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 تسن هللا الشحوي الشحين                                              

 السيشج الزاتيح                                                     

 

 

 عطاهللالذكتىس : السيذ جاتش هحوذ االستار 

 ربسيخ انؾنبسح انيَٕبَيخ ٔانشٔيبَيخ  دكزٕساعزبر 

 .بيؼخ انًُيبع -كهيخ اآلداة -ثقغى اآلصبس

 الثياًاخ الشخصيح:

 انغُغيخ : يقشي

 1932 -1- 82ربسيخ انًيالد : 

 يؾم انًيالد : اإلعكُذسيخ

 انؾبنخ االعزًبػيخ: يزضٔط ٔيؼٕل صالس أٔالد

 انذيبَخ : يغهى 

 اإلعكُذسيخ  -عيذي ثؾش قجهي ػًبسح َغًخ عيف  -ػ عيف  11انؼُٕاٌ : 

 8182301220 -2822829د       13انذٔس انضبيٍ ؽقخ 

   dr_sayedattala@yahoo.comانجشيذ االنيكزشَٔي : 

 عبيؼخ انًُيب .–كهيخ اآلداة  -ثقغى اآلصبس  دكزٕساعزبر انًُٓخ : 

 انزبسيخ انقذيىانزخقـ انؼبو: 

 انزخقـ انذقيق : ربسيخ انؾنبسح انيَٕبَيخ ٔ انشٔيبَيخ .

 الوؤهالخ العلويح :
كهياااخ اآلداة  -نذساعااابد انيَٕبَياااخ ٔانشٔيبَياااخ ٔا اآلصااابسقغاااى   –* نيغااابَظ اآلداة 

 .1929 -،عبيؼخ اإلعكُذسيخ  ؽؼجخ اآلصبس انيَٕبَيخ ٔانشٔيبَيخ ، يبيٕ

-كهيخ اآلداة-قغى اآلصبس ٔانذساعبد انيَٕبَيخ ٔانشٔيبَيخ -*انغُخ انزًٓيذيخ نهًبعغزيش

 .1991 -يُبيش -عبيؼخ اإلعكُذسيخ

 اآلداةكهياخ  –انذساعابد انيَٕبَياخ ٔانشٔيبَياخ ٔ اآلصابسقغاى   –* يبعغزيش في اآلداة

 ثزقذيش يًزبص  في يٕمٕع :. 1999 – اإلعكُذسيخعبيؼخ 

 "سٔيب ٔرذيش دساعخ نهظشٔف انغيبعيخ ٔانؼغكشيخ في انقشٌ انضبنش و" 

 اآلداةكهيااخ  –ٔانذساعاابد انيَٕبَيااخ ٔانشٔيبَيااخ  اآلصاابسقغااى  –* دكزاإساِ فااي اآلداة 

 في يٕمٕع :. األٔنيًشرجخ انؾشف ث – اإلعكُذسيخعبيؼخ 

 "انطؼبو ٔانؾشاة في يقش خالل انؼقشيٍ ٔانيَٕبَي ٔانشٔيبَي" 
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 التذسج الىظيفي

  8888 -1عبيؼخ انًُيب  اػزجبسا يٍ  -كهيخ اآلداة -يذسط يغبػذ ثقغى اآلصبس

 ٔؽزاي 8882ا ياٍ َإفًجش عبيؼخ انًُياب  اػزجابس   –كهيخ اآلداة   -يذسط ثقغى اآلصبس 

 .8811جش َٕفً

ا يٍ اعزبر يغبػذ ثز  . 8811-18-80اد انقغى اػزجبس 

ا يٍ   8812/ 82/2اعزبر دكزٕس ثزاد انقغى اػزجبس 

 الخثشاخ التذسيسيح

 جاهعح الوٌيا للوىاد اآلتيح: –التذسيس  تقسن اآلثاس كليح اآلداب 

راابسيخ يقااش فااي  -راابسيخ ٔؽناابسح انيَٕاابٌ -يااذخم انزاابسيخ انيَٕاابَي ٔانشٔياابَي  

رابسيخ ٔآصابس يقاش فاي  –ربسيخ ٔآصبس يقش في انؼقاش انيَٕابَي  –ؼقش انجطهًي ان

-ياذخم اآلصابس انيَٕبَياخ ٔانشٔيبَياخ –َقٕؿ أصشيخ ثهغخ أعُجياخ  –انؼقش انشٔيبَي 

ػًهاخ يَٕبَياخ  -فخابس يَٕابَي ٔسٔيابَي-آصبس يقش في انؼقاشيٍ انيَٕابَي ٔانشٔيابَي

 ٔسٔيبَيخ.  

