السيرة الذاتية.
ا.د  /أحَذ رجب ٍحَذ عيً رزق
ٗمٍو ميٍت االثبر – جبٍعت اىقبٕرة
أستبر ٗرئٍس قسٌ اَثبر االسالٍٍٔ بنيٍت
جبٍعت اىقبٕرة ( سببقب )
اَثبر
اىَستشبراىثقبفً ىجَٖ٘رٌت ٍصر اىعربٍت
بجَٖ٘رٌت أٗزبنستبُ – ٍذٌر اىَرمس
اىثقبفً اىَصري بطشقْذ
عض٘ اىيجْت اىذائَت ىُثبر االسالٍٍٔ
ٗاىقبطٍت ٗزارة اىذٗىت ىشئُ٘ اَثبر

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

اىبٍبّبث اىشخصٍت:
االسٌ  :ا.د  /أحَذ رجب ٍحَذ عيً رزق
اىعْ٘اُ بَصر  971 :شبرع اىَيل فٍصو اىجٍسة
تٍيفُ٘ ٍْسه 2097027120 :
 29901122966ٍ٘ببٌو 29996061711
برٌذ اىنترًّٗ :
Mfragab@hotmail.com
أىرت بٔ أىعيَ ٍٔ اىحبى ٍت  :أ ستبر بني ٍت اَ ثبر جبٍ عت
أىقبٕرٓ
تبرٌخ ٍٗحو اىٍَالد  :اىقبٕرة 15-5-69
اىحبىت االجتَبعٍت ـ ٍتسٗج +ثالثت أبْبء
اى٘ظٍ فت اىحبى ٍت :أ ستبر ٗر ئٍس ق سٌ اَ ثبر اال سالٍٍٔ
بنيٍت اَثبر – جبٍعت اىقبٕرة

اىَؤٕالث اىعيٍَت
----------

-

دمت٘راة فً اَثبر بَرتبت اىشرف اِٗىً – ميٍت
اَثبر جبٍعت اىقبٕرة ٍ ،ع جَع ٍبدة ٍِ ميٍت
اى تبرٌخ ٗاَ ثبر جبٍ عت( اىٍ جرا ) ببىٖ ْذ
9116
ٍبجستٍر فً اَثبر بتقذٌر ٍَتبز – ميٍت اَثبر
– جبٍعت اىقبٕرة 9119
ىٍســبّس أثــبر بَرتبــت اىشــرف ( اِٗه عيــً
اىذفعت )– ميٍت اَثبر – جبٍعت اىقبٕرة 9112
ٍَٖت عيٍَت بجبٍعبث اىْٖذ ( جبٍعت اىٍجرا –
جبٍعت دىًٖ ) 9116 -9111
ٍٖ َت عيَ ٍت بجبٍ عبث ط شقْذ  -أٗزبن ستبُ –
اىنَْ٘ىث اىرٗسً 0227
درجت أستبر ٍسبعذ فً اَثبر اعتببرا ٍِ 0229
درجت أستبر فً اَثبر اعتببرا ٍِ 0221

اىتسيسو اى٘ظٍفً
-------------------------ً بنيٍت اَثبر = جبٍعت اىقبٕرة ً.9112.
 عٍِ ٍعٍذاً ببىنيٍت ..ً 9119
ً ٍسبعذا
 -عٍِ ٍذرسب
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ً ببىنيٍت فً فبراٌر ً. 9117
 عٍِ ٍذرسبً بقسٌ اىتبرٌخ ٗاَثبر
ً ٍسبعذا
ً ثٌ أستبرا
 عٍِ ٍذرسب جبٍ عت اإل ٍبراث اىعرب ٍت اىَت حذة ٍِ 9111/1/9ٗح تى  0227/0 /99ثٌ عبد ا ىً مي ٍت اال ثبر – جبٍ عت
اىقبٕرة
_عٍِ فً ٗظٍفت
 -درجت

أستبر

أستبر ٍشبرك فً عبً 0229

ً

فً ً0221

ـر اىعربٍـت
ـبفً ىجَٖ٘رٌـت ٍصـ
ـبر اىثقـ
 اىَستشـبأٗزبن ستبُ ٍ ٗ ،ذٌر اىَر مس اىث قبفً اىَ صري
بطشقْذ اعتببرا ٍِ 0220/99/9
 ر ئٍس ق سٌ اَ ثبر اال سالٍٍٔ مي ٍت اَ ثبر جبٍ عتاى قبٕرة اعت ببرا ٍِ  0299 90 – 1ح تً ّ٘فَبر
0297
 ٗم ٍو مي ٍت اال ثبر جبٍ عت اى قبٕرة ى شئُ٘ خذ ٍتاىَجتَع ٗاىبٍئت ٍِ ّ٘فَبر  0297حتً االُ

الجامعات التي درس بها داخل مصر
---------------- - 1جامعة القاهرة ( كلية اآلثار  ،و كلية اآلداب ( قسم التاريخ  ،وقسم اللغات
الشرقية )
 - 2عبِؼخ ػ ٓ١شّظ – وٍ١خ ا٢داة -لغُ اٌزبس٠خ
 – 3جامعة االسكندرية ( قسم التاريخ واالثار – شعبة االثار )
 – 4جامعة االزهر ( قسم التاريخ ،وقسم الوثائق والمكتبات )
 – 5جامعة الفيوم (كلية اآلثار )

الجامعات التي درس بها أو القي محاضرات أو ناقش رسائل
علمية بها خارج مصر
----------------------------- -1جامعة ( اليجار بالهند – جامعة دلهي) مهمة علمية لجمع المادة العلمية من المواقع
األرثرية ومواقع الفاارر األرثرية والمااف والجامعات وإلقاء بعض المفاضرات في
اآلرثار والاراث
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-2جامعةةة األمةةارات العربيةةة المتحةةدة (قسةةم التةةاريخ واالثةةار كليةةة العلةةوم االتسةةاني
واالجتماعية  ،قسم العمارة بكلية الهندسة  ،و قسم المنةاه و رةرق التةدريس كليةة
التربية – واالنتساب الموج بالمرفأ – و االنتساب الموج بالفجيرة
 -9أمبدٌٍَت اىعَبرة ٗاىبْبء ٗاىتشٍٍذ ببٗزبنستبُ
 -7جبٍعت ببسٌ اىخ٘ارزًٍ ببٗرجبّش بخ٘ارزً
 -1جبٍعت اىذبيٍ٘بسٍت بطشقْذ اٗزبنستبُ
 – -6جبٍعت االستشراق بطشقْذ .
 -7ميٍت اىسٍبحت ٗاىفْبدق بطشقْذ
 -0امبدٌٍَت اىفُْ٘ بطشقْذ
 -1جبٍعت اىيغبث اىعبىٍَت بطشقْذ
 -92جبٍعت بخبري اىذٗىٍت
 -99جبٍعت سَرقْذ ىيغبث
 – 99جبٍعت طشقْذ اإلسالٍٍت
 – 97اىجبٍعت اىقٍٍ٘ت ببٗزبنستبُ
ٍ – 91عٖذ اىبٍرًّٗ ىيَخط٘طبث اىعربٍت ببٗزبنستبُ

(إٌماء ػذد ِٓ اٌّذاضشاخ ٚجّغ اٌّادج اٌؼٍٍّح ِٓ اٌّٛالغ األششٌح ٚاٌّرادف
ٚاٌّىرثاخ ٚأسشٍف اَشاس ٚ ،ػمذ اذفالٍاخ ٌٍرثادي اٌؼًٍّ تٍٕٙا ٚتٍٓ جاِؼاخ
ِصش ٚ ،اٌّشاسوح فً ِؤذّشاخ ػٍٍّح ٔٚذٚاخ ِٕٚالشاخ سعائً ػٍٍّح 2002
– ) 2011

عضٌ٘ت اىيجبُ ٗاىجَعٍبث اىثقبفٍت:
 عضو اللجنة الدائمة لآلثار االسالميو والقبطية بوزارة الدولة لشئوف اآلثار عضو جمعية االثاريين المصريين عضو اتحاد المؤرخين العرب . عضو اتحاد األثريين العرب . عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . عضو الجمعية السلطانية للعمارة بالهند -عضو اللجنة الثقافية لمركز زايد للتراث والتاريخ – أبو ظبي دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 مق ػػرر لجن ػػة الج ػػداوؿ واالمتحان ػػات واإلرب ػػاد األك ػػاديمي ببرن ػػام الت ػػاريخ واآلث ػػار بجامع ػػةاإلمارات العربية المتحدة(....9444حتى 4002ـ .
 مق ػػرر لجن ػػة ال ػػرحالت العلمي ػػة بقس ػػر الت ػػاريخ واآلث ػػار  -جامع ػػة اإلم ػػارات العربي ػػة المتح ػػدة.)4004-9444
 عضػػو اللجنػػة الم لكػػة ب تاب ػة موسػػوعة أعػػالـ العػػرب والمسػػلمين  -المنظمػػة العربيػػة للتربيػػةوالثقافة والعلوـ .
 عضو اللجنة الم لكة بتطوير مساؽ مجتمع اإلمارات (متطلػ جامعػةإجبار ) وتػفليت كتػابجديد  4002 .ـ
 عضػػو اللجنػػة الم لكػػة بتطػػوير مسػػاؽ تػػاريخ الحضػػارة العربيػػة االسػػالمية ( اختيار )وتػػفليتكتاب جديد 4002 – 4004ـ
 مقرر لجنة تطوير البرام التعليمية ب لية اآلثار جامعة القاىرة  4002 – 4002ـ مق ػ ػػرر لجن ػ ػػة البػ ػ ػرام التعليمي ػ ػػة ( ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ اآلث ػ ػػار ) بوح ػ ػػدة توكي ػ ػػد الج ػ ػػودة واالعتم ػ ػػاداألكاديمي -جامعة القاىرة 4002 – 4002
 مقػػرر لجنػػة الرسػػالة واألىػػداؼ االسػػتراتيجية بوحػػدة توكيػػد الجػػودة واالعتمػػاد األكػػاديمي –كلية اآلثار جامعة القاىرة 4003
 -عض ػػو اللجن ػػة الم لك ػػة بت ػػفليت موس ػػوعة المص ػػطلحات األثري ػػة ب ػػالمجل

األعل ػػى للثقاف ػػة

جمهورية مصر العربية  4002ـ حتى أالف
 مراسػػل القػػاىرة -مجلػػة الت ػراث – مركػػز زايػػد للت ػراث – نػػاد ت ػراث األمػػارات - 40024003
 عضو ىيئة تحرير مجلة االكاديميو الروسية للعمارة والبناء – طشقند من 4002-

مؤس

و رئي

تحرير مجلة أبنػاء النيػل مجلػة ثقافيػة تصػدر عػن المركػز الثقػافي المصػر

بطشقند اعتبارا من مارس نوفمبر  4099 – 4003ـ
 -رئي

لجنة تفليت مناى اللغة والثقافة العربية بفوزب ستاف  4099-4003ـ
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 -رئ ػػي

لجن ػػة التح ػػير بالمهرج ػػاف ال ػػدولي للكن ػػوف التشػ ػ يلية بطش ػػقند ب ػػارؾ في ػػو 29دول ػػة

4090ـ
 عضو لجنة التح ير بمهرجاف طشقند لؤلفالـ االجتماعية القصيرة – طشقند 4090 -رئػ ػػي

اللجنػ ػػة التنظيميػ ػػة لؤلسػ ػػبوع الثقػ ػػافي المصػ ػػر بجمهوريػ ػػة أوزب سػ ػػتاف ( – 4003

)4099
 عضػػو لجنػػة حصػػر و دراس ػة الخطػػوط العربيػػة علػػي اآلثػػار فػػي أوزب سػػتاف وزارة الثقافػػةاالوزبي ية و صندوؽ منتد الثقافة والكن االوزب ي وتفليت كتاب عنها 4099
 عضو مجلس كلية اآلرثار جامعة القاهرة (  2111فاي االن عضووو مجل وس الدراسووات العليووا والبفوووث بكليووة اآلرثووار جامعووة القوواهرة 2111فاي اآلن
 عضو مجلس شرون الاعليم والطالب من  2111فاي اآلن عضو مجلس المكابات العلمية بكلية اآلرثوار جامعوة القواهرة  2111فاوياآلن
 عضو مجلس إدارة مركز صيانة وارميم اآلرثار والمخطوطوات بجامعوةالقاهرة من  2111فاي اآلن
 عضووو مجلووس الشوورون والعالقووات الرثقافيووك الخووارجي كليووة اآلرثووار جامعووةالقاهرة  2111فاي االن
 عضووو مجلووس ادارة مجلووة وقووارع ااريخيووك اصوودر عوون مركووز البفوووثوالدراسات الااريخية بجامعة القاهرة  2111فاي االن
 عضو هيرة افرير مجلة كلية اآلرثار جامعة القاهرة  2111فاي اآلن عضووو هيرووة افريوور مجلووة الاوواريل والمسوواقبم اصوودر عوون جامعووة المنيووا2113-2112
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 مقووورر عوووام سووويمنار اآلرثوووار االسوووالميك بالجمعيوووة المصووورية للدراسووواتالااريخيوووة  2113- 2112دورة األسووواااة الووودكاورة سوووعاد مووواهر – ,
2114 -2113م دورة األسااا الدكاور فسن الباشا
 مقرر عوام المومامر الودولي ألرثوار وفضوارة المشورا االسوالمي جامعوةالقاهره 2113
 عضووو اللجنووة الدارمووة ل رثووار االسووالمية والقبطيووة بوووزارة الدولووة لشووروناآلرثار – جمهورية مصر العربية من  2113فاي اآلن

اإلّتبج اىعيًَ
ىيذمت٘ر أحَذ رجب ٍحَذ عيً
أوالً  :الكتب المنشورة :
 -9المسػػجد الح ػراـ بم ػػة الم رمػػة ورسػػومو فػػي الكػػن اإلسػػالمي الػػدار المص ػرية اللبنانيػػو .
القاىرة 9441ـ .
 -4تاريخ وعمارة المساجد األثرية في الهند الدار المصرية اللبنانية القاىرة 9442ـ .
 -2المسػػجد النبػػو بالمدينػػة المنػػورة ورسػػومو فػػي الكػػن اإلسػػالمي الػػدار المص ػرية اللبنانيػػة
القاىرة 4000ـ .
 -2المدافع األثرية في دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة ( مػع خػرين ) القيػادة العامػة للقػوات
المسلحة دولة اإلمارات العربية المتحدة 4002ـ .
 -2الجػػرور التاريخيػػة لمجتمػػع اإلمػػارات ( مػػع خ ػرين ) جامعػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة
العين 4002ـ .
 -1المشػػاركة فػػي كتابػػة موسػػوعة أعػػالـ العػػرب والمسػػلمين المنظمػػة العربيػػة للتربيػػة والثقافػػة
والعلوـ تون

4002ـ .

 -2المشػػاركة فػػي كتابػػة كتػػاب الحضػػارة العربيػػة االسػػالميو( -جامعػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة
4002ـ
 -3المزارات االسالميو في الهند – الدار المصرية اللبنانية – القاىرة ). 4002
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 -4اآلثار والتراث المعمار والعس ر في دولة اإلمارات .مركز زايد للتػراث والتػاريخ .نػاد
تراث اإلمارات 4002
 -90ت ػػاريخ وعم ػػارة ال ػػدور والقص ػػور والحمام ػػات األثري ػػة اإلس ػػالمية ف ػػي الهن ػػد ال ػػدار المصػ ػرية
اللبنانية القاىرة 4001
 -99المص ػػطلحات األثري ػػة ( المجلػ ػ

األعلػ ػى للثقاف ػػة ) جمهوري ػػة مص ػػر العربي ػػة  (4002م ػػع

خرين )
 -94تاريخ وعمارة القالع والحصوف األثرية في الهند.الدار المصرية اللبنانية القاىرة 4004ـ .
 -92علػر وثقافػة كتػػاب تػاريخي ولغػو عػػن العالتػات بػػين مصػر وأوزب سػتاف مقػػرر علػي طػػالب
السنة النهائية بالبرنام المتقدـ لتعلير اللغة العربية والثقافة المصرية بطشقند 4090
 -92ضجي الصمت  :ديواف بعر فصحي صدر في طشقند – أوزب ستاف 4090
 -92الخطػػوط العربيػػة علػػي اآلثػػار اإلسػػالمية فػػي أوزب سػػتاف مجلػػداف طشػػقند  ( 4099مػػع
خرين )

ثانياً  :كتب قيد النشر :
 -9اآلثار في دولة اإلمارات العربية المتحدة .
 -4درة الشرؽ ( ديواف بعر عن مصر وأثارىا وحضارتها )
 -2فن المتاحت ( في ضوء مجموعة متاحت اإلمارات ) .
 -2عمارة تاج محل (حقائق جديده)
 – 2فن العمارة والزخرفة االسالميو .
 -1اآلثار والحضارة اإلسالمية في بخار
 -2اآلثار والحضارة اإلسالمية في سمرتند
 – 3اآلثار والحضارة والكنوف في بالد خوارزـ
 – 4اآلثار والحضارة والكنوف في واد فرغانة
-8-

 -90اآلثار والحضارة والكنوف والحرؼ في مدينة طشقند
 -94تاريخ الدوؿ اإلسالمية في سيا الوسطي

ثالثاً  :األبحاث المنشورة في مجالت عممية محكمة
 -9منشػ ت السػػلطاف بػػيرخاف األفغػػاني بػػدلهي  -منشػػورة فػػي أعمػػاؿ مػػؤتمر اآلثػػار فػػي بػػرؽ
العالر اإلسالمي جامعة القاىرة 9442ـ .
 -4ط ػػرز تخط ػػي عم ػػائر دله ػػي تب ػػل عص ػػر المغ ػػوؿ  -منش ػػورة ف ػػي أعم ػػاؿ الم ػػؤتمر ال ػػدولي
للدراسات اإلسالمية عند غير العرب جامعة األزىر 9443ـ .
 -2ط ػػرز تخط ػػي الق ػػالع والحص ػػوف ف ػػي اإلم ػػارات العربي ػػة ؽ94 – 92ـ  .حولي ػػات مرك ػػز
الدراسات التاريخية كلية اآلداب جامعة القاىرة 4004ـ
 -2ال تاب ػػات العربي ػػة عل ػػى اآلث ػػار اإلس ػػالمية ف ػػي دله ػػي ؽ91 - 90ـ مجل ػػة الم ػػؤرخ كلي ػػة
اآلداب جامعة القاىرة 4002ـ .
 -2االثار العباسيو الم تشكو فػي حكػائرالجميرا بسػاحل الخلػي العربػي (النػدوه العالميػو لتػاريخ
ببو الجزيره العربيو الرياض4002ا
 -1النقود المتداولة في دولة االمارات عبر العصػور –بحػ ممػوؿ مػن مجلػ

