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   كلیة اآلثار

  
  ةـــــــذاتیــــرة الــــــــالسی

  
  :بیانات عامة 

  . عبد الخالق على عبد الخالق الشیخة : سمإلا -

  . م٧/١/١٩٧٦ :تاریخ المیالد  -

  .جامعة القاھرة  –بكلیة اآلثار  أستاذ مساعد  :الوظیفة الحالیة  -

  .مسلم :الدیانة  -

  مصرى   :الجنسیة  -

 . و یعول متزوج :جتماعیة الحالة اال -

  .معاف نھائى :قف من التجنید المو -

  . اآلثار اإلسالمیة : التخصص العام -

  . الفنون االسالمیة :التخصص الدقیق -

  . الغربیة –المحلة الكبرى  –مراء منشأة األ : العنوان  -

قسم  -كلیة اآلثار -جامعة القاھرة  -ورمان ألا - محافظة الجیزة  :عنوان المراسلة  -
 .اآلثار اإلسالمیة

  ٠١٠٠٣٠٤٨٧٤٦ - ٠١٠٠٣٨٦٧٧٣٨  :الجوال  -

    ٠٤٠٢٣٤٠٣٠٤ : المنزل تلیفون -

  abdelkhalikelsheikha@yahoo.com :البرید االلكترونى  -
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   كلیة اآلثار

  :المؤھالت العلمیة 

عة ـ كلیة األثارـ جام آثار اسالمیة من قسم اآلثار اإلسالمیة لیسانسحاصل على  - ١

  .م بتقدیر عام جید جدا مع مرتبة الشرف ١٩٩٨دور مایو  القاھرة  

ـ كلیة األثارـ   من قسم اآلثار اإلسالمیة اآلثار اإلسالمیةفى  الماجستیرحاصل على  - ٢ 

بتقدیر ممتازمع التوصیة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع  جامعة القاھرة

م والمعتمدة من السید األستاذ الدكتور رئیس ٢١/٥/٢٠٠٢الجامعات األجنبیة بتاریخ 

  . م٢٧/٥/٢٠٠٢الجامعة بتاریخ 

التأثیرات المختلفة على الخزف اإلسالمي في العصر المملوكي  ( :الدراسة  موضوع -

  .) دراسة أثریة فنیة مقارنة  –

رـ  ـ كلیة األثا من قسم اآلثار اإلسالمیة اآلثار اإلسالمیةفي  ةالدكتوراحاصل على  - ٣

بمرتبة الشرف األولى مع التوصیة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا  جامعة القاھرة

م والمعتمدة من السید األستاذ الدكتور رئیس ١٨/١٠/٢٠٠٦مع الجامعات األجنبیة بتاریخ 

  .م ٥/١١/٢٠٠٦خ ـــــــــالجامعة بتاری

في مصر وبالد الشام في الخزف اإلسالمي في العصر األ یوبي  ( :الدراسة  موضوع -

 . ) دراسة أثریة مقارنة  –ضوء مجموعات جدیدة 

عن عام ثارفي مجال اآلبجامعة القاھرة  ةرسالة دكتوراأحسن  جائزة صل علىاح - ٤

  .م٢٠٠٧- ٢٠٠٦
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   كلیة اآلثار

  :رج الوظیفى دالت 

اعتبارا من جامعة القاھرة  ـ كلیة األثارـ بقسم اآلثاراإلسالمیة معیدعین في وظیفة  - ١

  .م١٩/١١/١٩٩٨

ـ كلیة األثارـ  جامعة القاھرة   بقسم اآلثار اإلسالمیة  مدرس مساعدعین في وظیفة  -  ٢

 .م ٣٠/٦/٢٠٠٢اعتبارا من 

اعتبارا من ـ كلیة األثارـ  جامعة القاھرة   بقسم اآلثار اإلسالمیة مدرسعین في وظیفة  - ٤

  .م٢٧/١٢/٢٠٠٦

ـ كلیة األثارـ  جامعة القاھرة   إلسالمیةبقسم اآلثار اأستاذ مساعد عین في وظیفة  - ٥

  .م ٢٠١٤/.../...اعتبارا من 

بقسم السیاحة واآلثار بكلیة اآلداب والعلوم االنسانیة بجامعة  أستاذ مساعدیعمل حالیا  - ٦

