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 فحص اآلثار وتحليلها وتـأريخها –ترميم والصيانة كيمياء ال –مادة كيمياء المواد األثرية 

 و الدراسات العليا. بكالوريوسلمرحلتي ال 

  جامعة اإلسكندرية –االنتداب للتدريس لطالب الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة. 



 .االنتداب للتدريس لطالب كلية اآلثار والسياحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 

 وصريانة والتري ينممهرا مركرز تررميم محاضررات ضرمن فعاليرات الردورات التدريبيرة  االشتراك بإلقاء

 اآلثار بالكلية لوفود دول:

 قطر(          -المملكة العربية السعودية -األردن -الكويت -قيرقيزيا -) الكومنولث       

 خامساً: تطوير العملية التعليمية

  والدراسات العليا بنمام الساعات المعتمدة للكلية.المشاركة في إنجاز الئحة كل من البكالوريوس 

  .عضو لجنة تطوير المعامل بقسم الترميم 

   الكيمياء واالمتصاص الذري بالكلية.اإلشراف على معملي 

  عضو لجنة خدمة البيئة وتنمية المجتمع ً  .سابقا

  عضو لجنة شئون التعليم والطالب ً  .سابقا

 حدة ذات طابع خاص(عضو مجلس إدارة مركز ترميم اآلثار )و 

 سادساً: اإلشراف علي الرسائل العلمية:

 

 اإلشراف على الرسائل الممنوحة -أ

 

رسرررالة ماجسرررتير بعنررروان )التلرررل الميكروبيولررروجى للوحرررات الزيتيرررة و طرررر  العرررال  و الصررريانة   .1

 ..تطبيقا ًعلي إحدى اللوحات المختارة( للطالب بهاء الدين عامر عبد الحميد.

عنوان )دراسة مماهر تلل اللوحات الزيتية المنفذة علي الحوامل الخشبية من القررن رسالة دكتوراه ب  .2

 و أساليب العال  و الصيانة تطبيقاً علي إحدى اللوحات المختارة( للطالبة ثناء علي أبو طالب. 19

علرررى الخرررواص الكيميائيرررة والميكانيكيرررة  foxingرسرررالة دكتررروراه بعنررروان )دراسرررة ترررأثير بقرررع الرررـ  .3

 وطات الورقية( للطالب أيمن صالح.للمخط

رسالة ماجستير بعنوان )دراسة مقارنة لتقييم فاعلية كالً من المركبات التقليدية والمركبات النانونية  .4

تطبيقاً على بعض النماذ   -المستخدمة في التنميل والحماية الذاتية ألسطح بعض األحجار األثرية

 .المختارة( للطالب سيد منصور أحمد

 أسطح إنهاء مواد بعض تلل عن الناتجة الكيميائية للتغيرات تجريبية دراسةماجستير بعنوان )رسالة  .5

( المعالجة تطبيقاً على أحد النماذ  الخشبية المختارة وطر  مواد لبعض تقييم مع األثرية األخشاب

 للطالبة إلهام كريم محمد



الشائع استخدامها في  الطبيعية والصناعيةدراسة  مقارنة لتقييم مواد التقوية ) رسالة ماجستير بعنوان .6

 للطالب أحمد عادل عبد الستار. (األخشاب المحلية كاسيات البذور

 Experimental and Applied Study on the Effects ofرسالة دكتوراه بعنوان ) .7

Selected Remedial Conservation Treatments on the Chemical and Physical 

Properties           of Silver Gelatin and Chromogenic Prints  )                    

 للطالبة مها أحمد علي أحمد.

 ريةـــاألث امــــللعمتجريبيــــة للتغيرات الكيميائية والفيزيائية  ةــدراس) رسالة ماجستير بعنوان .8

ً ـــتطبيقوطر  معالجته  الناتجة عن التحلل اإلنزيمى للميكروبات  (ارةـــالمخت اذ ــد النمــحأى ــعل ا

 .للطالبة أسماء أحمد علي

دراسة تأثير األمالح على تركيب الخشب وطر  العال  والصيانة تطبيقا رسالة ماجستير بعنوان ) .9

  ( للطالبة عال محمود يونسأحد النماذ  المختارة على

 

 من الجامعات األخرى اإلشراف على الرسائل الممنوحة -ب

 