البحػ العلمػي

لجامعة االمارات – مع اخرين العاـ الدراسي . 4002 – 4002
 -2عمػارة القصػور المل يػة بمدينػة فػت بػور سػي ر بالهنػد فػي عهػد االمبراطػور اكبػر مجلػة
الوتائع التاريخية مركز البحوث والدراسات التاريخية جامعة القاىرة .4002
 -3مساجد مدينة دلهي حتػي نهايػة القػرف السػادس عشػر مجلػة الجمعيػة المصػرية للدراسػات
التاريخية  4002ـ .
 -4طػػرز تخطػػي مسػػاجد مدينػػة العػػين التقليديػػة فػػي القػػرف  92ى ػ  94ـ بحػ بػػالمؤتمر العػػاـ
التحاد األثريين العرب – القاىرة  -جامعة الدوؿ العربية  -نوفمبر4002
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 -90العمػػالت السػػل ية فػػي الخلػػي العربػػي ؽ93-92ـ بحػ فػػي مجلػػة كليػػة اآلثػػار جامعػػة
القاىرة 4001ـ
ػّاسج اٌّذاسط فً أٚصتىغراْ فً اٌمشْ اٌؼاشش اٌٙجشي اٌغادط
-11
ػشش اٌٍّالدي ) تذس تاٌّؤذّش اٌذ ًٌٚاٌؼًٍّ ( أٚصتىغراْ ِٛطٓ ػٍّاء
ِٚفىشي اٌؼاٌُ ) اٌزي أؼمذ تّذٌٕرً تخاسي ٚعّشلٕذ تؤٚصتىغراْ ٌ13 ًِٛ
ٛٔ 14،فّثش  2002ذذد إششاف ِٕظّح أٌٍٛغى ٚ ٛاالٌغٍغىٚ ٛجاِؼح
طشمٕذ تّٕاعثح اخرٍاس ِذٌٕح طشمٕذ ػاصّح ٌٍصمافح اإلعالٍِح ٚ 2002شاسن
فٍٗ تادص ِٓ ْٛجاِؼاخ اعٍا ٚإفشٌمٍا ٚأٚسٚتا ٚ ،لذ اٌمً اٌثذس تاٌجٍغح األًٌٚ
ٌٍّؤذّش تّذٌٕح عّشلٕذ ٌٛٔ 13 َٛفّثش ِ َ 2002ذٛس اإلٔجاصاخ اٌذضاسٌح
ٚاٌّؼّاسٌح .
 -94لٍؼح فٍشٚص شاٖ طغٍك تّذٌٕح فٍشٚص آتاد جٕٛب دًٍ٘ دساعةح أششٌةح ِؼّاسٌةح
ٌألجضاء اٌثالٍح ٚإػادج تٕاء ٌألجضاء إٌّذسعةح ) تذةس تةاٌّؤذّش اٌؼةاًٌّ األٚي
ٌٍؼّاسج ٚاٌفٕ ْٛاإلعالٍِح اٌزي ػمذ تاٌما٘شج ٌ 22-22 َٛأورٛتش  2002ذذد
إششاف ساتطح اٌؼاٌُ اإلعةالًِ ٚجاِؼةح اٌمةا٘شج ٚجاِؼةح ػةٍٓ شةّظ ٚجاِؼةح
اٌذٚي اٌؼشتٍح
 -92طشص ػّاسج ِغاجذ تخاسي درى ٔٙاٌح اٌمشْ اٌؼاشش اٌٙجةشي اٌغةادط ػشةش
اٌّةةٍالدي ) تذةةس ِٕشةةٛس تّجٍةةح ٚلةةائغ ذاسٌخٍةةح ( ذصةةذس ػةةٓ ِشوةةض اٌثذةةٛز
ٚاٌذساعاخ اٌراسٌخٍح تجاِؼح اٌما٘شج ) ػذد .َ 2002
ػٕاصش اٌرٌٛٙح فً اٌثٍٛخ اٌغادٍٍح اإلِاساذٍح فً اٌمشْ اٌصاٌس ػشش
-14
اٌٙجشي اٌراعغ ػشش اٌٍّالدي ،تذس اٌمً تٕذٚج اٌغٍذ األعرار اٌذورٛس اٌغٍذ ػثذ
اٌؼضٌض عاٌُ اٌرً ٔظّٙا لغُ اٌراسٌخ وٍٍح اَداب جاِؼح اإلعىٕذسٌح فً ٔٛفّثش
َ2002
 -92العمػػالت القمابػػية فػػي خػػوارزـ فػػي القػػرف الثال ػ عشػػر الهجػػر التاسػػع عشػػر المػػيالد
بحػ ػ منش ػػور بفعم ػػاؿ الم ػػؤتمر ال ػػدولي للنق ػػوش وال تاب ػػات بم تب ػػة اإلسػ ػ ندرية م ػػارس
4003ـ

- 11 -

 -91خزؼ طشقند في القرنين الثػاني عشػر والثالػ عشػر الهجػريين الثػامن عشػر والتاسػع عشػر
الميالديين بح بمجلة مركز البحوث والدراسات التاريخية بجامعة القاىرة 4004ـ
 -92عمارة المساجد في مدينػة بخػار فػي القػرف الثالػ عشػر الهجػر التاسػع عشػر المػيالد
بح بمجلة المؤرخ المصر كلية اآلداب جامعة القاىرة 4004ـ
-93

المش ػػاركة ف ػػي الم ػػؤتمر ال ػػدولي ال ػػر عق ػػد ف ػػي مدين ػػة طش ػػقند ع ػػن

تفثيرات أالزمة المالية العالمية في المجاالت المختلكة ابريل 4090
-94

المشػػاركة فػػي المػػؤتمر الػػدولي للتػراث الثقػػافي والحضػػار الػػر عقػػد

في مدينة طشقند ضمن فعاليات األسبوع الثقافي االوزبي ي أكتوبر 4090
-40

المشاركة ببح فػي اعمػاؿ مػؤتمر العالتػات المصػرية االوزبي يػة مػن

خالؿ المخطوطات العربية عقد بدار المخطوطات االوزبي ية المعروفة بمعهػد
البيروني – الجامعة القومية – طشقند  20مارس 4099
-49

المشػػاركة ببح ػ عػػن حمايػػة ثػػار القػػاىرة االسػػالميو بمػػؤتمر الحكػػاظ

علي اآلثار – كلية اآلثار جامعة القاىرة يناير 4092
-44

المشاركة ببح فػي اعمػاؿ مػؤتمر م افحػة االتجػار فػي اآلثػار الػر

عقد بإبراؼ االيسيس و وجامعة القاىرة مارس 4092

- 42المنشػػات المائيػػة ببخػػار فػػي عصػػر القراخػػانيين والشػػيبانيين بح ػ بفعمػػاؿ سػػيمنار الثػػار
االسالميو بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية 4092
42اآلثػػار االسػػالميو بمدينػػة سػػمرتند فػػي عصػػر التيمػػوريين مجلػػة الجمعيػػة التاريخيػػة
عدد خاص لآلثار االسالميو 4092
 – 42تطػػور الم ػ ذف فػػي سػػيا الوسػػطي بح ػ بػػالمؤتمر الػػدولي األوؿ آلثػػار بػػرؽ
العالر االسالمي جامعة القاىرة ديسمبر 4092

- 11 -

 -41أضواء حديده علي ألعماره االسػالميو فػي دلهػي فػي عهػد الدولػة المملوكيػة –
بح بسيمنار اآلثار االسالميو بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية يناير 4092

رابعا :أبحاث لمدكتور احمد رجب بمجالت ثقافية
--------------- -9من العناصر الهامػة فػي العمػائر الدينيػة اإلسػالمية ( المحاريػ ) مكهومهػا القػدير والحػدي
 أىميتهػ ػػا  -أنواعه ػ ػػا  -زخارفه ػ ػػا  -بح ػ ػ بمجل ػ ػػة األزى ػ ػػر (مجلػ ػػة مجم ػ ػػع البح ػ ػػوثوالدراس ػػات اإلس ػػالمية ب ػػاألزىر) الج ػػزء الثالػ ػ  -الس ػػنة الثالث ػػة والس ػػتوف ربي ػػع األوؿ
9299ىػ ػ ػ أكتػ ػػوبر  9440الجػ ػػزء الخػ ػػام

السػ ػػنة الثالثػ ػػة والسػ ػػتوف جمػ ػػاد األوؿ

 9299ديسمبر 9440ـ .
 -4من المزارات الدينية الهامة فػي مصػر (مشػهد السػيدة رتيػة) .الجػزء الثػامن السػنة الخامسػة
والستوف بعباف 9292ىػ فبراير 9442ـ .
 -2مػ ذف مصػػر اإلسػػالمية  -الجػػزء األوؿ السػػنة السادسػػة والسػتوف المحػػرـ 9292ى ػ يوليػػو
9442ـ .
 -2الهػ ػػالؿ فػ ػػوؽ المئرنػ ػػة :الجػ ػػزء الحػ ػػاد عشػ ػػر  -السػ ػػنة السػ ػػابعة والسػ ػػتوف ذ القعػ ػػدة
9292ىػ إبريل 9442ـ .
 -2األىلػػة والنجػػوـ فػػي الكػػن اإلسػػالمي  -الجػػزء الثػػاني عشػػر السػػنة السػػابعة والسػػتوف ذ
الحجة 9292ىػ مايو 9442ـ .
 -1زمزـ على مر العصػور :الجػزء الثػاني عشػر السػنة التاسػعة والسػتوف ذ الحجػة 9292ى ػ
إبريل 9442ـ .
 -2اإلسػػالـ فػػي الهنػػد حتػػى منتصػػت القػػرف السػػادس الهجػػر  :الجػػزء الثػػاني السػػنة السػػبعوف
صكر 9293ىػ يونيو 9442ـ .
 -3أت ػػدـ مس ػػاجد الهن ػػد (مس ػػجد ت ػػوة اإلس ػػالـ اتطػ ػ من ػػارا ب ػػدىلي) الج ػػزء الراب ػػع الس ػػنة
السبعوف ربيع اآلخر 9293ىػ أغسط

9442ـ .
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 -4مػػن الػػدوؿ اإلسػػالمية التػػي ح مػػت الهنػػد (الدولػػة الغوريػػة) الجػػزء العابػػر السػػنة السػػبعوف
بواؿ 9293ىػ فبراير 9443ـ .
 -90معالر الحرمين الشريكين وتبة الصخرة في الكن اإلسالمي :جريدة المدينة المنػورة الممل ػة
العربية السعودية عدد الجمعة  91ذ القعدة 9292ىػ العدد . 4232
 -99سػػبعين رسػػماع جمعػػت مػػن أنحػػاء العػػالر ت شػػت عػػن جوان ػ مجهولػػة فػػي عمػػارة الحػػرمين
الشريكين مجلة أخبػار األدب العػدد  93األحػد  44جمػاد األوؿ 9292ى ػ نػوفمبر

9442ـ .
 -94تبػػة اإلمػػاـ الشػػافعي :جريػػدة األىػػراـ المصػرية عػػدد الجمعػػة  91جمػػاد األوؿ 9292ى ػ
 49أكتوبر 9442ـ .
 -92تػػاج محػػل بالهنػػد بح ػ بمجلػػة الت ػراث تصػػدر عػػن نػػاد ت ػراث اإلمػػارات العػػدد الرابػػع
عشر رمضاف 9240ىػ /يناير 4000ـ .
 -92تصور الهند التاريخية جريدة البياف االماراتيو العدد 3293الثالثاء  92أكتوبر 4002
 -92أىمية اآلثار في تطوير مدينة العين .مجلة الديواف .العدد الثامن والثالثين يناير . 4002
 -91تلعػػة بػػاـ االثريػػو بػػإيراف و ثػػار أخػػر تضػػت عليهػػا الػػزالزؿ .مجلػػة االسػػره ألعص ػريو العػػدد
 40 9932يناير 4002
 -92تبة اإلماـ الشػافعي بمصػر بحػ بمجلػة التػراث اإلماراتيػة  -نػاد تػراث اإلمػارات العػدد
900نوفمبر 4002
 -93الجامع األزىر عبر العصور بح بمجلة التراث اإلماراتية – ناد تراث اإلمارات – العػدد
 900نوفمبر 4002
 -94بخ ػػار متح ػػت مكت ػػوح لآلث ػػار اإلس ػػالمية بحػ ػ بمجل ػػة التػ ػراث اإلماراتي ػػة – ن ػػاد تػ ػراث
اإلمارات – العدد 909يناير 4003
 -40أوزب سػػتاف مػػوطن علمػػاء ومك ػػر العػػالر العظػػاـ بح ػ بمجلػػة الت ػراث اإلماراتيػػة – نػػاد
تراث اإلمارات – العدد  904فبراير 4003
 -49سػػمرتند مدينػػة اآلثػػار عبػػر العصػػور عاصػػمة األميػػر تيمػػور بحػ بمجلػػة التػراث اإلماراتيػػة –
ناد تراث اإلمارات – العدد  902مارس 4003
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 -44طش ػػقند مرك ػػز اآلث ػػار ف ػػي س ػػيا الوس ػػطي بحػ ػ بمجل ػػة التػ ػراث اإلماراتي ػػة – ن ػػاد تػ ػراث
اإلمارات – العدد  902ابريل4003
 -42تلعة تهندز ببخار بموخ البنياف ألكثر من ثالثة الؼ عاـ بح بمجلة التراث اإلماراتيػة
– ناد تراث اإلمارات – العدد  901يونيو 4003
 -42مرصد اولوغ بك الكل ي بسمرتند بح بمجلة التػراث اإلماراتيػة – نػاد تػراث االمػارات
– العدد  902يوليو 4003
 -42مدينػػة خوتنػػد مركػػز الحضػػارة ب سػػيا الوسػػطي بحػ بمجلػػة التػراث اإلماراتيػػة – نػػاد تػراث
اإلمارات – العدد  903اغسط

4003

 -41مدينة نامنجاف مػن ابػهر المػدف فػي سػيا الوسػطي بحػ بمجلػة التػراث اإلماراتيػة – نػاد
تراث اإلمارات – العدد  904أكتوبر 4003
 -42انػػديجاف مدينػػة اوزبي يػػة علػػي الحػػدود القرغيزيػػة بح ػ بمجلػػة الت ػراث اإلماراتيػػة – نػػاد
تراث اإلمارات – العدد 999ديسمبر 4003
 -43فرغانػػة عاصػػمة ممل ػػة بػػابر ب سػػيا الوسػػطي بح ػ بمجلػػة الت ػراث اإلماراتيػػة – نػػاد ت ػراث
اإلمارات – العدد  994يناير 4004
 -44نامنجاف مركز للتراث وس الثلوج بح بمجلة التػراث اإلماراتيػة – نػاد تػراث اإلمػارات
– العدد  992مارس 4004
 -20العالتات المصرية االوزبي ية عالتات تمتد في أعماؽ التاريخ ( المقاؿ االفتتػاحي ) مجلػة
أبناء النيل المركز الثقافي المصر بطشقند أوزب ستاف العدد األوؿ مارس .4004
 -29األزىػػر الش ػريت ( حضػػارة وعمػػارة ) بح ػ بمجلػػة أبنػػاء النيػػل المركػػز الثقػػافي المصػػر
بطشقند أوزب ستاف العدد األوؿ مارس .4004
 -24ح مػػة الػػدىر مػػن مصػػر الػػي بػػالد مػػا وراء النهػػر ( الحلقػػة األولػػي ) مجلػػة أبنػػاء النيػػل
المركز الثقافي المصر بطشقند أوزب ستاف العدد األوؿ مارس 4004
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 -22ايتشػػاف تلعػػة ابػػهر مراكػػز الت ػراث بخػػوارزـ بح ػ بمجلػػة الت ػراث اإلماراتيػػة – نػػاد ت ػراث
اإلمارات – العدد  991مايو 4004
 -22متحػػت األميػػر تيمػػور بطشػػقند بح ػ بمجلػػة الت ػراث اإلماراتيػػة – نػػاد ت ػراث اإلمػػارات –
العدد  992يونيو 4004
 -22ح مػػة الػػدىر مػػن مصػػر الػػي بػػالد مػػا وراء النهػػر ( الحلقػػة الثانيػػة ) مجلػػة أبنػػاء النيػػل
المركز الثقافي المصر بطشقند العدد الثاني يونيو 4004
 -21مػػن معػػالر بػػالد مػػا وراء النهػػر ( سػػمرفند ) مجلػػة أبنػػاء النيػػل المركػػز الثقػػافي المصػػر
بطشقند العدد الثاني يونيو 4004
 -22مصػ ػػر وأوزب س ػ ػػتاف عرات ػ ػػة الماضػ ػػي وازدى ػ ػػار الحاض ػ ػػر وإب ػ ػراؽ المس ػ ػػتقبل ( المق ػ ػػاؿ
االفتتػػاحي ) مجلػػة أبنػػاء النيػػل المركػػز الثقػػافي المصػػر بطشػػقند العػػدد الثػػاني يونيػػو
.4004
 -23األدوات الطبيػػة التراثيػػة بػػبالد مػػا وراء النهػػر بح ػ بمجلػػة التػراث اإلماراتيػػة – نػػاد ت ػراث
اإلمارات – العدد  993يوليو 4004
 -24أسوار وبوابات بخار ترمير جيد لتراث عريق بح بمجلة التراث اإلماراتية – ناد تػراث
اإلمارات – العدد  994أغسط

4004

 -20فػػاؽ التنميػػة بػػين مصػػر وأوزب سػػتاف ( المقػػاؿ االفتتػػاحي ) مجلػػة أبنػػاء النيػػل المركػػز
الثقافي المصر بطشقند العدد الثال سبتمبر . 4004
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 -29ح مػػة الػػدىر مػػن مصػػر الػػي بػػالد مػػا وراء النهػػر ( الحلقػػة الثالثػػة ) مجلػػة أبنػػاء النيػػل
المركز الثقافي المصر بطشقند العدد الثال سبتمبر . 4004
 -24خوتنػػد عاصػػمة سػػيا الوسػػطي فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر بح ػ بجلػػة أبنػػاء النيػػل المركػػز
الثقافي المصر بطشقند العدد الثال سبتمبر . 4004
 -22تبػػة بشػػمة أيػػوب ببخػػار متحػػت للت ػراث المػػائي بح ػ بمجلػػة الت ػراث اإلماراتيػػة – نػػاد
تراث اإلمارات – العدد 940سبتمبر 4004
 -22مسػػجد كػػالف ببخػػار ابػػهر مسػػاجد اوزب سػػتاف بح ػ بمجلػػة الت ػراث اإلماراتيػػة – نػػاد
تراث اإلمارات – العدد  949أكتوبر 4004
 -22متحػػت الكػػن الحػػدي بطشػػقند بحػ بمجلػػة التػراث اإلماراتيػػة – نػػاد تػراث اإلمػػارات –
العدد  944نوفمبر 4004
 -21المسػػجد الجػػامع فػػي خوتنػػد بح ػ بمجلػػة الت ػراث اإلماراتيػػة – نػػاد ت ػراث اإلمػػارات –
العدد  942ديسمبر 4004
 -22االمػػة التػػي تملػػك التػػاريخ  ....أبػػدا ال تشػػيخ ( المقػػاؿ االفتتػػاحي ) مجلػػة أبنػػاء النيػػل
المركز الثقافي المصر بطشقند العدد الرابع ديسمبر . 4004
 -23ح مػػة الػػدىر مػػن مصػػر الػػي بػػالد مػػا وراء النهػػر ( الحلقػػة الرابعػػة ) مجلػػة أبنػػاء النيػػل
المركز الثقافي المصر بطشقند العدد الرابع ديسمبر . 4004
 -24مػػن معػػالر بػػالد مػػا وراء النهػػر أسػػوار بخػػار مجلػػة أبنػػاء النيػػل المركػػز الثقػػافي المصػػر
بطشقند العدد الرابع ديسمبر 4004
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 -20تص ػػر خ ػػدايار خ ػػاف تحك ػػة واد فرغان ػػة بحػ ػ بمجل ػػة التػ ػراث اإلماراتي ػػة – ن ػػاد تػ ػراث
اإلمارات – العدد  942يناير 4090
 -29تبر النبي دانياؿ بسمرتند تبر طولو  92متػر بحػ بمجلػة التػراث اإلماراتيػة – نػاد تػراث
اإلمارات – العدد  942فبراير 4090
 -24مسػػجد مػػاخي عطػػار ببخػػار بح ػ بمجلػػة الت ػراث اإلماراتيػػة – نػػاد ت ػراث اإلمػػارات –
العدد  941مارس 4090
 -22عظػة التػاريخ وعظػر الحضػارة مػن القػاىرة حتػي بخػاره ( المقػاؿ االفتتػاحي ) مجلػة أبنػاء
النيل المركز الثقافي المصر بطشقند العدد الخام

