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  :المؤهالت
، بتقـدیر جیـد جـدًا مـع ١٩٩٧جامعـة القـاهرة، سـنة  –كلیـة اآلثـار  -لیسـانس تـرمیم اآلثـار - 

  .مرتبة الشرف، والترتیب األول
م، بتقـدیر ٢٠٠٠جامعـة القـاهرة، سـنة  –ر كلیـة اآلثـا -درجة الماجستیر فـي تـرمیم اآلثـار - 

ممتــاز، مــع التوصــیة بطبــع الرســالة علــى نفقــة الجامعــة وتبادلهــا بــین الكلیــات المنــاظرة، 
دراســة علمیــة لعــالج وصــیانة ورنیشــات اللوحــات الزیتیــة، تطبیقــًا " والرســالة تحــت عنــوان

 ".على إحدى اللوحات الزیتیة المختارة

م، مـع مرتبـة ٢٠٠٣جامعـة القـاهرة، سـنة  –كلیة اآلثار  -ثاردرجة الدكتوراة في ترمیم اآل - 
مـــع التوصـــیة بطبـــع الرســـالة علـــى نفقـــة الجامعـــة وتبادلهـــا بـــین الكلیـــات  الشـــرف األولـــى،

دراسة علمیة مقارنة لتقییم المواد والطـرق المسـتخدمة فـي " المناظرة، والرسالة تحت عنوان
 ".إحدى اللوحات الزیتیة المختارة ترمیم اللوحات الزیتیة األثریة، تطبیقًا على

 

  :التدرج الوظیفي
 .م١٠/١١/١٩٩٧معید بقسم ترمیم اآلثار بكلیة اآلثار جامعة القاهرة اعتبارًا من  - 

 .م٢/١٢/٢٠٠٠مدرس مساعد بقسم ترمیم اآلثار بكلیة اآلثار جامعة القاهرة اعتبارًا من  - 

 .م٣٠/٧/٢٠٠٣عتبارًا من مدرس بقسم ترمیم اآلثار بكلیة اآلثار جامعة القاهرة ا - 

 . م٢٥/٣/٢٠٠٩أستاذ مساعد بقسم ترمیم اآلثار بكلیة اآلثار جامعة القاهرة اعتبارًا من  - 

  :تدریبیةالدورات ال
 

 –بریــل~ é)إیطالیــا(، رومــا وتورینــو )مالطــا(فــي التــراث الثقــافي وٕادارتــه، فــي كــل مــن فالیتــا  - 
 .م١٩٩٩سبتمبر 



 ٢

دمة في ترمیم وصیانة التراث الثقافي، فینیسیا ونابولي في المواد والتقنیات الحدیثة المستخ - 
 .م٢٠٠١مارس  –، فبرایر )إیطالیا(

ــا(التحلیــل العلمــي المعملــي للمــواد األثریــة المســتخرجة مــن الحفــائر، نــابولي  فــي -  - )إیطالی
 .م٢٠٠٢نوفمبر  –أكتوبر 

ـــ)إیطالیـــا(فـــي التحلیـــل باســـتخدام جهـــاز طیـــف األشـــعة تحـــت الحمـــراء، نـــابولي  -  وفمبر ، ن
 .م٢٠٠٢

اجتیـــاز برنـــامج تقیـــیم التـــدریس بمركـــز قـــدرات أعضـــاء هیئـــة التـــدریس والقیـــادات بجامعـــة  - 
 .م٢٤/١/٢٠٠٧إلي  ٢٢/١/٢٠٠٧القاهرة في الفترة من 

اجتیـــاز برنـــامج اســـتخدام التكنولوجیـــا فـــي التـــدریس بمركـــز قـــدرات أعضـــاء هیئـــة التـــدریس  - 
 .م٢٨/٢/٢٠٠٧إلي  ٢٦/٢/٢٠٠٧والقیادات بجامعة القاهرة في الفترة من 

اجتیــاز برنــامج توكیــد الجــودة واالعتمــاد بمركــز قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس والقیــادات  - 
 .م٢٨/٢/٢٠٠٧إلي  ٢٦/٢/٢٠٠٧بجامعة القاهرة في الفترة من 

اجتیاز برنامج كتابة البحوث ونشرها دولیًا بمركز قدرات أعضاء هیئة التـدریس والقیـادات  - 
 .م٧/٣/٢٠٠٧إلي  ٥/٣/٢٠٠٧رة من بجامعة القاهرة في الفت

