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ذاتية ســــــــــــــــــــيرة  

(C.V)   

 

 

 عامة بيانات

  

    حسين شحاتة عبدالسميع محمود عبدالسميع    :االسم   

  .قديمال تاريخال مدرس:  األكاديمية الدرجة - لحاليةا الوظيفة      

  .المنوفية جامعة - اآلداب كلية - التاريخ قسم: العمل جهة        

 .(روماني - يوناني)   قديم تاريخ:  الدقيق التخصص        

                             .متزوج  : االجتماعية الحالة        

 .مصري:  الجنسية        

      . 1975/  9/ 2 الميالد تاريخ        

  .مصر – المنوفية محافظة ، الباجور ، إبخاص قرية:  الميالد مكان        

           27509021701078: قومي رقم     

  مصر– المنوفية محافظة – الكوم بشبين  اآلداب كلية:  مصر في البريدي العنوان        

                            abdelsamie.abdelsamie@art.menofia.edu.eg                     : االلكتروني البريد         

         01001961472 :  محمول تليفون  -

- WhatsApp Tel. 01001961472                                                                                                   

 :العلمية المؤهالت

 الجامعية الدرجات
 تاريخ
 الحصول

 التقدير الدولة الجامعة الكلية



 مصر المنوفية اآلداب 2000 آداب ليسانس
 مرتبة مع جداجيد

 الشرف

 ممتاز مصر المنوفية اآلداب 2006 ماجستير

 مصر المنوفية اآلداب 2011 دكتوراه
 الشرف مرتبة

 األولي

 :الماجستير رسالة عنوان 

 الروماني العصر فى الشرقية مصر وصحراء حمراأل البحر أهمية

 :الدكتوراه رسالة عنوان

 والروماني الهيللينستي العصرين فى أفريقيا وشرق العرب جزيرة شبه بين العالقات

 (:األقدم إلي األحدث من) والوظيفي العلمي التدرج

 

 :مثل التدريبية الدورات من العديد تلقى : التدريبية البرامج

 من الفترة فى المنوفية جامعة اآلداب كلية لخريجي األول التوظيفي للملتقى واإلعداد التحضير فى المشاركة -1

 . 2014 نوفمبر 28 -26

 .2006 المنوفية، جامعة التدريس، هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز الفعال،في االتصال مهارات دورة  -2

 .2006،المنوفية جامعة التدريس، هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز الفعال،في العرض مهارات دورة  -3

 .2006المنوفية، جامعة التدريس، هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز في ، الفعالة االمتحانات دورة -4

 .2006 المنوفية، جامعة ،التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز الفعال،في التفكير مهارات ورةد -5

 . 2006 المنوفية، جامعة ،التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز العلمي،في البحث أساليب دورة -6

 .2006 المنوفية، جامعةالتدريس، هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز في -الفعال التدريس دورة  -7

 .2011 المنوفية، التدريس،جامعة هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز في - المؤتمرات وإدارة تنظيم دورة  -8

 2011 المنوفية، جامعة التدريس، هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز في العلمي النشر دورة -9

 .2011 المنوفية، جامعة التدريس، هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز في والعالمية، المحلية التنافسية البحوث مشروعات دورة -10

 .2011 المنوفية، جامعة التدريس، هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز في التعليمية العملية فى الجودة معايير دورة -11

 .2011 المنوفية، جامعة التدريس، هيئة أعضاء قدرات تنمية مركز في بحثي، فريق إدارة دورة -12