مارس .4090

 -22ح مػػة الػػدىر مػػن مصػػر الػػي بػػالد مػػا وراء النهػػر ( الحلقػػة الخامسػػة ) مجلػػة أبنػػاء النيػػل
المركز الثقافي المصر بطشقند العدد الخام

مارس .4090

 -22طشػػقند مركػػز الحضػػارة اإلسػػالمية فػػي سػػيا الوسػػطي بح ػ بمجلػػة أبنػػاء النيػػل المركػػز
الثقافي المصر بطشقند العدد الخام

مارس 4090

 -21مدرسة مير عرب ابهر مدارس أسيا الوسطي بح بمجلػة التػراث اإلماراتيػة – نػاد تػراث
اإلمارات – العدد  942ابريل 4090
 -22مسػػجد بيبػػي خػػانر درة سػػمرتند بح ػ ببح ػ بمجلػػة الت ػراث اإلماراتيػػة – نػػاد ت ػراث
اإلمارات العدد  944يونيو .42-99-4090
 -23اللغة العربية في أوزب ستاف المقػاؿ االفتتػاحي بمجلػة أبنػاء النيػل المركػز الثقػافي المصػر
بطشقند العدد السادس يونيو . 4090
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 -24ح مػػة الػػدىر مػػن مصػػر الػػي بػػالد مػػا وراء النهػػر الحلقػػة السادسػػة مجلػػة أبنػػاء النيػػل
المركز الثقافي المصر بطشقند العدد السادس يونيو . 4090
 -10تبر القثر بن العباس ابػن عػر الرسػوؿ صػلي اي عليػو وسػلر بمدينػة سػمرتند بحػ بمجلػة
أبناء النيل المركز الثقافي المصر بطشقند العدد السادس يونيو . 4090
 -19النقود القمابية بإتلير خوارزـ ب سيا الوسطي في القرف  93ـ بح بمجلة التراث – ناد
تراث اإلمارات العدد  920يوليو 4090
 -14منطقػػة أثػػار بػػاىي زنػػده بسػػمرتند متحػػت مكتػػوح للخطػػوط العربيػػة بحػ بمجلػػة التػراث
4090

ناد تراث اإلمارات العدد  929أغسط

 -12النقػػود السػػل ية بػػالخلي العربػػي فػػي القػػرف  93 92ـ – بح ػ بمجلػػة الت ػراث – نػػاد
تراث اإلمارات العدد  924سبتمبر 4090
 -12طريػػق الحريػػر القػػدير طريػػق الثقافػػة والكنػػوف بح ػ بمجلػػة أبنػػاء النيػػل المركػػز الثقػػافي
المصر بطشقند العدد السابع سبتمبر . 4090
 -12ح مة الدىر من مصر الي بالد ما وراء النهر الحلقة السابعة مجلة أبناء النيػل المركػز
الثقافي المصر بطشقند العدد السابع سبتمبر . 4090
 -11منطقػػة ثػػار بهػػاء الػػدين النقشػػبند ببخػػار

اكبػػر مدينػػة للصػػوفية ب سػػيا الوسػػطي بحػ

بمجلة التراث – ناد تراث اإلمارات العدد  922نوفمبر 4090
 -12ح مة الدىر من مصر الي بالد ما وراء النهػر الحلقػة الثامنػة مجلػة أبنػاء النيػل المركػز
الثقافي المصر بطشقند العدد الثامن ديسمبر . 4090
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 -13تعات ػ الحضػػارات كلمػػة العػػدد مجلػػة أبنػػاء النيػػل المركػػز الثقػػافي المصػػر بطشػػقند
العدد الثامن ديسمبر . 4090
 -14الخطوط العربية بفوزب ستاف علي اآلثار التاريخية بح

بمجلة أبناء النيل المركز الثقػافي

المصر بطشقند العدد الثامن ديسمبر . 4090
 -20تصػػر نػػور اي بػػا حػػاكر خػػوارزـ فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر بحػ بمجلػػة التػراث – نػػاد
تراث اإلمارات العدد  922ديسمبر .4090

اىَؤتَراث ٗاىْذٗاث اىتً شبرك
فٍٖب
اىذمت٘ر أحَذ رجب ٍحَذ عيً
-9

الم ػػؤتمر ال ػػدولي للترجم ػػة والتعريػ ػ

جامع ػػة األزى ػػر 9442ـ المش ػػاركة ببحػ ػ ع ػػن

ال تابات العربية على اآلثار اإلسالمية في دلهي ( ؽ 91 - 90ـ ) .
-4

المػ ػػؤتمر الػ ػػدولي للدراسػ ػػات اإلسػ ػػالمية عنػ ػػد غيػ ػػر العػ ػػرب جامعػ ػػة األزىػ ػػر 9443ـ
المشاركة ببح عن طرز تخطي عمائر دلهي تبل عصر المغوؿ .

-2

الم ػػؤتمر ال ػػدولي لمص ػػادر ت ػػاريخ الق ػػدس مرك ػػز الدراس ػػات التاريخي ػػة جامع ػػة الق ػػاىرة
9443ـ المشاركة ببح عن القدس واىر اثاره حتي نهاية العصر العثماني

-2

الندوة الدولية آلثار برؽ العالر اإلسالمي كلية اآلثار جامعة القاىرة 9443ـ (عضػو
اللجنػػة المنظمػػة واللجن ػػة العلميػػة للنػػدوة) كم ػػا بػػاركت ببح ػ ع ػػن منش ػ ت الس ػػلطاف
بيرخاف األفغاني في دلهي .

-2

مؤتمر المباني التاريخية بدبي (يونيو  )4000بلدية دبي المشػاركة ببحػ عػن الوسػائل
التاريخية لتسجيل المباني األثرية والتراثية .

-1

م ػػؤتمر المب ػػاني األثري ػػة والتراثي ػػة وكيكي ػػة ص ػػيانتها ىيئ ػػة اليونسػ ػ و بالتع ػػاوف م ػػع ح وم ػػة
الشػ ػػارتة الشػ ػػارتة  90 - 2ينػ ػػاير 4004ـ المشػ ػػاركة ببح ػ ػ عػ ػػن اآلثػ ػػار فػ ػػي دولػ ػػة
اإلمارات العربية المتحدة وواالىتماـ بها في السنوات الثالثين االخيرة.
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-2

ن ػ ػػدوة الق ػ ػػدس بمناس ػ ػػبة الي ػ ػػوـ الع ػ ػػالمي للق ػ ػػدس جامعػ ػ ػة اإلم ػ ػػارات العربي ػ ػػة المتح ػ ػػدة
4002/90/4ـ المشاركة ببح عن تبة الصخرة في القدس الشريت .

-3

المشػػاركو ببح ػ فػػي النػػدوة العالميػػة الرابعػػة لتػػاريخ بػػبو الجزيػػرة العربيػػة المنعقػػدة فػػي
الرياض الممل ة العربية السعودية  4002ـ( 4-1أكتوبر) .

-4

المشاركة في المؤتمر الدولي األوؿ لآلثار التاريخية الر عقػد بمدينػة العػين

اإلمػارات

العربية المتحدة فبراير 4002ـ.
 -90ألمشػػاركو ببحػ عػػن القػػالع التراثيػػو فػػي العػػين ( حصػػن المػػويجعي وتصػػر العػػين ) فػػي
وربػػة عمػػل الت ػراث المعمػػار المنعقػػده فػػي مركػػز زايػػد للتػػاريخ والت ػراث – نػػاد ت ػراث
االمارات .ايوليو 4002
 -99المشاركة ببح بعنواف (حصػوف االمػارات فػي القػرف الثالػ عشػر الهجػر التاسػع عشػر
المػػيالد ) فػػي نػػدوة تػػاريخ واثػػار بػػرؽ بػػبو الجزيػػره العربيػػو المنعقػػده فػػي فنػػدؽ روتانػػا
العين تحت ابراؼ ناد تراث االمارات  92_ 94فبراير 4002
 -94المشػػاركة ببح ػ عػػن مسػػاجد العػػين االثريػػة فػػي المػػؤتمر الثػػامن التحػػاد االث ػريين العػػرب
والر اتير في المبني الرئيسي لجامعة الدوؿ العربية في نوفمبر 4002
 -92المشػػاركة ببح ػ فػػي المػػؤتمر الػػدولي األوؿ للعمػػارة والكنػػوف – جامعػػة القػػاىرة أكتػػوبر
4002
 -92المشاركة ببح في مؤتمر اآلثار الر انعقد بجامعة اإلسػ ندرية  -4002كليػة اآلداب
وصدر بالعدد التركار الر يحمل اسر عالر اآلثػار المرحػوـ الػدكتور السػيد عبػد العزيػز
سالر
 -92المشػػاركة ببح ػ

فػػي المػػؤتمر الػػدولي لتػػاريخ وأثػػار أوزب سػػتاف بمناسػػبة اختيػػار مدين ػػة

طشػػقند عاصػػمة للثقافػػة اإلسػػالمية نػػوفمبر  4002تحػػت إب ػراؼ االيسيس ػ و وح ومػػة
أوزب ستاف والر انعقد بمدينة طشقند
 -91المشػػاركة فػػي المػػؤتمر الػػدولي األوؿ للغػػة العربيػة المنعقػػد فػػي جامعػػة طشػػقند اإلسػػالمية
في الكترة من  92 -92يناير 4003ـ ( عضو اللجنة المنظمة )
 -92المشػ ػػاركة ببح ػ ػ فػ ػػي المػ ػػؤتمر الػ ػػدولي للنقػ ػػوش والعمػ ػػالت األثريػ ػػة المنعقػ ػػد بم تبػ ػػة
اإلس ندرية في مارس4004
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 -93المشػػاركة فػػي المػػؤتمر ال ػدولي الػػر عقػػد فػػي مدينػػة طشػػقند عػػن تػػفثيرات أالزمػػة الماليػػة
العالمية في المجاالت المختلكة ابريل 4090
 -94المشػػاركة فػػي المػػؤتمر الػػدولي للتػراث الثقػػافي والحضػػار الػػر عقػػد فػػي مدينػػة طشػػقند
ضمن فعاليات األسبوع الثقافي االوزبي ي أكتوبر 4090
 -40المشاركة ببح في مؤتمر العالتػات المصػرية االوزبي يػة مػن خػالؿ المخطوطػات العربيػة
عق ػػد ب ػػدار المخطوط ػػات االوزبي ي ػػة المعروف ػػة بمعه ػػد البيرون ػػي – الجامع ػػة القومي ػػة –
طشقند  20مارس 4099
 -49المشػػاركة ببحػ فػػي المػػؤتمر الػػدولي للوسػػائل الحديثػػة فػػي التػػدري

الػػر عقػػد بجامعػػة

بمرتند يومي  92 – 4ابريل 4099
 -44المش ػػاركة ببحػ ػ ؼ س ػػيمنار االث ػػار االس ػػالميو بالجمعي ػػو المصػ ػريو للدراس ػػات التاريخي ػػو
ديسمبر 4094
 -42المشػػاركة ببح ػ عػػن حمايػػة اثػػار القػػاىره االسػػالميو بمػػؤتمر الحكػػاظ علػػي االثػػار – كليػػة
االثار جامعة القاىرة يناير 4092
 -42المشػػاركة ببحػ فػػي مػػؤتمر م افحػػة االتجػػار فػػي اآلثػػار الػػر عقػد بإبػراؼ االيسيسػ و
وجامعة القاىرة مارس 4092
 -42المشاركة ببح عن م ذف سيا الوسطي بالمؤتمر الدولي األوؿ ألثار المشػرؽ اإلسػالمي
الر عقد بجامعة القاىرة  94-3ديسمبر 4092
 -41المش ػػاركة ببح ػ ػ فػ ػػي سػ ػػيمنار اآلثػ ػػار االسػ ػػالميو الثػ ػػاني بالجمعيػ ػػة المص ػ ػرية للدراسػ ػػات
التاريخيو في يناير 4092
 -42المشاركة ببح عن عمػارة الهنػد القػي فػي البرنػام الثقػافي لػوزارة االثػار القاعػة الرئيسػية
بالزمالك فبراير 4092
 -43المشاركة ببحػ عػن عمػائر مدينػة بخػار القػي فػي البرنػام الثقػافي لػوزارة االثػار م تبػة
-44

القاىرة ال بر سبتمبر 4092

االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ
----------------

اػذ ٚٚلغ ػًٍ أ ٚلاَ ترفؼًٍ االذفالٍاخ اٌذٌٍٚح اَذٍح ِّصال ٌٍجأة اٌّصشي
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 اذفالٍح اٌرؼاٚ ْٚذثادي اٌخثشاخ تٍٓ وٍٍح اَشاس – جاِؼح اٌما٘شج ٚجاِؼح خٛاسصَ تذٌٚحأٚصتىغراْ 2002
 اذفالٍح ٌٍرؼاٚ ْٚذثادي اٌخثشاخ اٌصمافٍح ٚاٌؼٍٍّح تٍٓ وٍٍح اَشاس – جاِؼح اٌما٘شج ِٚؼٙذاٌؼّاسج ٚاٌرشٍٍذ تطشمٕذ 2002
 بروتوكول تعاون بين كل من جامعة أوزبكستان الحكومية لمغات العالمية بجمهوريةأوزبكستان وجامعة بنها بجمهورية مصر العربية ،في مجال المغة واألدب6002،م
 بروتوكول تعاون بين جامعة طشقنند الزراييقة بجمهوريقة أوزبكسقتان وجامعقة بنهقا بجمهوريقةمصر العربية في مجال العموم الزرايية ،نوفمبر .6002
 بروتوك ققول تع ققاون ب ققين ك ققل م ققن جامع ققة أوزبكس ققتان الحكومي ققة لمغ ققات العالمي ققة بجمهوري ققةأوزبكستان وجامعة بنها بجمهورية مصر العربية ،في مجال المغة واألدب ،نوفمبر .6002
 تشٚذٛوٛي ٌٍرؼاٚ ْٚذثادي اٌخثشاخ اٌصمافٍح ٚاٌؼٍٍّح تٍٓ أوادٌٍّح اٌثذس اٌؼًٍّ تّصش –ٚاوادٌٍّح اٌؼٍ َٛاالٚصتٍىٍح  2003جذد 2002
 اتفاقيققة تعققاون مبدبيققة بققين كققل مققن جامعققة أورجققنش الحكوميققة باسققم ال قوارزمي بجمهوريققةأوزبكستان ،وجامعة حموان بجمهورية مصر العربية في مجاالت تبادل ال برات والمعمومات

حول المناهج الدراسية والتبادل المطبويات والمراجع والنوابم الببموجرافية 6002م
-

بروتوكول التعاون بين الهيبة العامة لدار الكتب والوثقاب النوميقة بجمهوريقة مصقر العربيقة
ومعهققد البيرونققي لمد ارسققات الش قرقية الت ققابع ألكاديميققة العمققوم بجمهوريققة أوزبكسققتان ،م ققارس

.6002

-اتفاقية تعاون بين كقل مقن المكتبقة النوميقة ليمقي شقير نقوابي بجمهوريقة أوزبكسقتان ،ومكتبقة

اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية موقع بالناهرة بتاريخ  81أبريل .6001

 اتفاقية تعاون بين كل من معهد العمارة والهندسة المدنية بسمرقند بجمهورية وجامعة الناهرةبجمهورية مصر العربية بشأن تبادل ال برات والمعمومات حول المناهج وال طط الدراسية
والتعاون البحثي والفني وتبادل المطبويات،
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 اتفاقيققة تعققاون بققين كققل مققن جامعققة المغققات العالميققة بسققمرقند بجمهوريققة أوزبكسققتان وجامعققةقن ققاة الس ققويس بجمهوري ققة مص ققر العربي ققة بش ققأن تب ققادل ال بق قرات والمعموم ققات ح ققول المن ققاهج
وال طط الدراسية والتعاون البحثي والفني وتبادل المطبويات ،والموقعة في .6002
 اذفالٍح ٌٍرؼا ْٚاٌصمافً ٚذثادي اٌخثشاخ تٍٓ صٕذٚق اٌرٍّٕح اٌصمافٍح تٛصاسج اٌصمافح اٌّصشٌحٚصٕذٚق ِٕرذي اٌصمافح ٚاٌفٓ االٚصتٍىً َ 2010
 اذفالٍح ذؼاٚ ْٚذثادي خثشاخ تٍٓ وً ِٓ ِؼٙذ اٌفٕ ْٛاٌمٍِٛح تطشمٕذ اٌّؼشٚف تاعُ وّاياٌذٌٓ تٙضاد ٚ ،جاِؼح دٍٛاْ تّصش .َ2011
 اذفالٍح ذؼاٚ ْٚذثادي خثشاخ تٍٓ أوادٌٍّح اٌفٕ ْٛاٌّصشٌح ٚأوادٌٍّح اٌفٕ ْٛاالٚصتٍىٍح.2011
 تشٚذٛوٛي ٌٍرؼا ْٚتٍٓ جاِؼح ذشِز تجّٛٙسٌح أٚصتىغراْ ٚجاِؼح جٕٛب اٌٛادي تّصش.َ2011

 شاسن فً االػذاد الذفالٍح ذؼا ْٚػًٍّ تٍٓ وٍٍح االشاس جاِؼح اٌما٘شج  ٚجاِؼحتٛداتغد تاٌّجش  2014جاسي اٌّصادلح ػٍٍٙا

اِّشطت اىثقبفٍت ٗاىتذرٌبٍت اىتً
قبً بٖب
اىذمت٘ر أحَذ رجب ٍحَذ عيً
-9

إلقاء محاضرة عن اآلثار اإلسالمية في الهند في المركز الثقافي الهند

جمهورية مصر

العربية أكتوبر 9442ـ .
-4

المشاركة في ندوة تسجيل اآلثار وترميمها المنعقدة في فندؽ سونستابالقاىرة
9444ـ.

-2

عضو اللجنة العلمية المنظمة لندوة ثار برؽ العالر اإلسالمي جامعة القاىرة كلية
اآلثار 9443ـ مع المشاركة ببح .
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-2

إلقاء محاضرة عامة عن الخ

العربي وجمالياتو في الكن اإلسالمي مسرح جامعة

اإلمارات العربية المتحدة 4000ـ .
-2

إلقاء محاضرة عامة عن اآلثار المغولية في الهند مسرح جامعة اإلمارات العربية
المتحدة 4009ـ .

