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 C.V))   ةــــــــــيرة ذاتيـــــــس    

  جامعة القاهرة -كلية اآلثار - اآلثاروصيانة قسم ترميم  -د. أبوبكر موسىأ.

 بيانات شخصية:

 أبوبكر محمد أبوبكر موسى اإلسم:

  1976-5-3 تاريخ الميالد:

 جمهورية مصر العربية  –محافظة البحيرة   –دمنهور  محل الميالد:

 جمهورية مصر العربية –الجيزة  –فيصل   – ش الملكة23 محل اإلقامة:

 مصري الجنسية:

 قسم ترميم اآلثار –كلية اآلثار   –جامعة القاهرة  –جمهورية مصر العربية  العنوان:

 مصر –جيزة ال –األورمان  12611 الرقم البريدي:

 01096664411-002 محمول:               3564583-02-002 مكتب:        تليفون:

 dr_abubakr@msn.com :البريد اإللكتروني

____________________________________________________ 

 المؤهالت العلمية:

 جامعة القاهرة بتقدير -كلية اآلثار –ليسانس ترميم وصيانة اآلثار من قسم ترميم وصيانة اآلثار

 1998جيد جداً، دور مايو 

 جامعة القاهرة بتقدير -كلية اآلثار –ن قسم ترميم وصيانة اآلثارم ماجستير ترميم وصيانة اآلثار

مع مرتبة الشرف األولى والتوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الهيئات  ممتاز

  2001، شهر يوليو العلمية المتخصصة 

منطقة آثار "دراسة تأثير التركيب الجيولوجي على تلف المقابر المحفورة بالصخر ب :في موضوع

 تطبيقاً على إحدى المقابر المختارة"  -سقارة 

  فى الجيولوجيا الهندسية وترميم وصيانة اآلثار من قسم الجيولوجيا الهندسية دكتوراة الفلسفة– 

مع مرتبة الشرف األولى  اليونان، بتقدير ممتاز –سالونيكي  –جامعة أرسطو  –كلية العلوم 

، شهر  ة الجامعة وتداولها مع الهيئات العلمية المتخصصةوالتوصية بطبع الرسالة على نفق

  2007نوفمبر 

 Assessing the Decay Agents of Wall Paintings in Al Qurna and“ :في موضوع

Wadi El Natrun Regions – Egypt” 
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 التدرج الوظيفي:

 19-11-1998 ةجامعة القاهر –كلية اآلثار  –: معيد بقسم ترميم وصيانة اآلثار 

 13-12-2001 جامعة القاهرة –كلية اآلثار  –: مدرس مساعد بقسم ترميم وصيانة اآلثار 

 29-4-2008كلية اآلثار  –( بقسم ترميم وصيانة اآلثار أستاذ مساعد – : مدرس )دكتور– 

 جامعة القاهرة

 15-8-2013 – 15-8-2015 كلية اآلداب والعلوم  –: أستاذ مساعد بقسم السياحة واآلثار

 المملكة العربية السعودية –جامعة جازان  –انية اإلنس

 31-3-2014 جامعة  –كلية اآلثار  –بقسم ترميم وصيانة اآلثار )مشارك( : أستاذ مساعد

 .القاهرة

 31-3-2019 جامعة القاهرة حتى  –كلية اآلثار  –: أستاذ دكتور بقسم ترميم وصيانة اآلثار

 تاريخه.

 

 المهارات اللغوية:

 :اللغة األم اللغة العربية 

 "اللغة اإلنجليزية: ممتاز "قراءة وكتابة 

 "اللغة اليونانية: ممتاز "قراءة وكتابة 

 "اللغة اإليطالية: جيد "قراءة وكتابة 

 

 النشاط العلمي:

 1995-1998  تدريب عملى تقنى على ترميم وصيانة اآلثار بالمدرسة اإليطالية للترميم

 وزيبي فانفوني"بالقاهرة، تحت إشراف األستاذ الدكتور "ج

 1999 بكلية  التطبيق العملي لترميم وصيانة العديد من نماذج التماثيل األثرية والتحف الفنية

