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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

السیرة الذاتیـــــة
جمعة محمد محمود عبد المقصود/ الدكتور األستاذ للسید 

جامعة القاھرة–كلیة اآلثار –األستاذ بقسم الترمیم 

بیانات عامة.١

جمعة محمد محمود عبد المقصود: األســــــــــــــــــم

١٥/١٢/١٩٦٧: تاریخ المیــــــالد

جمھوریة مصر العربیة–وم الفی: محل المیــــــــالد

مصـــــــــــــرى: الجنـسیـــــــــــــة

مســـــــــــــــــلم: الدیـــــــــــــانــــة

ترمیم اآلثارالقســــــــــــــــــم

اآلثــــــــــــــــــارالكلیـــــــــــــــــــة

القاھـــــــــرةالجامعـــــــــــــــة

صیانة وترمیم اآلثار: العـــام   التخصص

مشغوالت   (والمواد العضویة ) مخطوطات رقیة(عالج وصیانة المخطوطات : التخصص الدقیق

)عظام وعاج–مومیاوات -جلدیة 

جامعة القاھرة–كلیة اآلثار –قسم ترمیم اآلثار : عنـــــوان العمــل

٠١٠٩٣٢٣٨٣٤٧-٠١٢٨٤٦٢٧٩٦٠: موبایــــــــــــــــل

gomaaabdelmaksoud@yahoo.com: برید الكترونــــى
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المؤھالت العلمیة. ٢

–جامعة القاھرة –من كلیة اآلثار –تخصص ترمیم اآلثار –لیسانس اآلثار اللیســانــــس
بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف–دور مایو 

–جامعة القاھرة –كلیة اآلثار –م الترمیم الحصول على الماجستیر من قسالماجســـــتیر

دراسة تجریبیة معملیة لعالج وصیانة المومیاوات مع التطبیق "عنوان الرسالة 

وقد أوصى بطبع الرسالة وتداولھا بین –بتقدیر ممتاز -" على مومیاء أثریة

.الجامعات المصریة

تقییم "عنوان الرسالة –یم اآلثار الحصول على الدكتوراة من بولندا فى ترمالدكتـــــــوراه
المخطوطات الرقیة والمشغوالت المستخدمة فى عالج وصیانة الناجحة للطرق 
"  الجلدیة

التدرج الوظیفى األكادیمى. ٣

مكان العمللتحاق بھاسنة اإلالوظیفة
–كلیة اآلثار –قسم الترمیم ١٩٩١معـــــــــــید

.جامعة القاھرة
–كلیة اآلثار –قسم الترمیم ١٩٩٥مدرس مساعد

.جامعة القاھرة
–كلیة اآلثار –قسم الترمیم ٢٠٠١مدرس

.جامعة القاھرة
–كلیة اآلثار –قسم الترمیم ٢٠٠٦استاذ مساعد

.جامعة القاھرة
–كلیة اآلثار –قسم الترمیم ٢٠١٢أستاذ دكتور

.جامعة القاھرة
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:الوظائف القیادیة بالكلیة. ٤

–ر مركز صیانة اآلثار والمبانى األثریة والتاریخیة ومقتنیات المتاحف مدی-
.ولمدة عام٢٠١٢ینایر 

من –جامعة القاھرة –وكیل كلیة اآلثار لشئون الدراسات العلیا والبحوث -
. وحتى تاریخھ١٧/١٠/٢٠١٢
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األنشطة التدریسیة. ٥

التدریس داخل جمھوریة مصر العربیة: أوال

جامعة القاھرة–كلیة اآلثار –التدریس بقسم الترمیم . ١

)الئحة قدیمة(قسم الترمیم–المقررات الدراسیة لمرحلة اللیسانس . أ

العام الدراسىالمقرر الدراسىالفرقة الدراسیة

م٢٠١٢مبادئ ترمیم وصیانة اآلثاراألولى

تاریخھحتى٢٠٠١عالج وصیانة المخطوطاتالثـــالثــــــــــة

حتى تاریخھ٢٠٠٨) أعمال السنة(دراسات وبحوث : مادةةـــــــــرابعـــال

حتى تاریخھ٢٠٠١عالج وصیانة اآلثار العضویةالـــرابعـــــــــة

٢٠٠٩- ٢٠٠٨حشرات وكائنات حیة دقیقةالـــرابعـــــــــة

انة اآلثار تخصص ترمیم وصی–المقررات الدراسیة لمرحلة البكالوریوس . ب
قسم –) الئحة جدیدة(بنظام الساعات المعتمدة )Eشعبة + شعبة عربى (العضویة 

كلیة اآلثار–الترمیم 

كود المادةإسم المادة

١٠٤م ك ع مبادئ عالج وصیانة اآلثار العضویة

٢٠٥ت ع الصیانة الوقائیة لآلثار العضویة



جامعة القاھرة–كلیة اآلثار  د  عبد المقصومحمد محمودجمعة.د.أالسیرة الذاتیة للسید 
 --------------------------------------------------------------------------------------------

Page 5 of 70

جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

٢٠٨ت ع عالج وصیانة المومیاوات والمحنطات

--- رمیم اآلثار الغارقة العضویةت

--- األحبار واألصباغ للمخطوطات األثریة

قسم الترمیم-) دبلوم ترمیم اآلثار(المقررات الدراسیة لمرحلة الدراسات العلیا . ج
)الئحة قدیمة(

العام الدراسىالمقرر الدراسىالفرقة الدراسیة

حتى تاریخھ٢٠٠١عالج وصیانة المخطوطاتأولى دبلــــــــوم

عالج وصیانة اآلثار العضویة وحفر أولى دبلــــــــوم
وتشكیل وترمیم األخشاب

حتى تاریخھ٢٠٠١

تخصص ترمیم وصیانة اآلثار–المقررات الدراسیة لمرحلة الدراسات العلیا . د
كلیة اآلثار–قسم الترمیم –) الئحة جدیدة(العضویة بنظام الساعات المعتمدة 

كود المادةمادةإسم ال

٥٠٣ت ث مبادئ ترمیم اآلثار 

٥٠٧ت ع عالج وصیانة المخطوطات الرقیة

٢٢١ت ع الصیانة الوقائیة لآلثار العضویة

٥٢٢ت ع تكنولوجیا المواد والصناعات العضویة 
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القدیمة

٥٢٣ت ع عالج وصیانة المواد اإلثنوجرافیة

٥١٤ت ع عالج وصیانة الجلود والعظام والعاج

٢١٥ت ع عالج وصیانة المومیاوات والمحنطات

٥٢٩ت ع عالج وصیانة المخطوطات المزخرفة

٥٣٨ت ع ترمیم اآلثار الغارقة العضویة

نظام الساعات - تخصص ترمیم عام –المقررات الدراسیة لمرحلة الدراسات العلیا . ھـ
كلیة اآلثار–قسم الترمیم –) الئحة جدیدة(المعتمدة 

كود المادةم المادةإس

٥٠٣ت ث مبادئ ترمیم اآلثار 

٥٠٧ثت تقنیات وعالج وصیانة اآلثار العضویة

٥١٨ث ت تقنیات وعالج وصیانة المخطوطات

نظام الساعات - برنامج الماجستیر –المقررات الدراسیة لمرحلة الدراسات العلیا . و
اآلثاركلیة –قسم الترمیم –) الئحة جدیدة(المعتمدة 

كود المادةإسم المادة

٦١٠ت ع موضوعات فى عالج وصیانة المخطوطات
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)دراسات علیا ترمیم(جامعة االسكندریة –التدریس بكلیة الفنون الجمیلة . ٢

العام الدراسىالمقرر الدراسىالفرقة الدراسیة

–قسم ترمیم –تمھیدى ماجستیر 

تخصص تصویر

٢٠٠٣- ٢٠٠٢الحشرات والكائنات الدقیقة

–قسم ترمیم –تمھیدى ماجستیر 

تخصص تصویر

٢٠٠٥- ٢٠٠٣تكنولوجیا األلوان واألصباغ

–قسم ترمیم –تمھیدى ماجستیر 

تخصص نحت–تخصص تصویر 

٢٠٠٥- ٢٠٠٢عالج وصیانة المواد العضویة

–قسم الترمیم –مرحلة الدبلوم 

تخصص ترمیم نحت

صیانة وترمیم المواد العضویة 

)راسى أولفصل د(

٢٠٠٩- ٢٠٠٨

–قسم الترمیم –مرحلة الدبلوم 

تخصص ترمیم نحت

تكنولوجیا عالج وصیانة المواد 

)فصل دراسى ثان(

٢٠٠٩- ٢٠٠٨

- قسم الترمیم –مرحلة الدبلوم 

تخصص ترمیم تصویر عام

فصل (عوامل تلف التصویر 

)دراسى ثان

٢٠٠٩- ٢٠٠٨

قسم –مرحلة تمھیدى ماجستیر 

خصص ترمیم أثاثت–الترمیم 

الفصل (نظریات الترمیم 

)الدراسى األول

٢٠١٠- ٢٠٠٩

قسم –مرحلة تمھیدى ماجستیر 

تخصص ترمیم أثاث–الترمیم 

تكنولوجیا مواد وخامات األثاث 

)الفصل الدراسى الثانى(

٢٠١٠- ٢٠٠٩

٢٠١٠- ٢٠٠٩الفصل (نظریات الترمیم –قسم الترمیم –مرحلة الدبلوم 
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)األولالدراسى تخصص ترمیم تصویر

–قسم الترمیم –مرحلة الدبلوم 

تخصص ترمیم نحت

عوامل تلف المواد والخامات 

)الفصل الدراسى األول) (٢(

٢٠١٠- ٢٠٠٩

–قسم الترمیم –مرحلة الدبلوم 

تخصص ترمیم نحت

الفصل (نظریات الترمیم 

)الدراسى األول

٢٠١٠- ٢٠٠٩

قسم –مرحلة تأھیلى دكتوراه 

تخصص مخطوطات–الترمیم 

الفصل (نظریات الترمیم 

)الدراسى األول

٢٠١١- ٢٠١٠

قسم –مرحلة تأھیلى دكتوراه 

تخصص مخطوطات–الترمیم 

تكنولوجیا مواد وخامات الترمیم 

)الفصل الدراسى الثانى(

٢٠١١-٢٠١٠

قسم –مرحلة تأھیلى دكتوراه 

تخصص مخطوطات–الترمیم 

الفصل الدراسى (علم الترمیم 

)نىالثا

٢٠١١-٢٠١٠

فرع الفیوم–جامعة القاھرة –كلیة اآلثار –قسم الترمیم . ٣

قسم الترمیم–المقررات الدراسیة لمرحلة اللیسانس 

العام الدراسىالمقرر الدراسىالفرقة الدراسیة

تكنولوجیا المواد والصناعات القدیمة الثـــالثــــــــــة

)عضوى(

٢٠٠٤- ٢٠٠٢

٢٠٠٤- ٢٠٠٢عالج وصیانة المواد العضویةــــةالـــرابعـــــ
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جامعة المنیا–كلیة الفنون الجمیلة –قسم الترمیم . ٤

