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 الســـــــــــــــيرة الذاتيــــــــــــــة
 أوالً: بيانات عامة:

 يهالة عفيفي محمود محمد عفيف

 وكيل كلية اآلثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالوظيفة الحالية:   

   ترميم وصيانة اآلثار :  العام  التخصص

 .غير العضوية ترميم وصيانة اآلثارالتخصص الدقيق: 

          Halaafifi11@cu.edu.com         otmail.comhalaafifi11@hالبريد االلكتروني: 

 1511501001010المحمول: التليفون 

 0110511010المنزل: تليفون 

   1071231210/   71231003110   تليفون المكتب:

 المؤهالت العلمية:

 اآلثار، جامعة القاهرة كلية 0115الدكتوراه         

 كلية اآلثار، جامعة القاهرة 0305الماجستير

 كلية اآلثار، جامعة القاهرة 5000الليسانس

 التدرج األكاديمي:

  كلية اآلثار، جامعة القاهرة   0150 - 7 -00  أستاذ 

  كلية اآلثار، جامعة القاهرة 0113أستاذ مساعد 

 اآلثار، جامعة القاهرة كلية 0115مدرس  

  رةقاهال كلية اآلثار، جامعة 5000مدرس مساعد 

 كلية اآلثار، جامعة القاهرة  5007معيد 

 التدرج الوظيفي

 وكيل كلية اآلثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.      0150/ 5/  00

 مستشار النشاط الثقافي لجامعة القاهرة.    0153 :0151

 المستشار العلمي لمركز الحرف التقليدية بالجامعة. 0151 :0152
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 علمى والفكرىيز الالتم وال : معاييرأ

I. :ياط  53 تدريستصميم و التدريس عة دم لوان وجام عة ح قاهرة وجام عة ال سي بجام قرر درا م

وجامعة المنيا بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا كبرامج ماجستير ودبلومات متنوعة في 

من التخصصات يره  عرض المتحفي وغ ثار وال ترميم وصيانة اآل  موضوعات متعددة تخص 

  .الصلةذات 

 جامعة القاهرة –كلية اآلثار  –الترميم  تدريسها بقسمقائمة المقررات التي تم 

ثار .1 ترميم اآل سم  لى بق قة األو ساخ للفر ماذج واستن حت ن مال ن مادة أع ثار  -تدريس  ية اآل  -كل

 م.2011-2001عام  القاهرة منذجامعة 

ساخ  .2 جص وأعمال االستن منهج ال قةثار الجصاآل وصيانة وعالجتدريس  سم  ية للفر ثة بق الثال

 م.2011 -2001جامعة القاهرة منذ عام  -كلية اآلثار  -ترميم اآلثار

عالج وصيانة األحجار  .3 منهج  شآتتدريس الجزء الخاص بالجص في  ية و أعمال  والمن األثر

لوم مرحلة الدراسات -الجص  لي دب يا أو ثار -العل ية اآل قاهرة -كل عة ال نذ  -جام  - 2001عام م

 م.2011

ثةشاإل .4 قة الثال طالب الفر حاث  لي أب ثار  راف ع ترميم وعالج وصيانة اآل سم  ثار   -بق ية اآل كل

 م.2011 - 2002جامعة القاهرة منذ  عام 

 .2013القاهرة  اآلثار جامعةكلية  -دبلوم متاحف  –العرض المتحفي  .5

قاهر كلية اآلثار  -دبلوم ادارة المواقع األثرية –ادارة الحرف التقليدية والتراثية  .6 ية ة جامعة ال كل

 .2014 - 2013اآلثار  جامعة القاهرة 

- 2013جامعااة القاااهرة  –كليااة اآلثااار  –دبلااوم متاااحف  -أساااليو وطاارع العاارض المتحفااي .7

2014. 

كلياة اآلثاار  جامعاة  -تارميم معماار  د بلاوم  -عالج وصايانة التراكياو الجصاية المعمارياة .8

  2014 –2013القاهرة

قاهرة  -ادارة المواقع األثرية دبلوم –-لجصيةنفيذ اآلثار اتقنيات ت .9  –2013كلية اآلثار  جامعة ال

2014. 

 .2014جامعة القاهرة   -كلية اآلثار  -تمهيد  ماجستير –قاعة بحث  .10

يةإعداد وتدريس مقرر .11  "خامة الجص وإضافاتها" بشعبة اآلثار غير العضوية الفرقة الثان

  2018 –2013رةكلية اآلثار  جامعة القاه -
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"تكنولوجيااا الجصاايات المنقولااة والمتحفيااة " بشااعبة اآلثااار غياار إعااداد وتاادريس مقرر .12

 2018 :2013كلية اآلثار  جامعة القاهرة - العضوية الفرقة الثالثة

تدريس مقرر .13 عداد و ير العضاوية إ ثار غ شعبة اآل صيات المعمارياة " ب يا الج "تكنولوج

 2018 –2013عة القاهرةكلية اآلثار  جام - نيةالفرقة الثا

"تكنولوجيااا الجصاايات المنقولااة والمتحفيااة " بشااعبة اآلثااار غياار إعااداد وتاادريس مقرر .14

 2018 –2013كلية اآلثار  جامعة القاهرة - العضوية الفرقة الثالثة

ير العضوية إعداد وتدريس مقرر .15 ثار غ "عالج وصيانة  الجصيات المعمارية" بشعبة اآل

 2018 –2013لقاهرةثار  جامعة اكلية اآل - الفرقة الثالثة

تدريس مقرر .16 عداد و مار  إ ترميم مع شعبة  ية " ب بالحوائط األثر ية  سيات الزخرف "التك

 2015 –2013كلية اآلثار  جامعة القاهرة - الفرقة الثانية

 "موضوعات في عالج وصيانة اآلثار الجصية  " تمهيد  ماجستيرإعداد وتدريس مقرر .17

 2018 –2013هرةكلية اآلثار  جامعة القا -

قرر .18 تدريس م عداد و لوم إ ية دب فة"  ثان ئات المختل ثار الجصية بالبي صيانة اآل عالج و  "

 2015 –2013كلية اآلثار  جامعة القاهرة - ترميم غير عضو 

ية " تقنيات وخامات اإلستنساخإعداد وتدريس مقرر .19 باني األثر "   للتراكيو الزخرفية بالم

 2015 –2013عة القاهرةة اآلثار  جامكلي - أولي  دبلوم ترميم معمار 

ثار   - عامدبلوم ترميم  ثانية" تقنيات وخامات اإلستنساخ "  إعداد وتدريس مقرر .20 ية اآل كل

 2018 –2013جامعة القاهرة

نامج اعداد وتدريس مقرر  .21 ثار الجصية "بر عالج وصيانة اآل في  صة  "موضوعات خا

  2019-2018ماجستير غير عضوى 

ش .22 تدريس بالم عداد و ضا قرر مو في اركة م صة  ير وعات خا ثار غ صيانة اآل عالج و

 2019 -2018العضوية 

نامج اعداد وتدريس مقرر  .23 ثار الجصية "بر عالج وصيانة اآل في  صة  "موضوعات خا

  2019-2018 عامماجستير 

صناعي لآلثار عي والطبيالتقادم "اعداد وتدريس مقرر  .24 ترمال توراة  نامج دك عام " بر يم 

2019-2020 

 :دمياط والمنيا بجامعات حلوان و ها تدريسات التي تم قائمة المقرر –ثانياً 
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بقساام النحاات والتشااكيل –إعااداد وتاادريس ماانهج تاارميم النحاات األثاارى الفرقااة الثالثااة  .25

 م.2010 - 2003من عام  -امعة حلوانج –المعمار  والترميم كلية الفنون التطبيقية 

م النحاات والتشااكيل بقساا–إعااداد وتاادريس ماانهج تاارميم النحاات األثاارى الفرقااة الثالثااة  .26

وحتى   2007منذ عام    -جامعة المنصورة  –بدمياط  المعمار  والترميم كلية الفنون التطبيقية

 م.2009

بقساام النحاات –ولااي إعااداد وتاادريس ماانهج "دراسااات تاريخيااة فااي التاارميم" الفرقااة األ .27

 م.2009 - 2004جامعة حلوان منذ عام  –والتشكيل المعمار  والترميم كلية الفنون التطبيقية 

بقساام النحاات –إعااداد وتاادريس ماانهج "دراسااات تاريخيااة فااي التاارميم" الفرقااة األولااي  .28

