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 نسرين محمد نبيل أحمد خيرت الحديدى: االسم

 جامعة القاهرة –كلية اآلثار   –قسم ترميم اآلثار  –أستاذ مساعد : الوظيفة

 جامغة القاهرة –كلية اآلثار   –نائب مدير وحدة ضمان الجودة و 
 or nelhadidi@cu.edu.eg nelhadidi@gmail.com    :الربيد اإللكرتوىن

 
 :المؤهالت العلمية

 .1991جامعة القاهرة، مصر، مايو  :  ليسانس

  ".ممتاز"كلية اآلثار  -ترميم اآلثار :  التخصص

 .1991جامعة القاهرة، مصر، مايو  : تمهيدي ماجستير

 .كلية اآلثار -ترميم اآلثار :  التخصص

 .1991 -جامعة القاهرة  :  ماجستير

 ترميم اآلثار الخشبية :   التخصص

عالج و صيانة األخشاب تطبيقا على تابوتين بالمتحف المصرى لكلية  " : عنوان الرسالة

 ."جامعة القاهره -اآلثار 

 .1001 -جامعة القاهرة   :   دكتوراه الفلسفة 

 ترميم اآلثار الخشبية : التخصص

دراسـة  بعـض  التغـيرات  الفيزيـائـية  و  الميكانيـكية و الكيـميائـية "  :      عنوان الرسالة

التالفة طـرق تقـويتها مع التطبيق على  بعض  القطع  الخشبية   لألخشاب األثـرية

 "بالمتحف اإلسالمى بالكلية

 

 :اللغات

 انجليزى، ألمانىعربى، : إجادة تامة

 فرنسى: إجادة متوسطة

 

 : الدورات

 1010مايو  –كلية الزراعة  –دورة تطبيقات الميكروسكوب اإللكترونى الماسح فى العلوم  -

 

 :جامعة القاهرة –مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات 

 (11/1/1001-11/1) االتجاهات الحديثة فى التدريس -

 (11/1/1001 – 19/1) تصميم مقرر -

 (11/1/1001-11/1) إعداد كتابة البحوث العلمية و نشرها دوليا -

 (12/11/1001-11/11) معايير الجودة فى العملية التدريسية -

 (12/10/1001 -11/10) تنظيم المؤتمرات -

 (12/10/1001 -11/10) االتصال الفعال -

 (11/2/1011 – 19/2) أخالقيات البحث العلمى -

 (1/2/1011 – 1/2) لقانونية فى األعمال الجامعيةالجوانب المالبة و ا -

 (1/11/1011 – 1/11) مهارات التدريس الفعال -

 (1/1/1011 – 1/1) إدراة الفريق البحثى -

 (11/1/1011 – 10/1) التخطيط اإلستراتيجى -

 (1/9/1011-1/9)  نظم االمتحانات و تقويم الطالب -
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 :المنح الدراسية

 .1999فى روما "  تور فرجاتا"شهور بجامعة  1منحة لجمع المادة العلمية لمدة 

 

 :المؤتمرات العلميةالمشاركة فى 

 1991مؤتمر علم اآلثار المصرية السابع بكامبريدج، إنجلترا  -

 1001جامعة القاهرة، مصر  –بكلية العلوم  Chem.03مؤتمر الكيمياء  -

 1001جامعة القاهرة، مصر  –بكلية العلوم  Chem.05مؤتمر الكيمياء  -

 1001جامعة القاهرة  –كلية اآلثار  –مؤتمر الجيزة عبر العصور  -

   1010حلوان  –ورشة العمل الدولية السادسة عن النباتات األثرية اإلفريقية  -

 1010القاهرة  –المصرية القديمة  فى الحضارة لعلوملالمؤتمر الدولى األول  -

 1011القاهرة  –بى المؤتمر الدولى األول لعصور ما قبل التاريخ فى الوطن العر -

  1011الفاتيكان  –متحف الفاتيكان  –المؤتمر الدولى األول لمشروع توابيت عصر اإلنتقال الثالث  -

 1011  –جامعة القاهرة  -العصور عبر المتوسط البحر حوض ودول مصرالمؤتمر الدولى األول  -
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 جامعة القاهرة –العمل بكلية اآلثار 

 :جامعة القاهرة –كلية اآلثار  –بقسم ترميم اآلثار    :التدريس -1

 1991 – 1991من   معيد 

 2002 -1991مدرس مساعد      من 

 2009 -2001من   مدرس 

 2009أستاذ مساعد        منذ 

 

