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        ةةةةــــــــــــــــــــــــــــذاتيذاتيذاتيذاتيــــــــــــــــرة الرة الرة الرة الــــــــــــــــــــــــــــــــالسيالسيالسيالسي
        

        أوال : بيانات عامةأوال : بيانات عامةأوال : بيانات عامةأوال : بيانات عامة
  .القادر أحمد محمد يوسف عبدسم : إلا

  .جامعة القاهرة  – مدرس بكلية اآلثار الوظيفة الحالية : 
  .م٢١/١/١٩٨٠ تاريخ الميالد :

  مصرى : الجنسية    مسلم.:  الديانة

  . اإلسالميةالحضارة :  التخصص العام
   . النقود اإلسالمية:   التخصص الدقيق

  drahmedyousef10@yahoo.comالبريد االلكترونى : 

        ::::ثانيا : املؤهالت العلميةثانيا : املؤهالت العلميةثانيا : املؤهالت العلميةثانيا : املؤهالت العلمية

ـ كلية األثارـ  جامعة  اآلثار اإلسالميةحاصل على ليسانس آثار اسالمية من قسم  -١

  م بتقدير عام جيد جدا.٢٠٠١دور مايو  القاهرة  

ـ كلية األثار  من قسم اآلثار اإلسالمية اآلثار اإلسالميةفى حاصل على الماجستير  -٢ 

مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع  بتقدير ممتاز جامعة القاهرة ـ
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م والمعتمدة من السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة ٢٥/١٢/٢٠٠٦الجامعات بتاريخ 

 – النقود فى فترة على بك الكبير وقيمها النقدية"  هاوموضوع م٢٧/٥/٢٠٠٧بتاريخ 

  ."دراسة أثرية فنية 

ـ كلية  من قسم اآلثار اإلسالمية اآلثار اإلسالميةفي  ةحاصل على درجة الدكتورا - ٣

بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة  األثارـ  جامعة القاهرة

م والمعتمدة من السيد األستاذ ٢/١/٢٠١١الجامعة وتبادلها مع الجامعات بتاريخ 

النقود المتداولة فى بالد "  وموضوعها م ٢٧/٤/٢٠١١الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ 

  ." دراسة أثرية  – وقيمها النقدية الشام فى العصر العثمانى

        ::::رج الوظيفى رج الوظيفى رج الوظيفى رج الوظيفى ددددثالثا : التثالثا : التثالثا : التثالثا : الت

اعتبارا ـ كلية األثارـ  جامعة القاهرة   عين في وظيفة معيد بقسم اآلثار اإلسالمية - ١

  . م٢٠/٥/٢٠٠٣من 

ـ كلية األثارـ  جامعة  بقسم اآلثار اإلسالمية مدرس مساعد عين في وظيفة  -  ٢

 . م٢٢/٥/٢٠٠٧اعتبارا من القاهرة  

اعتبارا ـ كلية األثارـ  جامعة القاهرة   عين في وظيفة مدرس بقسم اآلثار اإلسالمية - ٣

  . م٢٧/٤/٢٠١١من 
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            ::::    رابعا : الدورات التدريبيةرابعا : الدورات التدريبيةرابعا : الدورات التدريبيةرابعا : الدورات التدريبية

