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الذاتیة السیرة
عامة : أوال: بیانات

سماء حسین عبد الرحیم محمودأ: االسم 
مصریة:الجنسیة

٧/١١/١٩٧٥:تاریخ المیالد
محافظة الجیزة:محل المیالد

اآلثار االسالمیة: التخصص العام
.االسالميالتصویر : التخصص الدقیق

assmaa_turky@hotmail.com :االلكترونيالبرید
ثانیا: بیانات علمیة:

ید جدا مع ـام جـم بتقدیر ع١٩٩٧عام جامعة القاھرة -كلیة اآلثار-ةالمیـثار االسمن قسم اآلةالمیـثار االسآللیسانس ا-
.مرتبة الشرف

عنوذلك .بتقدیر ممتاز م٢٠٠٢عام جامعة القاھرة -ثاركلیة اآل-من قسم اآلثار االسالمیة ثار االسالمیة آلاجستیر ام-
.)م١٣٠٨-١٠٧٧/ھـ٧٠٨-٤٧٠(لناضوألسالجقة اسة التصویر في عھدمدر:موضوع 

وذلك .بتقدیر ممتاز م٢٠٠٨عام جامعة القاھرة - المیة كلیة اآلثارـمن قسم اآلثار االسثار االسالمیةآلفي اه دكتورا-
-١٥١٧/ھـ١٢٢٠-٩٢٣( تاویر المخطوطاـمن خالل تصمدرسة التصویر في مصر في العھد العثماني:موضوع عن

.)م١٨٠٥
بیانات وظیفیة : ثالثا: 

.م٢٠٠٣م الي عام ١٩٩٧ثار جامعة القاھرة من عام آلاةكلیةثاراالسالمیآلمعیدة بقسم ا-
.م٢٠٠٨عام ي م  ال٢٠٠٣من عام هالقاھرةثارجامعآلاةكلیةثار االسالمیآلمدرس مساعد بقسم ا-
.م ٢٠٠٨ثار جامعة القاھره من عام آلاةكلیةثار االسالمیآلمدرس بقسم ا-
.م حتى اآلن٢٠١٤- ٥-٢٢استاذ مساعد بقسم االثار االسالمیة من -

رابعا: خبرة في تدریس المواد التالیة:
جامعة القاھرة): (كلیة اآلثار -  مرحلة اللیسانس: -١

) الفرقة الثانیة.   ( التصویرالمدرسة العربیة في  -
).الفرقة الثالثة( .المدرسة المغولیة والتیموریة في التصویر -

-).الفرقة الثانیة. (رة في شرق العالم االسالميیوبیة والمعاصالفنون الفاطمیة واأل-
).الفرقة الثالثة (.عالم االسالميالفنون المملوكیة والمعاصرة لھا في شرق ال -

).الفرقة الثانیة( . تاریخ الفنون  الساسانیة  والبیزنطیة  والقبطیة -
).الفرقة الثالثة(.لمشرق االسالمي تاریخ ا-
).قة الرابعةالفر( )مختارةنصوص( ثریة قراءات أ-

) العام الدراسي (٢٠١٢/٢٠١١م) كلیة اآلداب جامعة حلوان (قسم اآلثار-  مرحلة اللیسانس: -٢
).الفرقة الرابعة(.نديمدارس التصویر العثماني والصفوي والمغولي الھ-

(كلیة اآلثار- جامعة القاھرة): مرحلة الدراسات العلیا : -٣
).أولى دبلومة(.المدرسة العربیة في التصویر-

: وورش العمل التدریبیة خامسا: الدورات
من مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات بجامعة القاھره: اجتیاز دورات في البرامج التالیة

.)م٢٠٠٨ینایر٣٠- ٢٨(في الفترة من . االتجاھات الحدیثة في التدریس-
).م٢٠٠٨فبرایر ٦-٤(في الفترة من .  االتصال الفعال-
).م٢٠٠٨فبرایر ٦-٤( في الفترة من . استخدام التكنولوجیا في التدریس-
).                                         م٢٠٠٨فبرایر ١٣- ١١(في الفترة من . لعرض الفعال ا-

).م٢٠٠٨فبرایر ٢٠- ١٨( في الفترة من . الساعات المعتمدة  -
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).                                                                       م٢٠٠٨مارس ١٢-١٠(في الفترة من . النشر العلمي -
)  . م٢٠١٢فبرایر٢٢-٢٠( في الفترة من .  ادارة الوقت واالجتماعات داب وسلوك المھنة في اآ -
.)م٢٠١٢أغسطس٣٠- ٢٨(نمفي الفترة .  لعمل الجامعيا -

.)م٢٠١٢نوفمبر ٦-٥(نفي الفترة م. الجوانب المالیة والقانونیة في األعمال الجامعیة -
.)م٢٠١٣فبرایر ٢٨-٢٦(نفي الفترة م.أخالقیات البحث العلمي -

