االسم  :عبد العزيز صالح عبد العزيز سالم
تاريخ الميالد6611 / 4 / 32 :م ،البحيرة ،جمهورية مصر العربية
الوظيفة السابقة  :خبير اآلثار والحضارة اإلسالمية بالمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـإيسيسكوـ ،الرباط
ـ المملكة المغربية ،والخبير المكلف باإلشراف على لجنة التراث في العالم اإلسالمي ،ومنسق برنامج عواصم
الثقافة اإلسالمية في الفترة من  3113/66/61 :إلى 3162. 1 / 21م.
الوظيفة الحالية  :أستاذ اآلثار اإلسالمية والفنون بكلية اآلثار جامعة القاهرة ،ومدير إدارة المواقع األثرية.
البريد اإللكتروني azizsalem2002@hotmail.fr :

الهواتف :المحمول11363116444441 ،22020220010200:

المؤهالت العلمية
 ليسانس اآلثار ،كلية اآلثار ،جامعة القاهرة ،مايو 6611م ،قسم اآلثار اإلسالمية ،بتقدير جيد جدا مع
مرتبة الشرف ،أول الدفعة.
 ماجستير اآلثار اإلسالمية ،كلية اآلثار ،جامعة القاهرة6662 ،م ،بتقدير ممتاز.


دكتوراه اآلثار اإلسالمية ،كلية اآلثار  ،جامعة القاهرة  ،بإشراف مشترك معع جامععة السعربون ببعاريس
 6664 ،4م  ،بتقدير مرتبة الشرف األولي مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات.

التجارب المهنية والخبرات
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عين معيدا لآلثار والفنون اإلسالمية ،بقسم اآلثار اإلسالمية في كلية اآلثار جامعة القاهرة بتاريخ :
.6616
عين مدرسا مساعدا لآلثار والفنون اإلسالمية ،بقسم اآلثار اإلسالمية في كلية اآلثار جامعة القاهرة
بتاريخ.6662 :
عين مدرسا لآلثار والفنون اإلسالمية ،بقسم اآلثار اإلسالمية في كلية اآلثار جامعة القاهرة بتاريخ:
.6664
عين خبيرا ً لآلثار والحضارة اإلسالمية بالمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةـ إيسيسكوـ بالرباط في
المملكة المغربية بتاريخ 3113 /66/61 :إلى 3162 / 1 / 21م.
عين أستاذا مساعدا لآلثار والفنون اإلسالمية ،بقسم اآلثار اإلسالمية في كلية اآلثار ،جامعة القاهرة
بتاريخ.3111 :
عين أستاذا ً لآلثار والفنون اإلسالمية ،بقسم اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار جامعة القاهرة في  32فبراير
3164

عضوية اللجان الوطنية واإلقليمية والدولية:
 عضو لجنة التنسيق الدولية لحماية التراث الثقافي في العراق ،بباريس ـ فرنسا  :من  3114إلى .3162
 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي "  "Domes in the Worldفلورانسا ،إيطاليا ( 66ـ 3163 /2/ 32م).
 ـ مندوب منظمة اإليسيسكو في لجنة التراث العالمي باليونيسكو منذ عام  3114إلى 3162م.
 ـ الخبير المكلف باإلشراف على لجنة التراث في العالم اإلسالمي ،ولجنة الخبراء المكلفين بإعداد تقارير حول
االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس منذ عام  3112إلى 3162م.
 عضو لجنة الخبراء المكلفة بتقييم وضعية المواقع التراثية في جمهورية تترستان ،التي شكلها األمين العام لمنظمة
التعاون اإلسالمي ،بتاريخ  21سبتمبر 3161م ،تحت إشراف الدكتور "  "Minitimer Shaimievالرئيس السابق
لجمهورية تترستان ،ورئيس مجلس الصندوق الحكومي إلعادة االعتبار لألبنية التراثية والتاريخية والثقافية في
جمهورية تترستان.
 عضو لجنة الخبراء المكلفين بزيارة مدينة القدس الشريف ،وإعداد تقارير ميدانية عن الحفريات واالعتداءات في
محيط المسجد األقصى ( لم تسمح سلطات االحتالل اإلسرائيلي للجنة بالدخول إلى مدينة القدس )
 عضو اللجنة التنفيذية لمشروع ذاكرة العالم العربي ،الذي ينفذه مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي،
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،األلكسو ،بتونس3112 (.ـ)3162
 عضو بنادي الجراري الثقافي في المملكة المغربية في الفترة من 3112م وحتى تاريخه.


