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ثانيا  :المؤهالت العممية
 ماجستير امراض النبات كمية الزراعة – بمشتهر – جامعة الزقازيق  -يناير 1002م  ،تحت عنوان:
Physiological Studies On Some Microorganisms Causing Deterioration of
Woods and Wooden Furniture
 دكتوراه امراض النبات كمية الزراعة – بمشتهر – جامعة الزقازيق  -يناير 1007م ،تحت عنوان :
Studies On Protection And Preservation Of Wood Archaeological Furniture
Against Mould Fungi

ثالثا  :الوظيفة
 مدرس  -قسم ترميم اآلثار – كمية اآلثار – جامعة القاهرة  -يناير  1009م
 استاذ مساعد  -قسم ترميم اآلثار – كمية اآلثار – جامعة القاهرة – يناير 1022م

رابعا :المغات
اإلنجميزية
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خامسا  :األنشطة والخبرة التدريسية
المقررات التى يتم بتدريسها:
 التدريس بكمية االثار – جامعة القاهرة  -قسم ترميم اآلثار ( ليسانس – دبموم) ابتداء من عام
 1020المقررات التالية - :


حشرات وكائنات حية دقيقة – الفرقة الرابعة

 بحوث ودراسات فى االثار – الفرقة الثالثة



حشرات وكائنات حية دقيقة – دبموم الترميم

التفاعل واساليب تقييم اداء الطالب :
 االختبارات العممية ( )Tab- Tests
 االختبارات الشفهية والتحريرية الموجزة المعمنة وغير المعمنة ()Quiz
 التكمفات و االنجازات (تقارير – بحوث ) ))Assignments
 تطوير الورقة االمتحانية طبقا لمموصفات القياسية
المساهمة فى تطوير المقررات:
 اعداد توصيف مقرر حشرات وكائنات حية دقيقة  -لمفرقة الرابعة – قسم ترميم
 اعداد توصيف مقرر بحوث ودراسات فى االثار – الفرقة الثالثة – قسم ترميم
 اعداد توصيف مقرر حشرات وكائنات حية دقيقة لمفرقة الثانية  -دبموم الترميم
أعداد ممفات المقررات:
 حشرات وكائنات حية دقيقة  -لمفرقة الرابعة
 بحوث ود ارسات فى االثار – الفرقة الثالثة
 حشرات وكائنات حية دقيقة لمفرقة الثانية دبموم الترميم
تحديث محتوي المقرر:
 اضافة دراسة حاالت اضافة االتجاهات الحديثة2

 اضافة المزيد من التطبيقات العممية لممقرراتتطوير اساليب التدريس:
 اضافة التكنولوجيا فى تدريس المقررات
 استخدام العروض التقديمية الفعالة.
 استخدام شبكة المعمومات الدولية.


االداء العممى Demonstrations

 التدريس التفاعمئ الجزاء مختارة من المقررات.
 استخدام اسموب التعمم الذاتى فى اجزاء مختارة من المقررات.
المشاركة فى اعمال االمتحانات:
 االمتحانات العممية
 االمتحانات النظرية
 اعمال التصحيح والتقويم لالمتحانات العممية والنظرية
 اعمال لجان الرصد
 الورقة االمتحانية

سادسا :العضوية فى المجان العممية
 - 2ا لمشرف عمى معمل الميكربيولوجى بقسم الترميم –كمية االثار  -جامعة القاهرة.
 - 1عضو لجنة فتح وتعقيم حجرة المخطوطات والكتب النادرة الموجودة بجامعة القاهرة 1020
 - 3عضو لجنة المكتبات  -كمية اآلثار 1022- 1020
 - 2تكميف من ادارة الكمية بتعقيم كتب مكتبات كمية االثار 1022
 - 5عضو لجنة تطوير معامل كمية االثار .
 - 6عضو لجنة فتح وتعقيم حجرة المخطوطات والكتب النادرة الموجودة بجامعة القاهرة 1021
 - 7عضو لجنة االشراف عمى بعض التجارب بمعمل الميكربيولوجى بدار الكتب 1023
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 - 8عضو لجنة فتح وتعقيم حجرة المخطوطات والكتب النادرة الموجودة بجامعة القاهرة 1025- 1022

