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E.SOLIMAN87@yahoo.com :  الربيد  اإللكرتوين  

 اهلاتف: 286683108 201+

  البيانات الشخصية: 

 1987 -أغسطس   30تاريخ المي!د: 

 ذكر:  النوع

  متزوج : الحالة ا*جتماعية
  مصري:  الجنسية

 إعفاء:  الخدمة العسكرية

جامعة القاھرة                                                  -كلية ا2ثار  – الوظيفة : معيد بقسم ا2ثار ا0س!مية 
 م وحتى ا2ن)2009أغسطس  26(من 

  المؤھ�ت العلمية:

  2014يونيو 22إلى  2011 مايو 24    قسم األثار اإلسالمية  –كلية اآلثار  –جامعة القاهرة  -  

عنوان " خزف مدينة بخارى في الفترة من القرن العاشر ب لماجستير في اآلثار اإلسالميةدرجة ا حصول علىال
 م) دراسة آثارية فنية في ضوء مجموعات جديدة "19- 16الهجري حتى القرن القرن الثالث عشر الهجري (

  بتقدير ممتازمع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات االخرى .
  تخصص: فنون إسالمية 

 

  
 2010-2009      قسم اآلثار اإلسالمية –كلية اآلثار  –جامعة القاهرة  - 

  تمهيدي ماجستير في اآلثار اإلسالمية

           2008 -2004      اإلسالميةقسم اآلثار  –كلية اآلثار  –جامعة القاهرة  - 

  ليسانس آثار إسالمية 

  التقدير : جيد جدًا مع مرتبة الشرف (األول على الدفعة)

  الخبرة العملية: 

  2014مايو 14 -أبريل28   القاھرة (دورة تدريبية في رسم ودراسة الفخار ) –الفسطاط  �

  با,شتراك مع وزارة ا)ثار المصريةتحت تنظيم المعھد الفرنسي ل$ثار الشرقية بالقاھرة 

 التدريب على رسم الخزف والفخار بأساليب مختلفة •

 التدريب على تصنيف الخزف والفخار ومعرفة أنواعة وأشكاله وكيفية وصفه وصفاً علمياً  •

 في رسم الخزف Adobe Illustrator CS5التدريب على برنامج  •

  2011أكتوبر القاهرة ( دورة تدريبية في الحفائر )    –برج الظفر  �

  



  تنظيم المعھد الفرنسي ل$ثار الشرقية بالقاھرة با,شتراك مع المجلس ا,على ل$ثارتحت 

 التدريب على أسس وأساليب الحفر اBثري واBدوات المستخدمة • 

 التدرريب على الرفع المعماري  •

 التدريب على رسم الخزف والفخار  ••••

 التدريب على تسجيل ا2ثار المستخرجة من الحفائر تسجي!ً علميا •

القاھرة (ورشة عمل في دراسة قصر البارون ومباني مدينة  –قصر البارون  –ھليوبوليس  �
 2010ديسمبر  11-1ھليوبوليس التاريخية) 

جامعة  –كلية ا)ثار  –جامعة فيينا ، بالتعاون مع قسم ا)ثار ا4س�مية  –تحت تنظيم قسم العمارة 
كلية الھندسة جامعة  –جامعة القاھرة ، قسم العمارة  –كلية الھندسة  –القاھرة ، وقسم العمارة 

 أسيوط .

 التدريب على دراسة المباني التاريخية ومحاولة تأريخھا وفقاً لعناصرھا المعمارية وطرزھا الفنية •

 ريخية التدريب على الرفع المعماري والزخرفي للمباني التا •

  واستخدامة في رسم الواجھات" Laserscanning machine "التدريب على أستخدام  ••••

 2008فبراير  12- 5شمال سيناء  (دورة تدريبة في مجال الحفائر )      –مدينة القنطرة شرق  �

  تحت تنظيم كلية ا)ثار جامعة القاھرة بالتعاون مع المجلس ا,على ل$ثار

 الحفر اBثري واBدوات المستخدمة وعمل المجساتالتدريب على أسس وأساليب  •

 التدريب على رسم الخزف والفخار  ••••

 التدريب على تسجيل ا2ثار المستخرجة من الحفائر تسجي!ً علميا •

  
  التدريب :

 2013أغسطس  29-28جامعة القاهرة        –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  - 
 (مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة) دورة تدريبية بعنوان

 2013أبريل  15-13جامعة القاهرة        –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  - 
 )مهارات العرض الفعالدورة تدريبية بعنوان (

 2013أبريل  26-24جامعة القاهرة        –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  - 
 )معايير الجودة في العملية التعليمية(دورة تدريبية بعنوان 

 2013أبريل  28-26جامعة القاهرة        –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  - 
 (النشر العلمي)دورة تدريبية بعنوان 

 2013ديسمبر 15-13جامعة القاهرة        –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  - 
 المهنة)(سلوكيات دورة تدريبية بعنوان 

 2013 يوليو 7- 5جامعة القاهرة        –مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  - 
  (األتجاهات الحديثة في التدريس)دورة تدريبية بعنوان 

 المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي األول لعصور ما قبل التاريخ في الوطن العربي  - 



  2012 ديسمبر 19 - 15  جامعة القاهرة – بكلية اآلثار  
 المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي األول لآلثار اإلسالمية في المشرق اإلسالمي  - 

 2013ديسمبر  11- 8 جامعة القاهرة – بكلية اآلثار 
 جامعة القاهرة -كلية اآلثار  –المشاركة في سيمينار قسم اآلثار اإلسالمية  -

  م2014-  2013،  2013 -2012يه باألشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية في دورت 

 القيام بالرحالت العلمية مع طلبة كلية األثار إلى اآلثار اإلسالمية في القاهرة واألسكندرية ورشيد واألقصر وأسوان - 
  وحتى اآلن . 2010 -2009منذ العام الدراسي  

 بجامعة القاهرة إلى اآلثار اإلسالمية يالقيام بالرحالت اآلثرية لطلبة جامعة القاهرة ضمن برنامج الوعي اآلثر    - 
  بالقاهرة واألسكندرية ورشيد والفيوم . 

  اداء مجموعة من الحلقات التلفزيونية المهتمة بنشر الوعي االثري مثل برنامج حياتنا على القناه االولى المصرية .   - 

  المهارات :

  اللغة العربية : اللغة األم -اللغة :       
  اللغة األنجليزية : جيد  -             
  2007إجادة برنامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس  -الحاسب :   
 Photoshop CS4 ،Illustrator CS5إجادة برنامج  -         

 