 للوىاد اآلتيح: –هعح الوٌيا جا  -التذسيس تكليح التشتيح 

 ربسيخ يقش في انؼقشيٍ انيَٕبَي ٔانشٔيبَي.

 ؽنبسح يَٕبَيخ ٔسٔيبَيخ. يؼبنى انزبسيخ انيَٕبَي ٔانشٔيبَي.

 َقٕؿ ربسيخيخ قذيًخ. -يذخم نؼهى اآلصبس

-4002جاهعح اإلسكٌذسيح فشع دهٌهىس عام  –التذسيس تقسن التاسيخ  كليح اآلداب 

 للوىاد اآلتيح:4002

آصابس يقاش فاي  -ربسيخ ٔآصبس يقش خالل انؼقش انشٔيبَي  -يذخم نهزبسيخ انيَٕبَي 

 انؼقشيٍ انيَٕبَي ٔانشٔيبَي.

نًابدري رابسيخ يقاش فاي  8810-8813ػابو  جاهعةح الفيةىم –التذسيس تكليةح االثةاس 

 انذيبَخ انيَٕبَيخ. –انؼقش انٓهيُيغزي 

 األًشطح الجاهعيح

 بد.انًؾبسكخ في أػًبل االيزؾبَ -

 انًؾبسكخ في ٔمغ انخطو انجؾضيخ نقغى اآلصبس ثبنكهيخ. -

 انًؾبسكخ في ٔمغ ٔرطٕيش انهٕائؼ ثبنقغى.  -

 .8818-8889ػنٕ نغُخ يزبثؼخ أداء انغٕدح ثبنقغى خالل انؼبو انذساعي  -

يااٍ انؼاابو انذساعااي  ػناإ انيشيااق  انزُيياازي ثٕؽااذح رٕكيااذ انغاإدح ثبنكهيااخ اػزجاابسا   -

 .   2/8810ٔؽزي ُغق قغى اآلصبس ثبنٕؽذح  يُز راد انزبسيخ ٔي 8811. -8818

 .3/8810اػزجبسا  يٍ  اآلداةيذيش ٔؽذح انغٕدح ثكهيخ  -

يغزؾبس يؾاشٔع َؾاش انإػي األصاشي ثايٍ هاالة عبيؼاخ انًُياب ْٔإ أٔل يؾاشٔع  -

 عبيؼخ انًُيب. –هالثي  رؾقم ػهيّ كهيخ اآلداة 

َي ٔانشٔيبَي نطالة انقغاى ؽاؼجخ انيَٕابَي ؽشػ آصبس يقش  خالل انؼقشيٍ انيَٕب -

 ٔانشٔيبَي يٍ خالل انضيبساد انًيذاَيخ ثبنقغى داخم ٔخبسط يؾبفظخ انًُيب.

 انًؾبسكخ في ثشايظ انغٕدح ثبنكهيخ. -
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اإلؽشاف  انؼهًي ػهي انشؽهخ  انؼهًيخ انغُٕيخ انزي يقٕو ثٓاب انقغاى يناي اإلعاكُذسيخ  -

     ٔؽزي اآلٌ . 8883  اػزجبسا يٍ ٔانٕادي انغذيذ 

يؾبمااش ثًشكااض انذساعاابد األصشيااخ عبيؼااخ انًُيااب فيًااب يخااـ انؾناابسح انيَٕبَيااخ  -

 ٔانشٔيبَيخ.

ؽااازشاي فيًاااب يؼقاااذِ انًشكاااض ياااٍ َاااذٔاد ٔٔسػ ػًااام فيًاااب يخاااـ انزخقاااـ اإل -

 انيَٕبَي ٔانشٔيبَي.

غابالد انزجشع نًكزجخ يشكض انذساعبد األصشيخ عبيؼخ انًُيب ثُؾٕ أسثؼيٍ كزبة فاي ي -

 انؼهٕو اإلَغبَيخ.

