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 سيرة ذاتية
                                                         محمود مرسي مرسي يوسف االسم :

 بقسم اآلثار اإلسالمية. أستاذ الوظيفة الحالية :

 مصر –الجيزة  –جامعة القاهرة  –كلية اآلثار  العمل:عنوان 

 مصري : الجنسية

 :اإللكترونيالبريد 

mahmoudmorsy1000@gmail.com 

 00200002400020 الهاتف الجوال:

  : العلمية مؤهالتال

 بعنوان العمائر م  2002 عام جامعة القاهرة –كلية اآلثار  –اإلسالمية اه في اآلثار دكتور

، بتقدير مرتبة  واأليوبيالعهدين الزنكي  خاللالدينية والمدنية الباقية بمدينة دمشق  اإلسالمية

 . الطبع على نفقة الجامعة والتبادل مع الجامعات األخرىاألولى مع التوصية ب  الشرف

  م0991 جامعتتتتتتة القتتتتتتاهرة عتتتتتتام –اآلثتتتتتتاركليتتتتتتة  - اإلستتتتتتالميةماجستتتتتتتير فتتتتتتي اآلثتتتتتتار 

 اإلستتتتتتتالميبعنتتتتتتتوان تصتتتتتتتاوير قصتتتتتتتة يوستتتتتتتف وزليختتتتتتتا فتتتتتتتي متتتتتتتدار  التصتتتتتتتوير 

  الفنيتتتتتتتة والتكوينتتتتتتتات ، لألستتتتتتتالي والتركيتتتتتتتة والملوليتتتتتتتة الهنديتتتتتتتة دراستتتتتتتة  اإليرانيتتتتتتتة

 ممتاز .بتقدير 

  جدابتقدير جيد   م 0992جامعة القاهرة عام  –كلية اآلثار  – اإلسالميةليسان  في اآلثار  

 الخبرات العلمية:

 في مجال التدريس : 

  م2002 يونيو 20، منذ جامعة القاهرة –كلية اآلثار  –أستاذ بقسم اآلثار اإلسالمية. 

 )مايو  22جامعة القاهرة ، منذ  – اآلثار كلية – اإلسالمية اآلثاربقسم  أستاذ مساعد )مشارك

 م2009

 حتى  م24/5/2002 جامعة القاهرة ، منذ –كلية اآلثار  – اإلسالميةار ثمدر  بقسم اآل

 . م22/5/2009

  م24/00/0991 جامعة القاهرة ، منذ –كلية اآلثار  – اإلسالميةمدر  مساعد بقسم اآلثار 

 .م 24/5/2002 حتى

  حتى م5/5/0992 جامعة القاهرة ، منذ –كلية اآلثار  – ميةاإلسالمعيد بقسم اآلثار 

 . م24/00/0991
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كليااة ب اإلسااالميةبقساام ااراار  المختلفاة العدياد ماان الماواد بالساانوات الدراسااية قاام بتاادريس
 التالي :  على النحو جامعة القاهرة  -اارار 

  مرحلة البكالوريوس:

 عام.األولى  سنةآثار وحضارة إسالمية الادة م  

  صتدر اإلستالم والعصتترين األمتوي والعباستتي( ةالمبكتتر اإلستالميةالعمتارة والفنتتون  متادة( 

  .الثانيةللسنة 

 للسنة الثانية . في العصرين الفاطمي واأليوبي اإلسالميةالعمارة  مادة 

 ( للسنة الثانيةوالعراق الشامفي المشرق العربي ) اإلسالمية العمارة مادة. 

 شااعبة الل ااة الثانيتتة  ( للستتنةوالعتتراق الشتتامفتتي المشتترق العربتتي ) اإلستتالمية العمتتارة متتادة

 .بالقسم اإلنجليزية

 الئحة قديمة( مادة التاريخ اإلسالمي الفاطمي واأليوبي للسنة الثانية(  

 )مادة تاريخ الخالفة الفاطمية للسنة الثانية )الئحة جديدة. 

  )شعبة الل ة اإلنجليزية بالقسممادة تاريخ الخالفة الفاطمية للسنة الثانية )الئحة جديدة. 

 لعمارة اإلسالمية المملوكية للسنة الثالثةا مادة. 

