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 اٌزاريخيشح ـــــــــــاٌغ

                                         

                                             شخصيخ:اٌجيبٔبد اٌأوال :  

  سيهبَ ػذًٌ عبٌُ أثى اٌؼال ُ:ـــــــــــــاالع

 4/6/7711 : اٌّيالدربسيخ 

 اٌجٕغيخ : ِصشيخ

 اٌذيبٔخ : ِغٍّخ

 تجزّبػيخ : ِزضوتجخاٌحبٌخ اال

  002/01002092208اٌزٍــــــــيفىْ :  

  Reham.Salim@mu.edu.eg :اٌجشيذ االٌىزشؤي 

                          dr.reham7@yahoo.com 

 تجبِؼخ إٌّيب –اٌفٕىْ اٌجّيٍخ  وٍيخ  : ىاْـــــــــاٌؼٕ

   اٌصىس اٌجذاسيخرشِيُ :  اٌزخصص اٌذليك
 

 (أوال األحذس )خ اٌحصىي ػٍيهب واٌجهخ اٌّبٔحخ  صبٔيب: اٌذستجبد اٌؼٍّيخ وربسي

 

 اٌزخصص بٌخــــــــــــــــــػٕىاْ اٌشع خاٌذستجخ اٌؼٍّي

 

عٕخ اٌحصىي 

 ػٍي اٌذستجخ

 اٌجبِؼخ اٌىٍيخ-اٌّؼهذ

 

رشِيُ اٌصىس اٌجذاسيخ ثبٌؼّبسح  اٌذوزىساٖ

 اٌجٕبئضيخ ثّٕطمخ رىٔب اٌججً ثبٌّٕيب

 إٌّيب اٌفٕىْ اٌجّيٍخ   َ 0272

أصش اٌجيئخ اٌّحيطخ ػٍىً اٌفغجفغىب   اٌّبتجغزيش

 اٌمجطيخ وغشق ػالتجهب

 إٌّيب  اٌفٕىْ اٌجّيٍخ  َ  0225

 

 

 . األحذس أوالصبٌضب : اٌزذسط اٌىظيفي 

 

 تجهخ اٌؼًّ

 

 اٌىظيفخ

 

 اٌىٍيخ-اٌّؼهذ

 

 ِذح اٌخجشح

 

 تجبِؼخ إٌّيب

 

 أعزبر ِغبػذ

وٍيخ اٌفٕىْ اٌجّيٍخ -لغُ اٌزشِيُ   
 

 7 ػبَ

 ِذسط  تجبِؼخ إٌّيب

 وٍيخ اٌفٕىْ اٌجّيٍخ -لغُ اٌزشِيُ 

 عٕىاد 6
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 ِذسط ِغبػذ تجبِؼخ إٌّيب 

 وٍيخ اٌفٕىْ اٌجّيٍخ -لغُ اٌزشِيُ 

 عٕىاد 5

 ِؼيذح تجبِؼخ إٌّيب

 وٍيخ اٌفٕىْ اٌجّيٍخ -لغُ اٌزشِيُ 

 5 عٕىاد

 

 أوي األحذس . واٌذوسيبد الدثبٌّج اٌؼٍّيخ إٌّشىسح ألثحبسساثؼب : ا

  

 أوال األحذس .األثحبس اٌؼٍّيخ إٌّشىسح في اٌّؤرّشاد وإٌذواد  :  خبِغب  

تاريخ  وان البحثــــــــــــعن
 النشر

المؤتمر أواسم الندوة   مكان المؤتمر 
 

نوع المشاركة 
 )بحث/بوستر/

 حضور(
ِيُ ربثىد خشجً رأسيخ ورش -7

 ِصشي ثىًٌ وشوَ
صمبفبد ِؤرّش  0276

اٌّزىعػ فً اٌفٕىْ 

 واٌؼّبسح

وٍيىىىىىىىىىخ اٌفٕىىىىىىىىىىْ 

تجبِؼىىىخ  –اٌجّيٍىىىخ 

 اإلعىٕذسيخ

 ثحش

0- Detachment of Coptic 

mural painting in a 

hermitage inside the 

southern side of stepped 

pyramid of Saqqara , 

Egypt 

ِؤرّش اٌزشِيُ اٌذوًٌ  0275

 اٌشاثغ

وٍيىىىىىىىىىخ اٌفٕىىىىىىىىىىْ 

تجبِؼىىىخ  –اٌجّيٍىىىخ 

 إٌّيب

 ثحش

ٍىىىىىىر اٌصىىىىىىىس اٌجذاسيىىىىىىخ . ر -3

دساعىىىخ حبٌىىىخ اٌصىىىىس اٌجذاسيىىىخ 

ثىٕيغخ اٌمذيظ أثى فبٔب ثذيش أثىى 

 -فبٔىىىىب ثصىىىىحشا  نىىىىىس ثبٌّٕيىىىىب 

 ِصش

اٌّؤرّش اٌغبدط  0273

ػشش ٌإلرحبد اٌؼبَ 

 ٌآلصبسييٓ اٌؼشة

 ثحش ششَ اٌشيخ

 اٌّجٍخ أو اٌذوسيخ ربسيخ إٌشش ػٕــــــــــــــــــــــــــــــىاْ اٌجحش

رشِيُ وزٍخ حجشيخ ِصىسح ِٓ ِذخً ِمجشح سع   -7

 ِصش -شيجغظ ثغمبسح 

 

 ىَ اإلٔغبٔيخِجٍخ اآلداة واٌؼٍ 0271

 (55اٌؼذد )

0- THE CONSERVATION OF AN 

EGYPTIAN POLYCHROME WOOD 

COFFIN FROM LATE PERIOD . 