العام الدراسىالمقرر الدراسىالفرقة الدراسیة

٢٠٠٥- ٢٠٠٢عالج وصیانة المخطوطاتالثـــالثــــــــــة

٢٠٠٥- ٢٠٠٢خامات ونظریات الترمیمالثـــالثــــــــــة

٢٠٠٣- ٢٠٠٢عالج وصیانة المواد العضویةرابعـــــــــةالـــ

التدریس خارج جمھوریة مصر العربیة : ثانیا

-–
المملكة األردنیة الھاشمیة–الیرموك 

المقررات الدراسیة لمرحلة اللیسانس . أ

العام الدراسىالمقرر الدراسىراسیةالفرقة الد

٢٠٠٨حتى ٢٠٠٥مقدمة فى صیانة المصادر التراثیة١٠١م ت 

٢٠٠٨حتى ٢٠٠٥علم الصیانة والترمیم١١٢م ت 

٢٠٠٨حتى ٢٠٠٥مقدمة فى علم المتاحف١١٤م ت 

السیاسات والتشریعات الخاصة بحمایة ٢٢٠م ت 

اآلثار والتراث

٢٠٠٨حتى ٢٠٠٥

٢٠٠٨حتى ٢٠٠٥تلف المصادر التراثیة٢٣٠م ت 
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٢٠٠٨حتى ٢٠٠٥صیانة الورق والبردى القدیم وترمیمھ٣٧٠م ت 

٢٠٠٨حتى ٢٠٠٥صیانة العظام والمواد المشابھة وترمیمھا٣٨٠م ت 

)ادارة المصادر التراثیة(الماجستیرالمقررات الدراسیة لمرحلة. ب

العام الدراسىالمقرر الدراسىالفرقة الدراسیة

٢٠٠٨حتى ٢٠٠٥نظریة المحاغظة على التراث الثقافى٤٠٤م ت 

٢٠٠٨حتى ٢٠٠٦دراسات فى علم المتاحف٦٢١م ت 

)صیانة المصادر التراثیة(الماجستیرالمقررات الدراسیة لمرحلة. ج

العام الدراسىالمقرر الدراسىالفرقة الدراسیة
٢٠٠٨حتى ٢٠٠٦حفدراسات فى علم المتا٦٢١م ت 

٢٠٠٨حتى ٢٠٠٦صیانة وترمیم المواد العضویة٦٥٦م ت 
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

المساھمة فى تطویر المقررات واسلوب التدریس

:لقد ساھم السید الدكتور جمعة عبد المقصود فى تطویر ما یلى

المخطوطات الرقیة. أ

علم اآلن تطویر منھج عالج وصیانة المخطوطات الرقیة على احدث ما وصل الیھ ال
:فى مجال تكنولوجیا المعلوملت فى ھذا المجال من حیث

تكنولوجیا الصناعة لھذه الخامة طبقا لألسالیب القدیمة واعداد نماذج یتم اجراء -
.الدراسات التجریبیة علیھا للطالب فى الجزء العملى من ھذه المادة

الناتجة عن التوصل الى معرفة الفروق الخاصة بمظاھر تلف المخطوطات الرقیة-
.عملیات الصناعة وتلك الناتجة عن الظروف البیئیة

.شرح عوامل ومیكانیكیة تلف المخطوطات الرقیة-

.األحبار واألصباغ والمواد الملونة التى شاع استخدامھا على المخطوطات-

تم دراسة أحدث المواد واألسالیب المستخدمة فى عالج وصیانة المخطوطات العادیة -
.والملونة

دریس أحدث ما وصل الیھ علم الصیانة فى العرض والتخزین لھذا النوع من تم ت-
ھذا باالضافة الى تغطیة العدید من النقاط التى تتعلق بالمخطوطات . المخطوطات

. الرقیة

:تم تطویر اآلتى فى عالج وصیانة المشغوالت الجلدیة: المشغوالت الجلدیة. ب

منذ عملیات سلخ الحیوان حتى االنتھاء من  التعریف بالمصطالحات المختلفة للجلد -

.مراحل التشطیب
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

دراسة عملیات االعداد والدباغة ومدى تأثیرھا على جودة الجلود من حیث الحفظ أو  -

.التلف

.تم دراسة األنواع المختلفة من الجلود النباتیة الدباغة والمعدنیة الدباغة-

.دراسة عوامل ومیكانیة تلف الجلود-

.دراسة احدث المواد والطرق المستخدمة فى العالج والصیانة-

عالج وصیانة المومیاوات. ج

دراسة وحسم الجدل العلمى على عملیات التحنیط والمواد المستخدمة من خالل الشرح -
Dataعلىللطالب من خالل مناھج تجریبیة تعرض امامھم  show

.على حفظ الجثة المحنطة من عدمھادراسة كیفیة تأثیر مواد التحنیط ونوعھ -

.دراسة عوامل ومیكانیكیة تلف ھذه المواد-

.دراسة أحدث المواد واألسالیب المتعلقة بالعالج والصیانة- 

.دراسة اسالیب عرض المومیاوات فى المتاحف المصریة-

عالج وصیانة العظام والعاج. د

:تم تطویر المنھج فى ھذه المواد كما یلى

Data showالعرض بـ لتركیب الكیمیائى والتشریحى للعظم من خاللدراسة ا-

.دراسة الفروق بین العظم والعاج میكروسكوبیا-

. دراسة تأثیر انواع التربة المختلفة فى بیئة الدفن على العظام والعاج-
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

.دراسة تأثیر الظروف الجویة بعد الكشف-

.التعرض الى الصیانة العالجیة بكل ما تشتملھ-

ح الوافى للصیانة الوقائیة للعظام والعاج منذ لحظة الكشف وحتى العرض الشر-
.المتحفى والتخزین

المشاركة فى أعمال االمتحانات

جمعة عبد المقصود / یتم المشاركة فى كل أعمال االمتحانات التى یكلف السید الدكتور 
:لىویمكن ایجاز ذلك فیما ی. سواء على مستوى القسم أو على مستوى الكلیة

المشاركة فى أعمال امتحانات القبول لطلبة الفرقة األولى الذین یرغبون االلتحاق -
.حیث یتم المشاركة سنویا فى ھذا االمتحان. بقسم الترمیم

المواد التى أقوم بتدریسھا وفى لكل رصد درجات أعمال السنة وامتحانات العملى -
.مواعیدھا المحددة والتى تحدد من قبل رئیس القسم

مشاركة فى لجان الكنترول للفصل الدراسى األول والفصل الدراسى الثانى ودور ال-
.سبتمبر وأقوم بما اكلف بھ من مھام على أعلى وجھ

.المشاركة فى عملیات الرصد فى كل االمتحانات المشار الیھا سابقا-

القیام بعملیات التصحیح للمواد التى اقوم بتدریسھا وتسلیم النتائج فى المواعید -
.المحددة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

األنشطة البحثیة: ثانیا

الرسائل العلمیة ومناقشتھااالشراف على

التى أشرفت علیھا وتمت مناقشتھارسائل الماجستیر : أوال

عنوان الرسالة اسم الطالب
بالعربیة

عنوان الرسالة 
باألنجلیزیة

الجامعة

عبد الرازق عبد 
الشافى مبروك

دراسات تجریبیة 
بیولوجیة على 

یاوات وأسالیب الموم
–العالج والصیانة 

تطبیقا على بعض 
المومیاوات األثریة

Experimental
biological studies
on mummies with
techniques of
conservation and
treatment with
application on
some
archaeological
mummiesl

جامعة القاھرة

رشدیة ربیع على 
حسن

ى دراسة تجریبیة عل
مواد تقویة الجلود 
نباتیة الدباغة مع 

التطبیق على بعض 
النماذج األثریة 

المختارة

Experimental study
on consolidation
materials used for
vegetable-tanned
leather with
application on
some selected
archaeological
objects

جامعة القاھرة 
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

محمد
د

المختارة

A study of the
destructive factors
of archaeological
leathers and
methods of
treatment and
Maintenance
applicable on some
selected models

جامعة القاھرة

رویشرحاب جالل د

–

وطرق العالج

Studies for fungal
deterioration for
building materials
in ancient building
in Cairo City –
causes and
mechanisms of
deterioration and
methods of
treatment

جامعة القاھرة

محمد

الرقیة

Experimental and
applied study on
materials utilized
in the treatment of
parchment
manuscripts

جامعة القاھرة

Experimental studyمدحت عبد هللا
on some materials

جامعة القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

اآلثار الخشبیة
used for the
consolidation of
painted
archaeological
wood – applied on
some selected
archaeological
models

علیاء اسماعیل 

–
وعالجھا وترمیمھا

Cleaning materials
and methods of
illuminated
manuscripts – their
technology,
conservation and
restoration

جامعة االسكندریة

األمین

المومیاوات م

على مومیاء أثریة

Experimental study
on the
effectiveness of
natural materials
used for the
protection of
mummies against
deterioration
caused by insects
with application to
an ancient mummy

جامعة القاھرة

جامعة القاھرةExperimental studyالسیدة نفیسة ابراھیم
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

المختارة

for the evaluation
and modification
of pastes used for
gap-filling dented
parchment
manuscripts with
application on an
archaeological
object

رانیا أحمد على حسن

–

المومیاوات األثریة

جامعة القاھرة

رسائل الماجستیر التى أقوم باالشراف علیھا ولم تتم مناقشتھا: ثانیا

الجامعةاالنجلیزیةالعنوان باللغةالعنوان باللغة العربیةأسم الطالب

حسب هللا
دراســة تجریبیــــة 
للتغیرات الكیمیائیة 
والفیزیائیة للعظــــام 
األثـــریة الناتجة عن 
التحلل اإلنزیمى 

والحمضى 
للمیكروبات وطرق 
معالجتھا تطبیقـــاً 
علــى أحــد النمــاذج 

المختـــارة

Experimental Study
on the chemical and
physical changes of
decayed
Archeological
Bones due to
Microbial Enzymes
and acids and
methods of their
Treatment with

