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 جامعة القاھرة. -ثاركلیة اآل -بقسم الترمیم أستاذ مساعد (مشارك)  :الوظیفة الحالیة

 ترمیم وصیانة اآلثار.  التخصص العام:

 .والتراثیة قع األثریةالمباني والمواو األحجار ترمیم وصیانة  :التخصص الدقیق

  الشھادات التعلیمیة:

  ) بتقدیر جید جدا.معماريترمیم شعبة ( ترمیم وصیانة اآلثار باألقصرالفني لمعھد ال  م:1996

ار -قسم ترمیم اآلثار -لیسانس ترمیم اآلثار  م:2000 ة اآلث اھرة -كلی ة الق ع  ،جامع دا م د ج دیر جی بتق

  مرتبة الشرف.

ارماجستیر في اآل  م:2007 رمیم اآلث م ت ار -ثار من قس ة اآلث اھرة -كلی ة الق ع  ،جامع از م دیر ممت بتق

  التوصیة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولھا مع الجامعات األخرى.

وراه  م:2012 ار دكت رمیم اآلث م ت ن قس ار م ي اآلث ار -ف ة اآلث اھرة -كلی ة الق رف ب ،جامع ة الش مرتب

  على نفقة الجامعة وتداولھا مع الجامعات األخرى.مع التوصیة بطبع الرسالة  األولى
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  التدرج الوظیفي:

ي  م:7/2002حتى  م7/2001من  ار اختصاص ى لآلث المجلس األعل رمیم ب ار  ت اع اآلث ( قط

  مصر. – / الخارجةادي الجدیدالو محافظة )المصریة

  .جامعة القاھرة -كلیة اآلثار -ترمیم المعید بقسم   م:10/2007م حتى 7/2002من 

  جامعة القاھرة. -كلیة اآلثار -ترمیم المدرس مساعد بقسم   :م6/2012م حتى 10/2007من 

  جامعة القاھرة. -كلیة اآلثار -ترمیم المدرس بقسم   :م12/2017م حتى 6/2012من 

رمیم   م حتى تاریخھ:12/2017من  م الت ارك) بقس اعد (مش تاذ مس ار -أس ة اآلث ة  -كلی جامع

  القاھرة.

ة  ملیةالخبرات الع ع األثری اني والمواق ة والمب ة والطینی ار الحجری رمیم اآلث واالستشاریة في مجال ت

    :والتراثیة

 ترمیم اإلشراف، والتنفیذ، وتقدیم االستشارات العلمیة في مجالعاما ھي فترة  20أكثر من تضم خبرة 

ات المصریة  والمواقع األثریة والتراثیة، والحفائر األثریة، والمشاركة اآلثار وصیانة ع البعث ة م العملی

  :وفیما یلي جانب من أعمال الترمیم والدراسات االستشاریة المقدمةواألجنبیة، 

  ة ات الخارج بس بالواح د ھی ى معب ت عل ي أجری رمیم الت ال الت ى أعم راف عل ة واإلش المتابع

  ترة عملي بالمجلس األعلى لآلثار)والتي شملت فك بعض أجزاء المعبد (وذلك خالل ف

 من مخزن قطاع كرتوناج -معادن -أخشاب ملونة -ر(أحجا میم العدید من القطع األثریةتر (...

  ترة عملي بالمجلس األعلى لآلثار)اآلثار المصریة بالوادي الجدید (وذلك خالل ف

  ة المصریة رصد مظاھر التلف ومصادرھا ووضع خطة العالج ومتابعة حالة المنشآت األثری

  ترة عملي بالمجلس األعلى لآلثار)ة (وذلك خالل فالقدیمة بالواحات الخارج

 مصر. -مبنى المحكمة (من الطوب اللبن) بالواحات الداخلةل المعماري والدقیق ترمیمال  

 م  المشاركة ة، وت ة سقارة األثری ار بمنطق في أعمال الحفائر و التنقیب األثري التابعة لكلیة اآلث

 الفریدة. خاللھا الكشف عن العدید من المقابر األثریة

  ة ترمیم التابوت الطیني األثري النادر من عصر بدایة األسرات، المستخرج من الحفائر األثری

م من قبل  الترشیحتم المصریة ( رار رق ار بمصر، ق اریخ  27أمانة المجلس األعلى لآلث -3بت

 م) وما زال الترمیم قائما لإلعداد للعرض المتحفي.1-2011

 الفیوم،  ماري والدقیقالمع استشاري أعمال الترمیم للمباني الطینیة بمنطقة كوم أوشیم األثریة ب
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  م.2015 ت الھندسیة)تنفیذ مركز البحوث األمریكي بالقاھرة (مكتب أركینوس لالستشارا

 دقیق للسور بن) استشاري أعمال الترمیم المعماري وال ن الطوب الل ي (المشید م ضمن  الطین

ة المحیطةامشروع ترمیم سور القاھرة الفاطمیة ب ة وتطویر المنطق ذ شركة وادي  لجمالی (تنفی

  م".2015-10-15"قرار مجلس الكلیة بتاریخ  )Welding Houseشركة  -النیل للمقاوالت 

  ة ار، جامع ة اآلث ة بكلی اني األثری ار والمب ثال لمركز صیانة اآلث دقیق، مم رمیم ال استشاري الت

ة ل المكتب یانة وتأھی رمیم وص روع ت ي مش اھرة، ف اھرة،  الق ة الق ة بجامع ة التراثی المركزی

  م).2016(موافقة السید عمید الكلیة ومجلس إدارة المركز، ینایر 

  ب ى طل اء عل دوس (بن د أبی دقیق بمعب رمیم ال ال الت یم أعم ي تقی اركة ف وس المش ب أركین مكت

 م.2018بالقاھرة) مایو  لالستشارات الھندسیة

 ا داد الدراس ي إع اركة ف ي والمش راف الفن رمیم اإلش روع ت ة لمش ري  100ت العلمی ع أث موق

ز  طة مرك من أنش ة (ض اھرة التاریخی ة الق ةبمدین اني األثری ار والمب یانة اآلث ام  – ص ن ع م

  حتى تاریخھ) 2017

    :األثریة والتراثیة والمواقع والمباني مجال ترمیم وصیانة اآلثارالتدریسیة في الخبرات 

وم اھج ب أق ن المن د م دریس العدی ررات العلمت ة والمق ةی یة النظری ة  الدراس اللغتین العربی ة ب والعملی

  ومن المقررات الدراسیة التي أقوم بتدریسھا: .لمرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا واإلنجلیزیة،

  .األثریة عالج وصیانة األحجار -1

  .ترمیم وصیانة المباني األثریة -2

  .مشروعات بحثیة للمواد غیر العضویة -3

  .اسات وبحوثدر -4

  .قراءات أثریة بلغة أوربیة -5

  .المعادن والصخور في مجال اآلثار -6

7- Minerals and Rocks  رمیم م الت ة بقس ة اإلنجلیزی ار  –(لشعبة الدراسة باللغ رمیم اآلث شعبة ت

