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 :المؤهالت العلمية: ثانيا 

 ـ كلية األثارـ   حاصل على ليسانس آثار اسالمية من قسم اآلثار اإلسالمية
مع مرتبة الشرف،  م بتقدير عام جيد جدا1334دور مايو  جامعة القاهرة
 .والترتيب األول

  ـ كلية  من قسم اآلثار اإلسالمية اآلثار اإلسالميةفى حاصل على الماجستير
مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة  بتقدير ممتاز جامعة القاهرة األثار ـ

والمعتمدة من السيد األستاذ  13/6/1336بتاريخ معة وتبادلها مع الجامعاتالجا
المتداولة في ود النق"  هاوموضوع ،49/9/1336رئيس الجامعة في / الدكتور

 ."دراسة أثرية فنية  – مصر زمن الحملة الفرنسية
 ـ كلية  من قسم اآلثار اإلسالمية اآلثار اإلسالميةفي  هحاصل على درجة الدكتورا

بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة  جامعة القاهرة  ثاراآل
م والمعتمدة من السيد 49/0/1344الجامعة وتبادلها مع الجامعات بتاريخ 
النقوش "  وموضوعها م 03/0/1344األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ 

السادس /الكتابية على النقود والتحف المعدنية منذ بداية القرن العاشر الهجري 
 ."  الثامن عشر الميالدي/عشر الميالدي الى نهاية القرن الثاني عشر الهجري 

 :رج الوظيفى دالت: ثالثا 

 ـ  جامعة القاهرة   ثارآلـ كلية ا عين في وظيفة معيد بقسم اآلثار اإلسالمية
 . م5/6/1331اعتبارا من 

   رـ  جامعة آلثاـ كلية ا بقسم اآلثار اإلسالميةمدرس مساعد عين في وظيفة
 . م1/43/1336اعتبارا من القاهرة  
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 ـ  جامعة القاهرة   ثارآلـ كلية ا عين في وظيفة مدرس بقسم اآلثار اإلسالمية
   . م15/5/1344اعتبارا من 

  ـ كلية اآلثار ـ  جامعة  بقسم اآلثار اإلسالمية استاذ مساعدعين في وظيفة
   . م6/1349اعتبارا من القاهرة  

  النشاط العلمي والثقافي: رابعا 

  تدريسها تمالمقررات الدراسية التي: 

 . لبكلوريوسمرحلة ا: أ 

 المملوكي والمعاصر له في المشرق والمغرب ( 1)المسكوكات اإلسالمية مقرر 
 .جامعة القاهرة -قسم اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار -لثةلطالب الفرقة الثا

 دول أسيا الوسطي ومغولي  -صفوي وقاجاري (  )0)مقرر المسكوكات اإلسالمية
قسم اآلثار  - رابعةلطالب الفرقة ال( عثماني وعصر أسرة دمحم علي -هندي

 .جامعة القاهرة -اإلسالمية بكلية اآلثار

  بكلية اآلثار  -لطالب الفرقة األولى عام  فرنسيةمادة نصوص آثارية بلغة- 
 .جامعة القاهرة 

  بكلية اآلثار  -لطالب الفرقة األولى عام  أوروبيةمادة نصوص آثارية بلغة- 
 .جامعة القاهرة 

  العصرين الفاطمى واأليوبى وما يعاصره فى ) أوروبيةمادة نصوص آثارية بلغة
قسم اآلثار اإلسالمية بكلية  -لطالب الفرقة الثانية( شرق وغرب العالم اإلسالمي

 .جامعة القاهرة -اآلثار
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  العصر المملوكي فى مصر وبالد الشام وما ) أوروبيةمادة نصوص آثارية بلغة
قسم اآلثار  -الثالثةلطالب الفرقة ( يعاصره فى شرق وغرب العالم اإلسالمي

 .جامعة القاهرة  -اإلسالمية  بكلية اآلثار 

  العصر العثماني فى مصر وتركيا وما ) أوروبيةمادة نصوص آثارية بلغة
قسم اآلثار  -لطالب الفرقة الرابعة ( يعاصره فى شرق وغرب العالم اإلسالمى

