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  : محمد عبدالرحمن محمود السيد عقلاإلسم . 

  سلطنة عمان –محل الميالد : صاللة . 

 الجنسية : مصري . 

  الحالة اإلجتماعية : متزوج. 

  : باحث في التراث العربي المخطوط ومفهرسالعمل . 

 ات العربية بالقاهرةطتمهيدي الماستر بمعهد المخطو . 

  1598 باحث مبادر-http://arid.my/0001  منصةARID . 

  : (31533) القليوبية¸بنها ¸ش مكة  31العنوان . 

  (990) 93359005110: جوال . 

 يد ىالبر ibnuabdualrahman85@gmail.com   

 الهدف

 التراث بفي مؤسسة تعنى  ة والتوثيقفهرسالووالتحقيق  العلمي حثالب العمل في مجال

 . العربي المخطوط

 المهارات

 مهارات اللغة :

 اللغة األم : العربية . 

  : أجيد اللغة اإلنجليزيةاللغة الثانية . 

  اللغة الثالثة :المستوى التمهيدي اللغة األلمانية 

 مايكروسوفت أوفيسأجيد التعامل مع مجموعة برامج  هارات الحاسب اآللي:م . 

 المهارات الشخصية

  أو ضمن فريق عمل ةرديفبصورة القدرة على العمل . 

  إكتساب وتعلم مهارات جديدة في وقت قصير . 

 المرونة والقدرة على العمل تحت ضغط . 

 مهارات تطوير مشروع العمل . 

  مهارات إدارة الوقت . 

  المثمر والبناء المهني مهارات التواصل. 

 التعليم

  [معة بنهاجا] كلية التربية اآلداب والتربية قسم اللغة اإلنجليزيةسانس في لي 0999مايو 

 .تقدير عام جيد 

http://arid.my/0001-1598
http://arid.my/0001-1598


  جامعة قسم البحوث والدراسات التراثية معهد المخطوطات العربية دبلوم  0939مايو[

 . عام امتيازتقدير   الدول العربية[

  امعة ج] ليسانس اللغة العربية وآدابها والعلوم اإلسالمية كلية دار العلومبطالب

 ]القاهرة

 الخبرات 

 5  بوزارة التربية والتعليم اللغة اإلنجليزية تدريسسنوات في مجال 

 5 مؤسسة علم إلحياء التراث والخدمات الرقمية لندن فرع بكمفهرس  أشهر

 القاهرة

 لدورات التدريبيةا

  (BBSA)  اكتساب المهارات األساسية في مجال العمل برنامج 0992يناير -0999أكتوبر 

 اإلنجليزية:اللغة  ◄

  في اللغة اإلنجليزية  تخصص األعمالالتأهيل المهني (Advanced Level . ) 

 البشرية:التنمية  ◄

  األساسية  الفرد مهاراتتنمية. 

  التواصل الفعال. 

  تكوين فريق العمل. 

 العروض التقديمية . 

  التخطيط المهني للمشاريع. 

 التسويق والمبيعات . 

  تخرجالمشروع . 

 اآللي:الحاسب  ◄

  0992مجموعة ميكروسوفت أوفيس . 

Amid East Egypt – New Horizon Egypt  

 ورش العمل و الدورات المهنية

 الدورات المهنية :◄ 

  بالقاهرةمعهد المخطوطات العربية  تحقيق النص التراثيدورة  0931نوفمبر. 

  مكتبة األسكندرية -مركز المخطوطات دورة فنون المخطوط اإلسالمي  0935فبراير. 

  ورة عامة معهد المخطوطات العربية.د تحقيق النصوصدورة  0935يونيو 



  مكتبة  -مركز المخطوطات فهرسة المخطوطات العربي دورة  0935سبتمبر

 . األسكندرية

  وزارة اآلثار. -المجلس األعلى لآلثار انة المخطوطات أرشفة وصيدورة  0939فبراير 

  المجلس  )الرصد والمعالجة(زييف الوثائق والمخطوطات تزوير وت 0939مارس

 وزارة اآلثار. -األعلى لآلثار

  وحتى العصر  العصور الوسطى مندورة قراءة وتحليل الوثائق العربية  0939أبريل

 الشرقية بالقاهرة .ي للدراسات سالعثماني المعهد الفرن

 دورة متقدمة في تحقيق المخطوطات )دورة د.بشار عواد معروف ( مركز  0939مايو

 . مكتبة األسكندرية -المخطوطات 

 متقدمة في  

 

 العمل : رشو 

  معهد المخطوطات  دورة تحقيق النص التراثيورشة عمل  0931نوفمبر

 العربية بالقاهرة.

  معهد المخطوطات العربية. النصوصتحقيق ورشة عمل دورة  0935يونيو 

  مكتبة  ةورشة عمل دورة فهرسة المخطوطات العربي 0935سبتمبر

 .األسكندرية

  ورش عمل معهد المخطوات العربية والجهات المشاركة في  0935أبريل

 .الموسم الثقافي للمخطوط العربي في مصر 

 31-39  ورشة عمل ضمن فاعليات مؤتمر علوم اإلسالم بين 0939يناير

 .التكرار واإلبداع معهد الدراسات الشرقية دير اآلباء الدومينيكان 

  دورة قراءة وتحليل الوثائق العربية من العصور ورشة عمل    0939أبريل

 ي للدراسات الشرقية بالقاهرة .سوحتى العصر العثماني المعهد الفرن الوسطى


