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 جامعة المنصورة
 كمية اآلداب
   قسم التاريخ

 رية الذاتيةـالس
 :البيانات الشخصية -1

 .مصري :يةــــالجنس  د/ رضا عبد الجواد رسالن 0أ : مــــــاالس
 .مممس :ةـــــالديان متزوج ويعول : الحالة االجتماعية

 دقيمية -ز أجاكمر  -ميت العامل :الدــجية المي م1954/ 2/ 18 :الدــالمي  تاريخ

   864051 رقم  جواز السفر:
 م6/1/2002 تاريخ  اإلصدار:
 م5/1/2010 تاريخ  االنتياء:

  تاريخ  اإلصدار:  الرقــم القومي:

 أحمــــدش ش مكــــة المتفــــرع مــــن  4 عنــوان اإلقامة:
 المنصورة ماىر

  - اآلدابكميــــــة   - قســـــم التــــــاريخ عنوان  العمـل:
 ةالمنصور جامعة 

 2241464 050 002 ىاتف العمــل: 2346410 050 002 المــنزل:  ىاتف
 2241464 050 002 الفاكــــس : 6192333 012 002 المحمـــــول:

 الوظيفـــــة:
 جامعة المنصورة وكيل كمية اآلداب

 لشئون التعميم والطالب
 المغات التي يجيدىا: 

 جيد جًدا اإلنجميزية
 جيد جًدا الفرنسية

 ممتاز يونانيةال
    raslan@mans.edu.egr_ االليكتروني: بريدال
 :المؤهالت العممية -2

 سنة التخرج التخصص التقدير المؤهل العممي م
 مكان التخرج

 الجامعة الكمية

مع   جيد جدا ليسانس آداب  -1
 مرتبة الشرف

نية الحضارة اليونا
 والرومانية

 اإلسكندرية اآلداب م1976

 اإلسكندرية اآلداب م29/3/1983  ممتاز  ماجستير في اآلداب -2

    دكتوراه في اآلداب -3
تاريخ قديم/ فرع 
التاريخ اليوناني 

 والروماني
 جامعة أثينا الوطنية م1988

mailto:R_raslan@mans.edu.eg
mailto:R_raslan@mans.edu.eg
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 :البيانات الوظيفية -3
 جية العمل التخصص القسم الوظيفة

 اريخالت أستاذ
تاريخ قديم/ فرع التاريخ اليوناني 

 والروماني
 كمية اآلداب بالمنصورة

 كمية اآلداب بالمنصورة م وحتى اآلن2007/  11/  7 اعتبارًا من وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
قســــــــم الدراســــــــات  قــــــــائم بعمــــــــل رئــــــــيس

 اليونانية والالتينية
 رةكمية اآلداب بالمنصو  وحتى اآلن اعتبارًا من 

 
 :التدرج الوظيفي -4

 الجامعة الكمية القسم الوظيفة
 الفترة

 إلى من

قسم الحضارة اليونانية و  معيد
 والرومانية

 م31/12/1978 م20/10/1976 اإلسكندرية اآلداب

 م29/6/1983 م1/1/1979 المنصورة اآلداب التاريخ معيد
 م25/9/1988 م30/6/1983 المنصورة اآلداب التاريخ مدرس مساعد

قديم/ يوناني تاريخ ) التاريخ مدرس
 (وروماني 

 م26/3/2000 م26/9/1988 المنصورة اآلداب

 م27/1/2009 م27/3/2000 المنصورة اآلداب التاريخ أستاذ مساعد
 حتى اآلن م27/1/2009 المنصورة اآلداب  التاريخ أستاذ

 
 :األنشطة العممية والتطبيقية -5

وحتـــــــى  26/1/2008لتـــــــاريخ كميـــــــة اآلداب جامعـــــــة المنصـــــــورة اعتبـــــــارا مـــــــن ) قـــــــائم بعمـــــــل رئـــــــيس قســـــــم ا -
 م . عضو دائم بمجمس الكمية اعتبارا من ىذا التاريخ . 1/10/2009