  غیر العضویة)

  اري)معم دبلوم ترمیم –دراسات علیا ( الطرق العلمیة لفحص وتحلیل مواد البناء األثریة -8

  .منھجیة ترمیم وصیانة المباني الطینیة -9

  .فحص اآلثار وتحلیلھا وتأریخھا -10
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  ین في مجال آثار ما قبل التاریخ)(للباحث علم األحجار -11

  المواقع الطینیة األثریة (طالب برنامج الماجستیر)عالج وصیانة موضوعات متقدمة في  -12

  .الترمیم المعماري لآلثار المصریة -13

  جیولوجیا المواقع األثریة. -14

 إدارة مشاریع الترمیم والصیانة في المواقع األثریة. -15

16- Examination, Analysis and Dating of Artifacts  ة ة اإلنجلیزی (لشعبة الدراسة باللغ

  شعبة الترمیم المعماري) –بقسم الترمیم 

  الترمیم.قسم  –مشروع التخرج لشعبة ترمیم اآلثار غیر العضویة  -17

 التنمیة المستدامة للمواقع األثریة والتراثیة. -18

  الترمیم المعماري لآلثار اإلسالمیة. -19

  .مبادئ الجیولوجیا والمسح األثري -20

ج الزیارت المیدانیة لمواقع اآلثار المصریة القدیمة واإلسالمیة وشرح مشاكل التلف وطرق العال -21

  .من وجھة النظر العلمیة

  انة الوقائیة لآلثار غیر العضویة.الصی -22

23- Preventive Conservation of Inorganic Materials  ة ة اإلنجلیزی (لشعبة الدراسة باللغ

  شعبة ترمیم اآلثار غیر العضویة) –بقسم الترمیم 

 للعدید من الوفود األجنبیة و  ھذا باإلضافة إلى المحاضرات العامة والعملیة والزیارات المیدانیة

 ، وكذا المحاضرات التي ألقیت بالمراكز البحثیة بمصر، ومنھا:مبعوثین من الدول العربیةال

 ) ریة ة المص ع األثری ة للمواق ارات میدانی ار، وزی رمیم اآلث ي ت ة ف ن  محاضرات علمی ف م بتكلی

ار یانة اآلث ز ص ة مرك اني التاریخی ار والمب ة اآلث اھرة -بكلی ة الق د جامع ة: الوف ود التالی ) للوف

اني  –الوفد القطري  –وزباكستاني (روسیا) األ د العم ة  –الوف رات متتالی ى فت د التشادي (عل الوف

 سنویا)

 رة ب ومي مركزالمحاض اء ل الق كان والبن وث اإلس ر –بح ین  ،مص ن المھندس د م ي لوف ن دولت م

 .والصیانة باني الطینیة وطرق العالجتقنیات البناء وأسباب تلف الم، بعنوان: السعودیة وقطر

 اء التابع للمركز ال -بمعھد التدریب والدراسات الحضریة  محاضرتان قومي لبحوث اإلسكان والبن

   :تحت عنوان -بمصر
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  " مواثیق حمایة التراث" -1

  "إعادة االستخدام مدخل للحفاظ على المباني ذات القیمة" -2

ةوذلك  دورة التدریبی ات ال وان في إطار فعالی ل وصیانة ( تحت عن ات تأھی ة تطبیق اطق التراثی المن

  م)2012دیسمبر  6-2. (بتاریخ العدید من التخصصات المختلفةوالتي استھدفت  )بالمدن

  :والمشاركة في تنظیم وفعالیات الندوات العلمیة والمؤتمرات الدولیة األنشطة العلمیة

 راك بین المشاركة في فعالیات الدورة التدریبیة لترمیم وصیانة التراث الثقافي الذي تم باالشت

- 6-2حتى  5-29كلیة اآلثار، جامعة القاھرة ومجلس البحوث القومي بإیطالیا في الفترة من 

 م.2005

 عنوان ب یةم بإلقاء ورقة بحث2008في فعالیات مؤتمر "الجیزة عبر العصور" عام  المشاركة

 ."التقییم العلمي لمیكانیكیة تلف المباني الطینیة وطرق العالج والصیانة المقترحة"

 أبریل  23في فعالیات الندوة العلمیة المنعقدة في كلیة اآلثار، جامعة القاھرة بتاریخ  المشاركة

" المواقع األثریة في مصر: أھمیتھا ومشاكلھا وكیفیة الحفاظ علیھام، تحت عنوان:"2013

تراث العمارة الطینیة بالواحات الخارجة والداخلة: التحدیات " بعنوان: بورقة بحثیة

 م".2013" وطبعت المادة العلمیة في الكتاب الصادر عن الندوة "أبریل روالمخاط

 اركة ار المش ي اآلث ي ومفتش ة لمرمم رة علمی اء محاض اني  ،بإلق ي الث ى العلم ي الملتق ك ف وذل

رمیم وان: للت بن" بعن وب الل ن الط یدة م ة المش آت األثری ا  -المنش ائل ترمیمھ ا ووس طرزھ

رة " والذي قامت بتنظیمھ اإلوصیانتھا ي الفت ار ف وزارة اآلث رمیم ب دارة المركزیة للصیانة والت

د 2015-10-8م وحتى الخمیس 2015-10-4من األحد  دریب بمتحف قصر محم م بقاعة الت

 علي بالمنیل.

  ي ة ف ة بحثی اركة بورق ةالمش ات المتحفی ة والمجموع ع األثری دولي األول: المواق ؤتمر ال  -الم

ة اآل ول، كلی اكل والحل یم والمش وبر الق اھرة، أكت ة الق ار، جامع وان: 2015ث ت عن م، تح

یالدي" ع الم رن الراب ي الق ة ف ة والداخل واحتي الخارج ة ب ائس الجنزی ة  -الكن ة أثری دراس

 ."وإستراتیجیات الوقایة والحد من المخاطر –معماریة 

  ة ار، جامع ة اآلث دة داخل كلی ة المنعق یم المؤتمرات الدولی ي تنظ اركة ف ب المش ى جان ھذا إل

 القاھرة، وخارجھا، ومن ھذه المؤتمرات الدولیة:

اھرة:  -1 ة الق ار، جامع ة اآلث دولي األول لكلی ؤتمر ال ي الم ات ف ر العصور[دراس زة عب الجی
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ار الذي عقدتھ اآلثار والبیئة والسیاحة] ة اآلث ن  -كلی رة م ي الفت اھرة ف ة الق ارس  6-4جامع م

  م.2008

ى المستقبلم وآثار ھوار2009الالبیرانت "مؤتمر  -2   "ه بین الماضي والحاضر ونظرة إل

  .م 2009بریل  أ  2-1جامعة القاھرة في الفترة من:  -كلیة اآلثار الذي عقدتھ

المى" -3 رق اإلس ي المش المیة ف ار اإلس دولي األول لآلث ؤتمر ال ھالم ذي عقدت ة  "، ال كلی

