الســــيرة الذاتيــــة
أوالً :بيانات عامة
االســـم :سوسن سيد درويش مصطفى
تاريخ الميــالد0691/00/01 :
الجنـسـيــة :مصرية
الحالة االجتماعية :متزوجة
رقم تــليفون العمل17957663 :
رقم الموبـايــل101 7660795 :
البريد االلكتـرونيsawsansd@hotmail.com:
الوظيـفـة الحالية :أستاذ  -كلية اآلثار – جامعة القاهرة
التـخصـص العام :كيمياء
التخصـص الدقيق :كيمياء المواد األثرية
المهـارات اللغويـة :إجادة اللغة االنجليزية
ثانياً :المؤهالت الدراسية:
 بكالوريوس العلوم – قسم الكيمياء – جامعة القاهرة (تقدير جيد جداً).
 دبلوم ترميم اآلثار – كلية اآلثار – جامعة القاهرة (تقدير جيد جداً).
 ماجستير كيمياء بيولوجية – كلية العلوم – جامعة القاهرة.
 دكتوراه كيمياء حيوية – كلية العلوم – جامعة القاهرة.
ثالثاً :التدرج الوظيفي األكاديمي:
 كيميائي – كلية اآلثار – جامعة القاهرة -تاريخ التعيين.0636/01/66 :
 مدددددرس كيميدددداء المددددواد األثريددددة  -كليددددة اآلثددددار – جامعددددة القدددداهرة -تدددداريخ التعيددددين:
.6111/6/62
 أستاذ مساعد  -كلية اآلثار – جامعة القاهرة -تاريخ الترقية .6116/1/ 67
 أستاذ كيمياء المواد الثرية  -كلية اآلثار – جامعة القاهرة -تاريخ الترقية .6102/9/ 06

رابعاً :التدريس:
 التدريس لمرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا.
 االنتداب للتدريس لطالب الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية.

 االشتراك بإلقاء محاضرات ضمن فعاليات الدورات التدريبية والتي ينظمها مركز تدرميم
وصيانة اآلثار بالكلية لوفود دول:
( الكومنولث -قيرقيزيا -الكويت -األردن -المملكة العربية السعودية -قطر)
خامساً :تطوير العملية التعليمية
 المشدداركة فددي إنجددا الئحددة كددل مددن البكددالوريوس والدراسددات العليددا بنظددام السدداعات
المعتمدة للكلية.
 عضو لجنة تطوير المعامل بقسم الترميم.


اإلشراف على معملي الكيمياء واالمتصاص الذري بالكلية.

 عضو لجنة خدمة البيئة وتنمية المجتمع للعام الجامعي .6102-6101
 عضو لجنة شئون التعليم والطالب للعام الجامعي .6101-6106
سادساً :اإلشراف علي الرسائل العلمية:
أ -اإلشراف على الرسائل الممنوحة
 رسددالة ماجسددتير بعنددوان (التلددو الميكروبيولددوجى للوحددات الزيتيددة و اددرج العددال و
الصيانة ..تطبيقا ًعلي إحدى اللوحات المختارة) للطالب بهاء الدين عامر عبد الحميد.


رسددالة دكتددوراه بعنددوان (دراسددة مظدداهر تلددو اللوحددات الزيتيددة المنفددذة علددي الحوامددل
الخشبية من القرن  06و أساليب العال و الصيانة تطبيقدا ً علدي إحددى اللوحدات المختدارة)
للطالبة ثناء علي أبو االب.

 رسدددالة دكتدددوراه بعندددوان (دراسدددة تددد ثير بقدددع الددد  foxingعلدددى الخدددواص الكيميائيدددة
والميكانيكية للمخطواات الورقية) للطالب أيمن صالح.
ب -اإلشراف على الرسائل المسجلة
 رسالة ماجستير بعنوان (دراسة تجريبية للتغيرات الكيميائية الناتجة عن تلو بعض
مواد إنهاء أسطح األخشاب األثرية مع تقييم لبعض مواد وارج المعالجة تطبيقا ً على
أحد النماذ الخشبية المختارة) للطالبة إلهام كريم محمد


رسالة ماجستير بعنوان( دراسة مقارنة لتقييم مواد التقوية الطبيعية والصناعية الشائع
استخدامها في األخشاب المحلية كاسيات البذور) للطالب أحمد عادل عبد الستار.



