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 :المؤهالت العلمية

دور مايو  ـ كلية األثارـ جامعة القاهرة   آثار اسالمية من قسم اآلثار اإلسالمية ليسانسحاصل على  -3

 قدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف .م بت0003

 ـ كلية األثارـ  جامعة القاهرة من قسم اآلثار اإلسالمية اآلثار اإلسالميةفى  الماجستيرحاصل على  -0 

بتقدير ممتازمع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات األجنبية بتاريخ 

 . م30/1/0009اذ الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ م والمعتمدة من السيد األست31/5/0009

الكوابيل في العمائر اإلسالمية بمدينة القاهرة منذ العصر المملوكي وحتى  ) الدراسة : موضوع -

 .(دراسة معمارية فنية –نهاية عصر محمد علي 

 امعة القاهرةـ كلية األثارـ  ج من قسم اآلثار اإلسالمية اآلثار اإلسالميةفي  ةالدكتوراحاصل على  -1

بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات األجنبية 

 .م 3/3/0030خ ـــــــــم والمعتمدة من السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتاري09/0/0030بتاريخ 

صر األيوبي وحتى نهاية العصر الحمامات العامة بمدينة حلب منذ بداية الع ) الدراسة : موضوع -

 . (دراسة آثارية مقارنة –العثماني 

 :رج الوظيفى دالت

اعتبارا من جامعة القاهرة  ـ كلية األثارـ بقسم اآلثاراإلسالمية معيدعين في وظيفة  -3

 م.09/30/0003

اعتبارا من ـ كلية األثارـ  جامعة القاهرة   بقسم اآلثار اإلسالمية  مدرس مساعدعين في وظيفة  - 0

 .م 09/30/0009

اعتبارا من ـ كلية األثارـ  جامعة القاهرة   بقسم اآلثار اإلسالمية أستاذ مساعدعين في وظيفة  -3

 م.09/3/0030
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/ 05جامعة القاهرة اعتبارا من  –كلية اآلثار  –بقسم اآلثار اإلسالمية  مشاركأستاذ عين في درجة  -5

 م.0031/ 5

 

 : األبحاث العلميةالكتب و

بمجلة وقائع تاريخية التي يصدرها مركز البحوث  منشور " طرز المآذن بمدينة حلب" بحث بعنوان  -

 .م0033، عدد يناير والدراسات التاريخية بكلية اآلداب، جامعة القاهرة

- Architectural archaeological study to Mehmendar mosque in Aleppo, 

Egyptian journal of archaeology and restoration studies (EJARS), Sohag 

university, vol. 5, December 2015. 

- Potter "Ibn Aggag" Artistic archaeological study based on a new signature, 

published in Bulletin de liaison de la céramique égyptienne (BCE), institut 

Français d’archéologie orientale vol. 26, January 2016. 

- al-Rumi “Menkali Bogha” mosque in Aleppo: architectural archaeological 

study, published in Egyptian journal of archaeological and restoration studies 

“EJARS”, vol. 6, issue 2, December 2016. 

، ألقى بالمؤتمر الدولي دراسة آثارية معمارية " –" حمام العثماني بمدينة حمص بحث بعنوان   -

 5– 3الخامس "العرب والترك عبر العصور " ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة قناة السويس ، 

مي، كلية وألقي أيضا بالمؤتمر الدولي األول لآلثار اإلسالمية في المشرق اإلسال م؛ 0031مارس 

اإلتحاد العام لآلثاريين م، ومقبول للنشر بمجلة 0031ديسمبر 33-9اآلثار، جامعة القاهرة في الفترة 

   م.0035العرب، العدد السابع عشر، 

- Mosque of Bahram pasha and its endowments in Aleppo(Syria), presented in 

the International congress on Ottoman studies, Turky, Sakarya university, 14-

17 October 2015; published in the international journal of applied science& 

technology to cultural issues (scientific culture), Greece, vol.3, issue 1, 2017. 
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- A rare wooden mihrab inside al-Hallawiyia madrasa in Aleppo: An attempt 

for dating based on historical sources, international journal of applied 

science& technology to cultural issues (scientific culture), Greece, vol.5, issue 

3, 2019. 