اجتیــاز برنــامج تنمیــة المهــارات اإلداریــة بمركــز قــدرات أعضــاء هیئــة التــدریس والقیــادات  - 
 .م١٤/٣/٢٠٠٧إلي  ١٢/٣/٢٠٠٧بجامعة القاهرة في الفترة من 

اجتیاز برنامج إدارة الوقت وضغوط العمل بمركز قدرات أعضاء هیئة التـدریس والقیـادات  - 
 .م١٤/٣/٢٠٠٧إلي  ١٢/٣/٢٠٠٧في الفترة من  بجامعة القاهرة

حضـــــور دورة تدریبیـــــة بعنـــــوان إعـــــداد اســـــتبیانات التغذیـــــة الراجعـــــة والتحلیـــــل اإلحصـــــائي  - 
 .م٢٠٠٧أبریل  ١٠للبیانات، بمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة، في 

ن ، بمركـــز ضـــما)طـــب(حضـــور دورة تدریبیـــة بعنـــوان تجربـــة ریادیـــة فـــي ضـــمان الجـــودة  - 
 .م٢٠٠٧أبریل  ١٧الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة، في 

  
  
  
  

  :النشاط العلمي والثقافي
  

  جامعة القاهرة –كلیة اآلثار  –التدریس بقسم الترمیم  -أوًال 
ــ -  ، الفرقــة الثانیــة، الفصــل الدراســي األول، منــذ العــام يتــدریس مــادة تقنیــات التصــویر الزیت

  .م وحتى اآلن٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الجامعي 



 ٣

دریس مـــادة تـــرمیم اللوحـــات الزیتیـــة، الفرقـــة الثانیـــة، الفصـــل الدراســـي الثـــاني، منـــذ العـــام تـــ - 
  .م وحتى اآلن٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الجامعي 

منـذ العـام الجـامعي  تدریس مـادة دراسـات وبحـوث، الفرقـة الثالثـة، الفصـل الدراسـي األول، - 
  .م وحتى اآلن٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

، الفرقـــة الثانیـــة دبلـــوم، منـــذ العـــام لزیتیـــةتكنیـــك وعـــالج وصـــیانة اللوحـــات اتـــدریس مـــادة  - 
 .م وحتى اآلن٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الجامعي 

  
  االنتدابات -ثانیًا 
تــدریس مــادة تــرمیم اللوحــات الزیتیــة، الفرقــة الثانیــة، قســم تــرمیم اآلثــار، الفصــل الدراســي  - 

  .فرع الفیوم –م، بكلیة اآلثار ٢٠٠٤-٢٠٠٣الثاني من العام الجامعي 
یا المـواد والصـناعات القدیمـة، للفرقـة الثانیـة، ومـادة دراسـات تطبیقیـة تدریس مادة تكنولوج - 

جامعــة  –فــي تــرمیم وصــیانة اآلثــار، للفرقــة الرابعــة، بقســم التــرمیم، كلیــة الفنــون الجمیلــة 
  .م٢٠٠٥-٢٠٠٤المنیا، للعام الجامعي 

بالمعهــد  تــدریس مــادة تــرمیم وصــیانة اللوحــات الزیتیــة، للفرقــة الثانیــة، بقســم تــرمیم اآلثــار - 
اإلســـكندریة، خـــالل الفصـــل الدراســـي  –العـــالي للســـیاحة والفنـــادق وتـــرمیم اآلثـــار، أبـــوقیر 

 .م٢٠٠٧-٢٠٠٦/ ٢٠٠٥-٢٠٠٤/ ٢٠٠٤-٢٠٠٣الثاني، لألعوام الجامعیة 

جامعــة صــنعاء، لتــدریس مــادتي تــرمیم اآلثــار  –كلیــة اآلداب  –أســتاذ زائــر بقســم اآلثــار  - 
یة للمسـتوى الثالـث، ومـادتي تـرمیم اآلثـار العضـویة، العضویة، تـرمیم اآلثـار غیـر العضـو 

تــرمیم اآلثــار غیــر العضــویة للمســتوى الرابــع، للفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الجــامعي 
  .  م٢٠٠٦-٢٠٠٥