جامعة القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
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عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

application on a
selected object

أحمد كیرة
دراسة تجریبیة على 
تأثیر بعض بیئات 
الدفن على خواص 

عظام وطرق ال
معالجتھا تطبیقا على 

بعض العظام األثریة

Experimental
studies on the effect
of some burial
environments on
bone properties and
their methods of
treatments with the
application on some
archaeological
bones

جامعة القاھرة

درویش
جریبیة على دراسة ت

كفاءة بعض 
المستخلصات 

الطبیعیة فى مقاومة 
تلف المخطوطات 
الرقیة بالكائنات الحیة 
الدقیقة تطبیقا على 

أحد النماذج المختارة

Experimental study
on the efficiency of
some natural
extracts against
microbiological
deterioration of
parchment
manuscripts with
application on
selected parchment
manuscript

جامعة القاھرة

أحمد بكرى
دراسات تجریبیة على 
تأثیر بعض بیئات 
الدفن على خواص 
العظام وطرق 
معالجتھا تطبیقا على 

بعض العظام األثریة

Experimental
studies on the effect
of some burial
environments on
bone properties and
their methods of
treatments with

جامعة القاھرة
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application on some
archaeological
bones

العال
دراسة تجریبیة على 
مواد وطرق معالجة 
مظاھر التلف الناتجة 
عن ھیجروسكوبیة 
جلود الكتب األثریة 
تطبیقا على أحد 

النماذج المختارة

Experimental
studies on materials
and methods used
for the treatment of
deterioration
aspects resulted
from the
hygroscopicity of
archaeological
bookbinding with
application on a
selected object

جامعة القاھرة

إبراھیم
دراسة تجریبیة على 

طرق معادلة ومواد 
حموضة جلود الكتب 
التاریخیة الملونة 
تطبیقا على أحد 

النماذج المختارة

Experimental study
on materials and
methods used for
deacidification of
historical
illuminated
bookbinding with
application on a
selected object

جامعة القاھرة

ضانرم
دراسة تجریبیة فى 
إزالة التكلسات 
السطحیة الصلبة غیر 
الزائبة الناتجة عن 
عملیات التحول 
المعدنى فى العظام 
األثریة تطبیقا على 

نموذج مختار

Experimental study
on the removal of
the insoluble
surface hard crust
resulting from
archaeological bone
per-mineralization
processes with
application on

جامعة القاھرة
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selected object

أحمد
دراسة تجریبیة لتقییم 
المواد والطرق 
المستخدمة فى خفظ 
األحبار الحدیدیة 
المنفذة على 
المخطوطات الرقیة 
تطبیقا على نماذج 

مختارة

Experimental
study on the
evaluation of
materials and
methods used for
the preservation of
iron gall inks on
parchment
manuscripts with
application on a
selected object

جامعة القاھرة

العزیز عبد اللطیف
دراسة تجریبیة لتقییم 
عجائن جدیدة لعالج 
بعض مظاھر تلف 
العظام األثریة مع 

عض التطبیق على ب
النماذج المختارة

Experimental study
for the evaluation
of new pastes for
treatment of some
deterioration
aspects of
archaeological bone
with application on
selected objects

جامعة القاھرة

إسماعیل
دراسة تجریبیة لتقییم 
كفاءة مواد وطرق 

یف وتخزین العظام تغل
تطبیقا على –األثریة 

أحد النماذج المختارة

Experimental study
for the evaluation
of effectiveness of
the materials and
methods for
packing and storage
of archaeological
bone with
application on a
selected object

جامعة القاھرة

دراسة تجریبیة لتقییم د 
مواد وطرق معالجة 

Experimental study
for the evaluation

جامعة القاھرة
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العظام األثریة فى المنعم
الظروف الرطبة مع 
التطبیق على نموذج 

مختار

of materials and
methods used for
the treatment of
archaeological
bones in wet
conditions with
application on a
selected object

النجار
دراسات تجریبیة 
لتقییم كفاءة بعض 
المواد والطرق 
المستخدمة فى تنظیف 
المخطوطات الورقیة 
وجلود الكتب 
التاریخیة مع التطبیق 
العملى على بعض 

.النماذج المختارة

Experimental
studies for
evaluation of the
effectiveness of
some materials and
methods used for
cleaning of
historical paper
manuscripts and
leather
bookbindings with
application on some
selected objects

جامعة القاھرة

بصیر عباس
دراسة مقارنة 
ألسالیب عرض 
وتخزین المومیاوات 
بالمتاحف المصریة 
ودورھا فى عملیة 
الخقظ والصیانة مع 
التطبیق العملى على 

مومیاء أثریة

Comparative study
for display and
storage methods of
mummies in
Egyptian museums
and its role in
conservation
process with
application on an
archaeological
mummy

جامعة القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
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عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

د 
الحمید محمد

دراسات تجریبیة 
لتقییم كفاءة بعض 
المواد الراتنجیة 
المستخدمة فى التحنیط 
لعالج المومیاوات مع 
التطبیق العملى على 

مومیاء أثریة مختارة

Experimental
studies for
evaluation of the
efficiency of some
resinous materials
used in
mummification for
the treatment of
mummies with
application on a
selected
archaeological
mummy

جامعة القاھرة

حسن
دراسة تجریبیة على 
مواد وطرق عالج 
وصیانة المشغوالت 
الجلدیة المذھبة 

تطبیقا –التاریخیة 
على أحد النماذج 

المختارة

Experimental study
on the materials and
methods for
treatment and
conservation of
historical gilt
leather artefacts –
with application on
a selected object

جامعة القاھرة

مصطفى عبد الوھاب
دراسة تجریبیة لتقییم 
بعض مواد وطرق 
التحكم فى زیادة 
الرطوبة فى 
المومیاوات مع 

ى على التطبیق العمل
مومیاء أثریة 

Experimental study
for evaluation of
some materials and
methods used to
control increasing
moisture in
mummies with
application on an
archaeological
mummy

جامعة القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

ا
صالح

دراسة تجریبیة لتقییم 
كفاءة مواد التطریة 

لجة فى معا
المشغوالت الجلدیة 
مع التطبیق العملى 
على نموذج أثرى 

مختار

Experimental study
for the evaluation
of lubrication
materials used for
the treatment of
leather artifacts
with application on
a selected
archaeological
object

جامعة القاھرة

سعادة
دراسة تجریبیة لتقییم 
كفاءة الجزیئات 
المعدنیة النانویة 
والمتحلبات النانویة 
للزیوت العطریة فى 
عالج التلف 

المیكروبیولوجى 
للمخطوطات الرقیة 
األثریة مع التطبیق 
العملى على نموذج 

مختار

Experimental study
on evaluation of the
efficiency of
metallic
nanoparticles and
essential oil
nanoparticles in
disinfection of
microbial
deterioration of
historical
parchment applying
on a selected object

جامعة القاھرة

تقییم للمواد والطرق أیمن خالد الھادى على
المستخدمة فى 
الصیانة الوقائیة للرق 
فى ظروف التخزین 
مع التطبیق العملى 

نموذج أثرى على
مختار

Evaluation of
materials and
methods used for
preventive
conservation of
parchment in
storage conditions
with application on
a selected
archaeological

جامعة القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

object
دراسة تجریبیة لتقییم منة هللا كمال بدرخان

بعض مواد معالجة 
ت الجلدیة المشغوال

من التلف الحشرى مع 
التطبیق على مومیاء 

أثریة

Experimental study
for evaluation of
some materials
used for the
treatment of leather
artifacts from
damage caused by
insects with
application on a
selected historical
object

جامعة القاھرة

عد 
الدین عبد الحكیم

دراسات تجریبیة 
لتأثیر غازات التلوث 
الجوى على 
المخطوطات الورقیة 
وأغلفة الكتب الجلدیة 
التاریخیة وطرق 
الوقایة منھا تطبیقا 

على نموذج مختار

Experimental
studies for the
effect of air
poluution gases on
historical paper
manuscripts and
leather bookbinding
and methods of
prevention with
application on a
selected object

جامعة القاھرة

دراسة تجریبیة لتقییم لمیاء حمدى حجاج
المواد المستخدمة فى 
اإلسعافات األولیة 

للمومیاوات 
المستخرجة من بیئات 
دفن مختلفة مع 
التطبیق العملى على 

مومیاء أثریة مختارة

Experimental study
for evaluation of
the materials used
in the first aids of
mummies
discovered from
different burial
environments with
application on a
selected

جامعة القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

archaeological
mummy

دراسات تجریبیة ندى سید أحمد محمد
وتطبیقیة فى عالج 

–وصیانة الریش 
تطبیقا على نموذج 

تاریخى مختار

Experimental and
applied studies for
the treatment and
conservation of
feathers with
application on a
selected historical
object

جامعة القاھرة

الكریم
دراسة تجریبیة لتقییم 
مواد إعادة الدباغة 

ة لمعالجة الجلود نباتی
الدباغة مع التطبیق 
العملى على نموذج 

تاریخى مختار

Experimental study
for evaluation of
some retannange
materials for the
treatment of
vegetable-tanned
leather with
application on a
selected historical
object

جامعة القاھرة

مصطفى
تقییم دراسة تجریبیة ل

بعض مواد وطرق 
معادلة حموضة 
المخطوطات الرقیة 
مع التطبیق العملى 
على نموذج تاریخى 

مختار

Experimental study
for evaluation of
some materials and
methods used for
deacidification of
parchment
manuscripts with
application on a
selected historical
object

معة القاھرةجا

إبراھیم
دراسة تجریبیة لتقییم 
دور المواد النانویة فى 
زیادة كفاءة اإلنزیمات 

Experimental study
for evaluation the
role of nano-

جامعة القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

المستخدمة فى إزالة 
بقع المخطوطات 
الورقیة والمشغوالت 
الجلدیة مع التطبیق 
العملى على نموذج 

مختار

materials for
increasing the
effectiveness of
enzymes used for
stains removal of
paper manuscripts
and leather artifacts
with application on
a selected historical
object.

دراسة تحلیلیة لتقدیر مینا مجدى شحاتة
تأثیر الظروف البیئیة 
على مكونات 

تاألیقونا

Analytical study for
assessment of the
effect of
environmental
conditions on the
components of
icons.

