
 
 
 

 .السيرة الذاتية
 أحمد رجب محمد علي رزق  ا.د / 

 جامعة القاهرة –عميد كلية االثار 
 9106لسنة  936القرار الجمهوري رقم 

امين لجنة ترقيات االساتذة واالساتذة المساعدين بالمجلس األعلى للجامعات الدورة 
01 

 ا (جامعة القاهرة لشئون التعليم والطالب) سابق –وكيل كلية االثار 
 وكيل كلية االثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) سابقا (

 أستاذ ورئيس قسم اآلثار االسالميه  بكلية اآلثار   جامعة القاهرة ) سابقا (
 الملحق الثقافي لجمهورية مصر العربية بجمهورية أوزبكستان 

 مدير المركز الثقافي المصري بطشقند )سابقا (
 مجلس الوزراء –لعالي باللجنة التنسيقية للمتاحف ممثل وزارة التعليم ا

 عضو المجلس االعلي للثقافة ) لجنة االثار (وزارة الثقافة
 عضو اللجنة الدائمة لالثار االسالمية والقبطية بوزارة االثار

 دار الكتب المصرية  –عضو اللجنة العليا للنشر 
  عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

 

 

  :البيانات الشخصية
 أحمد رجب محمد علي رزق   ا.د / االسم : 

 شارع الملك فيصل الجيزة   076: العنوان بمصر 

 1937010610تيلفون منزل : 
 10091111099 -         10009096716موبايل 

  :بريد الكتروني 
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Mfragab@hotmail.com                

 ألرتبه ألعلميه الحالية : أستاذ بكلية اآلثار جامعة ألقاهره  

    69-5-15تاريخ ومحل الميالد : القاهرة 
 أبناءحالة االجتماعية ـ متزوج +ثالثة لا

  جامعة القاهرة –اآلثار  ووكيل كلية أستاذالوظيفة الحالية :
 
 
 
 

 المؤهالت العلمية
---------- 

ث - في اآل توراة  مارةوال  اردك سالمية  ع لياال شرف األو بة ال ثار  – بمرت ية اآل كل
ند عكلية التاريخ واآلثار جاممع جمع مادة من جامعة القاهرة ،  جرا (  باله ة) الي

 م0667
 0663جامعة القاهرة  –كلية اآلثار  –بتقدير ممتاز  ماجستير في اآلثار -

 –كليــة اآلثــار  –( بمرتبــة الشــرف ) األول علــي الدفعــة اســالميةليســانس أثــار  -
 0661جامعة القاهرة 

 0669 -0661 جامعة دلهي ( –جامعة اليجرا  ) مهمة علمية  بجامعات الهند -

 9117– أوزبكستان -  طشقند  بجامعاتمهمة علمية  -

 9113درجة أستاذ مساعد في اآلثار اعتبارا من  -

 9101مارس درجة أستاذ في اآلثار اعتبارا من  -
 

 رات االداريةوالخب التسلسل الوظيفي
--------------------------  

 
 .م0991. جامعة القاهرة - اآلثاربكلية عين معيداً  -

 م.. 0991عين مدرساً مساعداً بالكلية  -

 .م 0991عين مدرساً بالكلية في فبراير  -

  م  3111في عام بكلية االثار جامعة القاهرة  مساعدأستاذ  عين في وظيفة _     

 

 م3101مارس  10 بكلية االثار جامعة القاهرة في  العمارة االسالميةثار واال  أستاذ -      

 

حق - قافي  المل يةالث ية لجمهور صر العرب ستان ، م قافي  بأوزبك كز الث مدير المر و

نة  ، وخوارزم  المصري بطشقند  خاري ، وسمرقند ، وفرغا بارا وفروعه بب اعت

 3100اكتوبر  10حتي  0/00/3112من 

 

mailto:Mfragab@hotmail.com
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ثار - سم اآل ئيس ق من  ر بارا  قاهرة اعت عة ال ثار جام ية اآل سالميه كل  03 – 5اال

  3101نوفمبر  01حتي  3100

 

 

ئة  - مع والبي مة المجت شئون خد نوفمبر  01 من وكيل كلية االثار جامعة القاهرة ل

  3101نوفمبر  حتي 3101

 

 3109حتي  3101وكيل كلية االثار لشئون التعليم والطالب من نوفمبر  -

 

ثا - ية اال يد كل قاهرعم عة ال قم  ةر جام هوري ر سنة  919بالقرار الجم ل

3109 

 

امييين عييام لجنيية  رقييياة االسييا ةة واالسييا ةة المسيياعدين فييي االثييار  -

 11المجلس االعلي للجامعاة الدورة  –االسالمية 
 

 عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للدراساة التاريخية -

 لثقافة المصرية وزارة ا –لجنة االثار  –عضو المجلس االعلي لالثار  -

 دار الكتب المصرية  –عضو اللجنة العليا للنشر  -

 عضو اللجنة الدائمة لآلثار االسالميه والقبطية بوزارة الدولة لشئون اآلثار -

 

 م3101عضو المجمع االنتخابي لرئيس جامعة القاهرة  -

 

مقييرر عييام سيييمنار اآلثييار االسييالميه بالجمعييية المصييرية للدراسيياة  -

،  –دورة األسييتاذة الييدكتورة سييعاد ميياهر   3101- 3103التاريخييية 

 م دورة األستاذ الدكتور حسن الباشا3101 -3101

 

لترقيييية االسيييا ةة واالسيييا ةة  ) الخماسيييية  عضيييو اللجيييان العلميييية -

  3109 –  3103المساعدين

 

عة  - ثار وحضارة المشرق االسالمي  جام لدولي أل مؤ مر ا عام ال مقرر 

  3101القاهره 

 

يه رئيس لجنة ا - شارك ف شكيلية بطشقند  نون الت لدولي للف جان ا كيم بالمهر لتح

 م 3101دولة 10
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ستان )  - ية أوزبك صري بجمهور قافي الم سبوع الث ية لأل نة التنظيم ئيس اللج ر

3112 – 3100    

 

كز  - عن المر صدر  ية   لة ثقاف يل ، مج ناء الن لة أب ير مج ئيس  حر مؤسس و ر

 م  3100 – 3112وفمبر الثقافي المصري بطشقند اعتبارا من مارس ن

 

 م3101مقرر النشاط الثقافي بجمعية الصداقة المصرية االوزبيكية   -

 

 3101عضو الوفد الدولي لمراقبة االنتخاباة البرلمانية االوزبيكية  ديسمبر  -

 

المنظميية  -عضييو اللجنيية المكلفيية بكتابيية موسييوعة أعييالم العييرب والمسييلمين  -

 العربية للتربية والثقافة والعلوم .

 

ماد  - جودة واالعت حدة ال ثار   بو جال اآل في م ية )  برامج التعليم نة ال قرر لج م

 3111 – 3111جامعة القاهرة  -األكاديمي

 

مقرر لجنة الرسالة واألهداف االسترا يجية بوحدة الجودة واالعتماد األكاديمي  -

 3112كلية اآلثار جامعة القاهرة  –

 

سية ل - يه الرو لة االكاديم ير مج ئة  حر ضو هي ناء ع مارة والب من  –لع شقند  ط

3111 - 3100 

 

ستان   -  3100-3112رئيس لجنة  أليف مناهج اللغة والثقافة العربية  بأوزبك

 م

 

صيرة  - ية الق فالم االجتماع جان طشقند لأل كيم بمهر نة التح طشقند  –عضو لج

3101  
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ستان ،  - في أوزبك ثار  ية  علي اآل طوط العرب سة الخ ئيس لجنة حصر  و درا ر

كي و أليف وزارة ال فن االوزب فة وال تدي الثقا صندوق من ية و  فة االوزبيك ثقا

 3100كتاب عنها 

 

  حتي االن – 3100عضو مجلس كلية اآلثار جامعة القاهرة )  -

 

قاهرة  - عة ال ثار جام ية اآل حوث بكل يا والب ساة العل لس الدرا ضو مج ع

3100 – 3101 

 

 3101 – 3100عضو مجلس شئون التعليم والطالب من  -

 

قاهرة عضو م - عة ال ثار جام ية اآل ية بكل باة العلم  – 3100جلس المكت

3101 

 

عة  - ثار جام ية اآل ية كل يه الخارج قاة الثقاف شئون والعال عضو مجلس ال

 3101 - 3100القاهرة 

 

عضييو مجلييس ادارة مجليية وقييائع  اريخيييه  صييدر عيين مركييز البحييوث  -

 حتي االن 3100والدراساة التاريخية بجامعة القاهرة 

 

 حتي اآلن 3100 حرير مجلة كلية اآلثار جامعة القاهرة  عضو هيئة -

 

يا  - عة المن عن جام صدر  تاريخ والمستقبل   لة ال ير مج ئة  حر عضو هي

3103-3101  

 

 3101عضيو مجليس خدمية المجتميع و نميية البيئية بجامعية القياهرة  -

 3101نوفمبر حتي 

 

عضييو مجلييس شييئون التعليييم والطييالب بجامعيية القيياهرة ميين نييوفمبر  -

  حتي االن 3101

 

عضييو الموفييد المشييارك فييي صييياغة اال فاقييياة الدولييية بييين مصيير  -

واوزبكسييتان اثنيياء زيييارة فخاميية الييرئيس السيسييي الييي اوزبكسييتان 

  3102سبتمبر  1ا فاقية في  03و وقيع 
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 اال فاقياة الدولية

----------------  
 

 ثال للجانب المصريمم اال فاقياة الدولية اآل ية أو قام بتفعيل علي اعد ووقع 

 

جامعة القاهرة وجامعة خوارزم بدولة  –ا فاقية التعاون و بادل الخبراة  بين كلية اآلثار  -

  3111أوزبكستان 

 

جامعة القاهرة ومعهد  –ا فاقية للتعاون و بادل الخبراة الثقافية والعلمية بين كلية اآلثار  -

 3112العمارة والتشييد بطشقند  

 

كل من جامعة أوزبكستان الحكومية للغات العالمية بجمهورية  بروتوكول تعاون بين -
 م6002أوزبكستان وجامعة بنها بجمهورية مصر العربية، في مجال اللغة واألدب،

  

بروتوكوووول تعووواون بوووين جامعوووة يةووومند الزرازيوووة بجمهوريوووة أوزبكسوووتان وجامعوووة بنهوووا  -
 .6002بجمهورية مصر العربية في مجال العلوم الزرازية، نوفمبر 

 

بروتوكووول تعوواون بووين كوول موون جامعووة أوزبكسووتان الحكوميووة للغووات العالميووة بجمهوريووة  -
أوزبكسووتان وجامعووة بنهووا بجمهوريووة مصوور العربيووة، فووي مجووال اللغووة واألدب، نوووفمبر 

6002. 

 

 – أكاديمية البحث العلمي بمصرللتعاون و بادل الخبراة الثقافية والعلمية بين  برو وكول -

 3112جدد  3111م االوزبيكية واكاديمية العلو

 

اتفاقية تعاون مبدئية بين كل من جامعة أورجنش الحكومية باسم الخووارزمي بجمهوريوة  -
أوزبكسوووتان، وجامعوووة حلووووان بجمهوريوووة مصووور العربيوووة فوووي مجوووا ت تبوووادل الخبووورات 
والمعلومووات حووول المنووارا الدراسووية والتبووادل الميبوزووات والمراجووب والموووائم الببلوجرافيووة 

 م6002

 
بروتوكووول التعوواون بووين الهيئووة العامووة لوودار الكتووب والوجووائي الموميووة بجمهوريووة مصوور   -

 ،العربية ومعهد البيروني للدراسات الةرقية التابب ألكاديمية العلوم بجمهورية أوزبكستان
 .6002مارس 
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تعوواون بووين كوول موون المكتبووة الموميووة ئزلووي ةووير نوووائي بجمهوريووة أوزبكسووتان،  اتفاقيووة-

 .6001أبريل  81ومكتبة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية موقب بالماررة بتاريخ 
 

اتفاقية تعاون بين كل من معهد العمارة والهندسة المدنية بسمرقند بجمهورية وجامعة  -
الماررة بجمهورية مصر العربية بةأن تبادل الخبرات والمعلومات حول المنارا والخيي 

 والفني وتبادل الميبوزات،  الدراسية والتعاون البحجي

وجامعة  أوزبكستان بسمرقند بجمهورية جامعة اللغات العالميةاتفاقية تعاون بين كل من  -
بجمهوريوة مصور العربيوة بةوأن تبوادل الخبورات والمعلوموات حوول المنوارا  قناة السوويس

 .6002والخيي الدراسية والتعاون البحجي والفني وتبادل الميبوزات، والموقعة في 

 

ا فاقية للتعاون الثقافي و بادل الخبراة بين صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة  -

 م  3101المصرية وصندوق منتدي الثقافة والفن االوزبيكي 

 

ا فاقية  عاون و بادل خبراة بين كل من معهد الفنون القومية بطشقند المعروف باسم  -

 .م3100كمال الدين بهزاد ، وجامعة حلوان بمصر 

 

ا فاقية  عاون و بادل خبراة بين أكاديمية الفنون المصرية وأكاديمية الفنون االوزبيكية  -

3100. 

 

برو وكول للتعاون بين جامعة  رمة بجمهورية أوزبكستان وجامعة جنوب الوادي بمصر  -

 م. 3100

 

شارك في صياغة اال قاقياة الموقعة بين مصر واوزبكستان اثناء زيارة  فخامة الرئيس  -

ا فاقية  03وعددها  3102بد الفتاح السيسي الي جمهورية اوزبكستان اول سبتمبر ع

  غطي كافة المجاالة وعلي راسها التعليم والبحث العلمي والثقافة

 

 

 

 

 الجامعات التي درس بها داخل مصر
----------------- 

اللغات  وقسم ، قسم التاريخ ) اآلدابو كلية   ، اآلثارجامعة القاهرة ) كلية  - 1
 الشرقية  ( 

 قسم االثار –قسم التاريخ  -كلية اآلداب –جامعة عين شمس  -  3
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كلية  –شعبة االثار  –قسم التاريخ واالثار  -كلية االداب جامعة االسكندرية ) – 3
 (السياحة والفنادق

 وقسم الوثائق والمكتبات (، قسم التاريخ كلية علوم انسانية  جامعة االزهر )  – 4
 ( اآلثاركلية امعة الفيوم )ج – 5
 كلية االداب  قسم االثار  –جامعة حلوان  – 9

 معهد الدراساة االسيوية –جامعة الزقازيق  – 1

 االثار كلية  – سوهاججامعة  – 2

 كلية االداب قسم االثار  –جامعة طنطا  – 9

 كلية االداب قسم االثار  –جامعة اسيوط  – 01

 كلية االرشاد السياحي –داب قسم االثار كلية اال –جامعة المنيا  - 00

 

 

ناقش رسائل  أو القي محاضراة أو الجامعاة التي درس بها

 خارج مصر بها علمية

------------------------------  

 
جامعة دلهي( مهمة علمية لجمع المادة العلمية من المواقع  –جامعة ) اليجار بالهند -1

والمتاحف والجامعات وإلقاء بعض المحاضرات في اآلثار األثرية ومواقع الحفائر األثرية 
 والتراث

 جامعة االمارات العربية المتحدة -9

 العمارة والبناء والتشييد باوزبكستان  أكاديمية -3
 ي باورجانش بخوارزمخوارزمباسم الجامعة  -0

 اوزبكستان  جامعة الدبلوماسية بطشقند  - 1

 .جامعة االستشراق بطشقند   -9

  السياحة والفنادق بطشقند كلية - 9

 كاديمية الفنون بطشقند -ا0

 جامعة اللغات العالمية بطشقند    -6

 جامعة بخاري الدولية -01   
 جامعة سمرقند للغات -00   
 طشقند اإلسالمية جامعة – 03   
 باوزبكستان القوميةالجامعة  – 00   

  معهد البيروني للمخطوطات العربية باوزبكستان – 01  

 جامعة الملك سعود بالرياض بالسعودية – 09

 جامعة االميرة نورة بالسعودية – 01
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والمتاحف  األثريةعدد من المحاضراة وجمع المادة العلمية من المواقع  )إلقاء

، وعقد ا فاقياة للتبادل العلمي بينها وبين جامعاة  اآلثار وأرشيفوالمكتباة 

  واة ومناقشاة رسائل علمية مصر ، والمشاركة في مؤ مراة علمية وند

 

 

 عضوية اللجان والجمعيات الثقافية
 

 

 عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية -

 دار الكتب المصرية  –عضو اللجنة العليا للنشر  -

 عضو اللجنة الدائمة لالثار االسالمية والقبطية  -

 المصريينعضو جمعية االثاريين  -

 ب .عضو اتحاد المؤرخين العر  -

 عضو اتحاد األثريين العرب . -

  عضو الجمعية السلطانية للعمارة بالهند -

 مقرر النشاط الثقافي بجمعية الصدافة المصرية االوزبيكية  -

عضووووو اللجنووووة المكلفووووة بتووووطليا موسوووووعة المصووووطلحات األثريووووة بووووالمجلس األعلوووو  للثقافووووة  -
 م  4002جمهورية مصر العربية 

- 4002 األمووواراتنوووادر تووورا   –ركوووا زايووود للتووورا  م –مجلوووة التووورا   -مراسووول القوووا رة -
4002 

 حتي االن  4002طشقند من  –عضو  يئة تحرير مجلة االكاديميه الروسية للعمارة والبناء  -

 حتي االن  4022جامعة القا رة –كلية االداب   –عضو  يئة تحرير مجلة وقائع تاريحية  -

 4022جمهوريوة اوزبكسوتان مون  –عضو مركا دراسات الحضارات  التابع لمجلس الوزراء  -
 حتي االن

 

 اإلنتاج العلمي 
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 للدكتور أحمد رجب محمد علي

 

 : المنةورةأوً  : الكتب 
 

الووودار المصووورية اللبنانيوووه . المسوووجد الحووورام بمكوووة المكرموووة ورسوووومه فوووي الفووون ا سوووالمي   -2
 م .2991القا رة 

 م .2992القا رة بنانية     الدار المصرية اللتاريخ وعمارة المساجد األثرية في الهند  -4

الوودار المصوورية اللبنانيووة   المسووجد النبووور بالمدينووة المنووورة ورسووومه فووي الفوون ا سووالمي   -3
 م .4000القا رة 

المدافع األثرية في دولوة ا موارات العربيوة المتحودة   موع  خورين ق   القيوادة العاموة للقووات  -2
 م .4003المسلحة  دولة ا مارات العربية المتحدة  

الجوورور التاريخيووة لمجتمووع ا مووارات   مووع  خوورين ق   جامعووة ا مووارات العربيووة المتحوودة   -5
 م .4003العين  

المشووواركة فوووي كتابوووة موسووووعة اعوووالم العووورب والمسووولمين  المناموووة العربيوووة للتربيوووة والثقافوووة  -1
 م .4003والعلوم  تونس  

 4005القووا رة  –اللبنانيووة  الوودار المصوورية –الموواارات االسووالميه فووي الهنوود توواريخ وعمووارة  -2
 .ق  

العسكرر في دولة ا مارات .مركا زايد للتورا  والتواريخ .نوادر المعمارر و  اآلثار والترا   -2
 4002ترا  ا مارات 

