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 المؤهالت العلمیـة
 

ا جامعة  ان ة  –أوفییدوا، إس الفلسفة واآلداب:ل  
 

  ريخ الفن، اه يف األداب من ) دكتور 2015(مايو  إسبانيا. - جامعة اوفييدواقسم 
 )10  يل  2013سبتمرب شهر؛ الستكمال  22) حاصل علي منحة علمية ملدة 2105يوليو  10ا

 إسبانيا، ضمن مشروع "إيرامسوس موندس" (ميداستار).-دراسة الدكتوراه جبامعة أوبييدو
 )13  مرب ا عن طريق االنرت 2013نوف نت موضوع رسالة الدكتوراه بعنوان: "مفهوم اهلنو ) سجلت رمسيً◌ 

اية الدولة احلديثة"، جامعة أوبييدو  إسبانيا.-يف مصر القدمية حيت 
 )18  مرب ) سجلت ورقياً◌  موضوع رسالة الدكتوراه بعنوان: "مفهوم اهلنو يف مصر القدمية حيت 2013نوف

 إسبانيا.- اية الدولة احلديثة"، جامعة أوبييدو
 

اجامعة  :لة اآلداب – ن  

 )29  مرب ) سجلت رمسياً◌  موضوع رسالة الدكتوراه بعنوان: "مفهوم اهلنو يف مصر القدمية حيت 2011نوف
ر اية الدولة احلديثة"،   جامعة طنطا.-كلية اآلداب –قسم اآل

 

ة  ر:لة اآلداب فرع دمنهو  –جامعة اإلسندر  
 

 )يو اآلر املصرية  ريخ واآلر املصرية واإلسالمية شعبةماجستري يف اآلداب من قسم التا )2010يول
  تقدير ممتاز. القدمية

 ) ر املصرية واإلسالمية (شعبة  )2003مايو ا من قسم التاريخ واآل ليسانس آداب بتقدير عام جيد جدً◌ 
ر املصرية القدمية)،  يناآل ا ث ل  علي القسم، والثالث علي الكلية. ا

ر مصرية قدمية. -  ختصص: آ
 التخصص الدقيق: اللغة املصرية القدمية (اخلط اهلريوغليفي). -   
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ة   :لة اآلداب –جامعة اإلسندر
  ر املصرية القدميةل هيلية يف اآل  :دراسات 

ر املصرية واإلسالمية : 2004عام  )1( ا من قسم التاريخ واآل متهيدي ماجستري بتقدير عام جيد جدً◌ 
 يف املواد:

 ة.نصوص مصرية قدمي -
ر املصرية. -  موضوع خاص يف اآل
 موضوع خاص يف احلضارة املصرية. -
 لغة أوروبية حديثة. -
 مناهج حبث. -
 قاعة حبث. -
 تدريب عملي. -

 اجتاز املواد اآلتية للتسجيل لدرجة الدكتوراه نظام الساعات املعتمدة:: 2010عام  )2(
 اللغة املصرية القدمية (اخلط الدميوطيقي). -  
 يف العصر املتأخر ةنصوص هريوغليفي -  
 الفن يف العصر املتأخر. -  

فيال  تدرج الو
ر املصرية واإلسالمية حيت االن) مدرس 2015/5/11( كلية  ،اآلر املصرية القدمية بقسم التاريخ واآل

 اآلداب جامعة دمنهور.
يل  27/7/2010( - ر املصرية ا ) مدرس مساعد2015/5/11إ لقدمية بقسم التاريخ واآلر املصرية اآل

 اآلداب جامعة دمنهور.كلية   ،واإلسالمية
يل  27/2/2004( - ر املصرية معيد )27/7/2010إ  واإلسالمية، اآلر املصرية القدمية بقسم التاريخ واآل

 كلية اآلداب بدمنهور جامعة اإلسكندرية.
-  
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 الخبرة العلمة
 :محاضرات 
"اآلر والسياحة يف  بعنواناهليئة العامة لالستعالمات مبركز إعالم كفر الدوار ندوة ) 17/4/2013( -

 مصر".
يف إطار "احلضارة املصرية القدمية"  بعنوان مبدرسة أمحد زويل الثانوية بنني) حماضرة 2013(يناير  -

تم  .عاملشاركة اتمعية وخدمة ا
 "،يون القدماء وثقافة استخدام الربدياملصر  : "بعنوان Data show) حماضرة 21/3/2012( -

ر املصرية القدمية  جامعة دمنهور. -، بكلية اآلدابضمن النشاط الثقايف األثري لشعبة اآل
مناذج من الدولة  -جولة داخل املتحف املصريبعنوان: " Data showحماضرة  )15/3/2010( -

ر املصرية "، متحف الكلية التعليمي لطالب شعبة اآلر، ضمن االقدمية لنشاط الثقايف األثري لشعبة اآل
 القدمية.