م وحتى ٢٠١٣/ ھـ ١٤٣٤جازان بالمملكة العربیة السعودیة ابتداء من العام الجامعى 

  .تاریخھ 

  

   :األبحاث العلمیة 

التأثیرات األندلسیة علي الخزف اإلسالمي في مصر والشام خالل " بحث بعنوان   - ١

، " أصداء الثقافة األندلسیة في المشرق اإلسالمي "، المؤتمر الدولي " العصر المملوكي

  .م  ٢٠٠٨أكتوبر  ١٦ – ١٤جامعة األزھر ، القاھرة 

ر الثاني عشر لإلتحاد العام ، المؤتم "افات من العصر المملوكي خزّ " بحث بعنوان  -٢

  . م  ٢٠٠٩نوفمبر  ١٦ – ١٤لآلثاریین العرب ، القاھرة 

فى  مظاھر التأثیر:  الخزف ذى البریق المعدنى فى مصر وإیران" بحث بعنوان  -٣

، المؤتمر الدولى "الثانى عشر المیالدى /  السادس الھجرىمن القرن  الثانيالنصف 

لمصر وأثرھا فى الحضارة اإلنسانیة على مر العصور الثالث عن اإلسھامات الحضاریة 

م ، نشر بمجلة ٢٠١٠أبریل  ١٩ -١٧المنعقد بكلیة اآلثار جامعة القاھرة فى الفترة من 
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   كلیة اآلثار

وقائع تاریخیة ، یصدرھا مركز البحوث والدراسات التاریخیة ، كلیة اآلداب ، جامعة 

  .    .  م٢٠١٢القاھرة ، عدد ینایر 

جدیدة على الخزف اإلسالمى من العصرین األیوبى  توقیعات" بحث بعنوان -٤

، ألقى فى المؤتمر الرابع عشر لإلتحاد العام لآلثاریین العرب ، القاھرة  في  "والمملوكي 

  .م٢٠١١أكتوبر ١٦ - ١٥الفترة من 

إطاللة جدیدة  )م١٥- ١٤/ھـ ٩-٨(القرن الخّزاف غیبى ابن التوریزى "  بحث بعنوان -٥

م ٢٠١٣مجلة أدوماتو ، العدد السابع والعشرین ، ینایر " ول مرة فى ضوء توقیع ینشر أل

  .، المملكة العربیة السعودیة

 السابع الھجرىالقرن (" اف العصر األیوبى خزّ : محمد المقسى "  بحث بعنوان - ٦

مجلة كلیة اآلثار جامعة القاھرة ،  فى ضوء توقیع ینشر ألول مرة )الثالث عشر المیالدى/

  " .مقبول النشر" دس عشر ، العدد السا

ظاھرة داغ دل فى تصاویر المخطوطات اإلیرانیة خالل العصرین " بحث بعنوان  - ٧

مجلة كلیة اآلثار جامعة القاھرة ، العدد االسادس  "التیمورى والصفوى دراسة أثریة فنیة 

  ".مقبول النشر"عشر 
-٩٣٢ (ة فى الھند المدفعیة سالح الفتوح فى عصر الدولة المغولی" بحث بعنوان  - ٨

دراسة فى ضوء تصاویر المخطوطات والمصادر ) م  ١٨٥٧-١٥٢٦/ ھـ  ١٢٧٢
  .تحت النشر  "التاریخیة 

  .تحت النشر  " حمام الحمداني بحي ساحة بزة بمدینة حلب" بحث بعنوان  - ٩

  

  :األنشطة األكادیمیة 
  - : شراف علیهاالرسائل التى أقوم باإل: أوال 

لقاجارى ، دراسة آثاریة فنیة فى ضوء مجموعة جدیدة ، رسالة السجاد فى العصر ا -
  .ماجستیر ، كلیة اآلثار ، جامعة القاهرة 

المنسوجات المغولیة الهندیة ، دراسة آثاریة فنیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة اآلثار ـ  -
 .جامعة القاهرة
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   كلیة اآلثار

نیة مقارنة ، دراسة أثاریة ف جهانجیر السجاد المغولى الهندى فى عصر االمبراطور -
 .رسالة ماجستیر ، كلیة اآلثار جامعة القاهرة