-1

إتامة معرض للصور الكوتوغرافية عن ثار دولة اإلمارات من تصوير الباح على ىامش
احتكاؿ كلية العلوـ اإلنسانية واالجتماعية جامعة اإلمارات العربية المتحدة باليوبيل
الكضي للجامعة .

-2

إلقاء محاضرة عامة عن تاج محل ( حقائق جديدة ) بمركز زايد للتاريخ والتراث
4004ـ .

-3

إلقاء محاضره عامو عن القصور التاريخية بالهند – مركز زايد للتاريخ والتراث – ناد
تراث اإلمارات  94أكتوبر  4002ـ

-4

إلق اء محاضره بعنواف كنوز الحضارة اإلسالمية في برؽ العالر اإلسالمي في مسرح
جامعة اإلمارات العربية المتحدة يوـ االثنين  92مارس 4002

 -90إلقاء محاضرة عن اآلثار اإلسالمية في الهند بالموسر الثقافي ل لية اآلثار جامعة القاىرة
. 4002 – 4002
 -99إلقاء محاضرة بعنواف العمارة اإلسالمية واىر أتسامها في برنام التدري
كلية اآلثار جامعة القاىرة ووزارة الخارجية المصرية لتدري

المشترؾ بين

متخصصين في اآلثار من

دوؿ ال منول ( في الكترة من  92إلى  20يناير . 4002
 -94محاضرة بعنواف ( كنوز اآلثار اإلسالمية في الهند – جمعية االثاريين المصريين يوـ
الخمي

/20مارس ..4001

 -92المشاركة في البرنام التدريبي ألمناء المتاحت في مجاؿ ت نولوجيا المتاحت وتسجيل
اآلثار والعرض المتحكي المنعقد في دار األوبرا – تصر الكنوف  -في بهر ابريل
4002
 -92المشاركة في البرام التدريبية لطلبة كلية اآلثار في مواتع الحكائر بال لية والتي تجر
اآلف في أطالؿ مدينة الكسطاط األثرية
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 -92إعداد وتصوير عشرات الحلقات التلكزيونية بالتلكزيوف المصر القناة األولي والثانية
وتناة النيل الثقافية عن اآلثار والحضارة والكنوف والتاريخ والخ

العربي والعمالت

وموضوعات ثقافية أخر
 -91عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر اللغة العربية والتاريخ الر

انعقد بطشقند في يناير

 4003تحت إبراؼ المركز الثقافي المصر بطشقند و جامعة طشقند وجامعة اللغات
العالمية وجامعة االستشراؽ بطشقند
 -92عضو لجنة تح ير مسابقة الخ العربي وال تابات األثرية الر انعقد بطشقند في يناير
 4003بمشاركة العديد من الباحثين والخطاطين
 -93إلقاء محاضرة بعنواف ثار مصر دراسة مقارنة مع ثار أوزب ستاف بفكاديمية تاريخ
العمارة والبناء – طشقند – فبراير 4003
 -94المشاركة في حصر ودراسة المخطوطات بفكاديمية المفموف بخيوة – خوارزـ –4003
 -40المشاركة في حصر ودراسة المخطوطات بمعهد البيروني بطشقند– طشقند 4003
 -49المشاركة في معرض اللوحات الكوتوغرافية بطشقند  4004والكوز فيو
 -44حدي للقناة األولي بالتلكزيوف االوزب ي يوـ  94يناير  4004عن العالر الشهير احمد
الكرغاني مهندس مقياس النيل في مصر في العصر العباسي بمناسبة مرور  9400عاـ
علي مولده
 -42اإلبراؼ علي تنظير معرض فني بعنواف ( مصر واوزب ستاف في عيوف أطكاؿ أوزب ستاف
بمقر المركز الثقافي المصر بطشقند يوـ  44يناير 4004
 -42لقاء مع نائ

وزير الثقافة االوزب ي السيد بختياروؼ يوـ  2فبراير  4004واالتكاؽ

معو علي سيل تقوية العالتات الثقافية بين مصر واوزب ستاف
 -42افتتاح معرض الكنانة االوزبي ية التش يلية المشهورة عالميا ( دالرـ احمدوفا ) بمقر
مركز الكنوف القومي بطشقند يوـ  2فبراير  4004وإلقاء كلمة االفتتاح وت رير الكنانة
 -41حدي

عن العالتات الثقافية المصرية االوزبي ية ودور المركز الثقافي المصر بطشقند

في تطوير ىره العالتات للقنوات التلكزيونية االوزبي ية التالية ( تناة اوزب ستاف األولي
– تناة أوزب ستاف الرياضية – تناة الشباب) يوـ  2فبراير 4004
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 -42افتتاح معرض الكنانة التش يلية االوزبي ية الشهيرة بهنازة عبد الاليوؼ بمقر مركز
الكنوف القومي بطشقند وإلقاء كلمة االفتتاح يوـ  1مارس 4004
 -43اإلبراؼ علي إعداد وتنظير واإلبراؼ علي األسبوع الثقافي المصر بطشقند والي
يضر العديد من الكعاليات الثقافية منها محاضرات عن الحضارة والثقافة المصرية
ألساترة مصريوف بجامعات طشقند وأسبوع الكيلر المصر بمقر المركز الثقافي المصر
بطشقند وعروض لكرتة التنورة للكنوف الشعبية المصرية ومعرض للخ العربي بمركز
إبداع الشباب ومسابقة للغة العربية بين أتساـ اللغة العربية بجامعات طشقند أتيمت
فعاليات األسبوع في الكترة من (  44 – 42مارس ) 4004
 -44حدي

إلذاعة العاصمة طشقند

وإذاعة اورينت االوزبي ية الناطقة باإلنجليزية عن

أنشطة األسبوع الثقافي المصر بطشقند  4004يوـ  42مارس 4004
 -20حدي

للقناة االولي بالتلكزيوف االوزب ي وتناة طشقند

عن انشطة االسبوع الثقافي

المصر بطشقند  4004يوـ  42مارس 4004
 -29إتامة معرض للصور الكوتوغرافية من تصوير د احمد رج

عن معالر مصر الكرعونية

والقبطية واالسالمية بمركز اإلبداع بطشقند يوـ  43مارس 4004
 -24المشاركة في افتتاح مجمع فنوف اوزب ستاف يوـ  44ابريل  4004وإلقاء كلمة بحضور
السيدة جلنارة كريموفا كريمة السيد الرئي

إسالـ كريموؼ رئي

جمهورية ألوزب ستاف

ووزير الثقافة االوزب ي وكبار المسئولين والكنانين االوزبك
 -22افتتاح مهرجاف الحرؼ والصناعات االوزبي ية التراثية يوـ  9مايو  4004بمجمع الكنوف
بطشقند وإلقاء كلمة في افتتاح المهرجاف عن أىمية الحكاظ علي الموروث الثقافي من
الحرؼ والصناعات
 -22حدي لقناة الثقافية بالتلكزيوف االوزب ي عن الحرؼ والصناعات التراثية بمصر ومقارنتها
بالحرؼ الصناعية باوزب ستاف يوـ  9مايو 4004
 -22حدي

مع القناة الثانية بالتلكزيوف االوزب ي عن ابهر األطعمة والحلو المصرية

بمناسبة فوز مصر بالمركز األوؿ في مهرجاف أطعمة الشعوب بطشقند وحدي
لمجلة لرات االوزبي ية المهتمة باألطعمة عن نك
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الموضوع يوـ  4مايو 4004

خر

 -21مناتشة كتاب عالر اآلثار االوزبي ية ريتكد التز عن ثار اوزب ستاف عبر العصور يوـ 4
مايو  4004بمقر مركز اإلبداع بطشقند وبحضور السيدة جلنارة كريموفا كريمة رئي
جمهورية أوزب ستاف ووزير الثقافة والتعلير االوزبك
 -22اإلبراؼ علي فريق المركز الثقافي المصر في مهرجاف ثقافات الشعوب بطشقند يومي
 2 4مايو  4004والر فاز فيو المركز الثقافي المصر بطشقند بالمركز األوؿ علي
مستو  23سكارة أجنبية معتمدة في أوزب ستاف
 -23افتتاح مهرجاف توس تزح الثقافي الكني بطشقند وإلقاء كلمة االفتتاح بمقر أكاديمية
الكنوف يوـ  1مايو  4004وت رير الكنانين المشاركين
 -24حدي

للتلكزيوف االوزب ي القناة األولي يوـ  1مايو عن العالتات المصرية االوزبي ية

في المجاالت الكنية علي ىامش افتتاح مهرجاف توس تزح الكني بطشقند
 -20افتتاح معرض الكناف علير رحمة الاليوؼ يوـ  92مايو  4004بقاعة الكنوف بحي مير
اباد وإلقاء كلمة االفتتاح
 -29المشاركة في احتكاؿ وزارة الثقافة االوزبي ية باليوـ العالمي للمتاحت والر أتير بمقر
أكاديمية الكنوف القومية بطشقند يوـ  92مايو  4004وإلقاء كلمة عن دور المتاحت
في الحكاظ علي ىوية الوطن حضر االحتكاؿ السيدة جلنارة كريموفا كريمة السيد الرئي
إسالـ كريموؼ رئي

جمهورية أوزب ستاف وعدد من الوزراء وكبار المسئولين االوزبك

وعلماء االثار والمتاحت
 -24المشاركة في افتتاح مهرجاف الموسيقي الهندية الر

أتامو المركز الثقافي الهند

بفوزب ستاف بالقاعة أل بر بمعهد ال ونسرفتوار بطشقند وإلقاء كلمة في افتتاح
المهرجاف يوـ  42مايو 4004
 -22اإلعداد واإلبراؼ علي تنظير معرض فني بعنواف ( مصر في عيوف أطكاؿ خوتند ) بمقر
المركز الثقافي المصر بطشقند يوـ  41مايو  4004ضر أكثر من  400لوحة
مرسومة علي الخش

أو منسوجة أو خزفية تضر معالر مصرية نكرىا أطكاؿ مدينة

خوتند بإتلير واد فرغانة
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 -22اإلعداد واإلبراؼ علي تنظير مسابقة كبر للخ

العربي علي مستو جمهورية

أوزب ستاف بارؾ فيها خطاططين من طشقند وبخار وسمرتند وخوارزـ وكافة المدف
االوزبي ية بفكثر من  200لوحة للخ

العربي وإبداعاتو وتد أتيمت بمقر المركز

الثقافي المصر بطشقند يوـ  4يونيو 4004
 -22حدي

للتلكزيوف االوزبي ي تناة يوبالر يوـ  91يونيو 4004عن تاريخ العالتات

المصرية االوزبي ية عبر العصور
 -21حدي

لقناة الشباب بالتلكزيوف االوزبي ي يوـ  42يونيو  4004عن أىمية المعارض

الكنية التي تقيمها الدولة لشباب الكنانين لدعر مواىبهر وتنميتها
 -22حدي

لجريدة صوت أوزب ستاف يوـ  20يونيو  4004عن الصالت التاريخية بين

مصر واسيا الوسطي منر طريق الحرير القدير حتي اآلف
 -23افتتاح معرض فنوف الشباب بمقر مركز أبداع الشباب بطشقند يوـ  4يوليو 4004
وإلقاء كلمة االفتتاح والمشاركة في ت رير الشباب الموىوبين بحضور وزير الثقافة ووزير
التعلير االوزبك
 -24حدي

لقناة يوبالر بالتلكزيوف االوزب ي يوـ  2يوليو  4004عن الكنوف الشعبية في

مصر
 -20افتتاح معرض فنوف المعادف وزخارفها الر أتير بمقر مركز الكنوف القومي بطشقند يوـ
 92يوليو  4004وضر منتجات فنية معدنية باألسلوب التراثي لكنانين اوزبك وإلقاء
كلمة عن أىمية الحكاظ علي التراث الكني القدير والمشاركة في ت رير الكنانين
 -29حدي

للقناة األولي بالتلكزيوف االوزب ي عن صناعة وزخرفة المعادف في مصر عبر

العصور أثناء افتتاح معرض فنوف المعادف بطشقند يوـ  92يوليو 4004
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 -24المشاركة في اإلبراؼ علي احتكاؿ سكارة جمهورية مصر الغربية بطشقند بعيد ثورة 42
يوليو 4004
 -22االجتماع مع السيدة ايرينا نانت مديرة متحت الكنوف بطشقند يوـ  43يوليو 4004
بمقر المركز الثقافي المصر بطشقند واالتكاؽ معها علي أوجو التعاوف بين متحت
طشقند والمتاحت المصرية في مجاؿ البح

العلمي ودراسة القطع األثرية وإتامة

معارض مشتركة
 -22االجتماع يوـ  20يوليو بمقر المركز الثقافي المصر بطشكند مع السيد ابراىيموؼ
مترجر الرئي

إسالـ كريموؼ رئي

ترجمة كتاب السيد الرئي

جمهورية أوزب ستاف واالتكاؽ معو علي مراجعة

عن أالزمة المالية العالمية

 -22االجتماع مع األديبة االوزبي ية رحمتوفا يوـ  2أغسط

 4004بمقر المركز الثقافي

المصر بطشقند واالتكاؽ معها علي ترجمة كتابها عن األدب العربي من االوزبي ية الي
العربية
 -21المشاركة في مهرجاف ألحاف الشرؽ بسمرتند يوـ  42أغسط

 4004كمدير للمركز

الثقافي المصر بطشقند وتقدير فرتة بورسعيد للكنوف الشعبية التي باركت في
المهرجاف كممثلة لمصر في المهرجاف
 -22حدي للقناة الثقافية االوزبي ية عن التفثيرات المتبادلة بين الكن المصر والكنوف ب سيا
الوسطي في العصور الوسطي أثناء افتتاح معرض الكن االذار يوـ  99سبتمبر 4004
 -23افتتاح معرض فنوف سيا التراثية بمقر أكاديمية الكنوف القومية االوزبي ية يوـ 91
سبتمبر وإلقاء كلمة االفتتاح وت رير الكنانين المشاركين بحضور وزير الثقافة االوزب ي
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 -24اإلبراؼ علي الكريق الرياضي للمركز الثقافي المصر في بطولة السكارات المعتمدة في
أوزب ستاف ل رة القدـ يوـ  44 – 41سبتمبر 4004والر فاز فيها فريق المركز الثقافي
المصر علي فريق سكارة الياباف  9/99وعلي فريق سكارة فرنسا 9/2
 -10إلقاء محاضرة عن حرب أكتوبر وانتصارات مصر بها يوـ  1أكتوبر  4004بمناسبة
احتكاؿ المركز الثقافي المصر بعيد النصر
 -19المشاركة في فعاليات األسبوع الثقافي االوزب ي  92 – 94اكتوبر  4004واالبتراؾ
في المائدة المستديرة التي عقدت عن كيكية الحكاظ علي الهوية الثقافية التراثية ضمن
فعاليات األسبوع
 -14حدي عن الرواب الحضارية بين مصر واوزب ستاف وعن طريق الحرير القدير ودوره في
نقل الثقافات والتقاليد والعلوـ المختلكة وعن التاثيرات الكنية المتبادلة بين مصر
واوزب ستاف يوـ  94أكتوبر  4004لوسائل اإلعالـ التالية بمناسبة االحتكاؿ بفسبوع
الكنوف االوزبي ية ( القناة األولي بالتلكزيوف االوزب ي – تناة اوزب ستاف الناطقة بالروسية
– تناة الشباب االوزبي ية  -تناة ( ا.ف.ت االوزبي ية الناطقة باإلنجليزية – تناة تيرا
االوزبي ية الناطقة باإلنجليزية – اذاعة اوزب ستاف الرسمية – إذاعة العاصمة بايتخت –
وكالة أنباء اوزب ستاف – مجلة بيالتيرا االوزب ية )
 -12المشاركة في مهرجاف الثقافة العالمية بطشقند ورئاسة الوفد المصر في ىرا المهرجاف
الثقافي الر أتير بالمدرسة الدولية في طشقند يوـ  91أكتوبر  4004وإتامة معرض
للمستنسخات الكرعونية واإلسالمية المصرية ومعرض للوحات الكوتوغرافية عن مصر
 -12حدي

لقناة يوبالر االوزبي ية يوـ  92أكتوبر  4004عن الموسيقي المصرية التراثية

واىر اآلالت المستخدمة فيها
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 -12لقاء مع السيد روباف ديسجانوؼ مساعد وزير الخارجية االوزبي ي للشئوف الثقافية
لبح

أوجو تقوية وتعزيز العالتات الثقافية بين مصر وأوزب ستاف وذلك بمقر وزارة

الخارجية االوزبي ية يوـ  93أكتوبر 4004
 -11اللقاء مع السيدة جلنارة كريموفا كريمة السيد الرئي
أوزب ستاف ورئي

إسالـ كريموؼ رئي

جمهورية

صندوؽ منتد الثقافة والكن االوزبي ي والحدي معها حوؿ توتيع

اتكاتية للتعاوف الثقافي بين صندوؽ منتد

الثقافة والكن االوزبي ي ووزارة الثقافة

المصرية أكتوبر 4004
 -12افتتاح معرض الكناف التش يلي االوزب ي العالمي أكمل نور يوـ  92أكتوبر بمركز الكنوف
القومي بطشقند وإلقاء كلمة االفتتاح وتقدير الكناف بحضور السيدة جلنارة كريموفا كريمة
السيد الري

إسالـ كريموؼ رئي

جمهورية أوزب ستاف وعدد من الوزراء االوزبك

 -13افتتاح معرض الكنانة التش يلية ال ورية اس را في تاعة الكنوف بمركز إبداع الشباب
بطشقند يوـ  92أكتوبر  4004وإلقاء كلمة االفتتاح وتقدير الكنانة
 -14رئاسة الوفد المصر بمهرجاف بينالي طشقند للكنوف والي افتت يوـ  92أكتوبر 4004
بفكاديمية الكنوف القومية بطشقند وإلقاء كلمة في االفتتاح بحضور السيدة جلنارة
كريموؼ كريمة السيد الرئي

إسالـ كريموؼ رئي

جمهورية أوزب ستاف وعدد من

الوزراء االوزبك ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بفوزب ستاف
 -20المشاركة في مهرجاف األغنية التراثية الهندية بالمركز الثقافي الهند بطشقند يوـ 44
أكتوبر  4004وإلقاء كلمة عن العالتة بين الموسيقي الهندية والموسيقي العربية
 -29اإلبراؼ علي تنظير اليوـ المصر ب لية السياحة والكنادؽ االوزبي ية والر ضر
العديد من الكعاليات منها أطعمة مصرية ولوحات فنية عن مصر يوـ  42أكتوبر 4004
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 -24حدي

