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 :المؤهالت الدراسية 

 جامعة القاهرة –كلية اآلثار  –قسم الترميم  م1112 دور مايو ليسانس ترميم اآلثار -  

 ."ممتاز مع مرتبة الشرف" عام تقدير

 جامعة  –كلية اآلثار  –قسم الترميم م 1118 دور مايوترميم اآلثار دي ماجستير تمهي

 ."يمرض"تقدير  – القاهرة

  ديسمبر  –جامعة القاهرة  –كلية اآلثار  – قسم الترميم – ترميم اآلثارماجستير

عالج وصيانة التماثيل البرونزية التاريخية المعروضة : رسالةعنوان ال – م1102

تقدير  – مع التطبيق العملي علي أحد النماذج المختارة بمدينة القاهرة المبانيخارج 

 علىممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات والمعاهد المصرية "

 ."نفقة الجامعة

السيرة الذاتية  
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 جامعة القاهرة –كلية اآلثار  –قسم الترميم  – ترميم اآلثار )حاليًا( باحث دكتوراه – 

النانو في حماية المنحوتات البرونزية المعروضة  م أداء طالءاتتقيي عنوان الرسالة:

 .(م1102) أحد النماذج المختارة علىبالبيئة الخارجية تطبيقًا 

  يـفـالوظيالتدرج: 

  يناير  – م1119)يونيو  جامعة القاهرة –كلية اآلثار –ترميم اآلثارمعيد بقسم

 .(م1102

  حتى م1102يناير ) جامعة القاهرة –ركلية اآلثا –ترميم اآلثاربقسم مدرس مساعد 

 .(اآلن

 اللغة اإلنجليزية – اللغة العربية :اتاللغ. 

 :مهارات الكمبيوتر 

 Operating Systems: Dos & Windows. 

 Microsoft Office: Word – Excel – Power point. 

 Others: Internet.  

 :الخبرات العملية 

 مصر. – القاهرة –دين بقصر عاب دقيقالمشاركة بأعمال الترميم ال 

 لملك زوسر المدرج ابهرم  والتوثيق الهندسي المختلفة المشاركة بأعمال الترميم

 مصر. – الجيزة – بسقارة

  للملك زوسر لمقبرة الجنوبيةل والتوثيق الهندسيالمشاركة بأعمال الترميم المختلفة 

 .مصر – الجيزة – بسقارة

 يةالفض بعض اآلثار وصيانة المشاركة بترميم. 

 الملكية المشاركة في أعمال ترميم وصيانة تاج من األلماس بمتحف المجوهرات 

 .مصر – باإلسكندرية

  ألمونيوم( –حديد  –)نحاس  نجفمن المجموعة  وصيانة ترميمفي المشاركة 

 .بالقاهرة صالح الدين األيوبي المتحف الحربي بقلعةب



  لعصور ما قبل التاريخ في المشاركة في تنظيم فاعليات المؤتمر الدولي األول

 .عة القاهرةمم بكلية اآلثار جا1101ديسمبر  08 –02الوطن العربي في الفترة من 

  ترميم وصيانة تمثال سليمان باشا الفرنساوي البرونزي الموجود أمام المتحف

 مصر. –الحربي بقلعة صالح الدين األيوبي بالقاهرة 

  جامعة  –كلية اآلثار  –وحدة الجودة  – ةتنمية البيئوالمشاركة المجتمعية عضو لجنة

 القاهرة.

  عة القاهرةمبكلية اآلثار جاعضو وحدة األزمات والكوارث. 

 يوس )مرحلتي البكالور  في تدريس المناهج العملية لها تالمناهج الدراسية التي شارك
 والدراسات العليا(:

 .عالج وصيانة اآلثار المعدنية 

 .صياغة وتشكيل المعادن 

 .عالج وصيانة اآلثار الجصية 

 الجدارية. رعالج وصيانة الصو 

 .عالج وصيانة المنسوجات األثرية 

 .عالج وصيانة الفخار والزجاج 

 .الرسم الصناعي والزخرفي 

 .عالج وصيانة اآلثار المركبة 

  اكيب المعدنية في المباني األثرية.الترعالج وصيانة 

 :الدورات التدريبية 

  دورةWord Processing (WORD) ( 1بمركز الحساب العلمي بجامعة المنصورة– 

 .م(1112يوليو  11

  دورةSpread Sheets (EXCEL) ( 01بمركز الحساب العلمي بجامعة المنصورة–

 .م(1112يوليو  18

 