بكميــة اآلداب جامعــة المنصــورة لمــدة ثــالث أعــوام مــن العـــام  ةمشــرف عمــي قســم الدراســات اليونانيــة والالتينيــ -
 م . 2004وحتي 2001الجامعي 

 م وحتى اآلن .  22/6/2008ة ضمان الجودة بكمية اآلداب بتاريخ نائب مدير وحد -

 حاصل عمي دورة المراجعين الخارجين ....... -

 م 3/3/2009عضو بوحدة القياس لرأي العام الجامعة بتاريخ  -

 حاصل عمي ستة برامج تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات في البرامج التالية :  -
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 م .2004/ 14/10م . ـ 13/10/2004ة من أخالقيات وآداب المين -

 م .28/11/2004ـ  27/11/2004الجامعة والمجتمع من   -

 م . 13/12/2004إلي  11/12/2004اتخاذ القرارات وحل المشكالت من  -

 م .23/12/2004إلي  21/12/2004إدارة الوقت وضغوط العمل من  -

 م . 24/1/2007إلي  22/1/2007تصميم التدريس من  -

 م . 2007/  4/9إلي  2/9/2007ت واالجتماعات من إدارة الوق -

 م. 2006وحتي 2004عضو المركز الحضاري لعموم اإلنسان والتراث الشعبي لمعام الجامعي  -
االشــتراك فــي موســوعة الدقيميــة عبــر العصــور ببحــث بعنــوان ف أضــواء عمــي مكتشــفات أثريــة بمنــديس ف وتــم  -

 م . 2005أصدراىا بتاريخ 
خاص بتسجيل نقـوش اإلسـكندرية ودراسـتيا فـي مكتبـة اإلسـكندرية مـع السـتاذ الـدكتور / االشتراك في مشروع  -

 م .2004/2005محمد عبد الغني محمد السيد رئيس المجموعة في العام 
 م . 2008/2009م و السبوع البيئي 2005االشتراك في أسبوع شباب الجامعات  -
 ة ودمياط عضو بمجنة المحافظة عمي التراث عمي محافظة الدقيمي -
 عضو بجمعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية .  -
 عضو بالجمعية التاريخية .  -
 عضو بالثرين العرب .  -
 عضو بالجمعية الثرية باإلسكندرية  -
 م . 2008/2009رئيس كنترول الدراسات العميا  -
 م . 2008/2009عضو لجنة خدمة المجتمع وشئون البيئة  -
 م .2008/2009ام رائد المجنة االجتماعية والرحالت لمع -

بعنــــوان التــــراث  –كميــــة اآلداب  –فــــرع دمنيــــور  –االشــــتراك فــــي تقيــــيم مقــــرر إلكترونــــي بجامعــــة اإلســــكندرية  -
     (.Classical Heritageاإلغريقي والروماني )

 :األبحاث العممية -6
- Notes on the Cult of Demeter in Roman Egypt, Proceedings of the Xv 111 

International Congress of Popyralayy , Athens, 1988, Valumo11, pp. 311- 313 -     
(م1988مؤتمر البردي العالمي بأثينا )  

ـــة كميـــة اآلداب جامعـــة  - ألقـــاب زيـــوس الدينيـــة فـــي مصـــر البطمميـــة والرومانيـــة فـــي ضـــوء الوثـــائق البرديـــة مجم
 .    19950المنصورة ـ العدد السابع عشر أغسطس 

- Terra Cotta Figurines From tell El – Balamon, Taurnal of the Faculty of Arts, 

1998 .     