  م .٢/١١/٢٠٠٦إلى  ٣٠/١٠/٢٠٠٦ة من الحصول على دورة "التدريس الفعال" فى الفتر  - ١

إلى  ٦/١١/٢٠٠٦رة من فى الفتالحصول على دورة "أساليب البحث العلمى"  - ٢

  م٨/١١/٢٠٠٦

  .م١٥/١١/٢٠٠٦إلى  ١٣/١١/٢٠٠٦الحصول على دورة "تقييم التدريس" فى الفترة من  - ٣

إلى  ٢٠/١١/٢٠٠٦فى الفترة من صول على دورة "إعداد مشروع بحثى"الح - ٤

  م٢٢/١١/٢٠٠٦

إلى  ٣/١٢/٢٠٠٧الحصول على دورة "مهارات العرض الفعال"فى الفترة من  - ٥

  م٥/١٢/٢٠٠٧

إلى  ١٠/١٢/٢٠٠٧الحديثة فى التدريس" فى الفترة من  االتجاهاتالحصول على دورة " - ٦

  م .١٢/١٢/٢٠٠٧

إلى  ٣١/١٢/٢٠٠٧ترة منالحصول على دورة "أخالقيات البحث العلمى" فى الف - ٧

  م٢/١/٢٠٠٨

  م .١٦/١/٢٠٠٨إلى  ١٤/١/٢٠٠٨الحصول على دورة "سلوكيات المهنة" فى الفترة من  - ٨

إلى  ٢٥/٢/٢٠٠٨وتقويم الطالب" فى الفترة من  االمتحاناتالحصول على دورة "نظم  - ٩

  م . ٢٧/٢/٢٠٠٨

إلى  ١٦/٦/٢٠٠٨الحصول على دورة "تنظيم المؤتمرات" فى الفترة من  -  ١٠

  .م١٨/٦/٢٠٠٨

إلى  ١٧/٧/٢٠١٢الفترة من  الحصول على دورة " النشر الدولى للبحوث العلمية فى - ١١

 م .١٩/٧/٢٠١٢
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ربيع اآلخر سنة  ٤الحصول على دورة " المقررات اإللكترونية " والتى عقدت يوم  - ١٢

  هـ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة .١٤٣٥

        م .٢٧/٤/٢٠٠٦بتاريخ ) ٥٧٠بمجموع درجات (  TOEFELالحصول على  -١٣
 

        ::::خامسا : األنشطة املختلفة فى جمال إدارة اجلودة خامسا : األنشطة املختلفة فى جمال إدارة اجلودة خامسا : األنشطة املختلفة فى جمال إدارة اجلودة خامسا : األنشطة املختلفة فى جمال إدارة اجلودة 

-٢٠٠٨(جامعة القاهرة  اخلية بوحدة الجودة بكلية اآلثارنة المراجعة الدجعضو ل - ١ 

   .)م٢٠١١

  م .٢١/٥/٢٠٠٧مفاهيم وأليات" فى يوم  واالعتماددورة "ضمان الجودة  إجتياز - ٢

 م .٢٢/٥/٢٠٠٧المؤسسات التعليمية" فى يوم  العتماددورة "الزيارة الميدانية إجتياز  - ٣

 م .٢٨/٥/٢٠٠٧دورة "المعايير االكاديمية وتوصيف البرنامج الدراسى" فى يوم إجتياز  - ٤

 م .٢٩/٥/٢٠٠٧دورة "إدارة الجودة" فى يوم  إجتياز - ٥

 م .٣١/٥/٢٠٠٧دورة "معايير التقرير السنوى للمؤسسة التعليمية" فى يوم إجتياز  - ٦

 م .٤/٦/٢٠٠٧دورة "تقرير المقرر والبرنامج الدراسى" فى يوم از إجتي - ٧

دورة "تطوير سياسة جامعة القاهرة إلدارة البحث العلمى : التمويل والجوائز" فى يوم إجتياز  - ٨

 م .٢١/٥/٢٠٠٧

 م .٤/٩/٢٠٠٧دورة "إدارة مقاومة التغيير لثقافة الجودة" فى يوم إجتياز  - ٩

 الدراسية القائم بتدريسها :الدراسية القائم بتدريسها :الدراسية القائم بتدريسها :الدراسية القائم بتدريسها :املقررات املقررات املقررات املقررات سادسا : سادسا : سادسا : سادسا : 

 رابعة) لطالب الفرقة الالعصر العثمانى والحديثسالمية (إلا مسكوكاتتدريس مادة ال - ١

 جامعة القاهرة . - قسم اآلثار اإلسالمية  بكلية اآلثار 
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تدريس مادة قراءات آثارية بلغة إنجليزية (من الفتح اإلسالمي وحتي نهاية العصر  - ٢

  - السنة األولي  ) لطالبيعاصره فى شرق وغرب العالم اإلسالمى األيوبي في مصر وما

  جامعة القاهرة . - بكلية اآلثار 

تدريس مادة المتاحف وعلم الحفائر لطالب الفرقة الرابعة قسم اآلثار اإلسالمية   - ٣

 جامعة القاهرة . - بكلية اآلثار 

التمهيدى لطالب  أفريقياوالفنون اإلسالمية فى  تاريخ العمارةتدريس مادة ل أنتدبت - ٤

 جامعة القاهرة . - معهد البحوث والداراسات اإلفريقية  – التاريخقسم  -ماجستير

 املقررات الدراسية  املتوفرة بصورة إلكرتونية :املقررات الدراسية  املتوفرة بصورة إلكرتونية :املقررات الدراسية  املتوفرة بصورة إلكرتونية :املقررات الدراسية  املتوفرة بصورة إلكرتونية : سابعًا :سابعًا :سابعًا :سابعًا :

  .مادة المسكوكات اإلسالمية لطالب الفرقة الرابعة (العصر العثمانى والحديث)  - ١

إنجليزية (من الفتح اإلسالمي وحتي نهاية العصر األيوبي مادة قراءات آثارية بلغة  - ٢

 في مصر وما يعاصره فى شرق وغرب العالم اإلسالمى) .

