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ة:ـالشخصي البيانات  

 

 :مصـــــري الجنسيـــة  
 8/1/1881:   تاريخ الميالد        
 الغربية محافظة: محل الميالد          

 : مـسـلـــــم الـديـانـــــة
 : مـــــتزوج الحالة االجتماعية   

 خبيعخ انقبهشح -كهُخ اِثبس - يذسط ثقغى انزشيُى : العمل
 اندُضح –انشُخ صاَذ   31ق -  2و  - 31: ذ انعُىاٌ

 رشيُى وصُبَخ انًىاقع االثشَخ وانًقزُُبد انًُقىنخ  يدبل انعًم 

 
 

 التدرج الوظيفي
 

  حزٍ االٌ  2131 كهُخ اِثبس خبيعخ انقبهشحيذسط ثقغى انزشيُى انعًم فٍ وظُفخ 

  2132انعًم فٍ وظُفخ يذسط يغبعذ ثقغى انزشيُى كهُخ اِثبس خبيعخ انقبهشح - 

2131.  

  2111:2133انعًم فٍ وظُفخ يعُذ ثقغى انزشيُى كهُخ اِثبس خبيعخ انقبهشح  . 
 

ةالخبر  

 

 انخجشح انزعهًُُخ 

  انخجشح انعهًُخ وانجحثُخ 

  انخجشح االكبدًَُخ انزذسَغُخ واالداسَخ 

  انخجشح االعزشبسَخ 

 انخجشح االثزكبسَخ وانعًهُخ 

  انخجشح فٍ اعزخذاو ثشايح انحبعت 

  هىاَبد 

  انهغبد 

 انُشبغ انعبو 

 اندىائض  
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الخبرة التعليمية   
 

 اوال : فٍ يدبل صُبَخ ورشيُى االثبس 

 بتقدير  2006لعام  ثار  جامعة القاهرة قسم ترميم األثار / كلية األ ثار منليسانس األ

 .مع مرتبة الشرف  عام جيد جدا  

 ثار جامعة القاهرة حاصل علي السنة التمهيدية للماجستير من قسم ترميم األثار كلية األ

 . 2002للعام الجامعي 

 ة القاهرة ثار جامعكلية األثار األ ثار من قسم ترميمحاصل علي درجة الماجستير في األ

للمقرنصات  غشيةوعالج وصيانة المفرغات الجصية الم   تحت عنوان "دراسة تقنية

 . 2011مير جاويش بالمحلة الكبري " علي قبة األ تطبيقا   الجصية

  في االثار من قسم ترميم االثار كلية األثار جامعة القاهرة في  درجة دكتورحاصل علي
 موضوع :

ةالجصي راآلثاتقييم إستخدام تكنولوجيا النانو في تحسين خواص مواد إستكمال   
. 2012 (ة تطبيقي) دراسة تجريبية و  

 
 ثبَُب : فٍ يدبل انًزبحف 

   2012 )دبلوم مهني ( كلية االثار جامعة القاهرةدبلوم الدراسات العليا في المتاحف 

  فٍ يدبل اداسح انًىاقع االثشَخثبنثب 

  2021 \ 2020للعام الجامعي الحالي دبلوم ادارة المواقع االثرية 

 فٍ يدبل انقبَىٌ  ساثعب

 ليسانس الحقوق  كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير جيد  

  دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي كلية الحقوق جامعة المنوفية 

  دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة طنطا 

 دبلوم الدراسات العليا في الشريعة االسالمية كلية الحقوق جامعة المنوفية 

 لدرجة الماجستير في القانون  نمعادال الشريعة االسالمية دبلومي القانون الخاص و 

 باحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص 

 انعهىو انششعُخ  فٍ يدبل خبيغب
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  التابع للجمعية الشرعية بمجمع جامع  الدعاةااللتحاق لمدة عام دراسي بمعهد اعداد

 االستقامة بالجيزة ) لم انهي الدراسة به (

 ب فٍ يدبل انغُبعخ انذونُخ عبدع

 المفاوضات الدولية كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة الدراسات العليا في م بلود

 2012القاهرة 

  انذوساد انزذسَجُخ انحبصم عهُهب 

 

1. "documentation techniques in cultural heritage Concepts ,3d laser 

scanning ,GPS_ GIS and NDT"2008 

اعزخذاَ رىٕىٌىعيب إٌبٔى في ِغبي االٔشبءاد ) اٌّشوض اٌمىِي ٌجؾىس االعىبْ واٌجٕبء  .2

 2102عيضح ( –اٌذلي  –

 2103عبِؼخ اٌمبهشح ( –اعزخذاَ شجىخ االٔزشٔذ في اٌجؾش اٌؼٍّي ) اٌّىزجخ اٌّشوضيخ  .3

صبس اٌّشبسوخ في اٌٍّزمي اٌضمبفي واالصشي االوي ٌّشوض ثؾىس وصيبٔخ االصبس وٍيخ اال .4

ثبداسح اٌزذسيت واٌزّٕيخ اٌجششيخ ثبٌمبهشح  2102ٔىفّجش  05 -00عبِؼخ اٌفيىَ ِٓ 

 اٌزبسيخيخ .

