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  بیانات عامة ·

  عبد الجواد مصطفى عطیة محیي/ د: االسم

  جامعة القاھرة -كلیة اآلثار –أستاذ مساعد : الوظیفة الحالیة

  م٢٠/٦/١٩٦٣: تاریخ المیالد

  .جمھوریة مصر العربیة –جیزة  –األورمان  ١٢٦١٣ –جامعة القاھرة   -كلیة اآلثار  -قسم الترمیم : العنوان

   37765116 (02) :رقم التلیفون

   ٠١٢٣٥٨٦١١٢: رقم الموبایل

  mostafaattia@yahoo.com:البرید االلكتروني

  

  :المؤھالت العلمیة ·

  

  الكلیة/ الجامعة   سنة الحصول على الدرجة  الدرجة العلمیة

  .بولندا  -نیكولس كوبرنیكس جامعة   م٢٠٠١  الدكتوراه -١

  قسم الترمیم.  كلیة الفنون الجمیلة 

  كلیة اآلثار -جامعة القاھرة  م١٩٩٢  الماجستیر -٢

  كلیة اآلثار -جامعة القاھرة  م١٩٨٦  اللیسانس/  -٣

  

  
  ):الداخلي و الخارجي(  التدرج الوظیفي األكادیمي ·

  
  اسم المؤسسة  سنة االلتحاق بھا  یفةالوظ
  كلیة اآلثار -جامعة القاھرة  م١٩٨٧  معید

  كلیة اآلثار -جامعة القاھرة  م١٩٩٢  مدرس مساعد
  كلیة اآلثار -جامعة القاھرة  م٢٠٠١  مدرس

  كلیة اآلثار -جامعة القاھرة  م٢٠٠٦  أستاذ مساعد
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ت من خالل تنفیذ مشروع األعمال التي تم(األعمال اإلنشائیة واالختراعات : أوال 
تطبیقي على أسس علمیة مثل تصمیم عمل ھندسي أو إعداد مشروع بحثي أو 

  )تسجیل براءة اختراع
     

  وتسجیلھا في بولندا واالتحاد) p.329342 ( الحصول على براءة اختراع رقم :  أ – ١   

  .فى كشف تزویر اآلثار األوروبي               

  .٢٠٠٧جائزة الجامعة التشجیعیة فى العلوم االنسانیة لعام الحصول على  :ب –   ١

  بمتحف المنیل ، ومتحف المقتنیات االثریةتم تطبیق ھذه الطریقة على بعض  : ج – ١      

   ٢٠٠٢كلیة الفنون التطبیقیة ، ومتحف قبة جامعة القاھرة منذ عام                 

  ٢٠٠٥وحتى                 

  تدریب أخصائیین ترمیم بالمجلس األعلى لآلثار وذلك من خالل الدورة تم:  د – ١     

  ١١/٢٠٠٥/ ٢٤ – ١٩قمت بتنظیمھا وتنفیذھا بكلیة اآلثار من الفترة  التي              

  اآلثار تزویر في كشف              

الداخلیة في   القیام بعمل دورة تدریبیة في مصلحة تحقیق األدلة الجنائیة بوزارة  : ھـ – ١     

  ١١/٢/٢٠٠٦الفترة من  فىموضوع كشف التزییف والتزویر 

   ٢/٣/٢٠٠٦وحتى               

تنفیذ دورة تدریبیة للعاملین بالمجلس األعلى لآلثار في التقنیات الحدیثة لترمیم  : و -١

جاري تنفیذ دورة تدریبیة لوحدة مضبوطات اآلثار بمطار القاھرة خالل و اآلثار ،

  . معنیة، وفي انتظار التنفیذ لقادمة ، حیث تمت المخاطبة الرسمیة للجھات الاألشھر ا

 .٢٠٠٩یولیو  ٩إلى ٥عمل دورة تدریبیة فى كشف تزویر اآلثار فى الفترة من  تم -٢

أكتوبر  ١سبتمبر إلى  ٢٧عمل دورة تدریبیة فى كشف تزویر اآلثار فى الفترة من   تم -٣

٢٠٠٩. 
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وكشف تزویرھا ، ویعتبر أول معمل في ھذا  اآلثارإنشاء أول معمل مركزي لتأریخ  -٤

