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 السيرة الذاتية 
 

 أواًل: بيانات عامة
 ىبو محمود سعد عبد النبي اإلسم:

 11/7/1771 تاريخ الميالد:
 زيزينيا -ش األمير جميل 11 :العنوان

 1717175 رقم التميفون:
 1117171111 رقم الموبايل:

 hebamahmoudsaad@yahoo.com: البريد اإللكترونى

 رااد السياحيأستاذ مساعد بقسم اإل  الوظيفة الحالية:
آثار إسالميالتخصص:

 
 المؤىالت العممية: ثانياً:
 

 الجامعة/الكمية سنة الحصول عمى الدرجة الدرجة العممية
بكااااااااااااااااااالوريوس السااااااااااااااااااايا ة 

 والفنادق
جامعةةةةة  -كميةةةةة السةةةةياحة والفنةةةةاد  1771مايو 

 اإلسكندرية
جامعةةةةة  -كميةةةةة السةةةةياحة والفنةةةةاد  1111 ماجستير درجة ال

 اإلسكندرية
جامعةةةةة  -كميةةةةة السةةةةياحة والفنةةةةاد  1112 توراة الفمسفةدك

 اإلسكندرية
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 (:الداخمى والخارجىاألكاديمى ) الوظيفى التدرجثالثاً: 
 

 إسم المؤسسة بيا اإللتحا  سنة الوظيفة
و تاااااى   9;;4/ 8/ ;4مااااان معيد بقسم اإلرشاد السيا ي

48/8 /4888 

جامعااااااااة  -كميااااااااة الساااااااايا ة والفنااااااااادق
 اإلسكندرية

س مساادد بقسام اإلرشاااد مادر 
 السيا ي

و تاااااى  4888/ 8/ 41مااااان 
88 /:/4881 

جامعااااااااة  -كميااااااااة الساااااااايا ة والفنااااااااادق
 اإلسكندرية

مااااااااااااادرس بقسااااااااااااام اإلرشااااااااااااااد 
 السيا ي

و تى  4881/:/ 84من
4;/;/488;  .  

جامعااااااااة  -كميااااااااة الساااااااايا ة والفنااااااااادق
 اإلسكندرية

أساااتاس مساااادد بقسااام اإلرشااااد 
 السيا ي

و تااااااااااى  ;488/;/88ماااااااااان 
 تاريخه

جامعااااااااة  -كميااااااااة الساااااااايا ة والفنااااااااادق
 اإلسكندرية

 
 : األبحاث العممية المناورة ومكان وتاريخ نارىارابعاً 
االحتفال بوفاء النيل في مصر في العصر المملوكي""  -4  

ٔقذ َشز في يؤحًز انفيٕو انخايض بؼُٕاٌ "انُيم ٔيصادر انًياِ في يصز ػبز انؼصٕر" 

.5002انقاْزة فزع انفيٕو.,ٔانذي ػقذ في كهيت اآلرار جايؼت   

" األلغام في الساحل الشمالي الغربي المصري علي خريطة السياحة الدولية"-4  

. 5002ٔقذ َشز في يجهت كهيت انظياحت ٔانفُادق, جايؼت اإلطكُذريت, انؼذد انخايض,  

"عصر المماليك الجراكسةالدوادار الثاني في مصر  في " -8  

هًي انفزَظي نآلرار انشزقيت بانقاْزة: "حٕنياث إطالييت"  ِانؼذد  ٔقذ َشز في حٕنياث انًؼٓذ انؼ

Annales Islamologiques, 40, 2006. )يجهت ػهًيت دٔنيت يحكًت( 5002نظُت  00  

الزواج في أسر سالطين المماليك""-1  

 05ؼدذد ٔقذ َشز في حٕنياث انًؼٓذ انؼهًي انفزَظي نآلرار انشزقيت بانقاْزة : "حٕنياث إطالييت"  ِان 

 )يجهت ػهًيت دٔنيت يحكًت(                               Annales Islamologiques 5002نظُت 
 

"رؤيت األيزيكييٍ نًصز كًقصذ طياحي ٔرؤيخٓى نخزارٓا اإلطاليي" -2  
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"The Americans' image of Egypt as a vacation destination and their 

 image of its Islamic heritage" 

,)يجهت ػهًيت دٔنيت 5002ٔقذ َشز انبحذ في يجهت يؼٓذ انبحٕد انظياحيت انؼذد انظابغ نظُت 

 يحكًت(

Tourism Issues vol.7, 2008 

 "الخزف المرسوم تحت الطالء في متحف كمية اآلداب جامعة اإلسكندرية" -8
" Underglaze- painted pottery in the museum of the Faculty of Arts- 

Alexandria University" 

.)يجهت ػهًيت 5002نظُت  23ٔقذ َشز انبحذ في  يجهت كهيت اآلداب جايؼت اإلطكُذريت, انؼذد 

 يحكًت(

 "الكتابات الماعة عل المعادن الممموكية" -9
"Radiating Inscriptions on Mamluk metalwork" 

بجذياث" انؼذد انزابغ نظُت انبحذ في يجهت يزكش انخطٕط بًكخبت اإلطكُذريت: "أ زٔقذ َش

)يجهت ػهًيت دٔنيت يحكًت(. 5003  

 "اتجاه جديد لتدريس اآلثار األسالمية في كميات السياحة والفناد " -:
"An Improved Approach of Teaching Islamic Archeology in the 

Faculties of Tourism", Proceeding of 2
nd

 International Conference on 

Tourism and Hospitality Management, Tourism Research Institute, 2010. 
   