تووواريخ وعموووارة الووودور والقصوووور والحماموووات األثريوووة ا سوووالمية فوووي الهنووود الووودار المصووورية  -9
 4001اللبنانية القا رة 

 للثقافة ق جمهورية مصر العربية   مع  خرين ق  علاأل سمجلالمصطلحات األثرية   ال -20

 م .4009تاريخ وعمارة القالع والحصون األثرية في الهند.الدار المصرية اللبنانية القا رة  -22
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عوون العالقوات بووين مصور واوزبكسوتان مقوورر علوي طووالب  ولغوور علو  وثقافوة كتوواب تواريخي  -24
 4020للغة العربية والثقافة المصرية بطشقند السنة النهائية بالبرنامج المتقدم لتعلي  ا

 4020 اوزبكستان –طشقند ضجيج الصمت : ديوان شعر فصحي صدر في  -23

  مووع  4022الخطوووط العربيووة علووي اآلثووار ا سووالمية فووي اوزبكسووتان   مجلوودان   طشووقند  -22
  خرين ق

نووووامج المتوووواحا فووووي مصوووور والعووووال  العربووووي   جامعووووة القووووا رة   مركووووا التعلووووي  المفتووووو   بر  -25
 4022الدراسات التاريخية 

 م4022معال  االثار والحضارة االسالمية في الهند    منامة االيسسكو   -21

الجواء االو  والجواء الثواني    –موسوعة االثار والحضارة االسالمية في مودن طريوا الحريور  -22
 4022الكويت  –وزارة االوقاف الكويتية  –بخارر ق مركا الفنون االسالمية 

 
 

 
 
 
 

 محكمة زلمية األبحاث المنةورة في مجالت:  اً جالج
 

فووي شوور  اآلثووار مووؤتمر منشووورة  فووي اعمووا   - بوودلهيمنشوو ت السوولطان شوويرخان األفغوواني  -2
 . م2992  جامعة القا رة  العال  ا سالمي

المووووؤتمر الوووودولي منشووووورة فووووي اعموووا   -هوووي قبوووول عصوووور المغوووو  لد عمووووائرطووورز تخطووووي   -4
 م .2992  جامعة األز ر  لعربللدراسات ا سالمية عند غير ا

م . حوليووووات مركووووا 29 – 22طوووورز تخطووووي  القووووالع والحصووووون فووووي ا مووووارات العربيووووة   -3
 م4004الدراسات التاريخية  كلية اآلداب  جامعة القا رة  

مجلوووة الموووؤرة  كليوووة م  21 - 20الكتابوووات العربيوووة علووو  اآلثوووار ا سوووالمية فوووي دلهوووي   -2
 م .4003القا رة  جامعة اآلداب  
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الجميرا بسواحل الخلويج العربوي  النودوع العالميوه لتواريخ حفوائر االثار العباسيه المكتشفه فوي  -5
   ا  4003شبه الجايرع العربيه الرياض

عموارة القصوور الملكيوة بمدينوة فوت  بوور سويكرر بالهنود فوي عهود االمبراطوور اكبور    مجلوة  -1
 .  4002عة القا رة   الوقائع التاريخية   مركا البحو  والدراسات التاريخية جام

مساجد مدينة دلهي حتوي نهايوة القورن السوادر عشور   مجلوة الجمعيوة المصورية للدراسوات  -2
 م . 4005التاريخية   

م بحووب بووالمؤتمر العووام  29 ووو  23طوورز تخطووي  مسوواجد مدينووة العووين التقليديووة فووي القوورن  -2
   4005رنوفمب -جامعة الدو  العربية   -القا رة  –العرب  األثريينالتحاد 

مجلووة كليووة اآلثووار   جامعووة  بحووب فووي م22-25العربووي  العمووالت السوولكية  فووي الخلوويج  -9
 م 4001القا رة 

عمارة المدارس في أوزبكستان في القرن العاشر الهجري السادس     -01

عشر الميالدي ( بحث بالمؤتمر الدولي العلمي ) أوزبكستان موطن علماء 

 01بخاري وسمرقند بأوزبكستان يومي ومفكري العالم ( الذي انعقد بمدينتي 

االيسيسكو وجامعة  اليونسكو و تحت إشراف منظمة  7112نوفمبر  01،

وشارك  7112 اإلسالميةطشقند بمناسبة اختيار مدينة طشقند عاصمة للثقافة 

فيه باحثون من جامعات اسيا وإفريقيا وأوروبا ، وقد القي البحث بالجلسة األولي 

م محور اإلنجازات الحضارية  7112نوفمبر  01ند يوم للمؤتمر بمدينة سمرق

 والمعمارية .

 

ية    -22 ية معمار سة أثر قلعة فيروز شاه طغلق بمدينة فيروز آباد جنوب دهلي درا

عالمي األول  بالمؤتمر ال حث  سة ( ب لألجزاء الباقية وإعادة بناء لألجزاء المندر

تحت  7112أكتوبر  72-72الذي عقد بالقاهرة يوم  اإلسالميةللعمارة والفنون 

عة  شمس وجام عين  عة  قاهرة وجام عة ال سالمي وجام إشراف رابطة العالم اإل

   الدول العربية

 

شر    -24 سادس ع طرز عمارة مساجد بخاري حتى نهاية القرن العاشر الهجري ال

حوث  كز الب عن مر صدر  ية ) ت قائع تاريخ لة و شور بمج حث من ميالدي ( ب ال

  م. 7112القاهرة ( عدد والدراسات التاريخية بجامعة 
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عناصر التهوية في البيوت الساحلية اإلماراتية في القرن الثالث عشر  -01

الهجري التاسع عشر الميالدي، بحث القي بندوة السيد األستاذ الدكتور السيد عبد 

العزيز سالم التي نظمها قسم التاريخ كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية في نوفمبر 

 م 7112

 

فووي خوووارزم فووي القووورن الثالووب عشوور الهجوورر التاسووع عشوور المووويالدر  شوويةماالعمووالت الق -22
بحووووب منشووووور بطعمووووا  المووووؤتمر الوووودولي للنقووووود والكتابووووات بمكتبووووة ا سووووكندرية مووووارر 

 م4002

 

خاف طشقند في القرنين الثواني عشور والثالوب عشور الهجوريين الثوامن عشور والتاسوع عشور  -25
 م4009اسات التاريخية بجامعة القا رة الميالديين بحب بمجلة مركا البحو  والدر 

 

عشور الهجورر التاسوع عشور المويالدر  عمارة المساجد في مدينوة بخوارر فوي القورن الثالوب -21
   م4009كلية اآلداب جامعة القا رة بحب بمجلة المؤرة المصرر  

في المؤتمر الدولي الرر عقد في مدينوة طشوقند عون  ببحب المشاركة -22
 4020لمية  في المجاالت المختلفة ابريل تطثيرات االزمة المالية العا

المشوواركة فووي المووؤتمر الوودولي للتوورا  الثقووافي والحضووارر الوورر عقوود  -22
 4020في مدينة طشقند  ضمن فعاليات األسبوع الثقافي االوزبيكي   اكتوبر 

المصورية االوزبيكيوة مون  تموؤتمر العالقوااعموا   المشاركة ببحب فوي  -29
بدار المخطوطات االوزبيكية المعروفة بمعهود خال  المخطوطات العربية   عقد 

   4022مارر  30طشقند  –الجامعة القومية  –البيروني 

االسووالميه بمووؤتمر الحفووا   القووا رة  ثووارالمشوواركة ببحووب عوون حمايووة  -40
 4023يناير  القا رةجامعة  اآلثاركلية   – اآلثارعلي 

لورر ا اآلثوارموؤتمر مكافحوة االتجوار فوي اعموا   ببحب فوي  المشاركة -42
 4023مارر   القا رةااليسيسكو وجامعة  بإشرافد قع
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ثووار المنشووات المائيووة ببخووارر فووي عصوور القراخووانيين والشوويبانيين بحووب بطعمووا  سوويمنار اال- 44
 4023االسالميه بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية 

شوور   آلثووار األو الوسووطي بحووب بووالمؤتمر الوودولي   سوويافووي  الموو  نتطووور  – 43
   4023ديسمبر  القا رةعال  االسالمي جامعة ال

بحوووب  – المملوكيوووة الدولوووةاالسوووالميه فوووي دلهوووي فوووي عهووود  العموووارع خصوووائ  -42
   4022يناير  التاريخيةللدراسات  المصريةاالسالميه بالجمعية  اآلثاربسيمنار 

عمووارة االفووال  فووي مدينووة العووين فووي منطقووة االمووارات  باالشووترا  مووع االسووتا   – 45
 4025يونيو  -  43مر النجار   بحب بمجلة كلية االداب جامعة القا رة العدد تا
 

26- the ottoman commercial Buildings in Istanbul 

,Astudy according to writings and paintings of 

travelers , has been accepted to adved, 15 

intarnaional conference on advancec in education 

and social scinces , Istanbul 12- 13 october 2015 ( 

with dr Mohamed hamza and mr/ Mohamed 

malaka),    
27 – the commercial Buildings in Istanbul as 

finacing foundations for ottoman endowwments ( 

waqf) in the city , second intarnational conference 

on masjid, zakat and waqf 2015(i-maf 2015)1-2 

december 2015, kualalumpur, Malaysia   ( with dr 

Mohamed hamza and mr/ Mohamed malaka) 
28- rusten pasha khans in Istanbul: a study of the 

architecture history , intarnational jornal of arts 

and sciences  ,Cumberland ,rhode island, U S A 

,December 2015,   ( with dr Mohamed hamza and 

mr/ Mohamed malaka) 
كليوووة   –مسوواجد بلغاريووا فووي العصوور العثموواني بحووب بووالمؤتمر الوودولي لالثووار  - 49

 4025االثار جامعة القا رة 
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موع كنيسة العرراء والقوديس موار  يوحنوا بالاقوازيا دراسوة معماريوة  باالشوترا   - 30
مركوووا البحوووو  والدراسوووات  –االسوووتا ة امينوووة محمووود  بحوووب بمجلوووة وقوووائع تاريحيوووة 

   4021التاريخية   كلية االداب   جامعة القا رة 
المربعوووات المحصوووونة فووووي مدينووووة العووووين فووووي دولووووة االمووووارات  باالشووووترا  مووووع   -32

  50االسوووتا  توووامر النجوووار   مجلوووة الجمعيوووة المصووورية للدراسوووات التاريخيوووة و العووودد 
 م  4021

القووي  الجماليووة فووي العمووارة االسووالمية فووي بخووارر   بحووب بووالمؤتمر الوودولي  – 34
للفنووووون االسووووالمية   الكويووووت  المنعقوووود بمناسووووبة اختيووووار الكويووووت عاصوووومة للثقافووووة 

   م4021االسالمية   ابريل 
طووور  بنووواء العموووائر االثريوووة والعناصووور المعماريوووة فوووي اثوووار بخوووارر فوووي عصووور  – 33

جامعووووة  –بحووووب بمووووؤتمر العمووووارة والفنووووون كليووووة العمووووارة  –ريين والشوووويبانيين التيمووووو 
 4022الكويت ابريل 

المشاركة ببحب عن الكتابات العربية علي االثار االسالمية في مدن طريا  -32
الحرير في الملتقي الدولي الثالب للخ  العربي المجلس االعلي للثقافة وزارة الثقافة 

  4022المصرية اغسطس 
المشاركة ببحب عن القن االسالمي واالخر من خال  الفنون االسالمية في - 35

الهند بالمؤتمر الدولي الفن االسالمي واالخر الرر عقد بمكتبة االسكندرية في ابريل 
4022 

 
 

 ابحا  ممولة
--------- 

جامعة االمارات العربية  –بحب ممو  بعنوان    العمالت في الخليج عبر العصور  -
دة باالشترا  مع ا.د يحي محمد محمود  الجهة الممولة جامعة االمارات المتح

 4004العربية المتحدة قيمة التمويل عشرون الا در   اماراتي سنة 
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بحب ممو  بعنوان    المدافع في دولة االمارات العربية المتحدة باالشترا  مع ازد  -
خدة قيمة التمويل مائة حمد بن سرار  استا  مساعد بجامعة االمارات العربية المت

م وقد ت  من خال  البحب السفر الي دو  الخليج والي  4002الا در   سنة 
 الهند  وتحليل عينات من المدافع القديمة بكندا 

 

 

 المهمات العلمية البحثيةالبعثات و 
-------------- 

ية لجمع المادة العلم 2995 – 2992السفر الي دولة الهند في بعثة دراسية  سنة 
عن االثار  في الهند من الموافع مباشرة وكرلك من الجامعات خصوصا جامعة دلهي 

 وجامعة عليكرة ومكتبة خدا بحش ومكتبة ازاد   المدة عام ق 
السفر في مهمة علمية   وزارة التعلي  العالي المصرية ق  الي جامعة طشقند وجامعة  -

بخارر وسمرقند وخيوة بخارر وطرلك المواقع االثرية علي طريا الخرير في 
وخوارزم وترمر  وشهر سبا وفرغانة واورجانش وزمخشر واياز وبيرون وغير ا من 

 اشهر ق  1مدن طريا الخرير   
   
 

 
 

التحكي  في اللجان العلمية لترقية االساترة واالساترة 
 المساعدين

--------------------- 
 ترقية عددقام االستا  الدكتور احمد رجب بتحكي  االبحا  في 

 اساترة مساعدين في لجنة االثار   الترقية الي درجة استا  مساعدق 42 -
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 اساترة في لجنة االثار  الترقية الي درجة استا ق  22 -

 درجة استا  بلجنة اللغات الشرقية   درجة استا ق 2 -

ترة المشوواركين موون خووار  مصوور خصوصووا موون افضووال عوون ترقيووة عوودد موون االسوواترة واالسوو   
 والكويت واوزبكستان   السعودية

 

 

والجوائا العلمية واالبحا  الممولة   والكتب تحكي  االبحا 
 والبرامج التعليمية داخل وخار  مصر

-------   

بمصور  وكتوب علميوة  قام الدكتور احمد رجب بتحكي  اكثر من مائة بحب بمجالت محكمة
دكتور احموود رجووب عضووو والوووالسووعودية واالمووارات والكويووت والبحوورين واوزبكسووتان والهنوود 

 بعيئة تحير العديد من المجالت داخل مصر وخارجها
كمووا قووام بتحكووي  عشوورة ابحووا  ممولووة للمركووا القووومي للبحووو  وجامعووة االكندريووة وجامعووة 

وجامعوووة االميووورة نوووورة بالسوووعودية وجامعوووة االموووارات العربيوووة  –المنيوووا وجامعوووة اسووويوط بمصووور 
   كةالمتحدة  واكاديمية العلوم االوزبي

وقوووود حكوووو  الوووودكتور احموووود رجووووب لجوووووائا الجامعووووة باالسووووكندرية واسوووويوط والمنيووووا وجامعووووة 
 االماارات والمركا القومي للبحو 

امووا البوورامج التعليميووة فقوود حكوو  د احموود رجووب بوورامج االثووار بقسوو  االثووار بجامعووة حووالن   
رو    برامج االثتوار تحكي  الالئحة كاملة ق وكرلك الئجة كلية االثار والسياحة الجديدة بمط

 االسالمية ق
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 استحدا  برامج جديدة بالكلية 
---------------------   

جامعوة القا رةتموت الموافقوة عليهموا مون  –قمت باستحدا  برنامجين جديدين بكلية االثار 
مجلس شئون التعلي  بالجامعة ومن المجلس االعلي للجامعات ولجنوة القطواع ةتو  اجازتهموا 

الئجووة الخاصووة بهمووا ليبوودا التوودريس فيهمووا ان شوواء اق فووي سووبتمبر القووادم و وورين واعتموواد ال
 البرنامجين  ما 

 

 البرنامج االو  
----------- 

 برنامج البكالوريوس في

 "نظم المعلومات الأثرية"

Bachelor Degree Program in 

“Archaeological Information Systems” 

   
 البرنامج الثاني

------------   
 

 برنامج البكالوريوس في

 "الإرشاد الأثري"

Bachelor Degree Program in 

“Archaeological Guidance” 
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 بمجالت جمافية احمد رجب رللدكتو  أبحاث :رابعا
---------------- 

من العناصر الهاموة فوي العموائر الدينيوة ا سوالمية   المحاريوب ق مفهومهوا القودي  والحوديب  -2
بحوووووب بمجلوووووة األز ووووور  مجلوووووة مجموووووع البحوووووو   -زخارفهوووووا  -نواعهوووووا ا -ا ميتهوووووا  -

السوووونة الثالثووووة والسووووتون  ربيووووع األو   -والدراسووووات ا سووووالمية بوووواألز رق الجوووواء الثالووووب 
  الجووووواء الخوووووامس  السووووونة الثالثوووووة والسوووووتون جمووووواد  األو  2990 وووووو اكتووووووبر 2222
 م .2990ديسمبر  2222

شوهد السويدة رقيوةق. الجواء الثوامن  السونة الخامسوة من الماارات الدينية الهامة فوي مصور  م -4
 م .2993 و فبراير 2223والستون  شعبان 

 ووو يوليووه 2222الجوواء األو   السوونة السادسووة والسووتون  المحوورم  -موو  ن مصوور ا سووالمية  -3
 م .2993

السوووونة السووووابعة والسووووتون   ر القعوووودة  -الهووووال  فووووو  المئرنووووة: الجوووواء الحووووادر عشوووور  -2
 م .2995 و إبريل 2225

الجوواء الثوواني عشوور  السوونة السووابعة والسووتون   ر  -األ لووة والنجوووم فووي الفوون ا سووالمي  -5
 م .2995 و مايو 2225الحجة 

 وو 2222زمام عل  مر العصوور: الجواء الثواني عشور  السونة التاسوعة والسوتون   ر الحجوة  -1
 م .2992إبريل 

ثوواني  السوونة السووبعون  ا سووالم فووي الهنوود حتوو  منتصووا القوورن السووادر الهجوورر: الجوواء ال -2
 م .2992 و يونيو 2222صفر 

اقووودم مسووواجد الهنووود  مسوووجد قووووة ا سوووالم اقطوووب منوووارا بووود ليق الجووواء الرابوووع  السووونة  -2
 م .2992 و اغسطس 2222السبعون  ربيع اآلخر 

موون الوودو  ا سووالمية التووي حكمووت الهنوود  الدولووة الغوريووةق الجوواء العاشوور  السوونة السووبعون   -9
 م . 2992اير  و فبر 2222شوا  
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معال  الحرمين الشريفين وقبة الصخرة في الفن ا سالمي: جريدة المدينة المنوورة  المملكوة  -20
 . 9222 و العدد 2223 ر القعدة  21العربية السعودية  عدد الجمعة 

سووبعين رسووماع جمعووت موون انحوواء العووال  تكشووا عوون جوانووب مجهولووة فووي عمووارة الحوورمين  -22
 وو نووفمبر 2222جمواد  األو   49  األحود 22ب  العودد الشريفين  مجلة اخبوار األد

 م .2993

 ووو 2225جموواد  األو   21قبووة ا مووام الشووافعي: جريوودة األ وورام المصوورية  عوودد الجمعووة  -24
 م .2992اكتوبر  42