سابعا  :الدورات التدريبية والنشاط العممى
 - 3دورات تدريبية تخصصية
 دورات فى المغة االنجميزية  -من كمية االداب جامعة عين شمسدور فى الحاسب االلى
ة
 دورة تدريبية في مجال Documentation Techniques in Cultural Heritage Concepts, 3D Laser Scanning, GPS – GIS and NDTمشاركة بين قسم ترميم اآلثار
جامعة القاهرة ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة اإلسكندرية ومقره بالقرية
الذكية ،في الفترة من  21- 4يوليو .1002
-

دورة تدريبية في مجال Electron Microscopy in Diagnostic Fields “3 rd” Training
 Course, Electron Microscope Lab. FARBوالتي عقدت بالمعامل البحثية المركزية بكلية
الزراعة جامعة القاهرة في الفترة من  22 - 21مايو .1022

-

دورة تدريبية في الكتابة العلمية – إدارة النشر – مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر – في
الفترة من  2 – 11ديسمبر .1022

 - 4دورات تدربية فى مجال الجودة
 توصيف البرنامج و المقرر الدراسى ضمان لجودة واالعتماد مفاهيم و اليات المشاركة المجتمعية معايير الدراسة الذ اتية والتقرير السنوي لممؤسسة التعميمية - 5دورات تدربية لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس الجامعية
 )2اخالقيات البحث العممى يشكز حنًيت لذساث أعضبء هيئت انخذسيش وانميبداث بجبيعت انمبهشة –
انفخشة ين  4 – 53ابشيم .4220
 )1نظم االمتحانات وتقويم الطالب  -يشكز حنًيت ل ذساث أعضبء هيئت انخذسيش وانميبداث بجبيعت
انمبهشة – انفخشة ين  8 – 8ابشيم .4220
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 )3العرض الفعال يشكز حنًيت لذساث أعضبء هيئت انخذسيش وانميبداث بجبيعت انمبهشة – انفخشة ين
40 – 42ابشيم .4220
 )2الجوانب المالية والقانونية يشكز حنًيت لذساث أعضبء هيئت انخذسيش وانميبداث بجبيعت انمبهشة –
انفخشة ين 40 – 42ابشيم 4220
 )5استخدام التكن ولوجيا الحديثة فى التدريس  .يشكز حنًيت لذساث أعضبء هيئت انخذسيش وانميبداث
بجبيعت انمبهشة – انفخشة ين 8 - 6يبيى .4220
 )6الساعات المعتمدة يشكز حنًيت لذساث أعضبء هيئت انخذسيش وانميبداث بجبيعت انمبهشة – انفخشة
ين 8 - 6يبيى .4220
 )7معايير الجودة  -يشكز حنًيت لذساث أعضبء هيئت انخذسيش وانميبداث بجبيعت انمبهشة – انفخشة
ين  30 - 32يبيى .4232
 )8تنظيم مؤتمرات  -يشكز حنًيت لذساث أعضبء هيئت انخذسيش وانميبداث بجبيعت انمبهشة – انفخشة
ين  7 - 5اكخىبش .4232
 )9سموكيات المه نة فى العمل الجامعى  -يشكز حنًيت لذساث أعضبء هيئت انخذسيش وانميبداث
بجبيعت انمبهشة – انفخشة ين  38 - 36يبسس .4233
)20

مشروعات البحوث التنافسية  -يشكز حنًيت لذساث أعضبء هيئت انخذسيش وانميبداث بجبيعت

انمبهشة – انفخشة ين  32 - 8اكخىبش .4233
)22

النشر العممي  -يشكز حنً يت لذساث أعضبء هيئت انخذسيش وانميبداث بجبيعت انمبهشة – انفخشة

