
 

 

 السيرة الذاتية

 

 
 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 

 

  

  

 الـعـلـمـيـة المؤهالتثـانـيـاً: 
 

 التقدير التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

جيد جداً مع مرتبة  آثار إسالمية مصر جامعة القاهرة 7002 الليسانس

 الشرف
رالماجستي يتمهيد   آثار إالمية مصر جامعة القاهرة 7002 

  إمتياز فنون إسالمية مصر جامعة القاهرة 7024 الماجستير

إمتياز مع مرتبة  فنون إسالمية مصر جامعة القاهرة 7022 الدكتوراه

  الشرف األولى

 

 

 

 

 

 

 الـثـاً: الرسائل الجامعيةثـ
 

 التقدير المشرفون عنوان الرسالة الرسالة

 نجاح مهدي محمد مصطفى االسم
 مصرية. الجنسية

 مسلمة. الديانة

 مدرس. المرتبة العلمية

 .اآلثار اإلسالميةقسم  – اآلثاركلية  – القاهرةجامعة  جهة العمل

 فنون مغولي هندي(.التخصص الدقيق )  –فنون إسالمية التخصص

 02722048200 الجوال

 nagah_mahdy@cu.edu.eg البريد االلكتروني
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األشغال الخشبية اإلسالمية المحفوظة في متحف  رسالة الماجستير

 بيت الكريتلية "دراسة أثرية فنية"

 رأفت محمد النبراوي أ.د/

 طه عمارةأ.د/

مع التوصية بطبع  إمتياز

 الرسالة

للتحف المصنوعة من األحجار  فنيةدراسة أثرية  رسالة الدكتوراه

الكريمة والرخام في عصر أباطرة المغول بالهند 

 م(2202 -2078هـ/ 2724 -237)

 د/ رأفت النبراويأ.

 أ.د/ عزة عبد المعطي

 

إمتياز مع مرتبة الشرف 

مع التوصية بطبع  األولى

الرسالة وتبادلها مع 

 الجامعات األجنبية

 

 

 

 

 ً  خبرات السابقةوال التدرج الوظيفى: رابعا
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 م70/2/7024م   حتى  3/8/7002 جامعة القاهرة -ثاراآلكلية  معيد

 

 م72/20/7022م  حتى  70/2/7024 جامعة القاهرة -كلية اآلثار مدرس مساعد

 إلى اآلن   م72/20/7022 جامعة القاهرة -كلية اآلثار مدرس

 

 

 

 ً  لتي قام العضو بتدريسها: المقررات اخامسا
 

 المشرق )الدولة المغولية الهندية(.تاريخ  2

 فنون المشرق )الدولة المغولية الهندية( 7

 

 

 ً  : الدورات التدريبية سادسا
 

 إلــى مــن اسم البرنامـج م

 7002/ 2/20 7002/ 0/20 استخدام التكنولوجيا في التدريس 2

 م7020/ 2/4 7020/ 8/4 نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب 7

 7020/ 2/27 7020/ 8/27 إدارة الفريق البحثي 3

 7027/ 24/3 7027/ 27/3 مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة 4

 7023/ 8/8 7023/ 4/8 تنظيم المؤتمرات العلمية 0

 7024/ 77/8 7024/ 72/8 الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية 8

 7028/ 2/ 72 7028/ 72/2 إدارة الوقت واالجتماعات 2

 2/7022/ 20 7022/ 24/2 آداب وسلوك المهنة في العمل الجامعي 2

حرير النص العلمي باللغة العربية واللغة اإلنجليزية)لغير اقسام ت 2

 االغة العربية واللغة االنجليزية

70/7 /7022 72/7 /7022 

 7022/ 72/2 7022/ 2/ 72 أخالقيات البحث العلمي 20

 7202/ 2/ 22 7022/ 22/2 النشر الدولي للبحوث العلمية 22

 7022/ 2/ 22 2019 /26/8 نظان الساعات المعتمدة 27
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 ًً ً  : دورات الحاسب واالنترنتسابعا
 

 الدورة 

2 Windows XP 

7 Excel 

3 Internet 

 

 ثامناً: دورات أخرى
 

معة القاهرة لضمان جودة مركز جا توصيف المقرر الدراسي 2

 التعليم.

 

2/22 /7020 

مركز جامعة القاهرة لضمان جودة  توصيف البرنامج الدراسي 7

 التعليم

4/22 /7020 

مركز جامعة القاهرة لضمان جودة  تقرير المقرر والبرنامج الدراسي 3

 التعليم

22 /22 /7020 
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 المؤتمرات العلمية تاسعاً:

األول لآلثار اإلسالمية في المؤتمر الدولي  2

 المشرق اإلسالمي 

كلية اآلثار جامعة 

 القاهرة

/ ديسمبر 2-27

 م7023

مشاركة في تنظيم 

 المؤتمر

المؤتمر الدولي الثاني للجمعية العربية  7

للحضارة والفنون اإلسالمية "التأثيرات 

 المتبادلة بين الحضارت اإلنسانية"

 مشاركة وإلقاء 6612أكتوبر  62 -62 مصر -مدينة األقصر

المؤتمر الرابع الثاني للجمعية العربية  3

للحضارة والفنون اإلسالمية "التراث والهوية 

 بين اإلبداع والتجديد"

 مشاركة وإلقاء م6612أكتوبر  62 -62 مصر -مدينة دهب

 

 األبحاث العلمية المنشورة:  اً عاشر
 

ل لكريمة خالحجار األج خفقان  القلب المصنوعة من االتمائم ع 2
م( 2202 -2078هـ/ 2724 -237) العصر المغولي الهندي

 دراسة أثرية فنية.

العدد السابع،  -مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية
 م7022

الهندي  يمبراطور المغولإلمذكرات ا في مة المدونةيحجار الكراأل 7

 ".تزك چهانگٌرى" چهانگٌر المعروفة بـ

العدد  -نون والعلوم اإلنسانيةمجلة العمارة والف .

م7022 -الخامس عشر  
 

 

 

 عضوية الجمعيات العلمية: حادي عشر
 

 للدراسات التاريخية الجمعية المصرية عضو 2

 عضو الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية. 7

 

 

 الحمد لله رب العالمين