 2007جامعة المنصورة منذ عام  –والتشكيل المعمار  والترميم كلية الفنون التطبيقية بدمياط  

 م.2009 -

عمار  بقسم النحت والتشكيل الم–إعداد وتدريس منهج "مدخل لعلم اآلثار" الفرقة الثانية  .29

 م.2009 - 2004جامعة حلوان منذ عام  –والترميم كلية الفنون التطبيقية 

بقساام النحاات والتشااكيل –إعااداد وتاادريس ماانهج "ماادخل لعلاام اآلثااار " الفرقااة الثانيااة  .30

ترميم كل مار  وال ية المع نون التطبيق صورة  –بدمياط   -ية الف عة المن عام   –جام نذ   2007م

 م.2009وحتى  

ية –( " الفرقة الثانية 1ميم الجداريات )منهج "مدخل ترإعداد وتدريس  .31 فة كل سم الزخر بق

 م.2009وحتى   2007جامعة المنصورة منذ عام   –بدمياط   -الفنون التطبيقية 

ية –( " الفرقة الثالثة 2الجداريات ) إعداد وتدريس منهج "مدخل ترميم .32 فة كل سم الزخر بق

 م.2009وحتى   2007نصورة منذ عام  جامعة الم –بدمياط   -الفنون التطبيقية 

عة  .33 قة الراب ثار" الفر عادن –إعداد وتدريس مقرر "مدخل علم اآل سم الحلي والم ية  -بق كل

  2011 -2009جامعة حلوان   -الفنون التطبيقية

ثار إعداد وتدريس .34 ترميم اآل سم   -مقرر" موضوعات في صيانة اآلثار غير العضوية" بق

 .2011المنيا  جامعة -كلية الفنون الجميلة

ثار .35 ترميم اآل سم  ية" بق غة األجنب لة -إعداد وتدريس مقرر" الل نون الجمي ية الف عة  -كل جام

  2011 المنيا 

II. ألنشطة البحثية:ا 

لىأوالً:  شراف ع ش اإل ية ومناق سائل العلم يا الر لوان والمن قاهرة وح عات ال تها بجام

 وجنوب الوادي، وجامعة سوهاج
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ودكتوراة  ماجستير لةرسا 00لمشارك علي عدد انا اوأحي يالرئيساالشراف العلمي 

بكلية اآلثار جامعة القاهرة وحلوان الحكم والمناقشة لبعضهم عضوية لجنة باإلضافة إلي 

عددة في عالج وصيانة اآلثار والفنون، في موضوعات مت وجنوب الوادي، وجامعة سوهاج

 0150حتي  0117وذلك في الفترة من 

 :لماجستيررسائل ا قائمة  أوالَ:

ترميم : عبد هللا محمود علي رسالة الماجستير الخاصة بالدارس اإلشراف بالمشاركة .5 سم  يد بق المع

صية" االثار كلية اآلثار جامعة القاهرة  يب الج لف المحار ية ت شآت  دراسة ميكانيك ية بالمن األثر

بمدينــة  تطبيقــا علــى احــد المحاريــب الجصــية المختــارة –ســالمية وطــرج عالجهــا الدينيــة اإل

 )تمت المناقشة((0117" )القاهرة

ترميم  .0 سم  يد بق ية المع مد عط لدارس "مح صة با ستير الخا سالة الماج لي ر سي ع اإلشراف الرئي

قاهرة  عة ال ثار جام ية اآل ية وعالاالثار كل سة تقن شية "درا صيانة المفراات الجصية المش ج و

ــة ا ــي قب ــاً عل ــة األللمقرنصــات الجصــية تطبيق ــر جــاويل بالمحل ــري")مي ــت  ( 0110لكب )تم

  المناقشة(

سم  .7 اإلشراف الرئيسي علي رسالة الماجستير الخاصة بالدارسة " هبة سيد جالل علي"  المعيدة بق

يوم  عة الف ثار جام ية اآل ترميم كل ية للال تـاثيرات المتبادلـة المتلفـة بـين طبقـات " دراسـة تطبيق

  .مناقشةتمت ال( 0110الكارتوناج المذهب وطرج العالج والصيانة ")

شطا "  .4 مد  سيد مح ني ال سة م صة بالدار ستير الخا سالة الماج لي ر سي ع سة اإلشراف الرئي درا

ي صية المتحف تات الج طري علي المنحو لف الف بيط الت طرج تث بين  نة  ة تجريبية وتطبيقية مقار

 .تمت المناقشة ( 0110والمنفذة في البيئة المفتوحة")

مال محمد: اإلشراف بالمشاركة علي رسالة الماجستير .1 عاء ك بة د ية الخاصة بالطال سة تجريب درا

ية  ية أثر فذة زجاج تطبيقية لتصنيع وحدات زجاجية جديدة إلستعاضة المساحات المفقودة في نا

 (0110معشقة بالجص" )

ل .6 سي ع شراف الرئي لدارساإل صة با ستير الخا سالة الماج ضوان  ي ر مود ر مد مح مد مح " مح

صية العثم باب الج يات الق سة تقن صياندرا عالج وال طرج ال نة و ية الملو حد  –ة ان لى ا قاً ع تطبي

 (2015" )النماذج المختارة

سيدة اإلشراف الرئيسي علي رسالة الماجستير الخاصة بالدارس .3 سماعيل ال سة " أميرة سامى ا درا

حد  -لتقييم كفاءة المواد التقليدية والنانوية المستخدمة فى تقوية الجصيات مقارنة تطبيقاً على أ

 (0151)اذج المختارةالنم
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براهيم حسناإلشراف الرئيسي علي رسالة الماجستير الخاصة بالدارس .0 لي إ جوده ع ياء  " ة " عل

ب في تث ية  صات النبات عض المستخل فاءة ب ييم ك ية لتق ية وتطبيق سة تجريب موالفطري درا يط الن

بة با نة والمذه ية الملو صية المعمار خارف الج لي الز لوجي ع لف البيو عن الت ناتج  صور ال لع

 (0152")االسالمية

لدارس .0 صة با جاد نصر" اإلشراف الرئيسي علي رسالة الماجستير الخا لد  ية "خا سة تجريب درا

 (0152") ةوتطبيقية فى تقنيات وعالج وصيانة الحجر الصناعي في المباني التاريخي

سعيد محمد الة" اإلشراف الرئيسي علي رسالة الماجستير الخاصة بالدارس.10 قىرغدة محمود   عرا

 (0152")دراسة تجريبية وتطبيقية لتقييم تأثير استخدام الليزر فى تنظيف الكارتوناج األثرى"

 "عبد السميعودمنوفي محم شيماء ة"اإلشراف الرئيسي علي رسالة الماجستير الخاصة بالدارس.11    

 اتجة عن بيئة الدفندراسة تجريبية وتطبيقية لتقييم وعالج التأثيرات المتلفة للكرتوناج االثرى والن

 (0152) مع التطبيق العملي على احد النماذج المختارة . الرملية

" دراســة  ة سااامية محمااد  هاشااماإلشااراف الرئيسااي علااي رسااالة الماجسااتير الخاصااة بالدارساا.  50

ــة واإلســتكمال المســتخدمةفي عــالج أرضــيات تحضــيرالتوابيت الخشــبية تجريبيــ ــيم موادالتقوي ة لتقي

 (0152التطبيق علي أحدالنماذج المختارة". ) المستردة مع

دراسة أنغام بدر الدين حسن على مطر "ة اإلشراف الرئيسي علي رسالة الماجستير الخاصة بالدارس.  57

باتية والمواد النانوية المستخدمة في تثبيط التلف الفطرى علي تجريبية لتقييم بعض المستخلصات الن

 .(2018". )نموذج مختار اإلسكاجيوال الجصية تطبيقاً علي

دراسة تجريبية " سماح أنور بسطا بقطر ةاإلشراف الرئيسي علي رسالة الماجستير الخاصة بالدارس -14

 (2018" )بيقاً علي أحد النماذج المختارةلتحسين كفاءة بعض مونات حقن الشروخ في اآلثار الجصية تط

لدكتوراة الخاصاة با.15 لي رساالة ا شراف بالمشااركة ع حت عناوان " اإل مود السايد  ت بة مناي مح لطال

تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في عالج وصيانة وإعادة عرض األقنعة الجصية تطبيقاً علي مجموعة من 