دوساد يشكض االعزشبساد انقبَىَُخ ثكهُخ انحقىق خبيعخ انقبهشح ويشكضانزشخًخ  .5

 انقبَىَُخ .ورفصُم هزِ انذوساد كبنزبنٍ 

 

  صيبغخ اٌؼمىد اٌذوٌيخ 

   اٌزشعّخ اٌمبٔىٔيخ ِغزىي اوي 

 اٌزشعّخ اٌمبٔىٔيخ ِغزىي صبٔي 

  اٌزؾميك االداسي 

 لبٔىْ اٌخذِخ اٌّذٔيخ 

   دوسح في اػذاد اٌّؾبِي 

 

 دوساد يشكض رًُُخ قذساد اععبء هُئخ انزذسَظ ثدبيعخ انقبهشح وهٍ : .6

 

 الجامعي عملالجوانب المالية والقانونية في ال 
 اخالليبد اٌجؾش اٌؼٍّي 
 ِؼبييش اٌغىدح في اٌؼٍّيخ اٌزذسيغيخ 
 اٌغبػبد اٌّؼزّذح 
 االرصبي اٌفؼبي 
 ظم االمتحانات وتقويم الطالبن 

 االتجاهات الحديثة في التدريس 

 إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث 

 آداب وسلوك المهنة في العمل الجامعي 

 )النشر الدولي للبحوث العلمية)الكليات النظرية 

 التخطيط االستراتيجي 
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  التفكير الناقد 

  االتصال في انماط التعليم المختلفةمهارات 
  والبحث عن المصادربنك المعرفة المصري 

 
 دوساد ويحبظشاد عهٍ شجكخ االَزشَذ -عبثعب 

  حضور محاضرةon line   " دراسة المخطوطات االسالمية المواد والتقنيات " اكتوبر

 . لألثارهيئة الشارقة  2020

  حضور محاضرةon line   " النانو في عالج وصيانة االثار " استخدام تكنولوجيا

 لألثارهيئة الشارقة   2020نوفمبر 
  حضور محاضرةon line   االثار االسالمية بالصحاري " اعمال البحث والتنقيب في

 لألثارهيئة الشارقة  2020)صحراء سيناء نموذجا ( نوفمبر 
  حضور محاضرةon line  "   الدراسة والتحليل التاريخي  –من النميات الي التاريخ

 لألثارهيئة الشارقة  2020نوفمبر   للنقود "
  حضور محاضرةon line  "   الموروث االثري والثقافي لمدينة االقصر القديمة خالل

 لألثارهيئة الشارقة  2020نوفمبر العصرين البطلمي والروماني " 
  حضور محاضرةon line  "   االثار الخشبية وتقييم المنهجية العلمية لفحص وتحليل

 لألثارهيئة الشارقة  2020ر " ديسمب طرق العالج والصيانة 
  حضور محاضرةon line  "   المزارات والمقامات االسالمية في االردن ) دراسة في

 لألثارهيئة الشارقة  2020ر " ديسمب  التاريخ واالثار(
  حضور محاضرةon line  " " 2021 يناير   القيم الجمالية في المخطوطات االسالمية 

 لألثارهيئة الشارقة 
  حضور محاضرةon line  "   فبراير االثار االسالمية والبحث االثري بالمغرب"  

 لألثارهيئة الشارقة  2021
  حضور محاضرةon line  "   2021  مارس "  من الوجودمليون سنة  2.4الجزائر 

 لألثارهيئة الشارقة 
  حضور محاضرةon line  "    "   يوليو  5 النقوش الثمودية في بوابة النقوش العربية

  لألثارهيئة الشارقة 2021

 

 
والبحثية العلميةالخبرة   

 
  في مجال صيانة وترميم االثاراوال :

International Journal Paper. 
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1. Natural Bed of Masonry Stones and Its Effect on the Stability of 

Wall Stucco Decoration in Historical Buildings. 
International Journal of Materials Science and Applications. 
Received: August 31, 2016; Accepted: October 21, 2016; Published: 

January 17, 2017 

international conferences Papers. 

1. Identification of Gesso Scagliola in The Tomb of the Royal 

Family (Muhammad Ali ) at El Imam El Shaphie area. 

 

2. 40th International Symposium on Archaeometry 

The Getty Villa and UCLA - Los Angeles, California USA 

Monday, May 19 through Friday, May 23, 2014 "Microbiological 

Deterioration and its Relation in Identification of Reinforcement 

Material Utilization in Gypsum mortar. " 

local conferences Papers. 