تووا  محوول بالهنوود  بحووب بمجلووة التوورا   تصوودر عوون نووادر توورا  ا مووارات  العوودد الرابووع  -23
 .م 4000 و/ يناير 2240عشر  رمضان 

   

 4003 اكتوبر 22الثالثاء  2522جريدة البيان االماراتيه العدد التاريخيةقصور الهند  -22

 .   4002والثالثين يناير  نالعدد الثامفي تطوير مدينة العين .مجلة الديوان . اآلثار ا مية -25

العووودد  العصوووريهقضوووت عليهوووا الووواالز  .مجلوووة االسووورع  اخووورر و ثوووار بوووإيرانقلعوووة بوووام االثريوووه  -21
 4002يناير  40  2222

نوادر تورا  ا موارات العودد  -قبة ا مام الشوافعي بمصور  بحوب بمجلوة التورا  ا ماراتيوة   -22
 4002نوفمبر 200

العودد  –نادر ترا  ا مارات  –الجامع األز ر عبر العصور بحب بمجلة الترا  ا ماراتية  -22
 4002نوفمبر  200

نوووادر تووورا   –  ا ماراتيوووة بخوووارر متحوووا مفتوووو  لمثوووار ا سوووالمية بحوووب بمجلوووة التووورا -29
 4002يناير 202العدد  –ا مارات 

نووادر  –اوزبكسووتان موووطن علموواء ومفكوورر العووال  العاووام بحووب بمجلووة التوورا  ا ماراتيووة  -40
 4002فبراير  204العدد  –ترا  ا مارات 

 –سوومرقند مدينووة اآلثووار عبوور العصووور عاصوومة األميوور تيمووور بحووب بمجلووة التوورا  ا ماراتيووة  -42
 4002مارر  203العدد  –ترا  ا مارات نادر 

نوووادر تووورا   –طشوووقند مركوووا اآلثوووار فوووي  سووويا الوسوووطي بحوووب بمجلوووة التووورا  ا ماراتيوووة  -44
 4002ابريل 202العدد  –ا مارات 
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بمجلة الترا  ا ماراتيوة  بقلعة قهندز ببخارر شموة البنيان ألكثر من ثالثة  الف عام بح -43
 4002يونيو  201العدد  –نادر ترا  ا مارات  –

 

نوادر تورا  االموارات  –مرصد اولوغ بك الفلكي بسمرقند  بحب بمجلة التورا  ا ماراتيوة  -42
 4002يوليو  202العدد  –

 

نووادر توورا   –مدينووة خوقنوود مركووا الحضووارة ب سوويا الوسووطي بحووب بمجلووة التوورا  ا ماراتيووة  -45
 4002اغسطس  202العدد  –ا مارات 

 

نوادر  – سويا الوسوطي بحوب بمجلوة التورا  ا ماراتيوة  مدينة نامنجان مون اشوهر المودن فوي -41
 4002اكتوبر  209العدد  –ترا  ا مارات 

نوووادر  –انووديجان مدينوووة اوزبيكيووة علوووي الحووودود القرغيايووة بحوووب بمجلوووة التوورا  ا ماراتيوووة  -42
 4002ديسمبر 222العدد  –ترا  ا مارات 

نووادر توورا   –ا ماراتيووة فرغانووة عاصوومة مملكووة بووابر ب سوويا الوسووطي بحووب بمجلووة التوورا   -42
 4009يناير  224العدد  –ا مارات 

 

نوادر تورا  ا موارات  –نامنجان مركا للترا  وس  الثلو   بحب بمجلة التورا  ا ماراتيوة  -49
 4009مارر  222العدد  –

 
العالقات المصرية االوزبيكية عالقات تمتد في اعما  التاريخ    المقا  االفتتواحي ق مجلوة  -30

 .4009  المركا الثقافي المصرر بطشقند   اوزبكستان العدد األو   مارر ابناء النيل 

 
األز ووور الشوووريا   حضوووارة وعموووارة ق بحوووب بمجلوووة ابنووواء النيووول   المركوووا الثقوووافي المصووورر  -32

 .4009بطشقند   اوزبكستان العدد األو   مارر 

نووواء النيووول   النهووور   الحلقووة األولوووي ق   مجلوووة اب ءحكمووة الووود ر مووون مصووور الووي بوووالد موووا ورا -34
 4009المركا الثقافي المصرر بطشقند   اوزبكستان العدد األو   مارر 
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نووادر توورا   –ايتشووان قلعووة اشووهر مراكووا التوورا  بخوووارزم بحووب بمجلووة التوورا  ا ماراتيووة  -33
   4009مايو  221العدد  –ا مارات 

 

 –مووارات نووادر توورا  ا  –متحووا األميوور تيمووور بطشووقند بحووب بمجلووة التوورا  ا ماراتيووة  -32
  4009يونيو  222العدد 

 
النهوور   الحلقووة الثانيووة ق    مجلووة ابنوواء النيووول    ءحكمووة الوود ر موون مصوور الووي بووالد مووا ورا -35

 4009المركا الثقافي المصرر بطشقند   العدد الثاني يونيو  

 
موون معووال  بووالد مووا وراء النهوور   سوومرفند ق    مجلووة ابنوواء النيوول   المركووا الثقووافي المصوورر  -31

 4009قند   العدد الثاني يونيو  بطش

 
مصووووور  واوزبكسوووووتان عراقوووووة الماضوووووي   وازد وووووار الحاضووووور وإشووووورا  المسوووووتقبل   المقوووووا   -32

االفتتوواحي ق   مجلووة ابنوواء النيوول   المركووا الثقووافي المصوورر بطشووقند   العوودد الثوواني يونيووو 
4009. 

 
نووادر توورا   –ماراتيووة النهوور بحووب بمجلووة التوورا  ا  ءاألدوات الطبيووة التراثيووة بووبالد مووا ورا -32

 4009يوليو  222العدد  –ا مارات 

 
نادر تورا   –اسوار وبوابات بخارر ترمي  جيد لترا  عريا بحب بمجلة الترا  ا ماراتية  -39

 4009اغسطس  229العدد  –ا مارات 

 
 فوووا  التنميوووة بوووين مصووور واوزبكسوووتان   المقوووا  االفتتووواحي ق   مجلوووة ابنووواء النيووول   المركوووا  -20

 . 4009المصرر بطشقند العدد الثالب سبتمبر  الثقافي

 
النهووور   الحلقوووة الثالثوووة ق   مجلوووة ابنووواء النيووول    ءحكموووة الووود ر مووون مصووور الوووي بوووالد موووا ورا -22

 . 4009المركا الثقافي المصرر بطشقند العدد الثالب سبتمبر 
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خوقنووود عاصووومة  سووويا الوسوووطي فوووي القووورن التاسوووع عشووور بحوووب بجلوووة ابنووواء النيووول   المركوووا  -24
 . 4009لثقافي المصرر بطشقند العدد الثالب سبتمبر ا

 

نووادر  –قبووة ششوومة ايوووب ببخووارر متحووا للتوورا  المووائي بحووب بمجلووة التوورا  ا ماراتيووة  -23
 4009سبتمبر 240العدد  –ترا  ا مارات 

 
نووادر  –مسووجد كووالن ببخووارر اشووهر مسوواجد اوزبكسووتان بحووب بمجلووة التوورا  ا ماراتيووة  -22

 4009اكتوبر   242 العدد –ترا  ا مارات 

 
 –نووادر توورا  ا مووارات  –متحووا الفوون الحووديب بطشووقند بحووب بمجلووة التوورا  ا ماراتيووة  -25

 4009نوفمبر   244العدد 

 
 –نوووادر تووورا  ا موووارات  –المسوووجد الجوووامع فوووي خوقنووود بحوووب بمجلوووة التووورا  ا ماراتيوووة  -21

 4009ديسمبر  243العدد 

 
    المقووا  االفتتوواحي ق   مجلووة ابنوواء النيوول    ال تشوويخ ابوودااالمووة التووي تملووك التوواريخ ....  -22

 . 4009المركا الثقافي المصرر بطشقند العدد الرابع ديسمبر 

 

النهووور   الحلقوووة الرابعوووة ق   مجلوووة ابنووواء النيووول    ءحكموووة الووود ر مووون مصووور الوووي بوووالد موووا ورا -22
 . 4009المركا الثقافي المصرر بطشقند العدد الرابع ديسمبر 

 

النهوور اسوووار بخووارر  مجلووة ابنوواء النيوول   المركووا الثقووافي المصوورر  ءورا موون معووال  بووالد مووا -29
   4009بطشقند العدد الرابع ديسمبر 

 
نووووادر توووورا   –قصوووور خوووودايار خووووان تحفووووة وادر فرغانووووة بحووووب بمجلووووة التوووورا  ا ماراتيووووة  -50

 4020يناير  242العدد  –ا مارات 
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نوادر تورا   –التورا  ا ماراتيوة متور بحوب بمجلوة  22قبر النبي دانيا  بسمرقند قبر طوله  -52
 4020فبراير  245العدد  –ا مارات 

 
 –نوووادر تووورا  ا موووارات  –مسووجد مووواخي عطوووار ببخوووارر بحوووب بمجلوووة التووورا  ا ماراتيوووة  -54

 4020مارر  241العدد 

 
عاوة التواريخ وعاو  الحضوارة مون القوا رة حتوي بخوارع     المقوا  االفتتواحي ق   مجلوة ابنواء  -53

 .4020لثقافي المصرر بطشقند العدد الخامس   مارر النيل   المركا ا

 
النهوور   الحلقووة الخامسووة ق  مجلووة ابنوواء النيوول    ءحكمووة الوود ر موون مصوور الووي بووالد مووا ورا -52

 .4020المركا الثقافي المصرر بطشقند العدد الخامس   مارر 

 

مركووا فووي  سوويا الوسووطي   بحووب بمجلووة ابنوواء النيوول   ال ا سووالميةطشووقند مركووا الحضووارة  -55
 4020الثقافي المصرر بطشقند العدد الخامس   مارر 

 

نوادر تورا   –مدرسة مير عرب اشهر مدارر اسيا الوسطي بحب بمجلوة التورا  ا ماراتيوة  -51
 4020ابريل  242العدد  –ا مارات 

 
نوووادر تووورا   – ا ماراتيوووةمسوووجد بيبوووي خوووان  درة سووومرقند   بحوووب ببحوووب بمجلوووة التووورا   -52

 .43-22-4020يونيو  249  العدد  ا مارات

 
اللغة العربية في اوزبكستان المقوا  االفتتواحي بمجلوة ابنواء النيول   المركوا الثقوافي المصورر  -52

 . 4020بطشقند العدد السادر   يونيو 

 
النهوور   الحلقووة السادسووة   مجلووة ابنوواء النيوول    ءحكمووة الوود ر موون مصوور الووي بووالد مووا ورا -59

 . 4020السادر   يونيو المركا الثقافي المصرر بطشقند العدد 
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قبر القث  بن العبار ابون عو  الرسوو  صولي اق عليوه وسول  بمدينوة سومرقند   بحوب بمجلوة  -10
 . 4020ابناء النيل   المركا الثقافي المصرر بطشقند العدد السادر   يونيو 

 
نادر  –م بحب بمجلة الترا   22خوارزم ب سيا الوسطي في القرن  بإقلي النقود القماشية  -12

   4020يوليو  230را  ا مارات العدد ت

 
شووا ي زنوودع بسوومرقند متحووا مفتووو  للخطوووط العربيووة   بحووب بمجلووة التوورا     اثووارمنطقووة  -14

   4020اغسطس  232نادر ترا  ا مارات   العدد 

 
نوووادر  –بحووب بمجلوووة التوورا   –م  22  22النقووود السوولكية بوووالخليج العربووي فوووي القوورن  -13

   4020تمبر سب 234ترا  ا مارات العدد 

 
مجلوووة ابنووواء النيووول   المركوووا الثقوووافي ب بحوووب   طريوووا الحريووور القووودي  طريوووا الثقافوووة والفنوووون -12

 . 4020 سبتمبر   لسابعالمصرر بطشقند العدد ا

 
  مجلة ابناء النيول   المركوا  السابعةالنهر   الحلقة  ءحكمة الد ر من مصر الي بالد ما ورا -15

 . 4020 سبتمبر   عبالثقافي المصرر بطشقند العدد السا

 
الوسووطي   بحووب  ب سوويابهوواء الوودين النقشووبندر ببخووارر   اكبوور مدينووة للصوووفية   ثووارمنطقووة  -11

 4020نوفمبر  232 العدد ا ماراتنادر ترا   –بمجلة الترا  

 
النهور   الحلقوة الثامنوة   مجلوة ابنواء النيول   المركوا  ءحكمة الد ر من مصر الي بالد ما ورا -12

 . 4020بطشقند العدد الثامن   ديسمبر الثقافي المصرر 

  كلمووة العوودد   مجلووة ابنوواء النيوول   المركووا الثقووافي المصوورر بطشووقند  تعاقووب الحضووارات -12
 . 4020العدد الثامن ديسمبر 

الخطوط العربية بطوزبكستان علي اآلثار التاريخية بحب  بمجلة ابناء النيل   المركا الثقوافي  -19
 . 4020ديسمبر  المصرر بطشقند العدد الثامن  
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نووادر  –التاسووع عشوور   بحووب بمجلووة التوورا   نقصوور نووور اق بووار حوواك  خوووارزم  فووي القوور  -20
 .4020ديسمبر  235ترا  ا مارات العدد 

 
 

  المؤتمرات والندوات التي شارك فيها
 الدكتور أحمد رجب محمد علي

 

بحووووب عوووون م  المشوووواركة ب2992المووووؤتمر الوووودولي للترجمووووة والتعريووووب  جامعووووة األز وووور   -2
 م ق .21 - 20الكتابات العربية عل  اآلثار ا سالمية في دلهي     

م  2992المووووؤتمر الووووودولي للدراسوووووات ا سوووووالمية عنووووود غيووووور العووووورب  جامعوووووة األز ووووور   -4
 المشاركة ببحب عن طرز تخطي  عمائر دلهي قبل عصر المغو  .

امعووووة القووووا رة  المووووؤتمر الوووودولي لمصووووادر توووواريخ القوووودر  مركووووا الدراسووووات التاريخيووووة  ج -3
 القدر وا   اثارع حتي نهاية العصر العثمانيم  المشاركة ببحب عن 2992

م   عضوو 2992الندوة الدولية آلثار شر  العال  ا سالمي  كلية اآلثار  جامعة القا رة   -2
اللجنوووة المناموووة واللجنوووة العلميوووة للنووودوةق  كموووا شووواركت ببحوووب عووون منشووو ت السووولطان 

 ي .شيرخان األفغاني في دله

ق  بلدية دبي  المشواركة ببحوب عون الوسوائل 4000مؤتمر المباني التاريخية بدبي  يونيو  -5
 التاريخية لتسجيل المباني األثرية والتراثية .

موووؤتمر المبووواني األثريوووة والتراثيوووة وكيفيوووة صووويانتها   يئوووة اليونسوووكو بالتعووواون موووع حكوموووة  -1
حوووووب عوووون اآلثووووار فووووي دولوووووة م  المشوووواركة بب4004ينوووواير  20 - 2الشووووارقة  الشووووارقة 

 .وواال تمام بها في السنوات الثالثين االخيرةا مارات العربية المتحدة 

نووووودوة القووووودر بمناسوووووبة اليووووووم العوووووالمي للقووووودر  جامعوووووة ا موووووارات العربيوووووة المتحووووودة   -2
 في القدر الشريا . قبة الصخرةم  المشاركة ببحب عن 4/20/4003

فوووي  المنعقووودة العربيوووة الجايووورةلتووواريخ شوووبه  ابعوووةفوووي النووودوة العالميوووة الر المشووواركه ببحوووب  -2
 . قاكتوبر 9-1م  4003  المملكة العربية السعودية الرياض 
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 ا مواراتالتاريخية الرر عقود بمدينوة العوين     لمثار األو المشاركة في المؤتمر الدولي  -9
 م.4003العربية المتحدة فبراير 

فووي  حصوون المووويجعي   وقصوور العووين ق   ببحووب عوون القووالع التراثيووه فووي العووين المشوواركه -20
نوووادر تووورا   –التووورا  المعموووارر المنعقووودع فوووي مركوووا زايووود للتووواريخ والتووورا  ورشووة عمووول 
   4003 يوليواالمارات .ا

المشاركة ببحب بعنوان  حصوون االموارات فوي القورن الثالوب عشور الهجورر التاسوع عشور  -22
العووين  مدينووة بيووه المنعقوودع فووي الموويالدر ق فووي نوودوة  توواريخ واثووار شوور  شووبه الجايوورع العر 

 4002فبراير  22_ 24تحت اشراف نادر ترا  االمارات 

المشوواركة ببحووب عوون مسوواجد العووين االثريووة فووي المووؤتمر الثووامن التحوواد االثووريين العوورب  -24
 4005والرر اقي  في المبني الرئيسي لجامعة الدو  العربية في نوفمبر 

 اكتووووبرجامعوووة القوووا رة  –للعموووارة والفنوووون  األو المشووواركة ببحوووب فوووي الموووؤتمر الووودولي  -23
4002 

 اآلدابكليوة   -4002 ا سوكندريةالرر انعقد بجامعة  اآلثارالمشاركة ببحب في مؤتمر  -22
المرحووم الودكتور السويد عبود العايوا  اآلثواروصدر بالعدد التركارر الرر يحمل اس  عال  

 سال 

بمناسوووبة اختيوووار مدينوووة  بكسوووتاناوز  واثوووارالمشووواركة ببحوووب  فوووي الموووؤتمر الووودولي لتووواريخ  -25
االيسيسووكو وحكومووة  إشوورافتحووت  4002نوووفمبر   ا سووالميةطشووقند عاصوومة للثقافووة 

 والرر انعقد بمدينة طشقند اوزبكستان

المنعقوود فووي  جامعووة طشووقند والتوورا    ةللغووة العربيوو األو المشوواركة فووي المووؤتمر الوودولي  -21
 عضو اللجنة المنامة ق   م4002يناير  22 -25في الفترة من  ا سالمية

المنعقووووود  بمكتبوووووة  األثريوووووةالمشوووواركة ببحوووووب فوووووي الموووووؤتمر الووووودولي للنقووووود والعموووووالت  -22
 4009ا سكندرية في مارر

الماليووة  االزمووة تووطثيراتالمشوواركة فووي المووؤتمر الوودولي الوورر عقوود فووي مدينووة طشووقند عوون  -22
 4020العالمية  في المجاالت المختلفة ابريل 

لوودولي للتوورا  الثقووافي والحضووارر الوورر عقوود فووي مدينووة طشووقند  المشوواركة فووي المووؤتمر ا -29
 4020ضمن فعاليات األسبوع الثقافي االوزبيكي   اكتوبر 
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المصورية االوزبيكيوة مون خوال  المخطوطوات العربيوة  تالمشاركة ببحب في مؤتمر العالقوا -40
 –ة الجامعوووة القوميووو –  عقووود بووودار المخطوطوووات االوزبيكيوووة المعروفوووة بمعهووود البيرونوووي 