رسالة ماجستير بعنوان (دراس ة تجريبي ة للتغيرات الكيميائية والفيزيائية للعظ ام
األث رية الناتجة عن التحلل اإلنزيمى للميكروبات وارج معالجته تطبيق ا ً عل ى أح د
النم اذ المخت

ارة) للطالبة أسماء أحمد علي.



رسالة ماجستير بعنوان (دراسة تجريبية لتقييم استخدام المذيبات العضوية والبوليمرات
في عال وصيانة رقائق خشب األبالكا تطبيق على أحد النماذ المختارة) للطالب
مصطفى محمود أحمد حسن.



رسالة دكتوراه بعنوان ( Experimental and Applied Study on the Effects
of Selected Remedial Conservation Treatments on the Chemical
of Silver Gelatin and Chromogenic and Physical Properties
 )Printsللطالبة مها أحمد علي أحمد.



رسالة ماجستير بعنوان (دراسة ت ثير األمالح على تركيب الخشب وارج العال
والصيانة تطبيقا على أحد النماذ المختارة) للطالبة عال محمود يونس



رسالة ماجستير بعنوان(دراسة قيمة األس الهيدروجيني على عال األخشاب األثرية-
مع التطبيق العملي على أحد النماذ المختارة) للطالب محمد رجب إبراهيم شوربجي.



رسالة ماجستير بعنوان ( دراسة تجريبية للتغيرات الفيزيوكيميائية لطبقات الكاتونا
األثرية الناتجة عن الت ثير البيوكيميائي للقوارض وارج معالجتها مع التطبيق العملي
على أحد النماذ المختارة بمخا ن المتحو المصري) للطالب أحمد محمد مصطفى
سليمان الشيخة.

 رسالة ماجستير بعنوان (دراسة مقارنة لتقييم فاعلية كالً من المركبات التقليدية
والمركبات النانونية المستخدمة في التنظيو والحماية الذاتية ألسطح بعض األحجار
األثرية -تطبيقا ً على بعض النماذ المختارة) للطالب سيد منصور أحمد.
 رسالة ماجستير بعنوان(دراسه علميه الستخدام بعض البوليمرات النانومتريه فى تقويه
وحمايه االخشاب االثريه  -مع التطبيق العملي على أحد النماذ المختارة) للطالبة هبه
هللا صابر فرغلى
 رسالة ماجستير بعنوان (دراسة تجريبية لتقييم العالقة بين التركيب الكيميائى للطبقة
اللونية ومواد التقوية المستخدمة فى الصور الجدارية مع التطبيق العملى على أحد
النماذ المختارة) للطالب أحمد عبد الراضي إبراهيم
ج -اإلشراف على الرسائل المسجلة في الكليات األخرى
 رسالة ماجستير بعنوان (التغيرات الكيميائية للمخطواات الورقية التالفة القديمة و تقييم
ارج العال و الصيانة) للطالبة شيرين سعد الدين بكلية العلوم جامعة عين شمس

 رسالة ماجستير بعنوان[Detection of the Effects of Some Plant :
Extracts on the Banded Black Carpet Beetle, Attagenus Fasciatus
](Coleopetra: Dermestidae) Attacks Museum Textile Artifacts
للطالبة مي محسن يحيي بكلية العلوم جامعة عين شمس.
 رسالة دكتوراه بعنوان:
[The feasibility of using modified atmospheres to control two
)museums insect pests, Anthrenus verbasci (Coleoptera: Dermestidae
])and Tinea pellionella (Lepidoptera: Tineidae
للطالبة نجوى حسن عطية الشافعي بكلية العلوم جامعة عين شمس
سابعا ً :مناقشة الرسائل العلمية:


رسالة ماجستير بعنوان ( عال و ترميم وصيانة المخطواات الورقية بالبحرين

تطبيقا ً على أحد النماذ المختارة)


رسالة ماجستير بعنوان (األصباغ الطبيعية والمواد الملونة القديمة المستخدمة

على أسطح الكتابة الورقية والنسجية دراسة تطبيقية لقياس التغير اللوني والعال
والصيانة على نماذ مختارة للبحث(.


