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التعليـــــم
 لٌسانس اآلثار من قسم اآلثار اإلسالمٌة  /كلٌة اآلثار جامعة القاهرة لعام  6002بتقدٌر
عام جٌد جد ْا مع مرتبة الشرف .
 حاصل علً السنة التمهٌدٌة للماجستٌر من قسم اآلثار اإلسالمٌة كلٌة اآلثار جامعة
القاهرة للعام الجامعً . 6001
 حاصل علً درجة الماجستٌر فً اآلثار من قسم اآلثار اإلسالمٌة كلٌة اآلثار جامعة
القاهرة تحت عنوان "تحف آسٌا الوسطى الخشبٌة خالل القرنٌن الثانً عشر والثالث
عشر الهجرٌٌن  /الثامن عشر والتاسع عشر المٌالدٌٌن المحفوظة بمتاحف مدٌنة طشقند
 .دراسة آثارٌة فنٌة مقارنة " للعام الجامعً 6088م بتقدٌر ممتاز مع طبع الرسالة على
نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات األخرى .
 حاصل على درجة الدكتوراه فً اآلثار اإلسالمٌة كلٌة اآلثار – جامعة القاهرة تحت عنوان
"عمائر الخانٌٌن الباقٌة فً مدٌنة خوقند بوادي فرغانة  .دراسة آثارٌة معمارٌة" للعام

م بتقدٌر " دكتور بمرتبة الشرف األولى " مع طبع الرسالة على نفقة6081 ًالجامع
. الجامعة وتبادلها مع الجامعات األخرى المصرٌة وغٌر المصرٌة

أبحــــــــــــاث
- A wooden Door Dates Back to 13A.H/19A.D at the Museum of
Fine Arts in Tashkent, Egyptian Journal of Archaeological and
Restoration Studies "EJARS"An International peer-reviewed
journal published bi-annually, Volume 2, Issue 1, June – 2012.
/  دراسة لنماذج من األعمدة الخشبٌة خالل القرنٌن الثانً عشر والثالث عشر الهجرٌٌنالثامن عشر والتاسع عشر المٌالدٌٌن المحفوظة بمتحف الفنون الجمٌلة بمدٌنة طشقند
 المملكة العربٌة السعودٌة،  الرٌاض،  الجمعٌة السعودٌة للدراسات األثرٌة، بأوزبكستان
. م6084  دٌسمبر/ هـ8141  محرم،  العدد الرابع،
 مجلة وقائع تارٌخٌة – مركز،  دراسة آثارٌة معمارٌة،  مدرسة مٌر نربوته بٌه بخوقند. 6081 البحوث والدراسات التارٌخٌة – كلٌة اآلداب – جامعة القاهرة – عدد ٌناٌر
 ألقً فً سٌمنار،  أضواء جدٌدة على عمارة وفنون قصر خدٌار خان بمدٌنة خوقند.  م6081 ، الجمعٌة المصرٌة للدراسات التارٌخٌة
، "  نقشان كتابٌان بقبة دفن چشمة أٌوب فً بخارى " دراسة فً الشكل والمضمون. 6081  ٌولٌو،  مقبول للنشر،  مكتبة اإلسكندرٌة،  مركز الخطوط، مجلة أبجدٌات
- Combined Mosques Styles in Architectural Structures in Central
Asia during the 8th-9th century A.H. / 14th-15th A.D, Egyptian
Journal of Archaeological and Restoration Studies "EJARS"An
International peer-reviewed journal published bi-annually, under
Published , June 2017 .
- Lights on the modern architecture of mosques in Marglan
Uzbekistan (13-14 H / 19-20 m), under publication, in march 2017.
- Commercial Buildings in Central Asia during the 10th -16th
Century A Comparative Architectural Archaeological Study ,
IRAN, the journal of the British Institute of Persian Studies ,
under Published , December 2017 .

 اٌزىاصً اٌحضبسٌ ثُٓ ِصش واٌصُٓ فٍ ضىء اِصبس واٌزشاس ِ ،جٍخ آفبق آعُىَخ ،اٌؼذد اٌضبٍٔ  ،دَغّجش . َ 7102

اللغات
اللغة اإلنجلٌزٌة  :جٌد جدا.
اللغة الروسٌة  :جٌد.