يقذو نهًبدح انؼهًيخ نؼذد يٍ انجشايظ انضقبفياخ ٔانًزخققاخ ثزهييضيإٌ ٔيراػاخ ؽاًبل  -

،  ٔثشَابيظ فاي انغابثؼخ انقؼيذ انقُبح انغبثؼخ ،يُٓب ثشَبيظ يقش انزي فاي خابهشي ،

 .ٔميف سئيغي نؼذد يٍ ؽهقبد ثشَبيظ  قٕٓح انقجبػ 

 الد في يغهخ سعبنخ عبيؼخ انًُيب.انًؾبسكخ ثكزبثخ ػذد يٍ انًقب -

ؽشػ آصبس انًُيب انيَٕبَياخ ٔانشٔيبَياخ نؼاذد ياٍ اناشؽالد انؼهًياخ انًزخققاخ يُٓاب  -

ؽاإًَييٍ نؼًااذاء كهياابد اآلداة ثاابنٕهٍ انؼشثااي خااالل ؽااشػ آصاابس رَٕااخ انغجاام ٔاأل

 -كهيااخ اآلداة –انًاامرًش انااذٔني " آنياابد رطاإيش كهياابد اآلداة ثبنغبيؼاابد انؼشثيااخ 

 يبسط .      89 -80بيؼخ انًُيب ع

 يبدح ثقغى اآلصبس. شيؾبسي في انُؾبهبد انطالثيخ ٔان -

ا اػزجابس  انغإُي  ػنٕ انهغُخ انزُظيًيخ ٔسئيظ نغُاخ عايش انغهغابد نًامرًش انكهياخ -

 ٔؽزي ربسيخّ. 8812يٍ 

ثاذأد ٔانزي  صبس ثزَٕب انغجمػنٕ ثؼضخ انؾيبئش انًؾزشكخ ثيٍ عبيؼخ انًُيب ْٔيئخ اآل -

     8812فجشايش  2يٕعًٓب األٔل في 

 اإلًتاج العلوي 

 أوال : الكتة العلويح

 

ؽازشاي فاي يػاذاد كزابة َغابء وياشٌ ٔعااّ انزابسيخ ثجؾضايٍ ػاٍ ثهقايظ يهكاخ عااج  اإل -

 1992ثيشٔد  –ٔصَٕثيب يهكخ رذيش 

عبيؼخ  –يًذٔػ دسٔيؼ  -دساعبد في انزبسيخ انيَٕبَي ٔانشٔيبَي ثبالؽزشاي يغ د -

 . 8882ُيب انً

عبيؼاخ  –يًاذٔػ دسٔياؼ  -ربسيخ ٔآصبس يقش في انؼقش انيَٕبَي ثبالؽزشاي ياغ د -

 .8889انًُيب 

عبيؼاخ  -يًذٔػ دسٔياؼ -ربسيخ ٔآصبس يقش في انؼقش انشٔيبَي  ثبالؽزشاي يغ د -

 8889انًُيب 

 . 8889 -انًُيب -داس انزيغيش نهطجبػخ ٔانُؾش -دساعبد في انؼًبسح انيَٕبَيخ

 8818-انًُيب -داس انًؼشفخ انغبيؼيخبد في آصبس اإلعكُذسيخ انغبسقخ.دساع

 -داس انًؼشفخ انغبيؼياخ دساعبد في يؼبثذ انُٕثخ خالل انؼقشيٍ انيَٕبَي ٔانشٔيبَي.

 8811-انًُيب

 8811 -ٔاؽبد يقش : رشاس ٔآصبس. داس انزيغيش نهطجبػخ ٔانُؾش. انًُيب
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 ثاًيا :الوؤتوشاخ العلويح

 ي عذد هي الوؤتوشاخ العلويح في هصش وخاسجها  هٌها ها يلي :*االشتشاك ف 

 81 – 19 -عبيؼااخ انًُياااب -كهياااخ اآلداة –"ياامرًش انؼهاإو اإلَغااابَيخ ٔ ركبيهٓااب"  -1

 . انًؾبسكخ ثبنؾنٕس ٔانًُبقؾخ. 8888يبسط 

 –عبيؼااخ انًُيااب  -كهيااخ اآلداة –"ياامرًش "انؼهاإو اإلَغاابَيخ ٔانًغزًااغ انًقااشي  -8