 للسنة الثالثة اإلسالميعمارة المشرق  مادة. 

 جديدة( الئحة)الثالثة  للسنة والحفائر المتاحف فن مادة 

 بالقسم اإلنجليزية الل ة شعبة (جديدة الئحة) الثالثة للسنة والحفائر المتاحف فن مادة. 

  للسنة الثالثة. مياإلسالمادة تاريخ مملوكي ومشرق العالم  

 للسنة الرابعة اإلسالميعمارة المشرق  مادة.  

 الئحة قديمة( مادة فن المتاحف والحفائر للسنة الرابعة(  . 

 .مادة العمارة القبطية في العصر اإلسالمي للسنة الرابعة 

 شعبة الل ة اإلنجليزية الرابعة للسنة اإلسالمي العصر في القبطية العمارة مادة. 

 الرابعة.الثانية والثالثة و بية للسنواتواءات أثرية بللة أورمادة قر 

 مرحلة الدراسات العليا:

  متتادة دراستتات حضتتارية مقارنتتة بتتين مصتتر ودول المشتترق اإلستتالمي للستتنة األولتتى دبلتتوم

 اآلثار اإلسالمية.

 اإلسالمية اآلثار دبلوم األولى للسنة والحفائر المتاحف فن مادة. 

 دبلوم المشرق اإلسالمي. األولى للسنة (0) والعراق بالشام يةاإلسالم العمارة مادة 

 دبلوم المشرق اإلسالمي الثانية للسنة (2) والعراق بالشام اإلسالمية العمارة مادة. 

  للسنة األولى  دبلوم الدراسات العليا  اإلسالميقام بتدري  مادة التاريخ.  

 2002دراسي الثاني للعام الجامعي ال عمل أستاذا زائرا بجامعة ذمار اليمنية خالل الفصل- 

 .م2004

بتدريس العديد من المواد بالسنوات الدراسية بقسم اإلرشاد السياحي بالمعهد العاالي للساياحة  قام
 على النحو التالي : )إنتداباً( السادس من أكتوبر دينةوالفنادق بم

  المتاحف للسنة الثانية .مادة 
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  ( لل العصر العصر المبكر حتى نهايةمادة اآلثار اإلسالمية في مصر )سنة الرابعةالفاطمي 

 أسترة محمتد علتي(  عصترمصتر ) العصتر األيتوبي حتتى نهايتة  مادة اآلثتار اإلستالمية فتي

 للسنة الرابعة .

 .مادة تاريخ إسالمي للسنة الرابعة 

المعهاد  فاي  بقسام اإلرشااد الساياحي قام بتادريس ماواد التااريا واالراار اإلساالمية  للسانة الرابعاة

 )إنتداباً(المصري العالي للسياحة والفنادق بمساكن شيراتون بالقاهرة 

  الدورات العلمية :

  م.2004دورة صناع القرار بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة 

 بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا إدارة األزمات والتفاوض  دورة 

 م.2004بالقاهرة 

  القومي بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر دورتان للدراسات اإلستراتيجية واألمن

 م.2004العسكرية العليا بالقاهرة 

  م.2001دورة نظم الساعات المعتمدة التي عقدت بجامعة القاهرة 

  م.2001دورة التخطيط اإلستراتيجي التي عقدت بجامعة القاهرة 

 م. 2001تدري  الفعال التي عقدت بجامعة القاهرة دورة مهارات ال 

  م. 2001دورة اإلدارة الجامعية التي عقدت بجامعة القاهرة 

  م. 2001دورة نظم االمتحانات وتقويم الطال  التي عقدت بجامعة القاهرة 

  م. 2001التي عقدت بجامعة القاهرة دورة زيارة وأعمال الكنترول 

 م 2004لتي عقدت بجامعة القاهرة عام دورة ضمان الجودة واالعتماد ا 

   م 2002التي عقدت بجامعة القاهرة عام  اإلداريةدورة تنمية المهارات 

  م 2002الوقت وضلوط العمل التي عقدت بجامعة القاهرة عام  إدارةدورة 

  م  2001كتابة البحوث العلمية ونشرها دوليا التي عقدت بجامعة القاهرة عام  إعداددورة 

 م  2001خدام التكنولوجيا في التدري  التي عقدت في جامعة القاهرة عام دورة است 

  م  2001دورة تصميم مقرر التي عقدت بجامعة القاهرة عام 

  م  0991المعلم الجامعي التي عقدت بجامعة القاهرة عام  إعداددورة 

  م  0994عام  القادة التابع لوزارة التعليم العالي بمصر إعداددورة تثقيفية تدريبية بمعهد 

  شارك في العديد من ورش العمل في مجال ضمان الجودة واالعتماد بمركز ضمان الجودة

 بجامعة القاهرة .