"، متحف الكلية التعليمي مقربة توت عنخ أمونعن " Data showحماضرة  )9/11/2009( -
 لطالب شعبة اآلر، ضمن النشاط الثقايف األثري لشعبة اآلر املصرية القدمية.

 "، متحف قابر املصرية القدميةمناذج ملناظر املعن " Data showحماضرة  )2009أكتوبر ( -
 الكلية التعليمي لطالب شعبة اآلر، ضمن النشاط الثقايف األثري لشعبة اآلر املصرية القدمية.

 :مقاالت منشورة 
- Furniture Industry through the Real Models and Scenes in the ancient Egyptian 
Art: Chairs, Stools Models, Res Mobilis, Revista internacional de investigación en 
mobiliario y objetos decorativos, Res Mobilis. Oviedo University Press. ISSN: 2255-2057, 
Vol. 3, nº. 3, 2014, pp. 146-166. 

)، 18، عدد رقم (ةمبجلة أريك ديوان الثقافتني العربية واألرمينياللوتس يف احلضارة املصرية القدمية،  -
 .29-28 ، ص2011 نوفمرب، الثانيةالسنة 

"، مبجلة املقتطف املصري التارخيية أعمدة الربدي يف احلضارة املصرية القدمية"  )6/10/2011( -
 اإللكرتونية
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http://almoqtataf.blogspot.com/2011/10/blog-post.html?mid=50 
، عدد رقم ة، مبجلة أريك ديوان الثقافتني العربية واألرمينياملصريون القدماء وثقافة استخدام الربدي -
 .25- 24، ص 2010)، السنة األويل، أبريل 1(

 ج

هول -  3نية، عدد رقم ، امللحق الشهري العريب جلريدة أريف األرميالفنان املصري القدمي: اجلندي ا
 .16-14، ص 2009)، السنة الثانية عشرة، مارس 135(

 :نشا ثقافي 
لكلية اآلداب إلعداد الئحة دراسية العام اجلامعي  ملؤمتر العلمي املشاركة الفاعلة) 7/5/2013( -

2012/2013. 
ة العامة التنمية البشرية، املكتب "مهارات االتصال الشخصية"حضور ندوة عن: ) 19/12/2011 ( -

 بدمنهور.
ما:  )4/11/2009(  - ، املركز "أحالم من أيب"حضور ندوة لعرض كتاب الرئيس األمريكي راك أو

إلسكندرية. (استالم نسخة من الكتاب).  األمريكي 
ر املصرية"حلقة مسجلة بعنوان":  )2009(أغسطس  - لألستاذ  "قراءة لكتاب مواقع ومتاحف اآل

مج "كتاب كل يوم" ضمن مشروع القراءة للجميع، القناة  الدكتور عبد احلليم ت، بر نور الدين عامل املصر
 اخلامسة.

مبناسبة  "مكانة ودور األم يف مصر القدمية"لقاء علي اهلواء مباشرة للحديث عن  )20/3/2009( -
 .االحتفال بعيد األم، القناة اخلامسة

 
 والمؤتمرات: والمحاضرات الندوات 
يف احلضارة املصرية القدمية"،  hnwاملشاركة العلمية ببحث بعنوان: "األداء احلركي لوضع  )2015 /12( 

ر وقطاع املتاحف ومتحف آر طنطا لتعاون مع وزارة اآل راملؤمتر الثقايف الثاين،   . ، مبقر وزارة اآل
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 - "ت املسلحةصور من غزة: متثيل املرأة يف النزاعا"  حضور سيمنار عنشهادة ) 25/3/2014( -
Seminario Retratos desde GAZA: La representacion de las Mujeres en los 

conflictos armados .بقاعة املناقشات جبامعة أوبييدو، إسبانيا ، 
لتصميم ملشاركة العلمية يف املؤمتر السنوي الثالث جبامعة أوبييدو_إسبانيا، ا )12/2013/- 19-2(-