 . انًؾبسكخ ثبنؾنٕس ٔانًُبقؾخ.    8882م  اثشي 11-12

ياامرًش" انًااذٌ ٔانؼٕافااى انًقااشيخ ػجااش انؼقاإس " ثكهيااخ اآلصاابس فااشع عبيؼااخ  -2

.انًؾااابسكخ ثجؾاااش ثؼُااإاٌ: "االعااازضًبس فاااي  8881اثشيااام   -9 -0انقااابْشح  ثااابنييٕو 

 صساػخ انكشٔو في انييٕو في انقشٌ انضبنش انًيالدي".

كهياخ اآلداة   -د رطٕيش كهيبد اآلداة ثبنغبيؼابد انؼشثياخ" انًمرًش انذٔني " آنيب -1

االؽاازشاي ثبنؾناإس ٔانًُبقؾااخ ٔؽااشػ  –  8882ياابسط  89 -80 -عبيؼااخ انًُيااب –

 اآلصبس انيَٕبَيخ ٔانشٔيبَيخ  ثًؾبفظخ انًُيب مًٍ فؼبنيبد انًمرًش.

 – ياامرًش  "َٓااش انُياام ٔيقاابدس انًياابِ فااي يقااش ػجااش انؼقاإس"   ثكهيااخ اآلصاابس -2

" َٓاش -.انًؾبسكخ ثجؾش ثؼُٕاٌ : 8882اثشيم    1 -8عبيؼخ انقبْشح فشع انييٕو في 

 انُيم ٔانًغبػبد في يقش خالل انؼقشيٍ انيَٕبَي ٔانشٔيبَي".  

عبيؼاخ –يمرًش " انذساعبد انيَٕبَيخ ٔانالريُيخ ٔانذساعبد انجيُياخ " ثكهياخ اآلداة  -3

.انًؾابسكخ ثجؾاش ثؼُإاٌ : " عٕاَات ياٍ 8883/ 88/2- 12انقبْشح ، في انيزشح يٍ 

 يؾبسكخ انًشأح في انؾشٔة انيَٕبَيخ انقذيًخ "      

يمرًش اؽزيبنيخ ركشيى ػبنى انًقشيبد أ.د ػجذ انؾهيى َٕس انذيٍ االعكُذسيخ اثشيام  -0

   Camillus – Camilla. انًؾابسكخ ثجؾاش ثؼُإاٌ:" دٔس انطيام انًغابػذ 8880

 ٔيبَيخ "في ثؼل هقٕط انذيبَخ انش

 أصيُبانيَٕبٌ  ثشػبيخ يؼٓذ  – أصيُبيمرًش انزبسيخ يٍ انقذيى اني انؾذيش انًقبو في  -2

  :ثؾش ثؼُٕاٌثبنؾنٕس ٔ .انًؾبسكخ 8882نهزؼهيى ٔانجؾش. ديغًجش  

 " The Crisis of 12 B.C in Egypt " 

ثؼُاإاٌ  –عبيؼااخ انًُيااب –انًؾاابسكخ فااي انؾهقااخ انُقبؽاايخ انًقبيااخ فااي كهيااخ اآلداة  -9

    8818يبسط  –انؼهٕو اإلَغبَيخ ٔرؾذيبد انًغزقجم 

-80-82 -انًااامرًش اناااذٔني آلصااابس انااإهٍ انؼشثاااي انًقااابو ثبنغًبْيشياااخ انهيجياااخ -18

انغجاام  ثؾااش ثؼُاإاٌ : "أماإاء ػهااي هُٓاابثبنؾناإس ٔ . انًؾاابسكخ 8818اكزاإثش

 كزؾبفبد األصشيخ")اكٕسيظ(يٍ خالل انُقٕػ ٔاإل

 12-18خالل انيزشح يٍ -اصييش -رقبل انًقبو في رشكيبًمرًش انذٔني نهغخ ٔاإلان -11

 ثجؾش ثؼُٕاٌ انًؾبسكخ ثبنؾنٕس ٔ    3-8818-

" The Rumor and its Effects on the Political Clash in Later 

Roman Republic " 