 :البكالوريوس/ مرحلة الليسانس 

 المستوى األول/ الفرقة األولى 

 (نظام الساعات المعتمدة)

 نظرى (باللغة اإلنجيليزية)ترميم اآلثار مبادئ 

 المستوى الثانى/ الفرقة الثانية 

 

 

 (معمارى)المستوى الثانى 

 (باللغة العربية و اإلنجليزية)حفر و تشكيل األخشاب 

 عالج و صيانة األخشاب

 ألمانى –قراءات أثرية بلغة أوروبية 

 ترميم و صيانة التراكيب الخشبية فى المباني األثرية

 نظرى+ عملى 

 نظرى+ عملى 

 1991حتى عام  نظرى

 نظرى

 المستوى الثالث/ الفرقة الثالثة 

 (نظام قديم)

آثار )تكنولوجيا المواد و الصناعات المصرية القديمة 

 (عضوية

    عالج و صيانة المخطوطات

 ألمانى  –قراءات أثرية بلغة أوروبية 

 نظرى

 

 1991حتى عام عملى 

 نظرى

 المستوى الرابع/ الفرقة الرابعة 

 (نظام قديم)

 مادة بحث فى اآلثار العضوية

 ألمانى –قراءات أثرية بلغة أوروبية 

 عالج و صيانة المنسوجات   

 تقنية المنسوجات و السجاد 

 طرق صباغة النسيج 

 عالج و صيانة اآلثار العضوية                      

 نظرى

 نظرى

 1991حتى عام  عملى

 1991حتى عام  عملى

 1991حتى عام  عملى

 1991حتى عام  عملى

 :مرحلة الدراسات العليا

 (:عام)الفرقة أولى دبلوم 

 (:عضوى)الفرقة أولى دبلوم 

 

 

 (معمارى)الفرقة األولى دبلوم 

 (آثار عضوية)تكنولوجيا المواد و الصناعات المصرية القديمة 

 حفر و تشكيل األخشاب

 عالج و صيانة األثاث الخشبى

 صيانة اآلثار المركبةعالج و 

 عالج و صيانة التراكيب الخشبية

 (عام)الفرقة الثانية دبلوم 

 (عضوى)الفرقة الثانية دبلوم 

 حفر و تشكيل األخشاب و عالج و صيانة األخشاب

 عالج و صيانة األخشاب

 األخشاب اإلنشائية وصيانة عالج

 

 بكلية اآلثار جامعة القاهرة اللجانعضوية  -2

 

و  1001/1002و  1001/1001كلية اآلثار فى األعوام الدراسية ( مستشار لجنة الجوالة)لجنة جوالة رائدة  -

 1010/1011، 1009/1010،  1009/ 1001و  1001/1001و  1002/1001

 1011/1011لجنة الرحالت العلمية و التدريبات الميدانية بالكلية للعام الجامعى  -

 1011/1011لجنة المكتبات للعام الجامعى  -

 "عصور ما قبل التاريخ فى الوطن العربى"لجنة تسيير فعاليات المؤتمر الدولى الخاص بكلية اآلثار  -

 11/1/1011-12لجنة منظمة لإلعداد لدورة الكومنولث فى مجال الحفائر و المتاحف  -

 1011/1011لجنة شؤن الدراسات العليا للعام الجامعى  -

 1011/1011 لجنة شؤن العليم و الطالب للعام الجامعى -

 1011/1011حضور مجلس كلية اآلثار عن األساتذة المساعدين عن العام الجامعى  -
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 :األبحاث العلمية المنشورة

 

 وائل عبد الباسط عبد الصمد الحديدي،  نبيل محمد نسرين .د زيدان،مايسة محمد على منصور، السيد ياسين .د.أ

أبو الغيط، دراسة تجريبية لتقييم تأثير النسب المختلفة من مركبات صدأ الحديد على نمو و مورفولوجيا بعض 

، 1011يونيو  –، أبريل 1العدد  12أنواع الفطريات المتلفة لألخشاب، مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى، مجلد 

199-109  

 El Hadidi, N. M. N.; Decay of softwood in archaeological wooden artifacts, Studies 

in Conservation, (2015) DOI 10.1179/2047058415Y.0000000028 (in press) 

 Salem, M.Z.M., Zidan,
 
Y. E., Mansour,

  
M.M.A., El Hadidi, N.M.N., Abo Elgat, W. 