 المؤتمرات المحمية والدولية التي ااركت بيا خامساً:
بؼُٕاٌ "انُيم ٔيصادر انًياِ في يصز ػبز انًشاركت في يؤحًز انفيٕو انخايض  - -1

5002ابزيم  0-5انؼصٕر" ٔانذي ػقذ في كهيت اآلرار جايؼت انقاْزة فزع انفيٕو في انفخزة يٍ   

" اإلحخفال بٕفاء انُيم في يصز في انؼصز انًًهٕكيببحذ بؼُٕاٌ "  

ني انغزبي نًصز انًشاركت في يؤحًز كهيت انظياحت ٔانفُادق انزابغ بؼُٕاٌ "انظاحم انشًا -5

 5002ابزيم  73-71ػهي خزيطت انظياحت انذٔنيت" ٔانذي ػقذ بًكخبت اإلطكُذريت في انفخزة يٍ 

   األنغاو في انظاحم انشًاني انغزبي انًصزي ػهي خزيطت انظياحت انذٔنيت"ببحذ بؼُٕاٌ "

خيٍ اححاد انًؤرخيٍ انؼزب ححج ػُٕاٌ " انؼانى انؼزبي في كخاباث انًؤرَذٔة حضٕر -5

.5000َٕفًبز  52-50انًؼاصزيٍ" ٔانخي ػقذث في انفخزة يٍ   

ححج ػُٕاٌ  " انُقٕع ٔانخطٕط ٔانكخاباث في  طانًُخذٖ انذٔني انزاَي نًزكش انخطٕحضٕر  -0

.5002أبزيم  52-50انؼانى ػبز انؼصٕر" ٔانذي ػقذ بًكخبت اإلطكُذريت في انفخزة يٍ   

ج ػُٕاٌ " حاريخ انؼانى انؼزبي: انخاريخ االقخصادي" اححاد انًؤرخيٍ انؼزب ححَذٔة  حضٕر -2

.5002َٕفًبز  71-75ٔانخي ػقذث في انفخزة يٍ  
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انًؤحًز انذٔني انذي َظًخّ انًؤطظت انذٔنيت نهظالو يٍ خالل انزقافت ححج ػُٕاٌ  حضٕر -2

.5001يايٕ 52-72حقانيذ ٔأخالقياث" ٔانذي ػقذ باإلطكُذريت في انفخزة يٍ  -"اإلطالو  

اححاد انًؤرخيٍ انؼزب ححج ػُٕاٌ " حاريخ انؼانى انؼزبي: انخاريخ انزقافي" ٔانخي َذٔة حضٕر  -1

.5002َٕفًبز  71-75ػقذث في انفخزة يٍ  

ٔرشت ػًم َظًٓا انًؼٓذ انؼاني نهظياحت ٔانفُادق باإلطكُذريت ححج ػُٕاٌ " حضٕر  -2

رز إني يؼزفت انبشز" انخي ػقذث في احجاْاث حذيزت في انظياحت: انظياحت انزقافيت يٍ سيارة األ

, ٔٔرشت ػًم أخزي في َفض انًٕضٕع في  5002ديظًبز  72يكخبت اإلطكُذريت يٕو 

5003أبزيم .71  

انًُخذٖ انذٔني انزابغ نًزكش انخطٕط  ححج ػُٕاٌ "انُقٕد في انؼانى" ٔانذي ػقذ في حضٕر -3

.5003يارص  72-72يكخبت اإلطكُذريت  في انفخزة يٍ   

 -55انًشاركت في انًؤحًزانذٔني انزاَي نهظياحت ٔإدارة انفُادق, أريُا, انيَٕاٌ في انفخزة يٍ  -70

5070يايٕ  50  

 
 سادسا: الدورات التدريبية التي حصمت عمييا

   ز تنمية قدرات أدضاء هيئة التدريسق ضور العديد من الدورات التريبية في م-
 حصًيى انًقزر -4

 يٓاراث االحصال انفؼال -4

 انبحٕد انؼهًيت َٔشزْا دٔنيا   كخابت -8

 حًُيت يٓاراث انخفكيز -1

 يٓاراث انؼزض انفؼال -5

 االحجاْاث انحذيزت في انخذريض -8

 يؼاييز انجٕدة في انؼًهيت انخؼهيًيت -9

 

بانيَٕاٌ في  -جايؼت طانَٕيك –ٔانخي أقايٓا قظى إدارة انظياحت  اجخياس دٔرة حذريبيت في انيَٕاٌ-

.5001يٕنيٕ  70-7انفخزة يٍ   

 

 ختمفة األخرى التى تتعم  بالعممية التعميمية وخدمة المجتمع:األناطة الم سادساً:
 أواًل: العممية التعميمية:

ًج كًحاضز سائز, حيذ قانخذريض في جايؼت ياري بهذٔيٍ بانٕالياث انًخحذة األيزيكيت  -1

 بخذريض انًقزريٍ انخانييٍ:

- Architecture of the Islamic World  

- Islamic Architecture of Cairo 
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 إنقاء انًحاضزاث في َقابت انًزشذيٍ انظياحييٍ ٔيُٓا: -1

 قهؼت صالح انذيٍ ٔيا حٕنٓا يٍ آرار 

 .شارع انًؼش: انًخحف انًفخٕح 

 القاء العديد من الم اضرات في مكتبة اإلسكندرية منها: الخط العربي، التراث اإلسالمي -5
 

 ثانياً: خدمة المجتمع:
 ة في نشر الودي السيا ي في بعض المدارس والمالجئ باإلسكندريةالمشارك -1
 
 

 اإلسةم:
 التوقيع:

 
 
 
 