انذساعبد  يشكض في يقش ػجش انؼقٕس ( ًش انذٔني انشاثغ )انيكشانًمر– 18

عبيؼخ ػيٍ ؽًظ ثبنزؼبٌٔ يغ قغى انؾنبسح االٔسثيخ ثبنغبيؼخ –انجشديخ ٔانُقٕػ 

 ثجؾش ثؼُٕاٌ 8812 –اثشيم  1-8خالل انيزشح يٍ 

 ػجبدح رٕرٕيظ في كيهيظ في مٕء اإلكزؾبفبد األصشيخ ٔانُقٕؿ انجشديخ""
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 -اعجبَيب -انًقبو ثجشؽهَٕخ  انضقبفخ االٔسثيخ ٔني انضبَي ػؾش ثؼُٕاٌانذ ًمرًشان -12

 . ٔانًؾبسكخ ثجؾش ثؼُٕاٌ 8812/ 83-81خالل انيزشح يٍ 

 " The Flamines and Flaminicae  in Roman Hispania "                 

                                                                 

ؽزشاي في انًامرًش اناذٔني نهزاشاس انؾنابسي ثايٍ رؾاذيبد انؾبماش ٔأفاب  إلا  -11

ػناإا فااي نغُااخ رُظاايى  8812-11- 83-81عبيؼااخ انًُيااب   -انًغاازقجم  كهيااخ االداة

 انًمرًش "سئيظ نغُخ انغهغبد "

االؽزشاي في يؾشٔع انغضيشح انؼشثيخ في انًقبدس انكالعايكيخ ثزشعًاخ  ثؼال  -12

زاابة انشٔياا بٌ ػااٍ ؽااجخ انغضيااشح انؼشثياخ يااٍ انالريُيااخ انااي انؼشثيااخ. ٔاناازي اػًابل انكت

 رشػبِ داسح انًهك ػجذ انؼضيض

عبيؼاخ  -كهياخ االداة   ٔرؾاذيبد انًغازقجم انٕٓياخ  انذٔني  االؽزشاي في انًمرًش-12

 ػنٕا في نغُخ رُظيى انًمرًش "سئيظ نغُخ انغهغبد "   - 8812 -يبسط   -انًُيب

عزًبػيخ ٔانؼبنى انًزغيش ٔانًقبو في رًش انذٔني نهذساعبد األؽزشاي في انًماإل -13

 ثجؾش ثؼُٕاٌ  2/8812-82-82انًُغب   -فييُب

"The Penetration of The Egyptian Deities in and Near Ancient 

 Austria" 

اعزشاريغيبد انزًُيخ  -عبيؼخ انًُيب –داة كهيخ اآلانذٔني ًمرًش انفي  ؽزشاياال  -10

ٔسئيظ  –ػنٕ نغُخ رُظيى انًمرًش  – 8813 -يبسط -13-12 -م انؼذانخٔيغزقج

 .نغُخ انغهغبد

انزؾذيبد انزي رٕاعّ  -عبيؼخ انًُيب –داة كهيخ اآلانذٔني ًمرًش انؽزشاي في اال  -12

ٔسئيظ  –ػنٕ نغُخ رُظيى انًمرًش  – 8810 -يبسط 12-13- -انٕهٍ انقٕيي

 .نغُخ انغهغبد

في يقش خالل انؼقش  (انغؼخانجيشح ) ػٍ ربسيخ كزبة   االَزٓبء يٍ رشعًخ -19

 . يٍ االَغهيضيخ اني انؼشثيخ  -يقش –انؾذيش نهًشكض انقٕيي نهزشعًخ 

ػًهٓب  ثذأد ػنٕ ثؼضخ انؾيبئش في رَٕخ انغجم انزبثؼخ نغبيؼخ انًُيب ، ٔانزي  -88

 8812-8-2اػزجبسا يٍ 

                                        

   العلويح: حاثاالت

عزضًبس في صساػخ انكشٔو في انييٕو في انقشٌ انضبنش انًيالدي"  ثؾش يُؾٕس "اإل -1

 -عبيؼخ انقابْشح -كهيخ اآلصبس -ثكزبة يمرًش  انًذٌ ٔانؼٕافى انًقشيخ ػجش انؼقٕس

 . 8881-فشع انييٕو  اثشيم 

"ثؾااش " َٓااش انُياام ٔانًغبػاابد فااي يقااش خااالل انؼقااشيٍ انيَٕاابَي ٔانشٔيبَي-8