حلضور واملشاركةة الدكتوراه، ملبين التارخيي جلامعة أوبييدووعرض بوسرت علمي لرسال . املشاركة ، وشهادة 
 The Concept of hnw in Ancient Egyptرساليت للدكتوراه:  بتصميم وعرض ملوضوع

ريخ القدمي بكلية اإلنسانيات، اشعبة الت-) حضور مناقشة دكتوراه بقسم التاريخ18/10/2013( -
س- جامعة أوبييدو  بانيا.إ

ر مبتحف اآليف مصر: مشروع جحويت"،  ) حضور حماضرة عامة عن "احلفائر17/10/2013( -
 الربوفيسور "خوسيه ميجل سريانو"، جامعة سيفليا. إسبانيا، احملاضر- مبدينة أوبييدو

 بكلية اآلداب، جامعة دمنهور. 8"نظام الساعات املعتمدة"، قاعة  ندوة بعنوان) 21/3/2012( -
ت"ورشة عمل حتت عنوان:  )18/4/2011( - ، "منهجية البحث والنشر العلمي يف جمال علم املصر

 املعهد العلمي الفرنسي لآلر الشرقية، القاهرة.
ريخ "حممد بيومي مهران"  رندوة لتكرمي الراحل األستاذ الدكتو  )2009(مارس  - (موضوعات يف 

 ب، جامعة اإلسكندرية.، كلية اآلداوحضارة مصر والشرق األدىن القدمي)
ت )10/4/2007( - "عبد احلليم نور  راألستاذ الدكتو  االحتفالية العلمية الدولية لتكرمي عامل املصر

 الدين"، مركز املؤمترات، جامعة القاهرة.
ت )12/4/2007( - "عبد احلليم نور  راألستاذ الدكتو  االحتفالية العلمية الدولية لتكرمي عامل املصر

 بكلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية.الدين"، 
بريل  24-26( - ، املنتدى الدويل الثاين للنقوش واخلطوط والكتات يف العامل عرب العصور )2005ا

 مركز املؤمترات، مكتبة اإلسكندرية. 
الندوة العلمية  –(احللقة اخلامسة  املؤمتر السابع لالحتاد العام لآلريني العرب )2004أكتوبر  3،2( -

 السادسة)، مركز املؤمترات، جامعة القاهرة.
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لألستاذ الدكتور "عبد احلليم نور  حملاضرات املواسم الثقافية مبكتبة اإلسكندريةاحلضور شبه الدائم  -
 .الدين"،  ابتداءً◌  من املوسم األول وحىت التوقف عند املوسم الثامن، قاعة االودترييوم، مكتبة اإلسكندرية

 
 ةالخبرة العملیـ

 )10  مدير متحف الكلية التعليمي، كلية اآلداب، جامعة دمنهور.حيت األن 2015أكتوبر ( 
 )6-9/4/2013 شهادة حضور دورة (TOT "مبقر جامعة دمنهور مقدمة تدريب املدربني "

 من األكادميية احلديثة للمعلومات ومقرها القاهرة اجلديدة.
 يل  12/10/2008( ابتداءً◌  من لآلر املصرية  املتحف التعليمي املسئول عن )2/10/2010إ

 القدمية بكلية اآلداب بدمنهور.
 )7/4/2010( للمتحف التعليمي لكلية من الس  مناذج آثريه تعليميةلشراء  مفوض الكلية

ر.  األعلى لآل

  ر املصرية القدميةمنسق القسم لعمل ، للعام الدراسي توصيف ملقررات التاريخ القدمي واآل
2009/2010. 

 عن  استبيان واستطالع رأي الطالب يف العملية التعليمية وأعضاء هيئة التدريسارك يف عمل ش
 .2009/2010، 2008/2009العام اجلامعي 

 حمافظة  –مبركز كوم محادة  عضو بعثة حفائر كلية آداب دمنهور ملنطقة كوم احلصن األثرية
 .2000/2001البحرية، موسم 

 
ة في الجمعات والهیئات  ة:العضو  العلم

ن  ابتداءً◌   لتعليم االلكرتوين ومصادر التعلم،عضو جلنة تنمية ا - اية  18/3/2010م وحىت 
 الدراسي. العام

ريني العرب،  -  وحىت اآلن. 2006عضو االحتاد العام لآل
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عضو جلنة التخطيط االسرتاتيجي التابعة لوحدة ضمان اجلودة بكلية آداب دمنهور، يونيو  - 
2009. 