2016 EJARS 

 

 

دساعخ ورحٍيً اٌزصىيش اٌجذاسي ثأعمر اٌمصىس   -3

 –اٌزبسيخيخ اٌّزأصشح ثبٌطشص األوسوثيخ ثّحبفظخ إٌّيب 

صؼيذ ِصش )ِٕهجيخ ػٍّيخ ِمزشحخ ٌٍزشِيُ 

 زأنيً(واٌ

 -ِجٍخ اإلرحبد اٌؼبَ ٌآلصبسييٓ اٌؼشة  2015

 اٌؼذد اٌغبدط ػشش
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 أوال األحذس . ٌشعبئً اٌؼٍّيخإلششاف ػًٍ ا: ا عبدعب  

 
 اسم الباحث

 

 

الدرجة 
 العممية

 

 عنوان الرسالة
 

 

 تاريخ التسجيل
 

تاريخ 
 المناقشة

ػّىىىش عىىىيذ ػٍىىىً  -7

 حغيٓ

دساعىىىىخ ػىاِىىىىً وِظىىىىبنش اٌزٍىىىىر ثبٌصىىىىىس  اٌّبتجغزيش

اٌجذاسيىىىىخ ثّٕطمىىىىخ فشيىىىىضس ثبٌّٕيىىىىب وغىىىىشق 

 ػالتجهب " رطجيمب ػًٍ إحذي اٌّمبثش "

70/6/0271  

ش سأفىىىىىىىىذ ػجيىىىىىىىى -7

 ِحّىد شؼجبْ

رٍر وػالط اٌزضتجيجبد اٌغطحيخ فىً اٌخىضف  اٌّبتجغزيش

رو اٌجطبٔىىبد اٌٍّىٔىىخ " دساعىىخ رطجيميىىخ ػٍىىً 

ثؼىىىط إٌّىىىبرط اٌٍّّىويىىىخ ثّزحىىىر اٌفٕىىىىْ 

 تجبِؼخ حٍىاْ –اٌزطجيميخ 

77/5/0275  

ٔيشٖ ِحّىد ػجىذ  -0

 اٌغّيغ

رمىيىىخ اٌضخىىبسف اٌٍّىٔىىخ ثىىبٌجيىد اٌجٕبئضيىىخ  اٌّبتجغزيش

اٌطىىىشق اٌزمٍيذيىىىخ واٌحذيضىىىخ  –ثزىٔىىىب اٌججىىىً 

 دساعخ ِمبسٔخ

77/4/0275  

نىىىىىىىىىبتجش ٔجيىىىىىىىىىً  -3

 إثشانيُ

دساعىىىخ رٍىىىر أسظىىىيبد اٌفغيفغىىىب  ثبٌّجىىىبًٔ  اٌّبتجغزيش

األصشيخ اإلعالِيخ وغشق صيبٔزهب رطجيمب ػٍىً 

أسظيخ ِغجذ تجىبًٔ ثىه األشىشفً ِىٓ اٌؼصىش 

 ً .اٌٍّّىو

74/5/0270  

 

 

 (أوال األحذس ).يخ ثبٌىٍيخ ـــــاٌزذسيغشاد ــــــــاٌخج:  ب  عبثؼ

 

 

 ُـــــــاٌمغ

 

 

 ِغّي اٌّمشس

 

 

 اٌفشلخ اٌذساعيخ

 

 

اٌفصً 

 اٌذساعي

 

 

 اٌغـــــــٕخ

 

 

 

 

 

 اٌـزشِيُ

والثانى األول الثانية تكنيك الصور الجدارية  2017-2018 

 2018-2017 األول الثانية نصوص ومصطمحات بمغة أجنبية

واٌضبًٔ األول اإلػذادي اٌزشِيُ  2017-2018 

 6102-6102 األول الثانية نصوص ومصطمحات بمغة أجنبية

:  6101 األول والثانى الثانية تكنيك الصور الجدارية
6102 

:  6101 األول والثانى الثالثة عالج وصيانة الصور الجدارية
6102 

 6102-6102 األول والثانى الثانية حجارعالج وصيانة األ
 6102-6102 األول والثانى الثالثة ترميم وصيانة المبانى األثرية
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 6102-6106 األول الثانية فن المتاحف
 اٌزصىيش