يُؾاإس ثكزاابة ياامرًش "َٓااش انُياام ٔيقاابدس انًياابِ فااي يقااش ػجااش انؼقاإس"  كهيااخ 

   . 8882فشع انييٕو في  اثشيم   -عبيؼخ انقبْشح –اآلصبس 

" عٕاَت يٍ يؾبسكخ انًشأح في انؾاشٔة انيَٕبَياخ انقذيًاخ " ثؾاش يُؾإس ثكزابة -2

عبيؼااخ –ثكهيااخ اآلداة  ياامرًش  انذساعاابد انيَٕبَيااخ ٔانالريُيااخ ٔانذساعاابد انجيُيااخ "

    .  88/2/8883- 12انقبْشح ، في انيزشح يٍ 
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فااي ثؼاال هقاإط انذيبَااخ    Camillus – Camilla" دٔس انطياام انًغاابػذ -1

 -كهياخ اآلداة –قغاى انزابسيخ  –انشٔيبَيخ " ثؾش يُؾٕس في يغهخ انزبسيخ ٔانًغازقجم 

   .عبيؼخ انًُيب

2- " The Crisis of 12 B.C in Egypt "  ثكزابة يامرًش انزابسيخ  يُؾإسثؾاش

انيَٕابٌ ثشػبياخ يؼٓاذ أصيُاب نهزؼهايى ٔانجؾاش.  –يٍ انقاذيى اناي انؾاذيش انًقابو فاي أصيُاب 

 .  8882ديغًجش 

يغهاخ كهياخ  –"انكشَٔيب ٔانغبرٕسَبنيب نذي انيَٕبٌ ٔانشٔيابٌ" ثؾاش يقجإل نهُؾاش  -3

 . 8818يُبيش   - 08انؼذد  -عبيؼخ انًُيب –اآلداة 

 

 – ,و" ثؾاش يقجإل نهُؾاش  810دٔس انًقشييٍ في انغيؼ انجطهًي قجم سفاؼ "  -0

 .  8818يُبيش   - 08انؼذد  -عبيؼخ انًُيب –يغهخ كهيخ اآلداة 

 

 "أمٕاء ػهي هُٓب انغجم )اكٕسيظ(يٍ خالل انُقٕػ ٔاالكزؾبفبد األصشيخ". -2

 .8818 - 18-80-82انغًبْيشيخ انهيجيخ. -انؼشة ٍيمرًش اآلصبسيي

 

 9- The Rumor and its Effects on the Political Clash in Later 

Roman Republic                                                  

8818-3- 12-18خالل انيزشح يٍ -اصييش -رشكيب -انذٔني نهغخ ٔاالرقبل  انًمرًش  

 

خ ٔانُقٕؿ ػجبدح رٕرٕيظ في اعًُذ انخشاة في مٕس االكزؾبفبد االصشي -18

  8812 -عبيؼخ ػيٍ ؽًظ  –انجشديخ. يشكض انذساعبد انجشديخ 

                                  

11-  Flamines and Flaminicae in Roman Hispania"   

يقجٕل نهُؾش ثًغهخ  -18/8812-83-81-اعجبَيب –ثشؽهَٕخ ٔسثيخ يمرًش انضقبفخ األ

 8810بيش يُ –كهيخ االداة نهؼهٕو االَغبَيخ 

 

 ػجبدح ايضيظ ٔعيشاثيظ في اعجبَيب خالل انؼقشيٍ انيَٕبَي ٔانشٔيبَي -18

 8811 -ارؾبد االصبسييٍ انؼشة

 

12-           "The Penetration of The Egyptian Deities in and Near 

Austria during the Roman Period " 

 2/8812/-82-82-انًُغب -ُبفيي -عزًبػيخ ٔانؼبنى انًزغيش يمرًش انذساعبد اإل 

 

صشيخ كزؾبفبد األداسيخ ٔانًذَيخ في كيهيظ في مٕء اإلمٕاء ػهي انؾيبح اإلأ -11

عبيؼخ  –َغبَيخ داة  نهؼهٕو اإلخالل انقشَيٍ انضبنش ٔانشاثغ انًيالديٍ.   يغهخ كهيخ اآل

. انًُيب  
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انغيبعخ  .و يب ثيٍ االخال  ٔ 8قنيخ َيي عٕنيب أٔوغطظ ثزًٓخ انضَب في  -12

          ؽٓش يٕنيٕ انغبثغ ٔانضًبٌَٕ ؾش يقجٕل نهُؾش ثًغهخ كهيخ اآلداة انؼذد. ثٔانقبٌَٕ

8812ػبو         

 

ظاهرة االنتحار الفردي والجماعي للجنود في روما خالل نهاية العصر  -61

بحث مقبول للنشر بمجلة الجمعية االثرية  العدد  السادس عشر شهر  الجمهوري.

