
 السيرة الذاتية 
 أوال : بيانات عامة 

 ماجدة على عبد الخالق الشيخة اإلسم : 

 الوظيفة الحالية : مدرس بكلية األثار / جامعة القاهرة 

 م 2891/  21/ 5تاريخ الميالد : 

 الحالة اإلجتماعية : متزوج 

 التخصص العام : األثار اإلسالمية 

 اإلسالمية  التخصص الدقيق : التصوير

 العنوان : منشأة االمراء _ المحلة الكبرى _ الغربية 

عنوان المراسلة : محافظة الجيزة _ األورمان _ جامعة القاهرة _ كلية األثار _ قسم األثار 

 اإلسالمية 

  42445190418/  4041004040التليفون : 

  magdaali1982@yahoo.comالبريد اإللكترونى : 

                 :magdaali1982@cu.edu.eg     

 ثانيا : المؤهالت العلمية 
حاصلة على ليسانس أثار من قسم األثار اإلسالمية بكلية األثار جامعة القاهرة دور مايو _ 2

 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف .  1440

 

من قسم األثار اإلسالمية _ كلية األثار _ حاصلة على درجة الماجستير فى األثار اإلسالمية _ 1

امعة القاهرة  بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات ج

م والمعتمدة من السيد األستاذ الدكتور  1421/ 24/ 9فى بموافقة مجلس الكلية والعربية األجنبية 

 وموضوعها م 1421/ 24/ 10/ رئيس الجامعة بالتفويض فى 

 " تصاوير المعارك الحربية للجيش المغولى الهندى من خالل المخطوطات والتحف التطبيقية " 

 

حاصلة على درجة الدكتوراة فى األثار اإلسالمية من قسم األثار اإلسالمية _ كلية األثار _ _ 0

مع  جامعة القاهرة بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها

والمعتمدة من السيد األستاذ الدكتور رئيس م  24/1421/ 21الجامعات العربية واألجنبية بتاريخ 

 م 1421/ 10/24الجامعة بتاريخ 

وموضوعها " األسواق والتجار فى التصوير اإلسالمى دراسة أثارية فنية مقارنة فى ضوء 

 مقتنيات المتاحف وتصاوير الرحالة " 

 

 

 يفى : ثالثا : التدرج الوظ
عينت فى وظيفة معيد بقسم األثار اإلسالمية _كلية األثار _ جامعة القاهرة  اعتبارا من _ 2

 .م 12/1/1441

_ عينت فى وظيفة مدرس مساعد بقسم األثار اإلسالمية _ كلية األثار _ جامعة القاهرة اعتبارا 1

 . 21/1421/ 11من 

كلية األثار _ جامعة القاهرة  اعتبارا من _ عينت فى وظيفة مدرس بقسم األثار اإلسالمية _ 0

 .م  1421/ 21/ 14

 

 رابعا : الدورات التدريبية : 



 دورات تدريبية لمرحلة الماجستير 

 م .  1441/ 10/22( بتاريخ 520بمجموع درجات ) TOEFELالحصول على _ 2

 وذلك فى   XP_اجتياز الدورة التدريبية فى المفاهيم والمبادئ األساسية ألوفيس 1

   (POWER POINT  _ EXCEL _ WORD      والتى عقدتها الشركة العربية لتطوير )

 م . 1441ديسمبر  15_ 25نظم اإلدارة خالل الفترة من 

والمتعلقة بدرجة والقيادات بجامعة القاهرة _ اجتياز دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 0

 : انها كالتالى وبيالماجستير فى األثار اإلسالمية  

 م .  15/2/1442:  11/2/1442برنامج التدريس الفعال فى الفترة من  2_0

 م .  12/1/1442:  28/1/1442برنامج مهارات العرض الفعال فى الفترة من  1_0

 م  1442/ 19/1:  1442/  11/1برنامج استخدام التكنولوجيا فى التدريس فى الفترة من  0_0

 م . 1442/ 25/0: 1442/ 21/0بحث العلمى فى الفترة من برنامج أساليب ال 0_0

   1448/ 21/ 10:  12/21/1448ترة من برنامج نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب فى الف 5_0

 م .  22/1/1421: 8/1/1421برنامج إدارة فريق البحث فى الفترة من  1_0

 دورات تدريبية لمرحلة الدكتوراة  
اجتياز دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة والمتعلقة بدرجة 