مهـــــــــارات الكمبيــــوتر
 The International Computer Driving License (ICDL).

Windows – Word – Exele - Power point – Acess - internet
 Auto cad 2007.

 Photoshop CS4.
 Photoshop CS5.
 3d max 2010.

الخبـــــــــــــرة
 اٌؼًّ فٍ وظُفخ ِؼُذ ثمغُ اِصبس اإلعالُِخ  -وٍُخ اِصبس  -جبِؼخ اٌمبهشح . 7100 : 7112
 اٌؼًّ فٍ وظُفخ ِذسط ِغبػذ ثمغُ اِصبس اإلعالُِخ  -وٍُخ اِصبس  -جبِؼخ اٌمبهشح : 7107
. 7102
 اٌؼًّ فٍ وظُفخ ِذسط ِٓ  7102حزً اِْ .
 اٌؼًّ فٍ دوسح اٌحفبئش ثبٌّشوض اٌؼٍٍّ ٌّصبس " اٌمٕطشح ششق " ثشّبي عُٕبء .7101
 اٌؼًّ فٍ ِذسعخ حفبئش اِصبس اإلعالُِخ اٌزٍ ألُّذ فٍ ِىلغ حفبئش " أعىاس اٌمبهشح" فٍ
رؼٍُ أعبٌُت اٌحفش واٌزٕمُت ودساعخ اٌطجمبد واٌشعُ اٌّؼّبسٌ ودساعخ اٌفخبس واٌخضف
اإلعالٍِ ٌذي اٌجؼضخ اٌفشٔغُخ عٕخ .7100
 دوسح رذسَجُخ ثّشوض رُّٕخ لذساد أػضبء هُئخ اٌزذسَظ فٍ ثشٔبِج اٌؼشض اٌفؼبي . َ 7112

 دوسح رذسَجُخ ثّشوض رُّٕخ لذساد أػضبء هُئخ اٌزذسَظ فٍ ثشٔبِج االرجبهبد اٌحذَضخ فٍ
اٌزذسَظ . َ 7112
 دوسح رذسَجُخ ثّشوض رُّٕخ لذساد أػضبء هُئخ اٌزذسَظ فٍ ثشٔبِج إداسح اٌىلذ واالجزّبػبد
. َ 7112
 دوسح رذسَجُخ ثّشوض رُّٕخ لذساد أػضبء هُئخ اٌزذسَظ فٍ ثشٔبِج إداسح فشَك ثحضٍ
.َ7112
 دوسح رذسَجُخ ثّشوض رُّٕخ لذساد أػضبء هُئخ اٌزذسَظ فٍ ثشٔبِج اٌجىأت اٌّبٌُخ واٌمبٔىُٔخ
. َ 7112
 دوسح رذسَجُخ ثّشوض رُّٕخ لذساد أػضبء هُئخ اٌزذسَظ فٍ ثشٔبِج اٌغبػبد اٌّؼزّذح
. َ7101
 دوسح رذسَجُخ ثّشوض رُّٕخ لذساد أػضبء هُئخ اٌزذسَظ فٍ ثشٔبِج معاٌٌر الجودة فً العملٌة
التدرٌسٌة  6084م.
 دوسح رذسَجُخ ثّشوض رُّٕخ لذساد أػضبء هُئخ اٌزذسَظ فٍ ثشٔبِج مهارات االتصاالت فً
أنماط التعلٌم المختلفة  6084م .
 دوسح رذسَجُخ ثّشوض رُّٕخ لذساد أػضبء هُئخ اٌزذسَظ فٍ ثشٔبِج تنظٌم المؤتمرات العلمٌة
 6084م .
 دوسح رذسَجُخ ثّشوض رُّٕخ لذساد أػضبء هُئخ اٌزذسَظ فٍ ثشٔبِج أخالقٌات البحث العلمً
 6081م.
 دورة تدرٌبٌة بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس فً برنامج النشر الدولً . 6081
 دورة تدرٌبٌة بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدررٌس فً نظم االمتحانات وتقوٌم الطالب
 6081م .
 االشزشان فٍ ٌجٕخ اٌزٕظُُ ثبٌّؤرّش اٌذوٌٍ رحذ ػٕىاْ " ػصىس ِب لجً اٌزبسَخ" اٌزٍ
ٔظّزه وٍُخ اِصبس – جبِؼخ اٌمبهشح .7107
 حبصً ػًٍ صالصخ ِغزىَبد فٍ اٌٍغخ اٌشوعُخ ِٓ اٌّشوض اٌضمبفٍ اٌشوعٍ ثبٌمبهشح ٌّذح عزخ
شهىس فٍ اٌفزشح ِٓ شهش ِبسط  7107حزً أغغطظ .7107

