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 سيـــــرة ذاتيـــــة

 

 بيانات شخصية

 فاطمة جابر أبوسريع :االســــــــــم 

 جامعة الفيوم -كلية اآلثار -أستاذ مساعد :الوظيفة
 .0202ي عام حت رئيس قسم اآلثار اليونانية والرومانية مساعد                 

 01000746689:     المحمولرقم 

 fga11@fayoum.edu.eg:   البريد اإلليكتروني

 https://orcid.org/0000-0003-2547-4651 الرقم أوركيد التعريفي:

 Reviewerمحكم 
 a Scientific Committee Member at 2nd International Conference on Archaeology, 

History and Heritage 2021(ICAHH 2021) which is scheduled to be held on  03rd – 
04th June 2021 in Sigiriya, Sri Lanka.    

 Peer Reviewer into an International Journal of Applied Linguistics and Translation 
(IJALT), ISSN Print: 2472-1166, ISSN Online: 2472-1271. 

 Reviewer in the High education Ministry, National Authority for Quality Assurance 
and Accreditation of Education, Egypt.   

 المؤهالت العلمية
  االحتمالية بين اللغتين  عن موضوع  " الصيغة األولىفي اآلداب، تقدير مرتبة الشرف  هدكتورادرجة الحاصلة على

قسم  –اليونانية القديمة والحديثة من خالل فيلوكتيتس لسوفوكليس وترجمة يورغوس بالناس دراســـــــة تطبــيقــيـــــــة".
 . 2014 -لية اآلداب جامعة عين شمسك –الحضارة األوربية القديمة 

  :دراسات يونانية ورومانية"التخصص العام" 
  :اللغتين اليونانية القديمة والحديثة("لغويات يونانية مقارنة"التخصص الدقيق( 
  عن موضوع "األدوات اليونانية دراسة تطبيقية من خالل  . بتقدير امتيازاآلداب ماجستير فيدرجة ال علىحاصلة

 . 2010كلية اآلداب جامعة عين شمس، -قسم الحضارة األوربية القديمة  -تراجيديات سوفوكليس".
 دراسات يونانية ورومانية" :التخصص العام" 
 لغة يونانية قديمة " :التخصص الدقيق " 
 2002  -جامعة عين شمس -حاصلة علي تمهيدي ماجستير. 
  2001  -جامعة عين شمس -األوربيةقسم الحضارة  -آدابحاصلة علي ليسانس. 

 المهام اإلدارية
 0202حتي  2018 جامعة الفيوم -كلية اآلثار –رئيس قسم اآلثار اليونانية والرومانية  مساعد. 
  جامعة الفيوم –كلية اآلثار  –اليونانية والرومانية  اآلثارقسم  – األكاديميالمرشد: 

 2016-2015الفرقة األولي: العام الجامعي                  
 2017 -2016الفصلين الدراسين السابع والثامن: العام الجامعي                  
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  2018 -2017 العام الجامعي الفصل الدراسي السابع:                 
 2019 -2018السابع والثامن: العام الجامعي  نالفصل الدراسي                 
 2020 -2019والثامن: العام الجامعي  الفصلين الدراسين  السابع                

 بالكلية معيار التدريس والتعلم بالجودة عضو في  . 
 .عضو بلجنة الترجمة لمسميات القسم للغة اإلنجليزية 
 .عضو باللجنة المشكلة لمراجعة توصيف مقررات قسم اآلثار اليونانية والرومانية 
  اآلثار اليونانية والرومانية.المشاركة في إعداد الئحة الدراسات العليا لقسم 

 أبحاث منشورة بمجالت علمية
  :المؤتمر الدولى العلمى العاشر لقسم الدراسات دراسة فى ضوء علم النحو الوظيفى"كفافيس والموروث الهومرى .