 .جامعة القاهرة  -اإلسالمية  بكلية اآلثار 

 :العليا  مرحلة الدراسات: ب 

 العثماني وأسرة دمحم علي والمعاصر لهما في المشرق ( 1)مادة مسكوكات إسالمية
 .دبلوم اآلثار االسالمية –لطالب الفرقة الثانية  والمغرب،

  دبلوم اآلثار االسالمية –مادة نصوص أثرية بلغة أوروبية، لطالب الفرقة األولى. 
  دبلوم المشرق االسالمي –، لطالب الفرقة األولى (4)مادة نقود أيران وأسيا الوسطى. 
  دبلوم المشرق االسالمي –مادة نقود أسيا الصغرى، لطالب الفرقة الثانية. 
  دبلوم المشرق االسالمي –مادة المسكوكات اإلسالمية فى الهند، لطالب الفرقة الثانية. 

  تمهيدي دكتوراة( موضوع خاص)مادة المسكوكات االسالمية ، 

 (القسم االنجليزي )لوريوس امرحلة البك –ج 

Islamic numismatics (2)  القسم االسالمي –، الفرقة الثالثة. 

Archaeological readings by modern European language الفرقة الثالثة ،- 
 .القسم االسالمي

Numismatics in Eastern Islamic world القسم االسالمي –، الفرقة الثالثة. 
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 (القسم االنجليزي )مرحلة الدراسات العليا  –ج 

Islamic Numismatics (Selective Subject)  القسم  –، مرحلة تمهيدي ماجستير
 االسالمي

 التعليم المفتوح –د 

التعليم المفتوح ، قسم التاريخ –لعمارة االسالمية، برنامج كلية اآلداب الفنون وا مادة مدخل إالى
 .بجامعة القاهرة

 

 الكتب واألبحاث العلمية التي تم إنجازها

 :البحث األول

 "عودة النفوذ الطولوني على بالد الشام في ضوء دينار طولوني نادر"

 .م4102، بتاريخ يناير 24بحث منشور بمجلة المؤرخ المصري، في العدد رقم 

 :البحث الثاني

“Servant of the Noble Sanctuaries, Title on Sultan Suleiman 

Kanuni Coins, 926-974 A.H / 1520-1566 A.D” 

، بتاريخ أكتوبر 2من المجلد رقم  2بحث مشترك منشور بمجلة هرمس، في العدد رقم 

4102. 

 :البحث الثالث

“Religious Power through the Italian Ducat versus Political 

Power  

Through the French Franc”  

 .4102، بتاريخ يناير 24بحث منشور بمجلة المؤرخ المصري، في العدد رقم 

 :البحث الرابع

“The Legitimacy of Shajar al-Durr Reign as Represented in 

Light of a Rare Dinar” 
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بتاريخ يونيو ، 4من المجلد رقم  0، في العدد رقم   ”EJARS“بحث منشور بمجلة 

 .م4104

 :البحث الخامس

“The Refusal of Minting Ottoman Silver Para Multiples in 

Egypt as a Reflection of the political Relations with the Ottoman 

Sultanate” 

 .م4104لعام  01بمجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب، في العدد رقم  بحث منشور

 :البحث السادس

المسميات الشعبية لبعض النقود األجنبية المتداولة في مصر العثمانية وما تعكسه من "

 "قوة تداولها في االسواق المحلية

 .4101، بتاريخ يناير  44بمجلة وقائع تاريخية، في العدد   بحث منشور

 :البحث السابع

 “A Remonstrance through a Rare Dirham Struck in 

Ghurshistan in 137 A.H”  

، بمجلة معهد الدراسات العليا للبرديات والنقوش وفنون الترميم بحث مشترك منشور

 .م 4101لعام  22بجامعة عين شمس، في العدد رقم 

 :البحث الثامن

“The Power of the Hammudid Dynasty as Represented in the 

Gold Coins of Ali ibn Hammud al-Nasir Struck in Andalusia 

(407-408 A.H./ 1016-1017 A.D.) 