ين  33- 0صًبخًبش .4233
)21

مهارات االتصال فى انماط التعميم المختمفة يشكز حنًيت لذساث أعضبء هيئت انخذسيش

وانميبداث بجبيعت انمبهشة – انفخشة ين  48 - 46صبخًبش .4234
 - 6المشاركة فى الندوات وورش العمل
 1020 م  :القاء محاضرة بعنوان" التمف البيولوجى وسبل العالج لمصور الجدارية "  -ينظًهب يشكز
حشييى وصيبنت اآلثبس وانًخطىطبث ويمخنيبث انًخبحف بكهيت اآلثبس – جبيعت انمبهشة.
 1022 م  :القاء محاضرة بعنوان" التمف البيولوجى لالخشاب وسبل العالج "  -ينظًهب يشكز
حشييى وصيب نت اآلثبس وانًخطىطبث ويمخنيبث انًخبحف بكهيت اآلثبس – جبيعت انمبهشة.
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1023 م :القاء محاضرة فى" تقييم الزيوت العطرية فى المقاومة البيولوجية"  -بدار الكتب المصرية
 1023 م :القاء محاضرة بعنوان"طرق حفظ المقتنيات المتحفية من التمف البيولوجى " – و ازرة الدولة
لآلثار .
 : 1022 التدريب العممى عمى احدث الطرق العممبة فى دولة اليابان
 :1025 حضور ورشة عمل فى مممكة البحرين.
المشاركة فى المؤتمرات بالحضور :
المؤتمر الدولى الثالث لكمية االثار االسهامات الحضارية لمصر ودؤرها فى الحضارة االنسانية عمى مر
العصور.
انًؤحًش انذوني األول نعصىس يب لبم انخبسيخ في انىطن انعشبي ،انمبهشة  30 – 37ديضًبش .4234
انًؤحًش انذونً فً انصين فً اكخىبش 4236
- 7المهمات العممية:
مهمة عممية الى دولة اليابان لمدة شهر الجراء ابحاث بكمية الكيماء جامعة كانساي ( )1021- 1022
- 8التحكيم الدولى:
محكم خارجى لالبحاث فى مجمة International Scholars Journals (ISJ) :
العممية الدولية فى مجال الميكروبيولوجى .

ثامنا :المشاركة فى اال نشطة لخدمة المجتم واالنشطة الطالبية
 رئيس لجنة المشاركة المجتمعية المنبثقة من لجان الجودة بالكمية-

المشاركة فى حفل يوم اليتيم التى نظمتة االسر الطالبية

 المشاركة فى حفالت عيد الخرجين المشاركة فى حفالت دفعات قسم الترميم -االشراف عمى الرحالت العممية بالكمية
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قائمة االبحاث المنشورة
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2- Moussa, A, Mansour, M. & Ayed, N.

2012.STUDY THE ROLE PLAYED
BY FUNGAL GROWTH IN THE DETERIORATION OF LIME
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4- Mansour M., A. Ezz El-Din, H. 2012.Occurrence of fungi on some

deteriorated ancient Egyptian materials and their controlling by ecofriendly
products, 2012, Submitted. Egyptian Journal of Archaeological and Restoration
Studies "EJARS" Volume 2, Issue 1, Dec-: PP: 90-101
5- Maisa M.

Mansour, 2013. Proactive investigation using fungicide and
bioagents for preservation of Egyptian stone sarcophagus. Journal of Applied
Sciences Research, 9(3): 1917-1930.

6- Sawsan. S. Darwish , Nesrin M.N. EL Hadidi, Maisa Mansour.2013. The

effect of fungal decay on ficus sycomorus wood. International journal of
conservation science. Accepted.
7- Zidan,Y;

El Hadidi, N.M.A.; Mansour, M.M.A; Abo Elgat,
W.A.A.2013.Treatment and restoration of action sword from OTTOMAN
PERIOD (13TH AH /19TH AD CENTURY) at the national MILITARY
MUSEUM - SALADIN CITADEL IN EGYPT. 6th International Congress of
Athens on Cultural Heritage .Accepted

8- M. Z. M. Salem، Mohamed H. Khamis, Hayssam M. Ali and Maisa M.A.