 جامعة القاهرة –اآلثار وكلية الزراعة 

 2000-2001  التطبيق العملي لترميم وصيانة مقبر "إيدي" من عصر األسرة الفرعونية

 مصر –منطقة آثار سقارة  -السادسة "الدولة القديمة" بحفائر تبة الجيش

 1998-2003  لطالب  داريةمادة عالج وصيانة الصور الجب الخاصالعملى  تدريس الجانب

 جامعة القاهرة –كلية اآلثار  –مرحلتي الليسانس والدراسات العليا بقسم ترميم وصيانة اآلثار 



 - 3 - 

 2003-2007  كلية العلوم  –طالب دكتوراه بمعمل الجيولوجيا الهندسية والهيدروجيولوجيا– 

 .اليونان، على منحة لدكتوراه كاملة مقدمة من الحكومة اليونانية –جامعة أرسطو 

  جامعة القاهرة. –كلية اآلثار  –مدرس بقسم ترميم وصيانة اآلثار  2008منذ 

 2009 أبوقير - أستاذ منتدب بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم اآلثار باإلسكندرية. 

 2010 لمرحلتي الليسانس والدراسات  نتدب بكلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندريةأستاذ م

 .العليا

 2011 محاضر ومدرب بالدورة التدريبية األولى في  –ستاذ زائر بجامعة الزيتونة بتونس أ

ترميم وصيانة الخزف والفخار والصخر والحيطان والتي عقدت بجامعة الزيتونة خالل شهر 

 .2011مايو 

 2013 – 2015  جامعة  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –أستاذ مساعد بقسم السياحة واآلثار

  المملكة العربية السعودية. –جازان 

 2016-2017  جامعة دمنهور لتدريس مباديء ترميم  –كلية اآلداب  –أستاذ منتدب بقسم اآلثار

 وصيانة اآلثار لطالب الفرقة األولى بالقسم.

 2017-2018 جامعة دمنهور لتدريس مباديء ترميم  –كلية اآلداب  –دب بقسم اآلثار أستاذ منت

 وصيانة اآلثار لطالب الفرقة األولى بالقسم.

 

 :والمحاضرات المؤتمرات العلمية

 1999 1“ عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي األول لترميم وصيانة اآلثار
st 

International Conference on Restoration and Conservation of 

Antiquities” والذى انعقد بجامعة القاهرة 

 2001  الفيوم بين الماضي والحاضر، مستقبل التنمية حول "شارك بالمؤتمر الدولي األول

 السياحية واألثرية" والذي عقد بمدينة الفيوم بجمهورية مصر العربية

 2006  شارك بالمؤتمر األوربي السابع“SAUVEUR”  براغ بجمهورية والذى عقد بمدينة

7“ التشيك
th 

European Conference “SAUVEUR” Safeguarded Cultural 

Heritage. Understanding & Viability for the Enlarged Europe, 31
st 

May-3
rd 

June, Prague, Czech Republic”  
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 2007 دينة شارك بالمؤتمر الدولى السابع حول "المياة والتراث الثقافي" والذى عقد بم

Water and Cultural Heritage” the 7“ أورليانز بفرنسا
th 

International 

Symposium on the Conservation of monuments in the Mediterranean 

Basin, 6-9 June-2007, Orléans, France”  

 2008  شارك بالمؤتمر الدولي األول حول "وادي أهرامات البوسنة" والذي عقد بمدينة

1“ ييفو بجمهورية البوسنة والهرسكسرا
st
 International Conference on the 

Bosnian Valley of the Pyramids, Sarajevo 25-30 August-2008” 

 2008  شارك بالمؤتمر الحادي عشر لآلثاريين العرب والذي نظمه اإلتحاد العام لآلثاريين

 .مصر – العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية بجامعة سوهاج

 2009  عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر الجيزة عبر العصور والذي عقد بكلية اآلثار جامعة

 القاهرة. 

 2010  مؤتمر الجيزة عبر العصور والذي عقد بكلية عضو اللجنة المنظمة للنسخة الثانية من

  اآلثار جامعة القاهرة.