جامعــة صــنعاء، لتــدریس مــادتي تــرمیم اآلثــار  –كلیــة اآلداب  –أســتاذ زائــر بقســم اآلثــار  - 
سـتوى الثالـث، ومـادتي تـرمیم اآلثـار العضـویة، العضویة، تـرمیم اآلثـار غیـر العضـویة للم

تــرمیم اآلثــار غیــر العضــویة للمســتوى الرابــع، للفصــل الدراســي األول مــن العــام الجــامعي 
 .  م٢٠٠٧-٢٠٠٦

  
 

  مشاركة في الدورات التدریبیة وٕالقاء المحاضراتال –ًا ثالث
ضـــمن " لزیتیـــةاالتجاهـــات الحدیثـــة فـــي صـــیانة وتـــرمیم اللوحـــات ا"ألقـــاء محاضـــرة بعنـــوان  - 

 .م٢٠/٢/٢٠٠٥فعالیات الدورة التدریبیة لوفد دول الكومنولث التابع لوزارة الخارجیة، في 

ضـــمن " االتجاهـــات الحدیثـــة فـــي صـــیانة وتـــرمیم اللوحـــات الزیتیـــة"ألقـــاء محاضـــرة بعنـــوان  - 
  .م٢١/٣/٢٠٠٥فعالیات الدورة التدریبیة لوفد دولة كازاخستان التابع لوزارة الخارجیة، في 



 ٤

مقدمة عن تـاریخ اللوحـات / صیانة وترمیم اللوحات الزیتیة"إلقاء محاضرتین تحت عنوان  - 
عوامــل التلــف التــي تصــیب اللوحــات "و " الزیتیــة، أنــواع األســطح الحاملــة للوحــات الزیتیــة

وذلـك ضـمن برنـامج صـیانة وتـرمیم " الزیتیة، مظاهر التلـف التـي تصـیب اللوحـات الزیتیـة
فـي الحفـاظ علـى التـراث الفنـي والقـومي، الـذي أقامتـه إدارة التنظـیم  األعمال الفنیة ودورهـا

إلــي  ٧/٥/٢٠٠٥وزارة الثقافــة، وذلــك فــي الفتــرة مــن  –والتــدریب بقطــاع الفنــون التشــكیلیة 
م، باإلضــافة للمشــاركة فــي تقیــیم المشــتركین بالبرنــامج ضــمن لجنــة مكونــة ١٦/٥/٢٠٠٥

  .لهذا الغرض
 التدریبیـــة لوفـــد دولـــة الصـــین التـــابع لـــوزارة الخارجیـــة بزیـــارةالمشـــاركة فـــي فعالیـــات الـــدورة  - 

 . م١٩/٥/٢٠٠٥متحف محمد محمود خلیل وحرمه، في 

و " فـــن تنظـــیم المتـــاحف، نشـــأة المتحـــف وتطـــور فكرتـــه"إلقـــاء محاضـــرتین تحـــت عنـــوان  - 
" الوظــائف األساســیة للمتحــف ودوره التربــوي، الخــدمات المتحفیــة المباشــرة وغیــر المباشــرة"

ضمن برنامج دور أمین المتحف في رفـع التـذوق الفنـي والثقـافي، الـذي أقامتـه إدارة  وذلك
ــــــدریب بقطــــــاع الفنــــــون التشــــــكیلیة  ــــــرة مــــــن  –التنظــــــیم والت وزارة الثقافــــــة، وذلــــــك فــــــي الفت

ــــي  ٤/٦/٢٠٠٥ ــــیم المشــــتركین بالبرنــــامج ٩/٦/٢٠٠٥إل م، باإلضــــافة للمشــــاركة فــــي تقی
  .ضمن لجنة مكونة لهذا الغرض

ة فــي فعالیــات الــدورة التدریبیــة لوفــد دول الكومنولــث التــابع لــوزارة الخارجیــة بزیــارة المشــارك - 
 . م١٨/٤/٢٠٠٦متحف محمد محمود خلیل وحرمه، في 

بـــإدارة التنظـــیم " النشـــاط الثقـــافي للمتـــاحف والمراكـــز الفنیـــة"إعـــداد برنـــامج تـــدریبي بعنـــوان  - 
م إلي ١٥/٤/٢٠٠٧ذلك في الفترة من وزارة الثقافة، و  –والتدریب بقطاع الفنون التشكیلیة 