عضععو اللجنععة الثالثيععة االستشععارية فععي الععدعو رقععم  424لسععنة 6666م الخاصععة بععالنزاع حععول كنيسععة
مارجرجس أمام القضاء المصري .

 عضو اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم  6661بتاريخ 3113/2/64م برئاسة األمين العام للمجلس األعلى
لآلثار المصرية لوضع فلسفة سيناريوهات العرض المتحفي ،قرار رقم  6412بتاريخ 3113 /1/ 61م.
 عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة.
 رائد اللجنة الفنية إلتحاد طالب كلية اآلثار جامعة القاهرة  3116ـ 3113م.
 رائد اللجنة العلمية لآلثار بجامعة القاهرة أعوام من  6666 :ـ 3116م.
 المشرف على قسم التراث اإلسالمي بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ،بجمهورية مصر
العربية ،في الفترة من  6661إلى 31113م.
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المؤلفات والبحوث العلمية :
أوالا ـ المؤلفات

 الرياضة عبر العصور ،تاريخها وآثارها ،مركز الكتاب للنشر بالقاهرة6661 ،م.


الفنون اإلسالمية في العصر األيوبي ،الجزء األول ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة6666 ،م.



الفنون اإلسالمية في العصر األيوبي ،الجزء الثاني ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة3111 ،م.

 مصر أصل الرياضة في العالم ،دار المعارف3116 ،م.
L'art de l'islam, textes archéologiques choisis, Le Caire, 1999 
 الرياضة عند الفراعنة ،دار المعارف ،سلسلة مصر الحضارة ،القاهرة3113 ،م.


تاج الجوامع ،أول جامع في أفريقية ،دار المعارف ،القاهرة3112 ،

 المرأة المصرية والرياضة ،دار المعارف ،سلسلة مصر الحضارة ،القاهرة 3112 ،م.


كتاب روائع الفنون اإلسالمية في المغرب األقصى ،مركز الكتاب لنشر القاهرة3161 ،

 كتاب اآلثار اإلسالمية في مدينتي سال ورباط الفتح ،دار نشر المعرفة ،الرباط 3163م ،تقديم
معالي األستاذ الدكتور عباس الجراري


سلسلة كتب بعنوان :روائع اآلثار المغربية ،دار نشر المعرفة ،الرباط ،المملكة المغربية،
 3116ـ 3161م صدر منها األعداد التالية:

 العدد األول  :جامع القرويين بفاس  63قرنا ً من العطاء الثقافي
 العدد الثاني  :روائع الثريات المغربية
 العدد الثالث  :مكناسة الزيتون ،عاصمة المولى إسماعيل


العدد الرابع  :المعالم األثرية في مدينة رباط الفتح

 العدد الخامس :المعالم األثرية في مدينة فاس


العدد السادس  :مراكش  :الحاضرة الحمراء



العدد السابع  :سال  :دُرة أبي رقراق



العدد الثامن  :مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء :ملحمة ملك وشعب