)شؼجخ 

 تجذاسي(

بقسم  –الثالثة  التصوير الجدارى 
 التصوير

:  6100 األول
6102 

 

 أوال األحذس ط اٌىٍيخ :خبساٌخجشاد اٌزذسيغيخ : صبِٕب          

                        

 

 ُـــــــاٌمغ

 

 

 ِغّي اٌّمشس

 

 

 اٌفشلخ اٌذساعي

 

اٌفصً 

 اٌذساعي

 

 اٌغـــــــٕخ

 األثارقسم  –كمية اآلداب 
 )شعبة اليونانى الرومانى(

 6100-6101 الثانى الرابعة الترميم
6100-6106 
6102-6102 

 

 

 (أوال األحذس) اٌؼٍيبذساعبد بٌىٍيخ وخبستجهب ٌٍ: اٌخجشاد اٌزذسيغيخ ث ب  ربعؼ

 

 

 ُـــاٌمغ

 

 

 اعُ اٌّمشس

 

-دثٍىَ

-ِبتجغزيش

 دوزىساٖ

 

 اٌجبِؼخ

 

 

 اٌؼبَ اٌذساعي

 

-الفنون الجميمة  تمهيدى ماجستير دراسة حقمية فى ترميم األثار الترميم
 المنيا

6102  :6108 

نصوص ومصطمحات بمغة  الترميم
 أجنبية

-لفنون الجميمة ا تمهيدى ماجستير
 المنيا

6102-6102 
 

 

         

  ِحٍيخ ( -إلٍيّيخ – ػبٌّيخاٌزمذيش ) اداٌجىائض اٌحبصً ػٍيهب وشهبد:  ػبششا            

 

 أكتوير ألوائل الجامعات  6تكريم جامعة  -

 
 األحذس أوال( واٌذساعبد اٌحشح ) واٌذوساد اٌزّٕىيخ إٌذوادػشش :  حبدياٌ

 

 :سيظ واٌميبداد ِٓ خالي ػذح دوسادع رّٕيخ لذساد أػعب  نيئخ اٌزذاالشزشان فً ِششو -7

 

 . ٔظُ االِزحبٔبد ورمىيُ اٌطالة 

 . ًٍّإٌشش اٌؼ 

 . ًاٌزخطيػ اإلعزشاريج 

 . ًاٌفبساث 

 . ًأشب  ِىلغ اٌىزشؤً شخص 

 . االرجبنبد اٌحذيضخ فً اٌزذسيظ 
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 . ِهبساد االرصبي اٌفؼبي 

 . ِهبساد اٌؼشض اٌفؼبي 

 ٌيت اٌجحش اٌؼٍّي .رّٕيخ أعب 

 رىويذ اٌجىدح واالػزّبد . 

 رّٕيخ آداة وأخالليبد اٌّهٕخ . 

 أصىي اٌزذسيظ 

 . ICTPاٌذوسح اٌزذسيجيخ فً اٌحبعت  -0

 .  Internet اٌذوسح اٌزذسيجيخ فً شجىخ اٌّؼٍىِبد  - -3

 .  EPE دوسح اٌٍغخ اإلٔجٍيضيخ  -4

 

 ِشبسوخ ِجزّؼيخ.. اٌخ ( –ّهٕيخ اٌنٍيخ واألد جّؼيباٌػعىيخ  –) ٔذواد   األٔشطخ اٌّجزّؼيخػشش :  ضبًٔاٌ

 

 ػعى ثجّؼيخ األصشييٓ اٌؼشة . -7

،  0271-0276تجبِؼخ إٌّيب ٌؼبًِ  –ِٕغك اٌجىدح ثبٌمغُ اٌؼًٍّ ثىٍيخ اٌفٕىْ اٌجّيٍخ  -0

0271-0275. 

 . 0276 إٌّيب –ٔذوح ) دساعخ أعبٌيت اٌزصىيش اٌجذاسي ( اٌّزحر اآلرىًٔ اٌميبَ ثئٌمب   -3

 . 0275تجبِؼخ إٌّيب  –عيش االِزحبٔبد ثىٍيخ اٌفٕىْ اٌجّيٍخ ػعى ٌجٕخ  -4

 .0275حعىس وسشخ ػًّ )أػّبي اٌىٕزشوي( ثّمش وحذح ظّبْ اٌجىدح ثىٍيخ اٌفٕىْ اٌجّيٍخ  -5

 . 0274اٌّشبسوخ فً رشِيُ اآلصبس اٌّخزٍفخ ثّىلغ عمبسح ِٕز ػبَ  -6

 . 0225تجبِؼخ اٌمبنشح  –حعىس دوسح رذسيجيخ ٌٍحفبظ ػًٍ اٌزشاس اٌضمبفً ثىٍيخ اآلصبس  -1

 . 0220اٌّشبسوخ فً رٕظيُ اٌّؤرّش اٌؼًٍّ وِزحر اٌفٕىْ اٌجّيٍخ ثجبِؼخ إٌّيب  -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


