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Curriculum vitæ 

  :معلومات شخصیة
  .محمود سیف الدین أحمد جمعة: االسم

   أسوان ١٩٧٤/ ٠١/ ٠١: تاریخ ومحل المیالد
  ٠٠٢٠١١٤٨٤٧١٩٩٦: رقم التلیفون المحمول

  ٠٠٢٠٢٣٧٢٣٥١٦١: رقم تلیفون المنزل
 -الطالبیــة  -ش محمــود مرسـي متفـرع مـن طریــق كفـر طهـرمس  ٧: محـل اإلقامـة

   الجیزة -فیصل 
  جامعة القاهرة  –كلیة اآلثار  –قسم اآلثار المصریة القدیمة : عنوان العمل والمراسلة

  الجیزة –األورمان  ١٢٦١٣
   mahmoudsiefeldin@yahoo.com:البرید اإللكتروني

 
  :الوظائف الجامعیة

   جامعة القاهرة –كلیة اآلثار –یمة معید بقسم اآلثار المصریة القد: ١٩٩٦
  جامعة القاهرة –كلیة اآلثار –مدرس مساعد بقسم اآلثار المصریة القدیمة : ٢٠٠٣
  جامعة القاهرة –كلیة اآلثار –مدرس بقسم اآلثار المصریة القدیمة : ٢٠١٠

  
  :الشهادات الدراسیة

جیـد جـدًا مـع مرتبـة "جامعة القاهرة بتقـدیر  – كلیة اآلثار–لیسانس آثار من قسم اآلثار المصریة القدیمة : ١٩٩٥
  ".الشرف
جامعــة القــاهرة  –كلیــة اآلثــار –ماجســتیر فــي اآلثــار المصــریة القدیمــة مــن قســم اآلثــار المصــریة القدیمــة : ٢٠٠٣
 /د.تحفـة حندوسـة وأ /د.تحـت إشـراف أ" ممتاز"بتقدیر  "وسائل النقل والمواصالت البریة في مصر القدیمة"بعنوان 

  .الحلیم نور الدینعبد 
  ".دبلوم دراسة اللغة الفرنسیة" DELFدبلوم : ٢٠٠٤
دكتوراه في لغات وتاریخ وحضارات العالم القدیم من بیت دراسات المشرق وبالد حـوض البحـر المتوسـط : ٢٠٠٩

بتقــدیر  "شــبكات المواصــالت فــي مصــر فــي العصــر الیونــاني الرومــاني"بفرنســا بعنــوان  ٢جامعــة لــومییر لیــون  –
  .مبرور مدیر مركز الدراسات السكندریةتحت إشراف جان إیف أ" جنة التحكیممشرف جدًا مع تهنئة ل"
  

  :األنشطة العلمیة السابقة
د تحفـة .تحت إشراف أسـتاذ المـادتین أتدریس مادة آثار العصر المتأخر ومادة الفنون الصغرى : ٢٠٠٤-١٩٩٧

   .جامعة القاهرة –كلیة اآلثار –یمة للفرقة الرابعة بقسم اآلثار المصریة القدحندوسة 
تــانیس منطقتــي جامعــة القــاهرة ل –كلیــة اآلثــار –مســئول زیــارات قســم اآلثــار المصــریة القدیمــة : ٢٠٠٤ -١٩٩٧

  والواحات البحریة 
  . المشاركة في أعمال البعثة المصریة األمریكیة العاملة في جبانة الجیزة: ٢٠٠٢-٢٠٠١
  فرنسا -٢بمدینة لیون التابعة لجامعة لیون " فیكتور لوریه"صریات عضو جمعیة علم الم: ٢٠٠٩-٢٠٠٦
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ببیـت دراسـات المشـرق وبـالد  المشاركة بالحضور في المائدة المستدیرة العالمیة التـي عقـدت: ٢٠٠٨یولیو  ٥-٤
یمـة مكانة الموسـیقي فـي بـالد البحـر المتوسـط القد"بعنوان  بفرنسا ٢جامعة لومییر لیون  –حوض البحر المتوسط 

   ".ومصر والعراق والیونان ورما
  .المشاركة بالحضور في أعمال المؤتمر الدولي الثالث لكلیة اآلثار جامعة القاهرة: ٢٠١٠أبریل  ١٩-١٧
الذي نظمه " صناعة المراكب المصریة"المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي بعنوان : ٢٠١٠یونیو  ٢٧-٢٥

العام الفرنسي المصري للعلوم والتكنولوجیا من خالل بحث بعنوان  فعالیاتمركز الدراسات السكندریة ضمن 
والبحث تحت الطبع " شبكة مواصالت المیاه الداخلیة في العصر الیوناني الروماني: النیل والقنوات والبحیرات"

  .ضمن أعمال المؤتمر
   .معة القاهرةالدولي األول للبحث العلمي بجا ىالمشاركة بالحضور في المنتد: ٢٠١٠دیسمبر  ١٦-١٣

  :٢١٠٤-٢٠١٣و  ٢٠١٣-٢٠١٢و  ٢٠١٢-  ٢٠١١و ٢٠١١-٢٠١٠العام الدراسي 
للفرقة الرابعة قسم اآلثار المصریة القدیمة وللفرقة  القدیمة والقبطیة تدریس مادة الفنون الصغرىالمشاركة في  -