  دورةGeneral American English Course  بالتعاون بين وزارة التضامن

اإلجتماعي ووزارة األتصاالت والمصرية للتنمية والتطوير وبرنامج التنمية البشرية 

 (.1112أغسطس 0 –يونيو00والتدريب )

  دورةInformation and Communication (INTERNET)  بمركز الحساب

 .م(1112سبتمبر  08 –1العلمي بجامعة المنصورة )

  عن "نظم االمتحانات" بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دورة

 م(.  1119ديسمبر  02-02القاهرة )

  دورة عن "أخالقيات البحث العلمي" بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 م(.  1118ابريل  1-مارس  10بجامعة القاهرة )

 بين قسم الترميم بكلية اآلثار جامعة بالتعاون  استخدام التقنيات الحديثة لتوثيق التراث

يوليو 01-2) الحضاري والطبيعي بالقرية الذكيةالقاهرة ومركز توثيق التراث 

  باستخدام:م( 1118

(Documentation Techniques in Cultural Heritage Concepts, 3D Laser Scanning, 
GPS-GIS and NDT).   

 رات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دورة عن "العرض الفعال" بمركز تنمية قد

 م(.     1118أكتوبر  02-01القاهرة )

  دورة عن "نظام الساعات المعتمدة" بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 م(.  1118نوفمبر  09-01بجامعة القاهرة )

  8-2) وإيطاليابالتعاون مع مصر  ترميم وصيانة الورق واللوحات الملونةدورة 

 .(م1118ديسمبر 

  دورة عن "معايير الجودة في التدريس" بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 م(. 1101فبراير  01-9بجامعة القاهرة )

 دورة عن استخدامات الميكروسكوب اإللكترونيElectron Microscope   بمركز

 .(م1101جامعة القاهرة )فبراير  –بكلية العلوم التحاليل الدقيقة 

 م التكنولوجيا الحديثة في التدريس" بمركز تنمية قدرات أعضاء دورة عن "استخدا

 م(. 1101يونيو  02-02هيئة التدريس بجامعة القاهرة )

  باستخدام برنامج اإلحصائيالتحليل دورةSPSS   بمعهد الدراسات والبحوث

 م(. 1101ابريل  08 –1) اإلحصائية بجامعة القاهرة

 



 يس" بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة دورة عن "االتجاهات الحديثة في التدر

 م(.  1101ديسمبر  8-1التدريس بجامعة القاهرة )

 مارس 02-00ة القاهرة للطباعة والنشر )بمركز جامع "الكتابة العلمية" عن دورة

 م(1101

 ام التكنولوجيا صيانة الوحدات المعدنية في مباني القاهرة التاريخية باستخد عن دورة

نوفمبر  11–11) بالتكية المولوية بالسمعخانة بالقاهرة بالزما(ال - الحديثة )الليزر

 .م(1101

 تنمية قدرات أعضاء هيئة  دورة عن "النشر الدولي للبحوث العلمية" بمركز

 م(. 1102  نوفمبر  00-01) التدريس بجامعة القاهرة

 " كتبة بوحدة المكتبة الرقمية بالم" كيفية إستخدام قواعد البيانات العالميةدورة عن

 م(. 1102ديسمبر  0  - نوفمبر 11) بجامعة القاهرةالمركزية 

 " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  بمركزتنظيم المؤتمرات العلمية" دورة عن

 م(. 1102مارس  10-11) بجامعة القاهرة

  دورة عن "التقنيات الحديثة لتناول وتغليف ونقل القطع األثرية" ضمن سلسلة

مية مهارات المرمم نلثقافي إلدارة ترميم المتحف المصري لتفعاليات البرنامج ا

مايو  10-01القاهرة ) –المتحف المصري  –وزارة الدولة لشئون اآلثار  –المصري 

 م(.1102

 " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة  بمركزالتفكير اإلبداعي" دورة عن

 م(. 1102 يونيو 02-01) القاهرة

 " تنمية قدرات  بمركزمالية والقانونية في األعمال الجامعية" الجوانب الدورة عن

 م(. 1102سبتمبر  11-08) أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة

 جوائزال: 

  الحصول علي جائزة األستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح في أعلي درجة في مادة

 م.1112جامعة القاهرة   - تاريخ مصر القديم من كلية اآلثار

  جامعة القاهرة   - اآلثارلي درجة التميز من قسم النشاط الثقافي من كلية الحصول ع

 م.1112 –م 1111
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