1. The 6th Annual International Conference of the Egyptian Society of 

Experimental Biology, Faculty of science , monfya University. 2010" 

Influence of reinforcement  material Utilization in microbiological 

deterioration of gypsum mortars"  

2. First International Conference , Faculty of Archaeology, Fayoum 

University 'Recent trends in Archaeological Sciences"7 to 9 April 

2014" Study the Effect of water-repellent Coatings on the behaviour 

of Gypsum -based mortars. " 

 

 

 أبحاث في المجالت المحلية 

اٌّصشيخ  ؽىٌيخ اٌؼّبسح واٌفٓ االعالِي,  يصذسهب عيّٕبس االصبس االعالِيخ ثبٌغّؼيخ .3

اندصُخ ويظبهش انزهف نهدصُبد  "رعشَف انًكىَبد 2104,  اٌزبسيخيخ ٌٍذساعبد 

 انًعًبسَخ  فٍ عصش اعشح يحًذ عهٍ رطجُقب عهٍ احذ انًُبصل"

اٌّصشيخ  ؽىٌيخ اٌؼّبسح واٌفٓ االعالِي,  يصذسهب عيّٕبس االصبس االعالِيخ ثبٌغّؼيخ .2

رقُُخ رُفُز انًقشَصبد راد انجشقع اندصُخ وعالخهب  2104,  اٌزبسيخيخ ٌٍذساعبد 

 . وصُبَزهب
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3. Stucco formations in Baron palace as evidence of the palace's 

finishing and decoration technology. (Under publishing in Arab 

archeologists  journal) 

 ثانيا في المجال القانوني 

 ."رشيُى وصُبَخ اِثبس فٍ ظم انقبَىٌ انًصشٌوسقخ ثحثُخ ثعُىاٌ " .3

انخبيظ نهعًبسح وانفُىٌ اإلعاليُخ "رطجُقبد انزكُىنىخُب انحذَثخ انذونً انًؤرًش 

فً رشيُى وصُبَخ انعًبسح وانفُىٌ اإلعاليُخ وانًجبًَ انزشاثُخ" ورنك فٍ انفزشح 

   و ثًشكض انًؤرًشاد ثدبيعخ انقبهشح.3/33/2135وحزً  13/31/2135يٍ 

نهًقزُُبد انًزحفُخ االظشاس انُبردخ عٍ خشائى االسهبة وسقخ ثحثُخ ثعُىاٌ " .2

هـ 3111عششٍَ نّثبسٍَُ انعشة نعبو حبدي وانان انذونٍ انًؤرًش.   "واشكبنُبد انزغطُخ انزبيُُُخ نهب

  و2138/

عقذ انزبيٍُ وانقًُخ انزبيُُخ نًعبسض االثبس وانًقزُُبد انثقبفُخ وسقخ ثحثُخ ثعُىاٌ " - .1

العليا في القانون الخاص كلية الدراسات  بحث مقدم في دبلومانًعشوظخ ثبنخبسج" 

 8118الحقوق جامعة طنطا 

فكشح انذويٍُ انعبو فٍ انزششَع انذاخهٍ وانذونٍ وثعط اثبسهب عهٍ انحًبَخ انقبَىَُخ  .1

 رحذ انُشش يدهخ اِثبسٍَُ انعشة (  ( .نهًقزُُبد انثقبفُخ انًصشَخ

 

 ثالثا تحكيم المجالت العلمية  

  ٍيعهذ انذساعبد وانجحىس انجُئُخ يدهخ انذساعبد وانجحىس انجُئُخ َصذسهب يحكى ف 

 خبيعخ يذَُخ انغبداد

 انخجشح االكبدًَُخ انزذسَغُخ 
 

 مقررات يتم تدريسها في الجامعة 
 

 الشعبة  الفرقة  اسم المقرر مسلسل
 ِؼّبسي  رشِيُدثٍىَ  صبٔيخ ػالط وصيبٔخ اٌزشاويت اٌغصيخ في اٌّجبٔي االصشيخ  0