  م.2013دیسمبر  12-8 جامعة القاھرة في الفترة من -اآلثار

ؤتم -4 ور""الم ر العص ط عب ر المتوس ر ودول البح دولي األول: مص ھ ر ال ذي عقدت ة  ال كلی

  .م 2014 أكتوبر 18 -15جامعة القاھرة في الفترة من:  -اآلثار

ة  -5 ات المتحفی ة والمجموع ع األثری دولي األول: "المواق ؤتمر ال اكل  -الم یم والمش الق

  .م2015 أكتوبر 24 -21فترة من: جامعة القاھرة في ال -كلیة اآلثار الذي عقدتھ والحلول"

المیة" -6 ون اإلس ارة والفن امس للعم دولي الخ ؤتمر ال وان: "الم ت عن ات " تح تطبیق

ذي التكنولوجیا الحدیثة في ترمیم وصیانة العمارة والفنون اإلسالمیة والمباني التراثیة " وال

ن  رة م ي الفت د ف ى  31عق وبر حت وفمبر  1أكت ؤتمرات بجام2015ن ز الم اھرة، م بمرك ة الق ع

ام  اد الع اھرة واالتح ة الق ع جامع تراك م المیة، وباالش ات اإلس ة الجامع ة رابط ت رعای تح

  لآلثاریین العرب.

ھ المؤتمر الدولي السادس: "اآلثار والتراث: األصالة والمخاطر والتحدیات" -7 ذي عقدت  ال

    .م2018 دیسمبر 4 -2جامعة القاھرة في الفترة من:  -كلیة اآلثار

   في مجال الجودة وتنمیة القدرات والمھارات الذاتیة: ورات التدریبیة وورش العملالد

دریس  ة الت درات أعضاء ھیئ ة ق ي مجال تنمی ة ف حضرت واجتزت بنجاح العدید من الدورات التدریبی

اھرة ة الق دریس بجامع ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق ز تنمی اونیھم بمرك ن . ومع د م رت العدی ا حض كم

اد  وورش العمل ریبیةالدورات التد اد بمركز ضمان الجودة واالعتم في مجال ضمان الجودة واالعتم

ة ومكافحة الفساد.. بجامعة القاھرة ة البیئ ع وتنمی ة المجتم ي مجال خدم ة ف دورات التدریبی ،  بجانب ال

  وفیما یلي بیان ھذه الدورات:إلخ. 

دری  -1 ة الت درات أعضاء ھیئ وان:دورة تدریبیة (في مجال تنمیة ق ر س) بعن ارات وحل اتخاذ الق

  م)2007المشكالت (یولیو 

وان:  -2 دریس) بعن ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق ال تنمی ي مج ة (ف ة  دورة تدریبی لوكیات المھن س
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  م)2007(أغسطس 

وان:  -3 دریس) بعن ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق ال تنمی ي مج ة (ف یم ت دورة تدریبی ا التعل كنولوجی

  م)2007(سبتمبر 

وان:دورة   -4 دریس) بعن ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق ال تنمی ي مج ة (ف ي  تدریبی ودة ف اییر الج مع

  م)2007لعملیة التعلیمیة (سبتمبر ا

وان:  -5 دریس) بعن ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق ال تنمی ي مج ة (ف ي ال دورة تدریبی یم اإللكترون تعل

  م)2008(نوفمبر 

وان:دورة تدریبیة (في مجال تنمیة قدرات أعضاء ھیئة   -6 دریس) بعن ي االتجاھات  الت ة ف الحدیث

  )2009التدریس ( مارس 

یات البحث العلمي أخالق دورة تدریبیة (في مجال تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس) بعنوان:  -7

  )2009( أكتوبر 

وان:  -8 دریس) بعن ة الت درات أعضاء ھیئ ة ق ال تنمی ي مج ة (ف روعا دورة تدریبی وث مش ت البح

  )2010ایو التنافسیة ( م

وان:  -9 دریس) بعن ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق ال تنمی ي مج ة (ف ؤتمرات  دورة تدریبی یم الم تنظ

  )2010أكتوبر (

ویم  دورة تدریبیة (في مجال تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس) بعنوان: -10 ات وتق م االمتحان نظ

  م)2011الطالب (أكتوبر 

واندورة تدریبیة (في مجال تنمیة قدرات   -11 دریس) بعن ة الت التخطیط اإلستراتیجي  :أعضاء ھیئ

  م)2012(سبتمبر 

وان:  -12 دریس) بعن ة الت د دورة تدریبیة (في مجال تنمیة قدرات أعضاء ھیئ ولي للبحوث النشر ال

  م)2013العلمیة (مارس 

وان:  -13 م الساعات المعتم دورة تدریبیة (في مجال تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس) بعن دة نظ

  م)2013(یونیھ 

وان:  -14 دریس) بعن ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق ال تنمی ي مج ة (ف ة  دورة تدریبی اإلدارة الجامعی

  م)2013(أكتوبر 

وان:  -15 دریس) بعن ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق ال تنمی ي مج ة (ف ة  دورة تدریبی ب المالی الجوان
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  )2014ي األعمال الجامعیة (أبریل والقانونیة ف

وان:دورة تدر  -16 دریس) بعن ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق ال تنمی ي مج ة (ف دریس  یبی ارات الت مھ

  م)2014الفعال (مایو 

وان:  -17 ودة) بعن مان الج ال ض ي مج ة (ف ودة واالعت دورة تدریبی مان الج ادض ات  -م اھیم وآلی مف

  م)2007(مایو 

وان:   -18 ودة) بعن مان الج ال ض ي مج ة (ف ة العدورة تدریبی ارة المیدانی اد الزی ات تم المؤسس

  م)2007التعلیمیة (مایو 

  م)2007صیف المقرر الدراسي (مایو تودورة تدریبیة (في مجال ضمان الجودة) بعنوان:   -19

وان:   -20 اھرة إلدارة البحث دورة تدریبیة (في مجال ضمان الجودة) بعن ة الق تطویر سیاسة جامع

  م)2007: التمویل والجوائز(یونیو العلمي

  م)2013المصداقیة واألخالق (مارس  (في مجال ضمان الجودة) بعنوان:ل ورشة عم  -21

ة   -22 داد الخطة اإلستراتیجیة لمؤسسة تعلیمی وان: إع ورشة عمل (في مجال ضمان الجودة) بعن

  م)2014(أغسطس 

ورشة عمل تعریفیة عن مكافحة الفساد، والتي عقدت بمقر قاعة مجلس كلیة االقتصاد والعلوم   -23

ة لمكافحة الفساد 2015نوفمبر  9یة، یوم االثنین السیاس م، لمتابعة وتنفیذ اإلستراتیجیة الوطنی

