
 

 السيرة الذاتية

 

 البيانات الشخصية

 احمد خليل إبراهيم  االسم :           -

 القاهرة -62/3/0621تاريخ الميالد:     -

 مدرس، كلية اآلداب، جامعة المنوفيةالوظيفة:             

 أدب اللغتين اليونانية والالتينيةنقد  التخصص :        

 .10110632310رقم الموبايل:            

 .ahmed60_khalil@yahoo.com. البريد االلكتروني:

 المؤهالت العلمية:

 تقدير جيد مرتفع. عين شمس ،جامعة  اآلدابكلية  اآلداب،ليسانس    3891

 ماجستير في اآلداب في قسم الحضارة األوروبية القديمة،  تحت عنوان " أوديب من خالل ثالثية     3881

 من كلية اآلداب جامعة عين شمس. جداً،بتقدير جيد  طيبة"،           

 محاورة في  تحت عنوان " القضايا النقدية ،القديمة األوروبيةفي قسم الحضارة  اآلدابدكتوراه في    5001

  . األوليالجمهورية عند شيشرون"، بتقدير مرتبة الشرف            

 التدرج الوظيفي

 العام .باحث ثالث بمكتب النائب    3891

 بمكتب النائب العام. واإلعارة،رئيس قسم النقل والندب    3881

 .جامعة المنوفية -اآلدابكلية  -وآدابها األلمانيةبقسم اللغة  مدرس  مساعد   3881

    .اآلداب جامعة المنوفية كلية - مدرس بقسم اللغة األلمانية   5001

 



 االنتاج العلمي

 ، بحث ألقي ونشر في المؤتمر الدولي الثاني الثقافة  أويديبوس ملكاً لسوفوكليس"" دور النبوءة في      5030

 اليونانية، بكلية اآلداب جامعة عين شمس باالشتراك مع المركز الثقافي اليوناني، تحت عنوان               

 .6101مارس 63-66، من العالقات الثقافية اليونانية المصرية               

 بحث ألقي ونشر في  " pro Caelioفي خطبة شيشرون   Mos Maiorum" استخدام مصطلح       5035

 عنوان المؤتمر الدولي الثالث، مركز الدراسات البردية والنقوش، جامعة عين شمس تحت                

 .6106مارس60-62الحضارات القديمة" ، من  "التأثير والتأثر بين               

  بحث ألقي ونشر "De Officiis  الواجباتفي مقال شيشرون عن  Fidesالمصطلح  استخدام"      5031

 مركز الدراسات البردية والنقوش، جامعة عين شمس، تحت  الخامس،في المؤتمر الدولي                 

 .6102مارس  62-61من  القديمة"،عنوان " الكلمة والصورة في الحضارات                 

 في مسرحية ميديــا لسينيكا" ،بحث منشور في مـجلة مـركز ظاهرة الغضب واالنتقام "        2014

 . 6102الدراسات البردية والنقوش، جامعة عين شمس، العدد الحادي والثالثون لسنة                 

   ر مقبول للنش" بحث  " النزعة العدوانية في انتقام ميديا من ياسون في مسرحية ميديا ليوريبيديس     5031

 مركز الدراسات البردية والنقوش، جامعة عين شمس، تحت ب السادس،المؤتمر الدولي في                

 . 6101 ابريل 0 إليمارس  30، من يد"هية والكتابية والتجسعنوان " الموروثات القديمة بين الشفا             

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 ، جامعة عين شمس باالشتراك مع المركز الثقافي اآلدابفي المؤتمر الدولي الثاني بكلية  المشاركة   5030 

 .6101مارس  63-66،" من تحت عنوان " العالقات بين الثقافة اليونانية المصرية  ،اليوناني             

 تحت   شمس،جامعة عين  والنقوش،مركز الدراسات البردية بالثالث في المؤتمر الدولي  المشاركة    5035

 .6106مارس  60-62والتأثر بين الحضارات القديمة"، من  التأثيرعنوان "              

   شمس،جامعة عين  والنقوش،مركز الدراسات البردية بفي المؤتمر الدولي الخامس  المشاركة     5031

 .6102مارس  62-61الحضارات القديمة"، من  والصورة في الكلمةتحت عنوان "               

   شمس،جامعة عين  والنقوش،في المؤتمر الدولي السادس بمركز الدراسات البردية  المشاركة       5031



  ابريل 6إلي  مارس30، منتحت عنوان " الموروثات القديمة بين الشفاهية والكتابية والتجسيد"              

             6101. 

 المنح

 .6110-6111بعثة جمع مادة علمية في ايطاليا علي نفقة البعثات المصرية         

 التدريس داخل الكلية:

 . بقسم اللغة األلمانية تدريس اللغة الالتينية       

 والحضارة الكالسيكية بقسم اللغة االنجليزية. تدريس اللغة الالتينية       

 واللغة اليونانية بقسم الفلسفة. تدريس اللغة الالتينية       

 بقسم التاريخ. تدريس اللغة الالتينية      

 التدريس خارج الجامعة:

 بقسم الدراسات اليونانية والالتينية بكلية اآلداب، جامعة المنصورة  لتدريس  انتداب  5001-5009 

 المقررات اآلتية:                      

 اللغة الالتينية -                      

 القديمة اللغة اليونانية -                      

 األدب اليوناني -                      

 األدب الروماني -                      

 ، األزهراللغات والترجمة، جامعة بكلية   وااليطاليةبقسم اللغات اليونانية الحديثة  انتداب  5008-5031

 المقررات اآلتية: لتدريس                     

 اللغة الالتينية -                      

 القديمة اللغة اليونانية -                      

 األدب اليوناني -                      

 األدب الروماني -                      

 نانية والرومانيةاالثار اليو -                       



 نصوص يونانية -                        

 نصوص التينية-                        

 بقسم الفلسفة بكلية اآلداب، جامعة الزقازيق  لتدريس  المقررات اآلتية: انتداب  5030-5031

 اللغة الالتينية -                      

 االنشطة داخل الفسم والكلية

 المشاركة في اعداد الساعات المعتمدهبالقسم -            

 .6101-6102و  6106-6100عضو لجنة العالقات الثقافية  -             

    

 