)م٢٠١٣اغسطس ٣٠-٢٨( في الفترة من . اعداد المشروعات التنافسیة لتمویل البحوث  -
).م٢٠١٤ینایر ١٢-١١( في الفترة من . ادارة الفریق البحثي  -

واالعتماد بجامعة القاھرة: الجودة  من مركز ضمان اجتیاز دورات في البرامج التالیة
م٢٠١١ینایر  . مشاركة المجتمعیةال -

م ٢٠١٣یونیو١٣. االرشاد االكادیمي  -
: سادسا: المؤتمرات التي شاركت فیھا
.)م٢٠٠٩نوفمبر٢٢-٢٠(القاھره. القریة الذكیة.المؤتمر الثاني عشر لآلثاریین العرب  -

٢٦-٢٤(الجماھیریة اللیبیة- طرابلس. علیا أكادیمیة جنزور للدراسات ال. ثاریین العربآلالمؤتمر الثالث عشر ل-
.)م٢٠١٠اكتوبر 

.)م٢٠١٠دیسمبر٩-٨(القاھرهجامعة.العالقات المصریة األسبانیة الدولي األول حولمؤتمرال-
جامعة عین شمس . مركز الدراسات البردیة والنقوش. التأثیر والتأثر. الحضارات القدیمة . المؤتمر الدولي -

).٢٠١٢مارس ٢٨- ٢٦( 
.)م٢٠١٢اكتوبر١٧-١٢(المملكة المغربیة - وجدةجامعة.ثاریین العرب آلالمؤتمر الخامس عشر ل -

).م٢٠١٣ابریل ٢٦-٢٤(ل استانبو. للفنون الجمیلة جامعة معمار سنان.المؤتمر الثالث عشر للعمارة والسیاسة -
دیسمر ١٢- ٨(جامعة القاھرة .كلیة اآلثار . یة في المشرق االسالمي المؤتمر الدولي اآلول لالثار االسالم

)م٢٠١٣ -

النشر: سابعا : األبحاث المنشورة وقید
المؤتمر الثاني كتاب . بالقاھرة یة كمخطوط محفوظ بالدار البطریرتریب في التصویر العثماني من خالل أحادثة -

م٢٠٠٩القاھره .عشر لآلثاریین العرب 
المؤتمر كتاب .)البنجاب نموذجا (على فن التصویر عند السیخ في القرن التاسع عشر المیالدي ةھندیةتأثیرات مغولی-

.م٢٠١٠طرابلس . شر لآلثاریین العرب عالثالث 
. بانیة ـمر العالقات المصریة األسـفي مؤتبحث القي . ویر مصر العثمانیة ـعجائب المدن األندلسیة في كتابات وتص-

.قید النشر.م٢٠١٠. جامعة القاھره
بحث القي في مؤتمر الحضارات . والتاسع عشرعشرر في القرنین الثامنفي كشمیالمخطوطات الفارسیة المصورة -

.د النشریق. م٢٠١٢. جامعة عین شمس . مركز الدراسات البردیة والنقوش . التأثیر والتأثر. القدیمة 
- ١٧٥٢)(ھـ١٢٣٤-١١٦٥(دراسة في خصائص المخطوطات الفارسیة المصورة في كشمیر خالل الحكم األفغاني-

.م٢٠١٢. العدد السادس عشر. مجلة كلیة اآلثاربحث مقبول للنشر في .)م١٨١٩
ر ــالثالث عشكتاب المؤتمر . بحث مشترك. ر العباسيـامراء في العصـران مدینة سـیاسیة على عمـأثر التحوالت الس-

م٢٠١٣استانبول . والسیاسة للعمارة
مجلة كلیة بحث مقبول للنشر في . )م١٨٦١-١٨٣٩(ید األول التصویر في عھد السلطان عبد المجأضواء على فن ـ 

.م٢٠١٢. العدد السابع عشر. اآلثار
المؤتمر الدولي االول لآلثار االسالمیة في المشرق االسالمي في .  بحث مشترك . زھرة البوصلة في الخرائط العثمانیة -

.قید النشر.م٢٠١٣دیسمبر ١٢-٨الفترة من 
م ٢٠١٤عدد ینایر . في دوریة وقائع تاریخیةمقبول للنشر بحث . ج في مدارس التصویر االسالميمشھد اعدام الحال-

.جامعة القاھره٠كلیة اآلداب . مركز البحوث والدراسات التاریخیة
ثامنا: الرسائل العلمیة التي أشارك في االشراف علیھا:

