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 جامعة القاهرة: –كلية اآلثار  –بقسم ترميم اآلثار    التدريس:

 1998 – 1993من     معيد 

 2002 -1998مدرس مساعد      من 

 2009 -2003من     مدرس 

  2016 -2009 منأستاذ مساعد       

 2016منذ    أستاذ

 

 :)الالئحة القديمة( مرحلة الليسانس / البكالوريوس

 الفرقة الثانية 

 

 

 حفر و تشكيل األخشاب 

 عالج و صيانة األخشاب

 ألمانى –قراءات أثرية بلغة أوروبية 

 عملى + نظرى

 عملى + نظرى

 نظرى

 الفرقة الثالثة 

 

 )آثار عضوية(القديمة تكنولوجيا المواد و الصناعات المصرية 

    عالج و صيانة المخطوطات

 ألمانى  –قراءات أثرية بلغة أوروبية 

 نظرى

 1998حتى عام عملى 

 نظرى

 الفرقة الرابعة 

 

 مادة بحث فى اآلثار العضوية

 ألمانى –قراءات أثرية بلغة أوروبية 

 عالج و صيانة المنسوجات   

 تقنية المنسوجات و السجاد 

 سيج طرق صباغة الن

 عالج و صيانة اآلثار العضوية                      

 نظرى

 نظرى

 1998حتى عام  عملى

 1998حتى عام  عملى

 1998حتى عام  عملى

 1998حتى عام  عملى

 

 :)نظام الساعات المعتمدة(مرحلة البكالوريوس 

 مبادئ ترميم اآلثار )باللغة اإلنجيليزية( المستوى األول 

 وى()عض المستوى الثانى

 المستوى الثانى )معمارى(

 )غير عضوى( المستوى الثانى

 حفر و تشكيل األخشاب )باللغة العربية و اإلنجليزية(

 )باللغة العربية و اإلنجليزية( ترميم و صيانة التراكيب الخشبية فى المباني األثرية

 )آثار عضوية(تكنولوجيا المواد و الصناعات المصرية القديمة 

 )عضوى( المستوى الثالث

 

 )باللغة العربية و اإلنجليزية( عالج و صيانة األخشاب

  )باللغة العربية و اإلنجليزية(  اآلثار المركبةعالج و صيانة 

 )عضوى( المستوى الرابع

 

 ) غيرعضوى( المستوى الرابع

   )باللغة العربية و اإلنجليزية(  المواد اإلثنوجرافيةعالج و صيانة 

 )باللغة العربية و اإلنجليزية( االنشائيةعالج وصيانة األخشاب 

                    اآلثار المركبةعالج و صيانة 

برنامج التراث فى كلية السياحة 

 جامعة حلوان –و الفنادق 

 حفظ التراث

 

 مرحلة الدراسات العليا:

 الفرقة أولى دبلوم )عام(:

 

 

 الفرقة أولى دبلوم )عضوى(:

 

 

 مارى(الفرقة األولى دبلوم )مع

 تكنولوجيا المواد و الصناعات المصرية القديمة )آثار عضوية(

و عالج و صيانة  عالج و صيانة األخشابو  حفر و تشكيل األخشاب

 اآلثار العضوية

 حفر و تشكيل األخشاب

 عالج و صيانة األثاث الخشبى

 عالج و صيانة اآلثار المركبة

 عالج و صيانة التراكيب الخشبية

 دبلوم )عام( الفرقة الثانية

 الفرقة الثانية دبلوم )عضوى(

 حفر و تشكيل األخشاب و عالج و صيانة األخشاب

 عالج و صيانة األخشاب

 األخشاب اإلنشائية وصيانة عالج

 التحكم البيئى فى المتاحف و المبانى األثرية برنامج ماجستير ترميم اآلثار
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 رقةاعالج و صيانة اآلثار الغمة فى دقموضوعات مت برنامج ماجستير ترميم اآلثار العضوية

 موضوعات متقدمة فى عالج و صيانة المواد اإلثنوغرافية

 موضوعات متقدمة فى عالج و صيانة األخشاب

فى  –برنامج ماجستير الدراسات المتحفية 

  جامعة حلوان –كلية السياحة و الفنادق 

 مفاهيم وتقنيات الحفظ الوقائى 

 حفظ القطع المتحفية 

 

 بكلية اآلثار جامعة القاهرة و مناصب اللجانعضوية 

 

و  2005/2006و  2004/2005رائدة لجنة جوالة )مستشار لجنة الجوالة( كلية اآلثار فى األعوام الدراسية  -

 2010/2011، 2009/2010،  2009 /2008و  2007/2008و  2006/2007

 2012/2013ام الجامعى لجنة الرحالت العلمية و التدريبات الميدانية بالكلية للع -

 2012/2013لجنة المكتبات للعام الجامعى  -

 2013لجنة اإلنتخابات  -

 لجنة تسيير فعاليات المؤتمر الدولى الخاص بكلية اآلثار "عصور ما قبل التاريخ فى الوطن العربى" -

 28/2/2013-16لجنة منظمة لإلعداد لدورة الكومنولث فى مجال الحفائر و المتاحف  -

 2012/2013دراسات العليا للعام الجامعى لجنة شؤن ال -

 2018/2019، 2017/2018، 2013/2014عليم و الطالب للعام الجامعى تلجنة شؤن ال -

 2014/2015حضور مجلس كلية اآلثار عن األساتذة المساعدين عن العام الجامعى  -

 2018/2019لجنة شؤون البيئة و الخدمة المجتمعية للعام الجامعى  -

 2019سبتمبر  – 2013الضمان و الجودة أكتوبر نائب رئيس وحدة  -
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A. A.; Antifungal activities of two essential oils used in the treatment of three 

commercial woods deteriorated by five common mold fungi, International 

Biodeterioration & Biodegradation, vol. 106, http://dx.doi.org/10.1016/  

j.ibiod.2015.10.010, (2016), 88-96 

 Ibrahim, M. A, El Hadidi, N. M. N., Hamdy, R. S.; Identification and Decay 

Assessment of a Wig Box at the Egyptian Museum in Cairo (poster), Supplemento Atti 