العدد التاسع  :تطوان  :غرناطة المغرب

 العدد العاشر  :شفشاون  :عبق التاريخ
 كتاب التراث الفني اإلسالمي في المغرب ،دار نشر المعرفة ،الرباط ،المملكة
المغربية3162 ،م.
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ثانيا ا ـ األبحاث العلمية المحكمة
 دراسة بعض التحف المعدنية اإليرانية المكفتة في ضوء متحف اللوفر بباريس ،بحث
منشور بندوة اآلثار اإلسالمية في شرق العالم اإلسالمي من  21نوفمبر إلى  6ديسمبر
6661م.
 التواصل الصناعي والفني لصناع التحف المعدنية في أقطار الوطن العربي ،الندوة
العلمية األولى لجمعية اآلثاريين العرب من  1ـ  4شعبان 6431هـ64 /ـ  62نوفمبر
6666م .
 الروك الحسامي وأثره على العمارة والفنون اإلسالمية ،الندوة العلمية الثانية لجمعية
اآلثاريين العرب من  61ـ  64شعبان 6436هـ 63 /ـ  62نوفمبر 3111م.
 العائلة المقدسة والتصاوير المسيحية في الفنون اإلسالمية ،منشور في دورية أسبوع
القبطيات التاسع 3111م.
 توقيعات صناع المعادن ومدلوالتها ،مجلة المؤرخ المصري ،العدد التاسع ،المجلد
األول ،مارس 3116م.
 المنشآت األثرية بمدينة نزو

العمانية ودورها في الحركة العلمية في العالم العربي،

ندوة المراكز الثقافية والعلمية في العالم العربي عبر العصور ،اتحاد المؤرخين العرب
بالقاهرة من  21أكتوبر إلى  6نوفمبر 3116م62 /ـ 62شعبان 6433هـ.
 الفنون اإلسالمية تؤكد حوار الحضارات ،مجلة التاريخ العربي ،جمعية المؤرخين
المغاربة ،العدد 6434 ،43هـ3112/م.
 الحمام المريني بمدينة رباط الفتح في المملكة المغربية ( دراسة أثرية تحليلية مقارنة )،
بحث مقبول للنشر في العدد الثامن بمجلة حوليات كلية اآلداب والفنون بجامعة مستغانم،
3111م ،الجزائر .
 بحث تواصل حركة بناء المساجد في العصر األيوبي في ضوء المساجد الباقية في
شمال شرق المملكة األردنية الهاشمية ( دراسة أثرية مقارنة ) ،حولية دائرة اآلثار
العامة األردنية ،العدد  ،46لسنة 3112م.
 بحث بعنوان دنانير ذهبية موحدية تنشر ألول مرة باسم أمير المؤمنين أبو محمد عبد
المؤمن بن على ،وابنه أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف ،محفوظة في متحف الرباط،
بالمملكة المغربية ،بحث منشور بمجلة كلية اآلثار جامعة القاهرة 3111م.
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 بحث بعنوان نقود ذهبية موحدية تنشر ألول مرة باسم الخليفة المرتضي أبو حفص،
والخليفة الواثق باهلل ،محفوظة في متحف الرباط بالمملكة المغربية ،بحث منشور بمجلة
العصور ،الرياض ،المملكة العربية السعودية3114 ،م.
 النقوش والكتابات بدنانير السلطان أبي العباس أحمد المنصور باهلل المحفوظة في
المتحف الوطني لآلثار بالرباط ( ،دراسة أثرية فنية ) ،بحث ألقي بالمؤتمر الدولي حول
النقوش والكتابات في الوطن العربي من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث،
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة حلب ،الجمهورية العربية السورية ،في الفترة من
 36ـ  32أكتوبر 3114م.
 منشآت الرعاية االجتماعية المرينية الباقية بالعدوتين الرباط وسال ،دراسة أثرية
معمارية وفنية ،بحث منشور بحوليات المعهد الوطني لعلوم اآلثار ،الرباط ،المملكة
المغربية ،ع 3116 ،36م.
 دراسة العمارة اإلسالمية الحربية على ضفتي نهر أبي رقراق في المغرب األقصى في
العصرين الموحدي والمريني ،بحث منشور بمجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية ( ،مجلة علمية
تعني باآلداب والعلوم والدراسات اإلنسانية ) ،تصدر عن كلية اآلداب ـ جامعة المنيا ،العدد ،46
يوليو .3161
 إضافات جديدة على نقود الدولة السعدية ،في ضوء نشر مجموعة مخزن المتحف الوطني
لآلثار بالرباط ،دراسة أثرية فنية ،بحث منشور بحولية مركز الكتابات والنقوش بمكتبة
اإلسكندرية ،أبجديات ،العدد  ،2أكتوبر 3161م.