 ِؼّبسي  رشِيُدثٍىَ  صبٔيخ اٌغصيخ اٌّؼّبسيخرمٕيبد وخبِبد االعزٕغبؿ  ٌٍزشاويت ا 2

 ػبَ صبٔيخ دثٍىَ رشِيُ رمٕيبد وػالط وصيبٔخ اآلصبس اٌغصيخ 3

 ػبَ صبٔيخ دثٍىَ رشِيُ رمٕيبد وخبِبد االعزٕغبؿ 4

 ػبَ دثٍىَ رشِيُصبٔيخ  اٌمىأيٓ واٌزششيؼبد اٌذوٌيخ اٌخبصخ ثؾّبيخ اآلصبس 5

 لغُ اعالِي  ربٔيخ دثٍىَ اعالِي  لبٔىْ ؽّبيخ االصبس  6

 ػضىي   طثىبٌىسيىصبٌضخ  اٌّىاصيك اٌذوٌيخ في صيبٔخ ورشِيُ االصبس  7

 غيش ػضىي   طثىبٌىسيىصبٌضخ  اٌّىاصيك اٌذوٌيخ في صيبٔخ ورشِيُ االصبس 8

9 Laws and regulations, charters and rules 

related to the cultural heritage and its 

اعالِي شؼجخ  طثىبٌىسيىصبٔيخ 

 ٌغخ أغٍيضيخ
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protection 

01 Laws and regulations, charters and rules 

related to the cultural heritage and its 

protection 

 ِصشي شؼجخ طصبٔيخ ثىبٌىسيى

 ٌغخ أغٍيضيخ

00 Laws and regulations, charters and rules 

related to the cultural heritage and its 

protection 

يىٔبٔي سوِبٔي  طثىبٌىسيىصبٔيخ 

شؼجخ ٌغخ 

 أغٍيضيخ

02 Laws and regulations, charters and rules 

related to the cultural heritage and its 

protection 

ٔظُ اٌّؼٍىِبد  طصبٔيخ ثىبٌىسيى

 االصشيخ 

 اٌّزؼٍمخ اٌزٕفيزيخ واٌٍىائؼ واٌّىاصيك واٌزششيؼبد ٌمىأيٓا 03

 وؽّبيزهب ثبآلصبس

 ِصشي  طصبٔيخ ثىبٌىسيى

 اٌّزؼٍمخ اٌزٕفيزيخ واٌٍىائؼ واٌّىاصيك واٌزششيؼبد ٌمىأيٓا 04

 وؽّبيزهب ثبآلصبس

 اعالِي  طصبٔيخ ثىبٌىسيى

 اٌّزؼٍمخ اٌزٕفيزيخ واٌٍىائؼ واٌّىاصيك واٌزششيؼبد ٌمىأيٓا 15

 وؽّبيزهب ثبآلصبس

 يىٔبٔي سوِبٔي  طصبٔيخ ثىبٌىسيى

 ػضىي   طثىبٌىسيىساثؼخ  رمٕيبد وخبِبد االعزٕغبؿ ٌالصبس اٌؼضىيخ  16

 غيش ػضىي   طثىبٌىسيىصبٌضخ  رمٕيبد وخبِبد االعزٕغبؿ ٌالصبسغيش اٌؼضىيخ  17

 ِؼّبسي  طثىبٌىسيىساثؼخ  اٌغصيخ اٌّؼّبسيخاالعزٕغبؿ  ٌٍزشاويت ارمٕيبد وخبِبد  18

 ِؼّبسي   طثىبٌىسيىصبٌضخ  ػالط وصيبٔخ اٌزشاويت اٌغصيخ في اٌّجبٔي االصشيخ  19

 غيش ػضىي   طثىبٌىسيىساثؼخ  ػالط وصيبٔخ اآلصبس اٌؾغشيخ اٌصٕبػيخ 20

 غيش ػضىي   طثىبٌىسيىساثؼخ  ِششوع رخشط  21

 
 دورات تم التدريس فيها 

 
  " ْدوس اٌّزؾف في اٌصٕبػخ اٌضمبفيخ " في وسشخ االشزشان ثّؾبضشح رؾذ ػٕىا

رؾذ ػٕىاْ ) اطالالد ػٍي اٌميُ االعزضٕبئيخ واٌزفشد في اصبس ورشاس ِصش( ػًّ 

ٔظّهب ِزؾف سشيذ اٌىطٕي اٌزبثغ ٌمطبع اٌّزبؽف ثىصاسح االصبس ثبٌزؼبوْ ِغ ِغّىػخ 

 2120يىٌيى  7- 5اٌذوٌيخ ٌالػالَ اٌّىؽذ  في اٌمزشح ِٓ وبعً عىسٔبي 

 اٌزبثؼخ الداسح  رىصيك ورغغيً االصبس ((االشزشان في اٌزذسيت ثبٌذوساد اٌزذسيجيخ

  2106 -2105اٌزذسيت ثّصش اٌمذيّخ وصاسح االصبس 

  . االشزشان في رٕظيُ دوسح اعزخذاَ اٌزىٕىٌىعيب اٌؾذيضخ في رشِيُ وصيبٔه االصبس

ِصش اٌذوٌيخ ٌٍزشِيُ واٌذساعبد اٌجيئيخ ثبٌزؼبوْ ِغ ثيذ اٌغٕبسي ِىزجخ  عّؼيخ

 .2103االعىٕذسيخ 

  اٌزذسيت في دوسح ) رطجيمبد ربهيً وصيبٔخ إٌّبطك اٌزشاصيخ ثبٌّذْ( اٌّشوض اٌمىِي

 2102وؽذح اٌزذسيت واٌذساعبد اٌؾضشيخ .  –ٌجؾىس االعىبْ واٌجٕبء 
 الخبرة االدارية

 