   4022مارر  30طشقند 

المشوواركة ببحووب فووي المووؤتمر الوودولي للوسووائل الحديثووة فووي التوودريس الوورر عقوود بجامعووة  -42
     4022ابريل  23 – 4شمرقند يومي 

سويمنار االثوار االسوالميه بالجمعيوه  ي فو عن اثار دلهي في عصور  موايون المشاركة ببحب -44
 4024المصريه للدراسات التاريخيه ديسمبر 

كليووة   –ببحووب عوون حمايووة اثووار القووا رع االسووالميه بمووؤتمر الحفووا  علووي االثووار  المشوواركة -43
 4023يناير  القا رةاالثار جامعة 

االيسيسووكو  بإشوورافد قووالوورر ع اآلثووارببحووب فووي مووؤتمر مكافحووة االتجووار فووي  المشوواركة -42
 4023مارر   القا رةوجامعة 

  ألثار المشور  ا سوالمي المشاركة ببحب عن م  ن  سيا الوسطي بالمؤتمر الدولي األو  -45
   4023ديسمبر  24-2الرر عقد بجامعة القا رة 

في سيمنار اآلثوار االسوالميه الثواني بالجمعيوة المصورية  عن مدينة بخارر  المشاركة ببحب -41
   4022للدراسات التاريخيه في يناير 

الرئيسوية القاعوة المشاركة ببحب عن عموارة الهنود القوي فوي البرنوامج الثقوافي لووزارة االثوار  -42
    4022فبراير  بالامالك

القوي فوي البرنوامج الثقوافي لووزارة االثوار مكتبوة  عموائر مدينوة بخوارر المشاركة ببحوب عون  -42
   4022القا رة الكبرر سبتمبر 

المشاركة ببحب عن مساجد بلغاريا في المؤتمر الدولي الثار دو  البحور المتوسو  الورر  -49
   4025عقد في كلية االثار جامعة القا رة 

المشوواركة ببحووب فووي المووؤتمر الوودولي للفنوووون االسووالمية المنتعقوود فووي الكويووت بمناسوووبة  -30
اختيار الكويت عاصمة للثقافة االسالمية بمشواركة العديود مون الهيئوات الدوليوة وخصوصوا 

   4021منامة االيسسكو ابريل 

رة المشووواركة فوووي موووؤتمر العالقوووات المصووورية االوزبيكيوووة الووورر عقووود بفنووود  سوووفير بالقوووا  -32
 بحضور وزير االثار والسفير االوزبيكي 4022

 4022المشاركة ببحب عن مدن طريا الحرير في ندورة المجلس االعلي للثقافة يناير  -34
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المشاركة ببحب عن الفن االسالمي فوي الهنود فوي موؤتمر الفون االسوالمي والتطورف الورر  -33
 4022عقد بمكتبة االسكندرية مارر 

تان وعالقتهوووا بمصووور فوووي الموووؤتمر الووورر عقووود فوووي المشووواركة ببحوووب عووون تووواريخ اوزبكسووو -32
اوزبكسووتان عوون العالقووات المصوورية االوزبيكيووة علووي  ووامش  –اكاديميووة العلوووم بطشووقند 

 4022زيارة فخامة الرئيس السيسي الي اوزبكستان سبتمبر 

 
 التي قام بها والتدريبية األنشطة الثقافية

 الدكتور أحمد رجب محمد علي
 

ثار ا سالمية في الهند في المركا الثقافي الهندر  جمهورية مصر إلقاء محاضرة عن اآل -2
 م .2992العربية  اكتوبر 

المشاركة في ندوة تسجيل اآلثار وترميمها  المنعقدة في فند  سونستابالقا رة   -4
 م.2999

عضو اللجنة العلمية المنامة لندوة  ثار شر  العال  ا سالمي  جامعة القا رة  كلية  -3
 .مع المشاركة ببحب م 2992اآلثار  

إلقاء محاضرة عامة عن تا  محل   حقائا جديدة ق بمركا زايد للتاريخ والترا    -2
 م .4004

نادر  –مركا زايد للتاريخ والترا   –إلقاء محاضرع عامه عن القصور التاريخية بالهند  -5
 م  4003اكتوبر  24ترا  ا مارات 

بالموس  الثقافي لكلية اآلثار جامعة القا رة إلقاء محاضرة عن اآلثار ا سالمية في الهند  -1
4002 – 4005  . 

إلقاء محاضرة بعنوان العمارة ا سالمية وا   اقسامها في برنامج التدريب المشتر  بين   -2
كلية اآلثار جامعة القا رة ووزارة الخارجية المصرية لتدريب متخصصين في اآلثار من 

 . 4005ناير ي 30إل   22دو  الكمنولب   في الفترة من 

جمعية االثاريين المصريين  يوم  –محاضرة بعنوان   كنوز اآلثار ا سالمية في الهند  -2
 ..4001/مارر 30الخميس 
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المشاركة في البرنامج التدريبي ألمناء المتاحا  في مجا  تكنولوجيا المتاحا وتسجيل  -9
شهر ابريل  في -قصر الفنون   –اآلثار والعرض المتحفي  المنعقد في دار األوبرا 

4002 

عضو اللجنة المنامة لمؤتمر اللغة العربية والتاريخ الرر انعقد بطشقند في يناير  -20
المركا الثقافي المصرر بطشقند و جامعة طشقند وجامعة اللغات  إشرافتحت  4002

 العالمية وجامعة االستشرا  بطشقند

عقد بطشقند في يناير الرر ان األثريةعضو لجنة تحكي  مسابقة الخ  العربي والكتابات  -22
 بمشاركة العديد من الباحثين والخطاطين 4002

تاريخ  بطكاديمية اوزبكستان  ثارمصر دراسة مقارنة مع   ثارمحاضرة بعنوان  إلقاء  -24
 4002فبراير  –طشقند  –العمارة والبناء 

 4002–خوارزم  –بخيوة  المطمون بطكاديميةالمشاركة في حصر ودراسة المخطوطات  -23

 4002طشقند  –ة في حصر ودراسة المخطوطات بمعهد البيروني بطشقندالمشارك -22

 والفوز فيه  4009المشاركة في معرض اللوحات الفوتوغرافية بطشقند  -25

عن العال  الشهير احمد  4009يناير  24حديب للقناة األولي بالتلفايون االوزبكي يوم  -21
عام  2400سبة مرور الفرغاني مهندر مقيار النيل في مصر في العصر العباسي بمنا

 علي مولدع

 اوزبكستان اطفا ا شراف علي تناي  معرض فني بعنوان   مصر واوزبكستان في عيون  -22
 4009يناير  49بمقر المركا الثقافي المصرر بطشقند يوم 

واالتفا   4009فبراير  2لقاء  مع نائب وزير الثقافة االوزبكي السيد بختياروف يوم  -22
 قات الثقافية بين مصر واوزبكستان معه علي سيل تقوية العال

افتتا  معرض الفنانة االوزبيكية التشكيلية المشهورة عالميا   دالرم احمدوفا ق بمقر  -29
 كلمة االفتتا  وتكري  الفنانة  وإلقاء 4009فبراير  5مركا الفنون القومي بطشقند يوم 

ي المصرر بطشقند حديب عن العالقات الثقافية المصرية االوزبيكية ودور المركا الثقاف -40
في تطوير  رع العالقات للقنوات التلفايونية االوزبيكية التالية   قناة اوزبكستان األولي 

 4009فبراير  5قناة الشبابق يوم  –قناة اوزبكستان الرياضية  –
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افتتا  معرض الفنانة التشكيلية االوزبيكية الشهيرة شهنازة عبد الاليوف بمقر مركا  -42
 4009مارر  1قند وإلقاء كلمة االفتتا  يوم الفنون القومي بطش

ا شراف علي إعداد وتناي  وا شراف علي األسبوع الثقافي المصرر بطشقند والي  -44
يض  العديد من الفعاليات الثقافية منها محاضرات عن الحضارة والثقافة المصرية  

في المصرر الفيل  المصرر بمقر المركا الثقا واسبوعألساترة مصريون بجامعات طشقند 
بطشقند وعروض لفرقة التنورة للفنون الشعبية المصرية ومعرض للخ  العربي بمركا 
إبداع الشباب ومسابقة للغة العربية بين اقسام اللغة العربية بجامعات طشقند اقيمت 

 ق 4009مارر  49 – 43فعاليات األسبوع في الفترة من   

الوزبيكية الناطقة با نجلياية عن حديب   اعة العاصمة طشقند   وإ اعة اورينت ا -43
 4009مارر  43يوم  4009انشطة األسبوع الثقافي المصرر بطشقند 

حديب للقناة االولي بالتلفايون االوزبكي   وقناة طشقند    عن انشطة االسبوع الثقافي  -42
 4009مارر  45يوم  4009المصرر بطشقند 

ب عن معال  مصر الفرعونية إقامة معرض للصور الفوتوغرافية من تصوير د احمد رج -45
 4009 مارر 42والقبطية واالسالمية بمركا ا بداع بطشقند يوم 

وإلقاء كلمة بحضور  4009ابريل  44المشاركة في افتتا  مجمع فنون اوزبكستان يوم  -41
السيدة جلنارة كريموفا كريمة السيد الرئيس إسالم كريموف رئيس جمهورية ألوزبكستان 

 كي وكبار المسئولين والفنانين االوزبكووزير الثقافة االوزب

بمجمع الفنون  4009مايو  2افتتا  مهرجان الحرف والصناعات االوزبيكية التراثية يوم  -42
بطشقند  وإلقاء كلمة في افتتا  المهرجان عن ا مية الحفا  علي المورو  الثقافي من 

  الحرف والصناعات

حرف والصناعات التراثية بمصر ومقارنتها حديب لقناة الثقافية بالتلفايون االوزبكي عن ال -42
 4009مايو  2بالحرف الصناعية باوزبكستان يوم 

حديب مع القناة الثانية بالتلفايون االوزبكي عن اشهر األطعمة والحلو  المصرية  -49
بمناسبة فوز مصر بالمركا األو  في مهرجان  اطعمة الشعوب بطشقند   وحديب  خر 

 4009مايو  4مة باألطعمة عن نفس الموضوع يوم لمجلة لرات االوزبيكية المهت
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 4يوم  مناقشة كتاب عال  اآلثار االوزبيكية ريتفد التار عن  ثار اوزبكستان عبر العصور -30
بمقر مركا ا بداع بطشقند وبحضور السيدة جلنارة كريموفا كريمة رئيس  4009مايو 

 ووزيرر الثقافة والتعلي  االوزبك جمهورية اوزبكستان

علي فريا المركا الثقافي المصرر في مهرجان ثقافات الشعوب بطشقند يومي  فا شرا -32
والرر فاز فيه المركا الثقافي المصرر بطشقند بالمركا األو  علي  4009مايو  3  4

  اوزبكستانسفارة اجنبية معتمدة في  32مستور 

اكاديمية  افتتا  مهرجان قور قا  الثقافي الفني بطشقند وإلقاء كلمة االفتتا  بمقر -34
 وتكري  الفنانين المشاركين 4009مايو  1الفنون يوم 

مايو عن العالقات المصرية االوزبيكية  1حديب للتلفايون االوزبكي القناة األولي يوم  -33
 في المجاالت الفنية علي  امش افتتا  مهرجان قور قا  الفني بطشقند

بقاعة الفنون بحي مير  4009مايو  22افتتا  معرض الفنان علي  رحمة الاليوف يوم  -32
  اباد وإلقاء كلمة االفتتا 

المشاركة في احتفا  وزارة الثقافة االوزبيكية باليوم العالمي للمتاحا والرر اقي  بمقر  -35
كلمة عن دور المتاحا   وإلقاء 4009مايو  25اكاديمية الفنون القومية بطشقند يوم 

ة كريموفا كريمة السيد الرئيس في الحفا  علي  وية الوطن حضر االحتفا  السيدة جلنار 
إسالم كريموف رئيس جمهورية اوزبكستان وعدد من الوزراء وكبار المسئولين االوزبك 

  وعلماء االثار والمتاحا

 

المركا الثقافي الهندر  اقامهالمشاركة في افتتا  مهرجان الموسيقي الهندية الرر  -31
د وإلقاء كلمة في افتتا  بالقاعة الكبرر بمعهد الكونسرفتوار بطشقن بطوزبكستان

  4009مايو  42المهرجان يوم 

 
ا عداد وا شراف علي تناي  معرض فني بعنوان   مصر في عيون اطفا  خوقند ق بمقر  -32

لوحة  400ض  اكثر من  4009مايو  41المركا الثقافي المصرر بطشقند يوم 
  مدينة مرسومة علي الخشب او منسوجة او خافية تض  معال  مصرية نفر ا اطفا

 خوقند بإقلي  وادر فرغانة
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ا عداد وا شراف علي تناي  مسابقة كبرر للخ  العربي علي مستور جمهورية  -32
اوزبكستان شار  فيها خطاططين من طشقند وبخارر وسمرقند وخوارزم وكافة المدن 

لوحة للخ  العربي وإبداعاته وقد اقيمت بمقر المركا  300االوزبيكية  بطكثر من 
 4009يونيو  4المصرر بطشقند يوم  الثقافي

 
عن تاريخ العالقات 4009يونيو  21حديب للتلفايون االوزبيكي قناة يوشالر  يوم  -39

 المصرية االوزبيكية عبر العصور

 
عن ا مية المعارض  4009يونيو  43حديب لقناة الشباب بالتلفايون االوزبيكي يوم  -20

 موا به  وتنميتها الفنية التي تقيمها الدولة لشباب الفنانين لدع 

 
عن الصالت التاريخية بين  4009يونيو  30اوزبكستان يوم جريدة صوت حديب ل -22

 حتي اآلنمصر واسيا الوسطي منر طريا الحرير القدي  

 
 4009يوليو  4افتتا  معرض فنون الشباب بمقر مركا ابداع الشباب بطشقند يوم  -24

لمو وبين بحضور وزير الثقافة ووزير وإلقاء كلمة االفتتا  والمشاركة في تكري  الشباب ا
 التعلي  االوزبك

 
عن الفنون الشعبية في  4009يوليو  2حديب لقناة يوشالر بالتلفايون االوزبكي يوم  -23

 مصر

 
افتتا  معرض فنون المعادن وزخارفها الرر اقي  بمقر مركا الفنون القومي بطشقند يوم  -22

التراثي لفنانين اوزبك وإلقاء   وض  منتجات فنية معدنية باألسلوب 4009يوليو  22
  كلمة عن ا مية الحفا  علي الترا  الفني القدي  والمشاركة في تكري  الفنانين

 
األولي بالتلفايون االوزبكي عن صناعة وزخرفة المعادن في مصر عبر  ةحديب للقنا -25

 4009يوليو  22العصور اثناء افتتا  معرض فنون المعادن بطشقند يوم 
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 43 شراف علي احتفا  سفارة جمهورية مصر الغربية بطشقند بعيد ثورة المشاركة في ا -21

  4009يوليو 

 
 4009يوليو  42االجتماع مع السيدة ايرينا نانت مديرة متحا الفنون بطشقند يوم  -22

بمقر المركا الثقافي المصرر بطشقند واالتفا  معها علي  اوجه التعاون بين متحا 
البحب العلمي ودراسة القطع األثرية وإقامة  طشقند والمتاحا المصرية في مجا 

 معارض مشتركة 

 
يوليو بمقر المركا الثقافي المصرر بطشفند مع السيد ابرا يموف  30االجتماع يوم  -22

مترج  الرئيس إسالم كريموف  رئيس جمهورية اوزبكستان واالتفا  معه علي مراجعة 
 ترجمة كتاب السيد الرئيس عن االزمة المالية العالمية

 
بمقر المركا الثقافي  4009اغسطس  3االجتماع مع األديبة االوزبيكية رحمتوفا يوم  -29

المصرر بطشقند واالتفا  معها علي ترجمة كتابها عن األدب العربي من االوزبيكية الي 
  العربية

 
كمدير للمركا   4009اغسطس  45الشر  بسمرقند يوم  الحانالمشاركة في مهرجان  -50

ند وتقدي  فرقة بورسعيد للفنون الشعبية التي شاركت في الثقافي المصرر بطشق
 المهرجان كممثلة لمصر في المهرجان 

 
حديب للقناة الثقافية االوزبيكية عن التطثيرات المتبادلة بين الفن المصرر والفنون ب سيا  -52

 4009سبتمبر  22الوسطي في العصور الوسطي اثناء افتتا  معرض الفن اال ارر يوم 

 
 21رض فنون  سيا التراثية  بمقر اكاديمية الفنون القومية االوزبيكية يوم افتتا  مع -54

 سبتمبر وإلقاء كلمة االفتتا  وتكري  الفنانين المشاركين بحضور وزير الثقافة االوزبكي
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علي الفريا الرياضي للمركا الثقافي المصرر في بطولة السفارات المعتمدة في  ا شراف -53
والر فاز فيها فريا المركا الثقافي 4009سبتمبر  49 – 41 لكرة القدم يوم اوزبكستان

  2/2وعلي فريا سفارة فرنسا  22/2المصرر علي فريا سفارة اليابان 

 
بمناسبة  4009اكتوبر  1وانتصارات مصر بها يوم  اكتوبرعن حرب محاضرة  إلقاء -52

 احتفا  المركا الثقافي المصرر بعيد النصر

 
واالشترا   4009اكتوبر  22 – 24الثقافي االوزبكي  المشاركة في فعاليات األسبوع -55

في المائدة المستديرة التي عقدت عن كيفية الحفا  علي الهوية الثقافية التراثية ضمن 
 فعاليات األسبوع 

 
حديب عن الرواب  الحضارية بين مصر واوزبكستان وعن طريا الحرير القدي  ودورع في  -51

ختلفة وعن التاثيرات الفنية المتبادلة بين مصر نقل الثقافات والتقاليد والعلوم الم
لوسائل ا عالم التالية بمناسبة االحتفا  بطسبوع  4009اكتوبر  24واوزبكستان  يوم 

قناة اوزبكستان الناطقة بالروسية  –الفنون االوزبيكية   القناة األولي بالتلفايون االوزبكي 
قناة تيرا  –زبيكية الناطقة با نجلياية قناة   ا.ن.ت االو   -قناة الشباب االوزبيكية  –

 –إ اعة العاصمة بايتخت  –ا اعة اوزبكستان الرسمية  –االوزبيكية الناطقة با نجلياية 
 مجلة بيالتيرا االوزبكية ق –وكالة انباء اوزبكستان 

 
المشاركة في مهرجان الثقافة العالمية بطشقند ورئاسة الوفد المصرر في  را المهرجان  -52

وإقامة معرض  4009اكتوبر  21في الرر اقي  بالمدرسة الدولية في طشقند يوم الثقا
 للمستنسخات الفرعونية وا سالمية المصرية ومعرض للوحات الفوتوغرافية عن مصر

 
عن الموسيقي المصرية التراثية  4009اكتوبر  22حديب لقناة يوشالر االوزبيكية يوم  -52

 وا   اآلالت المستخدمة فيها
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السيد روشان ديسجانوف مساعد وزير الخارجية االوزبيكي للشئون الثقافية  لقاء مع -59
لبحب اوجه تقوية وتعايا العالقات الثقافية بين مصر واوزبكستان و لك بمقر وزارة 