–كلیة العلوم 
جامعة القاھرة

مناقشتھاأشرفت علیھا وتمت رسائل الدكتوراه التى : ثالثا

العنوان باللغة العنوان باللغة العربیةأسم الطالب
االنجلیزیة

الجامعة

ھانى جاد الرب السید

–

Experimental
study on
chemically
alternated
microbiological
deteriorated
leather artifacts
and evaluation

جامعة القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

of chosenالنماذج المختارة
methods of
treatment with
application on
selected
examples

محمد

النماذج المختارة

Experimental
studies on
cleaning
materials and
methods of
parchment
manuscripts
with an
application on
selected
example

جامعة القاھرة

حسن

تطبیقا على –والورق 
ج 

المختارة

Experimental
studies on some
materials and
methods used
for the treatment
of damage
resulted from the
interaction
between
vegetable tanned
leather covers of

جامعة القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

books and paper
– application on
some selected
objects

تقیمدحت عبد هللا

المختارة

Evaluation and
modification of
gap-filling
pasted used for
the
consolidation of
movable
archaeological
wood with
application of
selected object

جامعة القاھرة

رسائل الدكتوراه التى أشرف علیھا ولم تتم مناقشتھا: رابعا

العنوان باللغة العنوان باللغة العربیةأسم الطالب
االنجلیزیة

الجامعة

ابراھیم مصطفى
دراسة مقارنة لتقییم 
كفاءة الطرق 
الفیزیائیة لمقاومة 
آفات المخطوطات 

والرقیة الورقیة 
بالمتاحف تطبیقا على 

A comparative
study to assess
an efficiency of
physical
methods in
controlling some
pests of

جامعة القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

manuscripts inأحد النماذج المختارة
museums
through
application of
suggested
models

ة مقارنة دراسة تجریبیعالء السید على على
لتقییم كفاءة مواد 
التقویة المستخدمة فى 
عالج العظام األثریة 
فى الظروف الجافة 
والرطبة تطبیقا على 

أحد النماذج المختارة

Experimental
comparative
study on the
evaluation of the
effectiveness of
consolidation
materials used
for the treatment
of
archaeological
bones in dry and
humid
conditions with
application on a
selected object

جامعة القاھرة

األمین إبراھیم
دراسة مقارنة بین 
المواد الطبیعیة 
والصناعیة المستخدمة 
لمكافحة الحشرات 
المتلفة للمومیاوات 
المصریة مع التطبیق 

Comparative
study between
natural and
synthetic
materials used
for controlling
insects that
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

caused damageعلى مومیاء أثریة
to Egyptian
mummies with
application on
an
archaeological
mummy

جامعة القاھرة

دراسات تجریبیة السیدة نفیسة إبراھیم 
لتقدیر متبقیات بعض 

مستخدمة المبیدات ال
للحد من التحلل 
الفطرى للمخطوطات 
الرقیة والمشغوالت 
الجلدیة التاریخیة مع 
التطبیق العملى على 

نموذج مختار

Experimental
study for
determination of
some fungicides
residues used to
control the
mycological
degradation of
historical
parchment
manuscripts and
leather artifacts
with application
on a selected
object

جامعة القاھرة

دراسة تجریبیة مقارنة علیاء إسماعیل
لتقویة المخطوطات 
المصورة بالبولیمرات 
التقلیدیة والنانویة 
تطبیقا على أحد 

Comparative
experimental
study for the
consolidation of
illuminated
manuscripts by

–كلیة الفنون الجمیلة 
جامعة اإلسكندریة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

draditionalالنماذج المختارة
polymers and
nano-polymers
with application
on a selected
objects.

الوھاب
دراسة تقنیات صناعة 
األغلفة الجلدیة مع 
تقییم لبعض مواد 
وطرق العالج تطبیقا 

غلفة على بعض األ
الجلدیة من العصر 

العثمانى

Study of
manufacture
techniques of
bookbindings
with evaluation
of some
materials and
methods of their
treatment with
application on
some
bookbindings
from Othman
era.

كلیة –قسم الترمیم 
–الفنون الجمیلة 
جامعة المنیا

التى لم أشرف علیھا وقمت بمناقشتھاالماجستیررسائل: اخامس

عنوان الرسالة اسم الطالب
بالعربیة

الجامعةعنوان الرسالة باألنجلیزیة

وصیانة الوثائق الرقیة 
Applied study on
restoration and

رةجامعة القاھ
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

السید

–
–ه ٦٩٨–٦٩٦

–م ١٢٩٨-١٢٩٦
١٧–

ب٣محفظة 

conservation of the
antique parchment
manuscript – applied
on Soltan Hossam Al-
Din Lajen – Mamluk
period – 696 – 698
AH – 1296 – 1298
A.D. Under number
17 – file 3B

عبد اللطیف

نماذج مختارة

A scientific study of
treatment of the
different factors of
deterioration effects
on oil painting
components applied
on chosen samples

جامعة القاھرة

یوسف محمد محمد 
عقل

ومسجد الشیخ المطھر

A study in treatment
and conservation of
wooden doors in
Ottoman period "with
application on the
door of the entrance
of Sabeel, kotab and
Mosque of Sheik
Mottaher"

جامعة القاھرة

"أحمد
Study of forms of
chemical degradation

جامعة القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
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عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

 "

"

لمختارةا

“discoloration, fading
and stains” of black
and white fiber based
photographic prints
due to the
deterioration of the
silver-gelatin
emulsion layer
“applied on selected
objects”

لىع

أحد النماذج المختارة

Scientific Study of
the Ethiopian Icons
Techniques in Egypt,
Methods of
Restoration and
Conservation,
Applied on One of
the Selected Object

جامعة القاھرة

محمود سید محمود 
على

األثریة وصیانتھا

Mechanism of the
deterioration of
wooden lintels in
civil archaeological
buildings of Isna
City: An
experimental study
on the treatment and
conservation of
archaeological wood.

جامعة جنوب 
الوادى
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عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

شیرین ابراھیم 
سعد أبو 
اسماعیل

العضویة

Experimental and
applied studies in
conservation of
ethnographic organic
materials

القاھرة

عبد الرحمن 
مدحت محمد 

ابراھیم

المركبات الملكیة

Study on the use of
polymers in the
treatment and
conservation of
historical wood –
with the application
on a carriage at the
Royal Carriage
Museum.

القاھرة

نورة على 
خورى

مختارة للبحث

Study of the methods
of treatment and
maintenance of the
manuscripts as
compared to the
methods of manual
and mechanical
restoration- as
applied to selected
models of the
research.

القاھرة

رحاب أحمد
محمد أحمد

Technological study
of Antique paper
maps, their aspects of

القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

خطاب

)
).النماذج المختارة

Deterioration, and
proper treatment and
conservation methods
(Applied on chosen
objects).

محمود حسن 
محمد سالم

ع

بسوھاج

Treatment and
conservation of
wooden statues in
museum stores,
applied study on an
old kingdom wooden
statue in Sohag
Museum Stores.

سوھاج

آیة محمد عبد 
الرحمن عبده

القباطى األثریة

جامعة القاھرة

محمد عبد الحلیم 
محمود السعدنى

جامعة القاھرة
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عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

مناقشتھاالتى لم أشرف علیھا وقمت برسائل الدكتوراه : خامسا

المختارة
مروة سید محمد 

أبو اللیف
–

المختارة

جامعة القاھرة

یاسمینا السید 
إبراھیم یوسف

العضویة

جامعة القاھرة

عنوان الرسالة اسم الطالب

بالعربیة

الجامعةعنوان الرسالة باألنجلیزیة

محمد

العملیة فى ھذا المجال

Scientific study in

chemical treatments

to archaeological

paper manuscripts

with practical

القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

application in this

field

عفاف عباس ذكى 

محمود

دراسة فى عالج 

وصیانة المخطوطات 

الورقیة األثریة 

باستخدام التقنیات 

الحدیثة فى الفحص 

–والعالج والترمیم 

تطبیقا على أحد 

المخطوطات األثریة

جامعة القاھرة

جیھان إبراھیم 

ید عبد الرحمنالس

إستخدام التقنیات 

الحدیثة فى عالج 

وصیانة المواد 

األرشیفیة تطبیقا على 

أحد جرائد مصر 

الناطقة

جامعة القاھرة

عبد ودیع بطرس 

الملك بطرس

المنھج العلمى إلعادة 

تجمیع وتركیب 

وترمیم الھیاكل 

الخشبیة الملونة تطبیقا 

على ھیكل المالك 

بدیر مارمینا بفم 

جامعة القاھرة
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

خارج جمھوریة مصر العربیةماجستیر مناقشة رسائل : سادسا

الدیك
ت

فى جامعة الیرموك

The assessment of
the education role
of the museum of
Jordanian heritage
at Yarmouk
University

جامعة الیرموك 
األردن–

الفیصل

األردنى

Conservation of
dyed textile artifacts
in Museum of
Jordanian Heritage

جامعة الیرموك 
األردن–

نجد سامى سویدان

دراسة حالة جرش–

Involvement of
local people in the
management of
archaeological sites
– case study Jerash

جامعة الیرموك 
األردن–

یج الخل

محمود سید محمود 

على

تقییم دور مواد التقویة 

فى عالج بعض أنواع 

األخشاب األثریة 

دراسة تطبیقیة "التالفة 

على منشأت أثریة 

"مختارة بصعید مصر

جامعة جنوب 

الوادى
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

لدورات التدریبیةا

دورات تدریبیة فى مجال ترمیم اآلثار. ١

السنةالدولةاسم الدورة

كلیة -دورة عن التحلیل بحیود األشعة السینیة  
.جامعة القاھرة–العلوم 

١٩٩٤مصر-جامعة القاھرة 

دورة عن الفحص بالمیكروسكوب االلكترونى 
.جامعة القاھرة–علوم كلیة ال–الماسح 

١٩٩٥مصر-جامعة القاھرة 

دورة تدریبیة متقدمة بمدرسة الترمیم بأكادیمیة 
تحت -الفنون بمدینة كوبنھاجن بالدینمارك 

طرق تحلیل المواد البروتینیة التالفة (عنوان 
مع " عظام–مواد –جلود –مخطوطات رقیة "

).تقییم آلھم مواد وطرق العالج

–فنون أكادیمیة ال
الدینمارك-كوبنھاجن 

١٩٩٩

الحصول على منحة لمدة ثالث شھور من الیونان 
–وذلك فى قسم الترمیم بمھد التربیة بمدینة أثینا 