A.A.: Biodeterioration of three commercial woods caused by five common mold 

fungi, International Biodeterioration & Biodegradation (2015), 

http://dx.doi.org/10.1016/ j.ibiod.2015.10.010 (in press) 

 Ibrahim, M.A, El Hadidi, N.M.N., Hamdy, R.S.; Identification and Decay 

Assessment of a Wig Box at the Egyptian Museum in Cairo (poster), Supplemento Atti 

Soc. Nat. Mat. Modena 146 (2015) 

 Zidan,
 
Y.; El Hadidi, N. M. N.; Mansour, M. A.; Abo Elgat, W. A.; Treatment of 

Khedive Ismail’s antique gun (1863- 1879) at the National Military Museum - Saladin 

Citadel in Egypt – A Case Study, (accepted)  

 للمقصورة والتوثيق التسجيل، محمد ربيع محمد .أ ،الحديدي نبيل محمد نسرين .د زيدان، السيد ياسين .د.أ 

 -  "العصور عبر المتوسط البحر حوض ودول مصر" :األول الدولي بقوص، المؤتمر العمري بالمسجد الخشبية

  1011أكتوبر  –جامعة القاهرة  –كلية اآلثار 

 دراسة مظاهر التداعيات والتلف اإلنشائي ياسر يحيى أمين، . م.مصطفى ماهر شريف ، نسرين الحديدى ، د

تطبيقاً على مسجد  -فى القاهرة ومسبباتها ومنهجية الترميم والتدعيم  لألسقف الخشبية بالمباني األثرية اإلسالمية

المواد الحديثة فى ترميم المبانى األثرية " الدولي الرابع لترميم اآلثار المؤتمر، جانم البهلوان بمدينة القاهرة

 الجميلة كلية الفنون - جامعة المنيا - 1011إبريل  11-10في الفترة من  ،"الحاملة للصور الجدارية

  مروه عاطف محمد، طارق أحمد عبد الحميد نازل،  سعاد محمد نصر، نسرين الحديدى، تحديد نوع الخشب

الدولي الرابع لترميم  المؤتمرالخشبية الموجودة في مسجد العسقالني بمدينة ملوي، المستخدم في األشرطة الكتابية 

 - 1011إبريل  11-10في الفترة من  ،"الحاملة للصور الجداريةالمواد الحديثة فى ترميم المبانى األثرية " اآلثار

 الجميلة كلية الفنون - جامعة المنيا

 El Hadidi, N. M. N.; Changing Research Trends in the field of Archaeological Wood 

at the Conservation Department - Faculty of Archaeology – Cairo University, Studies 

in Conservation, vol. 60, no. 3, pp. 143-154, 2015  

 El Hadidi N., Darwish S.; Preliminary study on the different effects of consolidation 

treatments in heartwood and sapwood of a decayed gymnosperm wood, Egyptian 

Journal of Archaeological and Restoration Studies "EJARS", vol. 4, issue 1, pp. 1-11, 

2014  

 El Hadidi, N. M. N., Hamed, S. A. M.; accepted. The effect of Preparation layers on 

the Anatomical Structure and Chemical Composition of Native Egyptian Wood, In: 

Proceedings First Vatican Coffin Conference, Vatican Museums Conference Hall, 19 

- 22 June 2013   

 Darwish S.S., El Hadidi N.M.N., Mansour M.; The Effect of Fungal Decay on Ficus 

sycomorus Wood, International Journal of Conservation Science 4 (3): 271-282, 2013. 

 Hamed, S. A. M., Ali, M. F., El Hadidi, N. M. N.; Assessment of Commonly Used 

Cleaning Methods on The Anatomical Structure of Archaeological Wood, 

International Journal of Conservation Science, 4 (2): 153-160, 2013. 

http://dx.doi.org/10.1016/
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 Hamed, S. A. M., Ali, M. F., El Hadidi, N. M. N.; Using SEM in monitoring changes 

in archaeological wood: A review, (chapter code: 92), in “Current microscopy 

contributions to advances in science and technology” (Microscopy Book Series), 2012  

 Hamdy, R., El Hadidi, N.M.N.; Identification of Plant Materials used in the Coiled 

Basketry Collection at the Agricultural Museum (Giza, Egypt), in Fahmy, A.G., 

Kahlheber, S. & D'Andrea, A.C. (eds.).; Windows on the African Past. Current 

Approaches to African Archaeobotany; Reports in African Archaeology Vol. 3, 137-

151, December 2011 

 El Hadidi, N.M.N. & Hamdy, R.; Basketry accessories: footwear, bags and fans in 

ancient Egypt, in Journal of Archaeological Science 38, 1050-1061; 2011 

 Rifai, M.M. & El Hadidi, N.M.N.; Investigation and analysis of three gilded wood 

samples from the tomb of Tutankhamun, in: Dawson, J., Rozeik, C. & Wright, M.M.  