 4009اكتوبر  22الخارجية االوزبيكية يوم 

 
ورية اللقاء مع السيدة جلنارة كريموفا كريمة السيد الرئيس إسالم كريموف رئيس جمه -10

اوزبكستان   ورئيس صندو  منتدر الثقافة والفن االوزبيكي والحديب معها حو  توقيع 
اتفاقية للتعاون الثقافي بين صندو  منتدر الثقافة والفن االوزبيكي ووزارة الثقافة 

 4009المصرية اكتوبر 

 
الفنون اكتوبر بمركا  23افتتا  معرض الفنان التشكيلي االوزبكي العالمي اكمل نور يوم  -12

القومي بطشقند وإلقاء كلمة االفتتا  وتقدي  الفنان بحضور السيدة جلنارة كريموفا كريمة 
 السيد الريس إسالم كريموف رئيس جمهورية اوزبكستان وعدد من الوزراء االوزبك

 
افتتا  معرض الفنانة التشكيلية الكورية اسكرا في قاعة الفنون بمركا إبداع الشباب  -14

  وإلقاء كلمة االفتتا  وتقدي  الفنانة 4009كتوبر ا 22بطشقند يوم 

 
 4009 اكتوبر 25رئاسة الوفد المصرر بمهرجان بينالي طشقند للفنون والي افتت  يوم  -13

كلمة في االفتتا  بحضور السيدة جلنارة    وإلقاءالفنون القومية بطشقند  بطكاديمية
زبكستان وعدد من كريموف كريمة السيد الرئيس إسالم كريموف رئيس جمهورية او 
 الوزراء االوزبك ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بطوزبكستان

 
 44المشاركة في مهرجان األغنية التراثية الهندية بالمركا الثقافي الهندر بطشقند يوم  -12

 وإلقاء كلمة عن العالقة بين الموسيقي الهندية والموسيقي العربية  4009اكتوبر 

 
ر بكلية السياحة والفناد  االوزبيكية والرر ض  ر ليوم المصا شراف علي تناي  ا -15

 4009اكتوبر  43العديد من الفعاليات منها اطعمة مصرية ولوحات فنية عن مصر يوم 
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عن ا مية الحفا  علي  4009اكتوبر  41حديب   اعة بايتخت االوزبيكية  يوم  -11
 اآلثار التاريخية ودراستها 

 
 4009 اكتوبر 42يوم   بطوزبكستانالمشاركة مع السفير الفرنسي والسفير السويسرر  -12

عام  3000باوزبكستان والتي يرجع تاريخها الي حوالي  األثريةفي افتتا  قلعة ميراباد 
 بعد قيام الحكومة االوزبيكية بترميمها 

 
بمقر المركا  االجتماع مع االستا ة الكتورة ناتاليا مدير متحا الموسيقي بطشقند -12

واالتفا  علي بروتوكو  للتعاون مع   4009 اكتوبر 49الثقافي المصرر بطشقند يوم 
 معهد الموسيقي بالقا رة 

 
إلقاء كلمة في مناسبة تكري  الشاعر جباروف مؤلا مسرحية احمد الفرغاني مهندر  -19

اعر بالمسر  القومي بطشقند وتكري  الش 4009اكتوبر  30مقيار النيل في مصر يوم 
 ومنحه ميدالية المركا الثقافي المصرر بطشقند 

 
بمقر المركا   4009نوفمبر  3يوم  في معرض اللوحات الفوتوغرافية بطشقند المشاركة -20

المصرية  والفوز  لمثاروعرض حوالي عشرين صورة فوتوغرافية الثقافي األلماني بطشقند 
 علي مستور البعثات الدبلوماسية  األو  بالمركا

 
 4009نوفمبر  9  يوم الموسيقي المصرية بمقر معهد الكونسرفتوار  بطشقند يوم افتتا  -22

وإلقاء كلمة االفتتا  عن الموسيقي المصرية وا ميتها وموقعها الهام في خريطة الموسيقي 
  العالمية

 
نوفمبر  24افتتا  معرض الفن القرغيار الرر اقامته السفارة القرغياية بطشقند يوم  -24

شقند وإلقاء كلمة االفتتا  والمشاركة في تكري  الفنانين القرغيا بقصر الفنون بط
 المشاركين 
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عن الفن القرغيار  4009نوفمبر  23حديب للتلفايون االوزبيكي القناة األولي يوم  -23
 وعالقته بالفن المصرر القدي 

 
مبر نوف 22افتتا  المهرجان الفني الرر اقي  بمقر اكاديمية الفنون القومية بطشقند يوم  -22

عاما علي تطسيس مدرسة الفنون بطشقند وإلقاء كلمة بحفل  20بمناسبة مرور   4009
 االفتتا  عن ا مية الفنون ودور ا بالسمو با نسان وتطكيد  ويتة الوطنية 

 
حو  الفن الحديب في مصر  4009نوفمبر  22حديب للقناة االولي االوزبيكية يوم  -25

 وا ميته وا   مدارسه

 
 تتا  المهرجان الفني الرر اقامه المركا الثقافي الروسي للفنون بطشقند المشاركة في اف -21

عاما علي تطسيسه وإلقاء كلمة في حفل  250بمناسبة مرور  4009نوفمبر  40يوم 
 االفتتا 

 
إلقاء كلمة في افتتا  الحفل الفني الرر اقامه المركا الثقافي السويسرر بطشقند يوم  -22

 ي بطشقند بالمسر  القوم 4009نوفمبر  42

 
 4009نوفمبر  45اللقاء مع المغنية االوزبيكية الشهيرة مناجاة يولوتشيفا وفرقتها  يوم  -22

بمقر المركا الثقافي المصرر بطشقند للترتيب لسفر   الي مصر لتقدي  عروض بدار 
  4009األوبرا المصرية  في مايو 

 
ا   من الحرف االوزبيكية افتتا  معرض الحرف الفنية التراثية االوزبيكية والرر يض  نم -29

التراثية من سجاد مطرز واشغا  معادن وحقر علي الخشب وغير ا وإلقاء كلمة في 
 واالشترا  في تكري  الفنانين المشاركين 4009ديسمبر  2افتتا  المعرض يوم 

 
  وقناة ا.ن.ت االوزبيكية  اوزبكستانالرسمية   ووكالة إنباء  اوزبكستانحديب مع إ اعة  -20

علي  امش افتتا  معرض الحرف والصناعات  4009ديسمبر  2با نجلياية يوم الناطقة
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االوزبيكية التراثية بطشقند عن الصناعات التقليدية االوزبيكية في عصر الشيبانيين 
 واالشترخانيين وعالقتها بالصناعات التقليدية المعاصرة في مصر

 
بمركا  4009ديسمبر  2م والرر اقي  يو  بطوزبكستانافتتا   معرض الفن التجريدر  -22

 ا بداع بطشقند وإلقاء كلمة االفتتا  وتكري  الفنانين المشاركين 

 
إلقاء كلمة في احتفا  وزارة الثقافة بركرر الفنان الموسيقي االوزبكي مختار اشرفي  -24

الرر كرمه الرئيس المصرر الراحل جما  عبد الناصر  إثناء زيارته لطشقند ويعد من 
ديسمبر  25الشرقيين اقي  االحتفا  بمتحا الموسيقي بطشقند يوم اشهر الموسيقيين 

4009 

 
 42االجتماع مع األستا  الدكتور صال   اش  امين عام اتحاد الجامعات العربية يوم  -23

بمقر المركا الثقافي المصرر بطشقند واالتفا  معه علي كيفية التعاون   4009ديسمبر 
 لثقافي المصرر بطشقندبين اتحاد الجامعات العربية والمركا ا

 
حديب صحفي الي األستا  محمد سالمة نائب رئيس تحرير جريدة المسائية المصرية  -22

عن  4009ديسمبر  30إثناء زيارته الي مقر المركا الثقافي المصرر بطشقند يوم 
 األنشطة الثقافية المصرية باوزبكستان

 
والصناعة المصرية بمقر  ةجار اللقاء مع األستا  حمدر ابو العينين نائب رئيس غرفة الت -25

ومصاحبته في جولة لايارة  4009ديسمبر  49المركا الثقافي المصرر بطشقند يوم 
 كلية الصناعة بصرجلي بطشقند 

 
حديب الي قناة النيل الثقافية المصرية مع األستا  رفعت السيد عن ا   االنشطة  -21

العالقات الثقافية المصرية  الثقافية التي يقوم بها المركا الثقافي المصرر بطشقند وعن
 4009ديسمبر  30االوزبيكية اثناء زيارته لمقر المركا الثقافي المصرر بطشقند يوم 
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الدكتور  األستا مع  ديسمبر بمقر المركا الثقافي المصرر بطشقند 32يوم  االجتماع -22
المصرر ورئيس الوفد المصرر لمراقبة االنتخابات  ا عالممجدر ضيا مستشار وزير 

 والوفد المرافا له لتشريعية االوزبيكيةا

 
  4009معرض للوحات الفوتوغرافية بمركا الفنون القومي بشرسو بطشقند  -22

  4009معرض للوحات الفوتوغرافية بجامعة االستشرا  بطشقند  -29

 4009 بطشقند معرض للوحات الفوتوغرافية بمقر الكونسرفتوار -90

بطشقند الترا  بمركا  واوزبكستانبمصر  معرض للوحات الفوتوغرافية  للعمائر التاريخية -92
4020 

محاضرة بعنوان تاريخ العالقات المصرية االوزبيكية بجامعة الدبلوماسية بطشقند ابريل  -94
4020  

فيل  تسجيلي عن العال  احمد الفرغاني باالشترا  مع التلفايون االوزبيكي وكتابة  إعداد -93
 المادة العلمية الخاصة به

والحرف  واآلثارالتلفايونية عن التاريخ والحضارة والفنون  يباألحادا دالء بعشرات  -92
والشعر المصرر  واألدبالتراثية والعالقات المصرية االوزبيكية والثقافة المصرية 

وقناة الشباب    األخباروقناة    األوليوالموسيقي وغير ا بالتلفايون االوزبيكي القناة 
وا اعة   وقناة طشقند الحكومية    نجليايةبا وقناة ت.ن.ت الناطقة    يوشالر  وقناة

 اوزبكستان انباءووكالة الوسطي    سيا انباء  ووكالة  جهان  انباءلة اووك    العاصمة
 والصحا االوزبيكة 

افتتا  معرض الفنان التشكيلي االوزبيكي العالمي   فاليررق بمركا ا بداع بطشقند يوم  -95
 وإلقاء كلمة االفتتا   4020يناير  42

قبالتعاون مع وزارة التربية  اوزبكستان اطفا تناي  معرض فني بعنوان   مصر في فنون  -91
من  اكثروبمشاركة  ووزارة الخارجية المصريةوالتعلي  المصرية ووزارة التعلي  االوزبيكية 
  بطشقند األطفا مائتي طفل بفنونه  و لك بمقر جمعية فنون 

محاضرة عن  وإلقاءالسياحة والفناد  بطشقند ا شراف علي تناي  اليوم المصرر بكلية  -92
 4020فبراير  45مصر يوم 
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بمقر صندو  منتدر  4020فبراير  24تتا  مهرجان الموسيقي الشرقية بطشقند يوم فا -92
  كلمة االفتتا   وإلقاءالثقافة والفن االوزبيكي 

 يثهعن الموسيقي المصرية الحد 4020فبراير  24حديب لقناة يوشالر االوزبيكية يوم  -99

بمقر التلفايون االوزبكي  4020فبراير  25لقاء مع مدير التلفايون االوزبكي يوم  -200
بطشقند ت  خالله بحب اوجه التعاون المشتر  بين مصر واوزبكستان في مجا  ا  اعة 

 والتلفايون وتباد  األعما  الدرامية واألفالم الوثائقية والثقافية

مارر  2يوم  بطشقند ا بداعات بمركا افتتا  معرض الفنانات االوزبكيات الشاب -202
بمناسبة يوم المراة العالمي وإلقاء كلمة االفتتا  واالشترا  في تكري  الفنانات  4020

 االوزبيكيات وتسليمه  الجوائا وشهادات التقدير 

في معرض التصوير الفوتوغرافي الرر اقي  في طشقند ألعضاء البعثات   االشترا -204
 والفوز بالمركا األو   4020مارر  24اوزبكستان  الدبلوماسية المعتمدة في

مارر  24حديب عن الفنون المصرية القديمة في مصر واوزبكستان والتشابه بينهما يوم  -203
لوسائل ا عالم اآلتية علي  امش معرض الصور الفنية الرر اقي  بطشقند    4020

مجلة  –ا باستوكا جريدة مراود –إ اعة اوزبكستان األولي  –وكالة انباء اوزبكستان 
 النشرة الفنية ق

بمشاركة وزارة الثقافة االوزبيكية  4020مارر  29افتتا  معرض فنون الربيع يوم  -202
وتكري   األعما وصندو  الفن االوزبيكي وإلقاء كلمة االفتتا  واالشترا  في تقيي  

 الفنانين الفائاين

علي  4020ر مار  29حديب عن الفن المصرر والخ  العربي والمخطوطات يوم  -205
 امش افتتا  معرض فنون الربيع بطشقند لوسائل ا عالم اآلتية   قناة اوزبكستان األولي 

إ اعة اورينت  –قناة طشقند التلفايونية  –قناة الشباب االوزبيكية  -نشرة األخبار
 – قناة تيرا االوزبيكية الناطقة با نجلياية –قناة ا.ن.ت الناطقة با نجلياية  –االوزبيكية 

 مجلة انباء اوزبكستان ق

ا شراف علي إعداد وتناي  وا شراف علي األسبوع الثقافي المصرر بطشقند والرر  -201
يض  العديد من الفعاليات الثقافية منها محاضرات عن الخ  العربي  ألساترة مصريون 
بجامعات طشقند وعروض لفرقة النيل للفنون الشعبية المصرية ومعرض بعنوان مصر في 

فناني اوزبكستان واوزبكستان في عيون فناني مصر بمركا إبداع الشباب ومسابقة  عيون
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للغة العربية بين اقسام اللغة العربية بجامعات طشقند اقيمت فعاليات األسبوع في الفترة 
 ق 4009مارر  49 – 42من   

 تناي  معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان   مصر عبر العصور ق بمركا الفنون القومي -202
لوحة فوتوغرافية عن مصر من تصوير  200ض  حوالي 4020مارر  42بطشقند يوم 

 د احمد رجب 

مارر  49 – 42ا شراف علي تناي  اسبوع الفيل  المصرر بطشقند في الفترة من    -202
ق بمقر المركا الثقافي المصرر بطشقند حيب عرض عدد من األفالم لمصرية  4020

 الهامة مع ترجمة اوزبيكية لها 

 45ديب عن االسبوع الثقافي المصرر وا   فعالياته وفرقة النيل الموسيقية بمصر يوم ح -209
قناة ا.ن.ت  –لوسائل ا عالم اآلتية  تلفايون اوزبكستان القناة األولي  4020مارر 

قناة تيرا االوزبيكية الناطقة  –وكالة انباء اوزبكستان  –االوزبيكية الناطقة با نجلياية 
 إ اعة العاصمة بايتخت ق –مجلة صوت اوزبكستان  –با نجلياية 

وإدارة ندوة بعنوان الشعر المصرر المعاصر بمقر المركا الثقافي   ا شراف علي تناي -220
  4020مارر  49المصرر بطشقند يوم 

حديب للقناة األولي التلفايون االوزبكي عن الدراما المصرية ومميااتها واشهر األفالم  -222
 امش إقامة المركا الثقافي المصرر بطشقند بطسبوع الفيل  علي  4020مارر  49يوم 

 المصرر بطشقند

حديب لقناة اوزبكستان األولي عن األزمة المالية العالمية ودور الشعوب في تجنب اثار  -224
علي  امش جلسات المؤتمر الدولي األزمة المالية العالمية  4020ابريل  22 ا يوم 

 يه وفد من اساترة االقتصاد المصريينالرر انعقد في مدينة طشقند وشار  ف

ا شراف علي الوفد المصرر في مهرجان ثقافات الشعوب وتراثها الرر اقي  بمدينة  -223
 – 42دولة ونامته وزارتي الخارجية والثقافة االوزبيكية يوم  20طشقند بمشاركة وفود 

 4020ابريل  45

بمناسبة مهرجان اطعمة  ابريل 45حديب عن األطعمة المصرية واصولها التاريخية يوم  -222
وثقافات الشعوب بطشقند و لك لوسائل ا عالم اآلتية   قناة اوزبكستان األولي 

مجلة لرات  –قناة طشقند التلفايونية  –إ اعة العاصمة بايتخت  –بالتلفايون االوزبكي 
 لألطعمة ق
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رة عن ا شراف علي تناي  يوم الثقافة المصرية بمدرسة الليسية بطشقند وإلقاء محاض -225
  4020مايو  2والحضارة المصرية عبر العصور يوم  اآلثار

افتتا  معرض الفنان التشكيلي االوزبيكي عبد الحكي  كاريموف ببيت الفنون بطشقند  -221
 وإلقاء كلمة االفتتا  

افتتا  معرض الفنانة التشكيلية الكورية سابرينا شيروفا بمركا إبداع الشباب بطشقند  -222
  وإلقاء كلمة االفتتا 

عن تاريخ العالقات المصرية  ةحديب لقناة ا.ن.ت االوزبيكية الناطقة با نجلياي -222
بمناسبة إلقاء د احمد رجب محاضرة عن  4020مايو  42االوزبيكية عبر العصور يوم 

 العالقات المصرية االوزبيكية عبر العصور بجامعة الدبلوماسية بطشقند 

د في تناي  مهرجان الموسيقي التراثية بعنوان االشترا  مع المركا الثقافي الياباني بطشقن -229
  4020مايو  43  الموسيقي التراثية عبر العصور ق يوم 

وإ اعة اورينت االوزبيكية عن ا مية تدريس  –حديب لقناة طشقند التلفايونية االوزبيكية  -240
اللغة العربية بطوزبكستان بمناسبة تخريج دفعة جديدة من دارسي اللغة العربية من 

 ق 22  دفعة رق   4020مايو  49معة ا سالمية بطشقند يوم الجا

االشترا  في تناي  مهرجان االطفا  المو وبين في مجا  الموسيقي والغناء والرس   -242
باالشترا  مع حاكمية طشقند ووزارة الثقافة االوزبيكية  4020يونيو  2بطشقند 

   وتكري  األطفا  الفائاينوجمعيات الطفولة واألمومة باوزبكستان وإلقاء كلمة االفتتا 

وقناة تيرا االوزبيكية الناطقة با نجلياية  عن  ضرورة  –حديب لقناة اوزبكستان األولي  -244
اال تمام باألطفا  المو وبين وإعداد   ا عداد الجيد وتوفير البيئة المناسبة له   ظهار 

المركا الثقافي  موا به  بمناسبة احتفا  حاكمية طشقند بيوم الطفولة الرر شار  فيه
 4020يونيو  2المصرر بطشقند يوم 