وكانت المنحة تغطى أحد طرق ترمیم 
تقییم لطرق تنظیف "المخطوطات الرقیة 

"المخطوطات الرقیة

٢٠٠٠الیونان- أثینا 

لمیكروسكوب دورة تدریبیة عن تطبیقات ا
االلكترونى فى علم البیولوجى

–مجمع المعامل البحثیة 
جامعة –كلیة الزراعة 

مصر-القاھرة 

٢٠١٠
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

فى مجال اإلدارة وطرق التدریس والبحث العلمىالدورات التدریبیة. ٢

 جامعة –دورات تدریبیة من مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات
القاھرة

الفترة الزمنیةدورةاسم الم

٢٠/١٢/٢٠٠٤-١٨تنمیة المھارات اإلداریة١

٢٦/١٢/٢٠٠٤-٢٥تنمیة مھارات رعایة الشباب٢

٦/١/٢٠٠٥-٤برنامج أسالیب البحث العلمى٣

١١/١/٢٠٠٥-٩برنامج مھارات التفكیر٤

١٧/١/٢٠٠٥-١٥برنامج مھارات العرض الفعال٥

٥/٧/٢٠٠٥-٢برنامج مھارات االتصال الفعال٦

١٢/٧/٢٠٠٥-٩برنامج طرق حدیثة فى التدریس٧

٩/٨/٢٠٠٥-٦برنامج اتخاذ القرارات وحل المشكالت٨

١٣/١٠/٢٠٠٨-١١برنامج معاییر الجودة فى العملیة التعلیمیة٩

١٤/١/٢٠٠٩-١٢برنامج نظم االمتحانات وتقویم الطالب١٠

١٧/٦/٢٠٠٩-١٥برنامج مشروعات البحوث التنافسیة١١

١٦/١٢/٢٠٠٩-١٤برنامج تنظیم المؤتمرات١٢

٢٦/٥/٢٠١٠-٢٤استخدام التكنولوجیا الحدیثة فى التدریس١٣
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
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عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

٢٩/٩/٢٠١٠-٢٧الجوانب المالیة والقانونیة فى األعمال الجامعیة١٤

دورات تدریبیة من مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاھرة

یةالفترة الزمناسم الدورةم

١٨/١١/٢٠٠٨-١٧التخطیط االستراتیجى١

الفاعلیة + القدرة المؤسسیة (معاییر الدراسة الذاتیة ٢
)التعلیمیة

٢٦/١١/٢٠٠٨-٢٤.

٢٠٠٨/ ٢٤/١٢اعداد االستبیانات وتحلیلھا بغرض ضمان الجودة٣

لكة دورات تدریبیة من مركز تطویر أداء الھیئة التدریسیة فى جامعة الیرموك بالمم
:األردنیة الھاشمیة

.أنماط اإلشراف على الرسائل واالطروحات الجامعیة.١

.إعداد مشاریع البحوث وطلب الدعم للبحث العلمى. ٢

Spssتحلیل البیانات فى البحث العلمى باستخدام . ٣

Tempusمشروع الـ .١

٥ .The Eus Seventh Research Framework Program

Latexاعداد األبحاث العلمیة باستخدام برنامج . ٦
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

حمایة حقوق الملكیة الفكریة. ٧

.طرق الوقایة والعالج: فیروسات الحاسوب. ٨
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

ورش العمل

ورش عمل من مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاھرة: أوال

الفترة الزمنیةاسم الدورةم

٩/٥/٢٠١١یم المستمر للعملیة التعلیمیةالتقییم المؤسسى والتقی١

١١/٥/٢٠١١الزیارة المیدانیة العتماد المؤسسات التعلیمیة٢

ورش عمل من جامعة الیرموك بالمملكة األردنیة الھاشمیة: ثانیا

-–

).٢٠٠٥(جامعة الیرموك –ا واآلنثروبولوجی

-

-

).٢٠٠٦(عقدت بجامعة الیرموك بالمملكة األردنیة 

).٢٠٠٧(یم دور المتاحف األردنیة فى التعلیم ورشة العمل الخاصة بتقی-

-

).٢٠٠٨(البتراء بعد انضمامھا لعجائب الدنیا السبع فى التصنیف الجدید 

-

).٢٠٠٨(الیرموك بالمملكة األردنیة الھاشمیة 

-–

).٢٠٠٨(األردنیة الھاشمیة 
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

المؤتمرات العلمیة
:اشترك الباحث فى المؤتمرات التالیة بأبحاث منشورة

سم المیكروبیولوجى باألكادیمیة الزراعیة ببولندا فى عام االشتراك ببحث فى المؤتمر الذى عقدة ق.١

١٩٩٧ .

Microorganisms and Soil Life, Agriculture University, Cracow, Poland,

1997.

االشتراك ببحث فى المؤتمر الذى عقد بقسم األغذیة باألكادیمیة االقتصادیة بمدینة كراكوف . ٢

.١٩٩٨ببولندا فى عام 

Conference of Quality of Management in Market Economy , Cracow

University of Economics, 1998.

جامعة القاھرة –كلیة اآلثار –االشتراك ببحثین فى المؤتمر الدولى األول الذى عقد بقسم الترمیم . ٣

١٩٩٩فى عام 

1 st. International Conference on Restoration and Conservation of

Antiquities, Cairo, 12-14 April, 1999.

االشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى الثانى عشر الذى نظمتة الھیئة الدولیة للمتاحف بمدینة لیون . ٤

. ١٩٩٩بفرنسا فى عام 

ICOM Committee for Conservation, 12th triennal meeting Lyon, 29 August-

3 September 1999.

حث فى المؤتمر الدولى الثانى عشر الذى عقد بمدینتى بوزنن وجدانكس ببولندا فى االشتراك بب. ٥

.١٩٩٩عام 

Quality for the XXIst Century, 12th IGWT Symposium, Poznañ - Gdynia,

5-11 September, 1999.
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

د االشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى الخامس عشر لطرق االختبار غیر المتلفة والذى عق. ٦

.٢٠٠٠بمدینة روما بایطالیا فى عام 

Conference of ''Non-Destructive Testing'', (15.10.2000 - 21.10.2000),

Roma, Italy.

االشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى األول للمعمل المركزى للمبیدات بوزارة الزراعة . ٧

.٢٠٠٢واستصالح األراضى فى عام 

The First Conference of the Central Agricultural Pesticide Laboratory,

Ministry of Agriculture and land reclamation, 3 – 5 September, Volume 1,

2002.

والذى عقد بمدینة " االسكندریة مدینة الحضارات"االشتراك ببحث فى مؤتمر االسكندریة . ٨

.٢٠٠٣جمھوریة مصر العربیة فى عام –االسكندریة 

Conference of Alexandria the City of Civilization and Culture “Study in the

historical, cultural, archaeological, touristic and Environmental dimensions”,

Bibliotheca Alexandrina, 25-27 September, 2003.

" تقبل التنمیة األثریة والسیاحیةالبحیرة عبر العصور ومس"االشتراك ببحث فى مؤتمر البحیرة . ٩

.٢٠٠٣والذى عقد بمدینة البحیرة فى عام 

The First Conference “El-Beheira along the history and the future of the

archaeological and touristic development, 5-7 March, 2003.

الذى عقد بمقر األتریین العرب بجامعة االشتراك ببحث فى المؤتمر السادس لآلتاریین العرب و. ١٠

.٢٠٠٣القاھرة فى عام 

6th Conference of Arabs archaeologists, Cairo, 4-6 October, 2003.
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

المدن "–فرع الفیوم –جامعة القاھرة -االشتراك ببحث فى المؤتمر الرابع  لكلیة اآلثار . ١١

.٢٠٠٤فى عام " والعواصم المصریة عبر العصور

The Fourth Conference of the Faculty of Archaeology, Cairo University, Al-

Fayoum Branch, Capitals and great cities in Egypt along the history “Studies

on history, archaeology, restoration, tourism, geography and environment”,

7-9 April, 2004.

مجموعات المنسوجات والجلود "بحثین فى المؤتمر الدولى للھیئة الدولیة للمتاحف االشتراك ب. ١٢

.٢٠٠٤والذى عقد بمدینة أثینا بالیونان فى عام " والتشریعات الدولیة

Interim Meeting, ICOM Conservation Committee “Recent preoccupations

concerning textiles, leather, legislation, Athens, 21-24 April, 2004.

االشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى الرابع عشر للھیئة الدولیة للمتاحف والذى عقد بمدینة . ١٣

.٢٠٠٥دینھاج بھولندا فى عام 

ICOM Committee for Conservation, 14th triennal meeting The Huge, 2005.

فرع الفیوم –جامعة القاھرة –جامعة الفیوم –االشتراك ببحث فى المؤتمر الخامس لكلیة اآلثار. ١٤

.٢٠٠٥فى عام –

The fifth Conference of the Faculty of Archaeology, Cairo University, Al-

Fayoum Branch “The nile and other water sources along the history”

“Studies on history, archaeology and environment”, 2-4 April 2005.

والذى عقد " العلم والتكنولوجیا فى اآلثار والصیانة" االشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى الرابع . ١٥

. المملكة األردنیة–الجامعة الھاشمیة -بمعھد الملكة رانیا للسیاحة والتراث 

The Fourth International Conference in Science and Technology in

Archaeology & Conservation, Queen Rania Institute of Tourism and
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Heritage, Hashemite University, Zarqa and the Department of Antiqities,

Amman, Jordan, 7th -11th December, 2005.

اطق النظرة المستقبلیة للصیانة والترمیم فى المن"االشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى الثانى . ١٦

. ٢٠٠٦فى عام –جامعة المنیا –بكلیة الفنون الجمیلة -والذى عقد بقسم الترمیم " األثریة

International Conference and workshop on conservation and restoration “the

future view of conservation and restoration of archaeological areas”, Faculty

of Fine Arts, Minia University, April, 2006.

-تحدیات فى صیانة وادارة المصادر التراثیة األردنیة  : األشتراك ببحثین فى المؤتمر الدولى. ١٧

قسم صیانة المصادر التراثیة –كلیة اآلثار واألنثروبولوجیا –وقد عقد ھذا المؤتمر بجامعة الیرموك 

.٢٠٠٦دیسمبر ٧-٥دنیة الھاشمیة فى الفترة من والبتراء بالمملكة األر–بمدینة اربد 

International conference on: Challenges in preserving and managing Jordan's

Cultural Heritage resources, Yarmouk University, Faculty of Archaeology

and Anthropology, Department of Conservation and Management of

Cultural Resources, Irbid – Petra, 5-7 December, 2006.