  ِمشس اٌٍغٕخ  2120/-2121واػّبي اٌّذ رشَ ػضى ٌغٕخ االسشبد االوبديّي (

 إٌىػيخ اٌّؼبؤخ  اٌّخزصخ ثبٌذساعبد اٌؼٍيب (

  ٌغٕخ اٌزؼبًِ ِغ اٌّغزفيذيٓ سئيظ ٌغٕخ ٍِضِخ في اٌهيىً اٌزٕظيّي ٌىؽذح اٌغىدح  



2 
 

  ُسئيظ ٌغٕخ االسشبد االوبديّي واِزؾبْ اٌّذ رشَ ثبٌمغ غيش  طثىبٌىسيىشؼجخ

  2108 /2109ػضىي

  وؽذح اٌغىدح  2121/ 2109غيش ػضىي  رشِيُليبدح ورٕظيُ ثشٔبِظ سئيظ ِؼيبس (

) 

  2109 -2108ِٕغك ثشٔبِظ دثٍىَ اٌذساعبد اٌؼٍيب رشِيُ غيش ػضىي 

  ُ2109 -2108ػضى ٌغٕخ رؼذيً الئؾخ اٌذساعخ ٌشؼجخ غيش ػضىي ثمغُ اٌزشِي 

  ُ2109-2108ثىٍيخ االصبس عبِؼخ اٌمبهشح ٌٍؼبَ اٌذساعي اِيٓ ِغٍظ لغُ اٌزشِي 

  2109ػضى ٌغٕخ اخزيبس اخصبئي اٌزشِيُ ٌّزؾف لٕبح اٌغىيظ ثبإلعّبػيٍيخ 

 ثبٌىٍيخ ثبٌغىدح اٌّغزّؼيخ اٌخذِخ ٌغٕخ ػضى  

 ثبٌىٍيخ واٌىىاسس االصِبد ٌغٕخ ِمشس ٔبئت  

 

 

 انخجشح االعزشبسَخ
 

  ثفٕذق ِيٕب هبوط ِغ ششوخ عٍىثبي رمذيُ اعزشبساد ثشأْ اػّبي اٌزشِيُ اٌذليك

  2120اثشيً  -ٌٍّمبوالد 

 االعزشبسيخ ٌزشِيُ  اٌؼًّ ثّىزت ِصش ٌالعزشبساد اٌهٕذعيخ  في اػذاد اٌذساعبد

  2020 واػبدح رىظيف ووبٌخ ثبصسػخ

 ّبي اٌزشِيُ ثمصش خ اػغاٌؼًّ ثّىزت ِصش ٌالعزشبساد اٌهٕذعيخ  في رغؼيش ِمبي

 2020ؽجيت ثبشب اٌغىبويٕي 

   2019وضغ ِمبيغخ اػّبي اٌزشِيُ ٌمصش اٌغٍطبٔخ ٍِه ثّصش اٌغذيذح 

  2121ػًّ رمشيش ثشبْ ِىٔخ رضجيذ ثالطبد اسضيخ عبِغ اٌظبهش ثيجشط ثغّشح 

  ً2121االشزشان في اٌذساعخ ٌطشػ ووبٌخ ثبصسػخ ٌٍزشِيُ واػبدح اٌزأهي  

  ثبإلعىٕذسيخوضغ وشاعخ اٌششوط واٌّىاصفبد ٌّششوع رشِيُ ِؾطخ اٌغىخ اٌؾذيذ 

 2019ِىزت ِصش ٌالعزشبساد اٌهٕذعيخ  

  اٌؼًّ ثّىزت ِصش ٌالعزشبساد اٌهٕذعيخ  اعزشبسي اػّبي اٌزشِيُ اٌذليك ِٓ ٔىفّجش

, ِششوع رشِيُ وربهيً  ) رغٍيُ وأهبء االػّبي ثبٌمصش( 2121فجشايش ؽزي  2107

 لصش اٌجبسسوْ اِجبْ ثّصش اٌغذيذح .

  ِٓ اٌؼًّ ثّىزت ِصش ٌالعزشبساد اٌهٕذعيخ  اعزشبسي اػّبي اٌزشِيُ اٌذليك

 ِششوع رشِيُ وربهيً لصش ِؾّذ ػٍي ثشجشا . 2121أوزىثش ؽزي  2109اثشيً

 ثؼّبسري  اٌؼًّ ثّىزت ِصش ٌالعزشبساد اٌهٕذعيخ  اعزشبسي اػّبي اٌزشِيُ اٌذليك

 2108اٌجٕه اٌّشوضي ثىعظ اٌجٍذ )لصش إٌيً ( 

  وضغ خطخ ػالط وصيبٔخ ثؼض اٌّمزٕيبد اٌّزؾفيخ ثّزؾف اٌطفً ثّصش اٌغذيذح

2108. 