- Mosque of Othman Ibn Ogelbek in Aleppo: an architectural archaeological 

study, Egyptian journal of archaeological and restoration studies, vol. 9, issue 

1, 2019. 

دور الحمامات العامة في تنمية وتمويل األوقاف اإلسالمية بمدينة حلب في العصر بحث بعنوان " -

 ت األثرية، جامعة المنيا،.."، مجلة البحوث والدراسات األثرية، مركز البحوث والدراساالعثماني

 م.0039سبتمبر 

مكتبة دار الهاني للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، " التاريخ األيوبي في مصر وبالد الشامكتاب " -

 .م0030القاهرة، 

المكتبة العالمية للنشر والتوزيع، الطبعة " العمارة اإلسالمية في مصر في العصر المملوكيكتاب " -

 .م0031األولى، القاهرة،  

" المكتب ت العامة بمدينة حلب منذ بداية العصر األيوبي حتى نهاية العصر العثمانيالحماماكتاب "  -

  م.0033العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 

المكتبة العالمية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، " تاريخ المماليك في مصر وبالد الشامكتاب "  -

 م.0035القاهرة، 

 عضوية المجالت العلمية:

 Journal of sociology (SCIREA)ة التحرير بمجلة عضو بهيئ

 الجوائز

حاصل على جائزة جامعة القاهرة ألحسن رسالة دكتوراه على مستوى الجامعة في مجال اآلثار للعام الجاامعي  - 

 م.0033-0030

 م.0031حاصل على جائزة جامعة القاهرة للنشر الدولي عن العام الجامعي  -
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 األثرى  المشاركة فى تنمية الوعى

ثاري باإلذاعة والتليفزيون المصري " برنامج برامج تليفزيونية عن تنمية الوعي اآلالمشاركة فى  -

آثار وأسرار " وبرنامج " خطط التنويري " وبرنامج " من هنا مر التاريخ " وبرنامج " لو سياحة 

 .وبرنامج " حياتنا"تبقى مصر " 

 جامعة القاهرة. –جنبية لكلية اآلثار زيارات ميدانية لآلثار مع الوفود األ  -

جامعة  –زيارات ميدانية لآلثار مع المشاركين في دورة اإلرشاد السياحي التي تعقدها كلية اآلداب  -

 القاهرة بصفة دورية .

المشاركة في فعاليات التدريبية آلثار شارع المعز لدين الله التي نظمتها إدارة التنمية الثقافية  -

جتمعي بوزارة اآلثار وذلك بإلقاء محاضرة تحت عنوان " الشارع األعظم لمدينة القاهرة والتواصل الم

 . بقبة السلطان الغوري م0039سبتمبر  30-30النشأة واالزدهار"، وذلك في الفترة  –الفاطمية 

ألعضاء هيئة التدريس تثقيفية ال التدريس جامعة القاهرة في رحالتهمرافقة نادي أعضاء هيئة  -

 م.0039 مناطق األثرية خالل العامبال

 :  العلميةوالندوات المؤتمرات 

، في جامعة القاهرة  –بكلية اآلثار الذي عقد مؤتمر الجيزة عبر العصور  المشاركة في تنظيم  -

 .م0009مارس  5-3الفترة 

المجلس  م، 0009ديسمبر  31،  35الوالة "  ندوة " آثار مصر اإلسالمية فى عصرحضور  -

 .لثقافة . القاهرةاألعلى ل

الشرقية، المجلس األعلى للثقافة، لجنة  ندوة ترجمة كتب التراث الحضارى والعمرانى فى اللغات -

 .م0009أبريل  01ــ 00الترجمة، 

، مايو ، ندوة بالمجلس األعلى للثقافة، لجنة اآلثارمصر االسالمية في العصر الطولونيندوة آثار   -

 .م0030
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ن اإلسهامات الحضارية لمصر وأثرها فى الحضارة اإلنسانية على مر المؤتمر الدولى الثالث ع -

 م.0030أبريل  39 -31العصور المنعقد بكلية اآلثار جامعة القاهرة فى الفترة من 

مؤتمر الدولى األول لعصور ما قبل التاريخ فى الوطن العربى المنعقد بكلية ال المشاركة في تنظيم -

