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  .جامعة القاھرة –كلیة اآلثار  –مدرس مساعد بقسم الترمیم : الوظیفة الحالیة

  .اآلثارترمیم : العامالتخصص 

  .الفخاریة والخزفیة اآلثارعالج وصیانة : التخصص الدقیق

  اللغة االنجلیزیة –اللغة العربیة :  المھارات اللغویة

 ً   :ھالت الدراسیةالمؤ: ثانیا

  درجة اللیسانس : ً  ٢٠٠٦مایو : تاریخ الحصول علیھا  –مع مرتبة الشرف  جید جدا
 ).جامعة القاھرة – اآلثاركلیة  –قسم الترمیم (من

  ٢٠٠٨بتقدیر مرضى دور سبتمبر  اآلثارتمھیدي ماجستیر في ترمیم. 
  بینوالتداول مع التوصیة بالطبع  "ممتاز"بتقدیر درجة الماجستیر في ترمیم اآلثار 

دراسة تقنیة « "في موضوع   ٢٠١٣-١٢- ٢٥الجامعات والمعاھد المماثلة بتاریخ 
المحفوظة " الفیانس"المصنوعة من القاشانى  وعالج وصیانة تماثیل االوشابتى
ً على بعض النماذج المختارة  –بالمخازن وإعدادھا للعرض المتحفي  .»تطبیقا

 



 ً   :التدرج الوظیفي األكادیمي: ثالثا

 جامعة القاهرة -كلیة اآلثار –معید بقسم الترمیم  ٢٠٠٧. 
 جامعة القاهرة - كلیة اآلثار – مدرس مساعد بقسم الترمیم ٢٠١٤. 

 ً   :النشاط العملي والعلمي : رابعا

 :اآلتیةللمواد  العمليتدریس 

  ) ومدبل األولىوالفرقة اآلثار عالج وصیانة الفخار والزجاج للفرقة الثالثة لیسانس ترمیم 
مادة ، مادة تدریبات عملیة معملیة للفرقة األولى دبلوم ترمیم اآلثار، اآلثارترمیم 

مادة فحص وتحلیل ، فرقة الثانیة دبلوم ترمیم اآلثارتكنولوجیا المواد غیر العضویة لل
مادة حفر وتشكیل األخشاب للفرقة الثانیة ، اآلثار للفرقة الرابعة لیسانس ترمیم اآلثار 

  .وحتى اآلن٢٠٠٨بدایة من عام ) ترمیم اآلثار 

  : الدورات

  :ھیئة التدریس  أعضاءدورات مركز تنمیة قدرات 

 التعلیم االلكتروني. 
 االتجاهات الحدیثة في التدریس. 
 العرض الفعال. 
 النشر العلمي. 
 التخطیط االستراتیجي. 
 آداب وسلوك المهنة في العمل الجامعى . 

  
  .في التحلیل االحصائى SPSSدورة تدریبیة على استخدام برنامج -
  :دورة تدریبیة في مجال -

 Document Techniques in cultural Heritage Concepts , 3d Laser Scanning 
, GPS-GIS and NDT. 



لمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة  األول الدوليفعالیات المؤتمر  فيالمشاركة  -
  .٢٠٠٨ابریل " الجودة واالعتماد بین الواقع والطموحات " القاهرة تحت عنوان 

  .من لجان وحدة ضمان الجودة بالكلیة  العدید فيالمشاركة  -
  .جامعة القاهرة، م الكثیر من مؤتمرات كلیة اآلثار تنظی فيالمشاركة  -
عال العجیزى /د.المشاركة في مجموعة فریق الترمیم بحفائر كلیة اآلثار بسقارة برئاسة أ -

  .٢٠٠٩في موسم 
  .٢٠٠٩ي عام المشاركة في ترمیم المقبرة الجنوبیة بسقارة ضمن فریق الترمیم ف -
 .٢٠٠٤في عام " مسجد أحمد بن طولون " المشاركة في مشروع ترمیم القاهرة التاریخیة  -

  :الندوات والمحاضرات

المواد والطرق المستخدمة لعالج وصیانة االوشابتى  أهم "محاضرة بعنوان إلقاء  -
 اآلثارترمیم  بإدارةشئون الفنیة لالمتابعة وا بإدارة في الدورة المقامة "المصنوع من الفاینس

 . ٢٠١٣دیسمبر " المصریة بالقاهرة الكبرى
بكلیة " اآلثار والتراث المشاكل والحلول "العلمیة الثانیة الندوة  فيالمشاركة بورقة بحث  -

دراسة عالج وصیانة (تحت عنوان ،  ٢٠١٤ابریل  ١٥،  جامعة القاهرة ،اآلثار 
الفاینس المحفوظة بالمخزن المتحفي بكلیة مجموعة من تماثیل االوشابتى المصنوعة من 

 .) جامعة القاهرة –اآلثار 

  
  

  


