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  جامعة القاهرة

  كلية اآلثار ـ قسم الترميم

  السيرة الذاتية

    البيانات الشخصية

  عمر محمد أحمد عبد الكريم  االسم

  1967-1-31  تاريخ الميالد

   العربيةمصرجمهورية  –القليوبية   محل الميالد

  مصري  الجنسية

  متزوج  الحالة االجتماعية

  يم اآلثار صيانة وترمأستاذ مساعد  الوظيفة أو المهنة

  قسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة  جهة العمل

  ) كلغة أم(العربية ـ   اللغات التي يجيدها

  ةاللغة اإنجليزيـ 

  )متوسط(ـ اللغة البولندية 

  ليسانس ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة 1989ـ   الشهادات العلمية

  ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة اآلثارترميم  تمهيدي ماجستير 1991ـ 

 دراسات تجريبية وتطبيقية فـي  :في موضوع ماجستير صيانة وترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة   1995ـ 

  عالج وصيانة المنسوجات األثرية

  :في موضوع بولندا   ـ كراكوف الجامعة االقتصادية ـ درجة الدكتوراه من2000ـ 
 - Application of Fungicides and Polymers in Preservation of Linen Textiles. 

 أستاذ مساعد من لجنة ترقية األساتذة واألساتذة المساعدين لآلثار االسالمية والترميم ـ جمهورية مصر 2006ـ ابريل 

  العربية

  1995 حتى 1989 من ـ معيدا بقسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة  الوظائف

  2000 حتى 1995 ـ مدرس مساعد بقسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة

  2006 حتى 2001 ـ مدرس ترميم اآلثار ـ بقسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة

   حتى اآلن2006  ترميم اآلثار ـ بقسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرةأستاذ مشاركـ 

 2005اليرموك ـ األردن من  ـ كلية اآلثار ـ جامعة ا صيانة المصادر التراثية   ترميم اآلثار ـ بقسم  أستاذ مشارك ـ

  2008حتى 

 اجتياز الدورة التدريبية علي تقنيات استخدام الميكروسكوب االلكتروني الماسح ـ كليـة العلـوم ـ جامعـة      1993ـ   الخبرات واألنشطة

  القاهرة

لدورة التدريبية علي  استخدامات وتطبيقات جهاز حيود األشعة السينية ـ كلية العلوم ـ جامعة  اجتياز ا1994ـ 

  القاهرة

 حاصل علي منحة بولندية لدراسة الدكتوراه في ترميم وصيانة اآلثار في إطار 2000 إلي أكتوبر 1996ـ من ديسمبر 

 صراتفاقية التعاون بين وزارتي التعليم العالي بكل من بولندا وم

 الدراسة والتدريب علي طرق وأساليب عـالج وصـيانة المنـسوجات            1999 يناير   12 إلي   1998 أكتوبر   12ـ من   

  ,The Textile Conservation Center, Hampton Court Palace, Englandبمركز صيانة المنسوجات بلنـدن  

البريطاني ومتحـف فيكتوريـا وألبـرت       وذلك مع عمل زيارات وتدريبات ميدانية بمتاحف مختلفة بانجلترا كالمتحف           

  ومتحف العلوم وغيرهم

 عمل تطبيقات عملية لطرق وأساليب عالج وصيانة المنسوجات األثرية بمتحف           1999 أكتوبر   2 سبتمبر إلي    11ـ من   
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 وذلك مع عمل زيارات وتـدريبات  Textile Museum of Lyon, Francالمنسوجات التاريخية بمدينة ليون بفرنسا 

   بمتاحف مختلفة أخري بمدينة ليون كمتحف الفنون وغيرهميدانية

 الدراسة والتدريب علي طرق وأساليب عالج وصـيانة المنـسوجات           1999 نوفمبر   21 إلي   1999 أكتوبر   31ـ من   

 Hungarian National Museum, and Faculty of Fineبمتحف المجر القومي وكلية الفنون الجميلة ببودابست 

Art in Budapes   والحصول علي دورة تدريبية علي استخدام البوليمرات واللواصق في مجال صيانة وترميم اآلثـار

 وذلك مع عمل زيارات وتـدريبات ميدانيـة   Faculty of Fine Art in Budapesمن كلية الفنون الجميلة ببودابست 

  بمتاحف مختلفة بمدينة بودابست ـ المجر

   بشرائط من التابستري المصبوغة ـ المتحف القبطي ـ القاهرة ترميم وصيانة رداء أثري مزخرف1994ـ 