 سحٍخ ػٍُّخ إًٌ دوٌخ أوصثىغزبْ ٌّذح شهش فٍ اٌفزشح ِٓ  َ 7107-00-2حزً -07-2
( َ7107طشمٕذ  -وادٌ فشغبٔخ – ثخبسي).
 االشزشان فٍ ٌجٕخ اٌزٕظُُ ثبٌّؤرّش اٌذوٌٍ رحذ ػٕىاْ " اِصبس اإلعالُِخ فٍ اٌّششق
اإلعالٍِ" اٌزٍ ٔظّزه وٍُخ اِصبس – جبِؼخ اٌمبهشح .َ7102
 االشزشان فٍ ٌجٕخ اٌزٕظُُ ثبٌّؤرّش اٌذوٌٍ رحذ ػٕىاْ " ِصش ودوي حىض اٌجحش اٌّزىعظ
" اٌزٍ ٔظّزه وٍُخ اِصبس – جبِؼخ اٌمبهشح . َ 7102
 اٌّشبسوخ فٍ دوساد اٌّششذَٓ اٌغُبحُُٓ اٌزبثؼخ ٌىصاسح اٌغُبحخ ِٓ  َ 7102حزً اِْ .
 اٌّشبسوخ فٍ رٕفُز ثشٔبِج اٌذوسح اٌزضمُفُخ ٌطالة ألغبَ اٌٍغبد اٌششلُخ ثبٌجبِؼبد اٌّصشَخ
اٌزٍ ألبِهب ِشوض اٌفبساثٍ ٌٍذساعبد واالعزشبساد واٌزذسَت خالي اٌفزشح ِٓ اٌغجذ َٕ 20بَش
 َ7102حزً اٌخُّظ  2فجشاَش . َ 7102
 سئُظ ِؼُبس اٌطالة واٌخشَجىْ ثىحذح ضّبْ اٌجىدح واالػزّبد ثىٍُخ اِصبس – جبِؼخ اٌمبهشح
ِٓ دَغّجش  7107حزً اِْ .
 إػذاد وزبة دًٌُ اإلسشبد اْوبدٍَّ ثىٍُخ اِصبس  -جبِؼخ اٌمبهشح ػبَ . 7102
 اجزُبص اِزحبْ اٌــ  TOFELثّجّىع  211دسجخ ثّشوض اٌٍغبد اْجٕجُخ واٌزشجّخ
اٌزخصصُخ ثجبِؼخ اٌمبهشح  72أغغطظ . َ 7102
 دوسح رذسَجُخ ػٓ رىصُف اٌّمشس اٌذساعٍ ثّشوض جبِؼخ اٌمبهشح ٌضّبْ اٌجىدح واٌزؼٍُُ
. َ7102
 ػضى ٌجٕخ اٌصذالخ اٌّصشَخ اْوصثىُخ .
ِٕ غك ثشٔبِج دثٍىَ اٌّششق اإلعالٍِ ِٓ  َ 7102حزً اِْ .
ِٕ غك عُّٕبس لغُ اِصبس اإلعالُِخ ثىٍُخ اِصبس جبِؼخ اٌمبهشح ثبٌزؼبوْ ِغ اٌجّؼُخ اٌّصشَخ
ٌٍذساعبد اٌزبسَخُخ ِٓ  7102حزً اِْ .
 ػضى ٌجٕخ رىصُفبد اٌؼّبسح اإلعالُِخ ثىٍُخ اِصبس جبِؼخ اٌمبهشح . َ 7102
 دوسح رذسَجُخ ػٓ اٌطالة واٌخشَجىْ ثّشوض جبِؼخ اٌمبهشح ٌضّبْ اٌجىدح واٌزؼٍُُ .َ7102
 دوسح رذسَجُخ ػٓ اإلسشبد اْوبدٍَّ ثّشوض جبِؼخ اٌمبهشح ٌضّبْ اٌجىدح واٌزؼٍُُ .َ7102
 سئُظ وحذح إداسح اْصِبد واٌىىاسس ثىٍُخ اِصبس – جبِؼخ اٌمبهشح ِٓ دَغّجش  7102حزً
اِْ .