م،  وٕالقاء ثالث محاضرات ضـمن فعالیـات البرنـامج التـدریبي تحـت عنـوان ٣٠/٤/٢٠٠٧
ـــة وشـــروط إنشـــائها" ـــاحف النموذجی ـــة التـــي یجـــب اتباعهـــا عنـــد "é "المت المواصـــفات المثالی

ة ، باإلضـــاف"النشـــاط الثقـــافي الــذي یقدمـــه المتحــف للطفـــل"و " عــرض المقتنیـــات المتحفیــة
  .للمشاركة في مناقشة وتقییم المشتركین بالبرنامج ضمن لجنة مكونة لهذا الغرض

ـــاء محاضـــرة تحـــت عنـــوان  -  احتیاجـــات  –تأســـیس المبنـــى  –عمـــارة المتحـــف، الموقـــع "إلق
، الـذي "أمنـاء المتـاحف"وذلك ضـمن البرنـامج التـدریبي " وتصمیم المتاحف حسب أنواعها

وزارة الثقافة، وذلـك فـي الفتـرة مـن  –أقامته إدارة التنظیم والتدریب بقطاع الفنون التشكیلیة 
  .م١٥/٥/٢٠٠٧إلي  ٦/٥/٢٠٠٧

أســالیب " و " عرضــها جمــع المقتنیــات وتسـجیلها وأســالیب"إلقـاء محاضــرتین تحــت عنـوان  - 
تنمیـــة "وذلـــك ضـــمن البرنـــامج التـــدریبي " اإلدارة والتوجیـــه والتحضـــیر فـــى العمـــل المتحفـــى

، الذي أقامته إدارة التنظیم والتدریب بقطـاع الفنـون "قدرات ومهارات العاملین فى المتاحف
  .م١/٧/٢٠٠٨حتى  ٢٢/٦/٢٠٠٨وزارة الثقافة، وذلك في الفترة من  –التشكیلیة 
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  :في المؤتمرات والمجالت العلمیة والحضور اركةالمش
  

  :المؤتمرات -أوًال 
-٧المؤتــــــــمر الـــــــدولي الثــــــــالث للعــــــــلوم والتكنولوجیــــــــا فـــــــي اآلثــــــــار والمحــــــــافظة علیهـــــــا،  - 

  .األردن –الزرقاء  - ١١/١٢/٢٠٠٤

ـــــــــــوث العـــــــــــلمیة وتطبیقاتهــــــــــا بجـــــــــــامعة القـاهـــــــــــرة،  -  ـــــــــــدولي األول للبحـ -١٨المـــــــــــؤتمر ال
 .م، القاهرة٢٠/١٢/٢٠٠٤

-١٧بجــــــــــامعة القـاهــــــــــرة،  المؤتــــــــــمر الـــــــــدولي الثــــــــــاني للبحــــــــــوث العلــــــــــمیة وتطبیقاتــــــــــها - 
 .م، القاهرة١٩/١٢/٢٠٠٥

- "الكیمیاء التحلیلیة لحیاة أفضل"المؤتمر الدولي السابع لالتجاهات الجدیدة في الكیمیاء،  - 
  .م، القاهرة٢٤/١/٢٠٠٦-٢١

ثوابـت علـم التـرمیم بـین التأصـیل "ي مجـال التـرمیم، مؤتمر وورشة العمل الدولیـة الثالثـة فـ - 
 .م، جامعة المنیا٣/٤/٢٠٠٧-٢- "والرفض

-٧المــــــؤتمر الــــــدولي الخـــــــامس للعـــــــلوم والتكنولوجـــــــیا فــــــي اآلثــــــار والمحـــــــافظة علیهـــــــا،  - 
 .أسبانیا –م، غرناطة ١١/٧/٢٠٠٧

جـودة واالعتمـاد المؤتمر الدولي األول لمركز ضمان الجـودة واالعتمـاد بجامعـة القـاهرة، ال - 
 .م، القاهرة٢٠٠٨أبریل  ١٥بین الواقع والطموحات، في 

-٤، جــــــامعة القـــــاهرة، "تـــــدعیم القــــــدرات التنافســــــیة للجــــــامعات"المـــــؤتمر الـــــدولي الثـــــاني  - 
 .م، القاهرة٥/٦/٢٠٠٨