نصوص آثارية بلغة إنجليزية (من الفتح اإلسالمي وحتي نهاية العصر األيوبي في  - ٣

 . مصر وما يعاصره فى شرق وغرب العالم اإلسالمى )

  . كامالً  التاريخ االسالمى - ٤

  مادة المتاحف وعلم الحفائر . - ٥

         شاركت فيها : شاركت فيها : شاركت فيها : شاركت فيها :ىتىتىتىتالعلمية الالعلمية الالعلمية الالعلمية ال    ؤمتراتؤمتراتؤمتراتؤمتراتاملشروعات واملاملشروعات واملاملشروعات واملاملشروعات وامل ثامنًا :ثامنًا :ثامنًا :ثامنًا :

جــاير  فالمشاركة في مشروع قراءة وتصنيف مجموعة الصنج الزجاجية  المحفوظة بمتح - ١

م بالتعاون مع مركز البحوث األمريكي بمصــر ٢٠٠٥بمدينة القاهرة في ربيع  أندرسون

  .  األمريكيةوجامعة واشنطون سياتل بالواليات المتحدة 
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المشاركة مع المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية في مشروع الحفائر في ســور مدينــة   - ٢

 م . ١/٥/٢٠٠٧م  إلي ١/٣/٢٠٠٧القاهرة في الفترة من 

ة فــى ورشــة العمــل التــى أقامهــا المعهــد العلمــى الفرنســى لآلثــار الشــرقية عــن " المشــارك - ٣

فــى منهجية البحث وٕاعداد العمــل العلمــى فــى علــم التــاريخ واآلثــار العربيــة واإلســالمية" 

 .م١٩/٤/٢٠٠٧

المشاركة فى تدريب طالب الجامعات العربية فــى مجــال الــوعى اآلثــرى ضــمن الــدورة التــى  - ٤

 م .٢٠٠٨هرة بالتعاون مع المجلس العربى للجامعات فى صيف أقامتها جامعة القا

المشاركة فى ورشة العمل التى نظمتها دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة بالتعاون مــع  - ٥

مؤسسة فورد تحت عنــوان "تنميــة مهــارات البحــث فــى مصــادر المعرفــة" فــى الفتــرة مــن 

 م .٢٠١٠فبراير  ١٨ -٧

لتــراث الثقــافى الــذى أقامتــه جامعــة القــاهرة فــى الفتــرة مــن تحكــيم مهرجــان االمشــاركة فــى  - ٦

 .م ٢/٤/٢٠٠٩-٢٩/٣

المشـــاركة فـــى عمـــل العديـــد مـــن المحاضـــرات والزيـــارات الميدانيـــة عـــن اآلثـــار والحضـــارة  - ٧
فــى اإلســالمية مــن خــالل مركــز إحيــاء الفنــون التراثيــة والــوعى اآلثــرى بجامعــة القــاهرة 

 م .٢٠٠٩إلى عام  ٢٠٠٧الفترة من عام 

قيادة معسكر جامعة القاهرة بمعهد إعداد القادة بجامعة حلوان فى الدورات المنعقدة  - ٨

م إلى ١١/٧/٢٠٠٨م ، والفترة من ٩/٧/٢٠٠٨م إلى ٤/٧/٢٠٠٨بتاريخ 

  م .٣٠/٧/٢٠٠٨م إلى ٢٥/٧/٢٠٠٨م ، والفترة من ١٦/٧/٢٠٠٨

المصــري " برنــامج آثــار ثــاري باإلذاعــة والتليفزيــون برامج تليفزيونية عن تنميــة الــوعي اآل - ٩

 وأسرار " وبرنامج " من هنا مر التاريخ " وبرنامج " لو سياحة تبقى مصر " .
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        ::::قمت بإعداده قمت بإعداده قمت بإعداده قمت بإعداده     ذىذىذىذىالالالال    ىىىىالعلمالعلمالعلمالعلم    نشاطنشاطنشاطنشاط: ال: ال: ال: التاسعًا تاسعًا تاسعًا تاسعًا 

فى العصر العثمانى وقيمها  مكة المكرمةبحث بعنوان " النقود المتداولة فى  - ١

لعام  سلمان بن عبد العزيز لتاريخ مكة األميرفى كرسى  رو نشم"  النقدية

 . م٢٠١٤

مصر فى عهد السلطان سليم األول "  فىليهود ل السياسة النقديةبحث بعنوان "  - ٢

 . منشور بمجلة كلية السياحة واآلثار جامعة الملك سعود 

  " تحت النشر.دينار نادر باسم السلطان الملك األشرف سليم األول بحث بعنوان " - ٣

  