 .2009 المنوفية جامعة من واإلنترنت اآللي بالحاسب خاصة دورات  -13

 العمل جهة الوظيفة .م
 الفترة

 الدولة
 إلي  من

2 
 التاريخ  مدرس

  القديم
 اآلداب كلية ،التاريخ قسم

 المنوفية جامعة
 مصر  ناآل حتى  30/6/2011

3 
 مساعد مدرس
  قديم تاريخ

 اآلداب كلية التاريخ، قسم
 المنوفية جامعة

 مصر 30/6/2011 4/12/2006

  قديم تاريخ معيد 4
 اآلداب كلية التاريخ، قسم

 المنوفية جامعة
 مصر 4/12/2006 27/5/2001



  ICDL     2010 .  شهادة على صلاح -14

 Amidst    2008معهد اإلنجليزية اللغة في International TOFEL دورة -15

 Learning)-(E اإللكتروني التعليم دورات -16

     : العلمي إلنتاجا

 :العلمي والنشر علمية مؤتمرات في بها شاركت بحوث: أوالا 

ا ثاني  : المنشورة الكتب:ا

 الكتاب عنوان 

 الكتاب نوع

 (تأليف)

 

 مكان
 النشر

 النشر دار
 تاريخ
 النشر

 والترقيم االيداع رقم
 الدولي

 العرب تاريخ :فى دراسات
 الخارجية وعالقاتهم
  االسالم قبل الحضارية

 تأليف
 للنشر جوانا ، العلوم دار

  القاهرة ، والتوزيع
2012 

2714/2014  

978_977_85088-
5_7  

  

 

 م

 

 البحث عنوان

 

 المؤتمر

 

 المنظمة الجهة

 

 انعقاده مكان

 

 تاريخه

1 
 شعر فى الحكمة كلمات

  هيرودوت وتاريخ إيسخولوس
 الحضارات فى والصورة الكلمة

  القديمة
 جامعة البردي معهد

  شمس عين

 الضيافة دار
 عين جامعة

 شمس
 2012 أبريل

2 
 المصادر فى سيناء

 واالتينية اليونانية
 والحاضر الماضي بين سيناء

 والمستقبل

 البحوث مركز
 الجغرافية

 والكارتوجغرافية

 اآلداب كلية
  2014 أكتوبر المنوفية جامعة

3 
 لبالد مصر من العلوم انتقال

 السابع القرنين خالل االغريق
  الميالد قبل السادس

 تاريخ في االنتقالية المراحل
 مصر

 المصرية الجمعية
  التاريخية للدراسات

 الجمعية مقر
 المصرية
 للدراسات
 التاريخية
  القاهرة

 2015نوفمبر

4 

 البحر فى المنسوجات تجارة
 دليل لفؤ  م   ضوء فى ريثرياإل

 اإلريثري البحر فى المالحة
Periplus Maris 

Erythraei 

 المصرية الجمعية سمينار
 التاريخية للدراسات

 المصرية الجمعية
 التاريخية للدراسات

 التربية كلية
 جامعة

 المنصورة
 2016 أكتوبر

5 

 جزيرة
   Prosopitesبروسوبوتيس

 الخامس القرنين خالل
 دالميال قبل والسادس

 المصرية الجمعية سمينار
 التاريخية للدراسات

 المصرية الجمعية 
 التاريخية للدراسات

 اآلداب كلية
 جامعة
 المنوفية

 201 6نوفمبر

6 
 فى تعلم ماذا الملطي ثاليس
 السابع القرن خالل مصر

 الميالد؟ قبل والسادس

 المصرية الجمعية سمينار
 التاريخية للدراسات

 المصرية الجمعية 
 التاريخية للدراسات

 االداب كلية
 جامعة
 القاهرة

 2020 فبراير



 :منشورة أبحاث ثالثاا

 النشر تاريخ  النشر مكان البحث عنوان 

   Prosopitesروسوبوتيسب جزيرة
 والسادس الخامس القرنين خالل
 الميالد قبل

 جامعة اآلداب كلية بحوث مجلة
 المنوفية

 2019 سبتمبر

 خالل اليونانيون والمفكرون مصر
: الميالد قبل السادس القرن

ا بيثاجوراس  أنموذجا

 جامعة اآلداب كلية بحوث مجلة
 المنوفية

 2020 أبريل

 ميراث فى المصرية الحضارة أثر"
 "العلمي ثاليس

 جامعة اآلداب كلية بحوث مجلة
  الفيوم

 2021 شتاء

 : الجامعية اللجان في المشاركة

 المشاركة نوع اللجنة مستوى اللجنة م
 التاريخ

 إلى من

  الطالب و التعليم شئون 1
 اآلداب كلية

 المنوفية جامعة
 عضو

2014 

  