Soc. Nat. Mat. Modena 146, (2015) 
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الغيط، دراسة تجريبية لتقييم تأثير النسب المختلفة من مركبات صدأ الحديد على نمو و مورفولوجيا بعض أنواع 

  309-299، 2015يونيو  –، أبريل 2العدد  36علمى، مجلد الفطريات المتلفة لألخشاب، مجلة اإلسكندرية للتبادل ال

  ، دراسة مظاهر التداعيات والتلف اإلنشائي لألسقف ، د.م. ياسر يحيى أمين،  نسرين الحديدىمصطفى ماهر شريف
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  ،تحديد نوع الخشب ين الحديدىنسرمروه عاطف محمد، طارق أحمد عبد الحميد نازل، سعاد محمد نصر ،
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  الجميلة ية الفنونكل - جامعة المنيا

 الثانية رواش ابو مركب توثيق و تسجيل ،أميمة علىأ. ، الحديدي نبيل محمد نسرين .د زيدان، السيد ياسين .د.أ ,
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 El Hadidi, N. M. N.; Changing Research Trends in the field of Archaeological Wood at 

the Conservation Department - Faculty of Archaeology – Cairo University, Studies in 

Conservation, vol. 60, no. 3 (2015), 143-154 

 الخشبية للمقصورة والتوثيق التسجيل، محمد ربيع محمد .أ ،الحديدي نبيل محمد نسرين .د زيدان، السيد ياسين .د.أ 

كلية اآلثار  -  "العصور عبر المتوسط البحر حوض ودول مصر" :األول الدولي بقوص، المؤتمر العمري بالمسجد

  2014أكتوبر  –جامعة القاهرة  –

 El Hadidi, N., Darwish, S.; Preliminary study on the different effects of consolidation 

treatments in heartwood and sapwood of a decayed gymnosperm wood, Egyptian 

Journal of Archaeological and Restoration Studies "EJARS", vol. 4, issue 1, (2014), 1-11  

 Darwish, S. S., El Hadidi, N. M. N., Mansour, M.; The Effect of Fungal Decay on Ficus 

sycomorus Wood, International Journal of Conservation Science 4 (3): 271-282, 2013. 

 Hamed, S. A. M., Ali, M. F., El Hadidi, N. M. N.; Assessment of Commonly Used 

Cleaning Methods on The Anatomical Structure of Archaeological Wood, International 

Journal of Conservation Science, 4 (2) (2013), 153-160  

 Zidan, Y. E., El Hadidi, N.M.N., Mansour,  M.M.A., Abo Elgat, W. A.A.; Treatment 

and restoration of antique sword from Ottoman period (13th AH /19th AD century) at the 

National Military Museum - Saladin Citadel in Egypt, in 6th International Congress 

“Science and Technology for the safeguard of cultural heritage in the Mediterranean 

basin” Athens, Greece, 2013. 

 Hamed, S. A. M., Ali, M. F., El Hadidi, N. M. N.; Using SEM in monitoring changes 

in archaeological wood: A review, (chapter code: 92), in “Current microscopy 

contributions to advances in science and technology” (Microscopy Book Series), 

(2012), 1077-1084  

 Hamdy, R., El Hadidi, N. M. N.; Identification of Plant Materials used in the Coiled 

Basketry Collection at the Agricultural Museum (Giza, Egypt), in Fahmy, A.G., 

Kahlheber, S. & D'Andrea, A.C. (eds.).; Windows on the African Past. Current 

Approaches to African Archaeobotany; Reports in African Archaeology Vol. 3, 

December, (2011), 137-151 

 El Hadidi, N. M. N. & Hamdy, R.; Basketry accessories: footwear, bags and fans in 

ancient Egypt, in Journal of Archaeological Science 38: (2011), 1050-1061  

 Zidan, Y. E., El Hadidi, N.M.N., Abo Elgat, W. A.A.: A study on the effect of iron rust 

on archaeological wood applied on the archaeological gun No. 7 / 14 at the Museum of 

Applied Arts, Helwan University, in 5th International Congress “Science and 

Technology for the safeguard of cultural heritage in the Mediterranean basin” Istanbul, 

2011 

 Rifai, M. M. & El Hadidi, N. M. N.; Investigation and analysis of three gilded wood 

samples from the tomb of Tutankhamun, in: Dawson, J., Rozeik, C. & Wright, M.M. 

(eds.), Decorated Surfaces on Ancient Egyptian Objects, Technology, Deterioration and 

Conservation; Archetype Publications, (2010), 16-24 

 El Hadidi, N. M. N. & Hamdy, R.; Coiled Baskets from Deir El Medinah, (poster) in: 

Dawson, J., Rozeik, C. & Wright, M. M.  (eds.), Decorated Surfaces on Ancient 

Egyptian Objects, Technology, Deterioration and Conservation; Archetype 

Publications,171, 2010 
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 El Hadidi, N. M. N. & Hamdy, R.; Basketry Accessories: Sandal, Shoes, Bags and 

Fans, in Proceedings of the 1st International Conference on Ancient Egyptian Science; 

Science Heritage Centre; Cairo; (2010), 227-245 

 Medhat, A., Zidan, Y. & El Hadidi, N. M. N.; Study on the use of Polymers in the 

treatment and Conservation of Historical Wood, COST Action IE0601, Wood Science 

for Conservation of Cultural Heritage, 2009 

 Crestini, C.; El Hadidi, N. M. N., Palleschi, G.; Characterisation of archaeological 

wood: A case study on the deterioration of a coffin, Microchemical Journal, Volume 92, 

Issue 2, July, (2009), 150-154 

 El Hadidi, N. M. N & Darwish, S. S.; Chemical Changes of Archaeological Wood, in 

Chem.05 – Faculty of Science; Cairo University, 2008 

 Darwish, S. S. & El Hadidi, N. M. N.; The Effect of Solvents on the Chemical 

Composition of Archaeological Wood, in Giza Through Ages, Studies in Conservation, 

Environment and Tourism, Faculty of Archaeology - Cairo University; vol. 2, (2008), 

85-100  

 El Hadidi, N. M. N & Darwish, S. S.; The use of acids and bases in cleaning 

archaeological wood, in Giza Through Ages, Studies in Conservation, Environment and 