 االشتراك في مشروع ترميم وصيانة مكتبة ومتحف القصر العيني بكلية طب القصر العيني ـ جامعة القاهرة  1996ـ 

  ـ مع مجموعة العمل بمركز صيانة اآلثار والمخطوطات ومقتنيات المتاحف ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة

 االشتراك في عالج وصيانة بعض القطع النسجية القديمة بمعهد صيانة المنسوجات بقصر هامبتون بلندن ـ  1998ـ 

  انجلترا

 ترميم وصيانة ثالثة قطع نسيجية أثرية مصرية ترجع للعصر الفرعوني بمتحف المنسوجات بمدينـة ليـون                 1999ـ  

  بفرنسا

   بمتحف المنسوجات بمدينة ليون بفرنسا ترميم وصيانة قطع نسيجية أثرية قبطية مصرية1999ـ 

   ترميم وصيانة مفرش أثري بمتحف المجر القومي ـ ببودابست ـ المجر1999ـ 

   االشتراك في ترميم وصيانة بعض قطع من نسيج الجوبالن ـ بمتحف الفافل بمدينة كراكوف ـ بولندا2000ـ 

سالمي بمتحف الفافل بمدينة كراكوف ـ بولندا ـ    االشتراك في عالج وتعقيم خيمة تركية وبعض السجاد اال2000ـ 

  مع مجموعة العمل بقسم الميكروبيولوجي ـ الجامعة الزراعية بكراكوف ـ بولندا

 رئيس فريق العمل بمركز صيانة اآلثار والمخطوطات ومقتنيات المتاحف ـ كلية اآلثار  جامعة القـاهرة ـ    2003ـ 

  صر القاجاري بقاعة أحمد لطفي بمبني القبة ـ جامعة القاهرة لصيانة وترميم وعرض سجادة قديمة ترجع للع

 االشتراك في عالج وصيانة مجموعة من السجاد بالجناح الجمهوري ـ بمبني القبة ـ جامعة القاهرة ـ مع    2004ـ 

  مجموعة العمل بمركز صيانة اآلثار والمخطوطات ومقتنيات المتاحف ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة

 عالج وصيانة وترميم العديد من القطع األثرية بمتحف التراث األردنى ـ كلية اآلثار ـ جامعـة    2008 ـ  2005ـ 

  اليرموك ـ اربد ـ األردن

  2008ـ جائزة جامعة القاهرة التشجيعية فى مجال العلوم االنسانية لعام   الجوائز

   ـ جامعة القاهرة2008ـ جائزة النشر الدولى لعام 

مشروع مشترك مع بالد حوض البحر األبيض  (MEDCOLOURTECH PROJECTالمنسق العلمي لمشروع ـ   عالمشاركة بالمشاري

 ـ عن الجانب األردني ـ كلية اآلثار ـ جامعـة اليرمـوك ـ اربـد ـ         )المتوسط والممول من قبل االتحاد األوروبي

 األردن

ترميم املنسوجات األثرية املصرية مع التطبيق العملى علـى          استراجيات جديدة لعالج وصيانة و     "ـ الباحث الرئيسى للمشروع العلمى      

 الممول من قبل صندوق تنمية البحـوث والتكنولوجيـا   " بعض القطع النسيجية املختارة من متحف كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة  
STDF 

ــوير أداء  دورات تطــ

  أعضاء الهيئة التدريسية

 المهارات اإلدارية ـ ضمن برنامج تنميـة قـدرات    نمية ت ـ حضور دورة 20/12/2004 الى 18/12/2004 من ـ

   ـ جامعة القاهرة ـ كلية اآلثارأعضاء هيئة التدريس والقيادات

 ـ حضور دورة تنمية مهارات رعاية الشباب ـ ضمن برنامج تنمية قدرات   26/12/2004 الى 25/12/2004من ـ 

  ثار ـ جامعة القاهرة ـ كلية اآلأعضاء هيئة التدريس والقيادات

 ـ حضور دورة أساليب البحث العلمي ـ ضمن برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة   6/1/2005 الى 4/1/2005من ـ 

   ـ جامعة القاهرة ـ كلية اآلثارالتدريس والقيادات
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 ـ حضور دورة مهارات التفكيرـ ضمن برنامج تنمية قدرات أعـضاء هيئـة    10/1/2005الى  8/1/2005من  ـ 

  ـ جامعة القاهرة ـ كلية اآلثار التدريس والقيادات

 ـ حضور دورة مهارات العرض الفعال ـ ضمن برنامج تنمية قدرات أعضاء   17/1/2005 الى 15/1/2005من ـ 