المجال في مصر ، وبھ أحدث األجھزة واإلمكانیات ، ویشھد لھ كل أساتذة كلیة اآلثار 

  ویوجد بمبنى الدراسات المتحفیة بالكلیة. ، ویعتبر مجھود خالص للباحث

والذي  لمقتنیات متحف كلیة الفنون التطبیقیةالقیام بعملیات ترمیم وعرض متحفي  -٥

 أنشئ حدیثا ، كذلك المشاركة في تسجیل ھذه اآلثار في السجل الخاص بالمتحف 

      ترشیح جامعة القاھرة للباحث لنیل إحدى جوائز البنك اإلسالمي للتنمیة بالسعودیة -٦

وكانت ھناك  ٢٠٠٤:  ٢٠٠٢ألسرة أبناء طیبة خالل الفترة من  اكان الباحث رائد -٧

  یة والجامعة في خدمة البیئة جھود متمیزة على مستوى الكل

اإلسھام في خوض كلیة اآلثار العدید من المسابقات الفنیة من خالل مھرجان الجامعة  -٨

مما  ٢٠٠٢-  ١١/  ٢٨وحتى  ١١/  ٢٥للفنون التشكیلیة والذي أقیم خالل الفترة من 

  ساھم في حصول الكلیة على العدید من المراكز المتقدمة

الكلیة لخدمة البیئة والذي ساھم في خوضھا المسابقات الفنیة التعاون مع اللجنة الفنیة ب -٩

   المختلفة على مستوى الجامعة وحصولھا على العدید من المراكز

المساھمة في إنجاح معرض الفنون التشكیلیة والذي اشتركت بھ الكلیة في  -١٠

 ١٢/  ٢وحتى  ٢٠٠٤/  ١١/  ٢٩مھرجان الجامعة للفنون التشكیلیة خالل الفترة من  

 /٢٠٠٤   

إھداء جامعة المنیا كتاب في مجال ترمیم اللوحات الزیتیة ، وقبول مجلس  -١١

 إھداء ھذا الكتاب  ٢٠٠١/  ١٢/  ٢٥الجامعة بتاریخ 

  

  
  
  
  
  

  المشاركة في المشروعات واألبحاث التطبیقیة: ثانیا 
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  في مجال اإلنتاج أو خدمة البیئة
  

التنمیة الثقافیة ومساھمتھا في  الفوز بمشروع بحثي تطبیقي لخدمة البیئة في قضایا .١

تحدیث الدولة ، وھو أحد مشاریع شباب الباحثین ، والذي أقامتھ جامعة القاھرة عام 

 حیث تنافس فیھ العدید من أعضاء ھیئة التدریس ٢٠٠٢

ریخیة نادرة بجامعة المشاركة في مشروع  تطبیقي ، وھو مشروع إنقاذ مقتنیات تا .٢

القاھرة حیث كنت المسئول عن إنقاذ وترمیم كل اللوحات الزیتیة والجرافیرا الموجودة 

في ھذه المقتنیات ، حیث تم عمل عقد إسناد بیني وبین رئیس مجلس إدارة ومدیر 

 ومقتنیات المتاحف مركز صیانة اآلثار والمخطوطات

 ٦٥ث تطبیقیة تم فوزھم من الفوز بمشروع بحثي تطبیقي من ضمن خمس أبحا .٣

مشروع بحثي على مستوى جامعة القاھرة ، ھذا المشروع البحثي التطبیقي ضمن 

مشاریع تطویر التعلیم الجامعي والتابع للمجلس األعلى للجامعات ، حیث تم توقیع العقد 

 ـ:بین أطراف ثالث ھم  ٢٠٠٥/  ٧/  ١٦بتاریخ 

 رئیس المجلس األعلى للجامعات ·

 علي عبد الرحمن. د.القاھرة أرئیس جامعة  ·

 مصطفى عطیة محیي ، الباحث ومدیر المشروع. د ·

  

كخبیر استشاري في التحقق من اصالة احد االثار في محكمة جنایات شرق  ابيدانت .٤

  اسكندریة 

انتدابي كخبیر استشاري من قبل معاون قسم العمرانیة في التحقق من اصالة اثر   .٥

 .ة تروج لبیعھ في شارع الھرمحیث تم القبض علي عصاب_ فرعوني 

  

 

  ـ:أعمال تطویر التعلیم الجامعي في مجال التخصص والتي تشتمل على : ثالثا 
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 التدریس بالجامعة  . أ

 اإلشراف على الرسائل العلمیة  . ب

 الجامعیة أو تطویرھا في الجامعة المشاركة في وضع المناھج   . ت

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة المتعلقة بالتخصص  . ث

 التدریس بالجامعة  . أ

التدریس بكلیة الفنون الجمیلة جامعة المنیا ، لطالب الفرقة الرابعة ، والثالثة ،  - ١

 .  ٢٠٠٦وحتى عام  ٢٠٠٢والدراسات العلیا منذ عام 

وحتى  ٢٠٠١التدریس بكلیة اآلثار فرع الفیوم ، لطالب الفرقة الثانیة منذ عام  - ٢

٢٠٠٣  . 