(eds.), Decorated Surfaces on Ancient Egyptian Objects, Technology, Deterioration 

and Conservation; Archetype Publications, 16-24; 2010 

 El Hadidi, N.M.N. & Hamdy, R.; Coiled Baskets from Deir El Medinah, (poster) in: : 

Dawson, J., Rozeik, C. & Wright, M.M.  (eds.), Decorated Surfaces on Ancient 

Egyptian Objects, Technology, Deterioration and Conservation; Archetype 

Publications,171; 2010 

 El Hadidi, N.M.N. & Hamdy, R.; Basketry Accessories: Sandal, Shoes, Bags and 

Fans; in Proceedings of the 1
st
 International Conference on Ancient Egyptian Science; 

Science Heritage Centre; Cairo; 227-245; 2010 

 Medhat, A., Zidan, Y. & El Hadidi, N.M.N.; Study on the use of Polymers in the 

treatment and Conservation of Historical Wood, COST  Action IE0601, Wood Science 

for Conservation of Cultural Heritage, 2009 

 Crestini, C.; El Hadidi, N.M.N., Palleschi, G.; Characterisation of archaeological 

wood: A case study on the deterioration of a coffin, Microchemical Journal, Volume 

92, Issue 2, 150-154; July 2009 

 El Hadidi, N.M.N & Darwish,  S.S.;  Chemical Changes of Archaeological Wood; in 

Chem.05 – Faculty of Science; Cairo University, 2008 

 Darwish,  S.S. & El Hadidi, N.M.N.; The Effect of Solvents on the Chemical 

Composition of Archaeological Wood, in Giza Through Ages, Studies in 

Conservation, Environment and Tourism, Faculty of Archaeology - Cairo University; 

vol. 2; 85-100; 2008  

 El Hadidi, N.M.N & Darwish,  S.S.; The use of acids and bases in cleaning 

archaeological wood, in Giza Through Ages, Studies in Conservation, Environment 

and Tourism, Faculty of Archaeology - Cairo University; vol. 2; 43-60; 2008  

 Zidan, Y., Handoussa, T., Hosni, H., El Hadidi, N.M.N.; The Conservation of a 

Wooden Graeco-Roman Coffin Box, e-Preservation Science , no.3, 27-33, 2006 

 El Hadidi, N.M.N.; The Cheops Boat – 50 Years Later, in Conservation of Historic 

Wooden Structures (vol 1), Florence, Italy; 452-457; 2005  

 El Hadidi, N.M.N.; Presentation of the Faculty of Archaeology; in Mediterranean 

Magazine (Special Edition), Italian – Egyptian Exploratory Experts Meeting, Egypt, 

2004 

 El Hadidi, N.M.N.; 2g Wood: A Suitable amount of wood that can be taken from an 

archaeological artifact for analysis; in Chem.03, Cairo University, Egypt; 2004 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W6H-4VWHW8Y-1&_user=8182873&_coverDate=07%2F31%2F2009&_alid=938789894&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6599&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=8182873&md5=084ae55cf1afa84e6fe8dfffff79246d
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W6H-4VWHW8Y-1&_user=8182873&_coverDate=07%2F31%2F2009&_alid=938789894&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=6599&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=8182873&md5=084ae55cf1afa84e6fe8dfffff79246d
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 : اإلشراف العلمى

 :رسائل الماجستير الممنوحة

 

الزجاج األثري المعشق بالخشب تطبيقا علي دراسة تجريبية وتطبيقية لترميم وصيانة "، داليا على حسن الزيات .1

 1009 –" نماذج مختارة

مع تطبيقات  –دراسة تأثير صدا الحديد على خواص االخشاب االثرية "،  وائل عبد الباسط عبد الصمد أبو الغيط .1

 1010 –" عملية فى العالج والصيانة على نماذج مختارة

دراسة  –الخشبية بالمنشأت األثرية المدنية بمدينة إسنا  ميكانيكية تدهور األعتاب" ، محمود سيد محمود على .1

 (1011 –جامعة جنوب الوادى " )تجريبية فى عالج األخشاب األثرية و صيانتها

دراسة مقارنة ألعمال الترميم باألسقف الخشبية الملونة المطبقة في المباني "، مصطفى ماهر مصطفى شريف .1

مع التطبيق على  -ن القرن العشرين ووضـع الحلـول المناسبـة للـعالج اإلسالمية األثرية خالل النصف الثاني م