Tourism, Faculty of Archaeology - Cairo University; vol. 2, (2008), 43-60  

 Zidan, Y., Handoussa, T., Hosni, H., El Hadidi, N. M. N.; The Conservation of a 

Wooden Graeco-Roman Coffin Box, e-Preservation Science, no.3, (2006), 27-33 

 El Hadidi, N. M. N.; The Cheops Boat – 50 Years Later, in Conservation of Historic 

Wooden Structures (vol 1), Florence, Italy; (2005), 452-457  

 El Hadidi, N. M. N.; Presentation of the Faculty of Archaeology; in Mediterranean 

Magazine (Special Edition), Italian – Egyptian Exploratory Experts Meeting, Egypt, 

2004 

 El Hadidi, N. M. N.; 2g Wood: A Suitable amount of wood that can be taken from an 

archaeological artifact for analysis; in Chem.03, Cairo University, Egypt, 2004 

 

 أبحاث علمية محكمة:

 

 “The method and application prospect of the scientific and technological identification of 

counterfeit antique jade”, Archaeological Discovery (2022) 

 “Evaluation of Nano Materials for Consolidation of Archaeological Bone: Part One (Nano 

Paraloid)” Advanced Research in Conservation Science (2021) 

 “The Damage Aspects of Some Wooden Heritage Collectibles and Treatment Methods” 

Journal of the Faculty of Archaeology, South Valley University (2021) 

 “The Effect of the Accelerated Laboratory Ageing Factors on linen textiles dyed with 

turmeric dye” Advanced Research in Conservation Science (2021)  

 “Evaluation of the Disparity Effect in the Amounts of Weathering Agents on the 

Archaeological Pine Wood "Pinus sp" ”, Archaeological Discovery (2021) 

 "Visualization, Documentation and Non-Destructive Investigation of an Ancient 

Egyptian Corn Mummy in a Falcon-shaped Wooden Coffin", Advanced Research in 

Conservation Science (2021)  

 "القاهرة "، مجلة كلية اآلثار، جامعة ريبيةتقييم تأثير استخدام البالزما فی إزالة البقع من المنسوجات القطنية: دراسة تج

(2020) 
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 " (2020، مجلة اآلثاريين العرب، )" تكنيك صناعة و تشكيل التوابيت الخشبية فى مصر القديمة  

 "Scientific Methods for the treatment of Ibis Mummy's wooden coffin" EJARS (2020) 

 "Observations on insects' behavior in attacking wood" EJARS (2019)  

 "Damage caused by the Furniture beetle (Anobium punctatum) on cultural and historic 

hardwood types - Case study", Journal of the Faculty of Archaeology, South Valley 

University (2019) 

 "Evaluating physico chemical qualities of beeswax in selected districts of Kafa zone, 

Southern Nations Nationalities and Peoples Region (SNNPR), Ethiopia" World Research 

Journal of Agricultural Sciences, Premier Publishers (2019) 

 The use of Retannage (Retaining) Materials for the Treatment of Vegetable Tanned 

Leather:  Article Review", Faculty of Letters Journal, Sohag University (2019)   

 "Conservation Processes of a Wooden Coffin Covered With Black Resin From Saqqara", 

Authenticity, Risks and Challenges, Faculty of Archaeology, Cairo University, 2nd – 4th 

December 2018 

  " تقييم كفاءة اإلسفنجة النانوية المغناطيسية المحملة بمستحلبات التنظيف الدقيقة في إزالة طبقة الورنيش التالفة من

،  "اآلثار والتراث: األصالة والمخاطر والتحديات" المؤتمــــر الدولــــي السادس:"، على صندوق حلي خشبي مطعم

  م.2018ديسمبر  4- 2

 "Chemical Modification of Wood Cellulose Using Vinegar and Benzoic Acid against 

Termites Degradation" International Journal of Forestry and Wood, Premier Publishers 

(2018) 

 "Morpho-Cultural Identification of Decay Fungi in the Historic Baker Memorial Hall at 

the University of the Philippines Los Baňos" The Philippine Agricultural (2017)  

 

 اإلشراف العلمى: 

 رسائل الماجستير الممنوحة:

 

دراسة تجريبية وتطبيقية لترميم وصيانة الزجاج األثري المعشق بالخشب تطبيقا علي ، "داليا على حسن الزيات .1

  2009 –نماذج مختارة" 

مع تطبيقات  –دراسة تأثير صدا الحديد على خواص االخشاب االثرية ، " الغيطوائل عبد الباسط عبد الصمد أبو  .2

  2010 –عملية فى العالج والصيانة على نماذج مختارة" 

دراسة  –، " ميكانيكية تدهور األعتاب الخشبية بالمنشأت األثرية المدنية بمدينة إسنا محمود سيد محمود على .3

  (2011 –يانتها" )جامعة جنوب الوادى تجريبية فى عالج األخشاب األثرية و ص

، "دراسة مقارنة ألعمال الترميم باألسقف الخشبية الملونة المطبقة في المباني مصطفى ماهر مصطفى شريف .4

مع التطبيق على  -اإلسالمية األثرية خالل النصف الثاني من القرن العشرين ووضـع الحلـول المناسبـة للـعالج 

  2011 –أحد النماذج المختارة" 

، "دراسة  في استخدام البوليمرات في عالج  وصيانة األخشاب  التاريخية عبد الرحمن مدحت محمد إبراهيم .5

  2011 –تطبيقا علي إحدي المركبات المختارة من متحف المركبات الملكية " 

)  -للطبقة اللونيه  ، "دراسة لتقيم التلف الناتج عن التخزين غير المناسب لالخشاب الحاملهأميمة على عطيه عبيد .6

  2013 –تطبيقا على احد النماذج المختارة (" 

، " دراسة تِقَنية الطبقات الملونة والمذهبة علي أقنعة المومياوات وطرق عالجها نور محمد عبد الحميد محمد بدر  .7

  2013 –تطبيقاً علي أحد النماذج المختارة"  -وصيانتها 

 -كلية الفنون الجميلة  -و طرق عالجها"  -االخشاب االثرية  ؤثرة علىالبقع الم، "ابتهال محمود منتصر محمد .8