٢٢-١٨–االشتراك بثالثة أبحاث فى المؤتمر العربى الدولى التاسع لعلم وتكنولوجیا البلمرات . ١٨

.جمھوریة مصر العربیة–الغردقة –مدینة العاشر من رمضان –٢٠٠٧نوفمبر 

9Th Arab International Conference on Polymers Science and Technology,

18-22 November 2007 – 10th of Ramadan City, Hurghada, Egypt.

.  لكلیة اآلثار جامعة القاھرة)  الجیزة عبر العصور(االشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى األول -١٩

First International Conference, Faculty of Archaeology, Cairo University.

االشتراك ببحث فى مؤتمر االتحاد العام لآلثاریین العرب الذى عقد فى فى جامعة سوھاج فى -٢٠

.٢٠٠٨أكتوبر ٢١الى ١٨الفترة من 



جامعة القاھرة–كلیة اآلثار  د  عبد المقصومحمد محمودجمعة.د.أالسیرة الذاتیة للسید 
 --------------------------------------------------------------------------------------------

Page 48 of 70

جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
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االشتراك ببحثین فى المؤتمر الدولى السادس للعلم والتكنولوجیا فى اآلثار والصیانة والذى -٢١

. ٢٠٠٨دیسمبر١٣- ٩عقد بمدینة روما بایطالیا فى الفترة من 

٢-١الفیوم فى الفترة من –ھوارة –" الالبیرانث"االشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى -٢٢

. ٢٠٠٩أبریل 

التراث المعمارى –" الحفاظ على التراث الثقافى" االشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى -٢٣

٢١-١٨والذى عقد بالمجلس األعلى للثقافة فى الفترة من –والمخطوطات الورقیة والرقیة 

.٢٠٠٩أكتوبر 

مركز –االشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى الخامس للبحوث العلمیة وتطبیقاتھا -٢٤

.٢٠٠٩دیسمبر ٢٤-٢١جامعة القاھرة فى الفترة من –المؤتمرات 

االشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى السادس للكیمیاء والذى عقد بكلیة العلوم جامعة القاھرة -٢٥

.  ٢٠١٠مارس ٣-١فى الفترة من 

االشتراك ببحث فى المؤتمر الدولى األول للعلوم فى مصر القدیمة والذى عقد بمركز التراث . ٢٦

.٢٠١٠أبریل٢٦-٢٤فى الفترة من –والمجلس األعلى لآلثار –العلمى بكلیة العلوم 

1st International Conference on Ancient Egyptian Science, April 24-26,

Cairo, 2010.

العدید من المؤتمرات اف الى االشتراك فى المؤتمرات السابق اإلشارة إلیھا، شارك الباحث  فىیض

. وحتى تاریخھ٢٠١١منذ األخرى 
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المشروعات البحثیة والتطبیقیة

المواقع "الحصول على دعم صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة للمؤتمر الدولى .١

والذى سوف یعقد بكلیة " والمشاكل والحلولالقیم: األثریة والمجموعات المتحفیة

م، والمقدم للصندوق ٢٠١٥أكتوبر ٢٤-٢١جامعة القاھرة فى الفترة من –اآلثار 

.١٧٣٧٢رقم تحت ) كمشروع لدعم المؤتمرات(

)عن جامعة الیرموك بالمملكة األردنیة الھاشمیة(PAPERTECHمشروع .٢

المقصود فى مشاریع االتحاد األوربى جمعة محمد محمود عبد / أشتراك السید الدكتور 

.لدول حوض البحر األبیض المتوسط

PAPERTECH-6th Framework Programme

وحضور ومسئول عن كل الجوانب العملیة للمشروع وذلك بجامعة الیرموك باألردنعلمى للمشروع

.فى ایطالیا واسبانیافى ھذا المشروع وذلك تكل الندوات التى تم

Project Number: INCO-CT-2004-509095.

INNOVATIVE MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR THE

CONSERVATION OF PAPER OF HISTORICAL, ARTISTIC AND

ARCHAEOLOGICAL VALUE

االتحاد األوروبى: جھة التمویل -

بین جامعة الیرموك ودول حوض البحر علمیا للمشروعباحثاجمعة عبد المقصود / كان الدكتور -

األبیض المتوسط

.شارك فى االجتماعات الخاصة بالمشروع والتى عقدت فى ایطالیا واسبانیا-
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كل األماكن التى تحوى مخطوطات قدیمة تاریخیة أو تراثیة مثل : الجھات المستفیدة من المشروع-

أو غیرھا من –تبة االسكندریة مك–دار الكتب والوثائق القومیة –مكتبات جامعة القاھرة 

.المكتبات األخرى الموجودة داخل جمھوریة مصر العربیة

كلیة الطب –االشتراك فى مشروع ترمیم المخطوطات الورقیة والرقیة بمكتبة الدراسات العلیا .٣
).١٩٩٦- ١٩٩٥(جامعة القاھرة –

).١٩٩٣(االشتراك فى مشروع المسح األثرى لمدینة القاھرة .٤

الدولیةالمحلیة ولنشر ھیئات ا
 جامعة القاھرة–محكم ومدیر تحریر مجلة كلیة اآلثار.

 للمجلة العلمیة لجامعة جنوب الوادىمحكم.

Archaeological Science

Elsevier (Science Direct).
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  األبحاث المنشورةPublications
1. Abdel-Maksoud, G. Farag. R., Investigation and conservation techniques

for a portolan map painted on parchment, Conference and workshop on

conservation and restoration “the future view of conservation and

restoration of archaeological areas”, Faculty of Fine Arts, Minia

University, April, 2006, pp.1-42.

2. Abdel-Maksoud, G. Non-destructive methods for damage assessment of

parchment manuscripts, The Fourth International Conference in Science

and Technology in Archaeology & Conservation, Queen Rania Institute of

Tourism and Heritage, Hashemite University, Zarqa and the Department

of Antiqities, Amman, Jordan, 7th -11th December, 2005.

3. Abdel-Maksoud, G., Experimental studies for the evaluation of some

consolidants used for the treatment of vegetable-tanned leather artifacts,

In: 9th Arab International Conference on Polymer Science and Technology,

18-22 November 2007, 10th Ramadan City, Hurghada, Egypt, pp.1-12.

4. Abdel-Maksoud, G., An evaluation of the air permeability of chrome

tanned leather treated with consolidation materials, The fifth Conference

of the Faculty of Archaeology, Cairo University, Al-Fayoum Branch “The

nile and other water sources along the history” “Studies on history,

archaeology and environment”, 2-4 April 2005.
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5. Abdel-Maksoud, G., Analytical techniques used for the evaluation of

paper treated with some consolidants, In: 9th Arab International

Conference on Polymer Science and Technology, 18-22 November 2007,

10th Ramadan City, Hurghada, Egypt, pp.1-32.

6. Abdel-Maksoud, G., and Abdel-Fatah, N., Conservation Treatment of a

Bookbinding from the Islamic Museum, Faculty of Archaeology, Cairo

University, In: Interim Meeting, ICOM Conservation Committee “Recent

preoccupations concerning textiles, leather, legislation, Athens, 21-24

April, 2004.

7. Abdel-Maksoud, G., Evaluation of grafting polymerization technique

used for the treatment of paper, Journal of Qena Faculty of Arts, South

Valley University, Egypt, 2008, No. 25, pp. 5-30.

8. Abdel-Maksoud, G., Artificial Accelerated Ageing and Investigation

Methods used for the Evaluation of the Effectiveness of Polyurethane

Applied for Consolidating Paper, Journal of the Faculty of Archaeology –

Volume XIV, 2009, pp. 83-105.

9. Abdel-Maksoud, G., Al-Saad, Z., evaluation of cellulose acetate and

chitosan used for the treatment of historical papers, Journal of

Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 9, No. 1, 2009, pp.

69-87

10. Abdel-Maksoud, G., Biodeterioration assessment of parchment

manuscripts and leather artifacts, Conference of General Union of Arab



جامعة القاھرة–كلیة اآلثار  د  عبد المقصومحمد محمودجمعة.د.أالسیرة الذاتیة للسید 
 --------------------------------------------------------------------------------------------

Page 53 of 70

جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
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Archaeologists “Studies in Arab Nation Archaeology, Sohag, 18-21

October, 2008.

11. Abdel-Maksoud, G., Conservation of Egyptian mummies, Part 1:

Experimental study on the ancient egyptian technique of mummification,

Journal of Museum of Archeology, Cracow, 2000

12. Abdel-Maksoud, G., Conservation of Egyptian mummies, Part 2:

Survey study for the highest occurrence of microorganisms on Egyptian

mummies, Journal of Museum of Archeology, Cracow, 2000

13. Abdel-Maksoud, G., Determination of hydrothermal stability of

consolidated parchment and leathers, The Six Conference of General

Union of Arab Archaeologists “Studies in Arab Nation Archaeology,

Cairo, 4-6 October, 2003, pp. 21-43.

14. Abdel-Maksoud, G., Comparison between the properties of

“accelerated‐aged” bones and archaeological bones, Journal of

Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 10, No. 1, 2010, pp.

89-112.

15. Abdel-Maksoud, G., Analytical techniques used for the evaluation of a

19th century quranic manuscript conditions, Journal of Measurement, Vol.

44, 2011, pp. 1606-1617.

16. Abdel-Maksoud, G., Evaluation of wax or oil/fungicide formulations

for preservation of vegetable-tanned leather artifacts, Journal of the
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Society of Leather Technologists and Chemists (JSLTC), Vol. 90, No. 2,

SATRA House, Northamptonshire, England, 2006, pp. 58-67.

17. Abdel-Maksoud, G., Abdel-Ghafar, M., Rabia, R., Experimental

studies for the evaluation of some consolidants used for the treatment of

vegetable-tanned leather artifacts, In: 9th Arab International Conference on

Polymer Science and Technology, 18-22 November 2007, 10th Ramadan

City, Hurghada, Egypt, pp.1-12.1

18. Abdel-Maksoud, G., Panagiaris, G., Experimental study for the

evaluation of some polymers used for the treatment of leathers,

International Conference: ICOM Conservation Committee, Working

groups: Textiles, leather and related materials, legal issues, Interim

Meeting “Recent preoccupations concerning textiles, leather, legislation,

Byzantine and Christian Museum of Athens, 21-24 April, 2004.

19. Abdel-Maksoud, G., Study of cleaning materials and methods for

stains on parchment, Journal of the Society of Leather Technologists and

Chemists (JSLTC), Northamptonshire, England, 2006.