"فى  عصر الحديثوأصداؤه فى ال اليونانية والالتينية جامعة القاهرة "الفرد والمجتمع فى الشعر الغنائى االغريقى والالتينى
 .2015مارس  9-7الفترة من 

https://acl.journals.ekb.eg/volume_13454.html 
DOI: 10.21608/acl.2020.89486 
ISSN: 2682-4698  

 أساليب الطلب في مسرحية المستجيرات ليوربيديس من خالل علم لغة النصText L Linguistics المؤتمر الدولي .
العلمي الحادي عشر لقسم الدراسات اليونانية والالتينية " النقد األدبي اإلغريقي والروماني وتأثيره في اآلداب العالمية" 

  .2017مارس  5-4في الفترة من 
https://acl.journals.ekb.eg/volume_13459.html  
DOI: 10.21608/acl.2017.89560 
ISSN: 2682-4698 

  اللغتين اليونانية والعربية دراسة تطبيقية علي مسرحية "هيكابي"  ليوربيديس التوظيف اللغوي للمدونة المتوازية بين
(، 5اإلصدار ) -جامعة عين شمس -الجمعية المصرية لهندسة اللغةمجلة أنموذجًا.   Perseidsمشروع بيرسيدس

  .2018  -(2العدد )
https://ejle.journals.ekb.eg/article_59373.html 
DOI: 10.21608/ejle.2018.59373 
ISSN: 2356-8216 

 عشر"  تاسعلغموض اللغوي في الكتاب التاسع إللياذة هوميروس دراسة معجمية حاسوبية. مؤتمر "هندسة اللغة الظاهرة ا
  .2019 أبريل  -(2(، العدد )6اإلصدار ) -جامعة عين شمس -الجمعية المصرية لهندسة اللغة

https://ejle.journals.ekb.eg/article_59115.html 
DOI: 10.21608/acl.2019.89687 
ISSN: 2682-4698 

  اإلطناب"Περίφρασις"  سـتافروس، مـؤتمر بين اللغتين اليونانية القديمة والحديثة  من خالل كوميـديا أريسـتوفانيس وات
 .2019/ مارس 4-2 -جامعة القاهرةمان وتأثيرها في اآلداب األخري"، كلية اآلداب، "الملحمة عند اإلغريق والرو 

https://acl.journals.ekb.eg/volume_13475.html 
DOI: 10.21608/acl.2019.89687 
ISSN: 2682-4698 

  نيورولينجو الحاسوبية: معجم اللغة اليونانية الحديثةمعاجمNeurolingo   ،)نموذجًا )دراسة وتقييم ونموذج للتطبيق
 .2020أبريل  –( 1(، العدد )7اإلصدار )-جامعة عين شمس  –مجلة الجمعية المصرية لهندسة اللغة 

 https://ejle.journals.ekb.eg/volume_12333.html 
DOI: 10.21608/ejle.2020.25998.1005 
ISSN: 2356-8216 
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 حضور مؤتمرات

 International Section at the International Scientific Conference on Digitalization 

Transformation Challenges, EdCrunch Ural, 29-30 of September 2020.  

 "2019 / مارس 4-2 -جامعة القاهرة -مؤتمر "الملحمة عند اإلغريق والرومان وتأثيرها في اآلداب األخري. 
  28فـي الفتـرة مـن  –جامعة عين شمس  –المؤتمر الدولي األول لمعهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم-

30/3/2017. 
  المؤتمر الدولي العلمي الحادي عشر لقسم الدراسـات اليونانيـة والالتينيـة " النقـد األدبـي اإلغريقـي والرومـاني وتـأثيره فـي

  .2017مارس  5-4اآلداب العالمية" في الفترة من 
  10-9فــى الفتــرة مــن  -جامعــة عــين شــمس -عشــر" الجمعيــة المصــرية لهندســة اللغــة الثــامنمــؤتمر "هندســة اللغــة /

 .2016سمبر دي
 في الفتـرة مـن  -جامعة الفيوم -كلية اآلثار -"المؤتمر الدولي الثاني "التراث األثري في العالم العربي : التحديات والحلول

 .2016/ أبريل 4-5
  المــؤتمر الــدولى العلمــى العاشــر لقســم الدراســات اليونانيــة والالتينيــة جامعــة القــاهرة "الفــرد والمجتمــع فــى الشــعر الغنــائى

 .2015مارس  9-7"فى الفترة من  وأصداؤه فى العصر الحديث غريقى والالتينىاال
 10-9فــى الفتــرة مــن  -جامعــة عــين شــمس -مــؤتمر "هندســة اللغــة الخــامس عشــر" الجمعيــة المصــرية لهندســة اللغــة /

 .2015ديسمبر 
 عين شمس بعنوان: "المجتمع المصري مـا  جامعة -المؤتمر العلمي السنوي لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية اآلداب

 .2014 /5 /8-7في الفترة  -يناير: التحديات  واآلمال" 25بعد 
 جامعة عين شمس  بعنوان""تطوير ثقافة التعليم:  -المؤتمر العلمي  السنوي لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية اآلداب