 1011 -" أحد النماذج المختارة

دراسة  في استخدام البوليمرات في عالج  وصيانة األخشاب  التاريخية "، عبد الرحمن مدحت محمد إبراهيم .1

 1011 –" تطبيقا علي إحدي المركبات المختارة من متحف المركبات الملكية 

)  -دراسة لتقيم التلف الناتج عن التخزين غير المناسب لالخشاب الحامله للطبقة اللونيه "، أميمة على عطيه عبيد .2

 1011 –(" تطبيقا على احد النماذج المختارة 

دراسة تِقَنية الطبقات الملونة والمذهبة علي أقنعة المومياوات وطرق عالجها " ، نور محمد عبد الحميد محمد بدر .1

 1011 –" تطبيقاً علي أحد النماذج المختارة -نتها وصيا

 -كلية الفنون الجميلة  -" و طرق عالجها -االخشاب االثرية  البقع المؤثرة على" ،ابتهال محمود منتصر محمد .1

 1011 –جامعة المنيا 

دراسة تأثير عيوب التصنيع ودورة في تلف األيقونات تطبيقا على بعض النماذج "،  مجدى على أحمدفاطمة  .9

 1011 –" المختارة

 

 (ترتيب أبجدى: )رسائل الماجستير المسجلة

دراسة  مقارنة لتقييم مواد التقوية الطبيعية والصناعية  الشائع استخدامها في األخشاب " ، أحمد عادل عبد الستار .1

 " المحلية كاسيات البذور، مع التطبيق على أحد النماذج المختارة

دراسة تأثير التلف الناتج عن الترميمات الخاطئة لآلثار الخشبية المذهبة وإعادة "أحمد عبد ربه إبراهيم على،  .1

 " مع التطبيق على أحد أسرة الملك توت عنخ آمون –صيانة العالج وال
دراسة تجريبية للتغيرات الكيميائية الناتجة عن تلف بعض مواد إنهاء أسطح "،  إلهام كريم محمد نور الدين محمد .1

 " األخشاب اآلثرية مع تقييم لبعض مواد وطرق المعالجة تطبيقاً على أحد النماذج الخشبية المختارة

تقييم الطرق المستخدمة في تعقيم اآلثار الخشبية ومدى تأثيرها على " ، مان حسين عثمان البارودىأميرة عث .1

 "تطبيقا على نموذجين من العصر الفرعوني -خواص األخشاب

دراسة تجريبية لتقييم بعض المواد المستخدمة فى معادلة حموضة االخشاب "، دعاء محمود حسين حسن  .1

 "النماذج الخشبية المختارة تطبيقاً على أحد -االثرية 
دراسة تجريبية لتقييم تأثير التنظيف باإلنزيمات على التركيب الكيميائي لألخشاب "، سماح سعيد محمد بركات .2

 "مع التطبيق العملي على احد النماذج المختارة -األثرية
ق العالج والصيانة دراسة تأثير األمالح على تركيب اآلثار الخشبية وطر" عال محمود محمود محمد يونس،  .1

 "تطبيقا على احد النمازج المختارة
دراسة تطبيقية على  -دراسة فى تقنيات عالج وصيانة الحصير والسالل االثرية" ، علياء خالد محمود محمد سالم .1

 " نماذج مختارة
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على ( الخشبيةالتطعيم بالقشرة )دراسة لطرق عالج و صيانة الماركترى "  ،عمرو صالح عبد الهادي عبد الفتاح .9

 "األثاث الخشبي مع التطبيق على أحد النماذج المختارة

دراسة تجريبية لتقييم استخدام مواد النانو في عالج وصيانة األخشاب األثرية "كريم محمد السيد احمد حمودة،  .10

 "مع التطبيق العملي علي أحد النماذج المختارة -الصلبة المصابة بالتلف الميكروبيولوجي
و باب " اليوسفى"تأثير عوامل التجوية على األخشاب تطبيقا على منبر مسجد   دراسة" ،راضى أمين كريم أحمد .11

 (جامعة المنيا -كلية الفنون الجميلة )" و طرق العالج و الصيانة المقترحة"  العسقالنى"مسجد 
 القديمة نباتية األصلالمصرية دراسة تجريبية تطبيقية لعالج وصيانة صناديق الحفظ "محمد أحمد إبراهيم،  .11

 "تطبيقا على احد النماذج المختارة

تطبيقاً على مقصورة المسجد  -دراسة تجريبية لعالج وصيانة المقاصير الخشبية"محمد ربيع محمد مصطفى،  .11

 " العمرى بقوص
تطبيقاً )دراسة تأثير تغير قيمة األس الهيدروجينى على عالج األخشاب األثرية "محمد رجب إبراهيم شوربجى،  .11