 ألول لعصور ما قبل التاريخ في بالمؤتمر الدولي ا اعةرئيس لجنة الطبعضو اللجنة المنظمة و

 .2012ديسمبر  19 – 15الوطن العربي، القاهرة 

 2014 عضو الملتقى العلمي الخامس للجمعية السعودية للدراسات التاريخية والمنعقد بجامعة :

 .2014جازان بشهر مارس 

 2015عقد : عضو الملتقى العلمي العلمي السادس للجمعية السعودية للدراسات األثرية والمن

 .2015بجامعة جازان بشهر أبريل 

 2015  المشاركة ببحثين بالمؤتمر الدولي لترميم وصيانة التراث المعماري والمنعقد بمدينة

 International Conference on 2015نوفمبر  27إلى  23األقصر خالل الفترة من 

Conservation of Architectural Heritage, CAH” 23-27 November 2015, 

Luxor, Egypt  

 2015 محاضر ومدرب بالدورة التدريبية المنعقدة بسبيل السلحدار تحت إشراف إدارة القاهرة :

التاريخية بسبيل السلحدار وكان عنوان الدورة "تطبيقات تكنولوجيا الليزر في عالج وصيانة 
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 31-30ا بين اآلثار غير العضوية: المحاذير ومعايير النجاح"، وقد انعقدت الدورة في الفترة م

 .2015ديسمبر 

 20167-6رة التدريبية الصيفية المنعقدة بمتحف رشيد الوطني خالل الفترة من و: محاضر بالد-

، وكانت الدورة موجهة باألساس لطالب اآلثار والعاملين بجامعات 2016-8-24إلى  2016

 غرب الدلتا.منطقة ومناطق آثار 

 2017مر الرابع لشباب الباحثين تحت عنوان "البحث : مرشح عن جامعة القاهرة لحضور المؤت

 .2017-4-9-8العلمي من وإلى المجتمع"، والمنعقد بجامعة قناة السويس خالل الفترة من 

 2017 7-6: محاضر بالدورة التدريبية الصيفية المنعقدة بمتحف رشيد الوطني خالل الفترة من-

مراحل تطور العمارة في مصر  ، وكانت الدورة بعنوان "دراسات في2017-8-24إلى  2017

منطقة عبر العصور" وكانت موجهة باألساس لطالب اآلثار والعاملين بجامعات ومناطق آثار 

  غرب الدلتا.

 2018 المشاركة بالحضور ورئاسة جلسة بالمؤتمر األول "البحيرة عبر العصور: رؤية تنموية :

 . 20018أبريل  13-12ل الفترة من جامعة دمنهور خال -مستقبلية" والذي انعقد بكلية اآلداب 

 

 الدورات التدريبية:

  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة  –اإلتصال الفعال برنامج

 .2008فبراير  20 – 18الفترة من  –

  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة  -برنامج مهارات التفكير

 .2008فبراير  20 – 18الفترة من  –

  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة  –برنامج العرض الفعال

 .2008فبراير  27 – 25الفترة من  –

  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  –برنامج اإلتجاهات الحديثة في التدريس

 .2008مارس  5 – 3من  الفترة –بجامعة القاهرة 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  –برنامج إستخدام التكنولوجيا في التدريس

 .2008مارس  12 – 10الفترة من  –بجامعة القاهرة 

  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة  -برنامج تصميم مقرر– 

 .2008يل أبر 23 – 21الفترة من 
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  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة  –برنامج نظم اإلمتحانات

 .2008أبريل  23 – 21الفترة من  –

  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  –برنامج أخالقيات البحث العلمي

 .2008 أبريل 30 – 29الفترة من  –القاهرة 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  -أخالقيات وآداب المهنة  برنامج

 .2008أبريل  30 – 29الفترة من  –القاهرة 

  دورة تدريبية في مجالDocumentation Techniques in Cultural Heritage 

Concepts, 3D Laser Scanning, GPS – GIS and NDT  مشاركة بين قسم ترميم

التابع لمكتبة اإلسكندرية  ثار جامعة القاهرة ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعياآل

 . 2009يوليو  12-4بالقرية الذكية، في الفترة من  ومقره

  1سبتمبر إلى  27مدير الدورة التدريبية في كشف تزوير اآلثار التي انعقدت في الفترة من 