تناي  ندوة بمقر المركا الثقافي المصرر بطشقند بعنوان السياحة في مصر و لك  -243
من عشرين شركة سياحية كبرر في اوزبكستان و لك لتشجيع استقطاب  اكثرلمديرر 

من طشقند    شارتر ق اسبوعيةالسائحين الي مصر خصوصا بعد النجا  قي تسيير طائرة 
يونيو  22الي شرم الشيخ وقد القي الدكتور احمد رجب محاضرتين في  رع الندوة يوم 

4020 
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علي تناي  احتفا  سفارة جمهورية مصر العربية  وا شراف ا عدادالمشاركة في  -242
 4020لعام  يوليو   اليوم الوطني المصرر ق 43يد ثورة عب بطوزبكستان

 5يوم  ر الخارجية االوزبكي   السيد انور صال  باييا قاالجتماع مع النائب األو  لوزي -245
واالتفا  معه علي ا شراف علي تناي  مؤتمر دولي بعنوان   تاريخ  4020 اغسطس
في المصادر العربية ق ودعوة المختصين من كافة الدو  العربية واألجنبية  اوزبكستان

  لالشترا  في  را المؤتمر العلمي

للوفد  4020اغسطس  20تحا األمير تيمور بطشقند يوم تناي  رحلة علمية الي م -241
المصرر برئاسة السفير فت  اق مساعد وزير الخارجية المصرر لشئون  سيا وشر  

  محتويات المتحا وتاريخه ألعضاء الوفد

 22ق النائب األو  لوزير الثقافة االوزبكي يوم  فاحمد و االجتماع مع السيد    بهادر  -242
معه علي تطوير العالقات الثقافية بين مصر واوزبكستان  لالتفا  4020اغسطس 

وتفعيل االتفاقيات الموقعة بين وزارتي الثقافة المصرية واالوزبيكية واالتفا  علي إقامة 
 األسبوع الثقافي المصرر بطشقند 

حديب مطو  الي قناة يوشالر االوزبيكية   حوالي ساعة ق بمقر المركا الثقافي المصرر  -242
عن دور المركا الثقافي المصرر بطشقند في توطيد  4020اغسطس  20 بطشقند يوم

عالقات الصداقة بين مصر واوزبكستان وتعريا الشعب االوزبكي بالثقافة المصرية 
 بكافة اقسامها

 – 22رئاسة الوفد المصرر المشار  في بطولة كرة القدم بين السفارات بطشقند يوم  -249
 30د المصرر بالمركا الثالب علي مستور والتي فاز فيها الوف 4020سبتمبر  29

 وفريا االتحاد االوروبي  والمانيا دولة مشاركة بعد فوز مصر علي الصين   وانجلترا   

االجتماع مع األستا ة الدكتورة شاعرة محمدوفا عميدة المعهد القومي للفنون  -230
بين المعهد واالتفا   علي توقيع بروتوكو  للتعاون  4020سبتمبر  40باوزبكستان يوم 
  وجامعة حلوان بطوزبكستانالقومي للفنون 

افتتا  معرض الفنان التشكيلي االوزبيكي العالمي عارف ماينوف  بمقر مركا الفنون  -232
القومي بطشقند التابع لصندو  منتدر الثقافة والفن االوزبكي والرر يض  اكثر من 

 ضلوحة فنية وإلقاء كلمة االفتتا  وتقدي  الفنان والمعر  300
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المشاركة في مهرجان الفنون التراثية الرر عقدته جمعيات الصداقة األجنبية باوزبكستان  -234
والحصو  علي ميدالية المركا  4020سبتمبر  43جمعية للصداقة ق يوم  30  حوالي 

 األو  كرئيس للمركا الثقافي المصرر بطشقند وإلقاء الكلمة الختامية للمهرجان 

والدرور المستفادة منها وا ميتها في صياغة  2923 إلقاء محاضرة عن حرب اكتوبر -233
بمقر المركا الثقافي المصرر بطشقند بمناسبة  4020اكتوبر  1تاريخنا المعاصر يوم 

  احتفا  سفارة جمهورية مصر العربية بطشقند بركرر انتصارات اكتوبر

عال  المشاركة في ا شراف علي منتخب مصر للتايكوندو إثناء مشاركته في بطولة ال -232
 4020اكتوبر  22 – 2للتايكوندو   البوماا ق التي اقيمت في طشقند في الفترة من   

 ق وحصلت فيها مصر علي ميدالية فضية 

المشاركة في مهرجان الموسيقي التراثية الرر اقامته جمهورية تترستان  علي مسر   -235
اك  جمهورية التركستان بطشقند وإلقاء كلمة  في افتتا  المهرجان بدعوة من ممثل ح

 تترستان في طشقند 

 29االجتماع مع مدير اال اعة والتلفايون بجمهورية اوزبكستان السيد   علي شير ق يوم  -231
واالتفا  معه علي خطوات تنمية العالقات المصرية االوزبيكية في   4020اكتوبر 

 مجا  ا  اعة والتلفايون خصوصا في مجا  األعما  الدرامية واألفالم التسجيلية
 الوثائقية والبرامج الثقافية 

المشاركة في مهرجان الترا  الموسيقي الهندر والرر اقي  بالقاعة الكبرر في معهد  -232
 الكونسرفتوار بطشقند وإلقاء كلمة في حفل افتتا  المهرجان 

المشاركة في معرض المنحوتات الفنية اال ربيجانية الرر اقي  بمقر المركا الثقافي  -232
وإلقاء كلمة في افتتا  المعرض  4020اكتوبر  44كستان يوم األ ربيجاني بطوزب

  واالشترا  في تكري  الفنانين اال اريين الرين عرضوا اعماله  بالمعرض

المشاركة في افتتا  اسبوع األفالم الهندية بطوزبكستان  بحضور الممثل الهندر الشهير  -239
 4020اكتوبر  42وم   راجو كومار ق وإلقاء كلمة في حفل االفتتا  والرر اقي  ي

  بالمسر  القومي بطشقند

 4020اكتوبر  42يوم  افتتا  معرض الفنان التشكيلي االوزبيكي الشهير   ارتا علي ق -220
لوحة من اعماله وإلقاء كلمة االفتتا  وتقدي  الفنان واالشترا  في  450والرر ض  

  تكريمه
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ة قديما وحديثا الرر المشاركة في معرض الحرف والصناعات والمنتجات اال ربيجاني -222
وإلقاء كلمة في  4020نوفمبر  5اقي  بطرض المعارض بيونس اباد بطوزبكستان يوم 

 حفل االفتتا  

افتتا  معرض الفنون الحديثة  للفيديو والرر اقي  في مركا إبداع الشباب بطشقند يوم  -224
كلمة باالشترا  مع المركا الثقافي األلماني بطوزبكستان وإلقاء   4020نوفمبر  40

 االفتتا   وتكري  الفنانين المشاركين 

إلقاء كلمة االفتتا  ورئاسة لجنة التحكي  في المهرجان الدولي لرسوم األطفا  الرر  -223
بمقر اكاديمية الفنون  4020ديسمبر  3نوفمبر الي  49اقي  بطشقند في الفترة من 

 دولة  20بطشقند بمشاركة 

األعما  في مهرجان طشقند الدولي لألفالم  إلقاء كلمة االفتتا  واالشترا  في تقيي  -222
  4020ديسمبر  9االجتماعية القصيرة الرر اقي  يوم 

بمقر الجامعة القومية  4022يناير  42االجتماع مع مدير الجامعة القومية بطشقند يوم  -225
بطشقند بخصوص التعاون العلمي مع جامعة القا رة خصوصا في مجا  الجيولوجيا و 

  ا عالمت الحديثة في الفياياء والتقنيا

باستخدام الال والنور في التصوير  ا بداعافتتا  معرض الفنان فيكتور باخيتاة  عن  -221
وإلقاء كلمة االفتتا  وتقدي   4022يناير  45الفوتوغرافي بمركا ا بداع بطشقند يوم 

 الفنان

  طشقند إلقاء محاضرة في مؤتمر ا عالم االلكتروني   قاعة المؤتمرات فند  ديدمان  -222
 . 4022فبراير  2

بهرام عبد الحليموف مدير دار الكتب االوزبيكية المعروفة  رالدكتو  األستا لقاء مع  -222
 4022فبراير  25يوم باس  معهد الدراسات الشرقية للمخطوطات   البيروني ق 

والتفا  علي إقامة ندوة عن تاريخ العالقات المصرية االوزبيكية عبر العصور من خال  
 طات والمصادر العربية القديمة  بمقر دار المخطوطات االوزبيكية المخطو 

 

في  القيتمحاضرة عن العالقات المصرية االوزبيكية من خال  المخطوطات العربية    -229
الجامعة  –دار المخطوطات االوزبيكية المعروفة باس  معهد البيروني للمخطوطات 

 .4022مارر  30يوم  اوزبكستانطشقند  –القومية 
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ا شراف علي الجنا  المصرر بمهرجان الثقافة الدولية الرر عقد بجامعة   ويست   -250
والقاء كلمة في افتتا  المهرجان وا شراف علي  4022ابريل  4منستر ق بطشقند يوم 

  الفعاليات الثقافية المصرية بالمهرجان

 
رر درة االثار إلقاء محاضرع في الموس  الثقافي لكلية االثار جامعة القا رع بعنوان بخا -252

 م4024في اسيا الوسطي نوفمبر 

 
القاء محاضرع في الجمعيه المصريه للدراسات التاريخيه بعنوان قبة شش  ايوب  -254

 4024والمنشات المائيه في بخارر نوفمبر 

 
القاء محاضرع عامه عن مدينة سمرقند في مقر الجمعيه المصريه للدراسات التاريخيه  -253

 4023مارر 

 
 

للدراسات  المصرية الجمعيةاالسالميه الرر يعقد في مقر  اآلثار مقرر عام سيمنار -252
  4023 -4024 التاريخية

 
 4023ابريل  القا رةجامعة  اآلدابمحاضرع عن  ثار القا رة االسالميه  كلية  إلقاء -255

 
إلقاء محاضرع عن  ثار مدينة فت  بور سيكرر بالهند بالموس  الثقافي لكلية اآلثار  -251

 م4022 – 4023جامعة القا رة 

 
االسالميه  اآلثارفي الهند سيمنار  المملوكيه اآلثارعن  حديدعع عن اضواء محاضر  -252

 4022للدراسات التاريخية يناير  المصرية بالجمعية

 4022محاضرة عامة عن االثار االسالمية في بخارر مكتبة القا رة الكبرر سبتمبر   -252
 باشراف وزارة االثار المصرية
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ثار االسالمية الثالب بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية محاضرة في سيمنار اال  -259
 4022بعنوان االضرحة في عهدر اكبر و مايون بالهند نوفمبر 

 4025محاضرة بالجمعية التاريحية المصرية يونيو  -210

الكويت عن الفن االسالمي  –محاضرة في المجلس الوطني للثقافة والعلوم واالداب  -212
 4921مة للثقافة االسالمية ابريل بمناسبة اختيار الكويت عاص

 4021محاضرة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية عن الحضارة المصرية اكتوبر  -214

  4021محاضرة في الموس  الثقافي لكلية االثار جامعة القا رة نوفمبر  -213

محاضرة في فند  سفير بالدقي عن العالقات المصرية االوزبيكية بحضور وزير االثار  -212
 4022بكي نوفمبر والسفير االوز 

محاضرة في المجلس االعلي للثقافة عن مدن طريا الحرير بحضور امين عام المجلس  -215
 4022االعلي للثقافة واعضاء لجنة االثار بالمجلس يناير 

محاضرة في مكتبة االسكندرية عن الفن االسالمي في الهند ومواجهته للتطرف مارر  -211
4022 

علي  امش زيارة  4022سبتمبر  4قند طش –محاضرة في دار الكتب االوزبيكية  -212
 الرئيس السيسي الي طشقند

سبتمبر  2محاضرة في اكاديمية العلوم في طشقند عن تاريخ اوزبكستان وعالقتها بمصر  -212
 علي  امش زيارة فخامة الرئيس السيسي الي اوزبكستان 4022

 4022محاضرة في السفارة االوزبكية ندوة العالقات المصرية االوزبيكية اكتوبر  -219

 الدوراة التدريبية واللغاة والحاسب االلي

 و نمية المهاراة االدارية 

---------------------------------- 

 
 .0991جامعة القاهره–دورة إعداد المعلم الجامعي  -0

  0991 ويفل انجليزي  -3

) دراسة لمدة عام بالمركز الثقافي الهندي 0991دوراة في اللغة االوردية  -1

 بالقاهرة  

جامعة اإلماراة – دريبيه في كيفية  دريس مساقاة الثقافة العامة  دوره -1

 .3111العربية المتحدة 
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جامعة –دوره  دريبيه في كيفية  وافق مخرجاة المساقاة مع أهدافها  -5

 .  3111اإلماراة العربية المتحده

 

وبرنامج استاذ اون  – دوره في كيفية التدريس باستخدام برنامج البالك بورد -9

 . 3111 –جامعة اإلماراة العربية المتحدة – الين

 

سلسلة دوراة  دريبيه في  نمية مهاراة الحاسوب أعدها مركز التقنية  -1

بجامعة اإلماراة العربية المتحدة ألسا ةة كلية العلوم االنسانيه و عقد في 

 مبني كلية الهندسة أنجز منها حتى أالن 

  

 .3111دورة الويندوز  -

 باعة عربي.دورة  نمية مهاراة الط -

 دورة  نمية مهاراة الطباعة إنجليزي. -

 .3111دورة الوورد -

 

 3111جامعة اإلماراة العربية المتحدة  –دوره في اللغة االنجليزيه  -2

– 3111  

 3119نوفمبر 39- 31أيام من  1  ساعة 05دورة  قييم التدريس ) -9

 جامعة القاهرة  –مركز  نمية قدراة أعضاء هيئة التدريس والقياداة 

ورة بعنوان ) إعداد البحوث العلمية ونشرها دوليا   مدة د -01

م مركز  نمية 3119ديسمبر 9-1أيام من  1ساعة   05الدورة )

 جامعة القاهرة . –قدراة أعضاء هيئة التدريس والقياداة 

دورة بعنوان )  نمية المهاراة اإلدارية   مدة الدورة  -00

نمية قدراة مركز   3119ديسمبر  03-00أيام من  1ساعة    05)

 جامعة القاهرة . –أعضاء هيئة التدريس والقياداة 

دورة بعنوان  استخدام التكنولوجيا في التدريس  مدة  -03

م مركز  نمية 3119ديسمبر  31-02أيام من  1  ساعة 05الدورة ) 

 جامعة القاهرة .  –قدراة أعضاء هيئة التدريس والقياداة 

البحوث  مدة دورة بعنوان ) اقتصادياة  سويق و مويل  -01

بمركز  نمية  3119ديسمبر  31 – 35أيام من  1ساعة  05الدورة 

 جامعة القاهرة .  –قدراة أعضاء هيئة التدريس والقياداة 

مركز ضمان  – 3111مايو  39دورة في ادارة الجودة  -01

 جامعة القاهرة  –الجودة واالعتماد االكاديمي 

يمية ، دورة في معايير التقرير السنوي للمؤسسة التعل -05

، مركز ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي ، جامعة  3111مايو  10

 القاهرة.
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 1دورة في  قرير المقرر واعداد البرنامج الدراسي  -09

م مركز ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي ، جامعة  3111يونيو 

 القاهرة 

 3111 ويفل انجليزي مارس  -01

اري لمدة دورة في المهاراة الدبلوماسية والتعامل االد -02

شهر بمقر وزارة الخارجية المصرية معهد الدبلوماسيين يوليو 

3111 

دورة في الدفاع المدني  وزارة الداخلية باالشتراك مع  -09

وزارة التعليم ) خاصة بادبلوماسيين والمالحق الثقافين العدادهم 

 3111لتولي مناصبهم   اغسطس 

داء دوراة  دريبية  في وزارة التعليم العالي لتطوير ا -31

المالحق الثقافيين كانت  عقد كل عام بمقر وزارة التعليم العالي بشارع 

   3100 – 3112القصر العيني ) 

دورة في  حكيم البرامج التعليمية واعتمادها مركز ضمان  -30

 3101الجودة جامعة القاهرة  

دورة اعداد القادة المتقدمة  اكاديمية ناصر العسكرية  -33

 3102فبراير 

 

 
 
 
 

 مة المجتمع في مجال التخصصمجاالة خد

----------------------------------------- 
األشراف علي اآلثار االسالميه في شمال القاهرة ضمن مشروع المسح األثرى  -

لمدينة القاهرة اإلسالمية والبيئة حولها الةي  م بالمشاركة بين هيئة اآلثار 

 م  0993جامعة القاهرة سنة  –بمصر وكلية اآلثار 

 

المشاركة في األشراف علي برامج الرحالة العلمية لطلبة جامعة القاهرة إلى  -

) اآلثار اإلسالمية لترسيخ فهمهم للحضارة اإلسالمية وزيادة وعيهم بها 

 ضمن زياراة الجماعة السياحية بجامعة القاهرة  
 

المشاركة مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم في األشراف علي الدوراة  -

بية للعاملين في مجال اآلثار والمتاحف في دولة اإلماراة العربية التدري
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بمبني  3111المتحدة )عقد حتى أالن ورشتي عمل األولى بدبي في مايو 

 م  3110البلدية والثاني بالشارقة في يناير 
 

المشاركة مع المنظمة العربية للثقافة والعلوم بتونس في مشروع المياه  -

خها وذلك بدراسة  اريخية جاري أعدادها عن  اريخ أال بالمنطقة العربية و اري

 باإلماراة جفال
 
وزارة الثقافة  –البرامج التدريبية للعاملين بالمتاحف  واإلشراف عليالتدريس  -

 بمشاركة وزارة االثار ووزارة الثقافة. 3119ابتداء المصرية 

 

ة المشاركة في النشاط الثقافي بمؤسساة جمهورية مصر العربية ودول -

اإلماراة العربية المتحدة  عن طريق إلقاء المحاضراة الثقافية والمشاركة في 

وا حاد األثريين  الندواة وخصوصا جامعة القاهرة والمجلس االعلي للثقافة

والمركز الثقافي الهندي  في مصر و   العرب وجمعية االثاريين المصريين 

شارقة  في دولة االماراة مركز زايد للتراث والتاريخ بالعين وبلدية دبي وال

وحكومة بخاري  –والمركز الثقافي المصري بطشقند العربية المتحدة . 