 6161ام ديسمبر ع

                                                                                

 عضىيح الجوعياخ العلويح  

 ارؾبد انًمسخيٍ انؼشة -1

 ارؾبد اآلصبسييٍ انؼشة -8

 عبيؼخ انًُيب. –صشيخ يشكض انجؾٕس ٔانذساعبد األ -2

 عًؼيخ االصبس ثبالعكُذسيخ -1

 

 والذكتىساجاالششاف علي سسائل الواجستيش 

 

 : ػهي عجيم انًضبل االؽشاف ػهي انؼذيذ يٍ سعبئم انًبعغزيش ٔانذكزٕساح يُٓب

 انؼًبسح انغُبئضيخ في انٕاؽخ انذاخهخ خالل انؼقش انشٔيبَي . سعبنخ يبعغزيش 

  دساعااخ فُيااخ نااجؼل قطااغ انؼًااالد انيَٕبَيااخ ٔانشٔيبَيااخ انًكزؾاايخ يااٍ ٔاؽزااي

 سعبنخ يبعغزيش                             انخبسعخ ٔانذاخهخ   .   

  رقٕيش انؾيبح انيٕييخ ػهي انيخبس في انيٍ انيَٕابَي خاالل انؼقاشيٍ االسخاي

 ٔانكالعيكي . دساعخ فُيخ ٔاصشيخ.            سعبنخ يبعغزيش

 انخشاة في مٕء االكزؾبفبد انؾذيضخ     عًُذأمٕاء ػهي يذيُخ أ 

 سعبنخ يبعغزيش                                                    

  يذيُاااخ راااشييضيظ فاااي انٕاؽاااخ انذاخهاااخ خاااالل انؼقاااش انشٔيااابَي فاااي مااإء

 سعبنخ يبعغزيش.          االكزؾبفبد االصشيخ انؾذيضخ.     

  رقااإيش انًُااابهش  انٓضنياااخ فاااي انياااٍ انيَٕااابَي خاااالل انؼقاااشيٍ األسخاااي

 سعبنخ يبعغزيش.                         ٔانكالعيكي.    

  رقاإيش ؽاإسط ػهااي عااذساٌ انًؼبثااذ انًقااشيخ خااالل انؼقااشيٍ انيَٕاابَي

 ٔانشٔيبَي                             سعبنخ يبعيغزيش

 )يذيُخ أسيُذ خالل انؼقشيٍ انيَٕبَي ٔانشٔيبَي )دساعخ ربسيخيخ أصبسيخ 

 

ب انًؾبسكخ في انًُبقؾخ في انؼذيذ ياٍ سعابئم انًبعغازيش ٔاناذكزٕساح فاي عبيؼاخ انًُيا

 .ٔػذد آخش يٍ انغبيؼبد انًقشيخ
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 تياى تالذوساخ التي تن اجتياصها هي جاهعح الوٌيا

 T1يؼبييش انغٕدح في انؼًهيخ انزذسيغيخ                        -1

 C8انؼشك انيؼبل                                                 -8

 L1     يداسح انٕقذ ٔاالعزًبػبد                              -2

 R1انُؾش انؼهًي                                                   -1

 انغٕاَت انقبََٕيخ -2

 انًُٓخ أخالقيبد -3

 انزخطيو االعزشاريغي -0

2-  Endnote  

  َظى االيزؾبَبد -9

18- Power point advanced 

 رقًيى يٕاقغ -11

 قيبدح عبيؼيخ -18

 اػذاد انجؾٕس انزُبفغيخ -12

 .ٔاالَزشَذربيخ نهزؼبيم يغ انكًجيٕرش  يعبدح* 

 

 

 

 

 

 