 جامعة القاهرة. –اآلثار  كلية –بمعمل كشف تزوير اآلثار  2009أكتوبر 

  دورة تدريبية في مجالElectron Microscopy in Diagnostic Fields “3
rd

” 

Training Course, Electron Microscope Lab. FARB  والتي عقدت بالمعامل

 .2011مايو  19 -17البحثية المركزية بكلية الزراعة جامعة القاهرة في الفترة من 

 في  –مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر  –إدارة النشر  –ابة العلمية دورة تدريبية في الكت

 .2011ديسمبر  1 – 27الفترة من 

  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة  –برنامج مهارات اإلتصال في أنماط التعليم المختلفة

 .2012يناير  4 – 2الفترة من  –التدريس والقيادات بجامعة القاهرة 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  –ريس الفعال برنامج مهارات التد

 .2012يوليو  30 – 28الفترة من  –القاهرة 

  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  –برنامج أخالقيات البحث العلمي

 .2012ديسمبر  13 – 11الفترة من  –القاهرة 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  –ث العلمية برنامج النشر الدولي للبحو

 .2013مارس  27 – 25الفترة من  –بجامعة القاهرة 

  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  –برنامج نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب

 .2013أبريل  22 – 20الفترة من  –بجامعة القاهرة 
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 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  –معتمدة برنامج نظم الساعات ال

 .2013 مايو 15 – 13الفترة من  –القاهرة 

  2017-1-10جامعة القاهرة، اإلثنين  –بعنوان "توصيف البرامج"، كلية اآلثار ورشة عمل. 

  1-11جامعة القاهرة، الثالثاء  –ورشة عمل بعنوان "توصيف المقررات"، كلية اآلثار-

2017. 

  1-12جامعة القاهرة، األربعاء  –ورشة عمل بعنوان "تقرير برامج المقررات"، كلية اآلثار-

2017. 

  برنامج التفكير الناقدCritical Thinking –  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

 .2018ديسمبر  6 – 5الفترة من  –والقيادات بجامعة القاهرة 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة  -ثي برنامج إدارة الفريق البح

 .2019يناير  31 – 30الفترة من  –القاهرة 

  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة  -برنامج فن القيادة الفعالة

 .2019مايو  7 – 6الفترة من  –

  أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة مركز تنمية قدرات  -برنامج إدارة األزمات– 

 .2019مارس  7 – 6الفترة من 

  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة  -برنامج إدارة التغيير– 

 )مسائي(. 2019مارس  7 – 6الفترة من 

  والقيادات بجامعة القاهرة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  -برنامج اإلدارة الجامعية

 .2019مارس  12 – 11الفترة من  –

  والنقوش الجدارية والتي  الصورمحاضر بالدورات التدريبية المتخصصة في ترميم وصيانة

جامعة  –ينظمها مركز ترميم وصيانة اآلثار والمخطوطات ومقتنيات المتاحف بكلية اآلثار 

 القاهرة.

 صة في فحص وتحليل مواد البناء األثرية والتي ينظمها محاضر بالدورات التدريبية المتخص

 جامعة سوهاج. -بكلية اآلداب  مركز ترميم وصيانة اآلثار

 قسمنظمها وصيانة اآلثار اإلسالمية والتي ي محاضر بالدورات التدريبية المتخصصة في ترميم 

 ونس.ت –جامعة الزيتونة  –بالمعهد العالي ألصول الدين  اإلسالمي صيانة التراث

 .محاضر بالدورات التدريبية لدى وزارة اآلثار المصرية 
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 .محاضر بالدورات التدريبية لدى متحف رشيد الوطني 

 .محاضر بالدورات التدريبية لدى متحف اإلسكندرية القومي 

  محاضر بالدورات التأهيلية لتنمية قدرات طالب كلية اآلثار لإللتحاق بقسم ترميم وصيانة

    اآلثار. 

