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 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية
 هدى صالح الدين عمر دمحمد.   االسم :

 م1541/  1/ 4   تاريخ الميالد :

 . بقسم اآلثار اإلسالمية رسمد  الوظيفة:

 .جامعة القاهرة –كمية اآلثار  : محل العمل

 جامعة القاهرة . -م ، كمية اآلثار5111دكتوراه فى اآلثار اإلسالمية عام  : المؤهل

 آثار إسالمية التخصص العام :

 عمارة وفنون آسيا الوسطى. التخصص الدقيق :

 hadhood_hs85@yahoo.com  كترونى :البريد اإلل

 المؤهالت العممية

جامعة القاهرة  بتقدير جيد جدًا مع مرتبة  –كمية اآلثار  - آثار إسالميةليسانس  -
 . م5112الشرف عام 

جامعة القاهرة بتقدير مرضى عام  –كمية اآلثار  - تمهيدى ماجستير آثار إسالمية -
 م.5113

جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع التوصية  –كمية اآلثار  - سالميةاإلثار فى اآلماجستير  -
 . م5111الرسالة عمى نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات األخرى عام بطبع 

جامعة القاهرة  بمرتبة الشرف األولى مع  –كمية اآلثار  - دكتور فى اآلثار اإلسالمية -
 م .5111التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات المصرية واألجنبية عام 

 التدرج الوظيفى
 .(م5111م حتى عام 5113عام من )               معيد  -
 .(م5111حتى عام م 5115من عام )     مدرس مساعد -
 .(م حتى اآلن5111من عام )            مدرس  -
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 الدورات التدريبية
 الحاسب اآللى  -1

 م.5112دورة فى الحاسب اآللى 
 اللغات األجنبية -2

 م .5113الحصول عمى التويفل عام 

 المستوى المبتدىء.م 5114دورة فى المغة الفرنسية عام 

 م المستوة المتوسط.5115دورة فى المغة الفرنسية عام 

 .Berlitzبمركز م 5115نجميزية عام دورة فى المغة اإل

 م ثالث مستويات بالمركز الثقافى الروسى. 5112 – 5112دورة فى المغة الروسية عام 

 .Berlitzم بمركز 5113دورة فى المغة االنجميزية عام 

 األحصاء  -3

بمعهد الدراسات والبحوث   SPSSدورة فى برنامج التحميل اإلحصائى باستخدام برنامج
 م.5111اإلحصائية عام 

 دورات تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس -4

 العرض الفعال -
 إدارة الفريق البحثى -
 االتجاهات الحديثة فى التدريس -
 الجوانب المالية والقانونية -
 إدارة الوقت واالجتماعات -
 المعتمدةالساعات  -
 تنظيم المؤتمرات العممية -
 معايير الجودة فى العممية التدريسية -
 إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث -
 اخالقيات البحث العممى -
 النشر الدولى لمبحوث العممية. -
 مهارت االتصال فى أنماط التعميم المختمفة. -



3 
 

 آداب وسموك المهنة فى العمل الجامعى. -
 بالمغة العربية والمغة اإلنجميزية.تحرير النص العممى  -
 التفكير اإلبداعى. -

 
 دورات متخصصة  -5

دارة المصادر الثقافية  " - دورة االرتقاء بقدرات المتخصصين فى عمم اآلثار الوقائى وا 
" ضمن أعمال الدورة التدريبية الوطنية التى  وادماجها فى خطط التنمية المستدامة

مايو  15-14لمتربية والعموم والثقافة فى الفترة من أقامتها المجنة الوطنية المصرية 
 م.5111

فى الدورة الدولية الثالثة لممسكوكات اإلسالمية ، مركز "  دورة فى عمم المسكوكات " -
جامعة الفيوم ، وبمشاركة مكتبة اإلسكندرية  –المسكوكات اإلسالمية مصر بكمية اآلثار 