 )تمت المناقشة( (.0110ار جامعة القاهرة" )األقنعة الجصية بالمتحف المصري بكلية اآلث

دراسة تأثير لطالو محمد أنور سيد تحت عنوان "اإلشراف الرئيسي علي رسالة الدكتوراة الخاصة با.16

عوامل التلف علي الطبقات الجصية الداخلية والخارجية بالقباب اآلجرية وطرج العالج والصيانة تطبيقاً 

 (.0110وكي )علي أحد القباب من العصر الممل

ستخددارسة وتقاإلشراف بالمشاركة علي رسالة الدكتوراة شريف عبد العاطي تحت عنوان" .17 ام ييم ا

عض  قاً علي ب ية تطبي صية األثر خارف الج جزيئات النانو للمقويات اير العضوية في عالج وصيانة الز

 تمت المناقشة. (0155النماذج المختارة" )
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لودود اإلشراف بالمشاركة علي رس.18 بد ا مل محمد لطفى ع بة أ صة بالطال لدكتوراة الخا سة الة ا :درا

 (0155الدكتوراه)لشبابيك الجصيه  بالمخازن المتحفيه تجريبيه تطبيقيه فى ترميم  ا

لو.19 لدكتوراة بالطا بد هللا محمود  اإلشراف بالمشاركة علي رسالة ا تات ع شطات الكبري يل آداء من تحل

حد  –المستخدمة في تقييم مواد تقوية اآلثار الجصية الضعيفة كمواد تقوية بديلة والطرج  تطبيقاَ علي أ

 )تمت المناقشة( (0110النماذج المختارة. )

في اإلشراف علي رسالة الدكتوراة الخاصة بالطالو محمد عطية هواش: .20 ية  ية وتطبيق سة تجريب درا

 )تمت المناقشة( ( .0150الجصية ) استخدام تكنولوجيا النانو في تحسين خواص مواد استكمال اآلثار

لو.21 صة بالطا لدكتوراة الخا سالة ا لي ر لدين  اإلشراف ع ماد ا مع براهيم حا مانا فى  "  د عث سة  درا

ماذج  عض الن لى ب يا ع ية تطبيق بانى التاريخ ية بالم صية المعمار يب الج صر والتراك عض العنا صيانه ب

 (0151)" المختارة

نوان: اإلشراف بالمشاركة علي رسالة .22 حت ع الدكتوراة الخاصة بالدارس "صبحي حسين محمود"  ت

بقساام النحاات والتشااكيل المعمااار   بــين التقنيــة والتــرميم" الجــداريات الجصــية فــي العصــر المملــوكي

 )تمت المناقشة( (. 2004جامعة حلوان ) -كلية الفنون التطبيقية   -والترميم

اصة بالدارس "أيمن محمود سيد علي "  تحت عنوان: اإلشراف بالمشاركة علي رسالة الماجستير الخ.23

ماذج ادراسة عوامل تلف اآلثار الجصية بالمنشآت األث تارةرية وطرج ترميمها، تطبيقاً علي أحد الن   لمخ

 )تمت المناقشة((.  2009جامعة جنوب الواد   )  -كلية اآلداب بقنا -" بقسم ترميم اآلثار 

شاركة علي رسالة .24 صة بالدارسة " اإلشراف بالم نوان : رضا الماجستير الخا حت ع ماهر" ت لي  ع

ية  قاهرة دراسة للوحات محمد علي باشا الزيت سقف قصوره بال حدي أ في ا ترميمالموجودة  سم ال  -" بق

 جامعة سوهاج.  -كلية اآلداب

سين  اإلشراف بالمشاركة علي رسالة الدكتوراة  الخاصة بالدارسة.25 صطفى ح سماء م نوانأ حت ع : ت

ناج  ا صيانة الكارتو عالج و في  نانوتكنولوجي  يات ال ترميم -ستخدام تقن سم ال ل -ق نون الجمي ية الف ة كل

 )تمت المناقشة( 2014.جامعة المنيا

سم  –رسالة ماجستير  دراسة تقنية وعالج وصيانة اآلثار الفخارية بالمنيا"هبة أحمد عبد العال " .26 ق

 2010عة المنيا جام -كلية الفنون الجميلة -ترميم اآلثار

نوان 27 حت ع بد الحكيم ت بد الحكيم حمدى ع ستخدام االن"أميرة ع فى ا نة  سة مقار شعة درا مات وا زي

يف  فى تنظ سطحالليزر  ية  أ ية اآلثر ية والرمل تارة -األحجار الجير ماذج المخ عض الن قاً على ب "  تطبي

(2015). 

تارة" ييم كفاءة مواد حماية أسطح اآلثار الجصية تطبيقاَ تق" مني السيد شطا-28 ماذج المخ حد الن  علي أ

 .0150رسالة دكتوراة بقسم ترميم اآلثار جامعة القاهرة 
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III.  العلمية الندواتو لمحليةوا الدوليةالمشاركة والحضور في المؤتمرات: 

دولــي واقليمــي  رمـؤتم 71وعـرض األبحــال العلميــة فـي عــدد أالمشـاركة فــي تنظـيم أو حضــور 

 0150وحتي  5000ومحلي من عام 

  :والندوات قائمة المؤتمرات

بكلية اآلثار جامعة  "ثاراآل وصيانة لترميم األول الدولي للمؤتمر "المنظمة اللجنة عضو .5

 .م 1999 ابريل، 13 القاهرة

صور " مؤتمر  .2 بر الع صرية ع صحارى الم حات وال لث الوا يوم الثا ية الف في التنم سة  درا

 م.2003أبريل 10-8" في الفترة من األثرية والسياحية 

سنو  األول" .3 مؤتمر ال ثة"ال يا الحدي سائل التكنولوج عدد و ظل ت في  ية  مات البيئ  إدارة األز

 .   28/11/2004-27بفندع سوفيتيل المعاد  في الفترة من 

شاطات المجلس األعلي  اآلثار في سورية: الواقع والطموحمر مؤت .4 نة حلو ضمن ن في مدي

 م.9/2005/ 14 -12لرعاية الفنون واآلداب والعلوم اإلجتماعية في الفترة من 

5. :8th International  Conference on “Non Destructive Investigation 

and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the 

Cultural and Environmental Heritage”.      Lecce, .15 - 19 May 

2005 

 

ياء "  .6 في الكيم ثة  هات الحدي سابع لالتجا لدولي ال مؤتمر ا ضلال ياة أف ية لح ياء التحليل " الكيم

 .2006ر يناي 24-21المنعقد في الفترة من 

7. The 8th International conference on the Geology of the Arab 

world (GAW8) from 13 – 16 Feb. 2006, Cairo. Egypt.  

ترميم"  .8 جال ال في م ية  ية الثان مل الدول يل مؤتمر وورشة الع ترميم وتأه ستقبلية ل ية الم الرؤ

  .المنياجامعة –كلية الفنون الجميلة بالمناطق األثرية"

قاهرالحضور والمشاركة في تنظيم  .9 عة ال ثار جام ية اال بر العصورة  " مؤتمر كل يزة ع " الج

2008.  

يا  .10 عة المن لة جام نون الجمي ية الف لدولي األول لكل مي ا مؤتمر العل شكيلية ال نون الت " الف

 .2008نوفمبر  25 – 23في الفترة من  والقضايا اإلنسانية
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11. 5th International Conference of Scientific Research and its 

Application11. Cairo University, December 21- 24, 2009. 

12.   5th Symposium of the Hellenic Society for  Archaeometry, 8- 10 

October, 2008, Cotsen Hall Auditorium, American School of Classical 

Studies at Athens, Greece. 

13.   5th International Congress on the Application of Raman 

Spectroscopy in Art and Archaeology (RAA2009-Bilbao) (Spain) from 

14- 16 Septamber,2009 

14.   4th International Congress on "Science and Technology for the 

Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin" 6- 8 

December 2009 Cairo (Egypt). 

 

15. 6th annual international conference of the Egyptian Society for 

Experimental Biology from 27 February – 4 March 2010 at Faculty of 

Science, Minoufiya University, EGYPT. 

 

 21 -18في الفترة من  دول اإلسالميةالمؤتمر الدولي األول للترال العمراني في الاإلشتراك في  .16

 رياض بالسعودية.في مدينة ال 2010أبريل 

 

في جامعة صنعاء باليمن  في  الدولي الثاني للفنون والعمارة اإلسالمية المؤتمر االشتراك في .17

 .2010مايو  3:  1الفترة من 

18. Science and Technology for the International Congress on " th5

Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin" 23-27 

November 2011 Istanbul (Turky).  

