
 

 محمد عبدالهادى محمد/  الدكتور ستاذأ

  محمد عبدالهادى محمد:  األسم

 م 3/9/1949     قنا محافظة – إسنا مركز:  الميالد ومكان تاريخ

 اآلثار صيانة و ترميم بقسم متفرغ أستاذ:  الحالية الوظيفة

elhady_esna@yahoo.com االلكترونى البريد  : 

 .البشاير حى – أكتوبر 6 مدينة – الجيزة محافظة: العنوان

  الجامعى التعليم مجال فى الداريةا الوظائف

 . القاهرة جامعة – اآلثار كلية - اآلثار ترميم قسم رئيس -1

 . المجتمع خدمة و البيئة لشئون القاهرة جامعة – اآلثار كلية وكيل -2

 . باألقصر العالى التعليم وزارة – اآلثار ترميم معهد عميد -3

 . القاهرة جامعة – اآلثار كلية – اآلثار صيانة بحوثو مركز مدير -4

 القومية المهام

 . بولندا فى العربية مصر جمهورية سفارة فى الثقافى المستشار  -1

 . الحضارة متحف و الكبير المصرى بالمتحف اآلثار صيانة و ترميم مراكز تطوير و إلنشاء العلمية اللجنة رئيس -2

 . العرب لآلثاريين العام االتحاد إدارة مجلس عضو -3

 . االسالمية اآلثار و اآلثار ترميم مجال فى المساعدين األساتذة و االساتذة لترقية الدائمة العلمية االجنة عضو -4

 . ةالبولندي المصرية الصداقة جمعية عضو -5

 . بالنمسا فينا فى الثقافيين للمستشارين العالمى االتحاد عضو -6

 .مصر -الثقافة وزارة -للثقافة االعلى االثاربالمجلس لجنة مقرر. 7

  العلمى النشاط

 صيانة و ترميم مجال فى الرسائل هذه تحكيم و مناقشة فى االشتراك كذلك و الدكتوراه و الماجستير رسائل على األشراف -1

 -: اآلتية المصرية العلمية المراكز و الجامعات فى(رسالة112)  اآلثار

 . اآلثار كلية – القاهرة جامعة -

 . الهندسة كلية – القاهرة جامعة -



 . الجميلة الفنون كلية و التطبيقية الفنون كلية – حلوان جامعة -

 . البيئية الدراسات معهد – شمس عين جامعة -

 . اآلداب كلية -  االسكندرية جامعة -

 . العلوم كلية – المنوفية جامعة -

 . اآلثار كلية – األداب  كلية – الوادى جنوب جامعة -

 .الجميلة الفنون كلية – المنيا جامعة -

 . الدولية الجامعات فى الدكتوراه و الماجستير رسائل مناقشة فى االشتراك -2

  للطالبة التراثية المواقع و المبانى تطوير مجال فى الدكتوراه رسالة مناقشة -1

A.Breethi  , Jean-Monnet University ,France . 

 . بولندا –كراكوف جامعة فى الجيولوجيا معهد –اآلثار صيانة و ترميم مجال فى دكتوراه رسالة مناقشة -2

 . بولندا – وارسو – البناء مواد بحوث و تقنيات معهد فى الدكتوراه و للماجستير رسائل ثالث مناقشة -3

 : اآلتية الجامعات فى اآلثار صيانة و ترميم مجال فى محاضرات والقاء زائر أستاذ -3

 -Bari 1.  ايطاليا فى 

 . السعودية العربية بالمملكة سعود الملك جامعة -2

  جامعة -Zaragosa3 األخرى. الجامعات وغيرها من أسبانيا فى 

 كما( بحث 63 عددواالقليمية والدولية ) المحلية المؤتمرات فى وصيانة األثار ترميم مجال فى األبحاث من العديد قدم -4

 المؤتمرات. هذه فى جلسات ورئيس كمحكم شارك

 .والخارج مصر فى العلمية المجالت من العديد ادارة مجلس عضو -5

 .مصر واالسالمية فى الفرعونية االثرية المبانى ترميم مشروعات من العديد على االشراف -6

 – اآلثار كلية – اآلثار ترميم بقسم التدريس هيئة أعضاء السادة من المقدمة البحثية المشروعات تحكيم فى المشاركة -7

 . القاهرة جامعة

والتقديرية  التشجيعية الجوائز لنيل اآلثار ترميم التدريس بقسم هيئة أعضاء السادة من المقدمة البحوث تحكيم فى المشاركة -8

 القاهرة. بجامعة

 