  2014 –جامعة المنيا 

، "دراسة تأثير عيوب التصنيع ودورة في تلف األيقونات تطبيقا على بعض النماذج  فاطمة مجدى على أحمد .9

 2015 –المختارة" 
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ً على مقصورة المسجد  -الخشبية"دراسة تجريبية لعالج وصيانة المقاصير محمد ربيع محمد مصطفى،  .10 تطبيقا

   2015 -العمرى بقوص"

دراسة لطرق عالج و صيانة الماركترى )التطعيم بالقشرة الخشبية( على "  ،عمرو صالح عبد الهادي عبد الفتاح .11

 2015 -األثاث الخشبي مع التطبيق على أحد النماذج المختارة" 

م مواد التقوية الطبيعية والصناعية  الشائع استخدامها في األخشاب دراسة  مقارنة لتقيي" ، أحمد عادل عبد الستار .12

  2016 -المحلية كاسيات البذور، مع التطبيق على أحد النماذج المختارة"

، "دراسة تجريبية للتغيرات الكيميائية الناتجة عن تلف بعض مواد إنهاء أسطح  إلهام كريم محمد نور الدين محمد .13

 2016 –م لبعض مواد وطرق المعالجة تطبيقاً على أحد النماذج الخشبية المختارة" األخشاب اآلثرية مع تقيي

" دراسة تأثير األمالح على تركيب اآلثار الخشبية وطرق العالج والصيانة عال محمود محمود محمد يونس،  .14

 2016 – تطبيقا على احد النمازج المختارة"

ييم استخدام مواد النانو في عالج وصيانة األخشاب األثرية "دراسة تجريبية لتقكريم محمد السيد احمد حمودة،  .15

 2018-مع التطبيق العملي علي أحد النماذج المختارة"  -الصلبة المصابة بالتلف الميكروبيولوجي

مع  -"دراسة التأثير الكيميائي لبعض مواد التقوية على األخشاب األثرية اللينةهند بيومى محمد محمد دسوقى،  .16

 2018 -لي على نموذج أثرى مختار"التطبيق العم

وجينى على عالج األخشاب األثرية مع التطبيق دراسة تأثير قيمة األس الهيدر"محمد رجب إبراهيم شوربجى،  .17

  2019-على أحد النماذج المختارة(" العملى

يقا علي اثر تطب -دراسة في بعض مشاكل تشغيل بيئات التعقيم الخاملة وحلولها منار محمد عبد العزيز الخيال،  .18

 2019 -خشبي مختار

دراسة تأثير التلف الناتج عن الترميمات الخاطئة لآلثار الخشبية المذهبة وإعادة "أحمد عبد ربه إبراهيم على،  .19

 2021 –مع التطبيق على أحد أسرة الملك توت عنخ آمون"  –العالج والصيانة 

وتطبيقات التقوية القديمة على الخواص الفيزيائية  دراسة التأثير المتلف لبعض موادغادة جمال هاشم خيرهللا، " .20

 2021 – "النماذج المختارة والتركيب الكيميائي لآلثار الخشبية وطرق عالجها تطبيقاً على أحد

دراسة تجريبية لتقييم تأثير بعض مواد التقوية على السالل المصنعة من األلياف النباتية "، نجالء جمعة حامد .21

 2022 - اذج المختارة"تطبيقاً على أحد النم

 

 

 رسائل الماجستير المسجلة: )ترتيب أبجدى(

دراسة علمية تطبيقية لتطوير وحدات عرض اآلثار الخشبية وطرق التحكم ، "أريج محمود عبد الحسيب المغربي .1

 "المناخي الدقيق مع التطبيق على أحد النماذج المختارة من األخشاب الحاملة للطبقة اللونية

دراسة تجريبية لتقييم التأثيرالكيميائي ألنظمة التنظيف بالجل في إزالة بقع صدأ ، "د الصبور إمامأالء صالح عب .2

 "الحديد من على األخشاب األثرية، تطبيقا على احد النماذج المختاره

اص ، " تقييم الطرق المستخدمة في تعقيم اآلثار الخشبية ومدى تأثيرها على خوأميرة عثمان حسين عثمان البارودى .3

 تطبيقا على نموذجين من العصر الفرعوني" -األخشاب

خشب و  –"دراسة تجريبية لتقييم مواد الحماية على اآلثار المركبة إيمان عبد المنعم محمود عبد العاطى عالم،  .4

  تطبيقا على أحد النماذج المختارة" –معدن 

ع األخشاب مع التطبيق على نموذج اثرى دراسة تأثير التلف الضوئى على بعض أنوا بدور محمد محمود الجناينى، .5

 مختار

دراسة تأثير بعض خواص الخشب علي الفاينس األزرق بالمقتنيات الخشبية " جيهان عبد العزيز سيد عبد العزيز، .6

 "االثرية المطعمة وطرق العالج المتقرح تطبيقها علي أحد النماذج المختاره

 -دراسة تجريبية لتقييم بعض المواد المستخدمة فى معادلة حموضة االخشاب االثرية ، "دعاء محمود حسين حسن  .7

 تطبيقاً على أحد النماذج الخشبية المختارة"

ً على الجيل األول والثانى  -،  دراسة عالج وصيانة األشجار االثرية والتاريخيةرجب بدرى سويفى مرسى .8 تطبيقا

 لشجرة السيدة مريم العذراء بالقاهرة

دراسة علمية لتقييم عمليات التقادم الحرارى على الخشب وطرق عالجه مع  " ة محمد مصطفى عبد هللا شديد،سار .9

 التطبيق على نموذج أثرى مختار"
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، "دراسة مقارنة لتقييم قوة لصق بعض البوليمرات فى عالج و صيانة األخشاب عالية عادل أحمد السيد عبده .10

 على أحد النماذج من العصر اإلسالمى"  الحاملة للطبقة اللونيه، مع التطبيق

، " تقييم كفاءة مواد تقوية األخشاب األثرية المصابة ميكروبيولوجيا، دراسة علياء ممدوح محمود عبد الباقى .11