 اٌّششذ اْوبدٍَّ ػًٍ ثشٔبِج رّهُذٌ اٌّبجغزُش ٌٍؼبَ اٌذساعٍ 7102 - َ 7102 / 7102
َ 7102 /
 ػضى ِجٍظ شئىْ خذِخ اٌجُئخ ورُّٕخ اٌّجزّغ ٌٍؼبَ اٌذساعٍ . َ 7102 – 7102
 أُِٓ ِجٍظ لغُ اِصبس اإلعالُِخ – وٍُخ اِصبس جبِؼخ اٌمبهشح ٌٍؼبَ اٌذساعٍ / 7102
. َ 7102 / 7102 -- َ7102
 ػضى ِجٍظ شئىْ اٌزؼٍُُ واٌطالة ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٍ  َ 7102 /7102حزً اِْ .
 اٌّشبسوخ فٍ اٌذوسح اْوًٌ ٌّٕزذي اٌزؼبوْ اإلعزشارُجٍ اٌّصشٌ اٌصٍُٕ فٍ اٌؼبصّخ
اٌصُُٕخ ثىُٓ ثّٕبعجخ ِشوس  21ػبَ ػًٍ اٌؼاللبد اٌذثٍىِبعُخ ثُٓ ِصش واٌصُٓ فٍ اٌفزشح
ٔ 72ىفّجش . َ 7102
 سحٍخ ػٍُّخ ِغ طٍجخ اٌفشلخ اٌشاثؼخ ثىٍُخ اِصبس  -جبِؼخ اٌمبهشح إًٌ اْلصش وأعىاْ
. َ7102 – 7112
 سحٍخ ػٍُّخ ِغ طٍجخ اٌفشلخ اٌشاثؼخ ثىٍُخ اِصبس – جبِؼخ اٌمبهشح إًٌ اإلعىٕذسَخ . َ 7102
 ػضى ثبٌٍجٕخ اٌخّبعُخ اٌّشىٍخ ِٓ ػُّذ وٍُخ اِصبس  -جبِؼخ اٌمبهشح ٌّؼبَٕخ وفحص
اٌّضجىطبد اْصشَخ فٍ لضبَب رهشَت اِصبس وِب إرا وبٔذ رخضغ ٌمبٔىْ حّبَخ اِصبس سلُ
ٌ 002غٕخ . 0222
 ػضى صُ سئُظ اٌٍجٕخ اٌّشىٍخ ِٓ ػُّذ وٍُخ اِصبس – جبِؼخ اٌمبهشح ٌششاء اٌىزت اٌؼٍُّخ
ٌّىزجبد اٌىٍُخ ِٓ ِؼشض اٌىزبة . َ7102 / 7102 - َ 7102 / 7102
 ػضى ثىٕزشوي اِزحبٔبد اٌفشلخ اْوًٌ واٌضبٌضخ واٌشاثؼخ ثىٍُخ اِصبس – جبِؼخ اٌمبهشح .
 ػضى ٌجٕخ وحذح اٌىزبة اٌجبِؼٍ . َ 7102 / 7102
 اٌّشبسوخ فٍ فؼبٌُبد ٔذوح " اِصبس واٌحضبسح اإلعالُِخ فٍ ِذْ طشَك اٌحشَش وػاللزهب
ثّصش " ثّحبضشح رحذ ػٕىاْ " اِصبس واٌحضبسح فٍ وادٌ فشغبٔخ ػًٍ طشَك اٌحشَش " فٍ
 71فجشاَش . 7102
ِ غزشبس اٌٍجٕخ اٌشَبضُخ ثبرحبد طالة وٍُخ اِصبس – جبِؼخ اٌمبهشح .
 دوسح رضمُفُخ ػٓ اٌذساعبد االعزشارُجُخ وآِْ اٌمىٍِ ثىٍُخ اٌذفبع اٌىطٍٕ ثأوبدَُّخ ٔبصش
اٌؼغىشَخ اٌؼٍُب ورٌه خالي اٌفزشح ِٓ  2-2فجشاَش . َ 7102