 Analytical and Experimental Study for deteriorated بعنوان:تير رسالة ماجس .1

microfilms للطالبة هبه شريل سيد 

 Detection of the Effects of Some Plant Extracts on the] رسالة ماجستير بعنوان:  .2

Banded Black Carpet Beetle, Attagenus Fasciatus (Coleopetra: 

Dermestidae) Attacks Museum Textile Artifacts]  

 عين شمس.للطالبة مي محسن يحيي بكلية العلوم جامعة  

 اإلشراف على الرسائل المسجلة -ج

بعنوان )دراسة تجريبية لتقييم استخدام المذيبات العضوية والبوليمرات في عال  رسالة ماجستير  .1

للطالب مصطفى محمود أحمد وصيانة رقائق خشب األبالكا  تطبيقأ على أحد النماذ  المختارة( 

   .حسن

مع التطبيق  -رسالة ماجستير بعنوان)دراسة قيمة األس الهيدروجيني على عال  األخشاب األثرية    .2

 العملي على أحد النماذ  المختارة( للطالب محمد رجب إبراهيم شوربجي.



لكاتونا  األثرية الناتجة رسالة ماجستير بعنوان ) دراسة تجريبية للتغيرات الفيزيوكيميائية لطبقات ا  .3

عن التأثير البيوكيميائي للقوارض وطر  معالجتها مع التطبيق العملي على أحد النماذ  المختارة 

 .سليمان الشيخة بمخازن المتحل المصري( للطالب أحمد محمد مصطفى

يه دراسه علميه الستخدام بعض البوليمرات النانومتريه فى تقويه وحما)رسالة ماجستير بعنوان .4

 هبه هللا صابر فرغلىللطالبة  مع التطبيق العملي على أحد النماذ  المختارة( - االخشاب االثريه

لتقييم العالقة بين التركيب الكيميائى للطبقة اللونية ومواد  ةدراسة تجريبي) رسالة ماجستير بعنوان .5

المختارة( للطالب أحمد  التقوية المستخدمة فى الصور الجدارية مع التطبيق العملى على أحد النماذ 

 إبراهيم عبد الراضي

التقوية على األخشاب لبعض مواد  دراسة علمية عن التأثير الكيميائى رسالة ماجستير بعنوان: .6

هند بيومى محمد /ةطالبه( للالمختاراألثرية النماذ  ىحدى إعل مع التطبيق العملى -األثرية )اللينة( 

  محمد

جريبية لتقييم تأثير التنميل باإلنزيمات على التركيب الكيميائى دراسة ت رسالة ماجستير بعنوان: .7

 مع التطبيق العملي على أحد النماذ  المختارة للطالبة سماح سعيد محمد بركات   -لألخشاب األثرية 

دراسة تجريبية لتقييم بعض المواد المستخدمة في معادلة حموضة األخشاب  رسالة ماجستير بعنوان: .8

 ً  دعاء محمود حسين حسن  /ةطالبلل على أحد النماذ  الخشبية المختارة األثرية تطبيقا

رسالة ماجستير بعنوان: دراسة تجريبية لتقييم بعض المواد النانوية المستخدمة فى تقوية األيقونات  .9

 القبطية تطبيقاُ على أحد النماذ  المختارة للطالبة/ أمانى مجدى مسعود قيصر

تجريبية لتقييم العالقة بين التركيب الكيميائى لبعض المواد الملونة  دراسةرسالة ماجستير بعنوان:   .10

ومواد التقوية المهجنة ببعض المركبات النانوية المستخدمة في اللوحات الزيتية تطبيقا علي إحدي 

 دينا جمال محمد غالب /للطالبة النماذ  المختارة

 الكيميائي خصائص التركيب ليدية علىوالتق الحديثة التنميل طر  دراسةبعنوان: رسالة ماجستير   .11

 رشا /للطالبة المختارة النماذ  أحد على تطبيقا التاريخية القطنية الخواص الميكانيكية للمنسوجاتو

 صاد  العال ابو

دراسة تجريبية لتقييم استخدام اإلنزيمات المحملة على جزيئات نانومترية رسالة ماجستير بعنوان:   .12

 للطالب/ محمد بهي الدين  لتاريخية تطبيقا على بعض النماذ  المختارةفي تنميل المنســـوجات ا



 في حماية أسطح األخشابومضادات األكسدة دراسة فاعلية مثبطات الضوء رسالة دكتوراه بعنوان:  .13