    المختارة"النماذج  على أحد ، تطبيقاتجريبية

ى عالج وصيانة بعض أنواع "دراسة تجريبية لتقييم تأثير الزيوت الطبيعية ف، لندا شرف الدين محمد ابراهيم .12

 األخشاب المحلية المصابة بأنواع مختلفة من اإلسبرجلس، مع التطبيق العملى على أحد النماذج المختارة"

 المقتنيات لعالج معد مقاومة لبرنامج وفقا الفطرية المضادات فعالية لتقييم دراسة ، "محمد عبد العزيز جالل شومان .13

 "المختارة النماذج دأح على تطبيقا األثرية الخشبية

وصيانة ، "دراسة تجريبية لتقييم استخدام المذيبات العضوية والبوليمرات في عالج مصطـفى محمـود أحمـد حسـن .14

 رقائق خشب األبالكاج تطبيقأ على أحد النماذج المختارة"

ً  -، "دراسة طرق عالج وصيانة األخشاب المطعمة بطريقة التجميعمنار حافظ احمد شوقى .15 على أحد النماذج  تطبيقا

 "المختارة

دراسة طرق تقوية األثاث الخشبى الملون تطبيقا على أحد النماذج المختارة من القرن ، "منه هللا محمد أحمد زيد .16

 الميالدى" التاسع عشر

، "دراسة تقنية صناعة القباقيب الخشبية والتلف المتبادل بين المكونات المستخدمة فيها مي محمد محمود مصطفي .17

 مصر" –عالجها مع التطبيق علي أحد النماذج المختارة من المتحف اإلثنوغرافي بالقاهرة  وطرق

، "دراسة مقارنة لتقييم تلف األخشاب الصلبة المحلية من خالل الفحص الميكروسكوبي نهي معتز أحمد إبراهيم .18

 ذج األثرية المختارة"للقطاعات الخشبية المصبوغة وتحليلها بطيف اآلشعة تحت الحمراء مع عالج أحد النما

"التأثير الكيميائى المتبادل الناتج عن اختالف قيم األس الهيدروجينى لألخشاب و أرضيات  نهير أسامة بيومى إمام، .19

 تطبيقاً على أحد النماذج المختارة" -التحضير المصرية القديمة 

النانوية في تقوية وحماية األخشاب  دراسة مقارنة الستخدام بعض البوليمرات"، هبه هللا صابر فرغلي فراج فرغلي .20

 مع التطبيق العملي علي احد النماذج المختارة" –األثرية اللينة 

طبقات التذهيب المنفذة على األخشاب االثرية تطبيقا على أحد دراسة تقییم طرق استكمال ، "هناء أحمد حسن محمد .21

 "النماذج األثرية في العصر اإلسالمي

 

 ب قيدها()تم شط  رسائل الماجستير

 -، "دراسة تجريبية لتقييم تأثير التنظيف باإلنزيمات على التركيب الكيميائي لألخشاب األثريةسماح سعيد محمد بركات

  مع التطبيق العملي على احد النماذج المختارة"

ة على راسة تطبيقيد -، " دراسة فى تقنيات عالج وصيانة الحصير والسالل االثريةعلياء خالد محمود محمد سالم

 نماذج مختارة" 

تأثير عوامل التجوية على األخشاب تطبيقا على منبر مسجد "اليوسفى" و باب مسجد   "دراسة كريم أحمد راضى أمين،

 )شطب قيد( جامعة المنيا( -)كلية الفنون الجميلة "العسقالنى"  و طرق العالج و الصيانة المقترحة" 

 المصرية القديمة نباتية األصلتطبيقية لعالج وصيانة صناديق الحفظ دراسة تجريبية "محمد أحمد إبراهيم صديق، 

 تطبيقا على احد النماذج المختارة"

 

 رسائل الدكتوراة الممنوحة: 

، " دراسة علمية لفحص التغيرات في التركيب التشريحي لبعض أنواع األخشاب صفا عبد القادر محمد حامد .1

  2009 -تطبيقا على بعض النماذج المختارة"  -وطرق العالج المناسبة  األثرية الناتجة عن عوامل التلف المختلفة

، "تقييم وتطوير العجائن المالئه المستخدمه فى استكمال اآلثار الخشبيه المنقوله تطبيقاً مدحت عبد هللا عبد الحميد .2

  2014 -على أحد النماذج األثريه المختاره" 

دراسة   -األخشاب األثرية التالفه  أنواع تقوية في عالج بعض ، " تقييم دور مواد المحمود سيد محمود علي .3

 ( 2014 -)جامعة جنوب الوادىتطبيقية علي منشآت أثرية مختارة بصعيد مصر" 

هياكل  الخشبيه الملونه تطبيقا الوترميم  عادة تجميع وتركيبالمنهج العلمى إل ، "، "وديع بطرس عبد الملك بطرسوديع بطرس عبد الملك بطرس .4

 2014 –فم الخليج"  على هيكل المالك بدير مارمينا
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دراسة تجريبية تطبيقية لتقييم تأثير التداخل بين التلف الميكروبيولوجي ، "وائل عبد الباسط عبد الصمد أبو الغيط .5

وصدأ المعادن غير الحديدية علي األخشاب األثرية مع تطبيق التقنيات الحديثة في العالج والصيانة علي نماذج 

 2016 -مختارة من األسلحة القديمة" 

، "دراسة مقارنة لتأثير مواد التنظيف على التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية مراد فوزى محمد عبد السالم .6

لألخشاب التالفة وغير التالفة مع عمل تطبيقات عملية فى العالج والصيانة على احد النماذج المختارة من 

 2016 -األخشاب األثرية" 

تأثير التلف الميكروبيولوجى و الملوثات و األمالح على األشرطة الكتابية ، "دراسة مروه عاطف محمد محمد .7

 (2016 -جامعة المنيا  -الخشبية بمسجد العسقالنى بمدينة ملوى وطرق العالج" )كلية الفنون الجميلة 

)مع  "دراسة مقارنة لتقييم تلف االخشاب األثرية المستخرجة من بيئات رملية مختلفة. أميمة على عطيه عبيد، .8

  2017- التطبيق العملى على أحد النماذج المختارة("