 

 :والمحلية الدولية ريع البحثيةالمشا

  باحث مشارك بمشروعNIKER - NEW INTEGRATED KNOWLEDGE 

BASED APPROACHES TO THE PROTECTION OF CULTURAL 

HERITAGE FROM EARTHQUAKE- INDUCED RISK  حماية التراث"

 .FP7ممول من اإلتحاد األوروبي ضمن برنامج والمشروع  - األثري من مخاطر الزالزل"

  والممول من عمادة البحث العلمي بجامعة جازان ضمن  1290باحث رئيسي بالمشروع رقم

دراسة تحليلية لمواد البناء وعوامل التلف بالبيوت التراثية بجزر ، وعنوانه "2برنامج سابك

 ".فرسان ومقترحات الترميم والصيانة وإعادة التأهيل

  الرقمي لآلثار اإلسالمية بمدينة رشيد"، رئيس فريق اآلثار ضمن مشرع "الترميم والتوثيق

المشروع مقدم من جامعة دمنهور لديوان عام محافظة البحيرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية 

 ياء دورها التاريخي.حبالبالد للنهوض بمدينة رشيد وإ

 

 اإلشراف العلمي:

  دراسووة : ضوووعهاأحموود ومو جووابرعضووو لجنووة اإلشووراف علووى رسووالة ماجسووتير الطالبووة أمنيووة

قسووم  –تجريبيووة مقارنووة لتقيوويم بعوو  أسوواليب توورميم وصوويانة اآلثووار الحجريووة عبوور العصووور 

 "منحت الدرجة العلمية" جامعة اإلسكندرية. –كلية الفنون الجميلة  –الديكور 

 الطالبوة صوفاء حمواد السويد إبوراهيم وموضووعها: ماجسوتير  عضو لجنة اإلشوراف علوى رسوالة

الدفن على تلف الصور الجدارية بمقوابر أفوراد الدولوة الحديثوة بسوقارة وطورق  دراسة تأثير بيئة

جامعووة  –كليووة اآلثووار  –التوورميم المقترحووة تطبيقوواً علووى إحوودى المقووابر المختووارة، قسووم التوورميم 

 منحت الدرجة العلمية " " القاهرة.

  اهيم الطالبوووة خلوووود خيوووري سوووالمه محمووود إبووورماجسوووتير عضووو لجنوووة اإلشوووراف علوووى رسوووالة

دراسووة مقارنووة لمظوواهر تلووف لوحووات التصوووير الجووداري بالقصووور التاريخيووة وموضوووعها: 
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 –، قسوم التورميم وطرق العالج والصيانة الوقائية المقترحوة تطبيقواً علوى أحود النمواذج المختوارة

 منحت الدرجة العلمية" . "جامعة القاهرة –كلية اآلثار 

 البووة فاطمووة مجوودي علووي أحموود وموضوووعها: عضووو لجنووة اإلشووراف علووى رسووالة ماجسووتير الط

، قسوم دراسة تأثير عيوب التصنيع ودوره في تلف األيقونات تطبيقاً على أحد النمواذج المختوارة

 "منحت الدرجة العلمية" جامعة القاهرة. –كلية اآلثار  –الترميم 

 ة مشرف رئيسي على رسالة ماجستير الطالبوة نوورا صوابر إبوراهيم عطيوه وموضووعها: دراسو

تأثير اإلفرازات اإلنزيمية والحمضية للبكتيريا على تلف المواد الملونة نحاسية التركيب برسوم 

 –، قسوم التورميم التمبرا الجدارية وطرق عالجها وصيانتها تطبيقواً علوى أحود النمواذج المختوارة

 جامعة القاهرة. –كلية اآلثار 

 جوودي علووي أحموود وموضوووعها: عضووو لجنووة اإلشووراف علووى رسووالة دكتوووراه الطالبووة فاطمووة م

دراسة علمية لتقييم الحوامل البديلة من األخشاب الصناعية لأليقونات القبطية تطبيقواً علوى أحود 

 جامعة القاهرة. –كلية اآلثار  –النماذج المختارة، قسم الترميم 

  عضوووو لجنوووة اإلشوووراف علوووى رسوووالة دكتووووراه الطالوووب إسوووالم إبوووراهيم عبووودالعزيز صوووالح

ثير الظروف البيئية على تلوف النقووش الصوخرية بشوبه جزيورة سويناء والطورق وموضوعها: تأ

جامعة  –كلية اآلثار  –قسم الترميم  الحديثة للعالج والصيانة تطبيقاً على أحد النماذج المختارة،

 القاهرة.