 :  العلمية األبحاث

  ر صالدينية والمدنية في مدينة دمشق من الع اإلسالميةدراسة لمجموعة من العمائر

الثالث عشر الميالدي وحتى  الفترة من النصف الثاني للقرن السابع الهجري / المملوكي في

، المؤتمر الساد  لالتحاد العام منتصف القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميالدي 

  م . 2002القاهرة  –لآلثاريين العر  

  التر  الباقية بمدينة دمشق من العصر المملوكي البحري ، مجلة االتحاد العام لآلثاريين

 .حث مشترك()بم  2000يناير ،  القاهرة –العر  
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  المدرسة الشاذبكية ودار القرآن الصابونية بمدينة دمشق ) النصف الثاني من القرن التاسع

الهجري / الخام  عشر الميالدي ( دراسة آثارية معمارية ، المؤتمر العالمي األول 

 ،اإلسالميةرابطة الجامعات  ، الماضي والحاضر والمستقبل اإلسالميةللعمارة والفنون 

 . م  2002اكتوبر ، القاهرة

  العر   يينلآلثارالتحاد العام مجلة ادراسة آثارية معمارية ، جامع التوريزي بمدينة دمشق

 م . 2002 يناير،  القاهرة –

  باسمالزاويتان الجباوية والصمادية بمدينة دمشق دراسة آثارية معمارية ، الندوة العلمية 

 –بقسم التاريخ بكلية اآلدا   رة فكر وعطاء()مسي عبد العزيز سالم السيد األستاذ الدكتور

  م . 2002 نوفمبر،  اإلسكندريةجامعة 

 اإلسالمية لآلثار االول الدولي المؤتمر معمارية، ريةاثآ دراسة حل مدينة ب الطنبلا جامع 

 .م2002 ديسمبر 02 – 4الفترة من  – القاهرة جامعة -اآلثار كلية اإلسالمي، المشرق في

  البحر ودول مصر" األول الدولي المؤتمر معمارية، ريةاثآ دراسة بحل  األطروش جامع 

أكتوبر  04 – 05الفترة من  - القاهرة جامعة -اآلثار كلية ،"العصور عبر المتوسط

 .م2000

   جامعة  –جامع خالد بن الوليد بحمص دراسة آثارية معمارية، المجلة العلمية لكلية اآلدا

 م.2000يوليو  –ون العدد الواحد والخمس –أسيوط 

 المؤتمر الدولي الساد  "الموروثات  معمارية، آثارية دراسة بدمشق بردبك األمير جامع

عين  جامعة -مركز الدراسات البردية والنقوش  القديمة بين الشفاهية والكتابية والتجسيد"،

 م.  2005شم  

  الموروثات القديمة  جامع العادلية بحل  دراسة آثارية معمارية، المؤتمر الدولي الساد"

عين شم   جامعة -مركز الدراسات البردية والنقوش  بين الشفاهية والكتابية والتجسيد"،

 م.  2005

  تربة عثمان بن أغلبك بحل  دراسة أثارية معمارية، مجلة العمارة والفنون والعلوم

 .م2002لخام ، يناير اإلنسانية، العدد ا

 الكتب:

 بمدينة الباقية والمدار  الحديث دور األول، الجزء بسورية، اإلسالمية العمارة 

 .م2005 القاهرة واأليوبى، الزنكى العصرين من دمشق

  الشرطة المصرية عبر التاريخ الوطني )بالمشاركة مع آخرين(، القاهرة

 م   2000

  م2002 القاهرة مصر، في المعمارية وآثارهم الفاطميين تاريخ 

 م2002 القاهرة ودمشق، بالقاهرة ةالبحري المملوكية العمارة روائع. 