 م  . 19970الخنازير في مصر البطممية والرومانية في ضوء الوثائق البردية أغسطس  -
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بحث بعنوان ف وضع المرأة القانوني في مصر إبان العصر الرومـاني فـي ضـوء مقننـة الديولوجـوس ف منشـور  -
 تم االشتراك بو في مؤتمر الفيوم الثاني .   2002كمية اآلداب ـ جامعة المنصورة العدد الثالثون يناير بمجمة 

  46المعـــــادن فـــــي العربيـــــة الجنوبيـــــة فـــــي ضـــــوء المصـــــادر الكالســـــيكية جمعيـــــة اآلثـــــار باإلســـــكندرية المجمـــــة  -
 م . 2001اإلسكندرية ،

  Piyrisم ببحــث بعنــوان ف نقــوش  2002االشــتراك فــي مــؤتمر أنثروبولوجيــا مصــر المــؤتمر الثالــث أكتــوبر  -
بعــين المبخــة فــي الواحــة الخارجيــة ف منشــور بمجمــة كميــة اآلداب ـ جامعــة المنصــورة العــدد الحــادي والثالثــون 

 م . 2002أغسطس 

عــوت المتــوفى فــي ضــوء النقــوش الجنائزيــة ف ببحــث بعنــوان ف ن 2001االشــتراك فــي مــؤتمر الثــريين العــرب  -
 م .  2005منشور بمجمة المؤرخ المصري كمية اآلداب ـ جامعة القاىرة  

االشتراك ببحث لم ينشر في مؤتمر الفيوم الول بعنـوان الحيـاة الدينيـة فـي كـرانيس فـي ضـوء الوثـائق البرديـة   -
 م . 2001إبان العصرين البطممي والروماني 

فـي ضـوء الوثـائق البرديـة . بحـث منشـور فـي  البـاكرقتصاد في مصر إبـان العصـر البطممـي نشاط منديس اال -
 م . 2005موسوعة الدقيمية بكمية اآلداب 

االشتراك في المؤتمر الرابع بالفيوم ببحث بعنوان ف عبـاده الممـوك والممكـات البطالمـة بمدينـة بطمميـة فـي ضـوء  -
 ر . م تحت النش2004الوثائق البردية والنقشية 

لقاء بحث بعنوان  أبو لمو في ضوء  2005ـ 2004االشتراك في مناقشات سيمنار الجمعية التاريخية موسم  - وا 
 الوثائق البردية والنقوش بمصر إبان العصر البطممي والروماني بحث مقبول النشر  . 

م بعنـوان ف 16/3/2004ورقة بحثية في مؤتمر الييود في الدراسـات الشـرقية بكميـة اآلداب ـ جامعـة المنصـورة  -
 الييود واصطباغيم بالييممينية إبان العصرين اليوناني والروماني.

 رجيــة ( منشــور بمجمــة كميــة اآلداب بحــث بعنــوان ف بحــث بعنــوان ) أضــواء اقتصــادية عمــي دوش بالواحــة الخا -
داب جامعـة عـين ألقي في مركز الدراسـات البرديـة والنقشـية بكميـة اآل 2004يناير  34جامعة المنصورة العدد 

 م .2004شمس في ندوة الحياة االقتصادية في مصر 

ـ بحــث مقبــول لمنشــر فــي العــدد  ةألقـاب اإلمبراطــور كمــودوس فــي ضــوء الوثــائق البرديــة والمصــادر الكالســيكي -
 م .2005العاشر من دورية جمعية اآلثار باإلسكندرية ـ يونيو 

 
 
 
 
 

 

 :الرسائل العممية -7
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 :م باإلشراف عميهاالرسائل التي يقو  -أ
 الموضوع الدرجة م
ايـــــة الســـــرة الفالفيــــــة ني حتـــــىمجمـــــس الســـــناتو الرومـــــاني مـــــن واليــــــة أغســـــطس  الماجستير -1

 . م (96ق.م27)
 م( .192ق.م ـ 27العبيد في روما في العصر اإلمبراطوري ) الماجستير -2
م دراســــة 284 –ق.م  323الجريمـــة فــــي مصـــر فــــي عصــــر البطالمـــة والرومــــان  الماجستير -3

 تاريخية في ضوء الوثائق البردية
 م 235م حتى 96زيارات أباطرة الرومان في مصر  الماجستير -4
 م( 96 – 70االمبراطورية الرومانية في عصر السرة الفالفية ) الدكتوراه -5
 م(.235م حتى 96مجمس السناتو من ) الدكتوراه -6

 :تمت مناقشتهاالرسائل التي  -ب
 تمت مناقشتها تحت إشرافه:ائل التي الرس -1

 مكان وسنة المنح   
 السنة الجامعة الكمية الموضوع الدرجة م
اقتصــاديات المحاصــيل الزيتيــة فــي مصــر فــي العصــر  الماجستير -1

 الروماني ـ دراسة وثائقية . 
   