إلذاعة بايتخت االوزبي ية يوـ  41أكتوبر  4004عن أىمية الحكاظ علي

اآلثار التاريخية ودراستها
 -22المشاركة مع السكير الكرنسي والسكير السويسر بفوزب ستاف يوـ  43أكتوبر 4004
في افتتاح تلعة ميراباد األثرية باوزب ستاف والتي يرجع تاريخها الي حوالي  2000عاـ
بعد تياـ الح ومة االوزبي ية بترميمها
 -22االجتماع مع االستاذة ال تورة ناتاليا مدير متحت الموسيقي بطشقند بمقر المركز
الثقافي المصر بطشقند يوـ  44أكتوبر  4004واالتكاؽ علي بروتوكوؿ للتعاوف مع
معهد الموسيقي بالقاىرة
 -22إلقاء كلمة في مناسبة ت رير الشاعر جباروؼ مؤلت مسرحية احمد الكرغاني مهندس
مقياس النيل في مصر يوـ  20أكتوبر  4004بالمسرح القومي بطشقند وت رير الشاعر
ومنحو ميدالية المركز الثقافي المصر بطشقند
 -21المشاركة في معرض اللوحات الكوتوغرافية بطشقند يوـ  2نوفمبر  4004بمقر المركز
الثقافي األلماني بطشقند وعرض حوالي عشرين صورة فوتوغرافية لآلثار المصرية والكوز
بالمركز األوؿ علي مستو البعثات الدبلوماسية
 -22افتتاح يوـ الموسيقي المصرية بمقر معهد ال ونسرفتوار بطشقند يوـ  4نوفمبر 4004
وإلقاء كلمة االفتتاح عن الموسيقي المصرية وأىميتها وموتعها الهاـ في خريطة الموسيقي
العالمية
 -23افتتاح معرض الكن القرغيز الر اتامتو السكارة القرغيزية بطشقند يوـ  94نوفمبر
بقصر الكنوف بطشقند وإلقاء كلمة االفتتاح والمشاركة في ت رير الكنانين القرغيز
المشاركين
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 -24حدي

للتلكزيوف االوزبي ي القناة األولي يوـ  92نوفمبر  4004عن الكن القرغيز

وعالتتو بالكن المصر القدير
 -30افتتاح المهرجاف الكني الر أتير بمقر أكاديمية الكنوف القومية بطشقند يوـ  92نوفمبر
 4004بمناسبة مرور  30عاما علي تفسي

مدرسة الكنوف بطشقند وإلقاء كلمة بحكل

االفتتاح عن أىمية الكنوف ودورىا بالسمو باإلنساف وتفكيد ىويتة الوطنية
 -39حدي

للقناة االولي االوزبي ية يوـ  92نوفمبر  4004حوؿ الكن الحدي

في مصر

وأىميتو واىر مدارسو
 -34المشاركة في افتتاح المهرجاف الكني الر أتامو المركز الثقافي الروسي للكنوف بطشقند
يوـ  40نوفمبر  4004بمناسبة مرور  920عاما علي تفسيسو وإلقاء كلمة في حكل
االفتتاح
 -32إلقاء كلمة في افتتاح الحكل الكني الر أتامو المركز الثقافي السويسر بطشقند يوـ
 42نوفمبر  4004بالمسرح القومي بطشقند
 -32اللقاء مع المغنية االوزبي ية الشهيرة مناجاة يولوتشيكا وفرتتها يوـ  42نوفمبر 4004
بمقر المركز الثقافي المصر بطشقند للترتي

لسكرىر الي مصر لتقدير عروض بدار

األوبرا المصرية في مايو 4004
 -32افتتاح معرض الحرؼ الكنية التراثية االوزبي ية والر يضر نماذج من الحرؼ االوزبي ية
التراثية من سجاد مطرز وأبغاؿ معادف وحقر علي الخش

وغيرىا وإلقاء كلمة في

افتتاح المعرض يوـ  2ديسمبر 4004واالبتراؾ في ت رير الكنانين المشاركين
 -31حدي مع إذاعة أوزب ستاف الرسمية ووكالة إنباء أوزب ستاف وتناة ا.ف.ت االوزبي ية
الناطقة باإلنجليزية يوـ 2ديسمبر  4004علي ىامش افتتاح معرض الحرؼ والصناعات
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االوزبي ية التراثية بطشقند عن الصناعات التقليدية االوزبي ية في عصر الشيبانيين
واالبترخانيين وعالتتها بالصناعات التقليدية المعاصرة في مصر
 -32افتتاح معرض الكن التجريد بفوزب ستاف والر أتير يوـ  3ديسمبر  4004بمركز
اإلبداع بطشقند وإلقاء كلمة االفتتاح وت رير الكنانين المشاركين
 -33إلقاء كلمة في احتكاؿ وزارة الثقافة بركر الكناف الموسيقي االوزب ي مختار ابرفي
الر كرمو الرئي

المصر الراحل جماؿ عبد الناصر إثناء زيارتو لطشقند ويعد من

ابهر الموسيقيين الشرتيين أتير االحتكاؿ بمتحت الموسيقي بطشقند يوـ  92ديسمبر
4004
 -34اال جتماع مع األستاذ الدكتور صال ىابر أمين عاـ اتحاد الجامعات العربية يوـ 43
ديسمبر  4004بمقر المركز الثقافي المصر بطشقند واالتكاؽ معو علي كيكية التعاوف
بين اتحاد الجامعات العربية والمركز الثقافي المصر بطشقند
 -40حدي

صحكي الي األستاذ محمد سالمة نائ

رئي

تحرير جريدة المسائية المصرية

إثناء زيارتو الي مقر المركز الثقافي المصر بطشقند يوـ  20ديسمبر  4004عن
األنشطة الثقافية المصرية باوزب ستاف
 -49اللقاء مع األستاذ حمد أبو العينين نائ

رئي

غرفة التجارة والصناعة المصرية بمقر

المركز الثقافي المصر بطشقند يوـ  44ديسمبر 4004ومصاحبتو في جولة لزيارة
كلية الصناعة بصرجلي بطشقند
 -44حدي

الي تناة النيل الثقافية المصرية مع األستاذ رفعت السيد عن أىر االنشطة

الثقافية التي يقوـ بها المركز الثقافي المصر بطشقند وعن العالتات الثقافية المصرية
االوزبي ية أثناء زيارتو لمقر المركز الثقافي المصر بطشقند يوـ  20ديسمبر 4004
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 -42االجتماع يوـ  29ديسمبر بمقر المركز الثقافي المصر بطشقند مع األستاذ الدكتور
مجد ضيت مستشار وزير اإلعالـ المصر ورئي

الوفد المصر لمراتبة االنتخابات

التشريعية االوزبي ية والوفد المرافق لو
 -42معرض للوحات الكوتوغرافية بمركز الكنوف القومي بشرسو بطشقند 4004
 -42معرض للوحات الكوتوغرافية بجامعة االستشراؽ بطشقند 4004
 -41معرض للوحات الكوتوغرافية بمقر ال ونسرفتوار بطشقند 4004
 -42معرض للوحات الكوتوغرافية للعمائر التاريخية بمصر وأوزب ستاف بمركز التراث بطشقند
4090
 -43محاضرة بعنواف تاريخ العال تات المصرية االوزبي ية بجامعة الدبلوماسية بطشقند ابريل
4090
 -44إعداد فيلر تسجيلي عن العالر احمد الكرغاني باالبتراؾ مع التلكزيوف االوزبي ي وكتابة
المادة العلمية الخاصة بو
 -900اإلدالء بعشرات األحادي

التلكزيونية عن التاريخ والحضارة والكنوف واآلثار والحرؼ

التراثية والعالتات المصرية االوزبي ية والثقافة المصرية واألدب والشعر المصر
والموسيقي وغيرىا بالتلكزيوف االوزبي ي القناة األولي وتناة األخبار وتناة الشباب
وتناة يوبالر
العاصمة

وتناة ت.ف.ت الناطقة باإلنجليزية
ووكالة أنباء جهاف

وتناة طشقند الح ومية واذاعة

ووكالة أنباء سيا الوسطي ووكالة أنباء أوزب ستاف

والصحت االوزبي ة
 -909افتتاح معرض الكناف التش يلي االوزبي ي العالمي ( فالير ) بمركز اإلبداع بطشقند يوـ
 43يناير  4090وإلقاء كلمة االفتتاح
 -904تنظير معرض فني بعنواف ( مصر في فنوف أطكاؿ أوزب ستاف )بالتعاوف مع وزارة التربية
والتعلير المصرية ووزارة التعلير االوزبي ية ووزارة الخارجية المصرية وبمشاركة أكثر من
مائتي طكل بكنونهر وذلك بمقر جمعية فنوف األطكاؿ بطشقند
 -902اإلبراؼ علي تنظير اليوـ المصر ب لية السياحة والكنادؽ بطشقند وإلقاء محاضرة عن
مصر يوـ  42فبراير 4090
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 -902افتتاح مهرجاف الموسيقي الشرتية بطشقند يوـ  94فبراير  4090بمقر صندوؽ منتد
الثقافة والكن االوزبي ي وإلقاء كلمة االفتتاح
 -902حدي لقناة يوبالر االوزبي ية يوـ  94فبراير  4090عن الموسيقي المصرية الحديثو
 -901لقاء مع مدير التلكزيوف االوزب ي يوـ  92فبراير  4090بمقر التلكزيوف االوزب ي
بطشقند تر خاللو بح أوجو التعاوف المشترؾ بين مصر وأوزب ستاف في مجاؿ اإلذاعة
والتلكزيوف وتبادؿ األعماؿ الدرامية واألفالـ الوثائقية والثقافية
 -902افتتاح معرض الكنانات االوزب يات الشابات بمركز اإلبداع بطشقند يوـ  3مارس
 4090بمناسبة يوـ المراة العالمي وإلقاء كلمة االفتتاح واالبتراؾ في ت رير الكنانات
االوزبي يات وتسليمهر الجوائز وبهادات التقدير
 -903االبتراؾ في معرض التصوير الكوتوغرافي الر

أتير في طشقند ألعضاء البعثات

الدبلوماسية المعتمدة في أوزب ستاف  94مارس  4090والكوز بالمركز األوؿ
 -904حدي عن الكنوف المصرية القديمة في مصر وأوزب ستاف والتشابو بينهما يوـ  94مارس
 4090لوسائل اإلعالـ اآلتية علي ىامش معرض الصور الكنية الر أتير بطشقند (
وكالة أنباء أوزب ستاف – إذاعة أوزب ستاف األولي – جريدة مراودا باستوكا – مجلة
النشرة الكنية )
 -990افتتاح معرض فنوف الربيع يوـ  94مارس  4090بمشاركة وزارة الثقافة االوزبي ية
وصندوؽ الكن االوزبي ي وإلقاء كلمة االفتتاح واالبتراؾ في تقيير األعماؿ وت رير
الكنانين الكائزين
 -999حدي

عن الكن المصر والخ العربي والمخطوطات يوـ  94مارس  4090علي

ىامش افتتاح معرض فنوف الربيع بطشقند لوسائل اإلعالـ اآلتية ( تناة أوزب ستاف األولي
نشرة األخبار -تناة الشباب االوزبي ية – تناة طشقند التلكزيونية – إذاعة اورينت
االوزبي ية – تناة ا.ف.ت الناطقة باإلنجليزية – تناة تيرا االوزبي ية الناطقة باإلنجليزية –
مجلة أنباء أوزب ستاف )
 -994اإلبراؼ علي إعداد وتنظير واإلبراؼ علي األسبوع الثقافي المصر بطشقند والر
يضر العديد من الكعاليات الثقافية منها محاضرات عن الخ العربي ألساترة مصريوف
بجامعات طشقند وعروض لكرتة النيل للكنوف الشعبية المصرية ومعرض بعنواف مصر في
عيوف فناني أوزب ستاف وأوزب ستاف في عيوف فناني مصر بمركز إبداع الشباب ومسابقة
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للغة العربية بين أتساـ اللغة العربية بجامعات طشقند أتيمت فعاليات األسبوع في الكترة
من (  44 – 42مارس ) 4004
 -992تنظير معرض للصور الكوتوغرافية بعنواف ( مصر عبر العصور ) بمركز الكنوف القومي
بطشقند يوـ  42مارس 4090ضر حوالي  900لوحة فوتوغرافية عن مصر من تصوير
د احمد رج
 -992اإلبراؼ علي تنظير أسبوع الكيلر المصر بطشقند في الكترة من (  44 – 42مارس
 ) 4090بمقر المركز الثقافي المصر بطشقند حي

عرض عدد من األفالـ لمصرية

الهامة مع ترجمة اوزبي ية لها
 -992حدي عن االسبوع الثقافي المصر واىر فعالياتو وفرتة النيل الموسيقية بمصر يوـ 42
مارس  4090لوسائل اإلعالـ اآلتية (تلكزيوف اوزب ستاف القناة األولي – تناة ا.ف.ت
االوزبي ية الناطقة باإلنجليزية – وكالة أنباء اوزب ستاف – تناة تيرا االوزبي ية الناطقة
باإلنجليزية – مجلة صوت اوزب ستاف – إذاعة العاصمة بايتخت )
 -991اإلبراؼ علي تنظير وإدارة ندوة بعنواف الشعر المصر المعاصر بمقر المركز الثقافي
المصر بطشقند يوـ  44مارس 4090
 -992حدي

للقناة األولي التلكزيوف االوزب ي عن الدراما المصرية ومميزاتها وابهر األفالـ

يوـ  44مارس  4090علي ىامش إتامة المركز الثقافي المصر بطشقند بفسبوع الكيلر
المصر بطشقند
 -993حدي لقناة اوزب ستاف األولي عن األزمة المالية العالمية ودور الشعوب في تجن

اثار

ىا يوـ  92ابريل  4090علي ىامش جلسات المؤتمر الدولي األزمة المالية العالمية
الر انعقد في مدينة طشقند وبارؾ فيو وفد من أساترة االتتصاد المصريين
 -994اإلبراؼ علي الوفد المصر في مهرجاف ثقافات الشعوب وتراثها الر أتير بمدينة
طشقند بمشاركة وفود  20دولة ونظمتو وزارتي الخارجية والثقافة االوزبي ية يوـ – 42
 42ابريل 4090
 -940حدي

عن األطعمة المصرية وأصولها التاريخية يوـ  42ابريل بمناسبة مهرجاف أطعمة

وثقافات الشعوب بطشقند وذلك لوسائل اإلعالـ اآلتية ( تناة اوزب ستاف األولي
بالتلكزيوف االوزب ي – إذاعة العاصمة بايتخت – تناة طشقند التلكزيونية – مجلة لرات
لؤلطعمة )
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 -949اإلبراؼ علي تنظير يوـ الثقافة المصرية بمدرسة الليسية بطشقند وإلقاء محاضرة عن
اآلثار والحضارة المصرية عبر العصور يوـ  2مايو 4090
 -944افتتاح معرض الكناف التش يلي االوزبي ي عبد الح ير كاريموؼ ببيت الكنوف بطشقند
وإلقاء كلمة االفتتاح
 -942افتتاح معرض الكنانة التش يلية ال ورية سابرينا بيروفا بمركز إبداع الشباب بطشقند
وإلقاء كلمة االفتتاح
 -942حدي

لقناة ا.ف.ت االوزبي ية الناطقة باإلنجليزية عن تاريخ العالتات المصرية

االوزبي ية عبر العصور يوـ  49مايو  4090بمناسبة إلقاء د احمد رج

محاضرة عن

العالتات المصرية االوزبي ية عبر العصور بجامعة الدبلوماسية بطشقند
 -942االبتراؾ مع المركز الثقافي الياباني بطشقند في تنظير مهرجاف الموسيقي التراثية بعنواف
( الموسيقي التراثية عبر العصور ) يوـ  42مايو 4090
 -941حدي لقناة طشقند التلكزيونية االوزبي ية – وإذاعة اورينت االوزبي ية عن أىمية تدري
اللغة العربية بفوزب ستاف بمناسبة تخري دفعة جديدة من دارسي اللغة العربية من
الجامعة اإلسالمية بطشقند يوـ  44مايو  ( 4090دفعة رتر ) 99
 -942االبتراؾ في تنظير مهرجاف االطكاؿ الموىوبين في مجاؿ الموسيقي والغناء والرسر
بطشقند  2يونيو  4090باالبتراؾ مع حاكمية طشقند ووزارة الثقافة االوزبي ية
وجمعيات الطكولة واألمومة باوزب ستاف وإلقاء كلمة االفتتاح وت رير األطكاؿ الكائزين
 -943حدي

لقناة أوزب ستاف األولي – وتناة تيرا االوزبي ية الناطقة باإلنجليزية عن ضرورة

االىتماـ باألطكاؿ الموىوبين وإعدادىر اإلعداد الجيد وتوفير البيئة المناسبة لهر إلظهار
مواىبهر بمناسبة احتكاؿ حاكمية طشقند بيوـ الطكولة الر بارؾ فيو المركز الثقافي
المصر بطشقند يوـ  2يونيو 4090
 -944تنظير ندوة بمقر المركز الثقافي المصر بطشقند بعنواف السياحة في مصر وذلك
لمدير أكثر من عشرين بركة سياحية كبر في اوزب ستاف وذلك لتشجيع استقطاب
السائحين الي مصر خصوصا بعد النجاح تي تسيير طائرة أسبوعية ( بارتر ) من طشقند
الي برـ الشيخ وتد القي الدكتور احمد رج محاضرتين في ىره الندوة يوـ  99يونيو
4090
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 -920المشاركة في اإلعداد واإلبراؼ علي تنظير احتكاؿ سكارة جمهورية مصر العربية
بفوزب ستاف بعيد ثورة  42يوليو ( اليوـ الوطني المصر ) لعاـ 4090
 -929االجتماع مع النائ
أغسط

األوؿ لوزير الخارجية االوزب ي ( السيد أنور صال باييت ) يوـ 2

 4090واالتكاؽ معو علي اإلبراؼ علي تنظير مؤتمر دولي بعنواف ( تاريخ

أوزب ستاف في المصادر العربية ) ودعوة المختصين من كافة الدوؿ العربية واألجنبية
لالبتراؾ في ىرا المؤتمر العلمي
 -924تنظير رحلة علمية الي متحت األمير تيمور بطشقند يوـ  90أغسط

 4090للوفد

المصر برئاسة السكي ر فت اي مساعد وزير الخارجية المصر لشئوف سيا وبرح
محتويات المتحت وتاريخو ألعضاء الوفد
 -922االجتماع مع السيد ( بهادر احمد وؼ ) النائ األوؿ لوزير الثقافة االوزب ي يوـ99
أغسط

 4090لالتكاؽ معو علي تطوير العالتات الثقافية بين مصر وأوزب ستاف

وتكعيل االتكاتيات الموتعة بين وزارتي الثقافة المصرية واالوزبي ية واالتكاؽ علي إتامة
األسبوع الثقافي المصر بطشقند
 -922حدي مطوؿ الي تناة يوبالر االوزبي ية ( حوالي ساعة ) بمقر المركز الثقافي المصر
بطشقند يوـ  90أغسط

 4090عن دور المركز الثقافي المصر بطشقند في توطيد

عالتات الصداتة بين مصر واوزب ستاف وتعريت الشع

االوزب ي بالثقافة المصرية

ب افة أتسامها
 -922رئاسة الوفد المصر المشارؾ في بطولة كرة القدـ بين السكارات بطشقند يوـ – 93
 94سبتمبر  4090والتي فاز فيها الوفد المصر بالمركز الثال
دولة مشاركة بعد فوز مصر علي الصين وانجلترا