  م2005العمارة اإلسالمية في الشام )العصرين الزنكي واأليوبي(، القاهرة. 
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 الرسائل العلمية المشرف عليها:

 ستير:رسائل الماج أوالً:

  التراث الثقافي المادي الفاطمي في مدينتي المهدية بتون  والقاهرة دراسة في

 االنثروبولوجيا الثقافية.

  انيةقرمز دراسة معمارية عمر در. 

  الكتابات على العمائر وشواهد القبور والنقود في غر  العالم اإلسالمي في القرنين السابع

 .الثالث عشر والرابع عشر الميالديين دراسة أثرية فنية مقارنة –والثامن الهجريين 

 ي عصر أسرة محمد علياللوحات الزيتية ف. 

 ر القديمة واإلسالمية دراسة فنية مقارنة باالشتراك مع د. الزخارف الهندسية في فنون مص

 محسن نجم الدين.

 ألسرة العلوية في مدينة القاهرةالزخارف النباتية في عمائر ا. 

 ستي التصوير اإليرانية والتركيةتصاوير الحيوان في التصوير الديني في مدر. 

 األعمال الفنية في عصر األمبراطور أكبر دراسة آثارية فنية. 

  م وحتى 0550هـ/ 915المخطوطات األدبية في مدرسة التصوير الملولية الهندية من سنة

 .أثرية فنيةم  دراسة 0122هـ/ 0021

  م دراسة 01هـ/ 00لقرن م وحتى ا00هـ/ 4التصوير اإلسالمي بمدينة شيراز من القرن

 .أثرية فنية

 ةالعمارة التقليدية الباقية في واحة سيوه دراسة أثرية معماري . 

  العناصر المعمارية والزخرفية غير النمطية في العمارة اإلسالمية بمدينة القاهرة من بداية

 العصر المملوكي وحتى نهاية عصر أسرة محمد علي دراسة معمارية فنية.

 

 رانيا: رسائل الدكتوراه:

 وحتى  العمائر اإلسالمية الباقية بمركز ومدينة المنيا من النصف الثاني للقرن التاسع عشر

 .نهاية الربع األول من القرن العشرين الميالدي دراسة آثارية

   عصر العثمانيمنذ بداية العصر األيوبي وحتى نهاية الالحمامات العامة بمدينة حل. 

 لتصوير التركية العثمانيةتصاوير المرأة في القصص الديني في مدرسة ا. 

 نة الجزائر دراسة أثرية فنيةنية بمديالنقوش الكتابية على العمائر وشواهد القبور العثما. 

 مدينة حل  دراسة أثرية معماريةالمداخل الباقية بالعمائر اإلسالمية الدينية ب . 

 د من رسائل الماجستير والدكتوراه.ناقش العديكما 

 عضوية الهيئات والجمعيات العلمية : 

 .  عضو االتحاد العام لآلثاريين العر 

   عضو اتحاد المؤرخين العر. 

 .  عضو جمعية اآلثاريين العر 

 اريخية.عضو الجمعية المصرية للدراسات الت 
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حصل على العديد من شهادات التقدير منذ أن كان طالبا في مجال التفوق الدراسي والطال  

 .المثالي

 األنشطة :