 م. 0030 ديسمبر 39-35من  اآلثار جامعة القاهرة فى الفترة

جامعة قناة السويس بعنوان " العرب والترك  –المؤتمر الدولي الخامس الذي عقد بكلية اآلداب  -

م وفيه ألقي بحث بعنوان " حمام العثماني 0031مارس  5 – 3عبر العصور " في الفترة من 

 دراسة آثارية معمارية " –بمدينة حمص 

جامعة القاهرة تحت عنوان " اآلثار اإلسالمية في  –بكلية اآلثار  عقدالمؤتمر الدولي األول الذي  -

 .م0031ديسمبر 33-9والمنعقد في الفترة المشرق اإلسالمي " 

جامعة عين شمس في  –الذي عقد بمركز الدراسات البردية والنقوش  المؤتمر الدولي الخامس -

الشفاهية، والكتابية،  نبيالقديمة  الموروثاتم تحت عنوان "0035أبريل0 -مارس13الفترة 

 دراسة آثارية معمارية". -، وفيه ألقي بحث بعنوان "جامع المهمندار بمدينة حلب"والتجسيد

- International congress in Ottoman studies, center of Ottoman studies in 

Sakarya University, Turkey, October 14-17, 2015.   

قع األثرية والمجموعات المتحفية: القيم والمشاكل والحلول" الذي عقد المؤتمر الدولي األول "الموا -

 م.0035أكتوبر  03-03جامعة القاهرة في الفترة  -بكلية اآلثار

ندوة عن تطور المدارس اإلسالمية وأثرها على المدارس األوربية بمركز التراث العلمي بالمكتبة  -

 م.0035نوفمبر  1المركزية بجامعة القاهرة في الفترة 

ندوة عن الحسن بن الهيثم وإسهاماته في مجال العلوم بمركز التراث العلمي بالمكتبة المركزية  -

 م.0035نوفمبر  31بجامعة القاهرة في الفترة 

  : الدورات التدريبية

 م .0005يونية 39في اللغة االنجليزية بتاريخ  TOEFELالحصول على دورة  -3

للغة االيطالياة مان مان معهاد السااليزيان " دون بوساكو" اجتياز ثالث مستويات بتقدير جيد في ا -0

 بالقاهرة .

 Storia e Manifatturaالحصول على دورة تدريبية تحات عناوان "قصاة صاناعة الباردي"  -1

del Papiro متحا  الباردي بسايراكوزا بايطالياا -مقدمة مان المعهاد الادولى للبارديIstituto 

Internationale del Papiro- Museo del Papiro- Siracusa   والتاي عقادت باالمتح

  م.0030أكتوبر  03-30المصري بالقاهرة في الفترة 
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بجامعاة القااهرة  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتتدريبية من مركز اجتياز دورات  -3

FLDC وبيانها كالتالي: 

 م .0001مارس  1-5مهارات التفكير في الفترة من  اجتياز دورة تدريبية في 

 م.0001مارس 35-30أساليب البحث العلمي في الفترة من  جتياز دورة تدريبية فيا 

 أبرياال  39-35اساتخدام التكنولوجياا فااي التادريس فاي الفتاارة مان  اجتيااز دورة تدريبياة فااي

 م .0001

 م .0001أبريل  39-35مهارات العرض الفعال في الفترة من  اجتياز دورة تدريبية في 

  ماارس  30-30نظام اال متحاناات وتقاويم الطاالب فاي الفتارة مان  فاياجتياز دورة تدريبياة

 م .0009

 05-03ة مانرتامهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة فاي الف اجتياز دورة تدريبية في 

 م .0009مارس 

  م .0030مايو  05-03اجتياز دورة تدريبية في الساعات المعتمدة في الفترة من 

 م .0030أكتوبر  5-1لنشر العلمي في الفترة من اجتياز دورة تدريبية في ا 

  م .0033مارس  35-33اجتياز دورة تدريبية في تنظيم المؤتمرات العلمية في الفترة من 

  م0033مايو  33-9اجتياز دورة تدريبية في معايير الجودة في العملية التعليمية في الفترة. 