 ("على أحد النماذج المختارة

دراسة تجريبية لتقييم استخدام المذيبات العضوية والبوليمرات في عالج "،  مصطـفى محمـود أحمـد حسـن .11

 "وصيانة رقائق خشب األبالكاج تطبيقأ على أحد النماذج المختارة

رات النانوية في تقوية وحماية دراسة مقارنة الستخدام بعض البوليم"، هبه هللا صابر فرغلي فراج فرغلي .12

 "مع التطبيق العملي علي احد النماذج المختارة –األخشاب األثرية اللينة 
مع  -دراسة التأثير الكيميائي لبعض مواد التقوية على األخشاب األثرية اللينة"هند بيومى محمد محمد دسوقى،  .11

 "التطبيق العملي على نموذج أثرى مختار

 

 : رسائل الدكتوراة الممنوحة

دراسة علمية لفحص التغيرات في التركيب التشريحي لبعض أنواع األخشاب " ، صفا عبد القادر محمد حامد .1

  1009 -" تطبيقا على بعض النماذج المختارة –األثرية الناتجة عن عوامل التلف المختلفة وطرق العالج المناسبة 

وتطوير العجائن المالئه المستخدمه فى استكمال اآلثار الخشبيه المنقوله تطبيقاً  تقييم"، مدحت عبد هللا عبد الحميد .1

 1011 –" على أحد النماذج األثريه المختاره

دراسة   -األخشاب األثرية التالفه  أنواع تقييم دور مواد التقوية في عالج بعض " ، محمود سيد محمود علي .3

 ( 2014 -جامعة جنوب الوادى)" تطبيقية علي منشآت أثرية مختارة بصعيد مصر

هياكل  الخشبيه الملونه تطبيقا الوترميم  عادة تجميع وتركيبالمنهج العلمى إل ""، ، وديع بطرس عبد الملك بطرسوديع بطرس عبد الملك بطرس .4

 4104 –" على هيكل المالك بدير مارمينا فم الخليج

 (ترتيب أبجدى: )الدكتوراة المسجلة رسائل

مع .  )دراسة مقارنة لتقييم تلف االخشاب األثرية المستخرجة من بيئات رملية مختلفة" أميمة على عطيه عبيد، .0

 ("التطبيق العملى على أحد النماذج المختارة

الكيميائي والخواص الميكانيكية دراسة مقارنة لتأثير مواد التنظيف على التركيب "، مراد فوزى محمد عبد السالم .4

لألخشاب التالفة وغير التالفة مع عمل تطبيقات عملية فى العالج والصيانة على احد النماذج المختارة من 

 "األخشاب األثرية

دراسة تأثير التلف الميكروبيولوجى و الملوثات و األمالح على األشرطة الكتابية "، مروه عاطف محمد محمد .3

 (جامعة المنيا -كلية الفنون الجميلة " )لعسقالنى بمدينة ملوى وطرق العالجالخشبية بمسجد ا

دراسة المشكالت اإلنشائية لألسقف الخشبية فى المباني األثرية اإلسالمية  "،مصطفى ماهر مصطفى شريف .4

 "وطرق عالجها مع التطبيق على أحد النماذج المختارة

تجريبية تطبيقية لتقييم تأثير التداخل بين التلف الميكروبيولوجي  دراسة"، وائل عبد الباسط عبد الصمد أبو الغيط .1

وصدأ المعادن غير الحديدية علي األخشاب األثرية مع تطبيق التقنيات الحديثة في العالج والصيانة علي نماذج 

 "مختارة من األسلحة القديمة

والمواد الالحمة وأثرها على تلف األخشاب دراسة في التطبيقات المستخدمة في الوصالت الخشبية "، يوسف عقل .2

 "األثرية وطرق العالج المناسبة تطبيقاعلى أحد النماذج المختارة
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 الرسائل المحكمة

الظروف غير المالئمة الستخدام اإلنزيمات فى تنظيف المنسوجات اآلثرية " إبراهيم حامد محمد الخولى،  .1

 1011 جامعة القاهرة –ه دكتورا -" المقترحات و الحلول" المصبوغة طبيعيا 

 -" مختارة نماذج على المتلف لألشعة غير المرئية على المنسوجات األثرية تطبيقاً  التأثير "نفين كمال فهيم،  .1

 1011 جامعة القاهرة –دكتوراه 

دراسة علمية لظاهرتى التشرخات و الكراكلير باللوحات الزيتية و طرق " ، فاطمة عبد هللا عبد العزيز دريع .1

