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 جامعـة اإلسـكندرية كلية السياحة والفنادق

 السيرة الذاتية 

 أواًل: بيانات عامة
 عمرو على على جابر اإلسم:

 ٩١٩١ـ٩١ـ٩١ تاريخ الميالد:

 سموحة االسكندرية :العنوان

 0147617758 رقم الموبايل:

 amrgaber2004@yahoo.com: البريد اإللكترونى

 مدرس ـ قسم االرشاد السياحى الوظيفة الحالية:

آثار مصرية قديمة التخصص:

 

 المؤهالت العممية: :ثانياً 
 

 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية
 كلية السياحة و الفنادق ـ جامعة االسكندرية 1996 بكالوريوس االرشاد السياحى

 كلية السياحة و الفنادق ـ جامعة االسكندرية 2001 ماجستير السياحة و الفنادق و االرشاد السياحى
 المملكة المتحدة – جامعة درهم 2009 ردكتوراة فى اآلثا

 
 

 (:الداخمى والخارجىاألكاديمى ) الوظيفى التدرجثالثاً: 
 

 إسم المؤسسة بها اإللتحاق سنة الوظيفة
 كلية السياحة و الفنادق ـ جامعة االسكندرية 1997 معيد

 كلية السياحة و الفنادق ـ جامعة االسكندرية 2001 مدرس مساعد
 ة السياحة و الفنادق ـ جامعة االسكندريةكلي 2010 مدرس
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 : األبحاث العممية المنشورة ومكان وتاريخ نشرهارابعاً 

 
1- Gaber, A. “The „Central Halls‟ in the Ptolemaic Temples: locations, nominations and 
functions”. In Current Research in Egyptology 2007: Proceedings of the Eighth Annual 

Conference. Griffin, K. Oxford: Oxbow Books, 2008, 53-70 
-2-Gaber, A. “The location of the Central Halls of the Ptolemaic Period” Archiv Orientální 

75/4(2007), 445-470 
3-Gaber, A. “An Unusual Hieroglyphic Sign from the Temple of Philae?”, Lingua Aegyptia 15 

(2007), 1-9 
4-Gaber, A. “Aspects of the Deification of Some Old Kingdom Kings”, in: A Delta- man in 

Yebu, ed. A.K. Eyma and C. J. Bennett, Occasional Volume of the Egyptologists‟ Electronic 

Forum, no.1 (2003), 12-31 
 

 المؤتمرات المحمية والدولية التي شاركت بها خامساً:

 
1-Current Research of Egyptology X, Liverpool University 

2-Xth International Congress of Egyptologists, Rhodes 
3-Current Research in Egyptology IX –University of Manchester 
4-Current Research in Egyptology VIII, University of Swansea 

5-50
th
 Anniversary conference of the Dept. of Archaeology- Durham University 

 
   سادسا: الدورات التدريبية التي حصمت عميها

1-Credit Hours System (Alexandria Uni.) 

2--Exam Students Evaluation System (Alexandria Uni.)  

3-Quality standards in the Education Process (Alexandria Uni.) 

4-International Publishing of Scientific Research (Alexandria Uni.) 

5-Competing for research funds (Alexandria Uni.) 

6-Research Ethics (Alexandria Uni.) 

7-Research Methods (Alexandria Uni.) 

8-Legal and Financial Aspects in University (Alexandria Uni.) 

9-Managing Time and Meetings (Alexandria Uni.) 

10-Effective Presentation Skills (Alexandria Uni.) 

11-ICDL (Arab Academy) 

12- Managing your research- Introduction (Durham Uni.) 

13-Managing your research- Effective Communication (Durham Uni.) 

14- Managing your research- Project Management Essentials (Durham Uni.) 
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15- Managing your research- Time Management (Durham Uni.) 

16- Teaching Induction for Postgraduates session 2 preparing to teach- Small group 

teaching in the Arts and Humanities and Social Sciences (Durham Uni.) 

17- Teaching Induction for Postgraduates session 2 preparing to teach-assessment in the 

Arts, Humanities and Social Sciences (Durham Uni.) 

18- Poster Production and Presentation- An Introduction (Durham Uni.) 

19- Preparing for your Viva (Durham Uni.) 

20- Emergency Aid- Qualified First Aider (Durham Uni.) 

 

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

 ة فى تدريب الطالب فى الرحلة السنوية لالقصر و أسوانالمشارك -1
 المشاركة فى اعمال الكنترول بالفرق المختلفة -2
 المشاركة فى تنظيم العديد من المؤتمرات بالكلية -3

 المشاركة فى لجان شراء الكتب لمكتبة الكلية -4
 االشراف على بعض الرحالت الخاصة برعاية الشباب-5
 
 
 

 مجتمع:ثانياً: خدمة ال
 القاء محاضرة عامة عن االثار المصرية بالمدينة الجامعية بسموحة -4
 

 عمرو على جابر اإلسـم:

 عمرو على جابر .التوقيع د