 

بة  الدورات التدر
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة التدريس  "،إدارة األزمات والكوارث" دورة )2015 يونيو 22-23(-

 ، جامعة اإلسكندرية.ضوالقيادات مبركز املؤمترات، كلية التمري
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة التدريس  "،مهارات العرض الفعال" دورة )2015 يونيو 17-18(-

 ، جامعة اإلسكندرية.ضدات مبركز املؤمترات، كلية التمريوالقيا
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة التدريس  "،التخطيط االسرتاتيجي" دورة )2015 يونيو 15-16(-

 ، جامعة اإلسكندرية.ضوالقيادات مبركز املؤمترات، كلية التمري
مية قدرات أعضاء هيئـة التدريس مركز تن "،اختاذ القرار وحل املشكالت" دورة )2015 يونيو 8-9(-

 ، جامعة اإلسكندرية.ضوالقيادات مبركز املؤمترات، كلية التمري
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة  "،نظم االمتحات وتقومي الطالب" دورة )2015 يونيو 6-7(-

 ، جامعة اإلسكندرية.ضالتدريس والقيادات مبركز املؤمترات، كلية التمري
حلضورإسبانيا- وبييدوالعمل والدورات األتية جبامعة أ ) حضور ورش2013ديسمرب  19( -  :،وشهادة 

 بناء فريق عمل. –اإلبداع.  -
دة. –مهارات االتصال.  -  الر

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة التدريس  " أخالقيات البحث العلمي"،دورة )2011مايو  17-19(-
 يادات جبامعة دمنهور.والق
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة التدريس  "إدارة الوقت وضغوط العمل"،دورة  )2007يونيو19-21( -

 ، جامعة اإلسكندرية. ضوالقيادات مبركز املؤمترات، كلية التمري
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة التدريس  "تنمية مهارات التفكري"،دورة  )2007يونيو 12-14( -
 ، جامعة اإلسكندرية.ضالقيادات مبركز املؤمترات، كلية التمريو 

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة التدريس  "مهارات االتصال الفعال"،دورة  )2007يونيو  11- 9( -
 ، جامعة اإلسكندرية.ضوالقيادات مبركز املؤمترات، كلية التمري



 أمين حممد أمحد حممد د.
   ةمدرس اآلثار املصرية القدمي 

     كلية األداب
  
 

 

 

 
 

9 

ركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة التدريس م "مهارات التدريس الفعال"، دورة) 2006أكتوبر 7-10( -
 ، جامعة اإلسكندرية.ضوالقيادات مبركز املؤمترات، كلية التمري

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة التدريس  " أساليب البحث العلمي"، دورة) 2006مايو  6-9( -
  ، جامعة اإلسكندرية.ضوالقيادات مبركز املؤمترات، كلية التمري

 
 ارا ب العملي التالة:مشرف علمي لز  ت التدر
رة علمية ملنطقة  )18/12/2011( - مج التدريب  "صان احلجر (نيس)"ز مبحافظة الشرقية ضمن بر

ر املصرية القدمي  .2011/2012، العام الدراسي ةالعملي امليداين لطالب شعبة اآل
رة علمية  )12-17/4/2010( - مج التدريب  "لألقصر وأسوان"ز العملي لطالب الفرقتني ضمن بر

ر املصرية القدمية، العام الدراسي   .2009/2010الثالثة والرابعة شعبة اآل
رة علمية ملنطقة  )5/11/2009( - مج التدريب العملي امليداين لطالب  "سقارة"ز األثرية ضمن بر

ر املصرية القدمي  .2009/2010، العام الدراسي ةشعبة اآل
ر  )19/12/2008( - مج التدريب العملي امليداين لطالب  "دهشور"ة علمية ملنطقة ز األثرية ضمن بر

ر املصرية القدمي  .2008/2009، العام الدراسي ةشعبة اآل
رة علمية ملنطقة  )2006( - مج التدريب العملي  "صان احلجر (نيس)"ز مبحافظة الشرقية ضمن بر

 .ةامليداين لطالب شعبة اآلر املصرية القدمي
رة علمية ملنطقة  - مج التدريب العملي امليداين  "بوتو (تل الفراعني)"ز مبحافظة كفر الشيخ ضمن بر

 .ةلطالب شعبة اآلر املصرية القدمي
رة علمية ملنطقة  - ر املصرية القدمي "سقارة"ز مج التدريب العملي امليداين لطالب شعبة اآل  .ةضمن بر