شهادات التقدير
 رهٕئخ ِٓ أعشح وٍُخ اِصبس ػًٍ اٌزفىق اٌذساعٍ وحصىٌٍ ػًٍ اٌّشوض اْوي ثبٌفشلخ
اٌضبٌضخ . َ 7112
 شهبدح رمذَش ِٓ سَبدح اٌجّؼُبد اٌؼٍُّخ ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌشػبَخ اٌشجبة ثجبِؼخ
اٌمبهشح ورٌه ٌّشبسوزٍ فٍ اٌّؤرّش اٌؼٍٍّ اٌضبٍٔ ( شجبة اٌجبِؼخ ػًٍ طشَك اٌجحش
اٌؼٍٍّ ِبسط . َ 7112
 شهبدح رمذَش ِٓ وٍُخ اِصبس – جبِؼخ اٌمبهشح ٌحصىٌٍ ػًٍ دسجخ اٌٍُغبٔظ ثزمذَش
جُذ جذاَ ِغ ِشرجخ اٌششف . َ 7112
 شهبدح رمذَش ورهٕئخ ِٓ ػُّذ وٍُخ اِصبس جبِؼخ اٌمبهشح ثّٕبعجخ رؼٍُُٕ ِؼُذا َبٌىٍُخ
فٍ ربسَخ أوزىثش . َ 7112
 شهبدح رمذَش ِٓ ٔبدٌ أػضبء هُئخ اٌزذسَظ ثجبِؼخ اٌمبهشح ٔىفّجش . َ 7112
 شهبدح رمذَش ِٓ وٍُخ اِصبس جبِؼخ اٌمبهشح ػًٍ اٌّجهىداد اٌغُش ػبدَخ فٍ إٔجبح
دوسح اٌحفبئش ثبٌّشوض اٌؼٍٍّ ٌّصبس ثشّبي عُٕبء . َ 7101
 شهبدح رمذَش ِٓ طالة لغٍّ اِصبس اٌّصشَخ واإلعالُِخ ثبٌفشلخ اٌشاثؼخ  ،طالة دفؼخ
. َ 7100 – 7101
 شهبدح رمذَش ِٓ إداسح اٌّؤرّش اٌذوٌٍ اْوي ٌؼصىس ِب لجً اٌزبسَخ فٍ اٌىطٓ اٌؼشثٍ
ٔىفّجش . َ 7107
 شهبدح رمذَش ِٓ وٍُخ اِصبس – جبِؼخ اٌمبهشح ٌحصىٌٍ ػًٍ دسجخ اٌّبجغزُش ثزمذَش
ِّزبص ِغ طجغ اٌشعبٌخ ػًٍ ٔفمخ اٌجبِؼخ ورجبدٌهب ِغ اٌجبِؼبد اْخشي . َ 7107
 شىش ورمذَش ِٓ إداسح عُّٕبس اِصبس اإلعالُِخ اٌزٌ َمُّه لغُ اِصبس اإلعالُِخ وٍُخ
اِصبس – جبِؼخ اٌمبهشح ثبٌزؼبوْ ِغ اٌجّؼُخ اٌّصشَخ ٌٍذساعبد اٌزبسَخُخ ػًٍ
ِشبسوزٍ اٌفؼبٌخ ِىعُ . َ 7102 – 7107
 شىش ورمذَش ِٓ إداسح اٌّؤرّش اٌذوٌٍ اْوي ٌّصبس اإلعالُِخ فٍ اٌّششق اإلعالٍِ
ٌّشبسوزٍ فٍ رٕظُُ اٌّؤرّش وِشبسوزٍ ثىسلخ ثحضُخ . َ 7102