  م.2018 - 2014إستراتیجیة  -بالمجتمع المصري 

ث   -24 ال البح ي مج ة ف ات العالمی د البیان ة وقواع ة الرقمی تخدام المكتب ة اس ن كیفی ل ع ة عم ورش

ن  رة م ي الفت دت ف ي (عق ى 24العلم وفمبر حت و 25ن ة 2015فمبر ن ة المركزی ر المكتب م بمق

  عة القاھرة)الجدیدة بجام

نص العلمي    -25 ر ال وان: تحری دریس) بعن ة الت درات أعضاء ھیئ ة ق دورة تدریبیة (في مجال تنمی

    )2018ة واللغة اإلنجلیزیة (مارس باللغة العربی

و : دورة تدریبیة (في مجال تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس) بعنوان  -26 داعي (یولی التفكیر اإلب

2018(  

و  -27 وفمبر دورة تدریبیة (في مجال تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس) بعن ات (ن ان: إدارة األزم

2018(  

دریس) بعن  -28 ة الت اء ھیئ درات أعض ة ق ال تنمی ي مج ة (ف ایر دورة تدریبی ر (ین وان: إدارة التغیی
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2019(  

  لمھارات المختلفة، ومنھا: حصلت على العدید من الشھادات في اكما  

  ة ل الخریجین دفع دریبي ألوائ امج الت ة، ضمن البرن شھادة التفوق في مھارات اللغة اإلنجلیزی

ر2001م/2000 ي الفت د ف الوادي الجدی یم واإلدارة ب ة التنظ ق: مدیری ن  م (المنس ایو 12ة م م

 م)2001یولیو  4حتى 

 ي، ضمن البر ارات الحاسب اآلل ي مھ وق ف ة شھادة التف ل الخریجین دفع دریبي ألوائ امج الت ن

ن  2001م/2000 رة م ي الفت د ف الوادي الجدی یم واإلدارة ب ة التنظ ق: مدیری ایو 12م (المنس م

 م)2001یولیو  4حتى 

  ة ریجین دفع ل الخ دریبي ألوائ امج الت من البرن ارات اإلدارة، ض ي مھ وق ف ھادة التف ش

یم واإلدارة ب2001م/2000 ة التنظ ق: مدیری ن  م (المنس رة م ي الفت د ف ایو 12الوادي الجدی م

 م)2001یولیو  4حتى 

 دریب عل اھرة للت ة الق ن مركز جامع ي، م ارات الحاسب اآلل ي مھ ى الحاسب  شھادة التفوق ف

 م)2004مارس  -فبرایر(

 ل ة (التویف ة اإلنجلیزی ادة اللغ ھادة إج ة  500 -ش ة، كلی ات والترجم ز اللغ ن مرك ة)، م درج

 م)2005(مایو اآلداب، جامعة القاھرة 

 اھرة ة الق ة العسكریة بجامع ي دورة التربی دا ،شھادة النجاح ف د ج دیر جی ر بتق ارس  -(فبرای م

  م)2000

  المؤلفات:الدراسات العلمیة و

  :ة دراسة عالج و"رسالة الماجستیر في ترمیم وصیانة اآلثار بعنوان آت الطینی صیانة المنش

(رسالة  "بمدینة القصر اإلسالمیة بواحة الداخلة تطبیقاً على بعض المباني الطینیة التاریخیة

 م)2007 : قسم الترمیم، كلیة اآلثار، جامعة القاھرةغیر منشورة

"A study of the treatment and conservation of historical adobe 

structures "Applied on some adobe buildings in Qasr city at El Dakhla 

oasis". 

  وان: توراهالدكرسالة ار بعن ف وعالج " في ترمیم وصیانة اآلث ي تل ة ف ة مقارن دراسة تحلیلی

ة واحتي الخارجة والداخل اء ب واد البن ض  -وصیانة المباني األثریة متعددة م ى بع ا عل تطبیق
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ارة ة المخت اني األثری ورة "المب ر منش اھرة(رسالة غی ة الق ار، جامع ة اآلث رمیم، كلی م الت  : قس

 )م2012

"Comparative and analytical study on the deterioration & treatment 

and conservation of historical buildings of composite building 

materials at El Kharga& El Dakhla Oases. With application on some 

selected historical buildings". 

 م.2015-2014معة القاھرة، للعام الجامعي میثاق أخالقیات المھنة لكلیة اآلثار، جا 

 م.2015-2014الملكیة الفكریة لكلیة اآلثار، جامعة القاھرة، للعام الجامعي  حمایة حقوق دلیل 

  م.2015-2014میثاق أخالقیات البحث العلمي لكلیة اآلثار، جامعة القاھرة، للعام الجامعي 

 آت األ یانة المنش رمیم وص ة لت ة العلمی داد الدراس وب إع بن والط وب الل ن الط یدة م ة المش ثری

 )2014المحروق بمنطقة كوم أوشیم األثریة (كرانیس) بالفیوم، مصر (

 اھرة الشما ة سور الق ي (منطق لي الشرقي) إعداد الدراسة العلمیة لترمیم وصیانة السور الطین

 )2015القاھرة، مصر (

  داول والمشاركة فياإلشراف العام ة وج ات والمواصفات وكراسة  إعداد الدراسة العلمی الكمی

روط  ل والش یانة وتأھی رمیم وص روع ت دقیق لمش رمیم ال ال الت ود أعم رح، لبن تندات الط مس

 )2016( المكتبة التراثیة المركزیة بجامعة القاھرة

  :المنشورةو المحكمة بحاث العلمیةاأل

1- Abd El-Hady, M. and Abd El Hafez, M., APHYSIO-CHEMICAL AND 

MECHANICAL DETERIORATION OF MONUMENTAL MUD 

BRICK IN EGYPT, Egyptian Journal of Archaeological and Restoration 

Studies "EJARS", Volume 2, Issue 2, December, 2012. 

2- Bakr, A. and Abd El Hafez, M., ROLE ASSESSMENT OF BAT 

EXCRETIONS IN DEGRADATION OF PAINTED SURFACE FROM 

MOHAMED ALI'S PALACE, SUEZ, EGYPT, Egyptian Journal of 

Archaeological and Restoration Studies, Volume 3, Issue 1, June, 2012. 
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3- Abbas M. Abbas, Hany Salah, Usama Massoud, Mona Fouad and 

Mahmoud Abdel-Hafez,GPR scan assessment at Mekaad Radwan 

Ottoman – Cairo, Egypt, NRIAG Journal of Astronomy and Geophysics, 

Volume 4, Issue 1, June 2015. 

4- Fouad, M., Mohamed, A., Salah, H., Khalil, A. and Abd El Hafez, M. 

SEISMOLOGICAL INVESTIGATION AT MEKAAD RADWAN 

OTTOMAN PERIOD – CAIRO-EGYPT, Egyptian Journal of 

Archaeological and Restoration Studies "EJARS", Volume 5, Issue 1, June, 

2015.   

