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  0225لٌسانس اآلثار من قسم اآلثار اإلسالمٌة / كلٌة اآلثار  جامعة القاهرة  لعام 

 بتقدٌر عام جٌد جدْا مع مرتبة الشرف .

 علً السنة التمهٌدٌة للماجستٌر من قسم اآلثار اإلسالمٌة كلٌة اآلثار جامعة  ةحاصل

 . 0227القاهرة للعام الجامعً 

 علً درجة الماجستٌر فً اآلثار من قسم اآلثار اإلسالمٌة كلٌة اآلثار جامعة  ةحاصل

فساء الخزفٌة فً عمائر بخارى خالل القرنٌن البالطات والفسٌالقاهرة تحت عنوان "

العاشر والحادي عشر الهجرٌٌن / السادس عشر والسابع عشر المالدٌٌن . دراسة 

بتقدٌر ممتاز مع طبع الرسالة على نفقة الجامعة  0255 للعام الجامعً"  آثرٌة فنٌة

 .وتبادلها مع الجامعات األخرى 

 تحت  جامعة القاهرة -كلٌة اآلثار  -سالمٌة حاصلة على درجة الدكتوراه فً اآلثار اإل

نهاٌة عصر  المحارٌب فً عمائر بخارى منذ بداٌة العصر التٌموري حتى" عنوان
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دكتور بمرتبة الشرف " م بتقدٌر  0254" للعام الجامعً المنغٌت . دراسة آثارٌة فنٌة

 مع طبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات األخرى . "األولى

 
 

 

- Ceramic mihrabs in religious buildings in Bukhara 

during 16c , Mediterranean Archaeology and 
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 –انخحف انخسفُت فٍ ضىء يخحف انفٍ اإلضاليٍ بًبنُسَب ..يمبىل نهُشر  -

 . 8102يجهت كهُت اِربر جبيؼت انمبهرة دَطًبر 
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 الخبـــــــــــــرة 

 

  8100:  8112انؼًم فٍ وظُفت يؼُذة بمطى اِربر اإلضاليُت  كهُت اِربر جبيؼت انمبهرة. 

   8108كهُت اِربر جبيؼت انمبهرة  بمطى اِربر اإلضاليُتانؼًم فٍ وظُفت يذرش يطبػذ . 

  ٍو حخً اٌِ . 8102انؼًم فٍ وظُفت يذرش ي 

  أبحــــــــــــاث



  ٍدورة حذرَبُت بًركس حًُُت لذراث أػضبء هُئت انخذرَص فٍ برَبيج اإلحجبهبث انحذَزت ف

 انخذرَص.

 بحزٍ. دورة حذرَبُت بًركس حًُُت لذراث أػضبء هُئت انخذرَص فٍ برَبيج إدراة فرَك 

 .دورة حذرَبُت بًركس حًُُت لذراث أػضبء هُئت انخذرَص فٍ برَبيج انطبػبث انًؼخًذة 

   دورة حذرَبُت بًركس حًُُت لذراث أػضبء هُئت انخذرَص فٍ برَبيج إدارة انىلج

 واإلجخًبػبث.

 .دورة حذرَبُت بًركس حًُُت لذراث أػضبء هُئت انخذرَص فٍ برَبيج انؼرض انفؼبل 

 ُت بًركس حًُُت لذراث أػضبء هُئت انخذرَص فٍ برَبيج انجىاَب انًبنُت دورة حذرَب

 وانمبَىَُت.

  دورة حذرَبُت بًركس حًُُت لذراث أػضبء هُئت انخذرَص فٍ برَبيج انُشر انذونٍ نهبحىد

 و.8102انؼهًُت 

 ًٍدورة حذرَبُت بًركس حًُُت لذراث أػضبء هُئت انخذرَص فٍ أخاللُبث انبحذ انؼه 

 َبُت بًركس حًُُت لذراث أػضبء هُئت انخذرَص فٍ برَبيج يؼبَُر انجىدة فٍ دورة حذر

 انؼًهُت انخذرَطُت.