 .19/5/2013بتاريخ  -البنية واإلبداع
 2013لرابع "الفكر في مصر عبر العصور" مركز الدراسات البردية والنقوش، جامعة عين شمس، المؤتمر الدولي ا. 
  جامعـة عــين شــمس ، بالتعــاون مــع  –قســم الحضــارة األوروبيــة  -مـؤتمر عالقــة الحضــارة اليونانيــة بالحضـارة المصــرية

 .2010 تاريخ االنعقاد : -المركز الثقافى اليونانى 
 تنظيم مؤتمرات

  جامعـة عـين شـمس -مركـز الدراسـات البرديـة والنقـوش -الدولى الخامس "الكلمة والصورة في الحضارات القديمـة"المؤتمر- 
 .2014 -القاهرة

  جامعـة  -مركـز الدراسـات البرديـة والنقـوش"الموروثات القديمـة بـين الشـفاهية والكتابيـة والتجسـيد " المؤتمر الدولي السادس
 .2015 -القاهرة -عين شمس

 والبرامج التدريبية ملورش الع
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 جامعــة 0202، المــؤتمر الــدولي "مســتقبل الــتعلم اإللكترونــي فــي الســعودية وفــق رؤيــة األنفوجرافيــف فــي الــتعلم االلكترونــي ،
 .0202القصيم، 

 SciVal: Dashboard of Research Performance, Scival Training Course& EKB, 2021. 
 Selecting Journals for Publishing using Scopus:  CS quartiles& more, ElSevier &EKB, 

2021.   
 Best Practices for Peer Review and Authorship, Clarivate Analytics& EKB, 2020. 

 "جامعـة عـين شـمس -ع الدراسـات العليـا والبحـوثقطـا -حضور ورشة عمل " التوقيع الرقمي" مـن داخـل االيميـل الجـامعي- 
2020. 

  7 /9يـوم األحـد -السـعودية –حضور فعاليات حلقـة اللسـانيات والخطـاب ع بعنـوان: " مفـاهيم سـردية"، بنـادي أبهـا األدبـي/ 
2020. 

 العـالم": " المستقبل للتعليم العالي الدولي: من منظور إعادة فتح استراتيجيات الجامعات حول حضور فعالية"The Future 
of Internationalization of Higher Education: Perspectives on reopening strategies at 

universities around the world"  بـــاريس ،Paris منظمـــة الجامعـــات الدوليـــة المتحـــدة ،International 

Association Universities ،7  2020يوليو. 
  حضـــور فعاليـــات حلقـــة اللســـانيات والخطـــاب ع بعنـــوان: " هندســـة اللغـــات الطبيعيـــة واللغـــة العربيـــة"، بنـــادي أبهـــا األدبـــي– 

 .2020يونيه  21يوم األحد  -السعودية
  بنظام التعلم عن بعد–حضور البرنامج التدريبي- Erasmus Plus   لتحـديث التعلـيم  األوروبـي البرنـامج البحثـيالممول من

بنظـام   A European Research Program to Modernize Education In the Digital Ageعصـر الرقمـي" فـي ال
 L'école comme lieu du changement et leو  ?Quelle école pour demainالـتعلم عـن بعـد بعنـوان " 

leadership.  2020/ أبريل / 22و  2020/ أبريل / 20في الفترة  –مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس. 
 "جامعــة عــين  -قطــاع الدراســات العليــا والبحــوث -حضــور ورشــة عمــل " االختبــارات اإللكترونيــة مــن داخــل االيميــل الجــامعي

 .2020 /21/4 -شمس
 "9/5/2019-8جامعة الفيوم  –كلية اآلثار  -وحدة الجودة -حضور الدورة التدريبية "إدارة ورش العمل. 
  تـدريب المعلمـين" شـاركت بورشـة عمـل"Teach the Teachers- اإلنسـانيات الرقميـةDigital Humanities-  جامعـة

 ، مشـروع بيرسـيدسUniversity of Tuftus  بالتعـاون مـع جامعـة تفـتس االمريكيـةUniversity of Leipzig ليبـزج 
Persides Project 2016أبريل  22-18، فى الفترة. 