المخاطر وسبل الحمایة  -اإلرث المعماري الطیني في الواحات المصریة، محمود عبد الحافظ محمد - 5

 6-4السیاحیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ، ندوة أمن وسالمة اآلثار والمنشآت واالرتقاء

  م.2015أغسطس 

، الكنائس الجنزیة بواحتي الخارجة والداخلة ومحمود محمد مسعود محمود عبد الحافظ محمد - 6

، وإستراتیجیات الوقایة والحد من المخاطر –دراسة أثریة معماریة  -في القرن الرابع المیالدي

القیم والمشاكل والحلول، كلیة اآلثار،  -لمواقع األثریة والمجموعات المتحفیةا الدولي األول: مؤتمرال

  .2015جامعة القاھرة، أكتوبر 

، دراسة تشخیصیة لبعض اآلثار محمود عبد الحافظ محمدمحمد أحمد ھالل وشیرین كمال أمین و - 7

كلیة اآلثار، جامعة مجلة مصر،  –الجرانیتیة الغارقة المستخرجة من المیناء الشرقي لإلسكندریة 

  .2015 ،القاھرة، العدد الثامن عشر

8- Mona F. Alia, Abubakr Moussaa and Mahmoud Abdelhafez, 

Alternative lime based grouts used in re-pointing of deteriorated ancient 

mortars and their structural effects on composite unreinforced masonry 

walls of Mekaad Radwan, ottoman Cairo, Egypt (Case study), Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 2016. 
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9- Mona F. Ali, Mohamed Alenbaawy, Abubakr Moussa and Mahmoud 

Abdelhafez, Geognostic investigation on damage and deterioration 

evolution of soil and architectural materials of Mekaad Radwan, 

ottoman Cairo, Egypt (case study), Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 2016. 

10- Sayed M. Ahmed, Sawsan S. Darwish, Nagib A. Elmarzugi, 

Mohammad A. Al-Dosari, Mahmoud A. Adam and Nadia A. Al-Mouallimi, 

Evaluation of Photocatalysis TiO2 Nano-particles as a Self Cleaning to 

Calcareous Stone Monuments Surface, 8th International Conference on 

Nano-technology in Construction, 12 – 16 March, 2016 (NTC 2016), Sharm 

El-Sheikh Egypt. 

11- Mohammad A. Al-Dosari, Sawsan Darwish, Mahmoud Abd El-hafez, 

Nagib Elmarzugi, Nadia Al-Mouallimi and Sayed Mansour, Effects of 

Adding Nanosilica on Performance of Ethylsilicat (TEOS) as 

Consolidation and Protection Materials for Highly Porous Artistic 

Stone, Journal of Materials Science and Engineering A 6 (7-8), 2016. 

 12- Sawsan Darwish, Mahmoud Abd El-hafez, Nagib Elmarzugi, 

Mohammad Al-Dosari, Nadia Al-Mouallimi and Sayed Mansour, 

Microbial Deterioration of Ancient Egypt Stone Monuments and 

Bioconservation Using TiO2 Nanoparticles, the proceeding of the 

International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE2016), 1-

3 November, 2016, Alexandria – Egypt. 

13- Mohammad A. AlDosari, Sawsan S. Darwish, Mahmoud A. Adam, 

Nagib Elmarzugi, Nadia Al-Mouallimi and Sayed Mansour,  Ca(OH)2 

Nanoparticles Based on Acrylic Copolymers for the Consolidation and 
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Protection of Ancient Egypt Calcareous Stone Monuments, Journal of 

Physics, 2017.  

14- Mohammad A. Al-Dosari, Sawsan S. Darwish, Mahmoud A. Adam, 

Nagib A. Elmarzugi and Sayed M. Ahmed, Enhancing the Durability of 

Calcareous Stone Monuments of Ancient Egypt Using CaCO3 

Nanoparticles, Journal of Sustainability, Volume 9, Issue 8, 2017. 

15- Mohammad A. Al-Dosari, Sawsan S. Darwish, Mahmoud A. Adam, 

Nagib A. Elmarzugi and Sayed M. Ahmed, Protecting of Marble Stone 

Facades of Historic Buildings Using Multifunctional TiO2 Nanocoatings, 

Journal of Sustainability, Volume 9, Issue 11, 2017. 

16- Abd El-Hady, M.M, Abd El-Hafez M.M and Abd Elrahman, M.F., 

Nanotechnology in Surface of Archaeological Stones, Academia Journal of 

Agricultural Research 6 (5), May, 2018. 

17- Mahmoud Abd El-Hafez, Characterization and Restoration 

Recommendations of Some Adobe Shrines at El-Bagawat Cemetery, 

Kharga Oasis, Western Desert – Egypt, Egyptian Journal of 

Archaeological and Restoration Studies "EJARS", Volume 8,                           

Issue 1, 2018. 

18- Ahmed El Yamani, Mohamed Saad El-Rashidy, Mahmoud Abd El-

Hafez and Hany Gad El-Rab, A Contribution to the Conservation of 20th 

Century Architectural Heritage in Khedival Cairo, International Journal 

of Conservation Science, Volume 9, Issue 1, January-March 2018. 

19- Mohammad A. Al-Dosari, Sawsan S. Darwish, Mahmoud A. Adam, 

Nagib A. Elmarzugi and Sayed M. Ahmed, Evaluation of preventive 
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performance of kaolin and calcium hydroxide nanocomposites in 

strengthening the outdoor carved limestone, Archaeological and 

Anthropological Sciences, 2018. 

20- Mohammad A. Al-Dosari, Sawsan S. Darwish, Mahmoud A. Adam, 

Nagib A. Elmarzugi and Sayed M. Ahmed, Using ZnO nanoparticles in 

fungal inhibition and self-protection of exposed marble columns in 

historic sites, Archaeological and Anthropological Sciences, 2018. 

21- Sayed Hemeda, Abdulrahman Fahmy, Abbas Moustafa and Mahmoud 

Abd El Hafez, The Early Basilica Church, El-Ashmonein Archaeological 

Site, Minia, Egypt: Geo-Environmental Analysis and Engineering 

Characterization of the Building Materials, Open Journal of Geology 

(OJG), Vol. 9, No. 3, 2019. 

  ألبحاث العلمیة المقبولة للنشر:ا

د -1 افظ محم د الح د فھمي محمود عب رحمن محم د ال ي بدھشور، ھرم أوعب ث الطین ات الثال  -منمح

ة،  ة المحیط ویر للمنطق رمیم والتط بل الت اطر وس ار دراسة المخ ة االبتك دولي األول: تنمی ؤتمر ال الم

اھرة،  واإلبداع للصناعات التقلیدیة والتراثیة والسیاحیة، مركز اإلبداع الفني بدار األوبرا المصریة بالق

  .2017أبریل  19 - 18

  :اآلثار وصیانة في مجال ترمیم )الماجستیر والدكتوراه( ئل العلمیةاإلشراف على الرسا

ى  -1 راف عل جلة اإلش تیر "مس الة ماجس بتمبر  -رس ة 2015س واد التقلیدی اءة الم یم كف وان: تقی " بعن

وذج  مع -والنانویة في عالج مظاھر التلف الفطري لألحجار الجیریة األثریة  ى نم التطبیق العملي عل

  (قسم الترمیم، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة)  مختار.