19. 14th annual conference of Arab Archaeologists, Arab University, 

Egypt. 

جامعة  –كلية اآلثار  –"مصر ودول البحر المتوسط عبر العصور  المؤتمر الدولى األول .01

 .0152أكتوبر  51- 50رة من فى الفت –القاهرة 



                    القاهرةالقاهرةمعة معة جاجا  ––لكية الآاثر لكية الآاثر   --  السرية اذلاتية اخلاصة ابلأس تاذ ادلكتور/ هاةل عفيفي محمودالسرية اذلاتية اخلاصة ابلأس تاذ ادلكتور/ هاةل عفيفي محمود

آاثر 11 آاثر | -قسم ترممي ال  القاهرة جامعة -لكية ال

 

ي الخامس للعمارة والفنون اإلسالمية تطبيقات في المؤتمر الدولاألشتراك ببحث  .21

التكنولوجيا الحديثة في ترميم وصيانة العمارة والفنون اإلسالمية والمباني التراثية. في 

 .0151نوفمبر  5أكتوبر حتي  75الفترة من 

ية والمجموعات المتحفية : القيم ول المواقع االثرالمؤتمر الدولي األ األشتراك ببحث في .00

 .2015اكتوبر  24 - 21بكلية اآلثار جامعة القاهرة في الفترة من  ل والحلولوالمشاك

07. 40th International Symposium on Archaeometry The Getty Villa 

and UCLA - Los Angeles, California USA, 19 :23 May, 2014 

02. International Conference , Faculty of Archaeology, Fayoum 

University 'Recent trends in Archaeological Sciences"7 to 9 April 

2014"  

للعمارة والفنون اإلسالمية تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في المؤتمر الدولي الخامس  .25

 1أكتوبر حتي  31في الفترة من . ترميم وصيانة العمارة والفنون اإلسالمية والمباني التراثية

 .2015نوفمبر 

 24يوم  للجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبيةي السنو  الثاني عشر المؤتمر الدول .26

 جامعة القاهرة.- بكلية اآلثار بمركز المؤتمرات 2018فبراير 25:

 تبمركز المؤتمرا 2018/ 10/ 1 التربية المتحفية والتواصل المجتمعىالعلمية "ندوة ال .27

 جامعة القاهرة.- بكلية اآلثار

- بكلية اآلثار بمركز المؤتمرات 2018/ 19/10 ثار والترال"" البيئة واآلندوة العلميةال .28

 جامعة القاهرة.

 10/2018/ 29 "الثوابت والمتشيرات - مصر في العصرين اليوناني والروماني" العلميةندوة ال .29

 جامعة القاهرة.-بمركز المؤتمرات بكلية اآلثار 

 4-2" فى الفترة من المخاطر والتحديات"اآلثار والترال: األصالة والمؤتمر الدولى السادس  .30

 بقاعة المؤتمرات بكلية اآلثار جامعة القاهرة. 2018ديسمبر 

IV.   شرها األبحال العلمية التي تم نشرها قائمة جالت وكذلك الجاري ن في الم

 :المحلية  والمؤتمرات الدولية
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لي في مجالت ذات معامل تأثير باإلضافة للمجالت ث دو( بح72تم نشر عدد ) 

 . 0101وحتي  0112منذ عام  اإلقليمية والمحلية

1. Hala A.M. Afifi, Rushdya Rabee Ali Hassan, Mustafa A. Abd-EL-Fattah and 

Shimaa M. Menofy(2020) Spectroscopic Characterization Of Preparation, Pigment 

And Binding Media Of Archaeological Cartonnage From Lisht, Egypt, SCIENTIFIC 

CULTURE, Vol. 6, No. 1, pp. 9-23. 

2. Asmaa M. Husseina , Fatma S. Madkour , Hala M. Afifi , Mona Abdel-Ghani, , 

Mostafa Abd Elfatah,(2020), Comprehensive study of an ancient Egyptian foot 

case cartonnage using Raman, ESEM-EDS, XRD and FTIR, Vibrational 

Spectroscopy, 106 (2020) 1029873. 

3.  Hala Afifi, Safa Abd El-Kader Mohamed Hamed, Samia Mohamedy, Michael 

Dawod ,(2019) A Dating Approach Of A Refundable Wooden Egyptian Coffin Lid 

, International Journal Scientific Culture for Vol.5, No 1. pp. 15-22. 

4. Neveen S.Geweely, Hala A. M., Afifi, Dallia M.Ebrahim, Mona M. Soliman 

(2019)  Efficacy of oils on fungal isolated from Archaeological objects in Saqqara 

Excavation, Egypt, Geomicrobiology,  Volume 36, Issue 2,pp. 148-168 

5. Asmaa Sayedm, Fatma Madkour, Hala A.M., Afifi, Mostafa Abd Elfatah 

Chemical and Mineralogical Study on a Foot Case Cartonnage from 

Unknown Mummy Discovered in Saqqara, Egypt, Microchemical 

Journal(accepted for publish). 

6.  Hussein, A. , Madkour, F., Afifi,  H., Abd El Fatah, M, (2018) A Study Of 

Deterioration Phenomena Of Foot Case Cartonnage From Saqqara Area, Egypt, 

Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies "EJARS" Volume 8, 

Issue 2, (2018) 109-119 

7. Shrief Eissa, Dimitrios Lampakis, Ioannis Karapanagiotis , Costas Panayiotou ,Hal

a A. M. Afifi, Mohamed Abd-El Hady (2016) " Investigation of painted stucco in 

historic buildings of Delta, Egypt" Archaeological and Anthropological Sciences, 

Springer Berlin Heidelberg, pp 1-10. 

https://www.tandfonline.com/toc/ugmb20/36/2
mailto:y.karapanagiotis@aeath.gr
mailto:cpanayio@auth.gr
http://link.springer.com/journal/12520
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8. Hala, A. M. Afifi , Neveen, S. Geweely, Heba, S. Galal , Shehata A. Abdelrahim4 

and Fatma, M.S. Al-Qudsi (2016): Antimicrobial activity of gold nanoparticles 

(AuNPs) on deterioration of archeological gilded painted cartonnage, late period, 

Saqqara, Egypt, Geomicrobiology Journal, volume 33, Taylor & Francis,2016-

issue7, pp. 578–585, 2016. 

9. Mohamed Atyia Hawash, Hala Afifi Mahmood, Mohamed Abd El Motelb Etman 

(2016) Natural Bed of Masonry Stones and Its Effect on the Stability of Wall 

Stucco Decoration in Historical Buildings, International Journal of Materials 

Science and Applications vol.5 issue6-2,2016, 15-21. 

أ.د. مني فؤاد علي أ.د. حسن عباس حسن  ،  أ.د. هالة عفيفي محمود، د. عبد هللا محمود أحمد   .10

: " تحليل تأثير اختالف طرع تطبيق مواد التقوية وتقادم العينات الجصية المقواة علي نتائج التقييم (0151)

كنولوجيا الحديثة في ترميم وصيانة النهائية " بالمؤتمر الدولي الخامس للعمارة والفنون اإلسالمية تطبيقات الت

 .2015نوفمبر  1أكتوبر حتي  31العمارة والفنون اإلسالمية والمباني التراثية. في الفترة من 

11.  Kamel,A.M.A  ,Marie, H.A.H.,Mahmoud, H.A.M.Afifi , Ali, M.F.,Mineralogical 

characterization of Islamic stucco: Minaret of Shams El-Deen El-Wasty, Bulaq, 

Egypt, Construction and Building Materials Volume 101, 30 December 2015, 

Pages 692-701. 

12.  Neveen S. Geweely, Hala A. M. Afifi, Shehata A. Abdelraheem & Saleha Y. M. 

Alakilli,(2014).: Novel Comparative Efficiency of Ozone and Gamma Sterilization 

on Fungal Deterioration of Archeological Painted Coffin, Saqqara Excavation, 

Egypt Geomicrobiology Journal Vol.31, Issue 6, 529-539,(2014). 