جامعة الفيوم، العدد األول  –منشور بمجلة مركز المسكوكات االسالمية بكلية اآلثار بحث 

 .م4102لعام 

 :البحث التاسع

“Rare Mule Dinar in the Name of the Abbasid Caliph al-Qahir 

 bi-llah Minted in Sana’a in 314 AH” 

جامعة الفيوم، العدد الثاني  –منشور بمجلة مركز المسكوكات االسالمية بكلية اآلثار بحث 

 .م4102لعام 

 

 

 

كتاب مدخل إالى الفنون والعمارة اإلسالمية، الطبعة األولى، مركز جامعة القاهرة للتعليم 

 .5102المفتوح، القاهرة 
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 :النشاط الثقافي

لعدد من الطالب األجانب والمصريين في المعهد إلقاء محاضرة باللغة اإلنجليزية 

جامعة القاهرة  -مع كلية اآلثار في إطار التعاون الثقافي الهولندي الفلمنكي بالقاهرة

 :تحت عنوان 

“The Significance of Coins as Reflected in their Use During the 

Ottoman Era” 

، في "طرز النقود االسالمية"فاعليات ندوة القاء محاضرة بمتحف الفن االسالمي ضمن 

اطار التعاون بين قطاع اآلثار االسالمية وقطاع المتاحف في اقامة األنشطة الثقافية ذات 

 :الصلة بحقل اآلثار تحت عنوان 

 "ابرز طرز النقود في العصر المملوكي"

في " من البحث العلمي التطبيقي الى ريادة األعمال"حضور ورشة عمل تحت عنوان 

م، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، وبترشيح 5102مايو  52-52الفترة بين 

 .جامعة القاهرة –رسمي من كلية اآلثار 

 

 :األنشطة المختلفة المتعلقة بالكلية والجامعة وخدمة المجتمع: خامسا 

 1331)جامعة القاهرة  اخلية بوحدة الجودة بكلية اآلثارالمراجعة الدنة جعضو ل-
  .(م1344

  عضو مشروع إنشاء مشروع نظام داخلي للجودةQAAP-2   جامعة  –بكلية اآلثار
 .القاهرة

  وحتى اآلن 1341عضو لجنة الهيكل التنظيمي بوحدة ضمان الجودة واإلعتماد منذ. 
  وحتى  1345جامعة القاهرة منذ  –عضو وحدة إدارة األزمات والكوارث بكلية اآلثار

 .اآلن
  جامعة القاهرة للعام الجامعي  –عضو مجلس شئون التعليم والطالب بكلية اآلثار

1341-1345. 
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  جامعة القاهرة للعام الجامعي  –عضو مجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية اآلثار
1345-1346. 

 جامعة القاهرة –سق برنامج دبلوم اآلثار االسالمية بكلية اآلثار من. 
  جامعة القاهرة –عضو لجنة المراجعة الداخلية لتوصيفات مواد المسكوكات يكلية اآلثار. 
  م، والفرقة الرابعة للعام 1346-1345المرشد األكاديمي للفرقة الثالثة للعام الجامعي

 .م1349-1346الجامعي 
 ثار بوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة منذ منسق كلية اآل

 .1341يناير م وحتى 1346
 جامعة القاهرة، والمقامة  -رئيس وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بكلية اآلثار

 .1341يناير وحتى  1349القاهرة لمناهضة التحرش منذ يناير ضمن سياسة جامعة 

  المعلومات اآلثريةمنسق برنامج نظم. 

 عضو هيئة تحرير مجلة مركز المسكوكات االسالمية. 

 :اإلشراف على الرسائل العلمية: سادسا 

 النقــــود المصــــرية وعالقتهــــا : "المشـــاركة فــــي اإلشــــراف علــــى رســــالة ماجســــتير بعنــــوان
بالجنيهــات اإلنجليزيــة المتداولــة فــي مصــر منــذ النصــف الثــاني للقــرن التاســع عشــر إلــى 

 ".موعة جديدةجاألول من القرن العشرين في ضوء مالربع 
 زخـــارف الحجريـــة والرخاميـــة ال: "وانالمشـــاركة فـــي اإلشـــراف علـــى رســـالة ماجســـتير بعنـــ

الســـلطانية باســـتانبول منـــذ فـــتة القســـطنطينية حتـــى نهايـــة العصـــر العثمـــاني بالمســـاجد 
 ".(دراسة أثرية معمارية)