رسالة دكتوراه بعنوان (دراسة تجريبية للتغيرات الكيميائية الناتجة عن التلو

الميكروبيولوجي للجلود األثرية مع تقييم لبعض مواد وارج المعالجة تطبيقا ً على بعض
النماذ المختارة )


رسالة دكتوراه بعنوان )تحليل أداء منشطات الكبريتات كمواد تقوية بديلة و

الطرج المستخدمة فى تقييم مواد تقوية اآلثار الجصية الضعيفة تطبيقا ً على أحد النماذ
المختارة(


رسالة دكتوراه بعنوان )تقييم وتطوير العجائن المالئة المستخدمة في االستكمال

التدعيمي لآلثار الخشبية المنقولة تطبيقا ً على أحد النماذ األثرية المختارة(

ثامنا ً :الدورات التدريبية و المؤتمرات العلمية:
 -1حضور العديد من الدورات التدريبية الخاصة بمشروعات تطوير التعليم بالجامعة:
 دورة تدريبية في الطرج الحديثة في التدريس 6119/6/61-60

 دورة تدريبية في تصميم المقرر الدراسي 6115/0/10-66
 دورة تدريبية في الكتابة العلمية والنشر الدولي 6115/6/02-06
 دورة تدريبية في إدارة األ مات 6119/6/01-06
 دورة تدريبية في الساعات المعتمدة 6119/1/11-66
 دورة تدريبية في ( توصيو المقرر -تقرير المقرر -المعايير األكاديمية)
 دورة تدريبية في تنظيم المؤتمرات 6113/01/09-02
 دورة تدريبية في الجوانب المالية والقانونية 6101/2/63-69
 نظم االمتحانات وتقويم الطالب 6106/6/66-61
 أخالقيات البحث العلمي 6106/9/60-06
 مهارات العرض الفعال 6101/1/60-06
 إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث 6101/3/67-62
 التخطيط االستراتيجي 6101/06/69-67
 -2االشتراك في العديد من المؤتمرات العلمية الخاصة بمجال التخصص:
 المؤتمر السابع التحاد األثريين العرب.


مؤتمر وورشة عمل في الترميم والصيانة ،مفهوم الترميم والصيانة – دراسة
تطبيقية لمتحو أخناتون –كلية الفنون الجميلة -جامعة المنيا في.6117

 المؤتمر الدولي السابع في اتجاهات الكيمياء -الكيمياء التحليلية ألجل حياة
أفضل -كلية العلوم – جامعة القاهرة 6119


المؤتمر الدولي الثالث وورشة عمل في الترميم والصيانة ،علم الصيانة،
األساس بين القبول والرفض -كلية الفنون الجميلة -جامعة المنيا في6115



المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء ،الكيمياء في الدول النامية – مارس
6113كلية العلوم – جامعة القاهرة.



مؤتمر الجيزة عبر العصور – كلية اآلثار -جامعة القاهرة في .6113

 مؤتمر كلية اآلثار – جامعة القاهرة تحت عنوان " الالبيرانت  6116م وآثار
هواره بين الماضي والحاضر ونظرة إلى المستقبل " في الفترة من-0 :
 6إبريل  6116م

 مؤتمر كلية اآلثار جامعة القاهرة الدولي الثالث عن اإلسهامات الحضارية
لمصر وأثرها في الحضارة اإلنسانية على مر العصور في الفترة من 06 -05
أبريل .6101
 المؤتمر الدولي الرابع عن االتجاهات الحديثة للفيزياء – قسم الفيزياء -جامعة
القاهرة .6101
 -3االشتراك في العديد من المؤتمرات الخاصة بالبحوث العلمية:

 حضور المؤتمر الدولي الخامس للبحوث العلمية و تطبيقاتها لجامعة القاهرة
في الفترة .6116/06/ 67 -60
 حضور المؤتمر الدولي الرابع للبحوث العلمية و تطبيقاتها لجامعة القاهرة . 2008

 حضور المنتدى الدولي األول للبحث العلمي بجامعة القاهرة .6101
 -4حضور العديد من الدورات التدريبية لتنمية النواحي العملية:
 حضور دورة تدريبية عن استخدام الميكروسكوب االلكتروني الماسح  SEMبالمعامل
المركزية بكلية الزراعة – جامعة القاهرة .6100

 حضور دورة تدريبية في الفترة من  2إلى  06يوليو  6116بعنوان:
(Documentation Techniques in Culture Heritage Concepts,
)3D Laser Scanning, GPS-GIS and NDT
 حضور محاضرة عامة بعنوان تطبيقات الليزر في تسجيل اآلثار الثابتة بكلية
اآلثار -جامعة القاهرة و التي ألقاها الدكتور إبراهيم الرفاعي .6116
 حضور محاضرة عامة عدن اسدتخدام الليدزر فدي تحليدل المدواد األثريدة
بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة .6101
 حضور العديد من محاضرات الموسم الثقافي بالكلية.
تاسعا ً:أنشطة الجودة
 -0مستشار وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية اآلثار – جامعة القاهرة.