 
 
 

 

 
 االبتكار

 انخجشح االثزكبسَخ 
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 –( ِىزت ثشاءاد االخزشاع اوبديّخ اٌجؾش اٌؼٍّي 0499/2107)ّٔىرط ِٕفؼخ سلُ 

 .وصاسح اٌزؼٍيُ اٌؼبٌي 

 
 تم تسجيل نموذج منفعة بمكتب براءات االختراع التابع ألكاديمية البحث العلمي تحت عنوان : "

 1422/2012برقم مع الجبس لمقاومة التلف باألمالح "  ؟؟؟؟؟؟و ؟؟؟؟خلطة من النانو 
محمد عطية محمد عطية هواش .  حيث تناولت في بحث  /_مسجل باسم السيد الدكتور 

الدكتوراه مشكلة االمالح التي تصيب التغشيات الجصية التي تزين الجدر االثرية وتم تجريب 
اضافات للمونة الجصية المكونة اساسا من الجبس لتثبيط التزهرات الملحية المتلفة للجص 

صية اثناء االعداد , لها دور قوي في تثبيط االثري وتم التوصل الي تركيبة تضاف للمونة الج
االمالح المتزهرة, مع الحفاظ علي بنية المادة الجصية, دون نزح اي من مكوناتها بسبب 

 الضغط البلوري للملح.  
 
 
 

 الخبرة العملية

 
 وضع االختبارات العملية الختيار اخصائي الترميم لمتحف قناة السويس باإلسماعيلية 

2012 

  ػالط وصيبٔخ  –ػالط وصيبٔخ االؽغبس  –اٌّىاد اٌؼٍّيخ ٌزخصصبد ) اٌىيّيبء رذسيظ

اٌشعُ اٌّؼّبسي ( ثمغُ اٌزشِيُ ِٓ  –ػالط وصيبٔخ اٌصىس اٌغذاسيخ  –االصبس اٌغصيخ 

2117 – 2107 

  

  2102رشِيُ وصيبٔخ اٌٍىؽبد اٌغصيخ ثّؼهذ اٌذساعبد اإلفشيميخ  عبِؼخ اٌمبهشح . 

  2101) دوسح رذسيجيخ ( ألِٕبء ِزبؽف اٌّغٍظ األػٍي ٌٍضمبفخ  اٌزذسيت اٌؼٍّيرذسيظ- 

2100 . 

  2119ػًّ دساعخ رىصيميخ ألعضاء اآلصبس اٌّىغشح ) اٌذوٌخ اٌؾذيضخ ( اٌّزؾف اٌّصشي 

 . وٍيخ اٌغيبؽخ واٌفٕبدق عبِؼخ ؽٍىاْ 

  2117اٌؼًّ في ششوخ اٌشىسثغي ِششوع اٌهشَ اٌّذسط ثغمبسح واٌّمجشح اٌغٕىثيخ 

 في ششوخ اٌّمبوٌىْ اٌؼشة فشع صيبٔخ اٌمصىس واآلصبس ) رشِيُ األعمف اٌغصيخ اٌؼ ًّ

 . 2117في لصش ػبثذيٓ (

  اٌؼًّ في ششوخ ِغبهذ خٍيفخ ٌٍّمبوالد  رشِيُ اٌشخبَ واألخشبة في عبِغ وِذسعخ

 . 2114شيخىْ لجٍي  

  اٌؼجبعي  شجيٓ اٌؼًّ في ششوخ ِغبهذ خٍيفخ ٌٍّمبوالد  رشِيُ اٌغمف اٌٍّىْ ثغبِغ

 .2114اٌىىَ ِٕىفيخ  

  اٌؼًّ في ششوخ وادي إٌيً ٌٍّمبوالد  في رٕظيف اٌىاعهخ اٌؾغشيخ ٌغىس اٌمبهشح

 .2113اٌشّبٌي ) ثبة إٌصش واٌفزىػ ( 

 

 انخجشح فٍ اعزخذاو ثشايح انحبعت
 

 The International Computer Driving License (ICDL)   .  

 Auto cad 2007    .  
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 Photoshop CS4 . 

 Photoshop CS5   .  

 Indesine CS5   .  

 Illustrator CS5   .  

 Graphic concept   .  

 3d max 2010 . 

 Sketch Up Pro 2018 

 

 انهىاَبد
 

  اػّبي االخشبة  اٌزصّيّبد العزخذاِبد االخشبة  –اٌضخشفخ ػٍي االخشبة

  اٌّخزٍفخ ِؼّبسيب واصبس وِمزٕيبد 

 

 انهــغبد
 

  جدااالنجليزية  جيدة 

 
 

 

 انعبو بغ  ـــــــــــانُش

 
 اٌمبهشح  ػضى ٌغٕخ اٌزّٕيخ اٌجششيخ ثٕبدي أػضبء هيئخ اٌزذسيظ عبِؼخ. 

 ػضبء هيئخ اٌزذسيظ عبِؼه اٌمبهشحػضى ٌغٕخ اٌؾظ واٌؼّشح ثٕبدي أ . 

 فشع اٌطىاثك فيصً  ػضى ِزطىع في عّؼيخ سعبٌخ ٌؤلػّبي اٌخيشيخ. 

  َاٌؼشة  ٌآلصبسييٓػضى االرؾبد اٌؼب. 
 