ي 2015سبتمبر  -رسالة ماجستیر "مسجلة اإلشراف على   -2 انو ف واد الن ة م یم فعالی وان: تقی " بعن

ة  ازن األثری ي المخ ة ف ة المحفوظ ة المنقوش ار األثری ة لألحج ة الذاتی ة والحمای ق  -التقوی ع التطبی م

 (قسم الترمیم، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة) لعملي على نموذج مختار.ا

ى   -3 راف عل جلة اإلش وراه "مس الة دكت مبر  –رس ة 2016دیس ة وتطبیقی ة تجریبی وان: دراس " بعن
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ة. ع لألحجار الكلسیة األثری ة والتجمی واد التقوی ي تحسین خواص م ة ف  لتقییم فعالیة المركبات النانوی

  )تم المنح( لیة اآلثار، جامعة القاھرة)(قسم الترمیم، ك

ى   -4 جلة اإلشراف عل تیر "مس الة ماجس بتمبر  -رس وان: "2017س أثیرات " بعن ل الت ة وتحلی دراس

ة  مونین األثری ة األش تناد بمنطق رة االس ة ح دة الحجری ى  لألعم ة واألداء الزلزال ا  -الجیوبیئی  -المنی

اظ رمیم والحف ى الت ة ف ات عملی ع تطبیق ة). مصر، م ة اإلنجلیزی الة باللغ ة " (الرس رمیم، كلی (قسم الت

  اآلثار، جامعة القاھرة)

اء األسوار  " بعنوان: "2017سبتمبر  -رسالة ماجستیر "مسجلة اإلشراف على   -5 دراسة تقنیات بن

 (قسم". الطینیة األثریة، وتقییم المخاطر ومنھجیة العالج واالرتقاء تطبیقا على سور القاھرة الفاطمیة

  الترمیم، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة)

ى   -6 ایر  – رسالة ماجستیر "مسجلةاإلشراف عل واد " بعنوان:"2018ین رمیم م ة لت دراسة تجریبی

ار زء مخت ى ج ي عل ق العمل ع التطبی ة م ون األثری ن طول د ب اطر أحم اء قن ة " بن رمیم، كلی م الت (قس

  اآلثار، جامعة القاھرة)

ى   -7 راف عل جلة اإلش تیر "مس الة ماجس ارس  –رس ف " بعنوان:"2018م ة تل ة میكانیكی دراس

زع  –األسطح الطینیة المصورة المكتشفة بالحفائر األثریة بواحة الداخلة  ا بأسلوب الن مصر وترمیمھ

  یم، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة)(قسم الترم" وإعادة التثبیت  تطبیقا علي صور جداریة مختارة

ى   -8 راف عل جلة اإلش تیر "مس الة ماجس ارس  –رس وان:"2018م ات " بعن ة المركب تقییم فاعلی

ور  دى الص ي إح ا عل ة تطبیق ل طینی ي حوام ذة عل ة المنف ور الجداری ة الص ة وحمای ي تقوی ة ف النانوی

  (قسم الترمیم، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة)" الجداریة بمعبد مدینة ماضي بالفیوم

جلة  -9 تیر "مس الة ماجس ى رس راف عل بتمبر - اإلش وان2018 س ات :"م" بعن ة المركب یم فاعلی تقی

ة " تطبیقا على أثر طیني مختار -النانویة في تقویة وحمایة اآلثار الطینیة الضعیفة  (قسم الترمیم، كلی

  اآلثار، جامعة القاھرة)

جلة  -10 وراه " مس الة دكت ى رس راف عل ابر 2018اإلش اء مق واد بن یانة م وان:"عالج وص م" بعن

الجیزة  ال ب ة و –العم ة تجریبی ة" دراس وب تطبیقی ة جن ر، جامع ار باألقص ة اآلث رمیم، كلی م الت (قس

  الوادي)
جلة   -11 تیر "مس الة ماجس ى رس راف عل وان:"2018اإلش فات الم" بعن یانة مكتش ائر عالج وص حف

ة المكتشفة بحفاألثریة بالعراق ى األطالل الطینی وب سامراء: تطبیقا عل ل الصوان جن ة ت " ائر منطق

  ار باألقصر، جامعة جنوب الوادي)(قسم الترمیم، كلیة اآلث
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جلة  -12 تیر "مس الة ماجس ى رس راف عل وان2019اإلش ة  :"م" بعن ة والحراری ة الملحی أثیر التجوی ت

ة  ة النوبی ف األحجار الرملی بعض المنشعلى تل اآل ة  - ت بمصر العلی ة تطبیقی قسم (" دراسة تجریبی

  )الترمیم، كلیة اآلثار باألقصر، جامعة جنوب الوادي

ي بعنوان:" م"2019اإلشراف على رسالة ماجستیر "مسجلة  -13 ة ف دراسة فاعلیة اإلضافات النانوی

ة  ار الجرانیتی ار –تحسین خصائص مونات استكمال اآلث ر مخت ى أث ا عل ة " تطبیق رمیم، كلی (قسم الت

  اآلثار، جامعة القاھرة)

ة تقنیات ع بعنوان:" م"2019"مسجلة  دكتوراهاإلشراف على رسالة  -14 الج األحجار الجیریة التالف

ة  ات حدیث ار  -فى حوائط المبانى األثریة والحدود المتاحة الستخدام تقنی ري مخت ى أث ى مبن ً عل ا تطبیق

  (قسم الترمیم، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة)" بمدینة القاھرة

ان  ي لج دكتوراهالحكالمناقشة والمشاركة ف ائل الماجستیر وال ةم لرس اث العلمی یم األبح ي  ، وتحك ف

  :اآلثار وصیانة مجال ترمیم

تیر -1 الة ماجس یم رس ار تحك رمیم اآلث ي ت ة  ف ات النانوی یم المركب ى تقی ة ف ة مقارن وان: "دراس بعن

اذج  د النم ى أح ً عل ا ائر تطبیق ن الحف تخرجة م ة المس ار الجرانیتی ة اآلث ى تقوی ة ف ردة والمھجن المنف

  م.2018جامعة القاھرة،  –كلیة اآلثار  المختارة"

تیر -2 الة ماجس یم رس ار تحك رمیم اآلث ي ت وان: " ف ض بعن اءة بع دى كف یم م ى تقی ة ف ة تجریبی دراس

ى  ا عل ة) تطبیق ة والرملی ة (الجیری ار األثری تكمال األحج ع واس ى تجمی ة ف ة والحدیث ق التقلیدی اللواص