Mansour,’ Natural Durability of Citharexylum spinosum and Morus alba
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woods against three mould fungi’ bioresources.com, vol. 9, issue 3, pp. 38353845, 2014.
9- M.A.Mansour, Abdel-Megeed, R. A. Nasser, and M. Z. M. Salem M.,

A,"Comparative evaluation of certain wooden methanolic extracts and
Paraloid B-72 against phytopathogenic mold fungi Alternaria tenuissima and
Fusarium culmorum. Bioresources (Submitted to Journal of
Bioresources)." Bioresources, vol. 10, issue 2, pp. 2570-2584, 2015.
10- Mansour, M. M. A., and M. Z. M. Salem, "Evaluation of wood treated with

some natural extracts and Paraloid B-72 against the fungus Trichoderma
harzianum: Wood elemental composition, in-vitro and application
evidence", International Biodeterioration & Biodegradation, vol. 10(3), Pages
5330–5344, 2015.
11- Mohamed Z.M. Salem, Yassin E. Zidanan , Maisa M.A. Mansour , Nesrin

M.N. El Hadidi , Wael A.A. Abo Elgat " Evaluation of natural durability of
three commercial woods treated with three natural extracts against five
common mold fungi" International Biodeterioration & Biodegradation, vol.
Volume 100,Pages 88–08, 2018.

انًشبسكت فً االششاف عهً سصبئم انًبجضخيش وانذكخىساة
: رسائل الماجستير:اوال
 دراسة عممية فى تقنيات عالج وصيانة الطوابع التاريخية – تطبيقا عمى احد النماذج المختارةدراسة تأثير النمل االبيض عمى تمف الصور الجدارية المنفذة عمى حامل من الطوب المبن وطرق

-

" مقاومته تطبيقاً عمى احدى مقابر بير الشغالة الوادى الجديد "الواحات الداخمة
 دراسة تجريبية مقارنة فى تقوية المنحوتات الحجرية االثرية المستخرجة من تربة عالية الرطوبة وغنيةبالكائنات الحية الدقيقة وذلك باستخدام المقويات االكريمية والنانوية – تطبيقا عمى بعض النماذج
. المستخرجة من حفائر مدينة ون بالمطرية
 دراسة تاثير الكائنات الحية الدقيقة (البكتيريا و الفطريات) فى تاكل االثار البرونزية المستخرجة منالحفائر وطرق عالحها وصيانتها – تطبيقا عمى احد النماذج المختارة
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 دساصت حجشيبيت نعالج وصيبنت اآلثبس انحذيذيت بإصخخذاو انفطشيبث انًحبت نأليالح  ،يع انخطبيكانعًهً عهً نًىرج يخخبس.
 “ دساصت حمنيت وعىايم حهف انصىس انجذاس يت انًزينه بشلبئك انزهب وانفضت وطشق انعالج وانصيبنتيع انخطبيك انعًهً عهً أحذ اننًبرج انًخخبسة
 دساصت حجشيبيت نعالج وصيبنت يعبذ بيج انىانً بجزيشة كالبشت ين حبثيشاث انخهف انعضىي .كليةاالثار جامعة جنوب الوادى
-

Bioleaching of uranium and rare earth elements From phosphatic rock
كلية العلوم – جامعة عين شمس
ثانيا :رسائل الدكتوراة:

 دراسة تجريبية لتقييم تأثير التداخل بين التمف الميكروبيولوجى وصدا المعادن عمى االخشاب االثريةمع تطبيق التقنيات الحديثة فى العالج والصيانة عمى نماذج مختارة من االسمحة القديمة .

 دراسة تجريبية لتقييم فاعمية وتأثير بعض الطرق والمواد المستخدمة فى مقاومة التمف البيولوجىلطبقة التموين المنفذة باسموب الرسم والعجائن الممونة عمى بعض المجموعات المتحفية من لوحات

االستيال الحجرية – تطبيقا عمى احد النماذج المختارة
الرسائل الممنوحة:
دراسة تاثير التمف الميكربيولوجى عمى االيقونات داخل بعض لكنائس المصرية وطرق عالجها وصيانتها
تطببيقا عمى بعض النماذج المختارة .
يعتمد ،،

رئيس مجمس القسم

عميد الكمية
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