   ـ جامعة القاهرة ـ كلية اآلثارهيئة التدريس والقيادات

يـة قـدرات   ضمن برنامج تنم ـ حضور دورة طرق حديثة في التدريس ـ   2005 / 7 / 12 الى 9/7/2005ـ من 

   ـ جامعة القاهرة ـ كلية اآلثارأعضاء هيئة التدريس والقيادات

ضمن برنامج تنميـة قـدرات    ـ حضور دورة اتخاذ القرارات وحل المشكالت ـ   9/8/2005 الى 6/8/2005ـ من 

   ـ جامعة القاهرة ـ كلية اآلثارأعضاء هيئة التدريس والقيادات

ضمن برنامج تنمية قدرات أعـضاء  ة مهارات االتصال الفعال ـ   ـ حضور دور 5/7/2005 الى 2/7/2005ـ من 

   ـ جامعة القاهرة ـ كلية اآلثارهيئة التدريس والقيادات

 ـ مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية ـتشغيله واستخداماته : ـ حضور دورة التعامل مع جهاز العرض الرأسي

  . المملكة األردنية الهاشمية–جامعة اليرموك 

مركز تطوير أداء دورة الثقافة المكتبية لعضو هيئة التدريس والبحث عن المعلومات في مكتبات عالمية ـ ـ حضور 

  . المملكة األردنية الهاشمية– جامعة اليرموك ـالهيئة التدريسية 

 جامعة ـ مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية ـ (APA)ـ حضور دورة كتابة تقرير البحث ودليل النشر العلمي 

  . المملكة األردنية الهاشمية–ليرموك ا

 مركز تطوير أداء ـأنماط االشراف على الرسائل واألطروحات الجامعية :  حضور دورة بعنوان19/4/2005ـ 

  . المملكة األردنية الهاشمية– جامعة اليرموك ـالهيئة التدريسية 

 مركز تطوير أداء الهيئة ـبحث العلمي اعداد مشاريع البحوث وطلب الدعم لل:  ـ حضور دورة بعنوان3/5/2005ـ 

  . المملكة األردنية الهاشمية– جامعة اليرموك ـالتدريسية 

 مركز تطوير أداء الهيئة ـ SPSS ـ حضور دورة بعنوان تحليل البيانات فى البحث العلمى باستخدام 8/5/2005ـ 

  . المملكة األردنية الهاشمية– جامعة اليرموك ـالتدريسية 

 مركز تطوير أداء الهيئة ـ Latexعداد األبحاث العلمية باستخدام برنامج إ:  ـ حضور دورة بعنوان17/10/2005ـ 

  . المملكة األردنية الهاشمية– جامعة اليرموك ـالتدريسية 

 ـ مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية ـحماية حقوق الملكية الفكرية :  ـ حضور دورة بعنوان27/12/2005ـ 

  . المملكة األردنية الهاشمية–ك جامعة اليرمو

 مركز تطوير أداء الهيئة ـطرق الوقاية والعالج : فيروسات الحاسوب:  ـ حضور دورة بعنوان30/5/2006ـ 

  . المملكة األردنية الهاشمية– جامعة اليرموك ـالتدريسية 

 جامعـة  ـتدريـسية    مركز تطوير أداء الهيئة الـ (Tempus Projects) ـ حضور دورة بعنوان  7/11/2006ـ 

  . المملكة األردنية الهاشمية–اليرموك 

 ـ  ”The Eus Seventh Research Framework Program 2007-2013“ حضور دورة بعنوان 3/4/2007ـ 

  . المملكة األردنية الهاشمية– جامعة اليرموك ـمركز تطوير أداء الهيئة التدريسية 

 The EUS seventh Research : والتى جاءت تحت عنوانمشاريع االتحاد األوربى السابععن دورة ـ 

framework Programالمملكة األردنية الهاشمية– جامعة اليرموك ـ مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية  ـ .  

التخطيط االستراتيجي بكلية الهندسة ـ مركز ضمان دورة  ـ حضور دورة 18/11/2008 الى 17/11/2008ـ 

  امعة القاهرةالجودة واالعتماد بج

 ـ حضور دورة اعداد االستبيانات بكلية التخطيط العمراني ـ مركز ضمان 18/11/2008 الى 2008م17/11ـ 

  الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة

ضمن برنامج تنمية  ـ حضور دورة معايير الجودة في العملية التدريسية ـ  13/10/2008 الى 11/10/2008ـ 
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   ـ جامعة القاهرةس والقياداتقدرات أعضاء هيئة التدري

ضمن برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة  ـ حضور دورة الساعات المعتمدة ـ  21/1/2009 الى 19/1/2001ـ 

