أ  /طارق محمد رجب درويش
البيانات الشخصية
 تاريخ الميالد 1991 /4 /10 :م
 محل االقامة  :قرية البرانية ـ مركز أشمون ـ محافظة المنوفية
 النوع  :ذكر
 الحالة االجتماعية  :اعزب
 الجنسية  :مصري
 الوظيفة  :معيد بقسم اآلثار االسالمية
 محل العمل  :كلية االثارـ جامعة القاھرة
 رقم الھاتف 01116989652 :
المؤھالت العلمية
• مسجل ]مقيد[ لدرجة الماجستير بكلية االثارـ جامعة القاھرة 2014م
• حاصل علي تمھيدى ماجستير في االثاراالسالمية ـ جامعة القاھرة 2013م
• حاصل علي ليسانس االثار االسالمية بكلية االثار ـ جامعة القاھرة 2012م
بتقدير عام ] جيد جدا مع مرتبة الشرف[
• حاصل علي الثانوية العامة 2008م بمجموع ][383,5%410
بنسبة مئوية][%93,6
التخصص العلمى
• التخصص العام  :اآلثار األسالمية
• التخصص الدقيق  :عمارة المغرب واألندلس
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األھتمامات البحثية
 االثار االسالمية عامة والعمارة االسالمية خاصة
 عمارة شمال أفريقيا عامة وعمارة المغرب األندلس خاصة
 التواصل الحضارى بين دول المشرق االسالمى والمغرب االسالمى
 دراسة التطورالعمرانى لبعض المدن المغربية فى العصر االسالمى
النشاط العلمى
اعداد بعض االبحاث العلمية في مجال التخصص وھي - :
• دور نواب السلطنة وكبار االمراء فى نھضة الفن االسالمى خالل العصر
المملوكى البحري) 648ھـ 784 /ھـ (يقع فى ازيد من][200ورقة 2013م
• مسجد المحمودية  ،دراسة آثرية معمارية  ،يقع في ازيد من] [130ورقة
2013م
• القبة فى العمارة االسالمية العثمانية  ،يقع فى ازيد من ] [30ورقة 2012م
• االسلحة المعدنية فى العصر المملوكى ،يقع فى ازيد من][50ورقة 2011م
• العوامل المؤثرة على عمارة مدرسة االمير مثقال الخاصيكي  ،بدرب قرمز
بشارع المعز ،يقع فى ازيد من ]  [30ورقة 2011 ،م
• المشاركة فى تنظيم المؤتمر الدولى االول لآلثار االسالمية فى المشرق
االسالمي  ،المنعقد فى الفترة من  8الى  11ديسمبر 2013م
• الحضور فى العديد من الندوات والسيمنارات العلمية داخل خارج الجامعة
• عمل جوالت ميدانية للطالب لمواقع االثار االسالمية بالقاھرة 2013م
• العمل فى لجنة ضمان الجودة واالعتماد بكلية االثارـ جامعة القاھرة 2014م
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المھارات الشخصية
• اللغات
 اللغة العربية  :اللغة األم
 الغة االنجليزية  :جيد  ،وحاصل على التويفل 2013م
 اللغة الفرنسية  :المستوى المبتدئ
 الحاسوب  :جيد جدا  ،حاصل على دورة ] [ICDLمن احدى المركز
المتخصصة 2013م
 مھارات االتصال  :جيد جدا  ،وحاصل على العديد من الشھادات من الخبير
الدولى ]د /ابراھيم الفقى [ 2011م
الجوائز العلمية
• شھادة تقدير من كلية االثار جامعة القاھرة بمناسبة المشاركة فى تنظيم
فاعليات المؤتمر الدولى االول االثار االسالمية فى المشرق االسالمى
2013م
• شھادة تقدير من كلية االثار جامعة القاھرة بمناسبة التخرج 2013م
• شھادة تقدير من جمعية المجتمع المحلى بالقرية بمناسبة التفوق الدراسى
والتخرج 2012م
• جوائز مالية من كلية االثار جامعة القاھرة خالل اربع سنوات الدراسة
]2008ـ 2012م[ بمناسبة التفوق الدراسى
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