
 السيرة الذاتية                                              

 

  . االسم: احمد سعيد عثمان بدر* 

 .3/01/0791تاريخ الميالد:* 

 . جامعة القاهرة -سالميةثار إآ قسم -ثارالجامعي:ليسانس آالمؤهل * 

 . * التقدير العام : جيد جدا _ المركز األول فى السنة النهائية

 .0771تخرج:مايو تاريخ ال *

 .1/3/1991نهيت الخدمة العسكرية ) قدوة حسنة ( بتاريخ أ     

 الخبرات العلمية: *

الذين لم يتم تكليفهم بتاريخ  كاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا ألوائل الخريجينعلي منحة أحاصل *

09/3/ 0779. 

 .0771/  0779قاهرة كباحث متفرغ للعام الجامعيعلي منحة جامعة ال لصاح *

 . دور مايو 0779حاصل علي تمهيدي ماجستير عام  *

سالمية بتقدير عام ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة علي إلحاصل علي درجة الماجستير في اآلثار ا *

عن موضوع "التطور المعمااري  10/9/0777بتاريخ  وتبادلها مع الجامعات األخرى امعةنفقة الج

 ."إسماعيلعهد  إلىد محمد علي والعمراني بالقاهرة من عه

* حاصااال علاااي منحاااة جامعاااة القااااهرة للتفااارغ للدراساااات العليااااا درجاااة الااادكتورا   للعاااام الجاااامعي 

1111/1110. 

جامعة القاهرة بتقادير عاام ممتااز  -سالمية من كلية اآلثار علي درجة الدكتورا  في اآلثار اإل* حاصل 

ر العمراني و المعماري بمديناة موضوع "التطوعن  19/1/1112بتاريخ مع مرتبة الشرف األولى 

 .سكندرية من عهد محمد على الي عهد اسماعيل" اإل

بحاث علمية متخصصة في بأ شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية سواء بالحضور أو *

 . سالميةاإلالعمارة 

 

 : الخبرات العملية *

ولمادة عشارة اشاهر بمشاروع الكشاف عان  0777 -0771فترات متقطعة فاي العاامين  عملت على *

 –القطاائع  –العساكر  –ا الفساطاط  اإلساالميةصالح الدين األياوبي المحيطاة بعواصام مصار  أسوار



القاااهرة   وخاصااة فااي المنطقااة الممتاادة ماان الدراسااة وحتااى القلعااة " منطقااة بااا  الااوزير والاادر  

 . ون بين المجلس األعلى لآلثار ومنظمة األغاخان للعمارةاألحمر" وذلك بالتعا

التابع للمجلس األعلي لآلثار وذلك في   بمركز الدراسات األثرية بالقلعة1110عملت لمدة عام اسنة *

 . قطاع البحث العلمى بالمركز

 . م1111عام  م و حتي0771آثار بكلية اآلثار جامعة القاهرة من عام اخصائي  *

 . م1112 -م 1111عامي  االسكندرية جامعة –آدا  دمنهور كلية  –عد آثار اسالمية مدرس مسا *

 . 1112جامعة دمنهور من  -كلية آدا    -آثار اسالمية * مدرس 

 وحتى اآلن. 1101 -2 -10من جامعة دمنهور  -كلية آدا    -* أستاذ مساعد آثار إسالمية 

جامعة االسكندرية وكاذلك  -عها المختلفة في كلية اآلدا  انتدبت لتدريس مواد اآلثار االسالمية بفرو *

 . جامعة دمنهور  -تربية والحضارة االسالمية و مدخل لعلم اآلثار بكلية ال تاريخ مواد ال
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