  – بأوزبكستانوسمرقند وخوارزم 
 
 

علي نشر الثقافة المصرية وكافة البرامج الثقافية بجمهورية  اإلشراف -

الثقافي المصري والمعارض والندواة  األسبوعاوزبكستان  واقامة 

علي المبعوثين المصريين الي اوزبكستان واسيا  شرافواإلوالمؤ مراة 

   3100 -3112الوسطي ) 

 

علي  دريس اللغة العربية بمركز العلوم والتعليم المصري بطشقند   اإلشراف -

وفروعه بحامعة االستشراق ، وجامعة طشقند االسالمية ، وجامعة اللغاة 

معلمين بطشقند ، وجامعة العالمية ، وجامعة الدبلوماسية واالقتصاد ، وكلية ال

اللغاة العالمية بسمرقند ، وجامعة بخاري الدولية ، وجامعة باسم الخوارزمي 

مناهج جديدة  و أليفعلي المناهج الدراسية  واإلشرافباورجانش بخوارزم 

    3100 – 3112)  و طبيق التقنياة الحديثة في التدريس

 

لياة الثقافية الدولية  مثيل مصر في كافة المؤ مراة والندواة والفعا -

المصرية االوزبكية هي  بالعالقاةمجلة جديدة  عني  وإصدار بأوزبكستان

 اآلنحتي  أعداد 01النيل ) مجلة فصلية ثقافية متنوعة صدر منها  أبناءمجلة 
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المشاركة بالمحاضراة الخاصة باالثار والتوعية االثرية في الموسم الثقافي  -

لقاهرة الكبري  وبرامج االذاعة والتلفزيون لوزارة االثار وفي مكتبة ا

 وجامعة القاهرةالمصري  

 

 حتي االن  م3101مقرر النشاط الثقافي بجمعية الصداقة المصرية االوزبيكية  -

 

  3101عضو الوفد الدولي لمراقبة االنتخاباة البرلمانية االوزبيكية  ديسمبر  -

 

ارة االثار المصرية زوالمشاركة في برامج الوعي االثري بجامعة القاهرة و -

 3109ووزارة الثقافة المصرية 

 

المشاركة في اعداد مشروع و صور لصالح محافظة القاهرة لتطوير منطقة  -

 ا3101االهراماة بالجيزة ديسمبر 

 

المشاركة في البرامج الثقافية والندواة لمكتبة االسكندرية وحضور الندواة  -

شاركة في فعالياة المكتبة وكةلك الم 3102الي  – 3101والقاء محاضراة 

 ببيت السناري بالسيدة زينب

 

المشاركة في انشطة وندواة المجلس العلي للثقافة من خالل عضوية لجنة  -

  3102 – 3101االثار بالمجلس 

 

المشاركة في انشطة دار الكتب المصرية وفحص كتب االثار من خالل عضوية  -

 3102 - 3101اللجنة العليا للنشر بدار الكتب المصرية 

 

المشاركة في  طوير العالقاة بين مصر واوزبكستان وصياغة اال فاقياة التي  -

وقعت اثناء زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي جمهورية 

 3102اوزبكستان سبتمبر 

 

 

 

 

الرسائل العلمية التي اشرف عليها أو 

 اشترك في  حكيمها د/ احمد رجب محمد
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 دكتور احمد رجب  إشراف: رسائل  حت  أوال

------------------------------------------  

 
قصييير الخيييديوي اسيييماعيل المعييييروف بسيييراي الجزييييرة ، رسييييالة   -    

 م 3111ماجستيرللباحثة شيماء حسن عفيفي ، مسجلة بكلية االثار سنة 

 

سة  - قاهرة ) درا لوق بال باب ال قة  ني لمنط طور العمرا يةالت ضارية  أثر ح

توراة  وثائقية    مل للباحثةرسالة دك نافع  أ بالمجلس االعلي  محمود 

حت  اآلثارمسجلة بكلية  لآلثار قاهرة   عة ال شرافجام د/ احمد رجب  إ

  3119محمد علي )  اريخ التسجيل سبتمبر 

 

نرفين  التصوير الجداري - ثة  ية رسالة ماجستير للباح ثار العثمان علي اآل

شراف د/  األعلىاحمد مديرة أثار السيدة زينب بالمجلس  حت إ لآلثار  

 كلية اآلثار جامعة القاهرةب  3111 احمد رجب سجلت في  يناير 

 

يدة رسالة  - ضوء مجموعاة جد في  يران  التحف المعدنية القاجارية في إ

بالمجلس  مد  مد اح سرين مح ثة ن ستير للباح لىماج سجلت  األع ثار  لآل

شراف د/ احمد رجب –بكلية اآلثار  حت إ قاهرة   عة ال مارس  جام في 

3111 

 

ضوء  09 – 02هي  01 -03السجاد المطرز في مدينة بخاري ق  - في  م 

تاحف  عاة م ستانمجمو هدي   – أوزبك ثة  سم الباح سجلة با سالة م ر

د احمد رجب  إشرافجامعة القاهرة  حت  – اآلثارصالح المعيدة بكلية 

3112 

 

خاري ق الفسيفساء و  -  09هي  00 – 01البالطاة الخزفية علي عمائر ب

ثارم رسالة مسجلة للباحثة نهي جميل محمد المعيدة بكلية  01 –  – اآل

    3112د احمد رجب   إشرافجامعة القاهرة  حت 

 

رسييالة  09 -02زخييارف األخشيياب فييي لسيييا الوسييطي فييي القييرنين  -

ثار  ية اآل سيد محمود رشدي  –ماجستير مسجلة بكل قاهرة لل عة ال جام

  م3112القاهرة  جامعة –احمد المعيد بكلية اآلثار 
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م  09-02بخيياري فييي عصيير الخانييياة ق  مدينييةفييي  المعدنيييةالتحييف  -

هييدي صييالح الييدين المييدرس المسيياعد بكلييية  للباحثييةرسييالة دكتييوراه 

 3100د احمد رجب  إشرافمسجله  حت  القاهرةجامعة  اآلثار

 

الوسيطي رسييالة  بآسييااالسيالميه بمدينية خوقنيد بيوادي فرغانيه  اآلثيار -

د احميد رجييب للباحيث محمييود رشييدي  إشييرافسييجلة  حيت دكتيوراه م

سم  ساعد بق مدرس الم ثارال ية  اآل سالميه كل ثاراال عة  اآل قاهرةجام  ال

3103 

 

م رسيييالة  09 – 09هيييي  01 – 01المحارييييب فيييي عميييائر بخييياري ق  -

مدرس المسياعد  بكليية  هي جمييل محميد ال توراه مسيجلة للباحثية ن دك

  3100د احمد رجب   جامعة القاهرة  حت إشراف –اآلثار 

 

عين  اآلثار  - نة ال  09 – 02هي  01 – 03ق  باإلماراةاالسالميه في مدي

ثار  ية اآل جار  بكل  –م رسالة دكتوراه مسجلة للباحث   امر مصطفي الن

  3100جامعة القاهرة  حت إشراف د احمد رجب  

 

االمارا يه رسالة ماجستير مسجلة  الساحليةفي البيوة  التهويةعناصر   -

محميد  كلييية نيرمين احميد محميد  للباحثيةد احميد رجيب  إشيراف حيت 

 3103 القاهرةجامعة  اآلثار

 

نة  - ية مقار ية معمار سة أثر صنعاء درا نة  ية بمدي ية الباق المساجد العثمان

ية  إبراهيمرسالة ماجستير للباحث محمد احمد عبد الرحمن  مسجلة بكل

   م.3103جامعة القاهره  اآلثار

 

ة بالبوسيينة والهرسييك دراسيية اثرييية ميدانييية رسييالة المسييجد العثمانييي -

عة  ثار جام ية اال دكتوراه للباحثه شيماء عطا محمد حمدان مسجلة بكل

 م.3103القاهره 

 

يه  - ثة ا عمائر غازي خسرو بشا بالبوسنه رسالة ماجستير  مسجلة للباح

ثار  قاهرة  –عبد العزيز محمد المعيدة بكلية اآل عة ال مع جام ياالشتراك 

 3103  حمد حمزة اسماعيل الحدادا.د م

 

ستانبول  العثمانيه الباقيه بمدينة  التجارية المنشاة - قرن  ا خر ال حتي اوا

حث محمد م 02هي 03 لدين  رسالة ماجستير  مسجلة للبا هاء ا احمد ب
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شراف د احمد  –ملكه المعيد بكلية اآلثار  عوض حت إ قاهرة   جامعة ال

 . 3103ماعيل الحدادباالشتراك مع ا د محمد  حمزة اسرجب  

 

قاهره  - طره وضواحيها بال يه بمنطقة  عمائر عصر اسرة محمد علي الباق

دراسيية اثريييه معماريييه رسييالة ماجسييتير مسييجله بكلييية االثييار جامعيية 

   م.3101القاهرهللباحثه شيماء صالح عبد الرحمن 

 

يوه ق  - ية خ سالميه بخان مائر اال سقف الع سة 09-02هي 01-03ا م درا

سييالة دكتييوراه للباحييث االردنييي محمييد ابييراهيم الخوالييدة اثرييية فنييية ر

 م.3101مسجلة بكلية االثار جامعة القاهره 

 

ند ،  - في اله سالمه  نون اال ية الف في رعا يب ودوره  طور اورانجز االمبرا

رسييالة ماجسييتير مسييجله بكلييية االثييار جامعيية القيياهره  للباحثييه مهييا 

ثار بوزارة اال شه  مع ا.د محمود با محسن احمد السيد ، المفت الشتراك 

   .3101 ابراهيم حسين

 

يه   - سه اثر في عصره درا يه  ياه الفن في الح ثره  االمبراطور جهانجير وا

 3101فنيييه ، رسييالة ماجسييتير مسييجله بكلييية االثييار جامعيية القيياهره 

نداوي  ظيم اله بد الع عه محمد ع ثه راب مع ا.د محمود  للباح باالشتراك 

 .ابراهيم حسين

 

 للباحثةم رسالة ماجستير 09-09في بخاري ق  صوفيةالمنشاة وفنون  -

 حييت  القياهرةجامعية  اآلثيارمسييجله بكليية  اآلثياررشيا محميد بيوزارة 

 . 3101د احمد رجب  إشراف

 

التطيور العمرانيي لحييي التوفيقييه حتييي نهايية عصير اسييرة محميد علييي  -

يد  سارة وح ثه  سجله للباح ستير م سالة ماج ضاريه ر ية  ح سة اثر درا

 . 3101 ة االثار جامعة القاهرهفريد بكلي

 

ثةاكبر بمدينة فتح بور سيكري رسالة ماجستير  اإلمبراطور أعمال -  للباح

 3101د احمد رجب  إشرافاحمد مسجله بجامعة االسكندريه  إيناس

 

نة  - ية مقار ية فن المساجد العثمانية الباقية في بلغاريا دراسة اثارية معمار

جامعة القاهرة   حت إشراف دكتور  رسالة دكتوراه مسجله بكلية اآلثار

جب محميد  مد ر سماعيل الحيداد اح مزة ا مع ا.د محميد ح شتراك  ، باال

 م. 3101للباحثة اميرة عماد فتحي محمد 
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م رسييالة ماجسييتير  مسييجلة 01- 03فييي بخيياري ق  المعماريييةالفنييون  -

سيوطجامعة  اآلثارللباحثة ساره  محمد المعيدة بقسم  شراف د  أ حت إ  

 3101  احمد رجب

 

الميدارس الراجبو ييية فييي التصيوير فييي الهنييد رسيالة دكتييوراة  مسييجلة  -

سيوط  عة أ ثار جام سم اآل ساعد  بق مدرس الم مد ال سراء  مح ثة ا للباح

 3101 حت إشراف د احمد رجب   اسيوط 

-  

ثاني  - مي ال خديوي عباس حل في عهد ال قاهرة  في ال المستشفياة الباقية 

ية ) سره العلو صر اال ية ع تي نها سالة  وح يه   ر يه معمار سة أثر درا

حت  دكتوراه مسجله بكلية اآلثار جامعة القاهرة  شراف  تور احمد  إ دك

 م. 3101للباحث رفيق صالح محمد السيد  رجب محمد ،

ية العصر  - لوكي حتي نها  طور المحاريب في الهند منة بداية العصر المم

م ، رسيييالة دكتيييوراه 0251هييي 0311 –م 0091هيييي 529المغييولي 

حت 3101 القاهرةجامعة  اآلثارجلة بكلية مس شرافم   تور احمد  إ دك

   االء عبد العزيز محمد خيري للباحثةرجب 

سقف - شبية األ قرنين  الخ خالل ال شيبانيين  هد ال في ع خاري  ية ب في خان

حت 01 -09هي 01-00 سجلة   سالة ماجستير م شرافم ، ر تور  إ دك

مد  جب مح مد ر سو اح شادية الد مع ا.د  شتراك  ثةقي باال  سامية للباح

 .  م3101 القاهرةجامعة  اآلثارحسن عثمان كلية 

ثاني )  - مي ال م 0901-0293األعمال المدنية الباقية للخديوي عباس حل

  بالوجييه البحييري دراسيية لثريييه فنيييه مقارنييه رسييالة ماجسييتير  حييت 

براهيم  ،  للباحثةإشراف دكتور احمد رجب محمد   تاح إ بد الف رحاب ع

 . م3101جامعة القاهرة كلية اآلثار 

قرنين  - خالل ال ستان  مائر أوزبك لي ع يد ع جص والقرم خارف ال هي 03ز

م ، رسالة ماجستير مسجلة  حت إشراف دكتور احمد 09هي 01م ، 02

 م.3101رجب للباحثة نورا يسن محمد كلية اآلثار جامعة القاهرة 

خالل النصف  - قاهرة  ثانيمدارس ال ميالد ال سع عشر ال قرن التا ي من ال

والربييع األول ميين القييرن العشييرين دراسيية أثريييه معماريييه رسييالة 

ية  ماجستير إشراف دكتور احمد رجب للباحث حا م عزة عبد المنعم كل

 م .3101اآلثار جامعة القاهرة 

تي    - شيبانيين وح صر ال نة ع سطي م سيا الو في ا ماذن  مارة ال طور ع  

لث لي الثا سادس  نهاية عصر الخانياة القرن العاشر الهجري ا عشر ال

ية رسالة ماجستير  ية فن سة اثار عشر  الميالدي  الي التاسع عشر درا
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بة هللا محمود محمد محمود  عداد الباحثة ه من ا اشراف د احمد رجب 

 م3101مسجلة بكلية االثار جامعة القاهرة 

لة  - تاحف دو ستان ودم تاحف اوزبك خزف سمرقند في ضوء مجموعاة م

حدة رسا ية المت مد االماراة العرب تور اح شراف دك حت ا ستير   لة ماج

رجييب اعييداد الباحثيية اسييماء علييي حامييد مسييجلة بكلييية االثييار جامعيية 

  م3101القاهرة 

هجييري ، رسييالة  01اشييغال الخشييب فييي عمييائر خانييية خيييوة القييرن  -

ها  تور احمد رجب محمد للباحثة م شراف دك حت إ ماجستير مسجلة  

 م . 3101ة سمير عبد الحكيم  كلية اآلثار جامعة القاهر

موري    - صرين التي في الع ية  ية والرخام يب الحجر لي التراك باة ع الكتا

م فييي مييدينتي سييمرقند 0599 -0199هييي 0112-110والشيييباني 

شراف  حت إ ية رسالة  ماجستير مسجلة   ية فن سة اثر وشهرسبز درا

ثار  ية اآل دكتور احمد رجب محمد للباحثة مها مجدي محمود احمد   كل

 م3101جامعة القاهرة 

سطي )  - سيا الو ياة ا في خان ية  مائر الدين في الع مداخل  مارة ال طور ع  

م   09 – 02هييي  01-03خوقنييد   خييالل القييرنين  –خيييوة  –بخيياري 

بد  هام ع ثة ري عداد الباح من ا جب  مد ر شراف د اح توراة  ا سالة دك ر

  م3101الحميد محمود احمد مسجلة بكلية االثار جامعة القاهرة 

مارة ام ا - قرنين اثار  ا في ال قوين  م رسالة  ماجستير مسجلة  09 -02ل

ية  هاني عطية احمد   كل  حت إشراف دكتور احمد رجب محمد للباحث 

 م3101اآلثار جامعة القاهرة 

قرنين  - ند  يوة وخوق خانيتي خ م 09 -02هي 01-03االواني الخزفية في 

سرين محمد  عداد الباحثة ن من ا رسالة دكتوراة  اشراف د احمد رجب 

  م3101د مسجلة بكلية االثار جامعة القاهرة احم

ستير  - سالة  ماج خانيين ر شيبانين وال صري ال في ع خاري  في ب باب  الق

مسجلة  حت إشراف دكتور احمد رجب محمد للباحثة دينا محمد عبدهللا   

 م3101كلية اآلثار جامعة القاهرة 

قاهرة رسالة - نة ال ية بمدي ماجستير  الكتاباة التركية علي االسبلة العثمان

سم  سمير ق مد  سارة مح ثة  جب للباح مد ر شراف د اح حت ا سجلة   م

 3105اللغاة الشرقية كلية االداب جامعة عين شمس  

شرين    - قرن الع من ال المستشفياة في محافظة الجيزة في النصف االول 

قاهرة  عة ال ثار جام ية اال رسالة ماجستير للباحثة االء محمد مسجلة بكل

 م 3105ب  حت اشراف د احمد رج

القباب في الهند في عصري اللوديين والمغول رسالة  ماجستير مسجلة  -

ثار   حت إشراف دكتور احمد رجب محمد للباحثة ايمان محمد   كلية اآل

  حت اشراف د احمد رجب 3105جامعة القاهرة 
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الفنييون االسييالمية فييي  وادي فرغانيية فييي عصيير خانييية حوقنييد رسييالة  -

 حت اشراف  3109ار جامعة الفيوم سبتمبر دكتوراة مسجلة بكلية االث

 د احمد رجب

ثة  - غول رسالة ماجستير للباح في عصر الم ند  في اله واجهاة المساجد 

ثار  ية اال سجلة بكل جب م مد ر تور اح شراف دك حت ا براهيم   جالء ا ن

 3109جامعة القاهرة ديسمبر 

سالة  - يين ر سعيد  هد البو في ع سقط  بار وم في زنج سالمية  مارة اال الع

سييتير مسييجلة بكلييية االثييار جامعيية القيياهرة للباحثيية ايمييان حمييدي ماج

المعيييدة بقسييم االثييار االسييالمية  حييت اشييراف د احمييد رجييب ديسييمبر 

3109 

حث محمد مراة عمائر ال - توراة مسجلة للبا في العصر العثماني رسالة دك

عة  ثار جام ية اال ثار االسالمية كل سم اال احمد ملكة المدرس المساعد بق

  حت اشراف  د احمد رجب 3109ديسمبر القاهرة 

 

ية  - النوافة في العمائر االسالمية في دلهي في عضر الدولة المغولية الهند

جب  مد ر شراف ا.د اح مراد ا سين  نة هللا ح ثة م ستير للباح سالة ماج ر

 3101كلية االثار جامعة القاهرة  ديسمبر 

 

لة ال - صر الدو ية ع نة بدا هي م في عمائر دل ية  خارف الحجر ية الز مملوك

حت  حتي نهاية عصر االمبراطور شاه جهاة رسالة ماجستير مسجلة  

ثار  سم اال يدة بق لدالي المع ية محمد ا اشراف د احمد رجب للباحثة الم

 3101االسالمية ديسمبر 

 

تي  - شر ح سادس ع قرن ال من ال سومطرة  يرة  في جز سالمية  ثار اال اال

لباخثة نهال محمد نهاية القرن التاسع عشر الميالدي رسالة ماجستير ل

 مارس 3102جامعة القاهرة  –كلية االثار  -اشراف ا.د احمد رجب 

 

 

 ثانيا رسائل فحصها وناقشها واجازها دكتور احمد رجب 

-----------------------------------------------   

 