للعلــوم والتكنولوجیــا فــى حمایــة التــراث الثقــافى لــدول حــوض البحــر  المــؤتمر الــدولى الرابــع - 
 .م، القاهرة٨/١٢/٢٠٠٩-٦المتوسط، 

 :المجالت العلمیة -ثانیًا 

 م٢٠٠٦، ینایر، ١٥، العدد رقم المجّلة المصریة للكیمیاء التحلیلیة - 

 م٢٠٠٨، ینایر، ١٧، العدد رقم المجّلة المصریة للكیمیاء التحلیلیة - 

رقـم العـدد   ١٢ المجلـدلعلوم وتكنولوجیا الصناعات النسـجیة والبلمـرات، المجّلة المصریة  - 
 .م٢٠٠٨ لسنة ١

- Journal of Applied Polymer Science, John Wiley & Sons Publishers, Inc. U.S.A. 2008. 

  
 :المنشورة األبحاث العلمیة
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-  “New Restoration Method for a Doubled Oil Painting of Emile Bernard, 1895 
A.D.”. The Fifth International Conference on Science and Technology in 
Archaeology and Conservation, Granada - Baeza, Spain, 7-11 July 2007.  

-  “Restoration and Preservation of a Persian Archaeological Oil Painting, Gayer 
Anderson Museum, Cairo, Egypt”. The Third International Conference on Science 
and Technology in Archaeology and Conservation, Al-Zarqa - Jordan, 7-11 July 
2004.  

- "Artificial Aging and Deterioration of Oil-Painted Fabriano Paper and Cardboard 
Paper Supports" Journal of Applied Polymer Science, John Wiley & Sons 
Publishers, Inc. U.S.A. (2008), Vol. 109, PP. 1594–1603 .   

- "Cold Lining by Plextol B500 for an Oil painting of Gerome, 1897 A.D.". 
Proceeding of The Third International Conference and Workshop on Conservation 
and Restoration "Restoration Science Fundamentals, Between Rooting and 
Rejection" Faculty of Fine Arts, Minia University, (2007), PP. 72-80. 

- “Study and Restoration of an Archaeological Oil Painting, 17th Century”. The 
Fifth International Conference on Science and Technology in Archaeology and 
Conservation, Granada - Baeza, Spain, 7-11 July 2007.  

- "Experimental Study for Treatment and Conservation of a Completely Damaged 
Oil Painting Applied on a Wooden Support". Egyptian Journal of Analytical 
Chemistry, January, Volume17, (2008), PP. 22-32. 

- "Yellowing of Aged Oil-Based Paint Film". Egyptian Journal of Textile and 
polymer sciences and Technology, Volume 12, No. 1, (2008), PP. 11-24. 

- "Comparative Analytical and Investigation Study of Wall and Oil Painting 
Grounds" Egyptian Journal of Analytical chemistry, January, Volume15, (2006), 
PP. 150-159.  

-  “Microanalysis Study of Some Archaeological Coptic Textiles, Coptic Museum, 
Cairo, Egypt”. Egyptian Journal of Analytical Chemistry, January, Volume17, 
(2008), PP. 53-62. 

- "Treatment and restoration of an oil painting by sturgeon glue". 4th International 
Congress "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the 
Mediterranean Basin", Cairo, Egypt 6th - 8th December 2009 

  :الخبرات
  

ـــدقیق لمقتنیـــات متحـــف كلیـــة طـــب قصـــر العینـــي، ســـنة  -  المشـــاركة فـــي مشـــروع التـــرمیم ال
١٩٩٨ – ١٩٩٧. 

جامعــة القــاهرة، ســنة  -میم نمــاذج اآلثــار الجصــیة بكلیــة اآلثــارالمشــاركة فــي مشــروع تــر  - 
 .م١٩٩٨

 ١٤-١٣عضـــو اللجنـــة المنظمـــة للمـــؤتمر الـــدولي األول لتـــرمیم وصـــیانة اآلثـــار، القـــاهرة  - 
 .م١٩٩٩ابریل، 



 ٧

  .م١٩٩٩معیة اآلثاریین العرب منذ عام عضو ج - 
مســـتخدمة فـــي تـــرمیم میـــة الحدیثـــة اللالمـــواد والتقنیـــات الع"عضـــو الفریـــق العلمـــي لمشـــروع  - 