كورينثــــــــــا ودورىـــــــــــا الحضـــــــــــاري فـــــــــــي بـــــــــــالد اليونـــــــــــان  الماجستير -2
 ق.م( 335ـ747)

   

مجمس السناتو الروماني من والية أغسطس حتى نياية  ماجستيرال -3
 م (. 96ق.م27السرة الفالفية )

   

تجــارة رومــا مــع الينــد وجنــوب شــبة الجزيــرة العربيــة فــي  الماجستير  -4
العصـــر اإلمبراطـــوري دراســـة اقتصـــادية واجتماعيـــة مـــن 

 م( .192ق.م ـ 30

   

ـــــــ 264الجميــــــوري ) الســــــناتو الرومــــــاني فــــــي العصــــــر الماجستير -5
 ق.م( 44

   

م( 284ق.م ـ 30رومــــا وضــــريبة القمــــح المصــــري ) الماجستير -6
 دراسة اقتصادية اجتماعية في ضوء الوثائق البردية .  

   

الحرس البريتوري في روما ودوره السياسي في القرن  الماجستير -7
 الول الميالدي.

   



 - 6 - 

    في العصر البطممي.زراعة الكروم وصناعة النبيذ  الماجستير -8
9- 

 الماجستير
نبوءات دلفي ودورىا في الحياة السياسية واالجتماعية 

في اليونان من القرن الثامن إلي القرن الرابع قبل 
 الميالد

   

االتجاىـــات الجديـــدة فـــي سياســـية البطالمـــة الدينيـــة بعـــد  دكتوراه -10
 ق.م 217موقعة رفح  سنة 

   

    م (. 284حتي 96لسياسية في روما )من المؤامرات ا دكتوراه -11
 رسائل اشترك في مناقشتها: -2

 مكان وسنة المنح   
 السنة الجامعة الكمية الموضوع الدرجة م
    الطعام والشراب خالل العصريين اليوناني والروماني الدكتوراه -1
    المتغيرات الفنية بمصر في العصر البطممي الدكتوراه -2

المعبود ديونيسوس في مصر في العصرين البطممي  تيرالماجس -3
 والروماني

   

    اآللية افروديتي في الفن الكالسيكي والييمينستي الماجستير -4

 الماجستير -5
المحاورات الرسطية ، وأصوليا الفالطونية وسبل 

 انتقاليا إلي المغات الحية
   

 الماجستير -6
لث ق.م. حتي نياية إقميم شرق الدلتا من القرن الثا

 القرن الول الميالدي
   

تصوير الطقوس الجنائزية ، والمراسم الجنائزية في  الماجستير -7
 مصر خالل العصرين البطممي والروماني

   

 الماجستير -8
المخبرون السريون ومصادره الممتمكات من الخوين 

 جراكوس حتي نياية القرن الثاني الميالدي
   

 الماجستير -9
الجريمة والعقاب في مصر في عصر البطالمة 

 أضواء الوثائق البردية
   

 الماجستير -10
مالبس شعوب آسيا الصغرى أو الناضول في 

الفنون اليونانية والرومانية من القرن السادس ق.م 
 دراسة أثرية. –إلى القرن الثالث الميالدي 

  عين شمس اآلداب 

 الدكتوراه -11
روما في العصر اإلمبراطوري  المرأة والسمطة في

 أجريبينا الصغرى نموذًجا –المبكر 
 2009 اإلسكندرية اآلداب 
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 الدكتوراه -12
الوضاع اإلدارية واالقتصادية لمواحة الطيبية 

ق.م إلى نياية القرن  30)الكبرى( في الفترة من )
 الرابع الميالدي(

 2009 اإلسكندرية  اآلداب 

 


