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 لتدرج الوظيفي :ا
 تاريخ شغميا الوظيفة
 م2011 معيد بكمية السياحة والفنادق 

 م2015 مدرس مساعد بكمية السياحة والفنادق

 المؤىالت الحاصل عمييا :
 الدولة السنة التخصص جامعةال الكمية المؤىل اسم
السياحة  كمية بكالوريوس 

 والفنادق
 مصر م2010 رشاد السياحياإل المنوفيةجامعة 

كمية السياحة  تمييدي ماجستير
 والفنادق

 مصر م2011 رشاد السياحياإل جامعة المنوفية

السياحة  كمية ماجستير
 والفنادق

جامعة مدينة 
 السادات 

 رمص م2015 رشاد السياحياإل

السياحة  كمية تأىيمي دكتوراه
 والفنادق

جامعة مدينة 
 السادات 

 مصر م2016 رشاد السياحياإل

بنظام  تمييدي دكتوراه
 الساعات المعتمدة

السياحة  كمية
 والفنادق

جامعة مدينة 
 السادات 

 مصر م2017 رشاد السياحياإل

السياحة  كمية دكتوراهتسجيل 
 والفنادق

جامعة مدينة 
 السادات 

 مصر م2017 رشاد السياحياإل

 (م3/2015) مناقشة  عنوان رسالة الماجستير: 
 "م(641:610مبراطور ىرقل )عصر اإل الفكر الديني في مصر خالل" 

" Riligious thought in Egypt during Emperor Heraclius's Era " 
 م(5/2017) تسجيل فقط  : رسالة الدكتوراهعنوان 

 " ي مصر البيزنطيةخدمات الرعاية الصحية ف" 
" Health Care Services in Byzantine Egypt " 
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 : ) أبحاث ومؤتمرات وندوات ( اإلنتاج العممي
 صفة المشاركة تاريخ المؤتمر الجية المنظمة أسم المؤتمر

الممتقييي العمميييي األول لبييياحثي 
 القبطيات العرب.

مركز الدراسات القبطيية 
 – بمكتبييية اإلسييييكندرية

 بطي.المتحف الق

13-14 
 م2016مارس 

الفكير  مشارك ببحيث بعنيوان: "
 اليييييديني فيييييي مصييييير خيييييالل

 "مبراطور ىرقلعصر اإل

الممتقيي األول لشيباب البيياحثين 
فييي الدراسييات القبطييية ) تيييراث 

 األجداد في عيون األحفاد(. 

مؤسسيييية سييييان مييييارك 
معييد  –لتوثييق التيراث 

 الدراسات القبطية

18-19 
 م2016مارس 

الفكير  نيوان: "مشارك ببحيث بع
 اليييييديني فيييييي مصييييير خيييييالل

 "مبراطور ىرقلعصر اإل
لجمعيية  120الميؤتمر اليدولي 

 اآلثار باإلسكندرية 
جميعيييييييييييييييية اآلثييييييييييييييييار 

 باإلسكندرية 
إبرييييييييييييل  7-9

2013 
 مشاركة بالحضور

 : النشاط العممي ) الدورات وورش العمل (
 التاريخ المنظمةالجية   الدورةاسم 

الدراسات القبطية بمكتبة مركز  المغة القبطية )الميجة الصعيدية(دورة 
 اإلسكندرية 

 25-أكتوبر 16
 م2011 ديسمبر

الدراسات القبطية بمكتبة مركز  "مقدمة في عموم الدراسات القبطية"دورة 
 اإلسكندرية 

أكتوبر  7-11
 م2012

مركز  -األعمي لمثقافة المجمس  الزمالة لمدراسات والفنون القبطية دورة 
  الدراسات القبطية بمكتبة اإلسكندرية

 2012ديسمبر20
 م2013إبريل 11

العممي الفرنسي لآلثار المعيد  " منيجية البحث والنشر العممي" دورة 
 IFAOالشرقية 

 2013أبريل  17

مدينة جامعة  –الطب البيطري كمية  عمل في برنامج الحزم االحصائية الجاىزة ورشة 
 السادات 

مايو  26-28
 م2013

الدراسات القبطية بمكتبة مركز  " التراث العربي المسيحي" دورة 
 اإلسكندرية 

 -ابريل 17
 م2015مايو 2

الدراسات القبطية بمكتبة مركز  " المصادر التاريخية لدخول اإلسالم مصر"دورة 
 اإلسكندرية 

فبراير  26-27
 م2017

 – اآلداب جامعة المنوفيةكمية  " مدخل إلي عموم القبطيات"دورة 
 آثار المنوفية منطقة 

ابريل  4-6
 م2017
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 (التطبيقي  - المقررات التي يتم تدريسيا األكاديمي )  النشاط
 مكان تدريسو ) التطبيقي ( المقرر الذي يتم تدريسو

 مدينة الساداتجامعة  –كمية السياحة والفنادق  ثار اليوناني والرومانيتطبيقي التاريخ واآل

 : اجتماعية ........ الخ ( –دريبية ت –) وظيفية  خبرات أخرى
 –في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعقدها كمية السياحة والفنادق المشاركة 

 مدينة السادات ، طوال فترة العمل بالكمية حتي اآلن.جامعة 