 شىش ورمذَش ِٓ ِشوض اٌفبساثٍ ٌٍذساعبد واالعزشبساد واٌزذسَت ٌّشبسوزٍ فٍ رٕفُز
ثشٔبِج اٌذوسح اٌزضمُفُخ سلُ (ٌ )0طالة اٌٍغبد اٌششلُخ ثبٌجبِؼبد اٌّصشَخ اٌزٍ
ألبِهب اٌّشوض . َ 7102
 شىش ورمذَش ِٓ وٍُخ اٌذفبع اٌىطٍٕ ثأوبدَُّخ ٔبصش اٌؼغىشَخ اٌؼٍُب ٌّشبسوزٍ فٍ
اٌذوسح اٌزضمُفُخ ٌٍذساعبد االعزشارُجُخ وآِْ اٌمىٍِ خالي اٌفزشح ِٓ  2-2فجشاَش
. َ 7102

المواد التي قمت بتدريسها
 ػّبسح اٌّششق اإلعالٍِ (ِٕ )0ز اٌمشْ (  0هـ  ) َ 2 /حزً اٌمشْ (  2هـ ، ) َ 02 /
اٌّغزىي اٌضبٌش  /وٍُخ اِصبس  ،جبِؼخ اٌمبهشح  ،ثىبٌىسَىط.
 ػّبسح اٌّششق اإلعالٍِ (ِٕ )7ز اٌمشْ (  01هـ  ) َ 02 /حزً اٌمشْ (  02هـ ، ) َ 71 /
اٌّغزىي اٌشاثغ  /وٍُخ اِصبس  ،جبِؼخ اٌمبهشح  ،ثىبٌىسَىط .
 اٌؼّبسح اإلعالُِخ فٍ آعُب اٌىعطً  ،اٌّغزىي اٌشاثغ  ،وٍُخ اِصبس  ،جبِؼخ اٌمبهشح ،
ثىبٌىسَىط .
 ربسَخ اٌّششق اإلعالٍِ  ،اٌّغزىي اٌضبٌش  ،وٍُخ اِصبس  ،جبِؼخ اٌمبهشح  ،اٌّغزىي اٌضبٌش ،
ثىبٌىسَىط .
 دساعخ حضبسَخ ِمبسٔخ ثُٓ دوي اٌّششق اإلعالٍِ  ،اٌّغزىي اٌشاثغ  ،وٍُخ اِصبس  ،جبِؼخ
اٌمبهشح  ،دثٍىَ اٌّششق اإلعالٍِ  ،دسعبد ػٍُب .
 دساعخ حضبسَخ ِمبسٔخ ثُٓ دوي ِصش ودوي اٌّششق اإلعالٍِ  ،اٌّغزىي اْوي  ،وٍُخ اِصبس
 ،جبِؼخ اٌمبهشح  ،دثٍىَ اِصبس اإلعالُِخ  ،دسعبد ػٍُب .
 ػّبسح إعالُِخ (  ِٓ ) 0صذس اإلعالَ حزً ٔهبَخ اٌؼصش اٌفبطٍّ  ،اٌّغزىي اٌضبٌش  ،وٍُخ
اِصبس  ،جبِؼخ اٌمبهشح  ،دثٍىَ ربسَخ اٌفٓ  ،دساعبد ػٍُب .
 اٌؼّبسح اإلعالُِخ فٍ آعُب اٌىعطً وإَشاْ واٌهٕذ  ،اٌّغزىي اٌضبٌش  ،وٍُخ اِصبس  ،جبِؼخ
اٌمبهشح  ،دثٍىَ اِصبس اإلعالُِخ  ،دساعبد ػٍُب .