 -6عضددو مجلددس إدارة وحدددة ضددمان الجددودة و االعتمدداد بكليددة اآلثددار -جامعددة القدداهرة
سابقا ً.
 -1نائب مدير وحدة ضمان الجودة و االعتماد بكلية اآلثار -جامعة القاهرة سابقا ً.
 -2رئيس لجنة التعليم والتعلم سابقاً.
 -7المشاركة في :
 جميع أنشطة الجودة بالكلية.


وضع الخطة اإلستراتيجية للكلية.



إعداد الدراسة الذاتية للكلية.



وضع الخطة التطويرية للكلية.



وضع إستراتيجية التعليم والتعلم للكلية.



إنجا مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة بالكلية . QAAP2



اإلعداد لمشروع التطوير المستمر والت هيل لالعتماد .CIQAP

 -9حضور دورات تدريبية تابعة للهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد فدى المؤسسدات
التعليمية:
 دورة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي.


دورة المراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم العالي.

 -5حضدددور مدددؤتمرات ودورات تدريبيدددة وورش عمدددل تابعدددة لمركدددز ضدددمان الجدددودة
واالعتماد بجامعة القاهرة بعنوان:
 المؤتمر الدولي األول لمركدز ضدمان الجدودة و االعتمداد بجامعدة القداهرة تحدت
عنوان (الجودة و االعتماد بين الواقع و الطموحات).


المؤتمر الدولي الثاني لمركز ضمان الجودة و االعتماد بجامعة القاهرة.

 ضمان الجودة و االعتماد – مفاهيم و آليات.
 معايير الدراسة الذاتية ( القدرة المؤسسية  +الفاعلية التعليمية)
 إعداد االستبيانات و تحليلها بغرض ضمان الجودة.


تطور مشروع الجودة و االعتماد بكلية الزراعة – جامعة القاهرة.

 -8حضور دورات تدريبية وورش عمل تابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلية:


تحليل البيئة الداخلية و الخارجية.

 البرامج الدراسية.



معايير اختيار القيادات.

 المعايير األكاديمية.


تخطيط استراتيجي.



إعداد البرامج و المقررات الدراسية.



قياس مردود مشروعات و ارة التعليم العالي.



إعداد الدراسة الذاتية للكلية.

 إلقاء محاضرات توعية عن جودة التعليم لطالب الفرج الدراسية الثانية و الثالثة
والرابعة.
 حضور ورش العمل الخاصة بإدارة المشروعات بكلية الزراعة.
 حضووور ورعووة عموول بمركوول التعلووين احلكترولووه بعووان تحويوول الملووا الد ار ووية
اله ملا

الكترولية.

عاشراً :المشروعات
المشدداركة فددي العديددد مددن المشددروعات الخاصددة بمركددز تددرميم اآلثددار بالكليددة فددي مجددال
التحاليل و الفحوص.
حادي عشر :الندوات و المحاضرات العامة
 حضور محاضدرة عدن دور الجامعدة فدي تحفيدز البحدث العلمدي بكليدة ريداض األافدال –
جامعة القاهرة والتي ألقاها السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للبحوث العلمية.
 حضور محاضرة عامة بعندوان تطبيقدات الليدزر فدي تسدجيل اآلثدار الثابتدة بكليدة اآلثدار-
جامعة القاهرة و التي ألقاها الدكتور إبراهيم الرفاعي .
 حضور محاضدرة عامدة عدن اسدتخدام الليدزر فدي تحليدل المدواد األثريدة بالمعهدد
القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.
 حضور العديد من محاضرات الموسم الثقافي بالكلية.
ثاني عشر:النشاط الطالبي
 رائد أسرة الفرسان سابقا ً رائد أسرة حلم التغيير بالكلية وشملت بعض أنشطة هذه األسر:

يارات للعديد من دور األيتام.

 عقد ندوات ثقافية.

 القيام بالعديد من الرحالت الترفيهية.
 المشدداركة و الفددو فددي مسددابقات ثقافيددة و رياضددية و فنيددة علددى مسددتوى
الجامعة.
 رئيس لجنة انتخابات اتحاد الطالب للفرقة األولى للعام الجامعي .6102 -6101ثالث عشر :أنشطة خدمة المجتمع:
 المشدداركة فددي وضددع مقتددرح خطددة خدمددة المجتمددع وتنميددة البيئددة بالكليددة للعددامالجامعي .6102-6101
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