محمد عطية محمد عطية ھواش
شقه  -١٥عمارة  - ١٩شارع الطويل متفرع من شارع العشرين
فيصل جيزة
Mail : m_attia@cu.edu.eg
hawash2009@hotmail.com
aboatyia@yahoo.com
phone : 01009593279

المعلومـات الشخصيـة:
 :مصـــــري
الجنسيـــة
١٩٨٥/١/٨ :
تاريخ الميالد
 :مـسـلـــــم
الـديـانـــــة
الحالة االجتماعية  :مـــــتزوج
 :مدرس مساعد بقسم الترميم كلية اآلثار جامعة القاھرة
العمل

التعليـــــم :
ليسانس األثار من قسم ترميم األثار  /كلية األثار جامعة القاھرة لعام  ٢٠٠٦بتقدير عام جيد
جد ْا مع مرتبة الشرف .
حاصل علي السنة التمھيدية للماجستير من قسم ترميم األثار كلية األثار جامعة القاھرة للعام
الجامعي . ٢٠٠٧
حاصل علي درجة الماجستير في األثار من قسم ترميم األثار كلية األثار جامعة القاھرة تحت
عنوان "دراسة تقنية وعالج وصيانة المفرغات الجصية ال ُمغشية للمقرنصات الجصية تطبيقاْ
علي قبة األمير جاويش بالمحلة الكبري " للعام الجامعي . ٢٠١١
تسجيل لدرجة الدكتوراه تحت عنوان -:
تقييم إستخدام تكنولوجيا النانو في تحسين خواص مواد إستكمال اآلثار الجصية
) دراسة تجريبية وتطبيقية (  .للعام الجامعي . ٢٠١٢

أبحــــــــــــاث
Research at international conferences.
• 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. "

Research at local conferences.
• The 6th Annual International Conference of the Egyptian Society of
Experimental Biology. 2010" Influence of reinforcement material
Utilization in microbiological deterioration of gypsum mortars"
• 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
 يصدرھا سيمنار االثار االسالمية بالجمعية المصرية،• حولية العمارة والفن االسالمي
 "تعريف المكونات الجصية ومظاھر التلف للجصيات٢٠١٤ ، للدراسات التاريخية
"المعمارية في عصر اسرة محمد علي تطبيقا علي احد المنازل

الدورات التدريبية
•

"documentation

techniques in cultural heritage Concepts ,3d laser
scanning ,GPS_ GIS and NDT"2008
– • استخدام تكنولوجيا النانو في مجال االنشاءات ) المركز القومي لبحوث االسكان والبناء
٢٠١٢( الدقي – جيزة
( • استخدام شبكة االنترنت في البحث العلمي ) المكتبة المركزية – جامعة القاھرة

مھـــــــــارات الكومبيــــوتر

The International Computer Driving License (ICDL) .
Auto cad 2007.
Photoshop CS4 .
Photoshop CS5 .
Indesine CS5 .
Illustrator CS5 .
Graphic concept .
3d max 2010 .










الخبـــــــــــــرة
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

االشتراك في تنظيم دورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في ترميم وصيانه االثار  .جمعية
مصر الدولية للترميم والدراسات البيئية بالتعاون مع بيت السناري مكتبة االسكندرية
.٢٠١٣
التدريب في دورة ) تطبيقات تاھيل وصيانة المناطق التراثية بالمدن( المركز القومي
لبحوث االسكان والبناء – وحدة التدريب والدراسات الحضرية ٢٠١٢ .
المشاركة الملتقي الثقافي واالثري االول لمركز بحوث وصيانة االثار كلية االثار جامعة
الفيوم من  ١٥ -١١نوفمبر  ٢٠١٢بادارة التدريب والتنمية البشرية بالقاھرة التاريخية .
العمل في وظيفة مدرس مساعد بقسم الترميم كلية اآلثار جامعة القاھرة . ٢٠١٢
العمل في وظيفة معيد بقسم الترميم كلية اآلثار جامعة القاھرة . ٢٠٠٧:٢٠١١
ترميم وصيانة اللوحات الجصية بمعھد الدراسات اإلفريقية جامعة القاھرة . ٢٠١٢
التدريب العملي ) دورة تدريبية ( ألمناء متاحف المجلس األعلي للثقافة . ٢٠١١ -٢٠١٠
عمل دراسة توثيقية ألجزاء اآلثاث المكسرة ) الدولة الحديثة ( المتحف المصري . ٢٠٠٩
العمل في شركة الشوربجي مشروع الھرم المدرج بسقارة والمقبرة الجنوبية /٢٠٠٨
.٢٠٠٩
العمل في شركة المقاولون العرب فرع صيانة القصور واآلثار ) ترميم األسقف الجصية في
قصر عابدين (. ٢٠٠٧
العمل في شركة مجاھد خليفة للمقاوالت ترميم الرخام واألخشاب في جامع ومدرسة
شيخون قبلي . ٢٠٠٤
العمل في شركة مجاھد خليفة للمقاوالت ترميم السقف الملون بجامع العباسي شبين الكوم
منوفية .٢٠٠٤
العمل في شركة وادي النيل في تنظيف الواجھة الحجرية لسور القاھرة الشمالي ) باب
النصر والفتوح ( .٢٠٠٣

النشـــــــــــاط
•
•
•
•

عضو لجنة التنمية البشرية بنادي أعضاء ھيئة التدريس جامعة القاھرة .
عضو لجنة الحج والعمرة بنادي أعضاء ھيئة التدريس جامعه القاھرة .
عضو متطوع في جمعية رسالة لألعمال الخيرية فرع الطوابق فيصل .
عضو في جمعية مصر الدولية للترميم والدراسات البيئية .

• عضو لجنة الموارد المالية والموازنه بوحدة الجودة كلية االثار جامعة القاھرة
• عضو لجنة تنمية البيئة وخدمة المجتمع بوحدة الجودة كلية االثار جامعة القاھرة
• عضو لجنة ھيئة التدريس بوحدة الجودة كلية االثار جامعة القاھرة

