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 :الوظائف الجامعیة

  جامعة القاهرة –كلیة اآلثار – معید بقسم اآلثار المصریة القدیمة:  ١٩٩٧
  جامعة القاهرة –كلیة اآلثار –مدرس مساعد بقسم اآلثار المصریة القدیمة : ٢٠٠٤
  جامعة القاهرة –كلیة اآلثار –مدرس بقسم اآلثار المصریة القدیمة : ٢٠١١

  
  :الشهادات الدراسیة

جیـد جـدًا مـع مرتبـة "جامعة القاهرة بتقـدیر  –كلیة اآلثار –لیسانس آثار من قسم اآلثار المصریة القدیمة : ١٩٩٦
  ".الشرف
جامعــة القــاهرة  –كلیــة اآلثــار –ماجســتیر فــي اآلثــار المصــریة القدیمــة مــن قســم اآلثــار المصــریة القدیمــة : ٢٠٠٤
بمرتبـة  ممتـاز"بتقدیر " أعاشتة ودورة فى الطقوس واألعیاد   أماكن , الحیوان المقدس فى مصر القدیمة  "بعنوان 
. د أحمـد عیسـى و د.عـال العجیـزى وأ /.د.تحت إشـراف أ" الجامعة نفقة األولى مع التوصیة بالطبع على  الشرف

  .زكیة زكى 
التجمعـات الشـعبیة " الحضارة المصریة القدیمة من جامعة القاهرة عن أطروحة تحـت عنـوان دكتوراه في : ٢٠١١

" لشرف األولى مع توصـیة بـالطبع علـى نفقـة الجامعـة بتقدیر ممتاز بمرتبة ا" فى مصر القدیمة أماكنها ووظائفها 
  .عال العجیزى /.د.أتحت أشراف 

  
  :األنشطة العلمیة السابقة

  
  .المشاركة بالحضور في أعمال المؤتمر الدولي الثالث لكلیة اآلثار جامعة القاهرة: ٢٠١٠أبریل  ١٩-١٧
  . للبحث العلمي بجامعة القاهرة المشاركة بالحضور في المنتدى الدولي األول: ٢٠١٠دیسمبر  ١٦-٢٥

  :٢١٠٤-٢٠١٣و  ٢٠١٣-٢٠١٢و ٢٠١٢-  ٢٠١١و ٢٠١١-٢٠١٠العام الدراسي 
  

  : ٢٠١٢-٢٠١١العام الدراسي 
  .تدریس مادة قراءات أثریة باللغة األنجلیزیة لطالب الفرقة األول عام بالكلیة 

  المصریة القدیمة بكلیة اآلثار جامعة القاهرةتدریس مادة اللغة المصریة القدیمة للفرقة األولى بقسم اآلثار  -



  
  

  :٢١٠٤-٢٠١٣العام الدراسي 
والفرقة األولى دبلوم أثار , قراءات أثریة باللغة األنجلیزیة الفرقة الثالثة بقسم أثار مصریة  تدریس مادة -

  .مصریة
 .للفرقة الثانیة المجتمع المصرى القدیم تدریس مادة  -

 .دیمة بالفرقة الثانیة قسم ترمیم االثار تدریس مادة اللغة المصریة الق -

 .تدریس مادة المجتمع المصرى القدیم  للفرقة األولى دبلوم األثار المصریة ودبلوم ترمیم األثار  -

  .بكلیة اآلثار جامعة القاهرة المجتمع المصرى القدیم  توصیف مقرر مادة وضع _  
  . بكلیة اآلثار جامعة القاهرةنجلیزیةوضع توصیف مقرر مادة القراءات األثریة باللغة األ_  
  . بكلیة اآلثار جامعة القاهرةللغة المصریة القدیمة  وضع توصیف مقرر مادة_
  

  :الدورات التدریبیة
  : الدورات التالیة المنعقدة بمركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس بجامعة القاهرة:  ٢٠١١: ٢٠٠٩عام 

  .برنامج اإلدارة الجامعیة -
  .االتجاهات الحدیثة في التدریسبرنامج  -
 .برنامج استخدام التكنولوجیا في التدریس -

 .  برنامج تنظیم المؤتمرات العلمیة -

 .برنامج الجوانب المالیة والقانونیة -

 .برنامج النشر العلمي -

 .برنامج مهارات العرض الفعال -

 .برنامج نظم االمتحانات وتقویم الطالب -
-  
المنعقــدة بمركــز ضــمان الجــودة " الزیــارة المیدانیــة العتمــاد المؤسســات التعلیمیــة"ورشــة عمــل بعنــوان : ٢٠١١عــام 

 .واالعتماد بجامعة القاهرة

  
  : أنشطة جامعیة مختلفة

المشــاركة فــي أعمــال المراقبــة واإلشــراف علــى االمتحانــات بكلیــة اآلثــار  ٢٠١٣-٢٠١٠ومــن  ٢٠٠٤- ١٩٩٧
  .جامعة القاهرة

  .٢٠١٠/٢٠١١كلیة اآلثار جامعة القاهرة للعام الجامعى المشاركة في وضع دلیل الطالب ل
 