  عضو لجنة اإلشراف على رسالة دكتوراه الطالبة صفاء حماد السيد إبراهيم وموضوعها: تقييم

م المواد النانوية في تدعيم وتقوية وحماية الصور الجدارية المشبعة بالرطوبوة واألموالح استخدا

جامعة  –كلية اآلثار  –والمستخرجة من الحفائر تطبيقاً على أحد النماذج المختارة، قسم الترميم 

 القاهرة.

 

 المناقشات العلمية والتحكيم:

 2014 أختير من قبل :Thomson Reuters  ضمن من لهم حق التصويت في اإلستفتاء

 جامعة ومركز بحثي على مستوى العالم. 500السنوي لتحديد أفضل 

 2015 أختير من قبل :Thomson Reuters  للعام الثاني على التوالي ضمن من لهم حق

 جامعة ومركز بحثي على مستوى العالم. 500التصويت في اإلستفتاء السنوي لتحديد أفضل 
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 2016يور مون قبول : أختThomson Reuters  للعوام الثالوث علوى التووالي ضومن مون لهوم حوق

 جامعة ومركز بحثي على مستوى العالم. 500التصويت في اإلستفتاء السنوي لتحديد أفضل 

 2018 أختيوور موون قبوول مكتووب مجووالت العلوووم اإلنسووانية :Office of Social Science 

Journals  ليكون المحرر الرئيسيMain Guest Editor  للعدد القادم من مجلةProcedia-  

Social and Behavioral Sciences تصدر ضمن  يوالتScience Direct  عن مؤسسوة

ELSEVEIR للنشر تحت رقم إيداع دولي ISSN Print: 2326-9863, Online: 2326-

988X. 

 .محكم لدى مجلة جامعة الفيوم للدراسات األثرية والبيئية 

  محكوم لودى مجلوة"TOCIEJ" The Open Civil Engineering Journal وهوي مجلوة ،

 ISSN: 1874-1495دولية تصدر تحت رقم إيداع دولي: 

 موضوووعها:عضوو لجنووة الحكوم والمناقشووة لرسوالة ماجسووتير الطالوب علووي محمود سووعيد زيوان و 

دراسووة مظوواهر التلووف وعووالج وصوويانة الزخووارف الجداريووة المنفووذة بأسوولوب اإلسووكاجيوال فووي 

 جامعة القاهرة. –، كلية اآلثار اني األثرية تطبيقاً على أحد النماذج المختارةالمب

  دراسوة  موضووعها:سوالمه وعضو لجنة الحكم والمناقشة لرسالة دكتوراه الطالبة خلوود خيوري

في تنظيف وتقوية الصور الجدارية مع التطبيق العملي علوى أحود تجريبية الستخدام مواد النانو 

   جامعة القاهرة. –ة بالمتحف القبطي، كلية اآلثار النماذج المختار

  عضوووو لجنوووة الحكوووم والمناقشوووة لرسوووالة دكتووووراه الطالوووب عمووورو عبووودالفتاح عبدالسوووميع شوووقل

دراسوة مقارنوة لموواد التقويوة المختلفوة لعوالج اآلثوار الحجريوة المنقوشوة المشوبعة وموضوعها: 

 جامعة القاهرة.  –، كلية اآلثار ةتماماً بالرطوبة تطبيقاً على أحد النماذج المختار

  :عضووو لجنووة الحكووم والمناقشووة لرسووالة ماجسووتير الطالووب محموود مصووطفى عبوواس وموضوووعها

دراسووة تجريبيووة لعووالج الكتابووات القبطيووة الملونووة والمنفووذة بأسوولوب الفريسووك تطبيقوواً علووى أحوود 

 جامعة القاهرة. –، كلية اآلثار النماذج المختارة

 دكتووووراه الطالوووب إسوووالم إبوووراهيم عبووودالعزيز صوووالح  مناقشوووة لرسوووالةعضوووو لجنوووة الحكوووم وال

وموضوعها: تأثير الظروف البيئية على تلوف النقووش الصوخرية بشوبه جزيورة سويناء والطورق 

جامعة  –كلية اآلثار  –قسم الترميم  الحديثة للعالج والصيانة تطبيقاً على أحد النماذج المختارة،

  القاهرة.