البالطات الخزفیة ذات الفواصل الجافة فى العصر االسالمى دراسة أثریة فنیة مقارنة ،  -
 .رسالة ماجستیر ، كلیة اآلثار ، جامعة القاهرة 

 .العضویة باللجان العلمیة: ثانیا 

ف ودراسة المجموعات الخزفیة المحفوظة عضو اللجنة الثالثیة المشكلة إلعادة توصی -
 . م٢٠١٣/ ٢٠١٢بمتحف الخزف االسالمى بالزمالك بالقاهرة 

 :النشاط الثقافى   

وفود دول  –جامعة القاھرة  –زیارات میدانیة لآلثار مع الوفود األجنبیة لكلیة اآلثار   -

 .الكمنولث 

/  ٣/ ١١ألقیت بتاریخ  " الفنون االیرانیة فى العصر االسالمي" محاضرة بعنوان   -

  .م بالمركز الثقافى ببیت السنارى التابع لمكتبة االسكندریة ٢٠١٣

قیادة معسكر جامعة القاھرة بمعھد إعداد القادة بجامعة حلوان فى الدورة المنعقدة  -

 .م بجامعة قناة السویس بمحافظة اإلسماعیلیة٤/٨/٢٠١٠: م ٣٠/٧/٢٠١٠بتاریخ 

 األثرى  المشاركة فى تنمیة الوعى

ثاري باإلذاعة والتلیفزیون المصري برامج تلیفزیونیة عن تنمیة الوعي اآلالمشاركة فى  -

" من ھنا مر التاریخ " وبرنامج " خطط التنویري " وبرنامج " برنامج آثار وأسرار " 

 ."حیاتنا" وبرنامج " لو سیاحة تبقى مصر " وبرنامج 

و " المسجد األقصى " عن اآلثار اإلسالمیة منھا كتابة عدد من المقاالت بجریدة عقیدتي  -

 . "اإلسالمیة الحضارة والنجمة السداسیة في الفنون " 
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   كلیة اآلثار

مرافقة طالب جامعة األزھر كلیة اللغة العربیة قسم التاریخ والحضارة فى زیارات  -

  .میدانیة لآلثار االسالمیة بالقاھرة

 : المؤتمرات العلمیة    

 .ثاریین العرب آلد االمؤتمر الدوري إلتحا - ١٢/١ -

 ١٦ -١٥المؤتمر الرابع عشر لإلتحاد العام لآلثاریین العرب ، القاهرة  في الفترة من  -
توقیعات جدیدة على الخزف " م ، وفیه ألقى بحث بعنوان بحث بعنوان٢٠١١أكتوبر

  " .اإلسالمى من العصرین األیوبى والمملوكي 

 .العرب  المؤرخینالمؤتمر الدوري إلتحاد  - ١٢/٢ -

 . جامعة القاھرة  –مؤتمر الجیزة عبر العصور  بكلیة اآلثار  - ١٢/٣ -

 .م١٩٩٨جامعة القاھرة   –ندوة اآلثار اإلسالمیة في شرق العالم اإلسالمي كلیة اآلثار  -

المنتدى الدولى الثانى للنقوش والخطوط والكتابات فى العالم عبر العصور ، مكتبة  -
 .م ٢٠٠٥إبریل  ٢٦وحتى  ٢٤اإلسكندریة ، فى الفترة من 

المنتدى الدولى الثالث للخطوط والنقوش والكتابات فى العالم عبر العصور ، مكتبة  -
 .م  ٢٠٠٧ابریل  ٢٦وحتى  ٢٤األسكندریة ، فى الفترة من 

المجلس , م  ٢٠٠٨دیسمبر  ١٧,  ١٦" آثار مصر اإلسالمیة فى عصر الوالة " ندوة  -
 . القاهرة. األعلى للثقافة 

كتب التراث الحضارى والعمرانى فى اللغات الشرقیة ، المجلس األعلى ندوة ترجمة  -
 . م٢٠٠٩أبریل  ٢٣ــ ٢٢للثقافة ، لجنة الترجمة ، 
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ندوة آثار مصر االسالمیة فى العصر الطولونى ، ندوة بالمجلس األعلى للثقافة ،   -
  .٢٠١٠لجنة اآلثار ، مایو 