 م.5113إبريل  15-12وبيت السنارى 
 ودةدورات الج -6
" بمركز جامعة القاهرة لضمان تقرير المقرر والبرنامج الدراسىورشة عمل بعنوان "  -

 م.5111 -11 – 14جودة التعميم فى يوم األربعاء 
" بمركز  اإلرشاد األكاديمى فى ضوء اعتماد المؤسسات التعميميةورشة عمل بعنوان "  -

 م.5111 -11 – 21جامعة القاهرة لضمان جودة التعميم فى يوم اإلثنين 

 األبحاث العممية والمؤتمرات

جامعة  –بحث فى المؤتمر الدولى األول لآلثار فى المشرق اإلسالمى  بكمية اآلثار  -1
"  مال صديق الفنان المجدد وأشهر ما ينسب إليه من أعمال فنيةالقاهرة تحت عنوان " 

 م.5112/ 15/  11- 4فى الفترة من 
" الصادرة عن المركز الثقافى اإلسالمى بمندن The Islamic Quarterlyبحث بمجمة "  -2

 Models of Artifacts with Architectural Decorationsبعنوان"

attributed to Khokand during 13-14th \ 19-20th Centuries", 

The Islamic Quarterly, Volume 58, Number 1,The Islamic Cultural 

Centre and London Central Mosque, London, First Quarter 2014.. 
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" بالمؤتمر الدولى الخامس لكمية تركيبة سيف الدين الباخرزى فى بخارى بحث  بعنوان "  -3
 -55جامعة القاهرة) اآلثار والتراث فى عالم متغير( الذى عقد فى الفترة من  -اآلثار

 م.5113أكتوبر  21
خالل القرن الثالث  مى حصى البازلتشواهد قبور سمرقند المنقوشة عبحث بعنوان "  -4

" مجمة أبجديات، العدد  حتى السابع الهجرى/ التاسع حتى الثالث عشر الميالدى
 الخطوط ، مكتبة اإلسكندرية.دراسات م ، مركز 5114الثالث عشر، 

5- " Printing Molds of Paper Money of the Khorezm People's 

Soviet Republic", Egyptian Journal of Archaeological and 

Restoration Studies( EJARS), Volume 8, Issue 2, Sohag University 

Publication Center, summer and autumn 2018  

6- " The Marble Bases of Kunya Ark and Tash-hauli Palaces in 

Khiva during the 13
th

 AH\ 19
th

 AD Century ", Journal of the 

General Union of Arab Archaeologists, Volume 4, Issue 2, Cairo, 

summer and autumn 2019. 

 الجوائز

 م.5111جائزة النشر العممى الدولى  فى حفل التكريم السابع عشر لمنشر العممى  -
 م.5115لمنشر العممى الثانى والعشرون جائزة النشر العممى الدولى  فى حفل التكريم  -

 واألكاديمية األنشطة العممية

 .م5111عام حتى م  5114زيارات الفرقة األولى من عام االشراف عمى * 
 م.5115م و عام 5114األشراف عمى الرحمة العممية لمدينتى األقصر وأسوان عام * 

 م.5115األشراف عمى الدورة العممية لحفائر القنطرة شرق عام * 

 م متحف الفن اإلسالمى.5111االشراف عمى زيارات الفرقة الرابعة عام * 
 اإلسالمى.م متحف الفن 5111االشراف عمى زيارات الفرقة الثالثة عام * 
 .م5111راسموس مندوس عام حضور الندوة التعريفية ببرنامج أ* 

 م .5111المشاركة بالحضور فى مؤتمر اآلثاريين العرب * 
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ركة بالحضور فى سيمنار الجمعية التاريخية باالشتراك مع قسم اآلثار اإلسالمية كمية المشا* 
وحتى م 5115جامعة القاهرة السبت الثالث من كل شهر فى الفترة من شهر أكتوبر  –اآلثار 
 م .5112 – 5115) السيمنار األول والثانى والثالث والرابع ( م .5112مارسشهر 

تطبيقات تأهيل وصيانة المناطق التراثية المشاركة بإلقاء محاضرات بالدورة التدريبية بعنوان " * 
م بالمركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء " عنوان 5115ديسمبر 2 – 5"  فى الفترة من  بالمدن

 المحاضرة ) مالمح العمارة اإلسالمية فى مدينة القاهرة(.