علي مستو 20

وألمانيا وفريق االتحاد االوروبي

 -921االجتماع مع األستاذة الدكتورة باعرة محمدوفا عميدة المعهد القومي للكنوف
باوزب ستاف يوـ  40سبتمبر  4090واالتكاؽ علي توتيع بروتوكوؿ للتعاوف بين المعهد
القومي للكنوف بفوزب ستاف وجامعة حلواف
 -922افتتاح معرض الكناف التش يلي االوزبي ي العالمي عارؼ ماينوؼ بمقر مركز الكنوف
القومي بطشقند التابع لصندوؽ منتد الثقافة والكن االوزب ي والر يضر أكثر من
 200لوحة فنية وإلقاء كلمة االفتتاح وتقدير الكناف والمعرض
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 -923المشاركة في مهرجاف الكنوف التراثية الر عقدتو جمعيات الصداتة األجنبية باوزب ستاف
( حوالي  20جمعية للصداتة ) يوـ  42سبتمبر  4090والحصوؿ علي ميدالية المركز
األوؿ كرئي

للمركز الثقافي المصر بطشقند وإلقاء ال لمة الختامية للمهرجاف

 -924إلقاء محاضرة عن حرب أكتوبر  9422والدروس المستكادة منها وأىميتها في صياغة
تاريخنا المعاصر يوـ  1أكتوبر  4090بمقر المركز الثقافي المصر بطشقند بمناسبة
احتكاؿ سكارة جمهورية مصر العربية بطشقند بركر انتصارات أكتوبر
 -920المشاركة في اإلبراؼ علي منتخ

مصر للتاي وندو إثناء مشاركتو في بطولة العالر

للتاي وندو ( البومزا ) التي أتيمت في طشقند في الكترة من (  99 – 3أكتوبر 4090
) وحصلت فيها مصر علي ميدالية فضية
 -929المشاركة في مهرجاف الموسيقي التراثية الر أتامتو جمهورية تترستاف علي مسرح
التركستاف بطشقند وإلقاء كلمة في افتتاح المهرجاف بدعوة من ممثل حاكر جمهورية
تترستاف في طشقند
 -924االجتماع مع مدير االذاعة والتلكزيوف بجمهورية أوزب ستاف السيد ( علي بير ) يوـ 94
أكتوبر  4090واالتكاؽ معو علي خطوات تنمية العالتات المصرية االوزبي ية في
مجاؿ اإلذاعة والتلكزيوف خصوصا في مجاؿ األعماؿ الدرامية واألفالـ التسجيلية
الوثائقية والبرام الثقافية
 -922المشاركة في مهرجاف التراث الموسيقي الهند والر أتير بالقاعة أل بر في معهد
ال ونسرفتوار بطشقند وإلقاء كلمة في حكل افتتاح المهرجاف
 -922المشاركة في معرض المنحوتات الكنية االذربيجانية الر أتير بمقر المركز الثقافي
األذربيجاني بفوزب ستاف يوـ  44أكتوبر  4090وإلقاء كلمة في افتتاح المعرض
واالبتراؾ في ت رير الكنانين االذاريين الرين عرضوا أعمالهر بالمعرض
 -922المشاركة في افتتاح أسبوع األفالـ الهندية بفوزب ستاف بحضور الممثل الهند الشهير
( راجو كومار ) وإلقاء كلمة في حكل االفتتاح والر أتير يوـ  42أكتوبر 4090
بالمسرح القومي بطشقند
 -921افتتاح معرض الكناف التش يلي االوزبي ي الشهير ( ارتق علي ) يوـ  42اكتوبر 4090
والر ضر  420لوحة من أعمالو وإلقاء كلمة االفتتاح وتقدير الكناف واالبتراؾ في
ت ريمو
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 -922المشاركة في معرض الحرؼ والصناعات والمنتجات االذربيجانية تديما وحديثا الر
أتير بفرض المعارض بيون

اباد بفوزب ستاف يوـ  2نوفمبر  4090وإلقاء كلمة في

حكل االفتتاح
 -923افتتاح معرض الكنوف الحديثة للكيديو والر أتير في مركز إبداع الشباب بطشقند يوـ
 40نوفمبر  4090باالبتراؾ مع المركز الثقافي األلماني بفوزب ستاف وإلقاء كلمة
االفتتاح وت رير الكنانين المشاركين
 -924إلقاء كلمة االفتتاح ورئاسة لجنة التح ير في المهرجاف الدولي لرسوـ األطكاؿ الر
أتير بطشقند في الكترة من  44نوفمبر الي  2ديسمبر  4090بمقر أكاديمية الكنوف
بطشقند بمشاركة  20دولة
 -920إلقاء كلمة االفتتاح واالبتراؾ في تقيير األعماؿ في مهرجاف طشقند الدولي لؤلفالـ
االجتماعية القصيرة الر أتير يوـ  4ديسمبر 4090
 -929االجتماع مع مدير الجامعة القومية بطشقند يوـ  42يناير  4099بمقر الجامعة القومية
بطشقند بخصوص التعاوف العلمي مع جامعة القاىرة خصوصا في مجاؿ الجيولوجيا و
الكيزياء والتقنيات الحديثة في اإلعالـ
 -924افتتاح معرض الكناف في تور باخيتاخ عن اإلبداع باستخداـ الظل والنور في التصوير
الكوتوغرافي بمركز اإلبداع بطشقند يوـ  42يناير  4099وإلقاء كلمة االفتتاح وتقدير
الكناف
 -922إلقاء محاضرة في مؤتمر اإلعالـ االل تروني تاعة المؤتمرات فندؽ ديدماف طشقند
 9فبراير . 4099
 -922لقاء مع األستاذ الدكتور بهراـ عبد الحليموؼ مدير دار ال ت

االوزبي ية المعروفة

باسر معهد الدراسات الشرتية للمخطوطات ( البيروني ) يوـ  92فبراير 4099
والتكاؽ علي إتامة ندوة عن تاريخ العالتات المصرية االوزبي ية عبر العصور من خالؿ
المخطوطات والمصادر العربية القديمة بمقر دار المخطوطات االوزبي ية
 -922محاضرة عن العالتات المصرية االوزبي ية من خالؿ المخطوطات العربية ألقيت في
دار المخطوطات االوزبي ية المعروفة باسر معهد البيروني للمخطوطات – الجامعة
القومية – طشقند أوزب ستاف يوـ  20مارس .4099
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 -921اإلبراؼ علي الجناح المصر بمهرجاف الثقافة الدولية الر عقد بجامعة ( ويست
منستر ) بطشقند يوـ  4ابريل  4099والقاء كلمة في افتتاح المهرجاف واإلبراؼ علي
الكعاليات الثقافية المصرية بالمهرجاف
 -922إلقاء محاضره في الموسر الثقافي ل لية االثار جامعة القاىره بعنواف بخار درة االثار
في اسيا الوسطي نوفمبر 4094ـ
 -923القاء محاضره في الجمعيو المصريو للدراسات التاريخيو بعنواف تبة بشر ايوب
والمنشات المائيو في بخار نوفمبر 4094
 -924القاء محاضره عامو عن مدينة سمرتند في مقر الجمعيو المصريو للدراسات التاريخيو
مارس 4092

 -910مقرر عاـ سيمنار اآلثار االسالميو الر يعقد في مقر الجمعية المصرية للدراسات
التاريخية 4092 -4094
 -919إلقاء محاضره عن ثار القاىرة االسالميو كلية اآلداب جامعة القاىرة ابريل 4092
 -914إلقاء محاضره عن ثار مدينة فت بور سي ر بالهند بالموسر الثقافي ل لية اآلثار
جامعة القاىرة 4092 – 4092ـ
 -912محاضره عن أضواء حديده عن اآلثار ألمملوكيو في الهند سيمنار اآلثار االسالميو
بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية يناير 4092
 -912محاضرة عامة عن االثار االسالمية في بخار م تبة القاىرة ال بر سبتمبر 4092
بابراؼ وزارة االثار المصرية
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 -912محاضرة في سيمنار االثار االسالمية الثال

بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية

بعنواف االضرحة في عهد اكبر وىمايوف بالهند نوفمبر 4092

ِغبالد خذِخ اٌّغزّغ فِ ٟغبي اٌزخصص
---------------------------------------- ا٤ششاف ػٍ ٟا٢صبس االعالِ ٗ١ف ٟشّبي اٌمب٘شح ضّٓ ِششٚع اٌّغؼ ا٤صشٌّٜذٕ٠خ اٌمب٘شح اإلعالِ١خ ٚاٌج١ئخ ؽٌٙٛب اٌز ٞرُ ثبٌّشبسوخ ث١٘ ٓ١ئخ ا٢صبس
ثّصش ٚوٍ١خ ا٢صبس – عبِؼخ اٌمب٘شح عٕخ َ 2992
 اٌّشبسوخ ف ٟا٤ششاف ػٍ ٟثشاِظ اٌشؽالد اٌؼٍّ١خ ٌطٍجخ عبِؼخ اٌمب٘شح إٌٝا٢صبس اإلعالِ١خ ٌزشع١خ فٌٍ ُّٙٙؾضبسح اإلعالِ١خ ٚص٠بدح ٚػ ُٙ١ثٙب
 اٌّشبسوخ ِغ إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍضمبفخ ٚاٌؼٍ َٛف ٟا٤ششاف ػٍ ٟاٌذٚساداٌزذس٠ج١خ ٌٍؼبٍِ ٓ١فِ ٟغبي ا٢صبس ٚاٌّزبؽف ف ٟدٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ
اٌّزؾذح (ػمذ ؽز ٝأالْ ٚسشز ٟػًّ ا ٌٝٚ٤ثذث ٟفِ ٟب 2222 ٛ٠ثّجٕٟ
اٌجٍذ٠خ ٚاٌضبٔ ٟثبٌشبسلخ فٕ٠ ٟب٠ش َ 2222
 اٌّشبسوخ ِغ إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍضمبفخ ٚاٌؼٍ َٛثزٔٛظ فِ ٟششٚع اٌّ١بٖثبٌّٕطمخ اٌؼشث١خ ٚربس٠خٙب ٚرٌه ثذساعخ ربس٠خ١خ عبس ٞأػذاد٘ب ػٓ ربس٠خ أال
فالط ثبإلِبساد
 ػًّ ِغؼ اصش ٞشبًِ ٌٍّٛالغ ا٤صش٠خ ثذٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح عٛاءاٌّٛالغ ا٤صش٠خ أ ٚاٌّزبؽف ٚاٌّشبسوخ ِغ اٌجؼضبد ا٤عٕج١خ ٌ٣صبس ثبٌذٌٚخ
ٚاٌزٕغ١ك ِؼٙب
 اٌزذس٠ظ ٚاإلششاف ػٍ ٟاٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٌٍؼبٍِ ٓ١ثبٌّزبؽف – ٚصاسح اٌضمبفخاٌّصش٠خ . 2222 – 2224
 اٌّشبسوخ ف ٟإٌشبط اٌضمبف ٟثّؤعغبد عّٛٙس٠خ ِصش اٌؼشث١خ ٚدٌٚخاإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ػٓ طش٠ك إٌمبء اٌّؾبضشاد اٌضمبف١خ ٚاٌّشبسوخ فٟ
إٌذٚاد ٚخصٛصب عبِؼخ اٌمب٘شح ٚاٌّغٍظ االػٌٍٍ ٟضمبفخ ٚارؾبد ا٤صشٓ١٠
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اٌؼشة ٚعّؼ١خ االصبس ٓ١٠اٌّصشٚ ٓ١٠اٌّشوض اٌضمبف ٟإٌٙذ ٞفِ ٟصش ٚ
ِشوض صا٠ذ ٌٍزشاس ٚاٌزبس٠خ ثبٌؼٚ ٓ١ثٍذ٠خ دثٚ ٟاٌشبسلخ ف ٟدٌٚخ االِبساد
اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ٚ .اٌّشوض اٌضمبف ٟاٌّصش ٞثطشمٕذ – ٚؽىِٛخ ثخبسٞ
ٚعّشلٕذ ٚخٛاسصَ ثؤٚصثىغزبْ –
 اإلششاف ػٍ ٟثشاِظ اٌزذس٠ت اٌّ١ذأٌ ٟطٍجخ ا٢صبس ف ٟاٌّٛالغ ا٤صش٠خ ِٛٚالغاٌؾفبئش ٚاٌزشِٚ ُ١اٌّزبؽف
 اإلششاف ػٍٔ ٟشش اٌضمبفخ اٌّصش٠خ ٚوبفخ اٌجشاِظ اٌضمبف١خ ثغّٛٙس٠خاٚصثىغزبْ ٚالبِخ ا٤عجٛع اٌضمبف ٟاٌّصشٚ ٞاٌّؼبسض ٚإٌذٚاد
ٚاٌّؤرّشاد ٚاإلششاف ػٍ ٟاٌّجؼٛص ٓ١اٌّصش ٓ١٠اٌ ٟاٚصثىغزبْ ٚاع١ب
اٌٛعط)2222 -2222 ( ٟ
 اإلششاف ػٍ ٟرذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثّشوض اٌؼٍٚ َٛاٌزؼٍ ُ١اٌّصش ٞثطشمٕذٚفشٚػٗ ثؾبِؼخ االعزششاق ٚ ،عبِؼخ طشمٕذ االعالِ١خ ٚ ،عبِؼخ اٌٍغبد
اٌؼبٌّ١خ ٚ ،عبِؼخ اٌذثٍِٛبع١خ ٚااللزصبد ٚ ،وٍ١خ اٌّؼٍّ ٓ١ثطشمٕذ ٚ ،عبِؼخ
اٌٍغبد اٌؼبٌّ١خ ثغّشلٕذ ٚ ،عبِؼخ ثخبس ٞاٌذ١ٌٚخ ٚ ،عبِؼخ ثبعُ اٌخٛاسصِٟ
ثبٚسعبٔش ثخٛاسصَ ٚاإلششاف ػٍ ٟإٌّب٘ظ اٌذساع١خ ٚرؤٌ١ف ِٕب٘ظ عذ٠ذح
ٚرطج١ك اٌزمٕ١بد اٌؾذ٠ضخ ف ٟاٌزذس٠ظ ( ) 2222 – 2222
 رّضِ ً١صش ف ٟوبفخ اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد ٚاٌفؼبٌ١بد اٌضمبف١خ اٌذ١ٌٚخثؤٚصثىغزبْ ٚإصذاس ِغٍخ عذ٠ذح رؼٕ ٟثبٌؼاللبد اٌّصش٠خ االٚصثى١خ ٟ٘
ِغٍخ أثٕبء إٌِ ( ً١غٍخ فصٍ١خ صمبف١خ ِزٕٛػخ صذس ِٕٙب  22أػذاد ؽز ٟاْ٢
)
 اٌّشبسوخ ثبٌّؾبضشاد اٌخبصخ ثبالصبس ٚاٌزٛػ١خ االصش٠خ ف ٟاٌّٛعُ اٌضمبفٌٟٛصاسح االصبس ٚفِ ٟىزجخ اٌمب٘شح اٌىجشٚ ٞثشاِظ االراػخ ٚاٌزٍفضْٛ٠
اٌّصشٞ
 ِمشس إٌشبط اٌضمبف ٟثغّؼ١خ اٌصذالخ اٌّصش٠خ االٚصث١ى١خ َ2222 -ػض ٛاٌٛفذ اٌذٌّ ٌٟٚشالجخ االٔزخبثبد اٌجشٌّبٔ١خ االٚصث١ى١خ د٠غّجش 2222
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اٌشعبئً اٌؼٍّ١خ اٌز ٟاششف ػٍٙ١ب أٚ
اشزشن ف ٟرؾىّٙ١ب د /اؽّذ سعت ِؾّذ
أٚال  :سعبئً رؾذ إششاف دوزٛس اؽّذ سعت
----------------------------------------- - 2لصررررش اٌخرررررذ ٞٛ٠اعرررررّبػ ً١اٌّؼرررررشٚف ثغرررررشا ٞاٌغض٠رررررشح سعررررربٌخ
ِبعغز١شٌٍجبؽضخ شّ١بء ؽغٓ ػف١فِ ٟغغٍخ ثىٍ١خ االصبس عٕخ َ2222
 اٌزطررٛس اٌؼّشأررٌّٕ ٟطمررخ ثرربة اٌٍررٛق ثبٌمررب٘شح ( دساعررخ أصش٠ررخ ؽضرربس٠خٚصبئم١خ ) سعبٌخ دوزرٛساح ٌٍجبؽضرخ أِرً ِؾّرٛد ٔربفغ ثربٌّغٍظ االػٍرٟ
ٌ٣صبس ِغغٍخ ثىٍ١خ ا٢صبس عبِؼرخ اٌمرب٘شح رؾرذ إشرشاف د /اؽّرذ سعرت
ِؾّذ ػٍ ( ٟربس٠خ اٌزغغ ً١عجزّجش )2224
 اٌزص٠ٛش اٌغذاس ٞػٍر ٟا٢صربس اٌؼضّبٔ١رخ سعربٌخ ِبعغرز١ش ٌٍجبؽضرخ ٔرشفٓ١اؽّذ ِذ٠شح أصبس اٌغ١ذح صٕ٠ت ثبٌّغٍظ ا٤ػٍر٣ٌ ٝصربس رؾرذ إشرشاف د/
اؽّذ سعت عغٍذ فٕ٠ ٟب٠ش  2222ثىٍ١خ ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح
 اٌزؾف اٌّؼذٔ١خ اٌمبعبس٠خ ف ٟإ٠رشاْ فر ٟضرٛء ِغّٛػربد عذ٠رذح سعربٌخِبعغررز١ش ٌٍجبؽضررخ ٔغررشِ ٓ٠ؾّررذ اؽّررذ ثرربٌّغٍظ ا٤ػٍرر٣ٌ ٝصرربس عررغٍذ
ثىٍ١خ ا٢صبس – عبِؼرخ اٌمرب٘شح رؾرذ إشرشاف د /اؽّرذ سعرت فرِ ٟربسط
2222
 اٌغغبد اٌّطشص فِ ٟذٕ٠خ ثخبس ٞق ٘ 21 -22ر  َ 29 – 22فر ٟضرٛءِغّٛػرربد ِزرربؽف أٚصثىغررزبْ – سعرربٌخ ِغررغٍخ ثبعررُ اٌجبؽضررخ ٘ررذٞ
صالػ اٌّؼ١ذح ثىٍ١خ ا٢صبس – عبِؼخ اٌمب٘شح رؾذ إششاف د اؽّذ سعرت
2222
 اٌفغ١فغبء ٚاٌجالطبد اٌخضف١خ ػٍ ٟػّبئش ثخربس ٞق ٘ 22 – 22ر 24–  َ 22سعبٌخ ِغغٍخ ٌٍجبؽضخ ٔ ٟٙعِّ ً١ؾّذ اٌّؼ١ذح ثىٍ١خ ا٢صربس –
عبِؼخ اٌمب٘شح رؾذ إششاف د اؽّذ سعت 2222
 صخررربسف ا٤خشررربة فررر ٟطعررر١ب اٌٛعرررط ٟفررر ٟاٌمرررشٔ 29 -22 ٓ١سعررربٌخِبعغز١ش ِغرغٍخ ثىٍ١رخ ا٢صربس – عبِؼرخ اٌمرب٘شح ٌٍغر١ذ ِؾّرٛد سشرذٞ
اؽّذ اٌّؼ١ذ ثىٍ١خ ا٢صبس – عبِؼخ اٌمب٘شح َ2222
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 اٌزؾررف اٌّؼذٔ١ررخ فررِ ٟذٕ٠ررخ ثخرربس ٞفرر ٟػصررش اٌخبٔ١ررربد ق َ 29-22سعرربٌخ دوزررٛساٖ ٌٍجبؽضررخ ٘ررذ ٞصررالػ اٌررذ ٓ٠اٌّررذسط اٌّغرربػذ ثىٍ١ررخ
ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح ِغغٍٗ رؾذ إششاف د اؽّذ سعت 2222
 ا٢صرربس االعررالِ ٗ١ثّذٕ٠ررخ خٛلٕررذ ثررٛاد ٞفش بٔررٗ ثآعرر١ب اٌٛعررط ٟسعرربٌخدوزررٛساٖ ِغررغٍخ رؾررذ إشررشاف د اؽّررذ سعررت ٌٍجبؽررش ِؾّررٛد سشررذٞ
اٌّررذسط اٌّغرربػذ ثمغررُ ا٢صرربس االعررالِ ٗ١وٍ١ررخ ا٢صرربس عبِؼررخ اٌمررب٘شح
2222
 اٌّؾبس٠ررررت فرررر ٟػّرررربئش ثخرررربس ٞق ٘ 21 – 22رررر  َ 29 – 24سعرررربٌخدوزررٛساٖ ِغررغٍخ ٌٍجبؽضررخ ٔٙرر ٟعّ١ررً ِؾّررذ اٌّررذسط اٌّغرربػذ ثىٍ١ررخ
ا٢صبس – عبِؼخ اٌمب٘شح رؾذ إششاف د اؽّذ سعت 2222
 ا٢صبس االعالِ ٗ١فِ ٟذٕ٠رخ اٌؼر ٓ١ثبإلِربساد ق ٘ 21 – 22ر 29 – 22َ سعبٌخ دوزٛساٖ ِغغٍخ ٌٍجبؽش ربِش ِصطف ٟإٌغربس ثىٍ١رخ ا٢صربس –
عبِؼخ اٌمب٘شح رؾذ إششاف د اؽّذ سعت 2222
 ػٕبصش اٌز٠ٛٙخ ف ٟاٌجٛ١د اٌغبؽٍ١خ االِبسار ٗ١سعبٌخ ِبعغز١ش ِغرغٍخرؾررذ إشررشاف د اؽّررذ سعررت ٌٍجبؽضررخ ٔررشِ ٓ١اؽّررذ ِؾّررذ ِؾّررذ وٍ١ررخ
ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح 2222
 اٌّغبعذ اٌؼضّبٔ١رخ اٌجبل١رخ ثّذٕ٠رخ صرٕؼبء دساعرخ أصش٠رخ ِؼّبس٠رخ ِمبسٔرخسعبٌخ ِبعغز١ش ٌٍجبؽش ِؾّذ اؽّذ ػجذ اٌشؽّٓ إثشاِ٘ ُ١غرغٍخ ثىٍ١رخ
ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شٖ .َ2222
 اٌّغرررغذ اٌؼضّبٔ١رررخ ثبٌجٛعرررٕخ ٚاٌٙشعررره دساعرررخ اصش٠رررخ ِ١ذأ١رررخ سعررربٌخدوزٛساٖ ٌٍجبؽضٗ شّ١بء ػطرب ِؾّرذ ؽّرذاْ ِغرغٍخ ثىٍ١رخ االصربس عبِؼرخ
اٌمب٘شٖ .َ2222
 ػّبئش بص ٞخغش ٚثشب ثبٌجٛعٕٗ سعبٌخ ِبعغرز١ش ِغرغٍخ ٌٍجبؽضرخ ا٠رٗػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ اٌّؼ١ذح ثىٍ١خ ا٢صبس – عبِؼخ اٌمرب٘شح رؾرذ إشرشاف د
اؽّذ سعت 2222
 إٌّشبد اٌزغبس٠خ اٌؼضّبٔ ٗ١اٌجبل ٗ١ثّذٕ٠خ اعرزبٔجٛي ؽزر ٟاٚاخرش اٌمرشْ َ22 ٘22سعبٌخ ِبعغز١ش ِغرغٍخ ٌٍجبؽرش ِؾّرذ اؽّرذ ثٙربء اٌرذٓ٠
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ػٛض ٍِىٗ اٌّؼ١ذ ثىٍ١خ ا٢صبس – عبِؼخ اٌمرب٘شح رؾرذ إشرشاف د اؽّرذ
سعت .2222
 ػّبئش ػصش اعشح ِؾّذ ػٍ ٟاٌجبل١رٗ ثّٕطمرخ طرشٖ ٚضرٛاؽٙ١ب ثبٌمرب٘شٖدساعررخ اصش٠ررٗ ِؼّبس٠ررٗ سعرربٌخ ِبعغررز١ش ِغررغٍٗ ثىٍ١ررخ االصرربس عبِؼررخ
اٌمب٘شٍٍ٘جبؽضٗ شّ١بء صالػ ػجذ اٌشؽّٓ .َ2221
 اعررمف اٌؼّرربئش االعررالِ ٗ١ثخبٔ١ررخ خ١رر ٖٛق  ٘21-22ر  َ29-22دساعررخاصش٠ررخ فٕ١ررخ سعرربٌخ دوزررٛساٖ ٌٍجبؽررش االسدٔررِ ٟؾّررذ اثررشا٘ ُ١اٌخٛاٌررذح
ِغغٍخ ثىٍ١خ االصبس عبِؼخ اٌمب٘شٖ .َ2221
 االِجشاطررٛس اٚسأغض٠ررت ٚدٚسٖ فرر ٟسػب٠ررخ اٌفٕرر ْٛاالعررالِٗ فرر ٟإٌٙررذسعرربٌخ ِبعغرررز١ش ِغررغٍٗ ثىٍ١رررخ االصرربس عبِؼرررخ اٌمررب٘شٖ ٌٍجبؽضرررٗ ِٙرررب
ِؾغٓ اؽّذ اٌغ١ذ اٌّفزشٗ ثٛصاسح االصبس .2221
 االِجشاطٛس عٙربٔغ١ش ٚاصرشٖ فر ٟاٌؾ١ربٖ اٌفٕ١رٗ فر ٟػصرشٖ دساعرٗ اصش٠رٗفٕ١ررٗ سعرربٌخ ِبعغررز١ش ِغررغٍٗ ثىٍ١ررخ االصرربس عبِؼررخ اٌمررب٘شٖ 2221
ٌٍجبؽضٗ ساثؼٗ ِؾّذ ػجذ اٌؼظ ُ١إٌٙذا. ٞٚ
 ِٕشبد ٚفٕ ْٛاٌصٛف١خ ف ٟثخبس ٞق  َ29-24سعبٌخ ِبعغز١ش ٌٍجبؽضخسشررب ِؾّررذ ثررٛصاسح ا٢صرربس ِغررغٍٗ ثىٍ١ررخ ا٢صرربس عبِؼررخ اٌمررب٘شح رؾررذ
إششاف د اؽّذ سعت .2221
 اٌزطررٛس اٌؼّشأررٌ ٟؾرر ٟاٌزٛف١م١ررٗ ؽزررٙٔ ٟب٠ررخ ػصررش اعررشح ِؾّررذ ػٍررٟدساعررخ اصش٠ررخ ؽضرربس ٗ٠سعرربٌخ ِبعغررز١ش ِغررغٍٗ ٌٍجبؽضررٗ عرربسح ٚؽ١ررذ
فش٠ذ ثىٍ١خ االصبس عبِؼخ اٌمب٘شٖ .2221
 أػّبي اإلِجشاطٛس اوجش ثّذٕ٠خ فزؼ ثٛس ع١ىش ٞسعبٌخ ِبعغرز١ش ٌٍجبؽضرخإٕ٠بط اؽّذ ِغغٍٗ ثغبِؼخ االعىٕذس ٗ٠إششاف د اؽّذ سعت 2221
 اٌّغبعذ اٌؼضّبٔ١خ اٌجبل١خ ف ٟثٍغبس٠ب دساعخ اصبس٠خ ِؼّبس٠رخ فٕ١رخ ِمبسٔرخسعبٌخ دوزٛساٖ ِغغٍٗ ثىٍ١خ ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح رؾذ إششاف دوزٛس
اؽّذ سعت ِؾّذ ٌٍجبؽضخ اِ١شح ػّبد فزؾِ ٟؾّذ .َ2221
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 اٌفٕرر ْٛاٌّؼّبس٠ررخ فرر ٟثخرربس ٞق  َ21- 22سعرربٌخ ِبعغررز١ش ِغررغٍخٌٍجبؽضخ عبسٖ ِؾّذ اٌّؼ١ذح ثمغُ ا٢صبس عبِؼخ أعرٛ١ط رؾرذ إشرشاف د
اؽّذ سعت 2221
 اٌّررذاسط اٌشاعجٛر١ررخ فرر ٟاٌزصرر٠ٛش فرر ٟإٌٙررذ سعرربٌخ دوزررٛساح ِغررغٍخٌٍجبؽضررخ اعررشاء ِؾّررذ اٌّررذسط اٌّغرربػذ ثمغررُ ا٢صرربس عبِؼررخ أعررٛ١ط
رؾذ إششاف د اؽّذ سعت اعٛ١ط 2221
 اٌّغزشف١بد اٌجبل١خ فر ٟاٌمرب٘شح فر ٟػٙرذ اٌخرذ ٞٛ٠ػجربط ؽٍّر ٟاٌضربٟٔٚؽزررٙٔ ٟب٠ررخ ػصررش االعررشٖ اٌؼٍ٠ٛررخ ( دساعررخ أصش٠ررٗ ِؼّبس٠ررٗ ) سعرربٌخ
دوزٛساٖ ِغغٍٗ ثىٍ١خ ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح رؾرذ إشرشاف دوزرٛس اؽّرذ
سعت ِؾّذ ٌٍجبؽش سف١ك صالػ ِؾّذ اٌغ١ذ .َ2222
 رطٛس اٌّؾبس٠ت ف ٟإٌٙذ ِٕز ثذا٠خ اٌؼصش اٌٍّّرٛو ٟؽزرٙٔ ٟب٠رخ اٌؼصرشاٌّغرررر٘329 ٌٟٛرررر ٘2222 – َ2291رررر  َ2232سعرررربٌخ دوزررررٛساٖ
ِغغٍخ ثىٍ١خ ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح  َ2222رؾرذ إشرشاف دوزرٛس اؽّرذ
سعت ٌٍجبؽضخ االء ػجذ اٌؼض٠ض ِؾّذ خ١شٞ
 ا٤عررمف اٌخشررج١خ فرر ٟخبٔ١ررخ ثخرربس ٞفرر ٟػٙررذ اٌشرر١جبٔ ٓ١١خررالي اٌمررشٔٓ١٘22-22ر  َ22 -24سعرربٌخ ِبعغررز١ش ِغررغٍخ رؾررذ إشررشاف دوزررٛس
اؽّررذ سعررت ِؾّررذ ٌٍجبؽضررخ عرربِ١خ ؽغررٓ ػضّرربْ وٍ١ررخ ا٢صرربس عبِؼررخ
اٌمب٘شح . َ2222
 ا٤ػّبي اٌّذٔ١خ اٌجبل١خ ٌٍخذ ٞٛ٠ػجربط ؽٍّر ٟاٌضربَٔ2922-2292 ( ٟ) ثبٌٛعررٗ اٌجؾررش ٞدساعررخ طصش٠ررٗ فٕ١ررٗ ِمبسٔررٗ سعرربٌخ ِبعغررز١ش رؾررذ
إششاف دوزٛس اؽّذ سعت ِؾّذ ٌٍجبؽضرخ سؽربة ػجرذ اٌفزربػ إثرشاُ٘١
وٍ١خ ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح . َ2222
 صخرربسف اٌغررص ٚاٌمشِ١ررذ ػٍرر ٟػّرربئش أٚصثىغررزبْ خررالي اٌمررشٔ٘22 ٓ١ر َ29 ٘21 َ22سعبٌخ ِبعغز١ش ِغغٍخ رؾذ إششاف دوزٛس اؽّرذ
سعت ٌٍجبؽضخ ٔٛسا ٠غٓ ِؾّذ وٍ١خ ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح .َ2222
 ِذاسط اٌمرب٘شح خرالي إٌصرف اٌضربِٔ ٟرٓ اٌمرشْ اٌزبعرغ ػشرش اٌّر١الدٞٚاٌشثرررغ اٚ٤ي ِرررٓ اٌمرررشْ اٌؼشرررش ٓ٠دساعرررخ أصش٠رررٗ ِؼّبس٠رررٗ سعررربٌخ
ِبعغز١ش إششاف دوزٛس اؽّذ سعت ٌٍجبؽش ؽبرُ ػضد ػجذ إٌّؼُ وٍ١رخ
ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح . َ2222
 رطررٛس ػّرربسح اٌّرربرْ فرر ٟاعرر١ب اٌٛعررطِٕ ٟررز ػصررش اٌشرر١جبٔٚ ٓ١١ؽزررٟٔٙب٠خ ػصش اٌخبٔ١بد اٌمشْ اٌؼبشش اٌٙغش ٞاٌر ٟاٌضبٌرش ػشرش اٌغربدط
ػشش اٌّ١الد ٞاٌ ٟاٌزبعغ ػشش دساعرخ اصبس٠رخ فٕ١رخ سعربٌخ ِبعغرز١ش
اششاف د اؽّذ سعت ِرٓ اػرذاد اٌجبؽضرخ ٘جرخ م ِؾّرٛد ِؾّرذ ِؾّرٛد
ِغغٍخ ثىٍ١خ االصبس عبِؼخ اٌمب٘شح َ2222
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خضف عّشلٕذ ف ٟضٛء ِغّٛػربد ِزربؽف اٚصثىغرزبْ ٚدِزربؽف دٌٚرخ
االِربساد اٌؼشث١ررخ اٌّزؾررذح سعربٌخ ِبعغررز١ش رؾررذ اشرشاف دوزررٛس اؽّررذ
سعررت اػررذاد اٌجبؽضررخ اعررّبء ػٍرر ٟؽبِررذ ِغررغٍخ ثىٍ١ررخ االصرربس عبِؼررخ
اٌمب٘شح َ2222
اشرررغبي اٌخشرررت فررر ٟػّررربئش خبٔ١رررخ خ١رررٛح اٌمرررشْ ٘ 21غرررش ٞسعررربٌخ
ِبعغرز١ش ِغرغٍخ رؾرذ إشررشاف دوزرٛس اؽّرذ سعررت ِؾّرذ ٌٍجبؽضرخ ِٙررب
عّ١ش ػجذ اٌؾى ُ١وٍ١خ ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح . َ2222
اٌىزبثرربد ػٍرر ٟاٌزشاو١ررت اٌؾغش٠ررخ ٚاٌشخبِ١ررخ فرر ٟاٌؼصررش ٓ٠اٌزّ١ررٛسٞ
ٚاٌشررر١جبٔ٘2222-222 ٟرررر  َ2399 -2149فرررِ ٟررررذٕ٠ز ٟعررررّشلٕذ
ٚشٙشعرجض دساعرخ اصش٠ررخ فٕ١رخ سعربٌخ ِبعغررز١ش ِغرغٍخ رؾرذ إشررشاف
دوزٛس اؽّذ سعت ِؾّذ ٌٍجبؽضخ ِٙب ِغذِ ٞؾّرٛد اؽّرذ وٍ١رخ ا٢صربس
عبِؼخ اٌمب٘شح َ2222
رطررٛس ػّرربسح اٌّررذاخً فرر ٟاٌؼّرربئش اٌذ١ٕ٠ررخ فرر ٟخبٔ١رربد اعرر١ب اٌٛعررط( ٟ
ثخررربس – ٞخ١رررٛح – خٛلٕرررذ ) خرررالي اٌمرررشٔ٘ 21-22 ٓ١ررر َ 29 – 22
سعرربٌخ دوزررٛساح اشررشاف د اؽّررذ سعررت ِررٓ اػررذاد اٌجبؽضررخ سٙ٠رربَ ػجررذ
اٌؾّ١ذ ِؾّٛد اؽّذ ِغغٍخ ثىٍ١خ االصبس عبِؼخ اٌمب٘شح َ2222
اصبس اِربسح اَ اٌمر ٓ٠ٛفر ٟاٌمرشٔ َ 29 -22 ٓ١سعربٌخ ِبعغرز١ش ِغرغٍخ
رؾذ إششاف دوزٛس اؽّذ سعت ِؾّذ ٌٍجبؽش ٘ربٔ ٟػط١رخ اؽّرذ وٍ١رخ
ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح َ2222
االٚأ ٟاٌخضف١خ ف ٟخربٔ١ز ٟخ١رٛح ٚخٛلٕرذ لرشٔ٘21-22 ٓ١ر َ29 -22
سعبٌخ دوزٛساح اششاف د اؽّذ سعت ِرٓ اػرذاد اٌجبؽضرخ ٔغرشِ ٓ٠ؾّرذ
اؽّذ ِغغٍخ ثىٍ١خ االصبس عبِؼخ اٌمب٘شح َ2223
اٌمجرربة فرر ٟثخرربس ٞفرر ٟػصررش ٞاٌشرر١جبٔٚ ٓ١اٌخرربٔ ٓ١١سعرربٌخ ِبعغررز١ش
ِغغٍخ رؾذ إششاف دوزٛس اؽّذ سعت ِؾّذ ٌٍجبؽضخ دٕ٠ب ِؾّذ ػجذم
وٍ١خ ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح َ2223
االدٚاد اٌؼٍّ١خ فر ٟاعر١ب اٌٛعرطٚ ٟاٌمٛلربص سعربٌخ ِبعغرز١ش ِغرغٍخ
رؾذ اششاف د اؽّذ سعت ٌٍجبؽش ِؾّذ اث ٛاٌؾّذ فش ٍ ٟوٍ١خ االصربس
عبِؼخ اٌمب٘شح 2223