  .الثانیة دبلوم آثار مصریة قدیمة بكلیة اآلثار جامعة القاهرة
ریس مادة تاریخ وآثار مصر في العصرین الیوناني والروماني للفرقة الثانیة دبلوم آثار مصریة قدیمة بكلیة تد -

  .اآلثار جامعة القاهرة
تدریس مادة قراءات أثریة باللغة الفرنسیة للفرقة الثالثة والرابعة بقسم اآلثار المصریة القدیمة بكلیة اآلثار  -

  .جامعة القاهرة
   :٢٠١٢-٢٠١١ العام الدراسي

تدریس مادة تاریخ مصر في العصر البطلمي للفرقة الثالثة بقسم اآلثار المصریة القدیمة بكلیة اآلثار جامعة  -
  .القاهرة

المشاركة في تدریس مادة المواقع المصریة القدیمة للفرقة الرابعة بقسم اآلثار المصریة القدیمة بكلیة اآلثار  -
  .جامعة القاهرة

تاریخ مصر في العصر الیوناني والروماني ومادة آثار مصر في العصر الیوناني الروماني ومادة  تدریس مواد -
تاریخ مصر في العصر البیزنطي ومادة آثار مصر في العصر البیزنطي باللغة الفرنسیة بقسم اإلرشاد السیاحي 

  .كتوبربكلیة السیاحة واآلثار بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا بمدینة السادس من أ
  :٢٠١٣-٢١٠٢العام الدراسي 

تدریس مادتي إرشاد سیاحي وحضارة مصر القدیمة باللغة الفرنسیة لطلبة قسم إرشاد سیاحي الشعبة الفرنسیة  -
  , بكلیة اآلداب جامعة عین شمس

  القاهرةتدریس مادة اللغة المصریة القدیمة للفرقة األولى بقسم اآلثار المصریة القدیمة بكلیة اآلثار جامعة  -
  :٢١٠٤-٢٠١٣العام الدراسي 

  .المشاركة في تدریس مادة تاریخ وآثار مصر في العصر الیوناني الروماني للفرقة األولى عام -
 .المشاركة في تدریس مادة تاریخ وآثار مصر في العصر الروماني -

  .المشاركة في تدریس مادة الفنون الصغرى للفرقة األولى تاریخ الفن -
  . المشكلة بقرار من النائب العام عضو بلجنة جرد المتحف المصري بالقاهرة :نوحتى اآل ٢٠١١عام 

توصیف مقرر مادة تاریخ وحضارة مصر في العصر البطلمي لقسم اآلثار المصریة بكلیة اآلثار  وضع: ٢٠١١
  جامعة القاهرة 
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  باسكال بالییه/د.اف أعضو البعثة الفرنسیة لجامعة بواتییه العاملة بموقع بوتو تحت إشر : حتى اآلن ٢١٠٢
منحة من المعهد الفرنسي بمصر لإلقامة بجامعة بواتییه بفرنسا ضمن : ١٢/١٢/٢١٠٣إلى  ١٥/٩/٢١٠٣

  ١٣تخلله إلقاء محاضرات في جامعة بواتییه وجامعة باریس  HeRMAفریق البحث العملي 
  

  :الدورات التدریبیة
  .ICDLشهادة قیادة الكمبیوتر الدولیة : ٢٠٠٥

ـــوب ١١ ـــر ٥ –٢٠٠٦ر أكت ـــة لمعـــدي رســـائل : ٢٠٠٧ فبرای ـــة العلمی ـــى اللغـــة الفرنســـیة والمنهجی ـــدریب عل دورة الت
  .بفرنسا ٢جامعة لومییر لیون  –الدكتوراه بالمركز الدولي للدراسات الفرنسیة 

  : الدورات التالیة المنعقدة بمركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس بجامعة القاهرة:  ٢٠١١: ٢٠٠٩عام 
  .نامج اإلدارة الجامعیةبر  -
 .برنامج االتجاهات الحدیثة في التدریس -

 .برنامج استخدام التكنولوجیا في التدریس -

 .  برنامج تنظیم المؤتمرات العلمیة -

 .برنامج الجوانب المالیة والقانونیة -

 .برنامج النشر العلمي -

 .برنامج مهارات العرض الفعال -

 .برنامج نظم االمتحانات وتقویم الطالب -

المنعقــدة بمركــز ضــمان الجــودة " الزیــارة المیدانیــة العتمــاد المؤسســات التعلیمیــة"ورشــة عمــل بعنــوان  :٢٠١١م عــا
  .واالعتماد بجامعة القاهرة

  
  : مختلفةجامعیة أنشطة 
المشــاركة فــي أعمــال المراقبــة واإلشــراف علــى االمتحانــات بكلیــة اآلثــار  ٢٠١٣-٢٠١٠ومــن  ٢٠٠٤- ١٩٩٧

  .جامعة القاهرة
      .المشاركة في أعمال المراقبة المتحانات مركز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح ٢٠١٣-٢٠١٠

  .٢٠١٠/٢٠١١المشاركة في وضع دلیل الطالب لكلیة اآلثار جامعة القاهرة للعام الجامعى 


