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 التدرج الوظيفى:

 1999 نوفمبر  6 .جامعة القاهرة -بكلية اآلثار  معيد -

 2003 أكتوبر 12  .جامعة القاهرة -مدرس مساعد بكلية اآلثار -

  2009 ابريل 30 .جامعة القاهرة -مدرس بكلية اآلثار -

الترميم اإلنشائي و المعماري للمباني و المواقع األثرية و التاريخية و اآلثار الحجرية المنقولة  شاركمأستاذ  -

 .2014مايو  22 جامعة القاهرة.  -ية اآلثاركل -بقسم الترميم

آلثار الحجرية المنقولة بقسم أستاذ الترميم اإلنشائي و المعماري للمباني و المواقع األثرية و التاريخية و ا -

 .2019مايو  24 جامعة القاهرة.  -ية اآلثاركل -الترميم

 

 النشاط االدارى األكاديمى

 جامعة القاهرة -مدير وحدة الحد من المخاطر و إدارة األزمات بكلية اآلثار

 نائب مدير مركز ترميم اآلثار بكلية االثار جامعة القاهرة

 

 :النشاط العلمى

الجيوتقنية تخصص الهندسة  ،المدنيةة الهندسحاصل على درجة الدكتوراه في   لعلمية:المدرسة ا -أ

بتاريخ  – اليونانجمهورية  – جامعة سالونيكى -كلية الهندسة  – قسم االهندسة المدنيةمن  السيزمية

 .10/10بتقدير ممتاز  30/10/2008

 بالواليات المتحدة األمريكية و دول الدولية  بحث دولى فى العديد من المؤتمرات (48)المشاركة بعدد  -    

 .الشعبية األتحاد األوربى و جمهورية الصين



 السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور سيد حميده

2 

 

 بحث أخرى غير المؤتمرات فى مجالت دولية محكمة أهمها المجلة الدولية للهندسة    (52)نشر عدد  -  

لة الدولية لعلوم التراث و و المجو المجلة الدولية لعلوم اآلثار ولية لهندسة الزالزلالمجلة الد  ،الجيولوجية

  .مجلة نيتشر

لمانيا و دار دولية تم نشرها بدار النشر الدولية الب لمبرت بأ و موسوعة ابكت  22المشاركة فى تأليف -       

 . بالمانيا  Springer كذلكو و دار النشر ميستريل بايطاليا  ولندن بكرواتيا  IntechOpen ر النش

 

الباحث الرئيسى )مدير المشروع( لمشروع "تحليل المخاطر البيئية و الجيوتقنية و  المشروعات البحثية: –ب 

الفائزة بتمويل المنتدى و مشاريع بمصر و أهم طرق الحماية". أحد  السيزمية و تأثيرها على التراث المعمارى

و تم  امعة القاهرة.و مدة المشروع عامين و هو من مشروعات المنتدى األول لج 2011يوليو  4جامعة القاهرة  

 تقدير "ممتاز".بمراحلة الثالث تهاء من المشروع و كان تقييم لجنة التحكيم لنتائج المشروع  ناأل

حماية التراث الثقافى من تأثير الزالزل و الممول من األتحاد األوربى الدولى لمشروع العضو مشارك ب  -

PERPETUTE 2010 –2013                      

 (CLIMORTC)  والممول من وزارة االقتصاد اإلسبانية نولوجيا النانومشروع  تطوير المونات بتكعضو ب - 

Funded by ministry of Economy and competitiveness of Spain. 

 

 عضوية الجمعيات العلمية -ج

  Journal of Geological Researchرئيس تحرير المجلة الدولية  -

 Open Journal of Geology  مجلةعضو هيئة التحرير ب -

  IntechOpen, Londonرئيس تحرير لسلسلة كتب تصدرها  -

  Sustainable Civil Infrastructure, Springerعضو هيئة التحريرلسلسة كتب  -

 األثريين العرب العام تحاداالعضو ب -

  2007منذ  عضو بالجمعية الدولية اليونانية للهندسة الجيوتقنية السيزمية -

 ووحدة أبحاث الهندسة المدنية بجامعة سالونيكى بجمهورية اليونان عضو بمركز  -

 Alexandria Journal of Engineering, Elsevierمحكم ومراجع بمجلة اسكندرية للهندسة  -

  2014منذ  مراجع و محكم بالمجلة الدولية للجيولوجيا الهندسية -

–ة و ميكانيكا التربة بسان دييجو ولى الخامس للهندسة الجيوتقنيدعضو لجنة التنظيم للمؤتمر ال -

  2010. مايو كاليفورنيا

جمهورية  -أوهانمدينة . عضو لجنة التنظيم للمؤتمر الدولى الثالث للهندسة المدنية و التخطيط العمرانى -

 2014الصين الشعبية. يونيو 
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مؤتمر الدولى مقرر ندوة طرق الحساب العلمى فى الحفاظ على التراث الثقافى العالمى ضمن فاعليات ال -

 2014اليونان. أبريل  -العاشر لطرق الحساب العلمى فى العلوم و الهندسة. أثينا

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر االوربى االمريكى الثامن لترميم االثار وتكنولوجيا اعادة التأهيل وإدارة  -

 ناطة بإسبانيا.بغر 2020مارس  27الى  24المقرر عقدة فى الفترة من   REHABEND 2020التراث 

 International Conference on Frontiers of 2020عضو اللجنة العلمية للمؤامر الدولى   -      

Smart Materials and Structures (CFSMS 2020) will be held in Athens, 

Greece on January 10-12, 2020. 

 

 الدولي:و  المحلىممارســة المهنـــة على المستوى النشاط الخدمى: 

وضع الالئحة الدراسية و الجداول الدراسية لشعبة ترميم اآلثار غير العضوية بنظام الساعات المعتمدة بمعهد  -

  2014-2013 البردي و النقوش و فنون الترميم بجامعة عين شمس.

ة الفرعونية و عدد من المواقع األثريللترميم و المشاركة فى أعمال و مشروعات االعلمية  إعداد الدراسات -

كذلك القاهرة  وو  األسكندرية ،الخارجة الواحات سويف، سالمية بمحافظة بنىإلواو القبطية  اليونانية الرومانية 

 .كاتدرائية أستافرو نيكيتا"ل المشاركة فى مشروع الترميم جزيرة مونت أثوث بشمال اليونان  فى

 

 

 :الدولية و المحلية الجوائز العلمية 

منحة شخصية للدراسة و الحصول على درجة الدكتوراه فى الهندسة المدنية بجامعة الحصول على  -

  IKY  .2004هيئة ال سالونيكى من 

ن رسالة يجامعة القاهرة و من أفضل عشر -ارالحصول على جائزة أفضل رسالة دكتوراة فى كلية اآلث -

 2010دكتوراة بجامعة القاهرة 

و حتى تاريخة على   2009منذ عام  بجامعة القاهرة  لىالنشر الدوفى جوائز  عشرة الحصول على -

 التوالى

 2014حاصل على جائزة جامعة القاهرة التشجيعية فى العلوم االنسانية و التربوية عام   -

  2017حاصل على جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمى فى العلوم االنسانية و التربوية عام   -     

   2019 د العام لآلثاريين العرب للتميز االكاديمى لعامحاصل على جائزة االتحا  -