2015 

  

 : العلمية الجمعيات عضوية

 الدولة الجمعية عمل مجال العضوية نوع الجمعية م

 مصر التاريخ عضو العرب المؤرخين اتحاد 1

 مصر التاريخ عضو التاريخية للدراسات المصرية الجمعية 2

 مصر اآلثار عضو  العرب االثريين اتحاد 3

 عضو  الكالسيكية للدراسات المصرية الجمعية 4
 الدراسات
 الكالسيكية

  مصر

 :بالحضور فيها شاركت مؤتمراتال بعض

 تاريخه المنظمة الجهة المؤتمر م

1 
 الحضارة بناء في ودورها اإلسالمية العربية الحضارة
                    .العالمية

 المؤرخين اتحاد
 العرب 

 أكتوبر 24 – 22  
 م2002

  التاريخ عصور عبر األحمر البحر 2
 المؤرخين اتحاد
 العرب 

 م2003 أكتوبر  2

                                               التاريخ عصور عبر القدس  3
 المؤرخين اتحاد
 العرب 

 ديسمبر 1-نوفمبر
2010 

  العصور عبر العربية المرأة 4
 المؤرخين اتحاد
 العرب 

 2011 نوفمبر

 2012 مايو 7  هرةابالق الفرنسي المعهد البحث ومنهجية العلمي النشر 5 

 : البحثي النشاط



 وتاريخ والروماني اليوناني وربياأل والتاريخ عامة بصفة القديم ريخالتا على البحثي النشاط يركز
 بالدراسات االهتمام عن فضال العرب بالد وجنوب الحمر البحر منطقة والسيما خاصة بصفة القديم العرب

 .القديم االدنى والشرق وأوروبا مصر فى والعقائدية والقانونية االقتصادية التاريخية

 :التدريس اتخبر  

 :واآلثار والتربية اآلداب كلية فى بتدريسها يقوم التي المقررات

  وحضارتها القديم العربية الجزيرة تاريخ -1

 االسالم قبل العرب تاريخ  -2

  وحضارتهم القديم اليونان تاريخ -3

  وحضارتهم القديم الرومان تاريخ -4

 التاريخي البحث منهج -4

 بحث قاعة -5

 سياسية نظرياتالو نظمال تاريخ -6

 أوربية بلغة تاريخية نصوص -7

 وحضارتها الهيلنستي العصر فى مصر تاريخ -8

 وحضارتها الروماني العصر فى مصر تاريخ -9

  والرومانية اليونانية الحضارة -10

 الشرق األدنى القديم -11

 :والعملية العلمية بالمسيرة معرفة علي أساتذة

 االسم

 الغني عبد السيد محمد. د.أ

 وجامعة الكويت  االسكندرية جامعة اآلداب كلية

   01002665503:  جوال

  الوظيفة

 العمل ومكان

 (والروماني اليوناني)   القديم التاريخ أستاذ

 االسكندرية جامعة - اآلداب كلية

  االسم

  العمل مكان

  جاد السيد  د.ا

 وجامعة الملك عبدالعزيز طنطا جامعة   القديم التاريخ استاذ

 01004371287:   جوال



  عبدهللا الحسين. د.أ االسم

 العمل ومكان الوظيفة
 (وروماني يوناني) القديم التاريخ أستاذ

 السعودية العربية المملكة المكرمة بمكة القرى أم وجامعة  الزقازيق جامعة

 


	ســــــــــــــــــــيرة ذاتية
	(C.V)