 1011 -جامعة القاهرة  –ماجستير  -" ترميمها تطبيقا على إحدى اللوحات المختارة

كلية  -ماجستير  -" دراسة لطرق نقل و عرض و تخزين القطع األثرية العضوية"، شيماء محمد عباس مرسى .1

 1011 -ة المنيا جامع -الفنون الجميلة 

دراسه تطبيقيه على احد المساجد  -األثرية و صيانتها عالج و صيانة األعمدة الخشبية : "السيد محمد دياب سالم .1

 1011 –جامعة سوهاج  –ماجستير  -" العثمانيه بمدينة جرجا

الحوامل العضوية و  حسام رجب أحمد سليم، دراسة العالقة بين التحليل التقنى للطبقات اللونية المنفذة على بعض .2

 1011 –جامعة سوهاج  –ماجستير طرق عالجها و صيانتها      

دراسة تجريبية لتقييم و تطوير العجائن المستخدمة فى ملء ثقوب : "السيدة نفيسة إبراهيم المصيلحى إبراهيم .1

 1011 –جامعة القاهرة  –ماجستير  – "المخطوطات الرقية تطبيقا على إحدى النماذج األثرية

" السيرما"دراسة تقنيات وعالج وصيانة منسوجات القطيفة المطرزة باسلوب "، داليا على عبد العال السيد .1

جامعة القاهرة  –ماجستير  –" تطبيقا على غطاء مدخل او ستارة من العصر العثمانى –باستخدام الخيوط المعدنية 

– 1011 

ألثرية داخل المخازن المتحفية، تطبيقا على تمثال دراسة فى عالج وصيانة التماثيل الخشبية ا"محمود سالم،  .9

 1011 -جامعة سوهاج  –ماجستير  – خشبى من الدولة القديمة بمخازن اآلثار بسوهاج

دراسة تطبيقية لترميم و صيانة األسقف الخشبية المغطاه بطبقة من الكانفاس الملون تطبيقا على " ، خديجة أدم توه .10

 1011 -جامعة القاهرة  –ماجستير  –" بمدينة القاهرةقصر األمير آلناق الناصرى 

دراسة تجريبية على بعض مواد و طرق معالجة مظاهر التلف الناتجة عن التأثيرات "، رشدية ربيع على حسن .11

جامعة القاهرة  –دكتوراه  -"  تطبيقا على بعض النماذج المختارة –المتبادلة لجلود الكتب نباتية الدباغة و الورق 

- 1011  

دراسة فى العالقة بين تمدد و إنكماش الخشب و مركباته الكيميائية مع عمل "، مراد محمد فوزى عبد السالم .11

 –ماجستير  –" تطبيقات عملية فى العالج و الصيانة على نماذج مختارة من األخشاب الحاملة  للطبقة اللونية

 1010 -جامعة القاهرة 

عالج و صيانة الكرتوناج فى العصر اليونانى الرومانى تطبيقا على دراسة تقنية و "، نجاح رجب أبو سيف سيد .11

 1011 -جامعة القاهرة  –ماجستير  -" أحد النماذج المختارة

دراسة عالج وصيانة اللوحات الزيتية المنفذة على حوامل خشبية تطبيقا علي "، ياسمين محمد علم الدين فتحى .11

 1010 -جامعة القاهرة  –ماجستير  –" إحدى اللوحات الزيتية المختارة

 

 :و الخبرات األخرى  بعض األنشطة

 حلقات فى اآلثار باللغة األلمانية: 1991 –البرنامج األوروبى  –معدة و مقدمة برامج فى اإلذاعة المصرية  -

( دولة كازاخستان)عضو اللجنة المنظمة فى الدورة التدريبية الرابعة فى مجال اآلثار لوفود دول الكومنولث  -

 (تعاون بين جامعة القاهرة و وزارة الخارجية) 1001 مارس

تعاون بين أكاديمية البحث ) 1001عضو اللجنة المنظمة للتدريب المكثف فى مجال صيانة المقتنيات األثرية مايو   -

 (العلمى بمصر، مراكز البحوث اإليطالية و جامعة القاهرة

 "الجيزة عبر العصور"القاهرة جامعة  –عضو اللجنة المنظمة فى مؤتمر كلية اآلثار  -

 1011منذ أكتوبر  جامغة القاهرة –كلية اآلثار  –نائب مدير وحدة ضمان الجودة  -
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   :الكشافة و المرشدات مجال أنشطة خدمة مجتمعية من خالل