امعة حلوان ، لطالب قسم الزخرفة منذ عام التدریس بكلیة الفنون التطبیقیة ج - ٣

 إضافة إلي التدریس بالكلیة األم . ھذا العاموحتى  ٢٠٠٢

 ٢٠٠٩وحتي  ٢٠٠٧التدریس بكلیة االداب جامعة سوھاج من  - ٤

 قسم التصویر  –التدریس بكلیة الفنون الجمیلة جامعة حلوان  - ٥

 اإلشراف على الرسائل العلمیة  . ب

وكشف  الفنیةفي مجال ترمیم اللوحات  یرماجسترسائل  أقوم باإلشراف على ·

 ورسالة. رسائل مسجلة بكلیة اآلثار ـ جامعة القاھرة  نھاالمزور منھا ، م

 .واحدة مسجلة بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان  ماجستیر

  .مناقشة رسالة ماجستیر بكلیة الفنون الجمیلة جامعة المنیا -

  

 

 تطویرھا في الجامعة المشاركة في وضع المناھج الجامعیة أو  . ت

كشف تزویر "تم القیام بوضع منھج علمي لطالب قسم ترمیم اآلثار وھو منھج  - ١

وتم تدریسھ وألول مرة في الجامعات المصریة ، بعد اعتماده من "  اآلثار
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مجلس شئون الطالب ، وإدخالھ بشكل رسمي ، كما أنھ یدرس أیضا بكلیة 

 ةالجمیلكلیة الفنون و, الفنون التطبیقیة 

من السرقة والتھریب ، ومنھج  اآلثارأیضا تم القیام بوضع منھج لحمایة  - ٢

التوثیق والتأریخ ، وتدریسھ لطالب الترمیم ، مثلما حدث في منھج كشف 

 .التزویر

 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة المتعلقة بالتخصص  . ث

حاث الترقیة ، تم االشتراك في عدة مؤتمرات سواء التي تم االشتراك فیھا بأب - ١

 ٢٠٠٩، واخرھا مؤتمر االثاریین العرب نوفبر  أو التي لم أشارك فیھا بأبحاث

 .بالقریة الذكیة

التدریبي الذي نظمھ كل ) البرنامج(تم االشتراك في الندوة العلمیة والكورس  - ٢

من أكادیمیة البحث العلمي والمركز الثقافي اإلیطالي وجامعة القاھرة ، كلیة 

وھذا البرنامج . ٢٠٠٥ یونیو ٢مایو حتى  ٢٩عقد في الفترة من  اآلثار والذي

 .یخص ترمیم المقتنیات الثقافیة

  ٣٠حضورإجتماع تجھیزى لمؤتمر الجامعة للبحوث العلمیة وتطبیقاتھا فى  - ٣

  .٢٠٠٩مارس 

 ١٢حضور ندوة بكلیة الفنون التطبیقیة عن الفنان المصرى عمر النجدى فى  - ٤

 .٢٠٠٩مارس 

فیلم تسجیلى عن مشروع كشف تزویر اآلثار وذلك ضمن  تجھیز ومشاركة - ٥

فعالیات المؤتمر القومى لتطویر التعلیم العالى تحت رعایة السید رئیس 

 .٢٠٠٩مارس  ٣٠الجمھوریة فى 

 ١٠فى الفترة من ) الجودة(الحصول على دورة تدریبیة فى الساعات المعتمدة  - ٦

 .٢٠٠٩مارس  ١٢إلى 
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ج الجوانب المالیة والقانونیة من مركز تنمیة اجتیاز دورة تدریبیة فى برنام - ٧

 .قدرات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القاھرة

  :الدورات التدریبیة في مجال نظم إدارة الجودة - ٨

  . مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس -طرق حدیثة في التدریس -أ

  .سمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدری - إدارة الوقت وضغوط العمل - ب

  .مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس - أسالیب البحث العلمي -ج

 

=== ==== === 