"  " The Architectural Styles of Islamic Domes in Moroccoبحث منشور ضمن أعمال
المؤتمر الدولي "  "Domes in the Worldبمدينة فلورانسا في إيطاليا في الفترة من  66إلى
 32مارس 3163م.

 العمارة المورسيكية الباقية في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية ،دراسة أثرية ومعمارية،
بحث منشور بمجلة والتاريخ والمستقبل ،يوليو 3163
 النقوش التسجيلية في الفنون اإلسالمية بالمغرب األقصى خالل العهدين الموحدي والمريني،
بحث منشور بمجلة وقائع تاريخية ،يصدرها مركز البحوث والدراسات التاريخية ،كلية اآلداب ـ
جامعة المنيا ،العدد  61يناير 3162م.
 األمداء النبوية في الدولة العلوية بالمغرب األقصى ،دراسة أثرية فنية ،بحث مقبول للنشر بمجلة
كلية اآلثار مجلد  ( 61قيد الطبع )
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اللغات:
 -6اللغة الفرنسية :قراءة وكتابة ومحادثة ( ممتاز)
 -3اللغة اإلنجليزية :قراءة وكتابة ومحادثة ( ممتاز)
برامج الحاسب اآللي:
 -3وندوز إكس بي :إعداد الرسائل  ،والمنشورات  ،والمذكرات والتقارير باستخدام وورد .xp
 -2مايكروسوفت باور بوينت  ، xpتنسيق وتقديم المحاضرات والندوات بواسطة الشرائح
المصحوبة بالصور والحركات المتناغمة مع الصور والمدعومة بالصوت.
 Web CT -4إنشاء المواد التعليمية وطرح المحاضرات واالمتحانات علي الويب.
استخدام التقنيات الحديثة في طرق التدريس:
 -6إعداد المحاضرات باستخدام البوربوينت .
 -3استخدام الشفافيات لعرض الخرائط واألشكال التوضيحية.
 -2استخدام القاعات الذكية لتقديم المحاضرات .
 -4استخدام األفالم السينمائية والفيديو المصاحبة لموضوعات المواد الدراسية.
استخدام التقنيات الحديثة في إعداد البرامج الثقافية الدولية:
6ـ استخدام التقنيات الحديثة في إعداد األنشطة والبرامج الخاصة بالمنظمات الدولية
مثل ( الندوات ـ أوراش العمل ـ االجتماعات العامة ـ المؤتمرات دولية ـ الزيارات ـ
تقديم الدعم المادي والتقني )
3ـ استخدام التقنيات الحديثة في إعداد مقترحات وخطط عمل مشفوعة ببيان أوجه
الصرف الخاصة بتنفيذ األنشطة والبرامج الخاصة بالمنظمات الدولية.
2ـ استخدام التقنيات الحديثة في إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع األثرية على
قائمة لجنة التراث العالمي باليونيسكو.
4ـ إعداد الملفات الخاصة بتسجيل التراث الثقافي والطبيعي في قائمة التراث في
العالم اإلسالمي التابعة لإليسيسكو
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اتفاقيات التعاون وبروتوكوالت برامج العمل:
 المساهمة في إبرام عدد من االتفاقيات وبروتوكوالت التعاون ،ومذكرات التفاهم ،وعقود برامج
العمل بين اإليسيسكو واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة وكلية اآلثار بجامعة
القاهرة ،ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ،ووزارة اآلثار في مجال الحفاظ على
التراث الحضاري ،وإعادة تأهيل العاملين العراقيين في مصر ،والتدريب على استخدام وسائل
التكنولوجيا الحديثة في تسجيل التراث ،وإنشاء كرسي اإليسيسكو بجامعة القاهرة 3111م،
وتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة واتحاد جامعات العالم اإلسالمي باإليسيسكو لدعم
مشروع الخدمات المكتبية الجامعية.
 تنفيذ العديد من أنشطة وبرامج عمل منظمة اإليسيسكو بمصر ،أخص منها ما تم تنفيذه عامي
 3163و 3162م بكلية اآلثار جامعة القاهرة مثل :االجتماع الطارئ لحماية التراث الحضاري
في مدينة حلب ،يومي  6و  3أكتوبر 3163م ،واجتماع الخبراء حول االتجار غير المشروع في
الممتلكات التراثية ،في الفترة من  31إلى  31مارس 3162م .وجاري التنسيق لعقد االجتماع
الرابع للجنة التراث اإلسالمي بالقاهرة في الفترة من  62إلى  64أكتوبر 31162م.
 إيفاد عدد من أساتذة اآلثار في الجامعات المصرية إلى بعض دول العالم اإلسالمي للمشاركة في
االجتماعات والمؤتمرات ،والندوات وفي تأطير بعض أوراش العمل والدورات التدريبية
والحلقات الدراسية اإلقليمية والدولية التي عقدتها اإليسيسكو في مجال التراث الحضاري في
العالم اإلسالمي.