  

 ارات الت الب لز ب العملي التالة:مشرف   در
رة علمية  )24/11/2007( - مج التدريب العملي امليداين لطالب شعبة  "للمتحف املصري"ز ضمن بر

ر املصرية القدمي  .ةاآل
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رة علمية ملنطقة  - بيت احلجارة"ز مبحافظة الغربية وصان احلجر (نيس) مبحافظة الشرقية ضمن  "
مج التدريب العملي امليداين  .ةلطالب شعبة اآلر املصرية القدمي بر

رة علمية  - مج التدريب العملي امليداين لطالب شعبة  "للمتحف القومي"ز مبحافظة اإلسكندرية ضمن بر
ر املصرية القدمي  .ةاآل

رة علمية ملنطقة  - مج التدريب العملي امليداين لطالب شعبة  "كوم فرين"ز مبحافظة البحرية ضمن بر
ر   .ةاملصرية القدمياآل

 

   ارات لمواقع ةز ب العلمي: أثر  من واقع برنامج التدر
 
 يف الوجه البحري: )1( 

 (تل الفراعني) حمافظة كفر الشيخ. -موقع بوتو 
  بيت احلجارة  حمافظة الغربية. –موقع 
  "نيس  حمافظة الشرقية. –موقع صان احلجر "
  حمافظة البحرية. –موقع كوم فرين 
 حلصن  موقع كوم  حمافظة البحرية. –ا

   
 :القبلييف الوجه  )2(

 .معبد األقصر 
 .معبد الكرنك 
 .لدير البحري  معبد حتشبسوت 
 .معبد هابو لرمسيس الثالث 
 .معبد أسنا 
  دفومعبد  .ا
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 .معابد جزيرة فيله 
 .معبدا أبو مسبل 
 .متثاال ممنون ألمنحتب الثالث 
رة املقابر التالية: -  وادي امللوك ومتت ز
  مقربة رمسيس السادس  –مقربة رمسيس األول  –مقربة توت عنخ أمون  –مقربة حتومتس الثالث– 

وسرت.  مقربة سييت الثاين و
 

رات املتاحف: -  ز
 يف الوجه البحري: )1( 

 .املتحف املصري لقاهرة 
  .إلسكندرية  املتحف القومي 
 .ين الروماين إلسكندرية  املتحف اليو
 :القبليوجه يف ال )2(
 .متحف األقصر 
 .متحف التحنيط ألقصر 
 .سوان  متحف النوبة 

 

  ارات ة لمتاحفز انا الستكمال دراسة  من واقع عالم المنحة العلمة إلي إس
توراه  :الد

ريل  5( - رة متحف مدريد لآلر2014أب  )، إسبانيا.(MAN) ز
رة معبد دابود مبدريد، إ2014يناير  31( -  سبانيا.) ز
رة متحف اللوفر بباريس )2014يناير 29(  -  فرنسا.-ز
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ت بربلني2014يناير  25(  - رة متحف املصر  املانيا. -) ز
رة متحف مدينة خيخون للعصور الوسطي والتاريخ احلديث2013ديسمرب  14( -  إسبانيا.- ) ز
ر أوبييدو2013أكتوبر  17( - رة متحف آ  إسبانيا.- ) ز
 
 ة الجودة:حضور الندوات التالة الخاص 

 ) مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف خدمة اتمع.27/5/2010( -
 ) املشاركة اتمعية.24/2/2010( -
 ) اإلرشاد األكادميي.22/2/2010( -
 ) التخطيط االسرتاتيجي يف مؤسسات التعليم العايل.9/6/2009( -
 ) التقومي الذايت يف ضوء معايري اجلودة واالعتماد.23/5/2009( -

 
 :حضور ورش العمل التالة الخاصة الجودة 

رة امليدانية.30/10/2010( -  ) اإلعداد للز
رة امليدانية.28/10/2010( -  ) اإلعداد للز
 ) عرض نتائج التحليل البيئي.28/4/2010( -
 ) دليل الطالب يف اجلودة.22/3/2010( -
 ) نشر ثقافة اجلودة لدي اجلهاز اإلداري.5/9/2009( -
 ) التخطيط االسرتاتيجي.23/6/2009( -
) ورشة عمل مبركز التعلم واإلدارة االلكرتونية، كلية العلوم، جامعة 23/2/2009( -