13.  Mohamed A. Hawash &Hala A.M. Afifi (2014): Microbiological Deterioration 

and its Relation in Identification of Reinforcement Material Utilization in Gypsum 

mortar in 40th International Symposium on Archaeometry The Getty Villa and 

UCLA - Los Angeles, California USA Monday, May 19 through Friday, May 23, 

2014. 

14. Abdullah M.A. Kamel, Hassan A.H. Marie, Mona F. Ali  and Hala A. M. Afifi 

(2014),: Chemical and physical characterization of the stucco mihrab of the 

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=123
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/index?journalid=123
http://www.tandfonline.com/loi/ugmb20?open=31#vol_31
http://www.tandfonline.com/toc/ugmb20/31/6
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mausoleum of Muhammad Al-Hasawati, Fatimid period, Cairo, Egypt, Periodico di 

Mineralogia (2014), 83, 3, 313-327. 

15.  Abdullah M.A. Kamel, Hassan A.H. Marie, Hala A. Mahmoud, Mona F. 
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 :الخبرات العملية في مجال أعمال الترميم والصيانة

  1996المشاركة واإلشراف على ترميم النماذج األثرية الجصية بمبنى الكلية. 

  المشاركة في مشروع ترميم المقتنيات الفنية والتاريخية وإنشاء متحف قصر العيني ، مع مجموعة

يات المتااح مل بمركاز صايانة اآلثاار والمخطوطاات ومقتن جامعاة القااهرة -كلياة اآلثاار  –ف الع

 م 1997المرحلة األولى 

  ،ية ية الرومان لي العصور اليونان تي ترجع إ عالج و ترميم وصيانة ثالثة من األقنعة الجصية وال

عة  ثار جام ية اآل حف المصر  بكل في المت يا والمعروضة اآلن  بره بالمن سامي ج لدكتور  فائر ا ح

 (.1997 -1995القاهرة )

 مشروع ترميم المقتنيات الفنية والتاريخية وإنشاء متحف قصر العيني ، مع مجموعة  المشاركة في

يات المتااحف  مل بمركاز صايانة اآلثاار والمخطوطاات ومقتن جامعاة القااهرة -كلياة اآلثاار  –الع

 م .1999المرحلة الثانية أوانل عام 

 ون بمسجد وخانقاه برسبا  عالج و ترميم وصيانة ثالثة من النوافذ الجصية المعشقة بالزجاج المل

 (.2001 -1999بصحراء المماليك بالدراسة )

  شراف مي اإل مام العل صواتي باإل حراب الح صية بم خارف الج صيانة الز ترميم و عالج و لي  ع

 (.2008 -2005الشافعي )

  هرم في منطقة  شتركة  ية  الم المشاركة في أعمال الترميم  كعضو بعثة الحفائر المصرية  البولند

 (.2009بالفيوم )هوارة  

   أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 رائد أسرة الفرعون الذهبي بالكلية و شملت العديد من األ نشطة :

  57357التنظيم واإلشراف علي زيارة لمستشفى سرطان األطفال . 

   .التنظيم واإلشراف علي  زيارة لدار الهنا لأليتام بمصر القديمة 

   لة لدريم بارك.التنظيم واإلشراف علي رح 

   .المشاركة في مسابقات ثقافية و رياضية و فنية على مستوى الجامعة 

   2009مستشار لجنة األسر لعام  

  في قافي  هي وث ضي وترفي يوم ريا ظيم  لك بتن تيم وذ يوم الي فال ب سيق واالحت في التن شاركة  الم

في األعوام بأرض المالعو بالمدينة الرياضية التابعة لجامعة الق "ملعب الترتان " ، 2009اهرة 

2010 . 
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 راء الحياة العلمية والثقافية:ثاإلنجازات في مجال ا

 المحاضرات العامة والدورات التدريبية وورش العمل:

محاضرات عامة بوزارة الثقافة ( دورة تدريبية وورشة عمل و21)والمشاركة في  قاءإللاالتنظيم و

 ورية:علي مستوي الجمه وكليات اآلثارووزارة اآلثار

-11 وذلك )الكبر  بالكلية  االحتفاالت ةاآلثار بقاعلتكريم األمهات المثاليات بكلية  احتفالية عيد األم .1

3 - 2018.) 

" في ساحة كلية اآلثار والذي شمل  مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة" نمقرر مهرجا .0

 (0150 - 7-50مسابقات ثقافية ومسرحية قصيرة صامتة وماراثون جري لطالب الكلية )

 0150/ 2/ 07بكلية اآلثار جامعة القاهرة     ندوة ادارة األزمات والكوارلمقرر  .3

 53/2/0150 معرض المقتنيات لطالب قسم ترميم اآلثار.2

 0150 / 1/ 7 لرعاية األيتام زيارة لمجمع الفسطاط .5

   0150/ 1/ 3إلي 5 نفي الفترة م اآلثار جامعة القاهرة تجميل ساحة مبنى كليةعلي اإلشراف .2

بالتعاون مع صندوع " بكلية اآلثار جامعة القاهرة  الوقاية وأساليب المخدرات بأضرار التوعية"مقرر ندوة  .7

  .مكافحة المخدرات التابع لمجلس رئاسة الوزراء

حاضر فيها د. احسان يحيي كلية مقرر ندوة التوعوية بخطر مرض سرطان الثدي وطرج الوقاية منه. -8

تمريض ود. أميمة كامل رئيس لجنة التوعية باتحاد األطباء العرب هذه المبادرة بمشاركة وزارة الصحة ومركز لا

االورام بالقصر العيني واتحاد األطباء العرب ومركز بهية وبعض منظمات المجتمع ،وقد شاركت الكلية باقامة 

 .توظفامالندوة وكذلك استقبال حاالت الكشف المختلفة من الطالبات وال

بالكلية في قاعة المؤتمرات بالكلية حيث  50/55/0150مقررندورة البيئة والترال واآلثار يوم اإلثنين  -0

عرضت العديد من الموضوعات بمحاورعدة تخص القوانين واللوائح المنظمة للحفاظ علي المواقع األثرية ، 

ستثمار في مجال التراث باإلضافة إلي اإلعالم ألباإلضافة إلي آليات الحفاظ علي الموروث الثقافي والحضار  وا

 ودوره للتعريف بأهمية اآلثار.

"صيانة وترميم البراويز، وانواع الخشاب وعوامل التلف المشاركة بالقاء محاضرة عامة بعنوان 01

وذلك ضمن برنامج صيانة وترميم األعمال الفنية ودورها في الحفاظ علي  التي تصيب األخشاب "

بقطاع بإدارة التنظيم والتدريو 2005/  16/5حتي  2005/ 5/ 7ني والقومي  في الفترة من لفالتراث ا

 وذلك بالقاء محاضرة . وزارة الثقافة –الفنون التشكيلية 
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ندوة عن " من خالل عقد  بجامعة القاهرة المشاركة في النشاط الثقافي باإلدارة العامة لرعاية الشباب .11

لوعي لألثر  ب " ضمنعلم ترميم اآلثار ية وا نون التراث ياء الف طالب مركز إح لوعي األثر  ول نامج ا ر

2007 . 

شكيليةالقاء محاضرة عامة .12 نون الت فة بقطاع الف نوان "   وزارة الثقا حت ع ضرات ت ندوات والمحا ال

فنية  الوذلك ضمن برنامج " النشاط الثقافي للمتاحف والمراكز  "التي تقيمها المتاحف وأهدافها وأهميتها 

 . 2007 – 4 -30الي  2007 -4 – 15في الفترة من     

في .13 شتركين  سادة الم من ال مة  حاث المقد ييم األب نة تق في لج شاركة  مال الم ترميم األع صيانة و دورة 

قومي ني وال شكيلية  الفنية ودورها في الحفاظ علي الترال الف نون الت طاع الف تدريو بق ظيم وال بإدارة التن

 . ارة الثقافةوز 2005/ 4/6في

تدريبي .14 نامج ال في البر شاركة  تاحفالم ناء الم طوير آداء أم مالي  ت عام ال في ال لك  بإدارة  2011وذ

 .وزارة الثقافة – بقطاع الفنون التشكيليةالتنظيم والتدريو 

نوان "دول الكومنولث  المشاركة في فعاليات الدورة التدريبية لوفود من.15 قاء محاضرة بع خالل ال  من 

صيةا ثار الج ترميم اآل صيانة و في  ثة  هات الحدي حد    إلتجا يوم األ ثار  2005/ 20/2"  ية اآل قر كل بم

 جامعة القاهرة.