  م.2018جامعة القاھرة،  –كلیة اآلثار  "بعض النماذج من المتحف المصرى بالقاھرة

تیر -3 الة ماجس یم رس ار تحك رمیم اآلث ي ت وان: " ف ات بعن ة المنحوت ي تقوی ة ف ة مقارن ة تجریبی دراس

ك باستخدام  ة وذل ة الدقیق ات الحی ة بالكائن ة وغنی ة الرطوب ة عالی ن ترب الحجریة االثریة المستخرجة م

ة أو ائر مدین ن حف اذج المستخرجة م ض النم ى بع ةالمقویات األكریلیة والنانویة تطبیقا عل  "ن بالمطری

  م.2018جامعة القاھرة،  –كلیة اآلثار 

ة بعنوان: " في ترمیم اآلثار تحكیم رسالة ماجستیر  -4 ة والحدیث تقییم كفاءة المحالیل الكیمیائیة  التقلیدی

بن األالم وب الل ة  الط ى تقوی تخدمة ف رس الج والص - يث ى الع ة ف ة تطبیقی ار یانةدراس ة اآلث  –" كلی

  م.2019الفیوم، جامعة 

یم -5 وان:" تحك ة بعن ة بحثی ة ورق ات البرونزی طح المنحوت ة أس ي حمای ة ف الءات النانومتری دور الط

دد خاص  نشروذلك لل  "المعروضة بالبیئة الخارجیة ة في ع ة بمجل اركلی اھرةاآلث ة الق ضمن ، ، جامع
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دیاتاآلثار والت( بولة في المؤتمر الدولي السادسالمقلعلمیة ااألبحاث   )راث: األصالة والمخاطر والتح

  م.2018یسمبر د 4 -2جامعة القاھرة في الفترة من:  -الذي عقدتھ كلیة اآلثار

  :اآلثار كلیةوالمشاركة في أنشطة والمھام العلمیة والمشاركة المجتمعیة  العضویات

 اص)، ك ابع خ دة ذات ط ة (وح ع األثری دة إدارة المواق و وح اھرة عض ة الق ار، جامع ة اآلث لی

 وحتى تاریخھ) م2014/2015(العام الجامعي 

 ق ار منس القال معی داقیة واألخ ودة مص مان والج دة الض ار -بوح ة اآلث اھرة -كلی ة الق  جامع

 م)2018حتى  2012(لألعوام الجامعیة من 

 اعي ب ل االجتم ة والتكاف ة االجتماعی و اللجن ارعض ة اآلث اھرة -كلی ة الق امعي  جامع ام الج للع

 م)14/11/2012" بتاریخ 3ثار رقم "م (قرار مجلس كلیة اآل2013 -2012

 ة صرف المساعدات عضو م ة، وعضویة لجن اعي بالكلی ل االجتم س إدارة صندوق التكاف جل

امعي  ام الج ن الع ة (م وام الجامعی ة لألع م " م2014بالكلی رار رق ھ) (ق ى تاریخ " 264وحت

اریخ  ي 2014-9-11بت ة ف د الكلی رار عمی ار - 2016-10-5م، ق ة اآلث اھرة -كلی ة الق ، جامع

 م)2018قرار عمید الكلیة في أكتوبر 

 ار ام الجامعي  -عضو لجنة الرحالت العلمیة والتدریبات المیدانیة بكلیة اآلث اھرة للع ة الق جامع

 م)14/11/2012" بتاریخ 3ثار رقم "م (قرار مجلس كلیة اآل2013 -2012

 ام الجامعي  -عضو لجنة تنمیة البیئة وخدمة المجتمع، بكلیة اآلثار اھرة، الع -2013جامعة الق

 م.2019 -2018جامعي م، والعام ال2014

  م.2014-2013منسق بحثي لقسم الترمیم، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة، خالل العام الجامعي 

  ین أرض ب اریخي ب ى الت ل المبن ادة تأھی رمیم وإع یانة وت روع ص ة لمش ة الفنی و اللجن عض

ار ة اآلث ا لكلی ون متحف رایات؛ لیك م  -الس ار، رق ة اآلث د كلی رار عمی اھرة. ق ة الق ) 295(جامع

 م.7/11/2013بتاریخ 

  ،اھرة ة الق عضو وحدة إدارة الكوارث واألزمات (وحدة ذات طابع خاص)، كلیة اآلثار، جامع

 م.2014-2015

 ،حتى تاریخھ.2012عضو لجنة فحص الشكاوى بقسم الترمیم، كلیة اآلثار، جامعة القاھرة 

 ة التنسیقیة عضو لجنة مكافحة الفساد بكلیة اآلثار، جامعة القاھرة، والمنبثق ة الوطنی ة من اللجن

ري  المجتمع المص اد ب ة الفس ة لمكافح تراتیجیة الوطنی ذ اإلس ة وتنفی اد، لمتابع ة الفس  -لمكافح
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 م)2015-9-19م (قرار مجلس الكلیة الصادر في 2018 - 2014إستراتیجیة 

 ام الجامع ار للع  -2015ي عضو اللجنة العلیا لإلشراف على انتخابات اتحاد الطالب بكلیة اآلث

 م)2015-11-1بتاریخ  275م (قرار عمید الكلیة رقم 2016

  ،ار ة اآلث رمیم، كلی م الت ینیة، بقس ود األشعة الس ل بحی ل التحلی عضو لجنة اإلشراف على معم

 م)2015م حتى 2010جامعة القاھرة (من 

 ،ار ة  عضو ومسئول لجنة امتحان القبول لمرحلة الدراسات العلیا بقسم الترمیم، كلیة اآلث جامع

 م حتى تاریخھ.2013القاھرة، من عام 

 ة  -رئیس لجنة الرصد المتحانات القبول ار، جامع ة اآلث مرحلة البكالوریوس بقسم الترمیم، كلی

 م.2016القاھرة، 

  ام اھرة، الع ة الق ار، جامع ة اآلث عضو اللجنة العلیا لإلشراف على انتخابات اتحاد الطالب بكلی

 م.2015/2016الجامعي 

 م)2016سید عمید الكلیة، أكتوبر، یر وحدة الكتاب الجامعي بالكلیة (قرار النائب مد  

 و ز مل ة، مرك ل األثری ا الجب ة تون اھرة، بمنطق ة الق ار، جامع ة اآلث ائر كلی ة حف و بعث ي، عض

 م وحتى تاریخھ.2016دیسمبر  -محافظة المنیا 

 دور ا ر المسجلة) بال ار عضو لجنة فتح مخزن اآلثار المؤقت (اآلثار غی ة اآلث ى كلی ألول، مبن

ع ب دور الراب رمیم بال ل الت زن ومعم ى مخ ا إل ي، لنقلھ اریخ الرئیس ى (بت -11-21ذات المبن