 ذهبيـة والبرتغاليـة المتداولـة النقـود ال: "وانبعنـ دكتـوراة المشاركة في اإلشراف علـى رسـالة
فــي األســواق المصــرية وعالقتهــا بــالنقود المملوكيــة المعاصــرة لهــا فــي ضــوء كنــز زينــب 

 ".خاتون المحفوظ بمتحف الفن االسالمي بالقاهرة
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 النقـود المتداولـة فـي زنجبـار خـالل : "بعنـوان ماجسـتير المشاركة في اإلشراف على رسـالة
 "ة البوسعيدية حتى أوائل القرن العشرينعصر السلطن

 ـــى رســـالة ـــي اإلشـــراف عل ـــوان ماجســـتير المشـــاركة ف ـــد الشـــرقية : "بعن ـــود شـــركة الهن نق
 "االنجليزية المقلدة للنقود المغولية الهندية

 األدوات الموسيقية فـي مصـر وأسـيا : "بعنوان ماجستير المشاركة في اإلشراف على رسالة
 "العثمانيالصغرى خالل العصر 

 التــيثيرات االوروبيــة علــى الفنــون : "بعنــوان ماجســتير المشــاركة فــي اإلشــراف علــى رســالة
 "التطبيقية المغولية الهندية 

 
 :بجامعة القاهرة الجودة واالعتمادبمركز ضمان  لدورات التدريبيةا: سابعا 

  11/5/1339دورة المعايير األكاديمية وتوصيف البرنامج الدراسي في الفترة. 
  03/5/1339دورة توصيف المقرر الدراسي في الفترة. 
  04/5/1339دورة معايير التقرير السنوي للمؤسسة التعليمية في الفترة. 
  1/6/1339دورة تقرير المقرر والبرنامج الدراسي في الفترة. 
  40/6/1340دورة اإلرشاد األكاديمي في. 
  4/44/1345دورة توصيف المقرر الدراسي في الفترة. 
 1/44/1345ورة توصيف البرنامج الدراسي في الفترة د. 
  اإلرشــــاد األكــــاديمي فــــي ضــــوء إعتمــــاد المؤسســــات التعليميــــة فــــي الفتــــرة دورة

03/44/1345. 
 

 :األخرى الدورات التدريبية: ا ثامن

  الدورات التدريبية الخاصة بالترقي من مركز تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس
 .القاهرةوالقيادات بجامعة 



 للدكتورة إيمان محمود عرفة السيرة الذاتية
 

 

 

  منحــة تدريبيــة فــي فرنســا لمــدة شــهر بجامعــة“Boulogne Sur Mer”  بعــد
ــتعلم اللغــة الفرنســية  ــة الخاصــة ب ــدورات التدريبي ــى المركــز األول بال الحصــول عل

 .م1331ألعضاء هيئة التدريس بحامعة القاهرة سنة 
 الــدورة التدريبيــة الخاصــة بTofel  ،فــي مركــز اللغــات والترجمــة بجامعــة القــاهرة

 .9/5/1335بتاريخ  593والحصول على معدل 
  ــة بمركــز ــتعلم اللغــة التركي ــة ل ــا،  Tomerعــدة دورات تدريبي باســتانبول فــي تركي

 .م1331-1339أثناء منحة دراسية لجمع المادة العلمية للدكتوراة في الفترة 
  فــي المعهــد العلمــي الفرنســي " العلمــيمنهجيــة البحــث والنشــر "دورة تدريبيــة فــي

 .9/5/1341لآلثار الشرقية بتاريخ 
  ورشــة عمــل تفعيــل سياســة جامعــة القــاهرة لمناهضــة التحــرش تحــت رعايــة األمــم

المتحــدة بوحــدة مناهضــة التحــرش والعنــف ضــد المــرأة بجامعــة القــاهرة فــي الفتــرة 
 .45/43/1346و  40/43/1346بين 

  النفسي من المركز الكندي للتنمية البشريةدورة تدريبية في الدعم 
  في البرمجة اللغوية العصبية من المؤسسة البريطانيةدورة تدريبية 
 دورة تدريبية في تعديل السلوك من المؤسسة البريطانية 
 دورة تدريبية في اعداد المدرب الدولي من المؤسسة البريطانية 
  المؤسسة البريطانيةدورة تدريبية في الدعم األسري والزواجي من 

 

 
 
 
 

 

 