المؤتمر الدولى الثالث عن اإلسهامات الحضاریة لمصر وأثرها فى الحضارة اإلنسانیة  -
أبریل  ١٩ -١٧على مر العصور المنعقد بكلیة اآلثار جامعة القاهرة فى الفترة من 

: الخزف ذى البریق المعدنى فى مصر وٕایران" م ، ألقى فیه بحث بعنوان ٢٠١٠
  ".الثانى عشر المیالدى /السادس الهجرىقرن من ال الثانيفى النصف  مظاهر التأثیر

عضو اللجنة التنظیمیة العلیا للمؤتمر الدولى األول لعصور ما قبل التاریخ فى الوطن  -
 .م٢٠١٢/ ١٢/ ٢٠ - ١٥العربى المنعقد بكلیة اآلثار جامعة القاهرة فى الفترة من 

منطقة جازان عبر  آثار وتراث" الملتقى العلمى للجمعیة السعودیة للدراسات األثریة  -
 – ٢٥ هـ الموافق ١٤٣٥/ ٤/  ٢٧ – ٢٥فى الفترة المنعقد بجامعة جازان " العصور

  .م ٢٠١٤/ ٢/  ٢٧

   : الدورات التدریبیة 

  .م ٢٥/٧/٢٠٠٤بتاریخ ) ٥٣٠( بمجموع درجات  TOEFELالحصول على  -١

قاھرة في الفترة من بجامعة ال )٩٧( رقم إلعداد المعلم الجامعىاجتیاز الدورة التدریبیة  -٢

م والمعتمدة من السید األستاذ الدكتور رئیس الجامعة بتاریخ ٤/٧/٢٠٠٥: ١٨/٦/٢٠٠٥

 .م ٤/٧/٢٠٠٥

اجتیاز دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات بجامعة القاھرة وبیانھا  -٣

 :كالتالي 
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: ١٤في الفترة من " اعداد وكتابة البحوث العلمیة ونشرھا دولیإ" برنامج اجتیاز  ١- ٣

 .م ١٦/٨/٢٠٠٦

:  ٢٨/٨/٢٠٠٦في الفترة من  أخالقیات وآداب المھنةبرنامج اجتیاز  ٢- ٣

 .م٣٠/٨/٢٠٠٦

 .م٢٣/٨/٢٠٠٦: ٢١/٨/٢٠٠٦في الفترة من  مھارات اإلتصال الفعالبرنامج اجتیاز  ٣- ٣

  .م ٢٠/٩/٢٠٠٦:  ١٨/٩في الفترة من  رات العرض الفعالامھبرنامج  اجتیاز ٤- ٣

  .م ٢٦/٥/٢٠١٠:  ٢٤/٥في الفترة من  الساعات المعتمدةبرنامج اجتیاز  ٥- ٣

مایو  ٢٥:  ٢٣في الفترة من "  معاییر الجودة فى العملیة التعلیمیة" برنامج اجتیاز  ٦ - ٣

  .م ٢٠١١

  .م ٢٠١١نوفمبر ٢١:  ١٩في الفترة من "  أخالقیات البحث العلمى" برنامج اجتیاز  ٧ - ٣

ینایر  ٢٢:  ٢١في الفترة من "  االتجاھات الحدیثة فى التدریس" امج برناجتیاز   ٨- ٣

  .م ٢٠١٢

  .م ٢٠١٢مایو ٢٨:  ٢٦في الفترة من "  الجوانب المالیة والقانونیة" برنامج اجتیاز  ٩- ٣

ابریل  ٢٢:  ٢٠في الفترة من "   نظم االمتحانات وتقویم الطالب" اجتیاز برنامج  ١٠ - ٣

  .م ٢٠١٣

بالتعاون مع ھیئة الیونسكو  توثیق التراث الحضاريتدریبیة في مجال الورة دجتیاز الا -٤

"WHC " بالقاھرة الطبیعي والحضاري ومركز توثیق التراث"CULT NAT"  بعنوان  
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" DEVELOPMENT OF WORLD HERITAGE  INFORMATION  

MANAGEMENT CAPACITY  IN THE ARAB STATS  from feb 

18th till march 4th 2004. 