بالقء  دولة قزقيزياالمشاركة في فعاليات الدورة التدريبية لوفود من .16 لك  ترميم وذ في مجال اآلثار وال

م بمقر كلية اآلثار 20/4/2006الخميس م والتي تمت في يو " ترميم اآلثار الجصية"محاضرة عملية في

 جامعة القاهرة.

من .17 هم  مت ل تي ت ية ال لدورة التدريب المشاركة في تدريو السادة المتدربين من دول الكومنولث ضمن ا

 بمقر كلية اآلثار جامعة القاهرة. 2007  " " صيانة اآلثار الجصيةخالل القاء محاضرة بعنوان  

لدورة ال.18 في ا شاركة  ية تدالم ضرة نظر قاء محا لك بإل يت ، وذ لة الكو من دو تدربين  لبعض الم ية  ريب

 .2011. في عام تقنيات اآلثار الجصية وأنواعها المختلفةفي واإلشراف علي أخر  عملية 

جصتحت عنوان "   2008/ 8/ 27إلقاء محاضرة يوم األربعاء الموافق .19 "  ضمن  عالج وصيانة ال

 خاصة بعالج وصيانة اآلثار ألحد المتدربين من دولة قطر.الفعاليات الدورة التدريبية 

فق . 20 ثاء الموا نوان "   2009/ 2/ 17إلقاء محاضرة يوم الثال حت ع صر ت جص كعن مادة ال ستخدام  ا

من   زخرفي ومعماري" ضمن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بعالج وصيانة اآلثار الجصية لمتدربين 

 دولة قطر.

ض.21 قاء محا فق  رةإل نين  الموا نوان   2009/ 2/ 23يوم اإلث حت ع كانيكي " ت يف المي ساليب التنظ ا

ثار الجصية " يائي لآل ثار الجصية   والكيم عالج وصيانة اآل صة ب ية الخا لدورة التدريب يات ا ضمن فعال

 لمتدربين من دولة قطر.
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كلياة رياااض ب " دور الجامعــة فــي تحفيــز البحــث العلمــي" حضاور محاضارة عاماة  تحات عناوان .22

شئون  –األطفال  عة ل ئيس الجام ئو ر لد حسين  نا لدكتور خا سيد األستاذ ا ها ال تي ألقا قاهرة وال عة ال جام

 .5/1/2009الدراسات العليا والبحث العلمي بتاريخ 

عام .23 تدريبي لل نامج ال ضمن البر شاركة  صر  2009- 2008الم نة األق نك بمدي بد الكر شروع بمع لم

ياه ا سوب الم فض من كيلجخ حول األمري كز الب عة لمر صر والتاب شرقي باألق بالبر ال ية  قاء  وف لك بإل وذ

في      ضرة  لف  2009/ 2/ 2محا يات الت شيد وعمل قات ال مة وطب نات القدي يات المو نوان" تقن حت ع ت

 المستقبلية"

                    “Various Mortars and Renders used in Ancient Time” 

لدورة ا.24 ية لتحضور ا تة" دريب ثار الثاب سجيل اآل في ت يزر  قات الل ضار    “ تطبي يق الح كز التوث بمر

   . 2009يوليو  12: 4والطبيعي بالقرية الذكية  في الفترة من 

Documentation techniques in Cultural Heritage Concepts, 3d Laser   Scanning, 

GIS and NDT 

يزر   لوم الل قومي لع هد ال ية بالمع مواد األثر يل ال في تحل يزر  ستخدام الل عن" ا مة  ضرة عا ضور محا 25.  ح

(   تحت عنوان2009)" بجامعة القاهرة  

 " LIF Remote Imagining : A New Approach for Identification of Surface Deterioration 

“ ,   By Dr. Francesco Colao. 

نوان  .26 حت ع مة ت ضرة عا قاء محا لف  "إل مل الت ير العوا ضوية وا ية الع يات الفن ية للمقتن ية والخارج داخل

ااا 2010/ 2/ 22" بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة في الفترة من العضوية وأهم مظاهر التلف الناتجة عنها

7  /3 /2010 . 

 "تطبيقيات الميكروسكوب اإللكتروني في المجال البيولوجي"حضور دورة تدريبية في  .27

Electron Microscope Lab.- FARP from 4- 6 May 2010 

 بمركز النشر لجامعة القاهرة.2010/ 25/3 -2010/ 3/ 21في الفترة من  دورة الكتابة العلميةحضور .28

تدريبي .29 نامج ال تدريبي للبر في ورشة عمل  مال  "المشاركة  جال األع في م تاحف  ناء الم جل ألم تدخل العا ال

 .0151/ 7/ 0لية بوزارة الثقافة كيبقطاع الفنون التش "الفنية 

اإلشااتراك فااي النشاااط الثقااافي للمركااز اإليطااالي الثقااافي المصاار  للتاارميم واآلثااار بحضااور محاضاارة .30

November 2010. thOn the 12 Cleaning the stones by Using "Micro Sandblasting" 

 ر  للترميم واآلثار بحضور السيمنارمصاإلشتراك في النشاط الثقافي للمركز اإليطالي الثقافي ال.22

"History of Mawlway Complex and Restoration of the Mausoleum of Sunqor 

Sadi" On 14May 2011   
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"تأثير المحيط البيئى على العناصر المعمارية الجصية وتقنيات التنفيذ والصيانة للمبانى  بعنوان ندوةتقديم  . 75

من  21يوم األحد  اآلثارالتاريخية في وزارة  القاهرةبإدارة  إدارة التدريب والتنمية البشرية، األثرية والتراثية 

 .." 2012أكتوبر

كفر إعداد و تأهيل األثريين الجدد بمنطقة اثار كفر الشيخ لمفتشى اثار  " دورةد وتقديم داتنظيم واع.32

 وذلك بمناسبة عيد األثريين.  2013يناير  14يوم األثنين الموافق  "الشيخ

كفر محافظة تدريبية ب سلسلة دوراتضمن  «أسس ترميم المبانى اإلسالمية"نظيم واعداد وتقديم دورة ت .77

 0157/فبراير/الموافق 55إلثنين وذلك يوم ا الشيخ

حضرها العديد من األثريين والمرممين بمنطقة آثار  "منهجية الترميم"، تنظيم واعداد دورة تدريبية بعنوان .34

مع مكتبة  البيئية بالتعاونمن خالل جمعية مصر الدولية للترميم والدراسات  المجاورة لها اطقكفر الشيخ والمن

 .  2013/فبراير/ 12الثالثاء الموافق يوم  اإلسكندرية، بيت السنارى

علي أعمال الحفاظ و الترميم المعماري علي مجموعة من المباني األثرية  تدريو ميدانيتنظيم وعمل  .35

من خالل جمعية مصر الدولية للترميم والدراسات البيئية بالتعاون مع ادارة التدريب بوزارة  يخيةلتاربالقاهرة ا

 .بشارع المعزفى سبيل السلحدار 2014فبراير   27حتي 25في الفترة من االثار 

يوم  اإلثنين  "دورة التوثيق األثرى والمعمارى بالقاهرة التاريخية"عنوان تقديم محاضرة تحت . 36

 إدارة التدريب والتنمية البشرية بالقاهرة التاريخية. من خالل 0157/فبراير/50

من خالل جمعية مصر الدولية  تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مجال ترميم اآلثار دورةظيم اعداد وتن . 73

للترميم والدراسات البيئية مع مركز بحول وصيانة اآلثار بكلية اآلثار جامعة الفيوم وبيت السناري األثري بحي 

 .2013ابريل  26وحتي  23من السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة اإلسكندرية 

من خالل جمعية مصر الدولية للترميم  تراثنا المعماري علىفي الحفاظ  عداد وتنظيم دورة تدريبيةا .70 

قاعة أحمد كمال  02/51/0157الخميس  وحتى 0157/ 51/ 01والدراسات البيئية وذلك من األحد الموافق 

 باشا بوزارة اآلثار بالزمالك.

