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 تــسة الراحيــالسي
 

 أمل أحمد حامد عبد العزيزد/  : االســــم
 م15/11/1634 : تاريخ الميـالد

 متزوجة                   : الحالة االجتماعية

 : العنــــوان
 –أحمـــد مـــا ر  ش مـــن المتفـــرع شـــارع اممـــام محمـــد عبـــد 

 المنصورة. 
 323/ 6530014 : المنزل تميفون
 31111401233 : محمولال

 (اليوناني والروماني القديم ) مدرس التاريخ : الوظيفة الحالية
 جامعة المنصورة –كمية اآلداب  : جهة العمل

 التاريخ : التخصص العام
 ( اليوناني والروماني )التاريخ القديم  : التخصص الدقيق
 323/  1111131 : ملتميفون + فاكس الع

 :املؤهالث العلميت

 بتقدير عام جيد. 1663تاريخ  –ليسانس آداب  -
 م بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف.1663يوناني والتيني  –ليسانس آداب  -

 بتقدير ممتاز. 1665ماجستير في اآلداب / التاريخ / التاريخ الوسيط  -

 بتقدير ممتاز. 1331/ تاريخ يوناني وروماني  التاريخماجستير في اآلداب /  -

 مرتبة الشرف األولى. 1334تاريخ / تاريخ يوناني وروماني دكتورا  في اآلداب / ال -
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 الخدزج الىظيفي:
 م.11/2/1664معيد بقسم التاريخ بتاريخ  -
 م.13/3/1331مساعد بقسم التاريخ في مدرس  -

 م.03/1/1334مدرس التاريخ اليوناني والروماني بقسم التاريخ في  -

 البحىد املقدمت للرتقيت لدزجت أسخاذ مساعد:
 " ق.م 116ور ائن قرطاجة عام روما  " -1

 م(.1336يناير  1، جـ13بنها. العدد  –منشور )مجمة كمية اآلداب 

 " ق.م34 – 131جهود روما العسكرية  ضد قراصنة شرق البحر المتوسط  " -1
 م(.1311يناير  1جـ – 1مج – 15المنصورة، العدد  –منشور )مجمة كمية اآلداب 

 " ق.م 113حتى  131استقبال السفارات في روما من  " -0
     ) يمنشور ف

 النفوذ في البالط الروماني " واستغاللالفساد  " -1
 م(21 – 11اممبراطور كالوديوس )دراسة عن عصر 

 م(. )قيد النشر(.1311يوليو  11) مجمة المؤرخ المصري، العدد 
 م"63 – 11لمعامة في روما من  األباطرة"  بات  -2

 م( )قيد النشر(1310، يناير 21د العد –المنصورة  –مجمة كمية اآلداب )

 الدوزاث الخي حصلج عليها الباحثت:
ود :وروت تومية قوررت توأصء هوئ  قو دمرت  د :اًلأو

 م.1332مهارات التفكير  -1
 م.1332مهارات االتصال الفعال  -1

 م.1332إدارة الوقت وضغوط العمل  -0
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 م.1333أخالقيات وآداب المهنة  -1

 م.1334التدريس بالتقنية  -2

 م.1334وتقويم الطالب  اتاالمتحاننظم  -3

 م.1335مشروعات البحوث التنافسية المحمية والعالمية  -4

 م.1335النشر العممي  -5

 م.1336نظم الساعات المعتمدة  -6

 الندواث واملؤمتساث الخي شازكج فيها:
-1األعمــى لماقافــة مــن المجتمــع المصــري فــي العصــر البطممــي، القــا رة، المجمــس نــدوة  -

 م.0/0/1336
ــادق ) - حتــى  5الســياحي(. فــي الفتــرة مــن  امرشــادالتــدريب الصــيفي بكميــة الســياحة والفن

 م.11/5/1313

 م.2/11/1336ورشة عمل عن المشروعات التنافسية بتاريخ  -

دي والنقـــوش بجامعـــة عـــين شـــمس فـــي الفتـــرة مـــن المـــؤتمر الـــدولي الاالـــث بمركـــز البـــر  -
لقاء بحث1311مارس  13/15  .م، حيث شاركت بالحضور وا 

 أنشطت علميت وعمليت:
وأوالد :و أليشطقو دعدة قد :

 .664اتحاد المؤرخين العرب رقم عضو  -
 .4106 – 11/4عضو الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية رقم  -

 عضو مجمس قسم التاريخ بآداب المنصورة. -

 م.1/13/1336لجنة المكتبات بالكمية في عضو  -

 ن.م حتى اآل1311عضو لجنة العالقات الاقافية منذ  -
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و دعةد قد :و أليشطقث ي  د :و
 المقررات التدريسية: 

ــة  والدراســاتتقــوم بالتــدريس بمقســام التــاريخ   وبقســم اآلاــار المصــرية  والالتينيــةاليوناني
 القديمة وبقسم الفمسفة.

 -حيث تدرس مقررات:
 تاريخ اليونان القديم. -
 تاريخ الرومان. -

 مة.تاريخ مصر في عصر البطال -

 ومان.تاريخ مصر في عصر الر  -

 الحضارة اليونانية. -

 مبراطورية الرومانية.ام -

 الباحاة عضو نشط في أعمال الكنتروالت بالكمية فهي:
ــــدبمومات المتخصصــــة مــــن عضــــو  - ــــا وال ــــرول الدراســــات العمي ــــى  1336بكنت حت

 م.1311
 حتى اآلن. – 1334عضو بكنترول مرحمة الميسانس  -

م 1336س منــذ عــام عضــو لجــان مراجعــة رصــد درجــات الطــالب بمرحمــة الميســان -
 حتى اآلن.

 م حتى اآلن.1311عضو لجنة التماسات طالب مرحمة الميسانس منذ عام  -

 اجلىائز الخي حصلج عليها الباحثت:
 م.1331رسالة ماجستير بجامعة المنصورة عام أحسن  -
 م.1313أحسن رسالة دكتورا  بجامعة المنصورة عام  -

 م.1336بيئي عام شهادة تقدير من كمية اآلداب بمناسبة اليوم ال -
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 اإلشساف على زسائل املاجسخري والدكخىزاه:
و دة جسم تد :وتس  لأواًلد :و

 .م(102 – 63زيارات األباطرة الرومان لمصر )  -
 .(ق.م 01 -100) قرابنة العامة والتشريعات االجتماعية في روما  -

وث ي  د :وتس  لو دركموت هد :
 م(.ق. 034 – 402المستوطنات امغريقية في جزيرة صقمية ) -
 م(.102م حتى 63مجمس السناتو )من  -

 
 
 
 
 
 
 
 