 عامة مقاالت 

فىشح اٌذوِيٓ اٌؼبَ في اٌزششيغ اٌذاخٍي واٌذوٌي وثؼض اصبسهب ػٍي ِمبي رؾذ ػٕىاْ "  -0

" ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح  .اٌؾّبيخ اٌمبٔىٔيخ ٌٍّمزٕيبد اٌضمبفيخ اٌّصشيخ

 2121ٔىفّجش  05واٌزشاس ( 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-15-15-35-00/item/1418-2020-11-15-15-

50-14 

ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح واٌزشاس  "  اٌمبٔىْ واالصبس " ػٕىاْ ِمبي رؾذ -2

 2120 اثشيً 8( 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1746-2021-04-08-18-

49-32 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-15-15-35-00/item/1418-2020-11-15-15-50-14
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-15-15-35-00/item/1418-2020-11-15-15-50-14
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الحماية المدنية لعناصر التراث الثقافي المادي )االثار(  ةما هيعنوان "  ِمبي رؾذ -3

" مجموعة كاسل جورنال )كاسل الحضارة وعناصر وحدود تلك النوعية من الحماية 

 2021 ابريل 8والتراث ( 
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1745-2021-04-

08-18-47-55 

 

النظام القانوني لتأمين معارض االثار والمقتنيات الثقافية  عنوان "  ِمبي رؾذ -4

 ابريل 11" مجموعة كاسل جورنال )كاسل الحضارة والتراث (  المعروضة بالخارج

2021 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1758-2021-04-15-

15-51-01  

زٕيبد اٌّزؾفيخ واشىبٌيبد االضشاس إٌبرغخ ػٓ عشائُ االسهبة ٌٍّمِمبي رؾذ ػٕىاْ "   -5

 ابريل 25" مجموعة كاسل جورنال )كاسل الحضارة والتراث (   .اٌزغطيخ اٌزأِيٕيخ ٌهب

2021 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-

29/item/1771-2021-04-22-15-17-03  

اٌزؼىيض وأؽذ أوعه اٌؾّبيخ اٌّذٔيخ اٌمبٔىٔيخ ٌؼٕبصش اٌزشاس ِمبي رؾذ ػٕىاْ "    -6

 2120اثشيً  25" ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح واٌزشاس (  (االصبس)اٌضمبفي 

 https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-

29/item/1770-2021-04-22-15-15-20 

مبٔىٔيخ ٌؼٕبصش اٌزشاس اٌضمبفي اٌّىبفأح  وأؽذ أوعه اٌؾّبيخ اٌّذٔيخ اٌِمبي رؾذ ػٕىاْ "   -7

 2120اثشيً  29" ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح واٌزشاس (    (االصبس)

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-

29/item/1810-2021-04-29-21-39-43 

اٌٍّىيخ اٌفىشيخ وأؽذ أوعه اٌؾّبيخ اٌّذٔيخ اٌمبٔىٔيخ ٌؼٕبصش اٌزشاس ِمبي رؾذ ػٕىاْ "   -8

 2120ِبيى  21" ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح واٌزشاس (  (اٌضمبفي )اآلصبس

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-

29/item/1826-2021-05-20-14-13-53 

 

اٌذوٌيخ ٌزٕظيُ ؽّبيخ فىشيخ ِبهي سؤيخ االرفبليبد وإٌّظّبد  ِمبي رؾذ ػٕىاْ "    -9

ِبيى  21" ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح واٌزشاس ( ٌؼٕبصش اٌزشاس اٌضمبفي

2120 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1745-2021-04-08-18-47-55
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1745-2021-04-08-18-47-55
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1758-2021-04-15-15-51-01
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1758-2021-04-15-15-51-01
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1771-2021-04-22-15-17-03
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1771-2021-04-22-15-17-03
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1770-2021-04-22-15-15-20
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1770-2021-04-22-15-15-20
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1770-2021-04-22-15-15-20
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1810-2021-04-29-21-39-43
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1810-2021-04-29-21-39-43
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1826-2021-05-20-14-13-53
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1826-2021-05-20-14-13-53
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https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-

29/item/1827-2021-05-20-14-15-41  

    

"  ِىلف اٌّششع اٌّصشي ِٓ ؽّبيخ اٌزشاس اٌضمبفي)اآلصبس( فىشيًبِمبي رؾذ ػٕىاْ "    -01

 2120ِبيى  27ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح واٌزشاس ( 

 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-

29/item/1853-2021-05-27-21-01-54 

 

اٌزشاس اٌضمبفي)اآلصبس( ِبهي ِجشساد وِؼىلبد ؽّبيخ ػٕبصش ِمبي رؾذ ػٕىاْ "    -00

 2120ِبيى  27" ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح واٌزشاس (  اٌفىشيخ

 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-

29/item/1854-2021-05-27-21-12-34 

 