  :األنشطة المختلفة فى مجال إدارة الجودة 
 .عضویة اللجان:أوال  -

: ٢٠٠٩(جامعة القاھرة   –بوحدة الجودة بكلیة اآلثار  المراجعة الداخلیةنة جعضو ل - ١

  .)م ٢٠١١

 -٢٠١٢(جامعة القاھرة   –بوحدة الجودة بكلیة اآلثار  الھیكل التنظیمىنة جل رئیس - ٢

 ) .م ٢٠١٣

 .ریبیةالدورات التد: ثانیا  -

 .م ٢٠٠٧ونیو ی ٤بتاریخ  " تقریر المقرر والبرنامج الدراسي" اجتیاز دورة  - ١

 "الواقع الطموحات" المؤتمر الدولي للجودة بجامعة القاھرة" حضور - ٢

 .م١٥/٤/٢٠٠٨

 . ٢٤/٦/٢٠٠٨بتاریخ  " المعاییر األكادیمیة" دورة  اجتیاز - ٣

 . ٢٦/٦/٢٠٠٨-٢٥ریخ بتا " توصیف البرنامج الدراسى" دورة اجتیاز  - ٤

ینایر  ٧:  ٣في الفترة من  " التقویم الذاتي لمؤسسات التعلیم العالي" اجتیاز دورة  - ٥

  .م ٢٠١٠

 ٢١: ١٧في الفترة من  "المراجعة الخارجیة لمؤسسات التعلیم العالي" اجتیاز دورة  - ٦

  .م ٢٠١٠ینایر 
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 ٢٧فى الفترة " ریر السنوىمعاییر الدراسة الذاتیة والتق"اجتیاز ورشة عمل بعنوان - ٧

  . م٢٠١٠دیسمبر

مایو  ٢٥:  ٢٣في الفترة من "  معاییر الجودة فى العملیة التعلیمیة" اجتیاز دورة  -  ٨

  .م ٢٠١١

 ٢٦فى "  معاییر الدراسة الذاتیة والتقریر السنوى" اجتیاز ورشة عمل بعنوان - ٩

  .م  ٢٠١١دیسمبر 

  : الخبرات التدریسیة 

  :ة القائم بتدریسھا المقررات الدراسی  -

 .مرحلة اللیسانس : أوال 

لطالب الفرقة ) العصرین األموي والعباسى( سالمیة المبكرةإلالفنون ا مقرر - ١

  .جامعة القاھرة   - قسم اآلثار اإلسالمیة  بكلیة اآلثار األولى 

 - بكلیة اآلثار  -عام  لطالب الفرقة األولى نصوص آثاریة بلغة إنجلیزیة مقرر - ٢

  .ھرة جامعة القا

العصرین الفاطمى واألیوبى وما یعاصره فى شرق ( اإلسالمیةالفنون  مقرر - ٣

قسم اآلثار اإلسالمیة  بكلیة اآلثار  - لطالب الفرقة الثانیة) وغرب العالم اإلسالمي 

  .جامعة القاھرة   -

قسم  - لطالب الفرقة الثانیة) العصرین الفاطمى واألیوبى( التاریخ االسالمي مقرر - ٤

 .جامعة القاھرة  - سالمیة  بكلیة اآلثار اآلثار اإل
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العصرین الفاطمى واألیوبى وما یعاصره فى ( نصوص آثاریة بلغة إنجلیزیة مقرر - ٥