 اإلسكندرية فرع دمنهور.
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 شهادات تقدیر
 

يف قسم  الرتقية إيل درجة مدرس مساعدشهادة تقدير من كلية اآلداب بدمنهور مبناسبة  )2010(مايو  -
ر ا  ملصرية واإلسالمية ضمن احتفال الكلية بعيد العلم.التاريخ واآل

علي كلية  احلصول علي املركز الثالثشهادة تقدير من حمافظة البحرية مبناسبة  )2003(سبتمرب  -
بنائها املتفوقني علميا.  اآلداب علي مستوي احملافظة، يف إطار احتفال احملافظة 

يف بقسم التاريخ واآلر املصرية واإلسالمية للمشاركة شهادة تقدير من أسرة الفراعنة  )2002/2003( -
 .األنشطة الطالبية يف األسرة والقسم

ر املصرية واإلسالمية  )2001/2002( - للتفوق العلمي واحلصول شهادة تقدير من قسم التاريخ واآل
ا    بشعبة اآلر املصرية.  علي تقدير عام جيد جدً◌ 

يف أسرة حطني بقسم التاريخ واآلر املصرية واإلسالمية للمشاركة شهادة تقدير من  )2001/2002( -
  األنشطة الطالبية يف األسرة والقسم.

   المهارات
 اللغة : 
 األم. اللغة  لغة عربية: - 

شهادة  دورة اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة ) 21/8/2004 – 21/7/2004( - 
 ممتاز.اإلسكندرية، فرع دمنهور بتقدير 

 لغة إجنليزية: - 
 Speakيف اللغة االجنليزية من " B2) احلصول علي شهادة املستوي 2014يونيو  23( - 

English school إسبانيا.-، أوبييدوا2013/2014" يف العام الدراسي 
 شهادة اللغة األجنليزية، مركز اللغات والتعليم، جامة طنطا.) 2013(  -  

 Grade Excellent).(25032022708شهادة كامربدج برقم مسلسل ) 2013( -  
 إسبانية: لغة  - 

جانب يف العام الدراسي ة االسبانية للطالب األشهادة حضور بدراسة اللغ - 
 ، الفونتان، أوبييدوا، إسبانيا.2013/2104
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حلرم اجلامعي ، املستوي األولاجتياز بييدو اإلسبانية شهادة جامعة أو  -  بيت اللغة 
 .2013أكتوبر  31 - 3"امليالن" يف الفرتة من 

 من: من معهد جوته األملاين إلسكندرية يف الفرتة املستوي األول: شهادة اجتياز لغة أملانية -  
يل  11/1/2005(   ).19/2/2005إ

 

 :حلاسب  ا
 )2013 ( شهادة دورة احلاسب األيل(ICT) مركز تدريب نظم تكنولوجيا املعلومات ،

 واالتصاالت، جبامعة طنطا.
  حاصل علي دورةICTP  من خالل مشروع بناء هيكل متكامل لتدريب أعضاء هيئة التدريس

 ومعاونيهم والعاملني علي تقنيات املعلومات واالتصاالت يف مؤسسات التعليم العايل، مشروع تطوير
 حلصول علي شهادات إجادة يف برامجنظم وتكنولوجيا املعلومات يف التعليم العايل، وا

 املفاهيم األساسية لتكنولوجيا املعلومات Basic Concepts of IT   ن  ةيف الفرت  م
  ).2007مارس  5فرباير إيل 19(
 استخدام احلاسوب والتعامل مع امللفات Using Computer and Managing 

Files  2007مارس  29مارس إيل 5(الفرتة من يف(. 
 معاجلة النصوص Processing Word  ل  30مارس إيل  29(يف الفرتة من بري  .)2007ا
 ت  .)مايو 28ابريل إيل  30(يف الفرتة من  Excel- Spreadsheets معاجلة جداول البيا
 العروض التقدميية  Presentations Power Point  18 مايو إيل 28(يف الفرتة من 

 . )يونيو
 ت  .)يوليو 16يونيو إيل  18(يف الفرتة من  Access Database قواعد البيا
 املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت Information and Communication  يف الفرتة

س 2يوليو إيل  16(من  ط غس  .)أ
 محاية وصيانة احلاسوب الشخصي Introduction to PC Maintenance and 

Protection 9أغسطس إيل  2الفرتة من  يف  . س غسط  أ
 مج  شهادة دورة  جامعة دمنهور. -فوتوشوببر