المشاركة بالتنظيم فى مؤتمر الدولى األول آلثار ما قبل التاريخ فى الوطن العربى فى الفترة * 
 .م 5115ديسمبر  15 – 11من 

*المشاركة بإلقاء بحث فى السيمنار الخامس لآلثار اإلسالمية بالتعاون مع الجمعية المصرية 
السوزانا وارتباطها بالمجتمع األوزبكى فى مدن أوزبكستان خالل القرن التاريخية تحت عنوان " 

 م .5112/  5/  12"  يوم السبت الموافق م 31هـ /  33

 –ولى األول لآلثار فى المشرق اإلسالمى  بكمية اآلثار * المشاركة بالتنظيم فى المؤتمر الد
 م.5112/ 15/  15- 4جامعة القاهرة  فى الفترة من 

 –بكمية اآلثار * المشاركة بإلقاء بحث فى المؤتمر الدولى األول لآلثار فى المشرق اإلسالمى  
"  ن أعمال فنيةينسب إليه م مال صديق الفنان المجدد وأشهر ماتحت عنوان " جامعة القاهرة 
 م.5112/ 15/  15- 4فى الفترة من 

" ألقاها د.  تمويل المشروعات التنافسيةالمشاركة بالحضور فى ورشة عمل تحت عنوان " * 
 م.5112/  11/ 1حسام صفاء بمدرج د. ربيع خميفة يوم األربعاء الموافق 

المصرية الجمعية  لسيمنار قسم اآلثار اإلسالمية بالتعاون مع المشاركة بالتنظيم والحضور* 
 م.5111/ 11/ 13 الموافق السبتوذلك يوم م ، 5112 – 5111لمموسم التاريخية لمدراسات 

والمجموعات المتحفية: "  المواقع األثرية دولى األولليات المؤتمر الاعالمشاركة بالحضور فى ف* 
 .م5111أكتوبر  52 -  51القيم والمشاكل والحمول" والذى عقد بالكمية فى الفترة من 

تعاطى المخدرات " وألقاها مخاطر التدخين و عن " المشاركة بالحضور لمحاضرة عامة بالكمية * 
وذلك يوم ، قصر العيني التعميمي الجديد الفرنساوي  مدير مستشفينبيل عبد المقصود  أ.د/

 .م5111/ 11/ 11الثالثاء الموافق 
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العمل كمنسق برنامج ماجستير اآلثار اإلسالمية لتجميع توصيفات المقررات وتقرير المقرر * 
 .م5112/ 2/ 2اعتبارًا من يوم األحد الخاص بالبرنامج 

 إبريل 52 -52 من الفترة فى وفوه ورشيد األسكندرية مدينة لزيارة العممية الرحمة عمى االشراف* 
 . م5112

 –عبر العصور "بكمية اآلثار  الفخار والخزفالعممية الرابعة "  المشاركة بالحضور فى الندوة* 
 .م 11/1/5112وذلك يوم الثالثاء الموافق  جامعة القاهرة

" بالمؤتمر الدولى بخارى تركيبة سيف الدين الباخرزى فى المشاركة ببحث مقبول بعنوان " * 
جامعة القاهرة) اآلثار والتراث فى عالم متغير( الذى عقد فى الفترة من  -الخامس لكمية اآلثار

 م.  5113-11-21صباحًا( يوم االثنين  11-5م، الجمسة الثالثة) 5113أكتوبر  21 -55

"   ة أنواعها وتقنياتهاالمنسوجات األثريالمشاركة بإلقاء محاضرة بالدورة التدريبية بعنوان " * 
 1 – 5فى الفترة من بعنوان " نسيج السوزانا فى بخارى "  بمتحف النسيج المصرى 

 م .5115سبتمبر

 

 