دراسة المشكالت اإلنشائية لألسقف الخشبية فى المباني األثرية اإلسالمية  ،"مصطفى ماهر مصطفى شريف .9

 2017 - وطرق عالجها مع التطبيق على أحد النماذج المختارة"

خشبية والمواد الالحمة وأثرها على تلف األخشاب دراسة في التطبيقات المستخدمة في الوصالت ال، "يوسف عقل .10

  2018 - األثرية وطرق العالج المناسبة تطبيقاعلى أحد النماذج المختارة"

تقييم تأثير بعض مواد التقوية على الطبقات اللونية المختلفة للتوابيت الخشبية "نور محمد عبد الحميد محمد بدر،  .11

 2018 -أحد النماذج المختارة" مركبة الطبقات مع التطبيق العملى على 

دراسة األدلة العلمية المستخدمة فى كشف تزييف التوابيت الخشبية االثرية عادل عبد الحميد عبده محمد، "  .12

 2019 -تطبيقاًعلى نماذج مختارة مع اجراءعمليات الترميم لألثرى منها" 

مواد التنظيف على األخشاب األثرية تطبيقاً دراسة مقارنه لتقييم األتجاهات الحديثة ل"محمد ربيع محمد مصطفى،  .13

 2020 - على أحد النماذج المختارة"

"تحسين فعالية التعقيم بالبيئات المعدلة الخاملة للتخلص من اآلفات الحشرية: ، منار محمد عبد العزيز الخيال .14

 2022 - دراسة تجريبية مع التطبيق على أثر خشبي مختار"

 

 رتيب أبجدى(رسائل الدكتوراة المسجلة: )ت

)كلية  "ةدراسة  للمواد المالئة القديمة ومخاطر إزالتها  مع تقيم للمواد المالئة الحديث"، ابتهال محمود منتصر محمد .1

 جامعة المنيا( -الفنون الجميلة 

، "دراسة فاعلية مثبطات الضوء فى حماية أسطح األخشاب تطبيقا على أحد إلهام كريم محمد نور الدين محمد .2

 "المختارة النماذج

ً على شيماء محمد عباس مرسى .3 ، "األساليب المتبعة إلزالة الورنيشات الحديثة المطبقة على اآلثار الخشبية تطبيقا

 جامعة المنيا( -)كلية الفنون الجميلة " أحد النماذج المختارة

كيميائي والخواص الميكانيكية "تقييم تأثير التقوية بالمواد السليلوزية على التركيب ال عال محمود محمود محمد يونس، .4

 لألخشاب األثرية الجافة تطبيقا على أحد النماذج المختارة"

"دراسة مقارنة لتقييم اللواصق المختلفة في ترميم األثاث الخشبي المطعم  عمرو صالح عبد الهادي عبد الفتاح، .5

 بأسلوب الماركتري مع التطبيق على أحد النماذج المختارة."

دراسة علمية لتقييم الحوامل البديله من االخشاب الصناعية لاليقونات القبطية تطبيقا على ، "حمدفاطمة مجدى على أ .6

  "احد النماذج المختارة

دراسة تلف األخشاب األثرية المصابة ببعض أجناس فطريات العفن اللين مع تقييم " ،كريم محمد السيد احمد حمودة .7

 "ى أحد النماذج المختارة(لخطة العالج المقترحة، )والتطبيق العملي عل

"دراسة تجريبية لتقييم استخدام بعض المواد النانوية على تقوية طبقة الشيد الطينى ، محمد رجب إبراهيم شوربجى .8

  المطبقة على التوابيت الصفراء، تطبيقا على أحد النماذج المختارة"

اد النانوية فى تقوية األخشاب األثرية ، "دراسة مقارنة لتقييم استخدام بعض الموهند بيومى محمد محمد دسوقى .9

 الملونة   تطبيقا على أحد التوابيت الخشبية بالمتحف المصري الكبير"
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 المحكمة العلمية الرسائل

"دراسة تجريبية مقارنة لتقييم تأثير بعض الزيوت العطرية النباتية و المبيدات الكيميائية  أحمد،دينا يحيى محمود  .1

 "تطبيقا على أحد النماذج المختارة مقاومة التلف الحشرى على المنسوجات البروتينية األثرية، الحشرية النانوية فى

 2022  جامعة القاهرة –دكتوراة 

 "دراسه تجريبيه مقارنة بين استخدام المواد النانوية غير العضوية و المركبه لترميم حسناء عبد ربه محمد عبد ربه .2

 2022جامعة القاهرة   -ماجستير -" على نموذج مختار( الجصيات الملونه المتحفية )تطبيقا

 –" األثر األوروبى على الطراز العثمانى فى المساجد و اإلستفادة به فى التصميم الداخلى" تغريد عبد الحميد محمد،  .3

 2021جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقة  –دكتوراة 

ة لتقييم استخدام اإلنزيمات المحملة على جزيئات نانومترية دراسة تجريبي "، محمد بهي الدين محمد أحمد البحيرى .4

ً على بعض النماذج المختارة صوفية المصبوغة بصبغات طبيعيةال في تنظيف المنســـوجات  -ماجستير -"تطبيقا

 2021جامعة القاهرة  

خشبيه و نقلها على تقييم طرق إستعدال و نزع اللوحات الزيتيه ال"، جيالن محمود جمال محمد عبد الهادى سلطان .5

 2021  جامعة القاهرة –دكتوراة  "تطبيقا على إحدى اللوحات المختارة –حوامل بديله 

تقنيات صناعة المخطوطات الورقية باليمن وطرق العالج والصيانة والعرض تطبيقاً على نماذج " ،إلهام صالح أحمد .6

 2020  جامعة القاهرة –دكتوراة  - "مختارة

، "دراسة تأثيرخواص اآلثار الخشبية المطعمة على معدالت تلف مواد التطعيم من عبد هللا سنوسىعلى نادية  .7

   2019جامعة الفيوم  -ماجستير -العصر العثمانى و طرق عالجها و صيانتها، تطبيقا على أحد النماذج المختارة"

الخشبية المغطاة بطبقة من الراتنج  ، "دراسة تجريبية لعالج و صيانة اآلثارد المنعم محمد عبد المنعم محمد جمعهبع .8