 والطالبية حيث : والترقيفيةالمشاركة في الدورات والفعاليات العلمية  أنشطتهمن 

 2004جامعة القاهرة للعام الجامعي –جنة األسر باتحاد طال  كلية اآلثار مستشار ل- 

 م2009

  م.2009 -2004رئي  كنترول الفرقة الرابعة بكلية اآلثار دور يناير للعام الدراسي 

  م.2009 -2004لجنة الطوارىء بامتحانات الكلية دور يناير للعام الدراسي عضو 

  2004رئي  لجنة أنتخابات الفرقة األولى باتحاد طال  كلية اآلثار خالل العام الجامعي- 

 م.2009

 شكلة من كلية اآلثار بالتعاون مع كلية الط  بجامعة القاهرة لجرد يرأ  اللجنة الم

 م. 2004المحتويات األثرية باللرف المللقة بقسم التشريح سنة 

  لمقررات الالئحة الجديدة )الساعات المعتمدة( بالقسم المراجعة الداخلية  فريق يرأ

 م.2002

 2005خالل العامين  رأ  فريق توصيف مقررات مواد العمارة اإلسالمية بالقسم- 

 م.2001

  جامعة القاهرة للفصل في نزاع  –عضو ضمن اللجنة الثالثية المشكلة من كلية اآلثار

  .بين وزارة اآلثار وإحدى العائالت خاص بجامع الظاهر بيبر  بقليو قضائي 

  رأ  اللجنة العلمية لشراء الكت  الخاصة بمكتبة القسم خالل معرض الكتا  الدولي

 م، وكان عضواً بها خالل السنوات السابقة.2005ة بالقاهر

  اإلشراف على الزيارات الميدانية العملية لمناطق اآلثار اإلسالمية الخاصة بطال  الفرقة

 م.2005 -2000األولى بالكلية خالل العام الجامعي 

 ر اإلشراف على الرحالت العلمية لألقصر وأسوان الخاصة بطال  الفرقة الثانية بقسم اآلثا

 اإلسالمية بالكلية.

 من هيئة ضمان  ساهم بالعديد من األنشطة الفعالة داخل القسم للمساهمة في إعتماد الكلية

 المقررات.تقارير  العمارة و توصيف مقرراتالجودة واالعتماد حيث رأ  لجنة 

 .عمل منسقاً لقسم اآلثار اإلسالمية مع وحدة ضمان الجودة بالكلية 

 ارستانات في مدينة دمشق بالموسم الثقافي لقسم اآلثار اإلسالمية بيملشارك بمحاضرة عن ا

 م.2002التاريخية  المصرية للدراسات جامعة القاهرة الذي عقد بالجمعية –بكلية اآلثار

 شاق الحضارة واآلثار بالكلية.ع ريادة أسرة 

 وشلل منص  مستشار النشاط الرياضي باتحاد طال   شارك في مجال النشاط الطالبي

 .م2009 -2004خالل العام الجامعي  كليةال

 :ومنها واللقاءات العلمية  والمؤتمرات للدورات التنظيمشارك في لجان 

  العلمي المصري اللبناني في الفترة من  ضمن اللجنة المنظمة للملتقىشارك

 م 20/02/2000 إلىم 20/02/2000
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  لوفود دول  اآلثار لدورة التدريبية الرابعة في مجالضمن اللجنة المنظمة لشارك

  م21/2/2005م الى02/2/2005الكومنولث )دولة كازاخستان( في الفترة من 

  واإلرشاد األثريومنها دورة الوعي  األثري نشر الوعيشارك في العديد من دورات 

األثري م ، وكذلك دورة الوعي 2001جامعة القاهرة  – اآلدا السياحي التي عقدت بكلية 

 لشبا  الجامعات والمعاهد. لآلثار ألعلىاالتي نظمها المجل  

  خالل العام  تنظيم مكتبة المرحوم الدكتور رياض العترو إعداد على اإلشرافلجنة

 م .  2004 -2002  الدراسي

  الجيزة عبر العصور( الذي عقد في  اآلثارالخاصة بالمؤتمر الدولي لكلية لجنة الطبع(

 م2004مار   1-0الفترة من 

  يم العديد من برامج التدري  للمديرين واألمناء بالمتاحف المصرية خالل تدري  وتقيبقام

 م  2004و2002و 2001 أعوام

  قام بالمشاركة واإلشراف على التدريبات العملية لطال  الكلية في مجال الحفائر والتي

-2002تمت بالتعاون مع المجل  األعلى لآلثار في القنطرة شرق خالل العام الدراسي 

 م2004

 اآلثار في العام الذي عقد بكلية  واآلثاررك ضمن اللجنة المنظمة لمؤتمر الجيوفيزياء شا

  م 2004 -2002الدراسي 

  العام في شارك ضمن اللجنة المنظمة لمؤتمر اآلثاريين العر  الذي عقد بكلية اآلثار

  م 2009

 م الجامعي شارك ضمن اللجنة المنظمة لحفل عيد الخريجين الخاص بكلية اآلثار في العا

  م .2000 -2009

 عتمادضمان الجودة واال التي قامت بها لجنةفي الزيارة التقييمية  كمنسق لكليةا مثل 

 . م2000 -2009خالل العام الجامعي  بوزارة التعليم العالي

 

                                                                     

 


