االستاذه الدكتوره  /مكارم احمد الغمرى
عميد كليه األلسن السابق
تاريخ الميالد  1 :نوفمبر 1947
المؤهالت العلميه :
*ليسانس االلسن قسم اللغه الروسيه  1967بتقدير عام ممتاز
*دكتوراه فى االدب الروسى المقارن (جامعه موسكو )1973
التدرج الوظيفى :
*معيد من 1967/10/2
*مدرس 1978/9/23 – 1973/6/21
*استاذ مساعد 1983/9/24 – 1978/9/23
*استاذ من 1983/9/24
*رئيس قسم اللغات السالفيه (روسى – تشيكى)  1992/11/25حتى 1983/2/4
*وكيل كليه االلسن لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه  2001/10/31حتى 2002/9/9
*عميد كليه االلسن  2002/9/10حتى 2008/7/31
األسهامات والنشاط العلمى :
*أكثر من سبعين بحث والعديد من الكتب والدراسات فى االدب المقارن والدراسات األدبيه بجانب ترجمه العديد من كتب األدب الروسى ومراجعه
كتب مترجمه
*عضويه لجان هيئات علميه وثقافيه كلجنه الترجمه بالمجلس االعلى للثقافه وعضو نادى القلم الدولى وعضو الجمعيه الدوليه ألساتذه اللغه
الروسيه وعضو الجمعيه الدوليه لألدب المقارن وعضو الرابطه الدوليه للغويين والمترجمين ومستشار تحرير مجله مقارنات وحوليه أبجديات
مكتبه اإلسكندريه
*المشاركه فى اعمال لجان قطاع األداب
*تحكيم ابحاث لمجالت وكتب علميه (دوليه ومحليه)
*تأسيس اول قسم للغه الكوريه فى مصر والشرق االوسط بكليه األلسن 2005
*تأسيس مركز الدراسات الصينيه بكليه األلسن 2005
*تأسيس وحده الجوده بكليه األلسن 2004
*تأسيس تدريس اللغه البولنديه كلغه ثانيه بكليه األلسن 2005
*المشاركه فى المشروعات :
*رئيس مجلس إداره مشروع توكيد الجوده واالعتماد كليه األلسن  2004/6/1الى 2007/6/30
*رئيس ومنسق مشروع منحه المعامل اليابانيه  ,تم الحصول على المنحه من الحكومه اليابانيه
*رئيس ومنسق مشروع منحه المعمل الكورى  ,والحصول على المشروع من مؤسسه الكويكا الكوريه (مؤسسه التعاون الدولى الكوريه)
اتفاقيات تعاون مع كل من :
*عقد اتفاقيه تعاون مع جامعه توبسكا وجامعه طوكيو للغات االجنبيه باليابان 2003/3/14
*عقد اتفاقيه تعاون مع جامعه غرناطه بأسبانيا 2003/10/13
*عقد اتفاقيه مع كليه األداب  ,جامعه موسكو 2003/11/20
*عقد اتفاقيه علميه ثقافيه مع كامبوش بالبرتغال 2007/8/29
*االتفاق على مشروع اتفاقيات مع جامعات أولسان  ,مونجوى فى كوريا الجنوبيه 2007/7
الجوائز العلميه العلميه والتكريم الدولى والمحلى :
*الحصول على جائزه الملك فيصل العلميه فى االدب المقارن (باالشتراك) 1990
*الحصول على ميداليه شاعر روسيا األكبر بوشكين موسكو 1999
*الحصول على وسام فخرى من الحكومه الروسيه تقديرا للجهود المبذوله فى نشر الثقفافه واالدب الروسى وتدعيم الحوار المصرى الروسى
يناير 2006
*الحصول على درع فخرى من حكومه كوريا الجنوبيه نوفمبر 2007
*الحصول على ميداليه اديب نوبل شولوخوف 2007