دورات تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس
 دورة المناهج الحديثة في التدريس ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في
جامعة القاهرة ،في الفترة من  34ـ  31يناير 3116
 دورة الساعات المعتمدة ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة،
في الفترة من  34ـ  31يناير 3116
 دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في
جامعة القاهرة ،في الفترة من  36ـ  34يونيو 3116
 دورة التدريس الفعال ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة،
في الفترة من  31ـ  36يونيو 3116
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 دورة أخالقيات البحث العلمي ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في جامعة
القاهرة ،في الفترة من  63ـ  62أغسطس 3162
 دورة مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة
التدريس في جامعة القاهرة ،في الفترة من  66ـ  31أغسطس 3162
 دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في
جامعة القاهرة ،في الفترة من  66ـ  31أغسطس 3162
 دورة إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة
التدريس في جامعة القاهرة ،في الفترة من  36ـ  33أغسطس 3162
 دورة مهارات العرض الفعال ،مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في جامعة
القاهرة ،في الفترة من  36ـ  33أغسطس 3162

المواد الدراسية التي قام بتدريسها في الجامعات
 جامعة القاهرة
 oالتاريخ اإلسالمي للدراسات العليا في كلية اآلثار جامعة القاهرة
 oالفنون اإلسالمية في العصرين الفعاطمي واأليعوبي للفرقعة الثانيعة فعي كليعة اآلثعار جامععة
القاهرة
 oالكتابات األثرية للفرقة الثالثة بكلية اآلثار جامعة القاهرة
 oالقراءات األثرية باللغة الفرنسية للفرقة األولى من الشعبة الفرنسية بقسم اآلثار
المصرية في كلية اآلثار جامعة القاهرة
 oنصوص تاريخية وأثرية باللغة االنجليزية للفرقة الثالثة في كلية اآلداب جامعة
اإلسكندرية.
 جامعة عين شمس
 oالفنون اإلسالمية في العصر األموي للفرقة األولى قسم اآلثار اإلسالمية في كلية اآلداب،
جامعة عين شمس
 oمناهج البحث العلمي للفرقة األولى قسم اآلثار اإلسالمية في كلية اآلداب جامعة عين
شمس
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 جامعة اإلسكندرية
 oالفنون اإلسالمية للفرقة الثانية في كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية
 oالفنون اإلسالمية في العصرين األيوبي والمملوكي ،للفرقة الثالثة في كلية اآلداب جامعة
اإلسكندرية
 oالفنون الصفوية والعثمانية ،للفرقة الثالثة في كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية

الخبرات والتمثيل اإلقليمي والدولي:
 المشاركة في االجتماع األول للجنة الخبراء اآلثاريين إلنقاذ التراث الحضاري في العراق ،في
عمان بالمملكة األردنية الهاشمية،في الفترة من  31إلى  31مايو 3112م.