 جمهورية مصر العربية. –وزارة اآلثار  –شر العلمي محكم لدى إدارة الن 
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  محكم لدى مجلةScientific Research   التي تصودر عون دار النشور العريقوةSpringer - 

Nature. 

 

 الحفائر:

 2008-2012 :برئاسووة األسووتاذة الوودكتورة عووال العجيووزي عضووو بعثووة حفووائر جامعووة القوواهرة 
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 2009 امعة القاهرة  إلى معهد إعداد القوادة قائداً لوفد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بج
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 2010 : رائد أسرة إشراقة بكلية اآلثار والتي تمارس دوراً رائداً في مجال خدمة المجتمع ونشر

 الوعي األثري بين غير المتخصصين.

 2012 : جامعة القاهرة. – كلية اآلثارب الثقافية األنشطةمستشار 
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 المجتمع ونشر الوعي األثري بين غير المتخصصين.

 2017 : جامعة القاهرة. –عضو لجنة الرحالت بكلية اآلثار 

 2017  جامعة القاهرة. –عضو لجنة المتاحف بكلية اآلثار 
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 2018 :كلة من الرقابة اإلدارية مع اللجنة المش يةعضومكلف من قبل هيئة الرقابة اإلدارية ل

لتفتيش على مخازن اآلثار "مخازن ووزارة الداخلية إلجراء عمليات الجرد واوزارة اآلثار 

 .بمناطق آثار سقارة وتل بسطا والمتحف المصري الكبيرمخازن حفائر"  –متحفية 

 2018 : رة من جامعة دمنهور بالتعاون مع ديوان عام محافظة البحي ةالمشكلاللجنة عضو

وجهاز شئون البيئة بالمحافظة والغرفة التجارية والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة وإدارة 

 للنهوض بمدينة رشيد وإحياء دورها التاريخي.آثار البحيرة 

 2018 : عضو اللجنة المشكلة من جامعة دمنهور بالتعاون مع ديوان عام محافظة البحيرة

التجارية والجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة ومديرية  وجهاز شئون البيئة بالمحافظة والغرفة

 الزراعة باللبحيرة لوضع مالمح وتنفيذ مشروع القرية الخضراء بمحافظة البحيرة.

 2018 عضو اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي "لجنة قطاع السياحة واآلثار" لوضع :

 ترميم اآلثار "شعبة ترميم اآلثار".الالئحة الموحدة للمعاهد العليا للسياحة والضيافة و

 

 اإلتفاقيات والمعاهدات:

  منسق إتفاقية التعاون بوين جامعوة القواهرة وجامعوة أثينوا فوي مجواالت البحووث والتعلويم وبورامج

 Memorandum of understanding for collaboration inوعنوانهووا  التوودريب

research, education and training programs 

  إتفاقية التعاون بين جامعة جازان بالمملكة العربية السعودية وهيئة اآلثوار بدولوة البوسونة منسق

 ,Archaeological Park, Bosnian Pyramid of the Sun Foundationوالهرسوك 

Bosnia Herzegovina  فووي مجووال التوودريب العملووي علووى الحفووائر بمنطقووة وادي أهرامووات

 البوسنة.

 

 الجودة واإلعتماد:

 2012 :جامعة القاهرة – رئيس لجنة الجهاز اإلداري بوحدة الجودة بكلية اآلثار. 

 2013 :جامعة القاهرة – رئيس لجنة الموارد المالية بوحدة الجودة بكلية اآلثار. 

 2014-2015كلية اآلداب والعلوم  –وحدة اإلرشاد األكاديمي بقسم السياحة واآلثار  : مدير

 .المملكة العربية السعودية –جامعة جازان  –اإلنسانية 
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 2016 كلية اآلثار  –: المشاركة في وضع الخطة اإلستراتيجية لقسم ترميم وصيانة اآلثار– 

 جامعة القاهرة.

 2016 :جامعة القاهرة. –كلية اآلثار  –في إدارة المواقع األثرية  منسق دبلوم الدراسات العليا 

 2017 : جامعة القاهرة. – كلية اآلثار –عضو مجلس الدراسات العليا 
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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)  
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