  م)2012

  اب ة ب ان بمنطق د العری ة أحم رمیم مئذن القیام بإعداد العرض الفني والمالي الخاص بمشروع ت

ن مركز صیا ف م اولین العرب، وبتكلی ب شركة المق ة الشعریة، بناء على طل ار بالكلی نة اآلث

 م)2015-6-8(بتاریخ 

  دولي اھرة ال ن معرض الق عضو لجنة شراء الكتب والدوریات الالزمة لقسم الترمیم، سواء م

 حتى تاریخھ) 2012للكتاب أو مكتبات دور النشر الدولي (من عام 

  م.2013/ 2012العام الجامعي  –أمین مجلس قسم الترمیم 

 م.2016/2017العام الجامعي  –جامعة القاھرة  –ة اآلثار عضو لجنة الدراسات العلیا یكلی 

 یس) عضو ة (نائب رئ ا ب لجن د للدراسات العلی رول والرص ار الكنت ة اآلث اھرة  –كلی ة الق جامع

 حتى تاریخھ) م2012(من العام الجامعي 
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  ى المسرح بقاععضو اللجنة العلمیة والفنیة لجرد محتویات الغرفة اني أعل دور الث ة الكائنة بال

 م)2018لسنة  8(قرار أمین عام الجامعة رقم  االحتفاالت الكبرى بجامعة القاھرة

  ام ن الع دة) م ر عضوي (نظام الساعات المعتم مرشد أكادیمي لطالب الفرقة الثالثة ترمیم غی

 م حتى تاریخھ.2015الجامعي 

 رار مركز صیانة اآلثار والمباني التاریخیة بكلیة اآلثار، جامعة  مجلس إدارة عضو اھرة (ق الق

  م)2019عمید الكلیة في فبرایر 

  :الخبرات واألنشطة في مجال ضمان الجودة واالعتماد

 جامعة القاھرة. -عضو مؤسس بوحدة ضمان الجودة بكلیة اآلثار 

  (ق یس (منس ودةرئ مان والج دة الض الق بوح داقیة واألخ ار المص ار -معی ة اآلث ة  -كلی جامع

 )مشرف على المعیار حتى تاریخھ –م 2018حتى  2012ام الجامعیة من القاھرة (لألعو

 م حتى تاریخھ)2018( جامعة القاھرة -عضو لجنة القیاس والتقویم والمتابعة بكلیة اآلثار 

 بوحدة ضمان الجودة بكلیة اآلثار رعایة الخریجینومقترحات الطالب و ىلجنة شكاو عضو– 

 م حتى تاریخھ)2012( جامعة القاھرة

  رفع كفاءة الفاعلیة التعلیمیة.اف على تطویر نظم تقویم الطالب وراإلشالمشاركة في  

 ة كادیمیة وركة فى أعمال لجان البرامج األالمشا المقررات والتعلیم والتعلم والتسھیالت الداعم

  لجنة التقویم المستمر للفاعلیة التعلیمیة.والمشاركة المجتمعیة وأنشطة البیئة و

 ذاتي وإع ویم ال ى التق اركة ف ارالمش ة اآلث ة لكلی ة الذاتی اھرة ،داد الدراس ة الق ام  ؛جامع إلتم

  . QAAP 2 ـمشروع ال

  اءة المشاركة في اإلشراف على إعداد الدراسة الخاصة بتنمیة الموارد المالیة والمادیة لرفع كف

  .لیمة وتقدیم خدمة مجتمعیة متمیزةالفاعلیة التع

 ي إ اركة ف داد والمش روع ع تیفاء مش ـاس ةاص بالخ CQAAP  ال اھرة كلی ة الق ار، جامع  اآلث

ى حصول الھیئة القومیة لضمان الجودة  و طبقا لنماذج االعتماد بجمھوریة مصر العربیة وحت

  .الكلیة على المشروع

 ة و دورات التدریبی ؤتمرات وال ن الم د م ور العدی ودة حض مان الج ة بض ل الخاص ورش العم

ت اد تح ویم و واالعتم ة للتق ة القومی ة الھیئ ااالعرعای ودة وتم مان الج ز ض اد د ومرك االعتم

 ).من ھذه السیرة الذاتیة 8:6بیان ھذه الدورات موضح صـ ( بجامعة القاھرة
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  ع الشعب ررات لجمی ر المق رامج وتوصیف وتقری ة توصیف الب داد ومراجع المشاركة في إع

 جامعة القاھرة. -الدراسیة بكلیة اآلثار 

  الفكریة بكلیة اآلثار.المشاركة في برامج التوعیة بحقوق الملكیة 

  رامج ة التطویر للب دفع عجل ة ل ادیمي للكلی اد األك ة االعتم ة بأھمی رامج التوعی ي ب المشاركة ف

 التعلیمیة وتحسین مستوى التعلیم.

  ي مجال ضمان ار ف المشاركة في الدورات التدریبیة المكثفة ألعضاء ھیئة التدریس بكلیة اآلث

یف  داد توص ى إع دریب عل ودة، والت ل الج ررات وعم ر المق ارف وتقری فوفة المع مص

ي رر الدراس ن المق تھدفة م ارات المس تعلم ، ووالمھ یم وال الیب التعل ة أس فوفة مالئم مص

  الدراسي، وذلك قبیل تقدم الكلیة لالعتماد. مقررلالمستخدمة لنواتج التعلم ل

  اإلجازات العلمیة:

 ار رمیم اآلث م ت ن قس تیر م ة الماجس ى درج ول عل ازة الحص اھرة إج ة الق ار، جامع ة اآلث ، كلی

  بتقدیر ممتاز مع التوصیة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا مع الجامعات األخرى.

  ى درجة دكتوراهإجازة الحصول عل م  ال ن قس اھرة بالم ة الق ار، جامع ة اآلث رمیم، كلی ة ت مرتب

 مع الجامعات األخرى. مع التوصیة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلھا الشرف األولى

  راءة ازة ق ریم)إج رآن ك وفي ( ق م الك ن عاص ص ع ري  حف ر األزھ راءات ناص د ق ن معھ م

 م)2000 - م1999( بالوادي الجدید

 ن طر راءات العشر م رآن كریم)إجازة الق درة ( ق ق الشاطبیة وال راءات ناصر  ی د ق ن معھ م

  م)2003 - م2002( األزھري بالوادي الجدید

  الجوائز:

ن رسالة ماجستیرج  -1 اھرة ألحس ة الق ار ائزة جامع رمیم اآلث ي مجال ت ن  ف امین الجامعیینع  الع

    م)2008(مارس م2007-م2006

ریم   -2 رآن الك وم الق ي عل وق ف ة، للتف ر العربی ة مص ة بجمھوری د األزھری اع المعاھ ائزة قط ج

  م)2000( والقراءات

  اللغات:

  لغة اللسان  اللغة العربیة:

  محادثة) -كتابة -(قراءة جید جدا  یزیة:اللغة اإلنجل
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