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  ةـــــــــيرة الذاتيـــالس

  

     المعلومات الشخصية:

  

  محمدى فتحى محمد عبد النبى اإلسم: -
  26/8/1984 تاريخ الميالد: -
  محافظة القليوبية  محل الميالد: -
  مصرى :الجنسية -
   متزوج الحالة اإلجتماعية: -
   قسم اآلثار المصرية - درس مساعد م الوظيفة: -
  (الخط القبطى) القديمة يةر مصاللغة ال التخصص: -
  جامعة القاهرة –كلية اآلثار  محل العمل: -
 moh_fat_2200@yahoo.com البريد اإللكترونى: -

                                muhammady.fathy@cu.edu.eg  

                  muhammady2200@outlook.com   

  

  

  دات الحاصل عليها:الشها

  
جامعــة القــاهرة بتقــدير  –كليــة اآلثــار  –ليســانس اآلثــار المصــرية مــن قســم اآلثــار المصــرية  2005 -
  .ام جيد جًدا مع مرتبة الشرفع
   .معيًدا بقسم اآلثار المصرية 2007 - 
  .درجة 500المحلى بتقدير   Toefl حصل على الـ 2007 - 
  .اجتاز السنة التمهيدية للماجستير 2008 - 
  جامعة القاهرة. - من مركز الحساب العلمى  ICDLدورة  2008 - 
 التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعــةمع ل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز و حصال 2012 -

  .حضارية"-تحت عنوان "سبل ومنهجية تعليم اللغة القبطية دراسة لغوية
  .تحت عنوان: "الوصية فى النصوص القبطية" التسجيل لدرجة الدكتوراة 2013 مايو -
  

  :FLDC مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة دورات
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  .)20/10/2008إلى   18/10/2008فى الفترة من ( انب المالية والقانونية دورة الجو  -
  ).2/4/2009إلى  31/3/2009 من رةفى الفت( النشر العلمى  -
  ).28/10/2009إفى  26/10/2009نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب   (فى الفترة من  -
  ).7/7/2010إلى  5/7/2010اإلتجاهات الحديثة فى التدريس  (فى الفترة من  -
  ).11/5/2011إلى  9/5/2011يير الجودة فى العملية التعليمية  (فى الفترة من امع -
  ).9/5/2012إلى  7/5/2012مهارات اإلتصال فى انماط التعليم المختلفة (فى الفترة من  -
  
  :جامعة القاهرة - مركز ضمان الجودة واالعتماد ورش عمل -

  

  .13/2/2013فى  "المعايير االكاديمية للبرنامج الدراسى" -1
  .18/2/2013فى  "توصيف البرنامج والمقرر الدراسى" -2
  .20/2/2013فى  "تقرير البرنامج والمقرر الدراسى" -3
  .25/2/2013فى  "المشاركة المجتمعية" -4
  .27/2/2013 فى "إعداد استبيانات التغذية الراجعة والتحليل اإلحصائى للبيانات" -5
  .  4/3/2013فى  "اإلرشاد االكاديمى فى ضوء اعتماد المؤسسات التعليمية" -6
  .11/3/2013فى  "ية للمؤسسة التعليميةاالستراتيجخطة ال" -7
  
  ورش عمل ومؤتمرات: -

  
  من جامعة القاهرة. "How to write Proposal"ورشة عمل تحت عنوان : 2008 -
ة عمل "توثيق آثار مصر القبطية التحــديات والحلــول" بــالمجلس حضور ورش 2009مايو  30-31 -

  األعلى لآلثار فى الفترة.
ــــدولى األول للدراســــات القبطيــــة "الحيــــاة فــــى مصــــر خــــالل  21-23/9/2010 - حضــــور المــــؤتمر ال

  العصر القبطى" بمكتبة اإلسكندرية.
  معة القاهرة فى الفترة.لنشر بجاالتقنيات الحديثة من مركز ا عندورة تدريبية  1-5/4/2012 - 
فــى العــالم االشــتراك فــى تنظــيم المــؤتمر الــدولى األول لعصــور مــا قبــل التــاريخ  15-19/9/2012 -
  ربى بجامعة القاهرة.الع
عــن "المواقــع األثريــة أهميتهــا جامعــة القــاهرة  –حضــور ورشــة عمــل فــى كليــة اآلثــار  23/4/2013 -

  .ومشاكلها وكيفية الحفاظ عليها
تحـــت  حضـــور ورشـــة عمـــل فـــى المعهـــد العلمـــى الفرنســـى لآلثـــار الشـــرقية 5/12/2013، 25/11 -

  ".منهجية البحث فى جمع المصادر ودراستهاعنوان "
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  رى:ـــــدورات اخ

  

المشاركة فى تدريب طــالب كليــة اآلثــار علــى الحفــائر فــى المركــز العلمــى بشــمال ســيناء لمــدة ثــالث  -
  ايام فى منطقة تل ابوصيفى. 

  ة عمل بالكلية عن اإلتصال الفعال والتفكير الفعال. حضور ورش -
جامعــة القــاهرة فــى األمــاكن األثريــة  –كليــة اآلثــار  –القيام بــالرحالت العلميــة بقســم اآلثــار المصــرية  -

المختلفة فى الجيزة، سقارة، ابو صير، اإلســكندرية، األقصــر واســوان، والمتحــف المصــرى والقبطــى مــن 
  وحتى اآلن. 2007عام 

الحرص الدائم والمستمر على حضور المحاضرات العلمية والمواسم الثقافيــة والمناســبات العلميــة فــى  -
  مجال علم المصريات واآلثار.