 تطبيقاً على أحد النماذ  األثرية المختارة للطالبة/ إلهام كريم محمد

قييم دور المواد النانوية فى زيادة كفاءة االنزيمات دراسة تجريبية لترسالة ماجستير بعنوان:   .14

على نموذ  ملى والمشغوالت الجلدية مع التطبيق العالورقية المستخدمة فى ازالة بقع المخطوطات 

 للطالب/ محمود عبد الناصرتاريخى مختار

ي تقويــــه م كفـــاءه استخدام نــانـــو سليلــوز فيدراسه تجريبيه لتقيرسالة ماجستير بعنوان:   .15

 المخطــوطات الورقية تطبيقــا على احــد النمـــاذ  المختــاره للطالب/ تامر البسطويسي المتولي

 Detection of chemical reactions participated in lead pigmentsرسالة ماجستير بعنوان:  .16

discoloration in colored archaeological surfaces “Applied on a selected object “  

 للطالبة يوستينا سمسم.

   اإلشراف على الرسائل المسجلة في الكليات األخرى -د

التغيرات الكيميائية للمخطوطات الورقية التالفة القديمة و تقييم طر  العال  رسالة ماجستير بعنوان ) .1

 بكلية العلوم جامعة عين شمس و الصيانة( للطالبة شيرين سعد الدين

 ه بعنوان:رسالة دكتورا .2

[The feasibility of using modified atmospheres to control two museums insect 

pests, Anthrenus verbasci (Coleoptera:  Dermestidae) and Tinea pellionella   

(Lepidoptera: Tineidae)] للطالبة نجوى حسن عطية الشافعي بكلية العلوم جامعة عين شمس          

 

 دراسة تجريبية لتحسين خواص األداء الوظيفي لبعض الخامات النسيجية ) :الة دكتوراه بعنوان رس .3

 جامعة اسكندرية –( للطالبة هبة جمال بكلية التربية النوعية باستخدام مركبات نانوية

 مناقشة الرسائل العلمية: سابعاً:

ً على أحد ) عال  و ترميم وصيانة المخطوطات الورق رسالة ماجستير بعنوان .1 ية بالبحرين تطبيقا

 النماذ  المختارة(

)األصباغ الطبيعية والمواد الملونة القديمة المستخدمة على أسطح الكتابة  بعنوانرسالة ماجستير  .2

 .)الورقية والنسجية دراسة تطبيقية لقياس التغير اللوني والعال  والصيانة على نماذ  مختارة للبحث



 الناتجة عن التلل الميكروبيولوجية تجريبية للتغيرات الكيميائية )دراس رسالة دكتوراه بعنوان  .3

 للجلود األثرية مع تقييم لبعض مواد وطر  المعالجة تطبيقاً على بعض النماذ  المختارة (

الطر  المستخدمة فى  بديلة و تحليل أداء منشطات الكبريتات كمواد تقوية(  رسالة دكتوراه بعنوان .4

 )تطبيقاً على أحد النماذ  المختارة ار الجصية الضعيفةتقييم مواد تقوية اآلث

تقييم وتطوير العجائن المالئة المستخدمة في االستكمال التدعيمي لآلثار (  رسالة دكتوراه بعنوان .5

 )الخشبية المنقولة تطبيقاً على أحد النماذ  األثرية المختارة

 ولوجياً لغرض تقوية الحجر الجيري( )دراسة تجريبية إلنتا  الكالسيت بي بعنوانرسالة ماجستير  .6

دراسة تجريبية لتقييم عجائن جديدة لعال  بعض مماهر تلل العمام االثرية ) بعنوانرسالة ماجستير  .7

 (مع التطبيق على احد النماذ  المختارة

 :المؤتمرات العلميةو الدورات التدريبية ثامناً: 

 عات تطوير التعليم  بالجامعة:حضور العديد من الدورات التدريبية الخاصة بمشرو -1

 بية في الطر  الحديثة في التدريس دورة تدري 

 دورة تدريبية في تصميم المقرر الدراسي  

 ي الكتابة العلمية والنشر الدولي دورة تدريبية ف 

  دورة تدريبية في إدارة األزمات 

 ورة تدريبية في الساعات المعتمدة د 

 المعايير األكاديمية( -ير المقررتقر -دورة تدريبية في ) توصيل المقرر 

  دورة تدريبية في تنميم المؤتمرات 

 ة في الجوانب المالية والقانوني دورة تدريبية 

 نمم االمتحانات وتقويم الطالب  

 أخالقيات البحث العلمي  

 مهارات العرض الفعال  

 ثإعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحو  

 التخطيط االستراتيجي  

 في العديد من المؤتمرات العلمية الخاصة بمجال التخصص: االشتراك -2

 مر السابع التحاد األثريين العربالمؤت. 