من خالل جمعية مصر الدولية  0157/ 55/ 05يوم الخميس قصر في محافظة األ اعداد وتنظيم ندوتان. 70

بمتحف  ."دور الجمعيات األهلية في تأهيل الكوادر للحفاظ على اآلثارعنوان " البيئية تحتللترميم والدراسات 

 .األقصر

ة لمجموعة من المتدربين من سلطن"  " تصميم وتنظيم المعروضاتمحاضرة عامة تحت عنوان اعداد وتقديم.21

 . 2014ن بكلية اآلثار جامعة القاهرةعما

"معرض الحرف التراثية وفنانيها من منظور المصور  ةالفوتوارافيالصور معرض وتجهيزاعداد 25-

وذلك بالتعاون  (الترميمالربع )بمبنى  2/2020 / 3 –2 الموافق واإلثنين األحدعلي مدار يومين : "الفوتوارافي

 .وزارة السياحة واآلثار–التاريخية  القاهرة –مع ادارة التوعية األثرية 

http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=4392&ifr=1&kwn=%u0646%u062F%u0648%u0629&exp=294407
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=4392&ifr=1&kwn=%u0646%u062F%u0648%u0629&exp=294407
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=45&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0642%u0627%u0647%u0631%u0629&exp=294407
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=45&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0642%u0627%u0647%u0631%u0629&exp=294407
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=103&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0622%u062B%u0627%u0631&exp=294407
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=103&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0622%u062B%u0627%u0631&exp=294407
http://www.masress.com/city?name=%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://www.masress.com/city?name=%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://www.masress.com/city?name=%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=1500&ifr=1&kwn=%u0628%u0634%u0627%u0631%u0639%20%u0627%u0644%u0645%u0639%u0632&exp=361092
http://www.el-balad.com/list.aspx?kw=1500&ifr=1&kwn=%u0628%u0634%u0627%u0631%u0639%20%u0627%u0644%u0645%u0639%u0632&exp=361092
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الشباب :البرامج التدريبية لتأهيل ورشة عمل تدريبية للتعريف ببرامج وزارة الشباب والرياضة  اعداد -42

وزارة الشباب والرياضة –وذلك بالتعاون مع اإلدارة المركزية لتدريو وتأهيل الشباب  ،"بسوج العمل  لاللتحاج

 .بمدرج د/ سيد توفيق 2/2/2020 وذلك يوم األحد الموافق،

لصندوج لبأقسام الكلية األربعة وبرامجها المميزة  (30عدد لمجموعة من طالب وطالبات الكلية )زيارة  -43

وذلك لتعريف  3/2/2020الموافق  االثنينوذلك يوم  للمشروعات الصشيرة والمتناهية الصشر االجتماعي

  .ة من خدمات في مجال ريادة األعمال وتوفير فرص العمل الحرالطالب بما تقدمه مؤسسات الدولة الحكومي

 المزججة البالطات الخزفيةورشة عمل " من خالل تنفيذ ايعية مصرمبادرة صنتنفيذ والمشاركة في اإلعداد  -44

وقد حضرها عديد  16/2/2020 األحديوم  حتى 3/2/2020 االثنينيوم مدار ثالثة أيام بداية من  علىوذلك " 

كلية الهندسة، وكلية الزراعة وكلية التربية الطفولة المبكرة، وكلية )الجامعة لطالب على مستوى كليات من ا

   .وكلية العلوم، وكلية الدراسات اإلفريقية( اإلعالم،

تحت الجهاز اإلدار  بالكلية وعامة للطالب وأعضاء هيئة التدريس  محاضرةبالمشاركة لتنفيذ  اإلعداد -45

اللواء الدكتور محمد حسني  للمحاضر "عمال الفكر الناقدإليات آدارة األزمات وإلمعلومات فى دور ا "عنوان

 عزب من أكاديمية ناصر العسكرية.

الحماية المدنية واليات االخالء فى حالة  تحت عنوان ندوةبالمشاركة لتنفيذ  اإلعداد -22 

 .إلدار  بالكليةللطالب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز ا  7/10/2019"الطوارئ

فى  لجهاز اإلدار  بالكليةبعض العاملين بال اآلليالحاسو  برامجعن  تدريبية دورة لتنفيذاإلعداد بالمشاركة  47

 26/9/2019حتى  22/9/2019الفترة من 

نوان "مصر  وافتخر" وذلك بتقديم التعاون مع وزارة الشياب والرياضة لتنفيذ معسكر اليوم الواحد تحت ع- 47

. أأ.د. محمود مرسي وورشة عمل للرسم الحر والظل والنور  «ضرة تحت عنوان "القاهرة عاصمة أم الدنيامحا

 15/12/2019 السيدة زينو بابركز شلطالئع بمل سماح أنور

للطالب وأعضاء هيئة  27/10/2019مبكر لسرطان الثد  يوم المشاركة في تنفيذ ندوة عن الكشف ال-48

 هاز اإلدار  بالكلية.يس والعاملين بالجالتدر

للطالب وأعضاء هيئة  27/10/2019 " يوم  مانمكافحة المخدرات واإلدل   " المشاركة في تنفيذ ندوة -49

 يس والعاملين بالجهاز اإلدار  بالكلية.التدر

 لطالب وخريجي الكلية. 12/12/2019المشاركة في تنظيم ملتقي التوظيف والتشغيل الرابع بالكلية يوم  -50

لفة خاصة في مدرسة ليدرز للغات بتقديم ر الوعي األثر  لطالب المدارس بالمراحل المختالمشاركة في نش -51

 ور.محاضرة عامة تحت عنوان مصر أم الدنيا وورشة عمل لفنون الرسم الحر والظل والن

 :داخل كلية اآلثار جامعة القاهرة نشطة تطوير العملية التعليميةأ

 قررات حضور ورشة العمل الخاص لىة بتحويل الم ني  إ ليم اإللكترو ية بمركز التع قرارات الكترون م

  2008/ .6/ 9بجامعة القاهرة في 

  القاهرة،قسم الترميم" في إطار اإلحتفاالت بمئوية جامعة المشاركة في إعداد معرض " منتجات طلبة 

 .2008/  4/  25ي إل 2008/ 4/  24جامعة القاهرة في الفترة من  –كلية االثار  في ساحةوذلك 
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  ظام سانس بن يا واللي سات العل تي الدرا صة بمرحل ية الخا برامج التعليم ير ووضع ال في تغي ساهمة  الم

 الساعات المعتمدة. 

 رات لتطوير العملية التعليمية:حضور دو

  2006/ 8/  30إلي   2006/  8/  28في الفترة تصميم مقرر . 

 2005/ 8/  23إلي  2005/ 8/  20من  مهارات العرض الفعال. 

 2006/  2/  14إلي  2006/  2/  12من  مهارات اإلتصال الفعال. 

 2005/ 1/ 17إلي  2005/ 1/  15من  اتخاذ القرارات وحل المشكالت. 

 2005/  1/  11إلي  2005/ 1/ 9في الفترة من  مهارات التفكير. 

 2006/ 8/  23إلي  2006/  8/ 21في الفترة من  إعداد مشروع بحثي. 

 2008/  7/  30إلي  2008/ 7/  28من  ويم ونظم اإلمتحاناتالتق. 

 "2009/ 2/  18إلي  2009/ 2/  16من    الجوانب القانونية والمالية بالجامعة. 

 2009/ 7/ 29  – 2009/ 7/ 27 منتجاهات الحديثة في التدريس"  "اإل 

  "2011/ 4/7 -2011/ 7/ 2 في الفترة من"نظم الساعات المعتمدة 

  2011/ 8/ 15 -2011/ 8/ 57 منالبحول التنافسية" مشروعات 

 :أنشطة جودة التعليم وضمان الجودة بالكلية

جامعة  -ة بمركز الجودة واالعتماد بكلية اآلثاررئيس لجنة التنمية اإلدارية والخدمات المجتمعي .1

 القاهرة.

