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ثانياً :المؤھالت العلمية
•

حاصل على درجة الليسانس في اآلثاراإلسالمية من كلية اآلثار  -جامعةالقاھرة  -دورمايو عام ٢٠٠٧م .

•

اجتازالسنة التمھيدية للماجستيرمن قسم اآلثاراإلسالمية -كليةاآلثار – جامعةالقاھرة  -دورمايوعام
٢٠٠٩م .

•

حاصل على درجة الماجستير في اآلثار اإلسالمية من قسم اآلثار اإلسالمية -كلية اآلثار -جامعة القاھرة
ديسمبر ٢٠١١م بتقدير "ممتاز" مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات
األخرى ،وموضوعھا " نقود أصبھان منذ عصر الخالفة العباسية حتى سقوط دولة السالجقة العظام فى
إيران “٥٥٢-١٣٢ھـ \١١٥٧-٧٥٠م" .

ثالثاً :التدرج الوظيفى:
•معيد من سنة ٢٠٠٨م حتى سنة ٢٠١١م .
•مدرس مساعد من سنة ٢٠١٢م وحتى اآلن.
١

خامساً:الدورات التدريبية:
قمت بحضور واجتياز الدورات التالية بمركز تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس بجامعة القاھرة -:
 -١استخدام التكنولوجيا فى التدريس)فى الفترةمن ٢٠٠٩ -١٠ -٥إلى٢٠٠٩ -١٠ -٨م(.
 -٢مھارات اإلتصال الفعال) فى الفترة من٢٠٠٩ -١٢ -٢١إلى٢٠٠٩ -١٢ -٢٠م( .
 -٣اإلتجاھات الحديثة فى التدريس)فى الفترة من٢٠١٠ -٢ - ١٥إلى ٢٠١٠ -٢ -١٧م(.
 -٤تنظيم المؤتمرات العلمية) فى الفترة من ٢٠١٠ -٦ -٢٨إلى٢٠١٠ -٦ -٣٠م ( .
 -٥النشر الدولى للبحوث العلمية)فى الفترة من ٢٠١٠ -١١ -٨إلى ٢٠١٠ -١١ -١٠م(.
 -٦الجوانب القانونية والمالية فى األعمال الجامعية) فى الفترة من٢٠١١ -٥ -٢إلى٢٠١١ -٥ -٤م ( .
 -٧نظم الساعات المعتمدة ) فى الفترة من  ٢٠١٣ -٦ -٨إلى ٢٠١٣ -٦ -١٠م ( .
 -٨إدارة الفريق البحثى ) فى الفترة من  ٢٠١٣ -١٢ -٢٣إلى ٢٠١٣ -١٢ -٢٤م ( .
 -٩مھارات العرض الفعال )فى الفترةمن ٢٠١٤ -٤ -١٤إلى٢٠١٤ -٤ -١٥م ( .
 -١٠نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب )فى الفترة من ٢٠١٤ -٦ -٢إلى٢٠١٤ -٦ -٣م( .
سادساً:اإلنتاج العلمى :
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

نقود أصبھان منذعصرالخالفة العباسيةحتى سقوط دولة السالجقة العظام فى إيران )٥٥٢-١٣٢ھـ
\١١٥٧-٧٥٠م("مخطوط رسالة ماجستير ،كليةاآلثار -جامعةالقاھرة ) ٢٠١١م(.
دينار نادر للسلطان السلجوقى ملكشاه ضرب أصفھان سنة ٤٧٦ھـ  ).مقبول للنشر(.
دينارنادرللسلطان السلجوقى محمد بن ملكشاه ضرب أصفھان سنة ٤٩٣ھـ  ) .مقبول للنشر( .
العالقة بين السلطان السلجوقى محمود بن ملكشاه وأخيه السلطان بركياروق من خالل النقود ) .
مقبول للنشر ( .
دراسة لدينار غزنوى فريد ضرب نيسابور سنة ٣٩٢ھــ به خطأ كتابى ) .مقبول للنشر( .

٢

