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  كلية اآلثار    

  قسم اآلثار اإلسالمية
 ة ذاتيةر سي

 أمانى محمد طلعت إبراهيم خلف/ هدكتور ال

________ 

 : البيانات الشخصية* أوالً 

  أمانى محمد طلعت إبراهيم خلف: سماال
  مصر -  جيزة: المحل الميالد

  مصرية: الجنسية
 amkhalaf2010@yahoo.com: يلكترونإبريد 

  .القاهرة جامعة - كلية اآلثارقسم اآلثار اإلسالمية، ب مدرس: الوظيفة الحالية
  آثار إسالمية التخصص:

 كتابات أثرية التخصص الدقيق:

  
 يًا: التسلسل الوظيفنياث*  
  م2003/ 2/  15من  اعتبارا معيد بقسم اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار جامعة القاهرة -  1
   م2009/ 8/  12 من آلثار اإلسالمية بالكلية اعتبارامدرس مساعد بقسم ا -  2
 م2014/  9/ 2بقسم اآلثار اإلسالمية بالكلية اعتبارا من  مدرس – 3

  
 : المؤهالت العلمية اً لث* ثا

  : دكتوراه اسم الدرجة
مرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع : التقدير

 خرى فى مصر وخارجها.الجامعات األ

 جامعة القاهرة - كلية األثار: المانحة والجامعةاسم الكلية 

 م5/8/2014:  تاريخ الحصول على الدرجة



  2

 : وان الرسالة باللغة المكتوبة بهاعن

  دراسة آثارية فنية مقارنة " –" النقوش الكتابية الوقفية المملوكية الباقية بمدينتى دمشق وحلب 
  

 جستير: مااسم الدرجة -

 " ممتاز " مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات األخرى.: التقدير

 جامعة القاهرة. –كلية اآلثار : والجامعة المانحهاسم الكلية 

  م.26/6/2009: تاريخ الحصول على الدرجة 
 : وان الرسالة باللغة المكتوبة بهاعن

م 12باقية فى الساحل الشرقى اإلفريقى حتى القرن السادس الهجرى/"النقوش الكتابية اإلسالمية ال
  .دراسة آثارية فنية مقارنة" –

  

 : ليسانس  اسم الدرجة

  : آثار إسالمية التخصص
 جيد جدًا مع مرتبة الشرف: التقدير 

 : القاهرة اسم الجامعة           : اآلثار اسم الكلية

  .م2002سنة:  مايو  دور تاريخ الحصول على الدرجة :
  

  ًا: الدورات التعليميةرابع* 
م، مركز 7/11/2006إلى:  5/11/2006فى الفترة من:  "أخالقيات وآداب المهنة"دورة  - 1

  .(FLDC)تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة 
تنمية م، مركز 15/11/2006إلى:  13/11/2006فى الفترة من:  ""مهارات التفكيردورة  - 2

  .(FLDC)قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة
م، مركز 22/11/2006إلى:  20/11/2006فى الفترة من:  "إعداد مشروع بحثى"دورة  - 3

  .(FLDC)تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة
م، مركز تنمية 29/11/2006إلى:  27/11/2006فى الفترة من:  "التدريس الفعال"دورة  - 4

  .(FLDC)قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة
م، 27/12/2006إلى:  2/12/2006فى الفترة من:  "الجوانب القانونية للجامعات"دورة  - 5

  .(FLDC)مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة
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مركز اللغات م، 18/9/2008إلى:  10/8/2008فى الفترة من:  (TOEFL)دورة الـــــــ  - 6
  األجنبية والترجمة التخصصية بكلية اآلداب، جامعة القاهرة.

إلى:  15/6/2009فى الفترة من:  "معايير الجودة فى العملية التدريسية"دورة  - 7
   (FLDC)يس والقيادات بجامعة القاهرةم،مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدر 17/6/2009
فى الفترة:  "منهجية البحث فى جمع المصادر ودراستها"ورشة عمل بعنوان  - 8
  م، المعهد العلمى الفرنسى لآلثار الشرقية.5/12/2013

م، مركز 16/1/2014إلى:  15/1/2014فى الفترة من:  "مهارات العرض الفعال"دورة  - 9
  .(FLDC)دريس والقيادات بجامعة القاهرةتنمية قدرات أعضاء هيئة الت

، مركز م19/1/2014إلى:  18/1/2014فى الفترة من:  "نظم الساعات المعتمدة"دورة  - 10
  .(FLDC)تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة 

، م23/1/2014إلى:  22/1/2014فى الفترة من:  "النشر الدولى للبحوث العلمية"دورة  - 11
  .(FLDC)مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة 

إلى:  27/1/2014فى الفترة من:  اإلتجاهات الحديثة فى التدريس""دورة  - 12
  (FLDC).م، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة 28/1/2014
م، 22/7/2014إلى:  21/7/2014فى الفترة من:  "إدارة الوقت واإلجتماعات"دورة  - 13

  .(FLDC)مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة

فى الفترة:  "إعداد الخطة اإلستراتيجية لمؤسسة تعليمية"ورشة عمل بعنوان  - 14
  جامعة القاهرة. –م، مركز ضمان الجودة 5/8/2014

م، مركز 7/8/2014إلى:  6/8/2014فى الفترة من:  علمية""تنظيم المؤتمرات الدورة  - 15
  .(FLDC)تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة 

  
  جنبية ودرجة إجادتهاألًا : اللغات اخامس* 

 درجة إجادتها اللغة

 جيد جداً  اإلنجليزية

 جيد الفرنسية

 

  

  :يلآلًا: استخدام الحاسب ادس* سا
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  MS Wordبرنامج  -
  MS Excelبرنامج  - 
  MS Power Pointبرنامج  - 
 - Internet  

  :: المؤتمرات العلميةسابعاً * 
، فى الفترة من: المؤتمر الدولى األول لآلثار اإلسالمية فى المشرق اإلسالمى -

  م.11/12/2013إلى:  8/12/2013
  