20. Abdel-Maksoud, G., The Conservation of Egyptian mummies:

Experimental study on inert gas for the preservation of mummies,

International Conference "Challenges in preserving and managing Jordan's

Cultural Heritage Resources", Yarmouk University, Faculty of

Archaeology and Anthropology, Department of Conservation and

١١
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Management of Cultural Resources, Irbid – Petra, Jordan, 5-7 December

2006.

21. Abdel-Maksoud, G., The conservation of Egyptian mummies: The

conservation processes of Greco-Roman mummies exhibited in the

Faculty of Archaeology Museum, Cairo University, Egypt, International

Conference "Challenges in preserving and managing Jordan's Cultural

Heritage Resources", Yarmouk University, Faculty of Archaeology and

Anthropology, Department of Conservation and Management of Cultural

Resources, Irbid – Petra, Jordan, 5-7 December 2006.

22. Abdel-Maksoud, G., The use of some fungicides in the preservation of

parchment manuscripts, The First Conference of the Central Agricultural

pesticide Laboratory, Agricultural Research Centre, Ministry of

Agriculture and Land Reclamation, Volume 1, 3-5 September, 2002,

pp.389-404.

23. Abdel-Maksoud, G., An evaluation of selected applied polymers for the

treatment of parchment, Conference of ''Non-Destructive Testing'', Roma,

Italy, 2000.

24. Abdel-Maksoud,G., Kotowa, J. S., Barabasz, W., Biodeterioration of

leather during tanning process, Microorganisms and Soil Life, Agriculture

University, Cracow, 1997, p. 383-392.

25. Abdel-Maksoud,G., Marcinkowska, E., Changes in some properties of

aged and historical parchment, Restaurator Journal, 2000.
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26. Abdel-Maksoud,G., Marcinkowska, E., Comparison of the

hydrothermal stability of aged and archaeological vegetable tanned

leather, Journal of Technology University, Cracow, 2000, pp. 179-188.

27. Abdel-Maksoud,G., Marcinkowska, E., Determination of degradation of

artificially vegetable tanned leather compared with archaeological

samples, 1 st. International Conference on Restoration and Conservation

of Antiquities, Cairo, 12-14 April, 1999.

28. Abdel-Maksoud,G., Marcinkowska, E., Effect of artificial ageing by

heat on properties of vegetable tanned leather, Quality for the XXIst

Century, 12th IGWT Symposium, Poznañ - Gdynia, 5-11 September,

1999. pp. 381-387.

29. Abdel-Maksoud,G., Marcinkowska, E., Evaluation of vegetable tanned

leather after artificial ageing compared with archaeological samples,

ICOM Committee for Conservation, 12th triennal meeting Lyon, 29

August-3 September 1999. P. 913.

30. Abdel-Maksoud,G., Marcinkowska, E., The application of a non-

destractive method for estimating of the rate of the chrome tanned leather

deterioration, 1 st. International Conference on Restoration and

Conservation of Antiquities, Cairo, 12-14 April, 1999.

31. Abdel-Maksoud,G., Marcinkowska, E., The effect of artificial heat

ageing on some properties of chrome tanned leather, Journal of

Technology University, Cracow, 2000, pp. 164-178.
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32. Abdel-Maksoud, G., Preparation of vegetable tanned leather samples

for experimental studies in Conservation field, Journal of Technology

University, Cracow, 1999, pp. 168-180.

33. Abdel-Maksoud,G., Some methods of evaluating leather during the

chrome tanning process,  Conference of Quality of Management in Market

Economy , Cracow University of Economics, 1998, pp.271-274.

34. El-Banna, E. M, Abdel-Maksoud, G., Fungal deterioration and

proposals of control for the dome and mausoleum of Fatma Khatoon – Old

Cairo, Conference Alexandria the City of civilizations and culture “study

in the historical, cultural, archaeological, touristic and environmental

dimensions”, Bibliotheca Alexandria, 25-27 September, 2003, pp. 7-31.

35. Abdel-Maksoud, G., Investigation techniques and conservation methods

for a historical parchment document, Journal of the Society of Leather

Technologists and Chemists, Volume 95, No. 1, 2011, pp. 23-34.

36. Abdel-Maksoud, G., Analysis and conservation of an

Eighteenth/nineteenth century vegetable-tanned parchment manuscript,

Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, Volume 95,

No. 2, 2011, pp. 47-58.

37. Abdel-Maksoud, G., Abdel-Hady, M., Effect of burial environment on

crocodile bones from Hawara excavation, Fayoum, Egypt, Journal of

Cultural Heritage, Vol. 12, 2011, pp.180–189.
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38. Thompson, R.C., Allam, A., Wann, L.S., Miyamoto, M.I., Abdel-

Maksoud, G., Badr, I., Clarke, K.A., Amer, H.A.R., Nureldin, A., Hawas,

Z., Thomas, G.S., The use of CT scanning to explore the presence and

extent of atherosclerosis in ancient Egyptians: The HOURUS study,

Journal of Cardiovascular Computed Tomography, Vol. 3, No. 4s:s28,

July/Agust, 2009.
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40. Allam, A., Thompson, R.C., Wann, S., Miyamoto, M., Nureldin, A.,

Abdel-Maksoud, G., Soliman, M. A., Badr, I., Amer, H.A.R., Sutherland,

L., Sutherland, J.D., Thomas, G.S., Atherosclerosis in ancient Egyptian
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No. 1, 2011, pp.315-327.
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44. Allam, A., Thompson, R.C., Wann, S., Miyamoto, M., Nureldin, A.,
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45. Randall C Thompson, Adel H Allam, Guido P Lombardi, L Samuel

Wann, M Linda Sutherland, James D Sutherland, Muhammad Al-Tohamy

Soliman, Bruno Frohlich, David T Mininberg, Janet M Monge, Clide M
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.المراجع الموجودة تحت النشرالعدید من المراجع التى سوف تضاف باإلضافة الى یضاف لذلك 
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عضویة اللجان المختلفة: ثالثا

٢٠١٠األمین العام للمجلس األعلى لآلثار عام / عضو اللجنة المشكلة من قبل السید الدكتور -

.ل العظمیة المحفوظة بالمتحف القومى للحضارة المصریةإلعداد تقریر عن حالة أحد الھیاك

٢٤١٧األمین العام للمجلس األعلى لآلثار بقرار رقم / عضو اللجنة المشكلة من السید الدكتور -

م لمعاینة الھیكل العظمى إلنسان وادى الكوبانیة الموجود بالمتحف المصرى ٢٠١٠/ ٨/٨بتاریخ 

.بالقاھرة

.م وحتى تاریخھ٢٠١٢نسانیة منذ عضو لجنة قطاع العلوم اإل-

لسنة ٩عضو اللجنة المشكلة بقرار نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث رقم -

).المبنى القدیم(م لفتح ومتابعة حجرة المخطوطات المغلقة بالمكتبة المركزیة ٢٠١٤

لفتح ومعاینة م ٣٢/٨/٢٠١٣بتاریخ ٩٤٩عضو اللجنة المشكلة بقرار رئیس الجامعة رقم -

.المخطوطات والكتب النادرة الموجودة بجامعة القاھرة

عضو اللجنة المشكلة لفرز وإعداد تقریر مبدئى عن كیفیة صیانتھا والوقت المحدد إلنجاز أعمال -

.الصیانة

م لمتابعة وتقییم الخطة البحثیة ٢٠١٤لسنة ٨١٦عضو اللجنة المشكلة بقرار رئیس الجامعة رقم -

.م٢٠١٧/م٢٠١٢للجامعة 

١/٧/٢٠١٣جامعة القاھرة بتاریخ –عمید كلیة اآلثار . د.عضویة اللجنة المشكلة من قبل السید أ-

إلعداد تقریر علمى مفصل حول إعادة تأھیل المبنى المخصص لمتحف كلیة اآلثار بأرض بین 

جامعة القاھرة مع وضع تصور شامل للقاعات وطرق العرض ووسائل التأمین –السرایات 

.لحمایةوا
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مدیر مركز صیانة اآلثار والمبانى األثریة والتاریخیة . د.عضو فریق العمل المشكل من السید أ-

ومقتنیات المتاحف إلعداد تقریر فنى ومالى لتعقیم حجرة المخطوطات المغلقة بالمكتبة التراثیة 

.بجامعة القاھرة

ت مصریة حاكمة ألسالیب عضو اللجنة التأسیسیة لمراجعة اإلطار المبدئى إلعداد مواصفا-

بقرار وزارة –الترمیم الھندسى والدقیق للحفاظ على مفردات التراث الحضارى القومى وتطویره 

.م٢٠١٤لسنة ٥٤٤رقم –اآلثار 

جامعة القاھرة الستالم السجادة التاریخیة التى –عضو اللجنة المشكلة من قبل عمید كلیة اآلثار -

الون الملكى بقاعة اإلحتفاالت الكبرى بالجامعة بعد ترمیمھا كانت محفوظة بقبة الجامعة بالص

–ونقلھا لتحفظ ضمن المقتنیات األثریة والفنیة ذات القیمة التاریخیة والفنیة بمتحف كلیة اآلثار 

.جامعة القاھرة

عضو اللجنة المصغرة التى شكلتھا اللجنة الوطنیة المصریة للتربیة والثقافة والعلوم بالقاھرة -

من خالل مشروع دور منظمة الیونسكو فى حمایة ومكافحة ) اإلیسیسكو–اإللیكسو –ونسكو الی(

وذلك لوضع –م ٢٠١٥أبریل ٢١-١٩اإلتجار غیر المشروع فى الممتلكات الثقافیة فى الفترة من 

.التصورات التنفیذیة نحو مشروع متحف ملوى نموذجا

.جامعة القاھرة–كلیة اآلثار –عضو الفریق التنفیذى لمشروع التأھیل لإلعتماد -

جمعة عبد . د.م السید أ٣/٣/٢٠١٥تكلیف مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار بجلستھ بتاریخ -

بالرد على السیدة ) جامعة القاھرة–عمید كلیة الزراعة (ھانى الشیمى . د.المقصود والسید أ

واحد (الكیمیائیة عالیة التقنیة الكیمیائیة األلمانیة بخصوص أجھزة التحلیلTraeglerالدكتورة 

للتعرف على نمط الغذاء بمصر القدیمة ونوعیة المواد المستخدمة فى جدران المعابد ) على األقل

.والمقابر والتحنیط وغیرھا
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م  بالمراجعة ٢٩/٣/٢٠١٥التكلیف من قبل مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار بجلستھ بتاریخ -

