول العربيةبجمعية اتحاد اآلثاريين العرب  عضو -
 