 
 التدريسيةاألنشطة 

 التالية: تدريس المواد -
 (2(، )1) اللغة اليونانية القديمة 
 2(، )(1 اللغة الالتينية) 
 الفلسفة واألدب اليونانى القديم 
 نصوص يونانية ورومانية 
  وثائق بردية يونانية ورومانية 
 النقوش اليونانية والرومانية 
 اللغويات اليونانية الحاسوبية 
 التاريخ ومرحلة الدراسات العليا، كلية اآلداب، جامعة الفيوم. تدريس مادتي اللغة اليونانية والالتينية لطالب قسم -
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 المساهمة في تطوير المقررات وطرق التدريس -
 ( 1عمل مقرر الكتروني للغة اليونانية القديمة) ( للفصل 2ونانية القديمة )، اللغة اليالفصل الدراسي الثالث

نصوص يونانية ورومانية للفصل الدراسي الثالث،  ( الفصل1الدراسي الرابع، ومقرر الكتروني للغة الالتينية )
 جامعة الفيوم. الخاص بإيميل Google driveورفعه علي  ،الدراسي الخامس

 في التخصص بعنوان: ينإصدار كتاب -
-   An introduction to Greek Translation: Texts and Exercises، (2020) ،بدار  رقم اإليداع

 ..(ISBN: 978-977-90-7444-3)ترقيم دولي:  22111/0202،الكتب
 (، مؤسسة نور الدولية للنشر والتوزيع، الترقيم الدولي2020الصيغة االحتمالية بين اللغتين اليونانية القديمة والحديثة، )

((978-620-0-78102-4). 

 تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس دورات

 وزارة التعليم  -المراجعة الخارجية لكليات ومعاهد التعليم العالي )الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 العالي(

 اإلدارة الجامعية 
 Student Assessment 
  وآداب المهنةأخالقيات 
 أدارة فريق بحثي 
 األكاديمي ودعم الطالب اإلرشاد 
 مهارات العرض الفعال 
 التعليم والتعلم استراجيات 
 بنوف األسئلة ومواصفات االختيار الجيد 
 مشروعات البحوث التنافسية 
 إدارة الوقت واالجتماعات 
 إعداد وكتابة البحوث العلمية 

 
 إعداد الئحة علمية 

  الئحة الدراسات العليا لقسم اآلثار اليونانية والرومانيةالمشاركة في إعداد. 
 بنظـام السـاعات المعتمـدة لمعهـد الدراسـات العليـا للبـردى والنقـوش وفنـون التـرميم. إعداد الالئحة الدراسـية  اركة فىالمش

 جامعة عين شمس.
 اللغات والمهارات

 )اللغة العربية )اللغة األم 
 )اللغة االنجليزية )جيد جدًا 
 )اللغة اليونانية )جيد جدًا 
 )اللغة االيطالية )جيد 

 للغاتاشهادات 
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  حاصــلة علــي شــهادة إجــادة اللغــة االنجليزيــةTOEFL-  جامعــة عــين –كليــة اآلداب  -مركــز التــدريب واالستشــارات
 .  2008 -شمس 

 تقدير جيد جدا   -2001 -اليونان –جامعة يوانينا  -حاصلة علي شهادة إجادة اللغة اليونانية الحديثة. 
  2001 -البريطانيالمعهد  –حاصلة علي شهادة إجادة اللغة االنجليزية. 

 مهارات الكمبيوتر

 علــى الرخصــة الدوليــة فــي قيــادة الحاســوب  ةحاصــل(ICDL) – 2009-  كليــة حاســبات  -مركــز الحســاب العلمــي
 جامعة عين شمس .-ومعلومات

 علــى شــهادة إجــادة نظــم قواعــد البيانــات ةحاصــل- ORACLE-  2010 وزارة الــدفاع -معهــد الــنظم والمعلومــات- 
 المصرية. القوات المسلحة

 كليـة حاسـبات ومعلومـات -مركز الحساب العلمي  -2014 -الفوتوشوب –إجادة الجرافيكس  على شهادة حاصلة-
 جامعة عين شمس .

 اتــويــضــالع

 )عضو الجمعية العلمية لعلماء البردي المصريين )مصر. 
 كلية الهندسة( -عضو الجمعية المصرية لهندسة اللغة) مصر. 
  كلية اآلداب جامعة القاهرة( -المصرية للدراسات اليونانية والرومانية )مصرعضو الجمعية. 
 2017 -2016جامعة الفيوم للعام الجامعي  -كلية اآلثار -عضو بلجنة العالقات الثقافية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