   2019جامعة الفيوم  -ماجستير - األسود تطبيقا على أحد النماذج المختارة"

، دراسات تجريبية لتقييم كفاءة بعض المواد و الطرق المستخدمة فى تنظيف إبراهيم على إبراهيم النجار .9

  2019جامعة القاهرة  -ماجستير -نماذج المختارة"التاريخية تطبيقاعلى بعض ال المخطوطات الورقية و جلود الكتب

 –دكتوراة  -" "دراسة التقدير الكمى لبهتان األلياف المصبوغة مع عمل تطبيقات عملية"صفاء الشحات راشد،   .10

 2018  جامعة القاهرة

بات اللونى لبعض ، "دراسة علمية تجريبية لتقييم تاثير المعالجات الفيزيوكيميائية على معدالت الثإيمان بدرى موسى .11

 –دكتوراة  -"مع تطبيقات عملية فى هذا المجال -بيعية على المخطوطات السيليلوزية الصبغات والملونات  الط

 2018  جامعة القاهرة

"دراسة تجريبية لتقييم بعض مواد و طرق التحكم فى زيادة الرطوبة فى مصطفى إسماعيل مصطفى عبد الوهاب،  .12

 2018 جامعة القاهرة  -ماجستير - ملى على مومياء أثريةالمومياوات مع التطبيق الع

دراسات تجريبية على تأثير بعض بيئات الدفن على خواص العظام و طرق معالجتها السيد العربى أحمد كيرة،  حنان .13

 2017جامعة القاهرة   - ماجستير -تطبيقاً على بعض العظام األثرية -

"دراسات تجريبية لتقدير متبقيات بعض المبيدات المستخدمة للحد من  ،السيدة نفيسة إبراهيم المصيلحى إبراهيم .14

 –التحلل الفطرى للمخطوطات الرقية و المشغوالت الجلدية التاريخية مع التطبيق العملى على نموذج مختار" 

 2016جامعة القاهرة  –دكتوراة 

ى تنظيف المنسوجات اآلثرية المصبوغة "الظروف غير المالئمة الستخدام اإلنزيمات فإبراهيم حامد محمد الخولى،  .15

 2015 جامعة القاهرة –دكتوراه  -طبيعيا " المقترحات و الحلول" 

ً  التأثير "نفين كمال فهيم،  .16 دكتوراه  -مختارة"  نماذج على المتلف لألشعة غير المرئية على المنسوجات األثرية تطبيقا

 2015 جامعة القاهرة –

، " دراسة علمية لظاهرتى التشرخات و الكراكلير باللوحات الزيتية و طرق ترميمها فاطمة عبد هللا عبد العزيز دريع .17

 2015 -جامعة القاهرة  -ماجستير  -تطبيقا على إحدى اللوحات المختارة" 

كلية  -ماجستير  -، "دراسة لطرق نقل و عرض و تخزين القطع األثرية العضوية" شيماء محمد عباس مرسى .18

 2015 -ة المنيا جامع -الفنون الجميلة 

دراسه تطبيقيه على احد المساجد  -األثرية و صيانتها : "عالج و صيانة األعمدة الخشبية السيد محمد دياب سالم .19

 2014 -جامعة سوهاج  -ماجستير  -العثمانيه بمدينة جرجا" 

الحوامل العضوية و  ، دراسة العالقة بين التحليل التقنى للطبقات اللونية المنفذة على بعضحسام رجب أحمد سليم .20

 2013 -جامعة سوهاج  -ماجستير  -طرق عالجها و صيانتها 
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: "دراسة تجريبية لتقييم و تطوير العجائن المستخدمة فى ملء ثقوب السيدة نفيسة إبراهيم المصيلحى إبراهيم .21

 2012 -جامعة القاهرة  -ماجستير  - المخطوطات الرقية تطبيقا على إحدى النماذج األثرية"

دراسة تقنيات وعالج وصيانة منسوجات القطيفة المطرزة باسلوب "السيرما" باستخدام ، "يا على عبد العال السيددال .22

 2012 -جامعة القاهرة  -ماجستير  -تطبيقا على غطاء مدخل او ستارة من العصر العثمانى"  –الخيوط المعدنية 

رية داخل المخازن المتحفية، تطبيقا على تمثال خشبى "دراسة فى عالج وصيانة التماثيل الخشبية األثمحمود سالم،  .23

 2012 -جامعة سوهاج  -ماجستير  - من الدولة القديمة بمخازن اآلثار بسوهاج

، " دراسة تطبيقية لترميم و صيانة األسقف الخشبية المغطاه بطبقة من الكانفاس الملون تطبيقا على خديجة أدم توه .24

 3201 -جامعة القاهرة  -ماجستير  -القاهرة" قصر األمير آلناق الناصرى بمدينة 

، "دراسة تجريبية على بعض مواد و طرق معالجة مظاهر التلف الناتجة عن التأثيرات رشدية ربيع على حسن .25

 -جامعة القاهرة  -دكتوراه  -تطبيقا على بعض النماذج المختارة"  -المتبادلة لجلود الكتب نباتية الدباغة و الورق 

2012  

، "دراسة فى العالقة بين تمدد و إنكماش الخشب و مركباته الكيميائية مع عمل تطبيقات حمد فوزى عبد السالممراد م .26

 -جامعة القاهرة  -ماجستير  -عملية فى العالج و الصيانة على نماذج مختارة من األخشاب الحاملة  للطبقة اللونية" 

2011 

يانة الكرتوناج فى العصر اليونانى الرومانى تطبيقا على أحد ، "دراسة تقنية و عالج و صنجاح رجب أبو سيف سيد .27

 2011 -جامعة القاهرة  -ماجستير  -النماذج المختارة" 

، "دراسة عالج وصيانة اللوحات الزيتية المنفذة على حوامل خشبية تطبيقا علي إحدى ياسمين محمد علم الدين فتحى .28

 2010 -لقاهرة جامعة ا -ماجستير  -اللوحات الزيتية المختارة" 

 

 :و الخبرات األخرى  بعض األنشطة

 : حلقات فى اآلثار باللغة األلمانية1998 –البرنامج األوروبى  –معدة و مقدمة برامج فى اإلذاعة المصرية  -