علمى والبحثى بین وزارة اآلثار وھیئة الطاقة الذریة المصریة من العلمیة لبروتوكول التعاون ال

. جمعة عبد المقصود. د.خالل لجنة برئاسة السید أ

عضویة مجالس اإلدارات: رابعا

لمدة عامین بقرار رئیس مجلس –بوزارة اآلثار –عضو مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار -
.م٢٠١٣لسنة ١٤٨٧الوزراء رقم 

.م٢٠١٣لسنة ٣١٩إدارة المتحف القبطى بقرار وزیر الدولة لشئون اآلثار رقم عضو مجلس -

عضو مجلس إدارة صندوق إنقاذ التراث المصرى بوزارة اآلثار والصادر بقرار وزیر اآلثار رقم -
.م٢٠١٤لسنة ١٢٤

كلیة–ومقتنیات المتاحف عضو مجلس إدارة مركز صیانة اآلثار والمبانى األثریة والتاریخیة -
.٢٠١٤وحتى ٢٠١٢جامعة القاھرة، وذلك فى الفترة من –اآلثار 

.م وحتى تاریخھ٢٠١٢جامعة القاھرة منذ –عضو مجلس كلیة اآلثار -

.وحتى تاریخھ٢٠١٢عضو مجلس الدراسات العلیا بجامعة القاھرة منذ -

اللجان العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة المساعدین واألساتذة: خامسا
:یف من قبل اللجان العلمیة اآلتیة لتقییم أبحاث بعض السادة المدرسین والمدرسین المساعدینتم التكل

:اللجنة العلمیة الدائمة للفنون الجمیلة-١
المدرس بقسم الترمیم –إیناس أبو العنین أمین / تم تحكیم األبحاث المقدمة من السیدة الدكتورة -

.لمتقدمة لشغل وظیفة أستاذ مساعد بنفس القسم والكلیةجامعة المنیا وا–بكلیة الفنون الجمیلة 
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اللجنة العلمیة الدائمة لآلثار-٢

عبد اللطیف عبد اللطیف / تم تحكیم األبحاث المقدمة من السید الدكتور بنظام اللجنة الخماسیة، -

وظیفة والمتقدم لشغلجامعة القاھرة –اآلثار بقسم الترمیم بكلیة األستاذ المساعد –حسن أفندى

.أستاذ بنفس القسم والكلیة

األنشطة الجامعیة: سادسا

 المشاركة فى تعدیل وتطویر اللوائح

قام الباحث ویقوم بالعدید من األعمال الخاصة بالمشاركة فى تعدیل وتطویر اللوائح خاصة فیما -

قسیم یتعلق ببرامج مرحلة اللیسانس والدراسات العلیا حیث ساھم فى وضع بعض التصورات لت

وتم تطبیق . مرحلة اللیسانس فى قسم ترمیم اآلثار الى ثالث شعب تعمل بنظام الساعات المعتمدة

.الشعب الموجودة فى مرحلة اللیسانس ایضا فى مرحلة الدراسات العلیا

یساھم الباحث أیضا بشكل فعال فى تطویر المعامل وذلك بكتابة اسماء بعض األجھزة والمواد حتى -

واحضارھا الى المعامل لتعلیم الطالب على التدریب على استخدام أحدث المواد یتسنى شرائھا 

.واستخدام أحدث األجھزة

أدراة المعامل فى القسم والكلیة
یقوم الباحث بدور فعال فى العمل على ادارة معمل المخطوطات وامداده بكل حدیث سواء من -

جھزة العلمیة فى مجال عالج وصیانة مواد الترمیم أو المطالبة دائما وأبدا بشراء بعض األ

.المخطوطات والمواد العضویة

تم التكلیف من قبل السیدة األستاذة الدكتورة رئیسة قسم الترمیم باالشراف على المعمل البحثى -

.وحتى تاریخھ٣٢/٥/٢٠١٠الخاص بعالج وصیانة المخطوطات وذلك منذ 
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

المساھمة فى األنشطة الطالبیة بالكلیة

عایة الشباب واتحاد الطالباألنشطة بر.أ

.٢٠٠٥حتى بدایة ٢٠٠٢ریادة مجلة أطباء الحضارة فى الفترة من -

جتى ١/٩/٢٠٠٢ریادة لجنتى األسر واالجتماعیة والرحالت وذلك خالل الفترة من -

٣١/١/٢٠٠٥.

.٣١/٨/٢٠١٠حتى ١/٩/٢٠٠٩ریادة اللجنة الثقافیة وذلك خالل الفترة من -

.٢٠١٢-٢٠١١والتكنولوجیة للعام الجامعى ریادة اللجنة العلمیة -

المساھمة فى االشراف على لجان انتخابات اتحاد الطالب. ب

حیث تم تكلیف الباحث ضمن اللجنة المشكلة لالشراف على انتخابات اتحاد طالب كلیة والتى عقدت 
.٢٠٠٩فى الفترة من اكتوبر 

أعمال المشاركة فى الخدمة المجتمعیة

تتنظیم المؤتمرا.أ

 المشاركة فى تنظیم المؤتمرات الدولیة ومنھا تنظیم مؤتمر العلوم فى مصر القدیمة
.والذى نظمھ مركز التراث العلمى بجامعة القاھرة باالشتراك مع المجلس األعلى لآلثار

عقد بكلیة اآلثار ىالمشاركة فى اللجنة التنظیمیة لمؤتمر االسھامات الحضاریة الذ–
.جامعة القاھرة

٢٠١٢–جامعة القاھرة –كلیة اآلثار –داد لمؤتمر عصور ما قبل التاریخ اإلع.
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

 جامعة القاھرة –كلیة اآلثار –المشرق اإلسالمى " نائب رئیس المؤتمر الدولى األول–
٢٠١٣.

 كلیة –مصر ودول البحر المتوسط عبر العصور "مقرر عام المؤتمر الدولى األول
.٢٠١٤أكتوبر ١٨- ١٥الفترة من فى –جامعة القاھرة –اآلثار 

 القیم والمشاكل : المواقع األثریة والمجموعات المتحفیة"مقرر عام المؤتمر الدولى األول
أكتوبر ٢٤-٢١جامعة القاھرة فى الفترة من –الذى سیعقد بكلیة اآلثار " والحلول
٢٠١٥.

ندوات ومحاضرات.ب
:متفرقة والتى منھاتم القاء بعض المحاضرات فى مجال التخصص فى اماكن 

-محاضرة عن األسس العلمیة فى صیانة المخطوطات الرقیة  -

.٢٠٠٣فبرایر –المجلس األعلى لآلثار -االدارة العامة للترمیم وصیانة اآلثار  –المنیا 

ة ال–كلیة اآلثار –لوفد من جورجیا -حاضرة عن صیانة المشغوالت الجلدیة م-

.  ٢٠٠٤یولیو –

-م-

.  ٢٠٠٥–یولیو –األعلى لآلثار المجلس –المشروعات 

. ٢٠٠٦محاضرة عن عالج وصیانة المخطوطات الرقیة لوفد من اوزباكستان -

-
.٢٠٠٨آلثار جامعة القاھرة نوفمبر المتاحف التابع لكلیة ا

--

.٢٠٠٨نوفمبر –جامعة القاھرة –بكلیة اآلثار 
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

- :

.٢٠٠٩–العضویة فى مناطق الحفائر وطرق الصیانة والترمیم 

٢٠٠٩دیسمبر ٩-٥محاضرة ضمن الدورة التدریبیة المشتركة بین مصر وایطالیا فى الفترة من -

- Short advanced training Course on "Paper and painting restoration and
conservation

:اءت المحاضرة تحت عنوانوج-

- "Scientific and technological background on conservation issue of paper
artworks".

دور منظمة الیونسكو فى حمایة ومكافحة اإلتجار غیر "اإلشتراك فى أعمال الندوة المعنونة - 

م تنظیم ھذه وت. م٢٠١٥أبریل ٢١-١٩المشروع فى الممتلكات الثقافیة خالل الفترة من 

.الندوة من خالل اللجنة الوطنیة المصریة للتربیة والثقافة والعلوم بالقاھرة

–" عرض نماذج فى صیانة اآلثار لمجموعات متحفیة ومواقع أثریة"إلقاء محاضرة بعنوان -

اإلرتقاء بقدرات المتخصصین فى علم اآلثار "وذلك فى الدورة التدریبیة الوطنیة حول 

وھى الدورة التى –" المصادر الثقافیة وإدماجھا فى خطط التنمیة المستدامةالوقائى وإدارة

–اإللیكسو –الیونسكو (نظمتھا اللجنة الوطنیة المصریة للتربیة والثقافة والعلوم بالقاھرة 

.٢٠١٥مایو ١٩-١٨فى الفترة من ) اإلیسیسكو

ندوة الكیمیاء –" لعضویةطرق التحلیل المختلفة المستخدمة مع اآلثار ا"محاضرة بعنوان -

واآلثار والتى نظمتھا الجمعیة المصریة للكیمیاء التحلیلیة بالمتحف القومى للحضارة 

.م٢٠١٥أبریل ٢الخمیس الموافق –المصریة 
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جمعة محمد محمود عبد المقصود                             یعتمـــــــــد. د.أ
محمد حمزة إسماعیل الحداد. د.أ

عمیــــد كلیـــــة اآلثـــــــــــــــار

االشتراك فى أعمال الحفائر. ج

.التى تعود الى العصر الیونانى الرومانى

الجوائـــز:

،م٢٠١٣جائزة جامعة القاھرة للتفوق العلمى فى العلوم اإلنسانیة لعام -

.وحتى تاریخھ٢٠٠٩جوائز النشر الدولى من جامعة القاھرة منذ عام -

اإلعارات
المملكة األردنیة –إربد –جامعة الیرموك –اإلعارة إلى كلیة اآلثار واألنثروبولوجیا -

.م٧/٦/٢٠٠٨وحتى ١/٢/٢٠٠٥الھاشمیة فى الفترة من 

الجمعیات العلمیة
 المركز القومى للبحوث–لبلمرات والمخضباتلالعلمیةجمعیةالعضو.

 آلثاریین العربلاإلتحاد العامعضو.

أنشطة وحدة الجودة
مرحلة ما عمل الخطة االستراتیجیة فىجمعة عبد المقصود بجزء كبیر فى/ ساھم السید الدكتور 

كما ساھم فى عمل الخطة االستراتیجیة والخطة التنفیذیة للتقدم لمشروع . قبل التأھیل لالعتماد

CIQAP)التأھیل لالعتماد ( .