  دورة حذرَبُت بًركس حًُُت لذراث أػضبء هُئت انخذرَص فٍ برَبيج حُظُى انًؤحًراث

 انؼهًُت .

  8112حبصهت ػهً شهبدة حمذَر يٍ َبدٌ أػضبء هُئت انخذرَص بجبيؼت انمبهرة  َىفًبر 

 و .

  االشخران فٍ نجُت انخُظُى ببنًؤحًر انذونٍ ححج ػُىاٌ " اِربر اإلضاليُت فٍ انًشرق

 .8102جبيؼت انمبهرة  –اإلضاليٍ" انخٍ َظًخه كهُت اِربر 

  شهبدة حمذَر يٍ إدارة انًؤحًر انذونٍ اْول نّربر اإلضاليُت فٍ انًشرق اإلضاليٍ ػبو

 و .  8102

 ث أػضبء هُئت انخذرَص فٍ برَبيج إدارة انخغُُر بجبيؼت دورة حذرَبُت بًركس حًُُت لذرا

 انمبهرة .

  دورة حذرَبُت ببنًؼهذ انؼهًٍ انفرَطٍ نّربر انشرلُت ػٍ دراضت وحصُُف ورضى انفخبر

 .و  8102فٍ يبرش 

  اجخُبز ايخحبٌ انــTOFEL    درجت بًركس انهغبث اْجُبُت وانخرجًت  202بًجًىع

 و . 8102انخخصصُت بجبيؼت انمبهرة 



   حبصهت ػهً أربغ يطخىَبث فٍ انهغت اإلَجهُسَت  بًركس انهغبث ببنجبيؼت اْيرَكُت ببنمبهرة

 و . 8102أكخىبر 

  "دورة حذرَبُت ححج ػُىاٌ "اإلرشبد اْكبدًٍَ فٍ ضىء اػخًبد انًؤضطبث انخؼهًُُت

 و . 8102جبيؼت انمبهرة نضًبٌ انجىدة وانخؼهُى َىفًبر بًركس 

  ٍو . 8102 – 8102ػضى يجهص شئىٌ خذيت انبُئت وحًُُت انًجخًغ نهؼبو انذراض 

  8102كهُت اِربر جبيؼت انمبهرة نهؼبو انذراضٍ  –ػضى يجهص لطى اِربر اإلضاليُت  /

 و . 8102/  8102 -و  8102

 و . 8102ببنمبهرة يُت وانفُىٌ االضالانؼربُت نهحضبرة  بنجًؼُتب ػضى 

  جبيؼت انمبهرة . –ػضى بئدارة انًىالغ اْررَت بككهُت اِربر 

 

 المواد التي قمت بتدريسها

 
  انفُىٌ اإلضاليُت فٍ انؼصر انًًهىكٍ وانًؼبصر نهب  ، انًطخىي انزبنذ ، كهُت

 اِربر ، جبيؼت انمبهرة ، انبكبنىرَىش .

  ٍانؼصر انًًهىكٍ وانًؼبصر نهب ببنهغت اإلَجهُسَت ، انًطخىي انفُىٌ اإلضاليُت ف

 انزبنذ ، كهُت اِربر ، جبيؼت انمبهرة ، انبكبنىرَىش .  ) انشؼبت (

 . حبرَخ انفٍ ، انًطخىي انزبٍَ ، كهُت اِربر ، جبيؼت انمبهرة ، انبكبنىرَىش 

 كهُت  دراضت حضبرَت يمبرَت بٍُ يصر وانًشرق اإلضاليٍ ، انًطخىي انرابغ ،

 اِربر ، جبيؼت انمبهرة ، دبهىو حبرَخ انفٍ .

  حبرَخ إضاليٍ ، انًطخىي اْول ، كهُت اِربر ، جبيؼت انمبهرة ، دبهىو آربر

 إضاليُت .

  فُىٌ انًشرق اإلضاليٍ ) آضُب انىضطً ، إَراٌ ، انهُذ ، حركُب ( ، انًطخىي

 إضاليُت .انرابغ ، كهُت اِربر ، جبيؼت انمبهرة ، دبهىو آربر 

 

 