المسيياجد الضييريحية بييالعراق )دراسيية أثرييية لروضيياة أالئميية فييي بغييداد  -

كاظ كربالء وال توراه و سالة دك قاهرة ، ر نة ال ها بمدي ها بمثيال  مع مقارنت مين 

ية  مدرس المساعد بكل صالح  ال سالم  مقدمة من الباحث ياسر إسماعيل عبد ال

م بكلييية  9/1/3115اآلثييار جامعيية القيياهرة ، ييم مناقشييتها وإجاز هييا بتيياريخ 

 جامعة القاهرة. –اآلثار 
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ص - في الع يا  ظة المن ني لمحاف طور العمرا سالمي الت ستير  –ر اإل سالة ماج ر

ية  3115 سبتمبرمقدمة من الباحث محمد علي   م مناقشتها وإجاز ها في  بكل

 السياحة جامعة المنيا 

 

النييافوراة و فسيياقي الميياء فييي مسيياجد ومنييازل القيياهرة وفييي المخطوطيياة  -

رسييالة  –اإلسييالمية  منيية الفييتح اإلسييالمي وحتييى نهاييية العصيير العثميياني 

سطماجستير مق بد البا حث محمود ع من البا مة  ثار د لي لآل  م  بالمجلس االع

 م  3115مارسمناقشتها في 

 

ية  -  –نقود مدينة همةان في العصر اإلسالمي حتى نهاية عصر الدولة القاجار

بد اللطيف فوزي ع سيناء  رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث محمد  ثار  مدير ل

 .3119  مارس  جاز ها فيوا مت مناقشتها ) بالمجلس األعلى لآلثار

 

رسالة  –البالطاة الخزفية في العصر العثماني في الوجه البحري بمصر  -

ثار  ية اآل في بكل لد محمد حر حث خا من  البا عة  –ماجستير مقدمة  جام

  3119ابريل  نوقشت واجيزة فيالقاهرة 

  

لة    رسالة   - التطور العمراني للظهير الجنوبي من القاهرة ) ميدان الرمي

كلييية اآلثييار جامعيية القيياهرة  مييت  –كتييوراة للباحثيية بهيجيية حسيين د

 م. 3119مناقشتها وإجاز ها في نوفمبر

 

ية  - أثار المنطقة الجنوبية الغربية من القلعة منة العصر األيوبي وحتى نها

حث محمد حمدي احمد  يدة   للبا العصر العثماني ) في ضوء حفائر جد

 .3111يو رسالة   مت مناقشتها وإجاز ها في ما

 

قاهرة  - في ال سالمية  مارة اإل في الع يل  سالة  الكواب ستيرر حث   ماج للبا

مد  صور مح سم  من ساعد بق مدرس الم ثارال ية  اآل سالميه كل ثاراال  اآل

 م3111 أجيزة القاهرةجامعة 

 

رسييالة  09 -02زخييارف األخشيياب فييي لسيييا الوسييطي فييي القييرنين  -

ثار  ية اآل قاهر –ماجستير مسجلة بكل عة ال سيد محمود رشدي جام ة لل

 م 3112اجيزةجامعة القاهرة  –احمد المعيد بكلية اآلثار 

رسييوم العمييائر والتحييف التطبيقييية بالمخطوطيياة المسيييحية فييي القييرن  -

توراه للباحثة  ميالدي ، رسالة دك سع عشر ال الحادي عشر وحتي التا
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ية اآلداب  ثار بكل سم اآل ساعد بق مدرس الم براهيم ال لدين إ عز ا فت  مر

   م.3103عة حلوان  أجيزة جام

العمــائر الدينيــة والجنائزيــه بمدينــة ســمرقند فــي   )رسييالة ماجسييتير بعنييوان  -
 معماريــه) دراســة أثريــه  م0119 -0371 -هـــ 609-770العصــر التيمــوري 

هالل مال  كريم ك حث  عة  البا ية اآلداب جام ها بكل شتها وإجاز  مت مناق  

 م .3101حلوان 

ية هموأعمال العثمانيةفنانو مصر  - شاة  الفن مةعلي المن ه ، ياالسالم العا

 م3101 أجيييزةرسييالة ماجسييتير للباحييث احمييد كمييال ممييدوح محمييد 

 .بكلية اآلثار جامعة القاهرة

هام  - ية   رسالة ماجستير للباحثة ري درب قرمز ) دراسة معماريه عمران

ية 3101عبد الحميد محمود احمد ، أجيزة  م بقسم اآلثار االسالميه كل

 . جامعة القاهرةاآلثار 
ية  - لدين هللا وكيف عز  قاهرة االسالميه بشارع الم ثار ال لي آ ية ع بات التذكار الكتا

للباحث / حسين محمد احمد رسالة ماجستير  توظيفها في حقل اإلرشاد السياحي(
 . م7101أجيزت في يناير  عثمان صالح الدين كلية السياحة جامعة المنيا

والتكايا الباقية بدمشق  من العصريين المملوكي  الخوانقرسالة ماجستير بعنوان   -
 والعثماني يالجر كس

 ) دراسة أثريه معماريه   للباحث  محمد عبد القادر منصور   

 ثار جامعة القاهرة . م بكلية اال3101 أكتوبرفي  وإجاز ها مت مناقشتها  

 

القرن الثالث رسالة دكتوراه بعنوان  )مآذن مدينتي القاهرة واستانبول في     -   

محمد  نجوي للباحثة عشر الهجري التاسع عشر الميالدي . دراسة أثريه مقارنه   

 مت مناقشتها  أسيوطجامعة  اآلدابالطواب المدرس المساعد بكلية  إسماعيل

  .م 3101 وإجاز ها

 

)االشغال الخشبيه االسالميه المحفوظه في متحف بيت الكريتليه       -

سالة الماجستير ألمقدمه من  نجاح مهدي محمد )دراسة اثريه فنيه  ر

كلية االثار جامعة القاهرة  –مصطفي المعيده بقسم االثار االسالميه 

 م  3101 مت مناقشتها واجاز ها 

 

)حزف مدينة بخاري في الفتره من القرن العاشر حتي نهاية القرن الثالث   عشر   -

 ي ضوء مجموعاة جديده  م    ) دراسه اثاريه فنيه ف 09 -09الهجريين ) 

رسالة ماجستير ألمقدمه من  الباحث  عماد سليمان المعيد بقسم االثار االسالمية كلية 

 م3101االثار جامعة القاهرة  مت اجاز ها 

 

) اثير االساطير القديمه وزخارفها علي الفنون الزخرفيه االسالميه في  -

 -931)  مصر في العصر العثماني وعصر اسرة محمد علي منة عام
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م    رسالة الماجستير ألمقدمه من  الباحث 0953 -0501 – 0311

 م 3101اكتوبر محمد كلية االداب جامعة اسيوط 

 

مجمع االديان بمصر القديمة واستغالله االمثل سياحيا رسالة ماجستير  -

كلية االرشاد السياحي جامعة  –للباحث مصطفي احمد متولي بخيت 

  م3101اكتوبر المنيا 

 

اسة الشغال المعادن علي العمائر بمدينة االسكندرية  في القرنين التاسع عشر )در

 والعشرين  دراسة اثرية فنية مقارنة

رسالة الدكتوراة  اعداد  الباحث محمد عبد الحميد محمد عبد المنعم رشاد  

 3101نوقشت بجامعة اسيوط في اكتوبر 

 

 العثماني االول والقرماني   المنازل  االثرية في طرابلس الغرب في العصرين  -

 م  0251      -0550  -هي     0350-952) دراسة اثرية  اريخية    ) 

رسالة دكتوراة مقدمة من الباحث محمد جمال حداد  معهد البحوث          

 م3101جامعة القاهرة نوفمبر  –والدراساة االفريقية 

 

 لمغولية الهنديةرسوم العمائر من خالل  صاوير مخطوطاة المدرسة ا -

 -0539 -هي 0391-913) دراسة اثرية فنية مقارنة بالعمائر الباقية في الهند   ) 

رسالة دكتوراة للباحثة امل عبد السالم القطري المدرس المساعد بقسم  م0251

  م3101االثار االسالمية بجامعة الفيوم نوقشت نوفمبر 

 

الباطرة المغول ، رسالة دكتوراة مدارس التصوير االسالمي في الهند قبل عصر ا -

 حت اشراف د احمد رجب للباحثة رهام سعيد السيد اسماعيل بكر  المدرس المساعد 

  م3101جامعة القاهرة  –بكلية االثار 

 

 

 

( ة منة اعادة استخدام العناصر المعمارية في العمارة االسالمية بمدينة القاهر -

 – 999 -هي 931 -152 انشائها حتي نهاية عصر العصر المملوكي )

م0501  

دكتوراة مقدمة من الباحثة رسالة   
كندرية قسم االرشاد السياحي كلية السياحة والفنادق جامعة االس  –ضوي يسري زكي ر  

3109فبراير  39 مت مناقشتها واجاز ها في  دراسة  اريخية اثرية  ) 
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ثة حي للبارسالة ماجستير بعنوان طرز العمائر الدينية في العصر االيلخان -

سوزان عابد كلية االداب جامعة االسكندرية  مت مناقشتها واجاز ها 

  3109فبراير  39في 

 

جامعة القاهرة  بعنوان  عمارة  –رسالة ماجستير مسجلة بكلية االثار  -

البنوك بمنطقة وسط القاهرة  من النصف الثاني للقرن الثالث عشر 

القرن الرابع عشر الهجري / التاسع عشر الميالدي  الي منتصف 

الهجري  العشرين الميالدي ) دراسة اثرية معمارية   للباحثةهبة عبد 

 م3109مارس  32الحميد محمد  مت مناقشتها واجاز ها في 

 

رسالة ماجستير بعنوان القباب في الدلتا في العصر االسالمي  للباحثة  -

 نهي محمد الطاروطي  مت مناقشتها واجاز ها بكلية االداب جامعة

  3109طنطا في يوليو 

 

م  09رسالة دكتوراة بعنوان كنائس اسبانيا والبر غال حتي نهاية القرن  -

بكلية  3101للباحث مصطفي البهي  م مناقشتها واجاز ها في يناير 

 االداب جامعة حلوان

 

رسالة ماجستير عن الطراز الكالسيكي الجديد في عمائر القاهرة  -

شر الميالدي  م مناقشتها بكلية واالسكندرية  في القرن التاسع ع

  3101مارس  1االداب جامعة حلوان واجاز ها  

 

رسالة الماجستير ألمقدمه  من الباحث   عمرو لطفي عبد المطلب  -

محمد ابو عاصي  بعنوان العمائر االسالمية الباقية بمدينة الخرطوم 

يونيو  35 م 31هي / 01م   وبداية القرن  01هي / 01خالل القرنين 

3101 

رسالة الماجستير ألمقدمه من  الباحث محمود خيري محمد  وني لنيل  -

درجة الماجستير في االداب ) اثار اسالمية   من كلية االداب جامعة 

المنيا شعبة االثار االسالمية  بعنوان  ) التاثيراة الفنية الوافدة من 

ية ارشرق العالم االسالمي علي التحف التطبيقية العثمانية ) دراسة اث

  3101يوليو  05فنية 

 

الخيام في  صاوير المخطوطاة المغولية الهندية االمبراطورية رسالة   -

 1ماجستير كلية االثار جامعة سوهاج  مت مناقشتها في يوم السبت 

  3102اغسطس 

 



 - 63 - 

الخزف االسالمي بمدينة ازوف رسالة ماجستير  م مناقشتها بجامعة  -

 3109حلوان سبتمبر 

 

ي القاهرة من خالل الحملة الفرنسية رسالة  م مناقشتها  وثيق التراث ف -

 3109بجامعة حلواة نوفمبر 

 

 

والدبلوماة الفخرية   واالوسمة  والميدالياةالجوائز والدروع 

 وشهاداة التقدير التي حصل عليها ا .د احمد رجب محمد علي

-----------------------------------------------  
 

 – 0292 – 0299 – 0292كلية اآلثار جامعة القاهرة  ) أعوام  شهادات تقدير من -

0221 – 0221 – 0222  ) 

 0222شهادة تقدير من جامعة اإلمارات العربية المتحدة  -

 0222ابو ظبي  –شهادة تقدير من مركز زايد للتراث والتاريخ  -

 7111دولة اإلمارات العربية المتحدة  –شهادة تقدير من حكومة الشارقة  -

 7110دولة اإلمارات العربية المتحدة  –ة تقدير من بلدية دبي شهاد -

 7110درع مركز زايد للتراث والتاريخ  -

  7117شهادة تقدير من مركز زايد للتراث والتاريخ  -

  7117درع  مركز زايد للتراث والتاريخ  -

 م7117اليونسكو منظمة شهادة تقدير من  -

 7111لمملكة العربية السعودية ا –شهادة تقدير من جامعة الملك سعود بالرياض  -

والمفكرين العظام  ءشهادة تقدير من حكومة أوزبكستان بمناسبة المشاركة بمؤتمر العلما -

7112 

  7112 اإلسالميةبمناسبة اختيار مدينة طشقند عاصمة الثقافة  الذهبية  ميدالية طشقند -

حتفال باختيار وسام  الشرف من جمهورية اوزبكستان من ممثل رئيس الجمهورية في اال -

 7112طشقند عاصمة للثقافة االسالمية 

 7112 بأوزبكستانللعمارة والبناء  الروسيةشهادة تقدير من االكاديميه  -

 7112درع وزارة التعليم العالي  بجمهورية مصر العربيه  -

 م 7112شهادة تقدير من جامعة باسم الخوارزمي باورجانش  -

 م7112بخوارزم  ميدالية جامعة باسم الخوارزمي باورجانش -

 شهادة تقدير من وزارة الحارجية المصرية ) معهد الدبلوماسيين ( -

 ارجية المصرية ) معهد اعداد الدبلوماسيين(خميدالية من وزارة ال -

  7119شهادة تقدير من وزارة الخارجية االوزبيكية   -

 7119شهادة تقدير من وزراة الثقافة االوزبيكية  -

 7119طشقند  ظة ( ) محافشهادة تقدير من حاكمية -

 7119شهادة تقدير من وزارة الشباب والرياضة االوزبيكية  -

 7119شهادة تقدير من حاكمية مدينة سمرقند  -

 7119شهادة تقدير من الجامعة اإلسالمية بطشقند  -
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 7119فخري في السياحة من كلية السياحة والفنادق طشقند  دبلوم -

 م7119الميدالية الذهبيه للجامعه االسالميه بطشقند  -

 7112شهادة تقدير من وزارة الخارجية االوزبيكية  -

 م 7112شهادة تقدير من جامعة االستشراق بطشقند  -

 م7112درع جامعة االستشراق بطشقند  -

 7112شهادة تقدير من وزارة الثقافة االوزبيكية  -

 7112شهادة تقدير من الجامعة اإلسالمية بطشقند  -

 7112 ميدالية جامعة اللغات العالميه بطشقند -

  7112شهادة تقدير من متحف األمير تيمور بطشقند  -

 م7112ميدالية االمير تيمور  -

 7112شهادة تقدير من متحف الموسيقي بطشقند  -

 7112ميدالية متحف الموسيقي بطشقند  -

 7112شهادة تقدير من وزارة الشباب والرياضة بطشقند  -

 7112شهادة تقدير من التلفزيون االوزبيكي القومي  -

  7101تقدير من جامعة الدبلوماسية بطشفند شهادة  -

 7101بطشقند  المرأةشهادة تقدير من جمعية  -

 7101شهادة تقدير من جامعة الدبلوماسيه بطشقند  -

 7101جامعة ويست منيستر فرع طشقند  نتقدير مشهادة  -

 7101شهادة تقدير من معهد البيروني للمخطوطات بطشقند  -

  م7101بسمرقند  لميةالعاشهادة تقدير من جامعة اللغات  -

 7101الفنون بطشقند  أكاديميةشهادة تقدير من  -

 م 7101شهادة تقدير من  كلية بهزاد للفنون بطشقند  -

 م7101درع اكاديمية الفنون االوزبيكيه  -

 م7101شهادة تقدير من كلية المعلمين العليا بطشقند  -

 م 7101ميدالية جامعة سمرقند  -

 م 7101لفنون بطشقند شهادة تقدير من المؤتمر الدولي ل -

 ) لالشتراك في لجنة التحكيم (  7101الدولي  يشهادة تقدير من مهرجان طشقند السينمائ -

 ) لرئاسة لجنة التحكيم ( 7101شهادة تقدير من المهرجان الدول للفنون بطشقند  -

 م7101شهادة تقدير من المؤتمر الدولي للتصوير الفوتوغرافي بطشقند  -

 7101الشباب والرياضة المصرية اتحاد التايكوندو  شهادة تقدير من وزارة -

وسام الصداقة ) دروجبا ( من جمهورية اوزبكستان بمناسبة انتهاء فترة عملي كملحق  -

ثقافي بالسفارة المصرية ومدير للمركز الثقافي المصري بطشقند لمدة ثالثة سنوات متتالية 

 7100 - 7119من 

يمية الفنون اوزبكستان بمناسبة انتهاء عملي كملحق اكاد –وسام الفنون من المستوي االول  -

 7100ثقافي ومدير للمركز الثقافي المصري لطشقند 

شهادة تقدير من كلية اآلثار جامعة القاهرة والجمعية المصرية للدراسات التاريخية  -

م ومشاركتي مقرر عام 7101-7107للمشاركة في نجاح سيمنار اآلثار االسالميه 

 للسيمنار

 7101تقدير من المؤتمر الدولي االول الثار المشرق االسالمي جامعة القاهره شهادة  -

من المؤتمر الدولي األول آلثار المشرق اإلسالمي المنعقد بجامعة القاهرة في ديسمبر  درع  -

7101    
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    7101شهادة تقدير من وزارة االثار المصرية يوليو  -

الكويت للمشاركة ببحث في مؤتمر  – شكر وتقدير من المجلس الوطني للثقافة واالداب -

ابريل  -االيسسكو  –الفنون االسالمية بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة االسالمية 

7102 

 

شهادة تقدير من المؤتمر الدولي عن االثار والمشكالت والحلول الذي عقد بجامعة القاهرة  -

7102 

 

ناسبة عقد دورة عن الفنون والخط بمشهادة تقدير من مركز الفنون االسالمية بالكويت  -

 7102العربي بمقر المركز بالكويت 

 

شكر وتقدير من سمو الشيخة حصة الصباح بمناسبة اصدار كناب االثار والحضارة  -

  7102االسالمية في مدن طريق الحرير والذي صدر بالكويت 

 

ظمة االيسسكو شكر وتقدير من الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام لمن -

 7102بمناسبة اصدار كتاب المعالم الثقافية في الهند 

 

من دار الكتب والوثائق القومية بمناسبة االحتفال بمرور مائة  –وسام جمال عبد الناصر  -

 7109عام علي ميالد الرئيس جمال عبد الناصر يناير 

 7102المصرية شهادة تقدير من المؤتمر الدولي السادس للخط العربي وزارة الثقافة  -

للمشاركة الفعالة في مؤتمر الفن االسالمي ضد  –شهادة تقدير من مكتبة االسكندرية  -

 7109قد بالمكتبة عالتطرف الذي 

 

 

 

 