: رسائل الدكتوراه -
جامعة القاھرة: كلیة اآلثار- -

تسجیل .صور مخطوطات المھابھاراتا والرامایانا في التصویر المغولي الھندي والمدارس المحلیة المعاصرة-
م١٥/١١/٢٠١٠
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م٩/٥/٢٠١٢تسجیل  .الشیرازي دراسة أثریة فنیة مخطوطات بستان سعدي  -
م٩/٥/٢٠١٢تسجیل  . المناظر التصویریة بالخرائط العثمانیة دراسة أثریة فنیة -

م١٤/١١/٢٠١٢تسجیل ).١٦٢٢-١٥٢٠(ة التصویر العثماني في عصر الوثائق التاریخیة مدرس-

جامعة حلوان : قسم اآلثار كلیة اآلداب- -
.مناظر الطرب والموسیقى في التصویر المغولي الھندي والمدارس المحلیة المعاصرة-

الماجستیر: رسائل -
جامعة القاھرة: كلیة اآلثار - -

م٢٤/١١/٢٠١١تسجیل .ة فنیة لقصة مھر ومشترى في التصویر االسالمي دراسة أثری-
م١٢/٥/٢٠١١تسجیل .التاثیرات االسالمیة في اعمال الفنان الفرنسي ھنري ماتیس -

م٩/٥/٢٠١٢تسجیل ).م١٨٤٩- ١٥٢٦/ھـ١٢٦٥-٩٣٢( مدرسة التصویر االسالمي في البنجاب  -
م٩/٥/٢٠١٢تسجیل .دراسة أثریة فنیة. المدرسة التركمانیة في التصویر االسالمي-

م٩/٥/٢٠١٢تسجیل .مدرسة التصویر بأرمینیا خالل الحكم االسالمي في ضوء مخطوطات العھدین القدیم والجدید -
م٩/٥/٢٠١٢تسجیل .دراسة أثریة فنیة. األزیاء التیموریة في ضوء المخطوطات والتحف التطبیقیة  -

م٩/٥/٢٠١٢تسجیل .بمتحف وولترزمحفوظین البومین دراسة أثریة فنیة لصور-
م١٤/١١/٢٠١٢تسجیل ).م١٧٣٠-١٧٠٣/ ھـ١١٤٣-١١١٥( مدرسة التصویر العثماني في عصر الزنبق -

م٢٠/٢/٢٠١٣تسجیل .دراسة أثریة فنیة لصور نسخة من مخطوط أنوار سھیلي محفوظة بمتحف وولترز -
وشھادات التقدیر:  تاسعا : الجوائز

م ، وأفضل رسالھ دكتوراة  مقدمھ من كلیھ اآلثار عن ٢٠٠٨جائزة جامعة القاھرة ألفضل عشرین رسالة دكتوراه لعام -
.                                                                          العام نفسھ  

ـات ـالمیة  بالتعاون  مع  الجمعیة المصریة  للدراسـار االسشـھادة تقدیر من كلیة اآلثار  عن  تنظیم  سـیمینار قسم اآلث-
.م٢٠١٣-٢٠١٢التاریخیة  للعام الجامعي 

: الزماالت البحثیة: عاشرا
في الجامعة الحرة في برلین في الفترة من بحاثيلآلثار بالقاھرة التمام أاأللمانيمن المعھد مقدمة زمالة بحثیة-

م٢٠/١٢/٢٠١٣- ٢٠/١٠/٢٠١٣
حادي عشر: عضویة اللجان:

.جامعة القاھرة. كلیة اآلثار -الجودة انللجعضو الفریق التنفیذي-
م٢٠١٤- ٢٠١٣جامعة القاھرة .كلیة اآلثار . عضو بمجلس قسم اآلثار االسالمیة -
.م٢٠١٣- ٢٠١٢كلیة اآلثار جامعة القاھرة-عضو لجنھ المكتبات-
م٢٠١٤-٢٠١٣جامعة القاھرة . كلیة اآلثار-لبحوثعضو لجنة الدراسات العلیا وا-
للعام الجامعي نار قسم اآلثار االسالمیة باالشتراك مع الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیةیمیعضو اللجنة المنظمة لس-

.م٢٠١٣- ٢٠١٢
جامعة القاھرة-كلیة اآلثار- ي المـاالسالمشـرق  في ة المیـاالسالدولي  األول لآلثارمؤتمرللة المنظمة و اللجنـعض-

).م٢٠١٣دیسمبر ١٢-٨( 
                                           : عشر : عضویة االتحادات والجمعیات والنوادي ثاني

.                                     م ١٩٩٧عضو اتحاد اآلثاریین العرب من عام -
.م١٩٩٧عضو نادي أعضاء ھیئة التدریس  جامعة القاھره من عام -
.م٢٠٠٩عضو نادي االعالمیین  من عام -
.م٢٠١٣عضو الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة من عام -