 ديساامبر  33-30افسااية فااي الفتاارة اجتياااز دورة تدريبيااة فااي اعااداد مشااروعات البحااوث التن

 م .0033

 م0030يناير  3-0لمهنة في الفترة اجتياز دورة تدريبية في آداب وسلوكيات ا . 

 م.0033ديسمبر  39-31التفكير اإلبداعي في الفترة  ياجتياز دورة تدريبية ف 

  م.0035أغسطس  01-05اجتياز دورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي في الفترة 

 م. 0035ديسمبر  00-03ز دورة تدريبية في إدارة الوقت واالجتماعات في الفترة اجتيا 

  م.0035مارس  09-09اجتياز دورة تدريبية في اإلدارة الجامعية في الفترة 

  م.0035أغسطس  09-01اجتياز دورة تدريبية في االتجاهات الحديثة في التدريس 

 م.0035ديسمبر  00-39ي الفترة اجتياز دورة تدريبية في إدارة الفريق البحثي ف 
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  اجتيااز التثقيفياة للدراسااات االساتراتيجية واألمان القااومي التاي عقادت بكليااة الادفاع الااوطني

 م.0039فبراير  33-30بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في الفترة 

  م.0039نوفمبر  1-5اجتياز دورة تدريبية في التفكير الناقد في الفترة 

 

 :فى مجال إدارة الجودة  األنشطة المختلفة

 م .0001يونيو 3اجتياز دورة تقرير المقرر والبرنامج الدراسي بتاريخ  -3

 م .0030مارس 33إجتياز دورة معايير االعتماد للهيئة القومية بتاريخ  -0

 م .0030مارس 09إجتياز دورة توصي  وتقرير المقرر الدراسي بتاريخ  -1

 م .0033يناير 03األكاديمي في الفترة إجتياز دورة المشاركة المجتمعية واإلرشاد  -3

 م . 0031أبريل 9إجتياز دورة تقويم المؤسسات وأداء الجودة في الفترة  -5

اجتياز دورة اإلرشاد األكاديمي التي عقدت بمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القااهرة بتااريخ  -5

 م . 0031يونيو 31

 م .0009أبريل 35 بتاريخ لواقع و الطموحاتحضور المؤتمر الدولي للجودة بجامعة القاهرة بين ا -1

جامعاة  –الجاودة واإلعتمااد بكلياة اآلثاار ضمان الرسالة والخطط االستراتيجية بوحدة  معيارعضو  -9

 . م.0030 -0009في الفترة  القاهرة

 جامعااة القاااهرة –ضاامان الجااودة واالعتماااد بكليااة اآلثااار  بوحاادةالهيكاال التنظيمااي  معيااارعضااو  -9

 . م0009

جامعاة  –ضامان الجاودة واالعتمااد بكلياة اآلثاار  بوحادةشئون أعضااء هيئاة التادريس  عيارمعضو  -30

 .م0035-0033في الفترة القاهرة 

 جامعة القاهرة . –ضمان الجودة واالعتماد بكلية اآلثار  بوحدةالدراسات العليا  معيارعضو  -33

تمااد بكلياة اآلثاار جامعاة ضامان الجاودة واالع بوحادةآداء الجاودة والتطاوير المساتمر  معيااررئيس  -30

 القاهرة .

 .م0035جامعة القاهرة  –عضو وحدة مواجهة الكوارث بكلية اآلثار  -31

 –عضاو معيااار التعلايم والااتعلم والتساهيالت الداعمااة بوحاادة ضامان الجااودة واالعتمااد بكليااة اآلثااار  -33

 م.0039-0035 جامعة القاهرة
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 م.30/33/0039دراسي بتاريخ اجتياز دورة تدريبية في توصي  البرنامج والمقرر ال -35

 م31/33/0039اجتياز دورة تدريبية في تقرير البرنامج والمقرر الدراسي بتاريخ  -35

 ... -0039نائب مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية اآلثار جامعة القاهرة  -31

 