عضو اللجنة المنظمة فى الدورة التدريبية الرابعة فى مجال اآلثار لوفود دول الكومنولث )دولة كازاخستان( مارس  -

 عاون بين جامعة القاهرة و وزارة الخارجية()ت 2005

)تعاون بين أكاديمية البحث  2005عضو اللجنة المنظمة للتدريب المكثف فى مجال صيانة المقتنيات األثرية مايو   -

 العلمى بمصر، مراكز البحوث اإليطالية و جامعة القاهرة(

 جيزة عبر العصور"جامعة القاهرة "ال –عضو اللجنة المنظمة فى مؤتمر كلية اآلثار  -

 2019سبتمبر  – 2013ة القاهرة أكتوبر عجام –كلية اآلثار  –نائب مدير وحدة ضمان الجودة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السرية الذاتية أ.د. نسرين حممدد نبيل احلديدى 15

 

   الكشافة و المرشدات: مجال فىأنشطة خدمة مجتمعية 

 

 األوسمة و األنواط من جمعية المرشدات المصرية

 (1997) نوط الشكر -

 (2001) النسر الفضى -

 (2004) ضيةالسمكة الف -

 

 التدرج فى المرشدات

 1986مرشدة منذ  -

 1993-1989مساعدة المفوضة الدولة من  -

 2001-1993عضو مجلس إدارة بجمعية المرشدات المركزية  -

 )االتحاد العام للكشافة والمرشدات( 2001-1994المفوضة الدولية للمرشدات من  -

 1996 -1993للمرشدات و فتيات الكشافة من  عضو لجنة الشابات عن الدول العربية فى الجمعية العالمية -

 1994عضو فى اللجنة التنظيمية للمخيم الدولى " السالم للجميع"  -

    1994-)إستشارة الشباب( بالقاهرة  –ممثلة للجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة فى مؤتمر السكان  -

لندن  –الكشافة فى الدائرة المستديرة عن الصحة اإلنجابية  ممثلة للدول العربية و الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات -

1995 

 1996عضو شرفى فى الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة منذ  -

 1997 –عضو فى اللجنة التنظيمية للمخيم العربى الرابع عشر فى مصر  -

 1999افة عن عام أحد محكمى جائزة أواليف التابعة للجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكش -

 2000 -إثيوبيا –ممثل للمنظمات الشبابية غير الحكومية فى ندوة الشباب فى مقر األمم المتحدة بأديس أبابا  -

 2000لندن  –مراجع لكتاب "البعد الروحانى" للجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة  -

 مدربة بالجمعية العالمية للمرشدات -

 2007-2001لحكومية لألتحاد العام للكشافة و المرشدات منذ عضو بلجنة المنظمات غير ا -

 2002الفلبين  –عضو فى وفد مصر فى المؤتمر العالمى للمرشدات الحادى و الثالثين  -

 2004سلطنة عمان  –عضو فى وفد مصر فى المؤتمر العربى للمرشدات السابع عشر   -

 2007حتى عام  2004التى بدأت عام عضو اللجنة العربية لإلقليم العربى للمرشدات فى الدورة  -

 2005لندن  –عضو فى اللجنة المنظمة و مدربة بسيمينار جوليت لو  -

و  2005/2006و  2004/2005رائدة لجنة جوالة )مستشار لجنة الجوالة( كلية اآلثار فى األعوام الدراسية  -

 2010/2011، 2009/2010،  2009 /2008و  2007/2008و  2006/2007

  –لدائرة المستديرة لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافة مشاركة فى ا -

 2005لندن 

 كعضو لجنة عربية 2005القاهرة  –حضور اإلجتماع األربعون للجنة العربية للمرشدات  -

 2005القاهرة  –عضو اللجنة المنظمة لتدريب قادة العراق  -

 2005القاهرة  –فوضات" التابعة لألقليم العربى مدربة فى "دورة تدريب الم -

  2006القاهرة  –مدربة فى " الدورة المكثفة لتدريب قائدات العراق"  -

 كعضو لجنة عربية 2006بيروت  –حضور اإلجتماع الحادى و األربعون للجنة العربية للمرشدات  -

 2006القاهرة  –مدربة فى المنتدى "العربى األفريقى األول للشابات"  -

 2007مايو  – 2006نائبة رئيسة اللجنة العربية للمرشدات من نوفمبر  -

 كعضو لجنة عربية 2007القاهرة  –حضور االجتماع الثانى و األربعون للجنة العربية للمرشدات  -

 2011العربى المشترك فى دولة ماليزيا  –عضو فى اللجنة المخططه للتدريب األسيا باسيفيك  -

ديسمبر  – 2010أغسطس  -العام للكشافة و المرشدات و المفوضة الدولية للمرشدات  عضو مجلس إدارة باإلتحاد -

2014 

  2012مشاركة فى الدورة التجريبيه للتعليم األلكترونى بالجمعية العالمية للمرشدات، مارس  -

 2013أغسطس  –للمرشدات بسلطنة عمان  20اإلقليمى  رئيسة وفد مصر فى المؤتمر العربى -

  2020 – 2016، 2016 -2013شيحات بالجمعية العالمية للمرشدات فى الدورة من عضو لجنة التر -
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 2015مايو  –القاهرة  –مشاركة فى مؤتمر رؤية و إستراتيجية الكشافة المصرية  -

 2016سبتمبر  -دولة قطر  -للمرشدات  21مشاركة كعضو لجنة الترشيحات فى المؤتمر العربى اإلقليمى  -

 2019سبتمبر  -تونس -للمرشدات  22يحات فى المؤتمر العربى اإلقليمى مشاركة كعضو لجنة الترش -

 

 

 ممثلة لمرشدات جمهورية مصر العربية فى أنشطة إرشادية:

(، الواليات المتحدة األمريكية 1988(، المغرب )1987ليختنشتين ) ،(1986)العريش بالميليون نخلة مشروع 

(1989) 

 (2013 ،2004(، سلطنة عمان )2002(، الفلبين )1997الدانمارك  ) كقائدة لوفد مصر فى

 
 

 