  دراسة تطبيقية  –وورشة عمل في الترميم والصيانة، مفهوم الترميم والصيانة  مؤتمر

 جامعة المنيا -كلية الفنون الجميلة –لمتحل أخناتون 

 العلوم  كلية -التحليلية ألجل حياة أفضل الكيمياء -ياءالمؤتمر الدولي السابع في اتجاهات الكيم

 جامعة القاهرة  –

  وورشة عمل في الترميم والصيانة، علم الصيانة، األساس بين القبول  المؤتمر الدولي الثالث 

 جامعة المنيا -الفنون الجميلة  كلية -والرفض

  جامعة  – مية كلية العلوم المؤتمر الدولي الخامس في الكيمياء، الكيمياء في الدول النا

 القاهرة.

   جامعة القاهرة -كلية اآلثار –مؤتمر الجيزة عبر العصور  

 الالبيرانت وآثار هواره بين الماضي  تحت عنوان  جامعة القاهرة –كلية اآلثار  مؤتمر "

 والحاضر ونمرة إلى المستقبل " 

 ات الحضارية لمصر وأثرها في اإلسهام عن مؤتمر كلية اآلثار جامعة القاهرة الدولي الثالث

  الحضارة اإلنسانية على مر العصور

  جامعة القاهرة  -قسم الفيزياء –المؤتمر الدولي الرابع عن االتجاهات الحديثة للفيزياء 

 المواقع األثرية والمجموعات المتحفية القيم  الدولي جامعة القاهرة مؤتمر كلية اآلثار (

 والمشاكل والحلول( 

 

 ك في العديد من المؤتمرات الخاصة بالبحوث العلمية:االشترا -3

 للبحوث العلمية و تطبيقاتها لجامعة القاهرة خامسحضور المؤتمر الدولي ال. 

 حضور المؤتمر الدولي الرابع للبحوث العلمية و تطبيقاتها لجامعة القاهرة  . 

 جامعة القاهرةاألول للبحث العلمي بالدولي  نتدىحضور الم  

 لعديد من الدورات التدريبية لتنمية النواحي العملية:حضور ا  -4

 عن استخدام الميكروسكوب االلكتروني الماسح   حضور دورة تدريبيةSEM  بالمعامل المركزية

  جامعة القاهرة –الزراعة  بكلية



 بعنوان: حضور دورة تدريبية 

(Documentation Techniques in Culture Heritage Concepts, 3D 

Laser Scanning, GPS-GIS and NDT) 

 حضور محاضرة عامة بعنوان تطبيقات الليزر في تسجيل اآلثار الثابتة بكلية اآلثار- 

 .ألقاها الدكتور إبراهيم الرفاعي القاهرة و التي جامعة 

  حضررور محاضرررة عامررة عررن اسررتخدام الليررزر فرري تحليررل المررواد األثريررة بالمعهررد

 رة.القومي لعلوم الليزر بجامعة القاه

 .حضور العديد من محاضرات الموسم الثقافي بالكلية 

 أنشطة الجودة تاسعاً:

 جامعة القاهرة. –بكلية اآلثار واالعتماد مستشار وحدة ضمان الجودة  -1

ً قساب جامعة القاهرة -الجودة و االعتماد بكلية اآلثار وحدة ضمانعضو مجلس إدارة  -2   .ا

ً  جامعة القاهرة -الجودة و االعتماد بكلية اآلثار وحدة ضمان مديرنائب  -3   .سابقا

 رئيس لجنة التعليم والتعلم سابقاً. -4

 المشاركة في : -5

 .جميع أنشطة الجودة بالكلية 

  .وضع الخطة اإلستراتيجية للكلية 

   الدراسة الذاتية للكلية.إعداد 

   الخطة التطويرية للكلية.وضع 

  تعلم للكلية. وضع إستراتيجية التعليم وال 

   إنجاز مشروع إنشاء نمام داخلي للجودة بالكليةQAAP2 . 

  التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد مشروعاإلعداد ل CIQAP.  

  :لضمان الجودة واالعتماد فى المؤسسات التعليميةتابعة للهيئة القومية دورات تدريبية حضور  -6

  يالتقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالدورة . 

   لمؤسسات التعليم العالي. الخارجيين دورة المراجعين 



االعتمراد بجامعرة و تابعة لمركز ضمان الجرودة ورش عملو دورات تدريبيةمؤتمرات وحضور   -7

 القاهرة بعنوان:

  عنرروان  المررؤتمر الرردولي األول لمركررز ضررمان الجررودة و االعتمرراد بجامعررة القرراهرة  تحررت

 اقع و الطموحات(.)الجودة و االعتماد بين الو

    .المؤتمر الدولي الثاني لمركز ضمان الجودة و االعتماد بجامعة القاهرة 

  مفاهيم و آليات. –ضمان الجودة و االعتماد  

 لفاعلية التعليمية(معايير الدراسة الذاتية ) القدرة المؤسسية + ا 

 .إعداد االستبيانات و تحليلها بغرض ضمان الجودة 

  جامعة القاهرة. –الزراعة  بكلية و االعتماد تطور مشروع الجودة 

 حضور دورات تدريبية وورش عمل تابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلية: -8

  .تحليل البيئة الداخلية و الخارجية 

 .البرامج الدراسية 

  .معايير اختيار القيادات 

 .المعايير األكاديمية 

  .تخطيط استراتيجي 

  ية.إعداد البرامج و المقررات الدراس 

  .قياس مردود مشروعات وزارة التعليم العالي 

  .إعداد الدراسة الذاتية للكلية  

 الرابعة.ر  الدراسية الثانية و الثالثة ولطالب الف عن جودة التعليم  إلقاء محاضرات توعية 

 .حضور ورش العمل الخاصة بإدارة المشروعات بكلية الزراعة 

  الووو  م ووواية بعوووتن تحويووول الم ووواية الدرا وووية  حضوووور ورعوووة عمووول بمرمووول التعلوووي  ا لكترو ووو

 الكترو ية.

 عاشراً: المشروعات

المشرراركة فرري العديررد مررن المشررروعات الخاصررة بمركررز ترررميم اآلثررار بالكليررة فرري مجررال التحاليررل و 

 الفحوص.



 حادي عشر: الندوات و المحاضرات العامة

 جامعرة القراهرة  –ض األطفرال حضور محاضرة عن دور الجامعة في تحفيز البحث العلمي بكلية ريرا

 والتي ألقاها السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للبحوث العلمية.

 جامعرة القراهرة  -حضور محاضرة عامة بعنوان تطبيقات الليزر في تسجيل اآلثار الثابتة بكلية اآلثرار

 و التي ألقاها الدكتور إبراهيم الرفاعي .

 ليزر في تحليرل المرواد األثريرة بالمعهرد القرومي لعلروم حضور محاضرة عامة عن استخدام ال

 الليزر بجامعة القاهرة.

 .حضور العديد من محاضرات الموسم الثقافي بالكلية 

 ثاني عشر:النشاط الطالبي

ً أرائد  -  سرة الفرسان سابقا

 :ة هذه األسربالكلية وشملت بعض أنشط رائد أسرة حلم التغيير -

 ام.زيارات للعديد من دور األيت 

 .عقد ندوات ثقافية 

 .القيام بالعديد من الرحالت الترفيهية 

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

ً  رئيس لجنة انتخابات اتحاد الطالب للفرقة األولى للعام الجامعي -   .سابقا

   ثالث عشر: أنشطة خدمة المجتمع:   

 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليةخطة ح مقتروضع  المشاركة في -

 . 57357عقد ندوة عن مستشفى سرطان األطفال -

 المشاركة في تنميم الملتقى التوظيفي األول. -

 تنميم االحتفال بيوم اليتيم سنويا بالمدينة الرياضية بجامعة القاهرة. المشاركة في -

 النقابات والهيئات العلمية التي انتمي إليها رابع عشر:

 

 . نقابة المهن العلمية 

 .جمعية اآلثاريين العرب 

 .جمعية مصر الدولية للترميم والدراسات البيئية 
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