   ـ جامعة القاهرةالتدريس والقيادات

   ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة2009ـ عضو اللجنة المنظمه لمؤتمر الالبيرانت   أنشطة أخري

ويم وتطوير األداء الجامعي بكلية اآلثار ـ جامعة القاهرة ـ من خالل فرقـة عمـل البحـوث      المشاركة في تقـ 

 والدراسات العليا ـ وحدة تقويم وتطوير األداء الجامعي بكلية اآلثار  

  المشاركة في تطوير المناهج الدراسية بقسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرةـ 

ئحة الدراسة لمرحلتى البكالوريوس والماجستير وذلك فى قسم صيانة المصادر التراثية           االشتراك فى تطوير الال   ـ  

 . المملكة األردنية الهاشمية– جامعة اليرموك – كلية اآلثار واألنثروبولوجيا –

إلقاء عدد من المحاضرات بالمجلس األعلى لآلثار تحت موضوع الوسائل العلمية للتحقق مـن أصـالة القطـع                  ـ  

ة ـ وذلك ضمن برنامج تأهيل ورفع كفاءة األثريين العاملين بالمطارات والموانيء المصرية للتحقق مـن   النسيجي

 .أصالة المضبوطات

   اآلثار ـ جامعة القاهرةالمشاركة واإلشراف علي بعض األنشطة الطالبية بكليةـ 

انة وترميم اآلثار بمختلف أنحاء ـ المشاركة فى العديد من المؤتمرات وورش العمل الدولية والمحلية فى مجال صي       

  العالم

  ـ رئيس لجنة متابعة جودة آداء أعضاء هيئة التدريس بقسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة

  :ـ التدريس بقسم ترميم اآلثار ـ بكلية اآلثار ـ جامعة القاهرة للمقررات الدراسية التالية  أعمال التدريس

  أوال مرحلة الليسانس

 ) الفرقة األولى عام ( العضوية بادىء ترميم اآلثارم •

  )الفرقة الرابعة(عالج وصيانة المنسوجات والسجاد  •

  ) الفرقة الرابعة(تقنيات المنسوجات والسجاد  •

 ) الفرقة الرابعة(عالج وصيانة اآلثار العضوية  •

  )الفرقة الرابعة(تلف اآلثار بالحشرات والكائنات الدقيقة وطرق الوقاية منهم  •

  ثانيا مرحلة الدراسات العليا

 ) ثانية دبلوم ترميم اآلثار(تقنيات وعالج وصيانة المنسوجات والسجاد  •

 ) ثانية دبلوم ترميم اآلثار(تلف اآلثار بالحشرات والكائنات الدقيقة وطرق الوقاية منهم  •

  :دراسية التاليةـ االنتداب للتدريس بقسم ترميم اآلثار ـ بكلية اآلثار ـ فرع الفيوم للمقررات ال

    2005 - 2001ـ من )  الفرقة الرابعة(عالج وصيانة المنسوجات والسجاد  •

    2005 - 2001ـ من )  الفرقة الرابعة(تقنيات المنسوجات والسجاد  •

   2003 - 2001ـ من ) الفرقة الثالثة) (عضوية(تكنولوجيا المواد والصناعات القديمة  •

  ثار ـ كلية الفنون الجميلة ـ جامعة المنيا للمقررات الدراسيةـ االنتداب للتدريس بقسم ترميم اآل

  2005 ـ 2001ـ من ) الفرقة الثانية(تكنيك وترميم المنسوجات  •

  2005 ـ 2001ـ من ) الفرقة الرابعة(دراسات تطبيقية في حقل ترميم اآلثار  •

  2005 ـ 2001ـ من ) تمهيدي ماجستير(دراسات حقلية في ترميم اآلثار  •

داب للتدريس بقسم ترميم اآلثار ـ بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم اآلثار ـ األسكندرية ـ للمقررات    ـ االنت

  :الدراسية التالية

   2004 / 2003ـ عام ) الفرقة الثانية( حفر وتشكيل األخشاب  •

 2004 / 2003ـ عام ) الفرقة الثانية( عالج وصيانة األخشاب  •

  2005 - 2001ـ من )  الفرقة الرابعة (تقنيات المنسوجات والسجاد •
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 أثناء اعارته  جامعة اليرموك- كلية االثار –المواد الدراسية التي قام بتدريسها بقسم صيانة المصادر التراثية ـ 