 .عضو لجنة النشر و التوعية اإلعالمية بالكلية  .2

 منسق قسم الترميم. .3

 ار الطالب والخريجون.رئيس معي .4

 عضو لجنة الجهاز اإلدار . .5

 حضور العديد من ورش العمل الخاصة بالجودة الشاملة في العملية التعليمية:

 .25/2/2009الداخلية و الخارجية بتاريخ تحليل البيئة  -

 .26/1/2009البرامج الدراسية بتاريخ  -

 .26/1/2009معايير اختيار القيادات بتاريخ  -

 يير األكاديمية.المعا -

 .18/11/2008-17تخطيط استراتيجي بتاريخ  -

 إعداد البرامج و المقررات الدراسية. -
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 الي.قياس مردود مشروعات وزارة التعليم الع -

ية للكلياة بتااريخ )  - عداد الدراساة الذات - 15/12 – 10/11 – 3/11 - 20/10 – 7/10 - 15/9إ

22/12/2008. ) 

 ية لطالب الفرع الدراسية األولي و الثالثة.إلقاء محاضرات توع -   

 حضور ورش العمل الخاصة بإدارة المشروعات بكلية الزراعة. -   

مركــز ضــمان الجــودة واإلعتمــاد بجامعــة القــاهرة ظمااة مان قبال حضاور محاضارات الجاودة والمن -   

 19  /10  /2009 (DAAD) العلميوالهيئة األلمانية للتبادل 

قاهرة حضور دورات تدريبي عة ال ماد بجام ضمان االعت ة تابعة لمركز ضمان جودة التعليم و

 بعنوان:

نوفمبر  26إلى  24يمية( في الفترة من معايير الدراسة الذاتية ) القدرة المؤسسية + الفاعلية التعل - 1

2008 

 .2008ديسمبر 24تحليلها بغرض ضمان الجودة بتاريخ إعداد االستبيانات و - 2

 2010/ 3/ 14اد للهيئة القومية معايير إعتم -3

 3/2010/ 16اإلرشاد األكاديمي في ضوء اعتماد المؤسسات التعليمية  -4

 2010/ 25/3امج الدراسي المعايير األكاديمية وتوصيف البرن -5

 2010/ 29/5توصيف وتقرير المقرر الدراسي  -6

 2010/ 4/ 7اعداد استبانات التغذية الراجعة والتحليل اإلحصائي للبيانات  -7

 2010/ 13/4تقرير البرنامج الدراسي   -8

 2010/ 4/ 20التخطيط اإلستيراتيجي   -9

 2010/ 4/  26اعداد الخطة اإلستيراتيجية للكلية -10

 2010/ 4/ 29الزيارة الميدانية للمؤسسات التعليمية  -11

 2011/ 5/ 9التقييم المؤسسي والتقييم المستمر للعملية التعليمية  -12

 2011/ 5/ 11الزيارة الميدانية العتماد المؤسسات التعليمية  -13

 عتماد:بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واال للتأهيل كمراجع خارجيدورات خاصة 

 دورة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد .  -1

 سسات التعليم العالي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد. دورة المراجعين الخارجيين لمؤ -2

 دورة خرائط المنهج . -3

 الجماعي:عي المجتمالمشاركة في الجمعيات العلمية والنشاط 
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  .رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الدولية للترميم والدراسات البيئية .1

عن المجلس ال .2 ثق  عرب المنب ثاريين ال ية اآل حث عضو عامل بجمع يا والب سات العل بي للدرا عر

 اتحاد الجامعات العربية. -العلمي

 عضو عامل بالجمعية المصرية للبيولوجيا التجريبية.  .3

 يين المصريين.عضو عامل بجمعية األثر .4

 .الدولية عضو عامل في جمعية شمس النيل .5

      :                         معايير الكفاءة التخصصية والمهارات القياديةثانياً 

 في الدولة متنوعة تولى مواقع ادارية اكاديمية

 بالقاهرة بقرار من وزير الدولة لشئون اآلثار. عضو مجلس إدارة المتحف المصري 

 بمعبد موت  مركز البحول األمريكي في ترميم تمثالين من الدولة الحديثةمع العلمي  التعاون

 بمعبد الكرنك باألقصر.

 عمل مع المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة بية وورش الاعداد وتنظيم الدورات التدري– 

 المقاولون العرب

 الجمهورية. علي مستو  آلثاراعداد وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل مع وزارة ا 

  استشاري محافظة كفر الشيخ كرئيس مجلس ادارة جمعية مصر الدولية للترميم والدراسات

 طة الملكية وتطوير كورنيش ادفيناوفندع مارينا ومصيف بلطيم وغيرها.في ترميم المحالبيئية 

 لدول اإلسالمية الدولي األول للت الخاصة بتحكيم أبحال المؤتمر عضو في اللجنة العلمية في ا ني  راث العمرا

 في مدينة الرياض بالسعودية. 2010أبريل  21 -18في الفترة من 

 أبحال مؤتمرالخاصة بتحكيم  عضو في اللجنة العلمية 

5th International Congress on " Science and Technology for the Safeguard of 

Cultural Heritage in the Mediterranean Basin" 6- 8 December 2009 Istanbul 

(Turky). 

 International  th5Reviewer in culture heritage journal ,special issue of 

Congress on " Science and Technology for the Safeguard of Cultural 

 Heritage in the Mediterranean Basin  

 قية األساتذة واألساتذة المساعدين بتخصص ترميم عضو لجنة المحكمين باللجنة الدائمة لتر

 . عشر الثانية والدورة  الحادية عشرالدورة فيالمجلس األعلي للجامعات - اآلثار
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 ترشيحا مباشرا من معالي رئيس  كم بالمشاريع البحثية وجوائز جامعة جنوب الواديعضو مح

 . 2019-2014الجامعة 

 وبعثات  والبعثات قصيرة األجل قبل الدكتوراة، تركمحكماً للمتقدمين لبعثات اإلشراف المش

 .الدكتوراة الكاملة من قبل قطاع الشئون الثقافية 

 :(الجامعة )عة فيمتنو تولى مواقع ادارية اكاديمية

 عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بالمجلس األعلي للجامعات 

 .انية عشروالث في دورتيه الحادية عشر

  .مستشار النشاط الثقافي لجامعة القاهرة 

 .المستشار العلمي لمركز احياء الفنون التراثية والتقليدية بجامعة القاهرة 

 تفاقية التعاون بين جامعة القاهرة وبين وزارة الدولة لشئون اآلثار. ا منسق 

 القاهرة ومعمل اللغات بكلية  التعاون المشترك بين مركز اللغات المتخصصة بكلية اآلداب جامعة منسق

 اآلثار.

       :(الكلية)تولى مواقع ادارية اكاديمية متنوعة في 

  البيئة بكلية اآلثار.وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

  اآلثار.عضو لجنة المتاحف بكلية 

 جامعة  -آلثاربكلية ا واالعتمادبمركز الجودة  رئيس لجنة التنمية اإلدارية والخدمات المجتمعية

 القاهرة.

  جامعة القاهرة.  -بكلية اآلثار واالعتمادبمركز الجودة منسق قسم الترميم 

 لية اآلثار.بك عضو لجنة معمل التصوير الفوتوارافي 

 بكلية اآلثار. عضو لجنة المكتبات 

  بكلية اآلثار.عضو لجنة أخالقيات البحث العلمي 

 بكلية اآلثار عضو لجنة اللقاء العلمي والموسم الثقافي. 

  بكلية اآلثارعضو اللجنة اإلجتماعية والتكافل اإلجتماعي. 

 هرم.عضو لجنة تجديد استراحة الهرم التابعة لكلية اآلثار بمنطقة ال 

  عضو لجنةGift shop  .بكلية اآلثار 

  والمناهج.عضو باللجنة العليا للمقررات الدراسية 

 اآلثار.وحدة ادارة المواقع األثرية بكلية  مدير 
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 وحدة التدريب بكلية اآلثار. مدير 

 محلية:القليمية وإلدولية واال علميةال زـئـــــواــجال

 و قد تم ادراج اسمي في االصدار  من أمريكا 2018عام  الحصول على شهادة علمية على مستوى العالم

 .و العشرون التاسع

Award Marquis Who is who in the world, (2018),honored by New Jersey, 29 th 

Edition, 2018,  U.S.A. 

 لد شهادة تقدير من المملكة العربية السعودية ني ا تراث العمرا مؤتمر ال نة التحكيم ب ولي كأحد أعضاء لج

 األول بالرياض.

  0153جائزة التفوج العلمي بجامعة القاهرة الحصول علي. 
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  لي عة للحصول ع بل الجام لث عالتقدير الماد  واألدبي من ق كز الثا في المر قاهرة  عة ال ستوي جام لي م

   2009/  12/  9 مسابقة الحضانات والبحول العلمية

  ستوي جاالتقدير الماد  واألدبي من قبل الجامعة للحصول علي لي م سالة ع ضل ر شراف علي أف ئزة اإل

 .2008 – 2007للعام الجامعي  الكلية

 قاء ومتابعة برامج تدريبية بالوزارة .للتعاون العلمي في تصميم وال شهادة شكر و تقدير من وزير اآلثار 

 