 الدكتوراة فى األثار اإلسالمية وبيانها كالتالى : 

 م.  14/22/1420: 28/22/1420برنامج تنظيم المؤتمرات العلمية فى الفترة من  _2

 م.  1420/ 22/1:  1/1420/ 21برنامج نظم الساعات المعتمدة فى الفترة من _ 1

 م .  21/22/1425:  22/22/1425برنامج برنامج التفكير اإلبداعى فى الفترة من _ 0

 م .  9/0/1421:  2/0/1421_ برنامج النشر الدولى للبحوث العلمية  فى الفترة من 0

م  0/22/1421: 1/22/1421برنامج أداب وسلوك المهنة فى العمل الجامعى فى الفترة من _ 5

 . 

م  1421/ 25/21:  1421 21/ 20_  برنامج نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب فى الفترة من 1

 . 

 دورات تدريبية لمرحلة أستاذ مساعد 
 م . 1/22/1422الى  2/22/1422_ دورة إتخاذ القرارات وحل المشكالت فى الفترة من 2

الى  2/2/1428ية فى الفترة من _ دورة تحرير النص العلمى باللغة العربية واللغة اإلنجليز1

 م . 1/2/1428

 خامسا : األنشطة المختلفة : 
 _ عضو لجنة المراجعة الداخلية بوحدة الجودة بكلية األثار جامعة القاهرة . 2

 .  1421/  21/ 22,  21, 25_ اجتياز دورة تقرير المقرر والبرنامج الدراسى فى الفترة من 1

 عة القاهرة . موالتعلم بوحدة ضمان الجودة بكلية األثار جا_ منسق معيار التعليم 0

 سادسا : األنشطة المختلفة التى تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع : 
فى مصر وبالد الشام لطالب الفرقة الثالثة  قسم األثار  الدولة المملوكيةتدريس مادة تاريخ _ 2

 اإلسالمية كلية األثار جامعة القاهرة . 

األثرية باللغة األوربية لطالب الفرقة الثانية  بكلية األثار جامعة  _ تدريس مادة القراءات1

 القاهرة قسم األثار اإلسالمية . 

 _ تدريس مادة التاريخ اإلسالمى للفرقة الثالثة بقسم األثار اإلسالمية كلية األثار جامعة القاهرة 0

قه الثانية بقسم األثار اإلسالميه كلية األثار _ تدريس مادة التصوير اإلسالمى لطالب الفر0

 جامعه القاهرة 

  _ تدريس مادة الفن المقارن فى مصر وجنوب شرق أسيا لطالب الفرقة الثانية دبلوم تاريخ الفن5



_ تدريس مادة الفنون اإلسالمية بين مصر وأسيا الصغرى لطالب الفرقة الثانية دبلوم تاريخ 1

 .   الفن 

 وير اإلسالمى لطالب اولى دبلوم اثار اسالمية . التص _ تدريس مادة2

 _ تدريس مادة مقدمة فى الفن لطالب الفرقة االولى دبلوم تاريخ الفن .  9

 سابعا : النشاط العلمى : 

_ بحث بعنوان " دور المرأة فى األسواق والمنشأت التجارية من خالل تصاوير الرحالة 2

صور وهى مجلة علمية تعنى بنشر البحوث التاريخية والمخطوطات اإلسالمية " بمجلة الع

م 1421واألثارية والحضارية وتصدر عن دار المريخ للنشر واإلنتاج الفنى  وذلك بتاريخ أبريل 

 . 

 

" األزياء فى تصاوير األسواق والمنشأت التجارية من خالل تصاوير الرحالة _ بحث بعنوان 1

 م .  1421والمخطوطات اإلسالمية " بمجلة العصور التاريخية بتاريخ أبريل  

_ المشاركة فى ندوة عن المرأة بالمجلس األعلى للثقافة بدار األوبرا المصرية ببحث عن الدور 0

 الرحالة والمستشرقين . التجارى للمرأة من خالل لوحات 

 ثامنا : شهادات التقدير :

وذلك بالمتحف القومى  0100شهادة تقدير من اتحاد األثاريين المصريين المشهر برقم _ 1

للحضارة المصريه بالفسطاط عن رسالة الدكتوراة ودورها فى تقديم دراسة لدور الرحالة 

م ( بتاريخ  28_29_ 22القرن ) والمستشرقين فى دراسة الحياة اإلجتماعية خالل فترة 

 م .24/24/1428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