   باألردن

  أوال مرحلة البكالوريوسـ 

   مقدمة في صيانة المصادر التراثية 101م ت 

  يمها طرق صيانة المواد األثرية وترم201م ت 

   التقنيات القديمة 203م ت  

   الصيانة الوقائية310م ت 

   عالج وصيانة المنسوجات والجلود430م ت 

 ثانيا مرحلة الماجستيرـ 

  أ ماجستير ادارة المصادر التراثيةـ 

  )مساق متقدم( الصيانة الوقائية 651م ت 

  ب ماجستير صيانة المصادر التراثيةـ 

  )مادة استدراكية(ر التراثية   مقدمة في صيانة المصاد101م ت 

  )مادة استدراكية( طرق صيانة المواد األثرية وترميمها  201م ت 

   عمليات الصيانة والترميم650م ت 

  )مساق متقدم( الصيانة الوقائية 651م ت 

   مشروع تخرج في ادارة وصيانة التراث الحضاري690م ت 

 A member life in ICBCP Group, International Conference on Biodeterioration of •  عضوية الجمعيات العلمية
Culture Property  

• A member life in the Arab Archaeologists Society 
• A member life in the Arab Science Society for Polymers Technology  

االشراف على الرسـائل    

  العلمية 

ن الكتانية األثرية ـ تطبيقا علي مختارات من المتحف المصري ـ رسـالة    ـ دراسة تطبيقية في عالج وصيانة األكفا

  قسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرةماجستير ـ 

ـ دراسات علمية تجريبية وتطبيقية في عالج وصيانة األحجار الجيرية في بعض المباني األثرية في مصر من التلـف    

ـ    ـ دراسات تجريبية وتطبيقية  قسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرة   الميكروبيولوجي ـ رسالة ماجستير 

  قسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرةفي عالج وصيانة المواد اإلثنوجرافية العضوية ـ رسالة ماجستير ـ 

طبيقـا علـي نمـاذج مختـارة     ـ عالج وصيانة بعض اآلثار السيلولوزية بمدينة األسكندرية من التلف الفطـري ـ ت  

  قسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرةـ رسالة ماجستير ـ ) منسوجات قطنية ـ بردي(

 Conservation of Dyed Textile Artifacts عالج وصيانة المنسوجات المصبوغة في متحف التراث األردنيـ 

in Museum of Jordanian Heritageالمصادر التراثية ـ كلية اآلثار ـ جامعة اليرموك ـ قسم صيانة وادارة  

 An Analytical Study of Old Textiles Dyes and Dyeing Techniques: Ottoman Textiles from ـ   مناقشة الرسائل العلمية
the Museum of Jordanian Heritage as a Case Study  

 لتراثية ـ كلية اآلثار ـ جامعة اليرموك ـ اربد ـ األردنـ قسم صيانة وادارة المصادر اـ رسالة ماجستير  

 The Assessment of the Education Role تقييم الدور التعليمي لمتحف التراث األردني في جامعة اليرموكـ 

of the Museum of Jordanian Heritage at Yarmouk University   ـ قسم صيانة وادارة ـ رسالة ماجستير

  راثية ـ كلية اآلثار ـ جامعة اليرموك ـ اربد ـ األردنالمصادر الت

 Conservation of Dyed Textile Artifacts عالج وصيانة المنسوجات المصبوغة في متحف التراث األردنيـ 

in Museum of Jordanian Heritage   اثية ـ كلية اآلثار ـ   ـ قسم صيانة وادارة المصادر الترـ رسالة ماجستير

 جامعة اليرموك ـ اربد ـ األردن

ـ دراسة تأثير غازات التلوث الجوى على ألياف الصوف المصبوغة مع عمل تطبيقات عملية على سجادة صاله مـن                   
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  قسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرةـ رسالة ماجستير ـ العصر التركي 

ـ رسـالة  لود األثرية وطرق عالجها وصيانتها تطبيقا على بعض النماذج المختـاره   ـ دراسة فى العوامل المتلفة للج

  قسم ترميم اآلثار ـ كلية اآلثار ـ جامعة القاهرةماجستير ـ 

ـ رسالة ماجستير ـ  ـ عالج وصيانة منسوجات األعالم القديمة مع عمل تطبيقات عملية على بعض النماذج المختارة  

  اآلثار ـ جامعة القاهرةقسم ترميم اآلثار ـ كلية 

 Tera, F.M., Abdel-Hamied, H., Abdel-Kareem, O., (1994): Effect of Different Aging .[1]  المطبوعات
Methods on The Surface Morphology of Raw Linen Fabric, Part: 1: In: Fourth 
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Scientific & Technology, National Committee of Pure   & Applied, 27-29 september 
1994 
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