مندوب منظمة اإليسيسكو في المؤتمر اإلقليمي حول اإلعالن عن صندوق اإليسيسكو لحماية
التراث الحضاري في العراق ،في عمان بالمملكة األردنية الهاشمية ،في  66يونيو3112م

 اإلشراف على ورشة العمل اإلقليمية حول تأهيل الموارد البشرية العاملة في مجال الترميم
المعماري ،تونس ،في الفترة من  6إلى  4أكتوبر 3112م.


مندوب منظمة اإليسيسكو في أعمال المؤتمر السابع عشر لآلثار والتراث الحضاري في
الوطن العربي ،نواكشوط ،بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية ،في الفترة من  32إلى  34ديسمبر
3112م.

 اإلشراف على االجتماع الثاني للجنة اإليسيسكو للخبراء اآلثارين إلنقاذ التراث الحضاري في
العراق ،دمشق ،بالجمهورية العربية السورية ،في الفترة من  6إلى  4مارس 3114م.
 مندوب منظمة اإليسيسكو في المؤتمر الدولي األول حول الحفاظ المعماري بين النظرية
والتطبيق ،دبي ،بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،في الفترة من  63إلى  64مارس 3114م،
وتقديم بحث ضمن محاور المؤتمر.
 مندوب منظمة اإليسيسكو في االجتماع العربي حول الموضوعات المطروحة على لجنة التراث
العالمي في دورتها الثامنة والعشرين ،القاهرة ،بجمهورية مصر العربية ،في الفترة من  64إلى
 36أبريل 3114م.
 مندوب منظمة اإليسيسكو في االجتماع العام األول للجنة التنسيق الدولية لحماية التراث الثقافي
في العراق ،باريس ،بفرنسا ،في الفترة من  33إلى  32مايو 3114م،وعضو في اللجنة.
 مندوب منظمة اإليسيسكو في الدورة الثامنة والعشرين للجنة التراث العالمي ،في مدينة سوشو
بجمهورية الصين الشعبية ،في الفترة من  21يونيو إلى  1يوليو 3114م.
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اإلشراف على ورشة العمل الوطنية لتأهيل العاملين في مجال الترميم المعماري في العراق،
عمان بالمملكة األردنية الهاشمية ،في الفترة من  6إلى  62يوليو 3114م.



اإلشراف على ورشة العمل حول تأهيل الموارد البشرية العاملة في مجال المتاحف العراقية،
دمشق ،الجمهورية العربية السورية ،في الفترة من  33إلى  31نوفمبر 3114م.