 .م٢٠٠٤-٢٠٠٢. ، االتحاد األوروبي"وصیانة المنسوجات األثریة

- "الجیوفیزیـاء واآلثـار"عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر الیوم الواحد الذي أقامته كلیة اآلثـار  - 
 م٢٠٠٧دیسمبر  ١٠القاهرة 

 ٦-٤ة مـن ، القاهرة الفتـر "الجیزة عبر العصور"عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر كلیة اآلثار  - 
 .م٢٠٠٨مارس 

بوحـدة ضـمان الجـودة واالعتمـاد  المراجعة الداخلیـة، وعضو لجنة إدارة الجودةمقرر لجنة  - 
وعضــو لجنــة  جامعــة القــاهرة، ثــم رئــیس لجنــة التوعیــة اإلعالمیــة والنشــر –بكلیــة اآلثــار 

 .م، وحتى اآلن٢٠٠٨بالوحدة منذ مارس  فحص شكاوى الطالب والمعاییر اإلمتحانیة

 .جامعة القاهرة –، بكلیة اآلثار QAAP-2إنشاء نظام داخلي للجودة  مشروععضو  - 
  

  :على رسائل الماجستیر اإلشراف العلميالمشاركة في 
  

دراســـة عـــالج وصـــیانة اللوحـــات "المشـــاركة فـــي اإلشـــراف علـــي رســـالة ماجســـتیر بعنـــوان  - 
ــــة ا ــــى إحــــدى اللوحــــات الزیتی ــــًا عل ــــى حوامــــل خشــــبیة تطبیق ــــذة عل ــــة المنف - "لمختــــارةالزیتی

 .م٢٠٠٣

ـــوان  -  ـــة "المشـــاركة فـــي اإلشـــراف علـــي رســـالة ماجســـتیر بعن دراســـة وعـــالج اللوحـــات الزیتی
 .م٢٠٠٨- "بواسطة تقنیات أشعة اللیزر تطبیقًا على إحدى اللوحات الزیتیة المختارة

  
  :مناقشة رسائل علمیة

  
  

كلیـة الفنـون  –قسـم التـرمیم ب  ماجستیر فى الفنون الجمیلـة تخصـص تـرمیممناقشة رسالة  - 
  م٢٠٠٩- "التوثیق العلمى للقصور التاریخیة قبل الترمیم" بعنوان الجمیلة جامعة المنیا

كلیــة اآلثــار  –مناقشــة رســالة دكتــوراة فــى تخصــص تــرمیم وصــیانة اآلثــار، بقســم التــرمیم  - 
دراسة مظاهر تلف اللوحات الزیتیة المنفذة على الحوامل الخشبیة "جامعة القاهرة، بعنوان 

  م�٢٠٠٩ "وأسالیب العالج والصیانة تطبیقًا على إحدى اللوحات المختارة ١٩القرن  من
  

  :النشاط الطالبي
  

  .م٢٠٠٩ -٢٠٠٨ بالكلیة "إشراقة"رائد أسرة  - 



 ٨

  .م٢٠١٠ -٢٠٠٩بالكلیة " النسور"رائد أسرة  - 
 

  :المؤلفات
  

  .م٢٠٠٣جولة في فن وتاریخ التصویر الزیتي، مكتبة األنجلو المصریة،  - 

  .م٢٠٠٤ترمیم اللوحات الزیتیة، مكتبة األنجلو المصریة،  في فكر - 

  .م٢٠٠٦التفكیر باأللوان، مكتبة األنجلو المصریة،  - 

  .م٢٠٠٧موضوعات اإلنجیل بریشة الفن، مكتبة مدبولي،  - 

 .م٢٠٠٧المنتقى من أشغال الحدید، مكتبة مدبولي،  - 

  .م٢٠٠٨. مكتبة األنجلو المصریة. صفعة الزمان وٕابداع الفنان - 

. مكتبـة األنجلـو المصـریة. القواعد األساسیة فى رسم اللوحات الفنیة. موا أوالدكم الرسمعل - 

  .م٢٠٠٩

. مكتبـة األنجلــو المصــریة. األسـرار الفنیــة فــى رسـم اللوحــات الزیتیــة. علمـوا أوالدكــم الرســم - 

  .م٢٠٠٩

 .م٢٠٠٩. مكتبة األنجلو المصریة. التصمیم المقبول للحدید المشغول - 

  