ِب ِذي خضىع ػٕبصش اٌزشاس اٌضمبفي)اآلصبس( ٌٍٕظشيخ اٌؼبِخ ِمبي رؾذ ػٕىاْ "    -02

 2120يىٔيى 3" ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح واٌزشاس (  ٌٍٍّىيخ اٌفىشيخ

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-

29/item/1870-2021-06-03-15-10-13  

وادساعهب رؾذ أؽذ اشىبي رىييف ػٕبصش اٌزشاس اٌضمبفي)اآلصبس(  ِمبي رؾذ ػٕىاْ " -03

" ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً ( اٌؾّبيخ اٌفىشيخ ) اٌزصّيّبد وإٌّبرط اٌصٕبػيخ

 2120يىٔيى 01اٌؾضبسح واٌزشاس ( 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-

29/item/1891-2021-06-10-15-37-34 

ِمبي رؾذ ػٕىاْ " اآلٌيبد اٌّمزشؽخ ػٍي اٌّغزىي اٌذاخٍي واٌذوٌي  العجبؽ  -31

وادساعهب رؾذ اٌزصّيّبد وإٌّبرط  (اآلصبس)اٌؾّبيخ اٌفىشيخ  ٌؼٕبصش اٌزشاس اٌضمبفي

اٌصٕبػيخ وأؽذ اشىبي اٌؾّبيخ اٌفىشيخ" ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح 

 2120يىٔيى 07واٌزشاس ( 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-

53-29/item/1907-2021-06-17-18-18-07 

 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1827-2021-05-20-14-15-41
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1827-2021-05-20-14-15-41
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1853-2021-05-27-21-01-54
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1853-2021-05-27-21-01-54
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1854-2021-05-27-21-12-34
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1854-2021-05-27-21-12-34
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1870-2021-06-03-15-10-13
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1870-2021-06-03-15-10-13
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1891-2021-06-10-15-37-34
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1891-2021-06-10-15-37-34
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1907-2021-06-17-18-18-07
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1907-2021-06-17-18-18-07
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 اٌضجطيخ اٌمضبئيخ وؽذودهب ودوس ِأِىس اٌضجظ اٌمضبئي األصشيِمبي رؾذ ػٕىاْ "   -05

 2120يىٔيى 24" ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح واٌزشاس ( 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-

29/item/1926-2021-06-24-18-36-44 

  

" يٓ اٌمبٔىْ واٌمضبءعشيّخ اٌزٕميت ػٓ اٌآلصبس دوْ رشخيص ثِمبي رؾذ ػٕىاْ "   -06

 2120ٌيىيى 4 ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح واٌزشاس ( 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-

29/item/1945-2021-07-03-19-01-51 

" ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً  دوس اٌّزؾف في اٌصٕبػخ اٌضمبفيخِمبي رؾذ ػٕىاْ "   -07

 2120يىٌيى 9اٌؾضبسح واٌزشاس (  

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-28-40/item/1958-2021-07-09-

20-21-30?fbclid=IwAR1S6b5W6dTHnca19_YJSjxdXVg6-

vg3QwQa6XqvRoA21KIbxKnZ08ny7b4  

"  ودوسهب في ؽفع وإداسح اٌزشاس 0972ارفبليخ اٌيىٔغىى  "  ِمبي رؾذ ػٕىاْ  -08

 2120يىٌيى 05ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح واٌزشاس (  

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-

29/item/1979-2021-07-15-23-25-24  

 

غيش اٌّششوع وِٕغ اإلرغبس  0971إرفبليخ اٌيىٔغىى "  ِمبي رؾذ ػٕىاْ   -12

 29" ِغّىػخ وبعً عىسٔبي )وبعً اٌؾضبسح واٌزشاس (   ثبٌّّزٍىبد اٌضمبفيخ

 2120يىٌيى

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1985-1970 

 

 

 

https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1926-2021-06-24-18-36-44
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1926-2021-06-24-18-36-44
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1945-2021-07-03-19-01-51
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1945-2021-07-03-19-01-51
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-28-40/item/1958-2021-07-09-20-21-30?fbclid=IwAR1S6b5W6dTHnca19_YJSjxdXVg6-vg3QwQa6XqvRoA21KIbxKnZ08ny7b4
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-28-40/item/1958-2021-07-09-20-21-30?fbclid=IwAR1S6b5W6dTHnca19_YJSjxdXVg6-vg3QwQa6XqvRoA21KIbxKnZ08ny7b4
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-28-40/item/1958-2021-07-09-20-21-30?fbclid=IwAR1S6b5W6dTHnca19_YJSjxdXVg6-vg3QwQa6XqvRoA21KIbxKnZ08ny7b4
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1979-2021-07-15-23-25-24
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1979-2021-07-15-23-25-24
https://ccha.castle-journal.info/index.php/2019-04-08-12-53-29/item/1985-1970
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 اندىائض
 

  2121اٌؼشة  ٌآلصبسييٓيّٕؾهب االرؾبد اٌؼبَ   اآلصبسييٓعبئضح اٌزفىق اٌؼٍّي ٌشجبة 

 