 :وخدمة المجتمع والجامعة األنشطة المختلفة المتعلقة بالكلية

 م.0033/0030إلسالمية خالل العام الجامعي أمين مجلس قسم اآلثار ا -

 م.0031/0033أمين مجلس قسم اآلثار اإلسالمية خالل العام الجامعي  -

 م.0035/0035عضو مجلس شئون التعليم والطالب خالل العام الجامعي  -

ي شارك في اإلشراف العلمي على الرحلة العلمية التي توجههاا الكلياة نحاو مادينتي األقصار وأساوان فا -

 . م0039-م0035-م0033-م0030-م0030-م0005األعوام الجامعية 

جامعاة القااهرة والتاي أجريات بالكلياة فاي  –عضو لجنة االنتخابات الخاصة باتحاد طاالب كلياة اآلثاار  -

 م.0035نوفمبر  35الفترة 

اهرة وذلاك جامعاة القا –المشرف على لجنة اختيار الطالب والطالباة المثالياة علاى مساتوى كلياة اآلثاار  -

 م.0035ديسمبر  9بالمسابقة التي عقدت بالكلية في الفترة 

 م0035/0035جامعة القاهرة خالل العام الجامعي  –مستشار اللجنة العلمية باتحاد طالب كلية اآلثار  -

  .م0031-0035والعام الجامعي 

ن جانااب وزارة اآلثااار اللجنااة المشااكلة ماان جانااب إدارة الكليااة لالشااتراك مااع اللجنااة الملكفااة ماا عضااو -

لتسااجيل وتوثيااق بعااش المنشااتت التراتيااة بجامعااة القاااهرة وهااي قاعااة االحتفاااالت الكباارى، مباااني كليااة 

الحقوق، مبنى المكتبة المركزية التراثية، مبنى إدارة الجامعة ومبناى السااعة، مبااني كلياة اآلداب، وذلاك 

 م.39/3/0035ابتداء من تاريخ 

م، بناء على طلاب محكماة 0035مارس  3المشكلة من جانب إدارة الكلية بتاريخ عضو اللجنة الثالثية  -

شبرا االبتدائية، لمعاينة العقار المجاور لجامع الظاهر بيبرس بقليوب، وإعداد تقريار علماي حاول تشاويه 

 من عدمه. العقار المذكور لألثر المذكور
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م، بناء على طلب هيئة النياباة 0035ريخ يونيو عضو اللجنة الثالثية المشكلة من جانب إدارة الكلية بتا -

اإلدارية لعمل تقرير علمي حول الوضع الراهن لمبنى التربيعة المعروف بوكالة العنبريين بشارع المعز 

 لدين الله ومدى صالحيته للتسجيل األثري.

طلاب محكماة م، بنااء علاى 0035عضو اللجنة الثالثية المشاكلة مان جاناب إدار الكلياة بتااريخ أكتاوبر  -

 دمياط، لعمل تقرير علمي حول المضبوطات األثرية التي تم ضبطها بميناء دمياط البحري.

م، بناااء علااى طلااب 0039فبراياار  33عضااو اللجنااة الثالثيااة المشااكلة ماان جانااب إدارة الكليااة بتاااريخ  -

 البحري.ة التي تم ضبطها بميناء دمياط يرل تقرير علمي حول المضبوطات األثمحكمة دمياط، لعم

-0039جامعاة القااهرة فاي العاام الجاامعي  –عضو مجلس شئون البيئة وخدماة المجتماع بكلياة اآلثاار  -

 م.0000

 :ووزارة اآلثار األنشطة المتعلقة بحفائر الكلية

بعثة حفاائر كلياة اآلثاار بمنطقاة آثاار البهنساا بمحافظاة المنياا، وذلاك باالشاتراك ماع بعثاة حفاائر عضو  -

 م.0000-0039المصرية وزراة األثار 

 المشروعات البحثية:

عضااو الفريااق البحثااي المشااكل ماان جانااب مكتااب النياال لةستشااارات الهندسااية لعماال دراسااة جاادوى  -

األمريكية، تمهيادا  USAIDمؤسسة  بتكلي  منلتقييم الحالة المعمارية لقصر الجوهرة بقلعة الجبل 

 م. 0000-0039لترميم القصر 

 

 

 : الخبرات التدريسية

 المقررات الدراسية القائم بتدريسها :  -

 مرحلة الليسانس .
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