 مندوب منظمة اإليسيسكو في ورشة العمل حول دور السياحة في تنمية التعاون االقتصادي بين الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،التي نظمها المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مجموعة
البنك اإلسالمي للتنمية ،بمدينة الدار البيضاء ،يومي  64و  62يونيو 3112م.
 مندوب منظمة اإليسيسكو في االجتماع العام الثاني للجنة التنسيق الدولية لحماية التراث الثقافي
في العراق ،باريس ،بفرنسا ،في الفترة من  33إلى  32يونيو 3112م ( .وعضو في اللجنة )
 اإلشراف على االجتماع التنسيقي الذي عقدته اإليسيسكو لتوحيد موقف الدول األعضاء تجاه
الموضوعات المطروحة على الدورة التاسعة والعشرين للجنة التراث العالمي ،في مدينة دربان،
في جنوب أفريقيا ،في الفترة من  61إلى  64يوليو 3112م.
 تمثيل المدير العام لإليسيسكو في المؤتمر البرلماني للدول العربية ،بالقاهرة يوم  31نوفمبر
3112م ،وإلقاء كلمته في الجلسة االفتتاحية.
 مندوب منظمة اإليسيسكو في حلقة النقاش حول رقمنة ذاكرة العالم العربي  ،بالقاهرة في الفترة
من 34ـ  31نوفمبر 3112م.
 اإلشراف على عقد اجتماع خبراء حول دور التسجيل وقواعد البيانات في الحفاظ على المعارف
التقليدية والفولكلور ،بالقاهرة في الفترة من36ـ  21نوفمبر إلى  6ديسمبر 3112م).
 اإلشراف على دورة تدريبية حول توثيق الموجودات المتحفية في المتاحف العراقية باستخدام
نظم المعلوماتية ،القاهرة في الفترة من  6إلى  1أبريل 3111م.
 اإلشراف على االجتماع التنسيقي الذي عقدته اإليسيسكو لتوحيد موقف الدول األعضاء تجاه
الموضوعات المطروحة على الدورة الثالثين للجنة التراث العالمي ،في فيلينوس ،ليتوانيا ،في
الفترة من  1إلى  61يونيو 3111م.
 المشاركة في أعمال الندوة الدولية " :مشكلة المحافظة على التراث المعماري بالبلدان التي تمر
بمرحلة انتقالية " ،التي عقدتها مؤسسة " "Foundation of Romualdo Del Bianco
بالتعاون مع جامعة أذربيجان للعمارة واإلنشاء ،بمدينة فلورنسا ،بإيطاليا ،في الفترة من  61ـ
 32فبراير .3114
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 المشاركة في المؤتمر الدولي حول النقوش والكتابات في الوطن العربي من عصور ما قبل
التاريخ حتى العصر الحديث ،جامعة حلب ،في الفترة من  61إلى  31أبريل 3114م
 المشاركة في أشغال اليوم الدراسي ،حول " التراث المغربي من الترميم إلى االستثمار" أبي
الجعد ،المملكة المغربية 66 ،مايو 3114م.
 مندوب اإليسيسكو في الدورة  26للجنة التراث العالمي ،شرش كريست ،نيوزيلندا ،في الفترة من
 32يونيو إلى  2يوليوز 3114م.
 المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول " المدن التاريخية اإلسالمية في القرن الحادي
والعشرين " التي عقدته جامعة أذربيجان للعمارة واإلنشاء ،بالتعاون مع منظمة اإليسيسكو،
وإتحاد جامعات العالم اإلسالمي ،بمدينة باكو ،في الفترة من  66إلى  36نوفمبر 3114م.
 اإلشراف على تنظيم الحلقة الدراسية اإلقليمية حول تعميق الوعي بفنون العمارة اإلسالمية،
صنعاء في الفترة من  61ـ  62مارس 3111م.
 اإلشراف على تنظيم االجتماع التحضيري للجنة التراث اإلسالمي ،بمدينة الرباط ،عاصمة
المملكة المغربية يومي  ،31و 36أبريل 3111م.
 المشاركة في الدورة  23للجنة التراث العالمي ،كيبيك ،كندا ،في الفترة من  6ـ  4يوليوز
3111م.
 اإلشراف على عقد االجتماع الثالث للجنة اإليسيسكو للخبراء اآلثاريين حول االنتهاكات
اإلسرائيلية الجديدة في محيط المسجد األقصى ،عمان ،األردن ،يومي  4و  2أبريل .3161
 اإلشراف على االجتماع األول للجنة التراث اإلسالمي ،الرباط بالمملكة المغربية يومي  62و61
سبتمبر 3161م.


المشاركة في ورشة العمل الوطنية حول رد االعتبار لقصبة المهدية األثرية ،يومي 2 :ـ 1
يونيو 3161م



اإلشراف على عقد االجتماع الرابع للجنة اإليسيسكو للخبراء اآلثاريين حول االنتهاكات
اإلسرائيلية الجديدة في محيط المسجد األقصى ،عمان ،األردن 61 ،ـ  64مارس .3166

 المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والثالثون للجنة التراث العالمي ،بمدينة برازليا ،في البرازيل
في الفترة من  32يوليو إلى  2أغسطس 3161م.
 المشاركة في أعمال الدورة الخامسة والثالثون ،للجنة التراث العالمي ،باريس في الفترة من  66إلى
 36يونيو 3166م.
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 المشاركة في الدورة  21للجنة التراث العالمي ،سان بترسبورغ ،روسيا االتحادية  34يونيو – 1
يوليو.3163
 اإلشراف على االجتماع الثاني للجنة التراث اإلسالمي ،بالقاهرة ـ جمهورية مصر العربية في الفترة
من  64إلى  61سبتمبر 3166م.
 اإلشراف على عقد االجتماع الخامس للجنة اإليسيسكو للخبراء اآلثاريين حول االنتهاكات
اإلسرائيلية الجديدة في محيط المسجد األقصى ،عمان ،األردن 2-4 ،مارس .3163
 اإلشراف على الدورة التدريبية اإلقليمية حول توثيق التراث اإلسالمي باستخدام وسائل
التكنولوجيا الحديثة ،الخرطوم ،السودان 34-31 ،مايو  ،3163بالتعاون مع منظمة الدعوة
اإلسالمية.
 اإلشراف على االجتماع الثالث للجنة التراث اإلسالمي ،بمدينة القيروان األثرية ،في الفترة من
 63إلى  64نوفمبر 3163م.
 مندوب اإليسيسكو في المؤتمر الخامس عشر لالتحاد العام لآلثاريين العرب بوجدة ،المملكة
المغربية في الفترة من 62 :ـ  62أكتوبر 3163م ،وألقى كلمتها في جلسته االفتتاحية.
 اإلشراف على عقد االجتماع السادس للجنة اإليسيسكو للخبراء اآلثاريين حول االنتهاكات
اإلسرائيلية الجديدة في محيط المسجد األقصى ،عمان ،األردن 36 ،ـ  26يناير .3162
سبل حماية التراث الحضاري في مدينة حلب،
 مندوب اإليسيسكو في االجتماع الطارئ لدراسة ُ
بالتعاون مع مركز صيانة اآلثار ،بكلية اآلثار ـ جامعة القاهرة ،يومي  6و 3أكتوبر 3163م.


مندوب اإليسيسكو في اجتماع الخبراء حول االتجار غير المشروع في الممتلكات التراثية،
القاهرة ،الذي عقدته اإليسيسكو بالتعاون مع مركز صيانة اآلثار بكلية اآلثار جامعة القاهرة ،في
الفترة من  31إلى  31مارس .3162

 الخبير المكلف بمتابعة تنفيذ برنامج احتفالية المدينة المنورة عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام
 3162عن المنطقة العربية.
 اإلشراف على الحلقة الدراسية اإلقليمية للتوعية بمفهوم التراث واإلدارة التشاركية في السياسات
الثقافية ،شفشاون ـ المملكة المغربية ،في الفترة من  31إلى  31أبريل 3162م.


مندوب اإليسيسكو في الدورة  24للجنة التراث العالمي ،التي يعقدها المركز الدولي للتراث
باليونيسكو ،بمدينة  Phnom Penhفي مملكة ( )CAMBODIAفي الفترة من 61 :ـ  34يونيو
3162م.

 الخبير المكلف باإلشراف على تنفيذ برنامج عواصم الثقافة اإلسالمية باإليسيسكو.
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 اإلشراف على عقد االجتماع التنسيقي للتحضير الحتفالية بيشكيك عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام
3164م ،عن المنطقة األسيوية ،بمدينة بيشكيك ،في جمهورية قيرغزستان ،في الفترة من 31 :إلى
 36يناير 3164م،
 اإلشراف على عقد االجتماع السابع للجنة خبراء اإليسيسكو اآلثاريين المكلفين بإعداد تقارير
فنية حول االنتهاكات اإلسرائيلية الجديدة في محيط المسجد األقصى ،بعمان ،في المملكة
األردنية الهاشمية ،في الفترة من 32 :ـ  34مارس 3164م.
 اإلشراف على الدورة التدريبية اإلقليمية الثانية حول توثيق التراث اإلسالمي باستخدام وسائل
التكنولوجيا الحديثة ،الخرطوم ،السودان ،خالل الفترة من  32إلى  32سبتمبر3164م.
األستاذ الدكتور :عبد العزيز صالح سالم
أستاذ اآلثار والفنون اإلسالمية بكلية اآلثار جامعة القاهرة
خبير اآلثار والحضارة اإلسالمية بالمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـ اإليسيسكوـ،
المشرف على لجنة التراث في العالم اإلسالمي التابعة لإليسيسكوـ (  3113ـ ) 3162
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