قسم اآلثار اإلسالمیة بكلیة  -لطالب الفرقة الثانیة) شرق وغرب العالم اإلسالمي

 .جامعة القاھرة - اآلثار

صره فى بالد الشام وما یعاالعصر المملوكي فى مصر و( اإلسالمیةالفنون  مقرر  - ٦

قسم اآلثار اإلسالمیة  بكلیة  - لطالب الفرقة الثالثة) شرق وغرب العالم اإلسالمي

 .جامعة القاھرة  -اآلثار 

لطالب الفرقة ) العصر المملوكي فى مصر وبالد الشام( التاریخ االسالمى مقرر - ٧

 .ةجامعة القاھر  - قسم اآلثار اإلسالمیة  بكلیة اآلثار  -الثالثة

العصر المملوكي فى مصر وبالد الشام وما ( نصوص آثاریة بلغة إنجلیزیة مقرر - ٨

قسم اآلثار  -لطالب الفرقة الثالثة) صره فى شرق وغرب العالم اإلسالميیعا

 .جامعة القاھرة  - اإلسالمیة  بكلیة اآلثار 

الفن  -الفن الرومانسكي (في العصور الوسطي  تاریخ الفن األوروبى مقرر - ٩

 -عصر النھضة فى إیطالیا ، فرنسا ، ألمانیا ، إنجلترا ، شمال أوروبا  -  القوطي

قسم اآلثار اإلسالمیة  بكلیة  -لطالب الفرقة الرابعة) فن الروكوكو  -فن الباروك 

 .جامعة القاھرة   -اآلثار 

العصر العثماني فى مصر وتركیا وما ( آثاریة بلغة إنجلیزیة نصوص مقرر - ١٠

قسم اآلثار  -لطالب الفرقة الرابعة ) العالم اإلسالمىشرق وغرب یعاصره فى 

 .جامعة القاھرة  - اإلسالمیة  بكلیة اآلثار 

لطالب قسم السیاحة واآلثار بكلیة اآلداب جامعة جازان  اإلرشاد السیاحىمقرر   - ١١

 .بالمملكة العربیة السعودیة 
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اآلداب جامعة  لطالب قسم السیاحة واآلثار بكلیة العمارة والفنون االسالمیةمقرر  - ١٢

 .جازان بالمملكة العربیة السعودیة 

لطالب قسم السیاحة واآلثار بكلیة اآلداب جامعة  مناھج البحث األثرىمقرر  - ١٣

 .جازان بالمملكة العربیة السعودیة 

لطالب قسم السیاحة واآلثار بكلیة اآلداب جامعة  مدخل إلى علم اآلثارمقرر  - ١٤

 .جازان بالمملكة العربیة السعودیة 

  . مرحلة الدراسات العلیا: انیا ث
من الفتح اإلسالمي وحتي نھایة العصر ( نصوص آثاریة بلغة إنجلیزیة مقرر - ١

لطالب دبلوم اآلثار ) األیوبي في مصر وما یعاصره فى شرق وغرب العالم اإلسالمى

  .جامعة القاھرة  -بكلیة اآلثار   - اإلسالمیة ، السنة األولي 

العصرین المملوكي والعثمانى فى مصر وتركیا ( إنجلیزیةآثاریة بلغة  نصوص مقرر - ٢

لطالب دبلوم اآلثار اإلسالمیة ، السنة ) شرق وغرب العالم اإلسالمىوما یعاصره فى 

 .جامعة القاھرة  - بكلیة اآلثار   -الثانیة 

  
   :مھارات الحاسب اآللى 

 Skillالـ رقم  ،) ICDL( الحصول على الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب اآللى  -

Card:UN10193626   م٢٣/٨/٢٠١١بتاریخ.    

   

  : الخبرات الوظیفیة

اعتبارا من ـ كلیة األثارـ جامعة القاھرة  معید بقسم اآلثاراإلسالمیةعمل  - ١

  .م١٩/١١/١٩٩٨

اعتبارا من ـ كلیة األثارـ  جامعة القاھرة   مدرس مساعد  بقسم اآلثار اإلسالمیةعمل   - ٢

 م ٣٠/٦/٢٠٠٢
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اعتبارا من ـ كلیة األثارـ  جامعة القاھرة   مدرس بقسم اآلثار اإلسالمیةل عم - ٣

  . م  ٢٧/١٢/٢٠٠٦

:  ٢٠٠٨عمل مدرس بمعھد شیراتون العالى للسیاحة والفنادق  خالل السنوات  - ٤

  م٢٠١٠

  م٢٠١٠عمل مدرس بمعھد القاھرة العالى للسیاحة والفنادق  خالل  - ٥

السیاحة واآلثار بكلیة اآلداب جامعة جازان للعام  یعمل حالیا أستاذ مساعد بقسم - ٦

  .ھـ ١٤٣٥ - ١٤٣٤/ م ٢٠١٤ -٢٠١٣الجامعى 

  