 األوسمة و األنواط من جمعية المرشدات المصرية

 نوط الشكر -

 النسر الفضى -

 السمكة الفضية -

 المرشدات التدرج فى

 1912مرشدة منذ  -

 1991-1919مساعدة المفوضة الدولة من  -

 1001-1991عضو مجلس إدارة بجمعية المرشدات المركزية  -

 (االتحاد العام للكشافة والمرشدات) 1001-1991المفوضة الدولية للمرشدات من  -

 1992 -1991الكشافة من عضو لجنة الشابات عن الدول العربية فى الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات  -

 1991" السالم للجميع" عضو فى اللجنة التنظيمية للمخيم الدولى  -

    1991-بالقاهرة ( إستشارة الشباب) –ممثلة للجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة فى مؤتمر السكان  -

 –ة المستديرة عن الصحة اإلنجابية ممثلة للدول العربية و الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة فى الدائر -

 1991لندن 

 1992عضو شرفى فى الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة منذ  -

 1991 –عضو فى اللجنة التنظيمية للمخيم العربى الرابع عشر فى مصر  -

 1999أحد محكمى جائزة أواليف التابعة للجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة عن عام  -

 1000 -إثيوبيا –ثل للمنظمات الشبابية غير الحكومية فى ندوة الشباب فى مقر األمم المتحدة بأديس أبابا مم -

 1000لندن  –للجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة " البعد الروحانى"مراجع لكتاب  -

 مدربة بالجمعية العالمية للمرشدات -

 1001-1001عام للكشافة و المرشدات منذ عضو بلجنة المنظمات غير الحكومية لألتحاد ال -

 1001الفلبين  –عضو فى وفد مصر فى المؤتمر العالمى للمرشدات الحادى و الثالثين  -

 1001سلطنة عمان  –عضو فى وفد مصر فى المؤتمر العربى للمرشدات السابع عشر   -

 1001حتى عام  1001عضو اللجنة العربية لإلقليم العربى للمرشدات فى الدورة التى بدأت عام  -

 1001لندن  –عضو فى اللجنة المنظمة و مدربة بسيمينار جوليت لو  -

و  1001/1002و  1001/1001كلية اآلثار فى األعوام الدراسية ( مستشار لجنة الجوالة)رائدة لجنة جوالة  -

 1010/1011، 1009/1010،  1009/ 1001و  1001/1001و  1002/1001

مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة مشاركة فى الدائرة المستديرة ل -

 1001لندن  –

 كعضو لجنة عربية 1001القاهرة  –حضور اإلجتماع األربعون للجنة العربية للمرشدات  -

 1001القاهرة  –عضو اللجنة المنظمة لتدريب قادة العراق  -

 1001القاهرة  –ليم العربى التابعة لألق" دورة تدريب المفوضات"مدربة فى  -

  1002القاهرة  –" الدورة المكثفة لتدريب قائدات العراق" مدربة فى  -

 كعضو لجنة عربية 1002بيروت  –حضور اإلجتماع الحادى و األربعون للجنة العربية للمرشدات  -

 1002القاهرة  –" العربى األفريقى األول للشابات"مدربة فى المنتدى  -

 1001مايو  – 1002العربية للمرشدات من نوفمبر  نائبة رئيسة اللجنة -

 كعضو لجنة عربية 1001القاهرة  –حضور االجتماع الثانى و األربعون للجنة العربية للمرشدات  -

 1011العربى المشترك فى دولة ماليزيا  –عضو فى اللجنة المخططه للتدريب األسيا باسيفيك  -
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ديسمبر  – 1010أغسطس  -مرشدات و المفوضة الدولية للمرشدات عضو مجلس إدارة باإلتحاد العام للكشافة و ال -

1011 

  1011مشاركة فى الدورة التجريبيه للتعليم األلكترونى بالجمعية العالمية للمرشدات، مارس  -

 1011أغسطس  –رئيسة وفد مصر فى المؤتمر العربى للمرشدات بسلطنة عمان  -

  1012 -1011ت فى الدورة من عضو لجنة الترشيحات بالجمعية العالمية للمرشدا -

 1011مايو  –القاهرة  –مشاركة فى مؤتمر رؤية و إستراتيجية الكشافة المصرية  -

 

، الواليات (1911)، المغرب (1911)ليختنشتين : ممثلة لمرشدات جمهورية مصر العربية فى أنشطة إرشادية

، 1001)، سلطنة عمان (1001)، الفلبين (1991)الدانمارك   كقائدة لوفد مصر فى ،(1919)المتحدة األمريكية 

1011) 

 
 

 