صبٔ١ب سعبئً فؾصٙب ٔٚبلشٙب ٚاعبص٘ب دوزٛس اؽّذ سعت
---------------------------------------------- اٌّغررربعذ اٌضرررش٠ؾ١خ ثررربٌؼشاق (دساعرررخ أصش٠رررخ ٌشٚضررربد أالئّرررخ فررر ٟثغرررذادٚوررشثالء ٚاٌىررب ِّ ٓ١ررغ ِمبسٔزٙررب ثّض١الرٙررب ثّذٕ٠ررخ اٌمررب٘شح  ،سعرربٌخ دوزررٛساٖ
ِمذِخ ِٓ اٌجبؽش ٠بعش إعّبػ ً١ػجذ اٌغرالَ صربٌؼ اٌّرذسط اٌّغربػذ ثىٍ١رخ
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ا٢صرربس عبِؼررخ اٌمررب٘شح ،رررُ ِٕبلشررزٙب ٚإعبصرٙررب ثزرربس٠خ  َ 2223/2/9ثىٍ١ررخ
ا٢صبس – عبِؼخ اٌمب٘شح.
 اٌزطررٛس اٌؼّشأررٌّ ٟؾبفظررخ إٌّ١ررب فرر ٟاٌؼصررش اإلعررالِ – ٟسعرربٌخ ِبعغررز١شِمذِخ ِٓ اٌجبؽش ِؾّذ ػٍ ٟرُ ِٕبلشزٙب ٚإعبصرٙب ف ٟعجزّجش  2223ثىٍ١رخ
اٌغ١بؽخ عبِؼخ إٌّ١ب
 إٌرربفٛساد  ٚفغرربل ٟاٌّرربء فررِ ٟغرربعذ ِٕٚرربصي اٌمررب٘شح ٚفرر ٟاٌّخطٛطرربداإلعرررالِ١خ ِٕرررز اٌفرررزؼ اإلعرررالِٚ ٟؽزرررٙٔ ٝب٠رررخ اٌؼصرررش اٌؼضّررربٔ – ٟسعررربٌخ
ِبعغرز١ش ِمذِررخ ِررٓ اٌجبؽررش ِؾّررٛد ػجررذ اٌجبعررظ ثرربٌّغٍظ االػٍرر٣ٌ ٟصرربس رررُ
ِٕبلشزٙب فِ ٟبسطَ 2223
 ٔمٛد ِذٕ٠خ ّ٘زاْ ف ٟاٌؼصش اإلعالِ ٟؽزٙٔ ٝب٠خ ػصش اٌذٌٚخ اٌمبعبس٠رخ –سعبٌخ دوزٛساٖ ِمذِخ ِٓ اٌجبؽش ِؾّذ فرٛص ٞػجرذ اٌٍط١رف ِرذ٠ش طصربس عرٕ١بء
ثبٌّغٍظ ا٤ػٍ٣ٌ ٝصبس (رّذ ِٕبلشزٙب ٚاعبصرٙب فِ ٟبسط ) .2224
 اٌجالطبد اٌخضف١خ ف ٟاٌؼصش اٌؼضّبٔ ٟف ٟاٌٛعٗ اٌجؾش ٞثّصش – سعربٌخِبعغز١ش ِمذِخ ِرٓ اٌجبؽرش خبٌرذ ِؾّرذ ؽشفر ٟثىٍ١رخ ا٢صربس – عبِؼرخ
اٌمب٘شح ٔٛلشذ ٚاع١ضد ف ٟاثش2224 ً٠
 اٌزطٛس اٌؼّشأٌٍ ٟظ١ٙش اٌغٕٛث ِٓ ٟاٌمب٘شح ( ِ١ذاْ اٌشٍِ١رخ ) سعربٌخدوزرررٛساح ٌٍجبؽضرررخ ث١ٙغرررخ ؽغرررٓ – وٍ١رررخ ا٢صررربس عبِؼرررخ اٌمرررب٘شح رّرررذ
ِٕبلشزٙب ٚإعبصرٙب فٛٔ ٟفّجش.َ2224
 أصبس إٌّطمخ اٌغٕٛث١خ اٌغشث١خ ِٓ اٌمٍؼخ ِٕز اٌؼصش اٛ٠٤ثٚ ٟؽزٙٔ ٝب٠رخاٌؼصش اٌؼضّبٔ ( ٟف ٟضٛء ؽفبئش عذ٠رذح ) ٌٍجبؽرش ِؾّرذ ؽّرذ ٞاؽّرذ
سعبٌخ رّذ ِٕبلشزٙب ٚإعبصرٙب فِ ٟب.2222 ٛ٠
 اٌىٛاث١ررً فرر ٟاٌؼّرربسح اإلعررالِ١خ فرر ٟاٌمررب٘شح سعرربٌخ ِبعغررز١ش ٌٍجبؽررشِٕصررٛس ِؾّررذ اٌّررذسط اٌّغرربػذ ثمغررُ ا٢صرربس االعررالِ ٗ١وٍ١ررخ ا٢صرربس
عبِؼخ اٌمب٘شح أع١ضد َ2222
 صخررربسف ا٤خشررربة فررر ٟطعررر١ب اٌٛعرررط ٟفررر ٟاٌمرررشٔ 29 -22 ٓ١سعررربٌخِبعغز١ش ِغرغٍخ ثىٍ١رخ ا٢صربس – عبِؼرخ اٌمرب٘شح ٌٍغر١ذ ِؾّرٛد سشرذٞ
اؽّذ اٌّؼ١ذ ثىٍ١خ ا٢صبس – عبِؼخ اٌمب٘شح اع١ضدَ2222
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 سعرر َٛاٌؼّرربئش ٚاٌزؾررف اٌزطج١م١ررخ ثبٌّخطٛطرربد اٌّغرر١ؾ١خ فرر ٟاٌمررشْاٌؾربد ٞػشررش ٚؽزرر ٟاٌزبعررغ ػشررش اٌّرر١الد ٞسعرربٌخ دوزررٛساٖ ٌٍجبؽضررخ
ِشفررذ ػررض اٌررذ ٓ٠إثررشا٘ ُ١اٌّررذسط اٌّغرربػذ ثمغررُ ا٢صرربس ثىٍ١ررخ ا٢داة
عبِؼخ ؽٍٛاْ أع١ضد .َ2222
 سعبٌخ ِبعغز١ش ثؼٕٛاْ ( اٌؼّائش اٌذٌٍٕح ٚاٌجٕائضٌٗ تّذٌٕح عةّشلٕذ فةً اٌؼصةشاٌرٍّةةةٛسي ٘212-221ةةة  ( َ1506 -1320 -دساعةةةح أششٌةةةٗ ِؼّاسٌةةةٗ اٌثادةةةس
وةةشٌُ وّةةاي ٘ةةالي رّررذ ِٕبلشررزٙب ٚإعبصرٙررب ثىٍ١ررخ ا٢داة عبِؼررخ ؽٍررٛاْ

. َ2221
 فٕةةأِ ٛصةةش اٌؼصّأٍةةح ٚأػّةةاٌ ُٙاٌفٍٕةةح ػٍةةً إٌّشةةاخ اٌؼاِةةح االعةةالٍِٗ ,سعاٌح ِاجغرٍش ٌٍثادس ادّذ وّاي ِّذٚح ِذّةذ أجٍةضخ  َ2013تىٍٍةح
اَشاس جاِؼح اٌما٘شج.
 دسب لشِةةض ( دساعةةح ِؼّاسٌةةٗ ػّشأٍةةح ) سعةةاٌح ِاجغةةرٍش ٌٍثادصةةح سٌٙةةاَػثذ اٌذٍّذ ِذّةٛد ادّةذ  ,أجٍةضخ  َ2013تمغةُ اَشةاس االعةالٍِٗ وٍٍةح
اَشاس جاِؼح اٌما٘شج .
 اٌىراتاخ اٌرزواسٌح ػًٍ آشاس اٌما٘شج االعالٍِٗ تشاسع اٌّؼض ٌذٌٓ هللا ٚوٍفٍح ذٛظٍفٙافً دمً اإلسشةاد اٌغةٍادً) سعةاٌح ِاجغةرٍش ٌٍثادةس  /دغةٍٓ ِذّةذ ادّةذ ػصّةاْ
صالح اٌذٌٓ وٍٍح اٌغٍادح جاِؼح إٌٍّا أجٍضخ فً ٌٕاٌش . َ2014
 سعاٌح ِاجغرٍش تؼٕةٛاْ اٌخٛأةك ٚاٌرىاٌةا اٌثالٍةح تذِشةك ِةٓ اٌؼصةشٌٍٓ اٌٍّّةٛوًاٌجش وغً ٚاٌؼصّأً
( دساعح أششٌٗ ِؼّاسٌٗ ) ٌٍثادس ِذّذ ػثذ اٌمادس ِٕصٛس
ذّد ِٕالشرٙا ٚإجاصذٙا فً أورٛتش  َ2013تىٍٍح اٌصاس جاِؼح اٌما٘شج .

 سعاٌح دورٛساٖ تؼٕٛاْ (ِآرْ ِذٌٕرً اٌما٘شج ٚاعرأثٛي فً اٌمشْ اٌصاٌس ػششاٌٙجشي اٌراعغ ػشش اٌٍّالدي  .دساعح أششٌٗ ِماسٔٗ ) ٌٍثادصح ٔجٛي ِذّذ
إعّاػًٍ اٌطٛاب اٌّذسط اٌّغاػذ تىٍٍح اَداب جاِؼح أعٍٛط ذّد ِٕالشرٙا ٚإجاصذٙا
. َ2014
 (االشغاي اٌخشثٍٗ االعالٍِٗ اٌّذفٛظٗ فً ِرذف تٍد اٌىشٌرٍٍٗ )(دساعح اششٌٗ فٍٕٗ) سعاٌح اٌّاجغرٍش أٌّمذِٗ ِٓ ٔجاح ِٙذي ِذّذ
ِصطفً اٌّؼٍذٖ تمغُ االشاس االعالٍِٗ – وٍٍح االشاس جاِؼح اٌما٘شج ذّد
ِٕالشرٙا ٚاجاصذٙا َ2014
 (دضف ِذٌٕح تخاسي فً اٌفرشٖ ِٓ اٌمشْ اٌؼاشش درً ٔٙاٌح اٌمشْ اٌصاٌس ػششاٌٙجشٌٍٓ (  ( ) َ 12 -16دساعٗ اشاسٌٗ فٍٕٗ فً ضٛء ِجّٛػاخ جذٌذٖ )
سعاٌح ِاجغرٍش أٌّمذِٗ ِٓ اٌثادس ػّاد عٍٍّاْ اٌّؼٍذ تمغُ االشاس االعالٍِح وٍٍح
االشاس جاِؼح اٌما٘شج ذّد اجاصذٙا َ2014
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 (ذاشٍش االعاطٍش اٌمذٌّٗ ٚصخاسفٙا ػًٍ اٌفٕ ْٛاٌضخشفٍٗ االعالٍِٗ فًِصش فً اٌؼصش اٌؼصّأً ٚػصش اعشج ِذّذ ػًٍ ِٕز ػاَ ( -223
 ) َ1252 -1512 – 1220سعاٌح اٌّاجغرٍش أٌّمذِٗ ِٓ اٌثادس
ِذّذ وٍٍح االداب جاِؼح اعٍٛط اورٛتشَ2014
 ِجّغ االدٌاْ تّصش اٌمذٌّح ٚاعرغالٌٗ االِصً عٍادٍا سعاٌح ِاجغرٍشٌٍثادس ِصطفً ادّذ ِر ًٌٛتخٍد – وٍٍح االسشاد اٌغٍادً جاِؼح
إٌٍّا اورٛتشَ2014
(دساعح الشغاي اٌّؼادْ ػًٍ اٌؼّائش تّذٌٕح االعىٕذسٌح فً اٌمشٍٔٓ اٌراعغ ػشش
ٚاٌؼششٌٓ دساعح اششٌح فٍٕح ِماسٔح
سعاٌح اٌذورٛساج اػذاد اٌثادس ِذّذ ػثذ اٌذٍّذ ِذّذ ػثذ إٌّؼُ سشاد
ٔٛلشد تجاِؼح اعٍٛط فً اورٛتش 2014
 إٌّاصي االششٌح فً طشاتٍظ اٌغشب فً اٌؼصشٌٓ اٌؼصّأً االٚي ٚاٌمشِأً )( دساعح اششٌح ذاسٌخٍح ) ( ) َ1253 -1551 - ٘ 1251-252
سعاٌح دورٛساج ِمذِح ِٓ اٌثادس ِذّذ جّاي دذاد ِؼٙذ اٌثذٛز
ٚاٌذساعاخ االفشٌمٍح – جاِؼح اٌما٘شج ٔٛفّثش َ2014
 سع َٛاٌؼّائش ِٓ خالي ذصاٌٚش ِخطٛطاخ اٌّذسعح اٌّغٌٍٛح إٌٙذٌح( دساعح اششٌح فٍٕح ِماسٔح تاٌؼّائش اٌثالٍح فً إٌٙذ )( -1526 - ٘1262-232
 َ1252سعاٌح دورٛساج ٌٍثادصح اًِ ػثذ اٌغالَ اٌمطشي اٌّذسط اٌّغاػذ تمغُ االشاس
االعالٍِح تجاِؼح اٌفٍٛٔ َٛلشد ٔٛفّثش َ2014
 ِذاسط اٌرصٌٛش االعالًِ فً إٌٙذ لثً ػصش االتاطشج اٌّغٛي  ,سعاٌح دورٛساجذذد اششاف د ادّذ سجة ٌٍثادصح س٘اَ عؼٍذ اٌغٍذ اعّاػًٍ تىش اٌّذسط اٌّغاػذ
تىٍٍح االشاس – جاِؼح اٌما٘شج َ2014
رصب٠ٚش اٌّغزششلٌٍّ ٓ١ششق االعرالِ (ٟدساعرخ اصش٠رخ فٕ١رخ سعربٌخ دوزرٛساح
ٌٍجبؽررش سث١ررغ ِؾّررذ اعّررذ اٌّررذسط اٌّغرربػذ ثمغررُ االصرربس االعررالِ١خ ثغبِؼررخ
اٌفٛٔ َٛ١لشذ ٕ٠ب٠ش  2223ثغبِؼخ ؽٍٛاْ
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اٌغٛائض ٚاٌذ وزٛساح اٌفخش٠خ ٚاٌذسٚع ٚاٌّ١ذاٌ١بد ٚشٙبداد
اٌزمذ٠ش اٌز ٟؽصً ػٍٙ١ب ا .د اؽّذ سعت ِؾّذ ػٍٟ
-----------------------------------------------

-

شٙاداخ ذمذٌش ِٓ وٍٍح اَشاس جاِؼح اٌما٘شج ( أػٛاَ – 1222 – 1222 – 1222
) 1222 – 1223 – 1220
شٙادج ذمذٌش ِٓ جاِؼح اإلِاساخ اٌؼشتٍح اٌّرذذج 1222
شٙادج ذمذٌش ِٓ ِشوض صاٌذ ٌٍرشاز ٚاٌراسٌخ – ات ٛظثً 1222
شٙادج ذمذٌش ِٓ دىِٛح اٌشاسلح – دٌٚح اإلِاساخ اٌؼشتٍح اٌّرذذج 2000
شٙادج ذمذٌش ِٓ تٍذٌح دتً – دٌٚح اإلِاساخ اٌؼشتٍح اٌّرذذج 2001
شٙادج ذمذٌش ِٓ جاِؼح اإلِاساخ اٌؼشتٍح اٌّرذذج 2001

دسع ِشوض صاٌذ ٌٍرشاز ٚاٌراسٌخ 2001
شٙادج ذمذٌش ِٓ ِشوض صاٌذ ٌٍرشاز ٚاٌراسٌخ 2002
دسع ِشوض صاٌذ ٌٍرشاز ٚاٌراسٌخ 2002

شٙادج ذمذٌش ِٓ أٌٍٛغىَ2002 ٛ

دسع جاِؼح اإلِاساخ اٌؼشتٍح اٌّرذذج 2003
شٙادج ذمذٌش ِٓ جاِؼح اٌٍّه عؼٛد تاٌشٌاض – اٌٍّّىح اٌؼشتٍح اٌغؼٛدٌح 2003
شٙادج ذمذٌش ِٓ جاِؼح اإلِاساخ اٌؼشتٍح اٌّرذذج 2003
ٍِذاٌٍح جاِؼح اإلِاساخ اٌؼشتٍح اٌّرذذج 2003
شٙادج ذمذٌش ِٓ دىِٛح أٚصتىغراْ تّٕاعثح اٌّشاسوح تّؤذّش اٌؼٍّاء ٚاٌّفىشٌٓ اٌؼظاَ
2002
ٍِ -ذاٌٍح طشمٕذ تّٕاعثح اخرٍاس ِذٌٕح طشمٕذ ػاصّح اٌصمافح اإلعالٍِح 2002

-

ٍِذاٌٍح اٌّشوض اٌصمافً اٌّصشي تطشمٕذ َ2002
شٙادج ذمذٌش ِٓ االوادٌٍّٗ اٌشٚعٍح ٌٍؼّاسج ٚاٌثٕاء تؤٚصتىغراْ 2002
دسع ٚصاسج اٌرؼٍٍُ اٌؼاًٌ تجّٛٙسٌح ِصش اٌؼشتٍٗ 2002
شٙادج ذمذٌش ِٓ جاِؼح تاعُ اٌخٛاسصًِ تاٚسجأش َ2002
ٍِذاٌٍح جاِؼح تاعُ اٌخٛاسصًِ تاٚسجأش تخٛاسصَ َ2002
شٙادج ذمذٌش ِٓ ٚصاسج اٌخاسجٍح االٚصتٍىٍح 2002
شٙادج ذمذٌش ِٓ ٚصساج اٌصمافح االٚصتٍىٍح 2002
شٙادج ذمذٌش ِٓ داوٍّح طشمٕذ 2002
شٙادج ذمذٌش ِٓ ٚصاسج اٌشثاب ٚاٌشٌاضح االٚصتٍىٍح 2002
شٙادج ذمذٌش ِٓ داوٍّح ِذٌٕح عّشلٕذ 2002
شٙادج ذمذٌش ِٓ اٌجاِؼح اإلعالٍِح تطشمٕذ 2002
دورٛساج فخشٌح فً اٌغٍادح ِٓ وٍٍح اٌغٍادح ٚاٌفٕادق طشمٕذ 2002

اٌٍّذاٌٍح اٌز٘ثٍٗ ٌٍجاِؼٗ االعالٍِٗ تطشمٕذ َ2002
شٙادج ذمذٌش ِٓ ٚصاسج اٌخاسجٍح االٚصتٍىٍح 2002
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 شٙادج ذمذٌش ِٓ جاِؼح االعرششاق تطشمٕذ َ2002 دسع جاِؼح االعرششاق تطشمٕذ َ2002 شٙادج ذمذٌش ِٓ ٚصاسج اٌصمافح االٚصتٍىٍح 2002 شٙادج ذمذٌش ِٓ اٌجاِؼح اإلعالٍِح تطشمٕذ 2002 ٍِذاٌٍح جاِؼح اٌٍغاخ اٌؼاٌٍّٗ تطشمٕذ 2002 شٙادج ذمذٌش ِٓ ِرذف األٍِش ذٍّٛس تطشمٕذ 2002 ٍِذاٌٍح االٍِش ذٍّٛس َ2002 شٙادج ذمذٌش ِٓ ِرذف اٌّٛعٍمً تطشمٕذ 2002 ٍِذاٌٍح ِرذف اٌّٛعٍمً تطشمٕذ 2002 شٙادج ذمذٌش ِٓ ٚصاسج اٌشثاب ٚاٌشٌاضح تطشمٕذ 2002 شٙادج ذمذٌش ِٓ اٌرٍفضٌ ْٛاالٚصتٍىً اٌم2002 ًِٛ شٙادج ذمذٌش ِٓ جاِؼح اٌذتٍِٛاعٍح تطشفٕذ 2010 شٙادج ذمذٌش ِٓ جّؼٍح اٌّشأج تطشمٕذ 2010 شٙادج ذمذٌش ِٓ جاِؼح اٌذتٍِٛاعٍٗ تطشمٕذ 2010 شٙادج ذمذٌش ِٓ جاِؼح ٌٚغد ٍِٕغرش فشع طشمٕذ 2010 شٙادج ذمذٌش ِٓ ِؼٙذ اٌثٍشٌٍّ ًٔٚخطٛطاخ تطشمٕذ 2010 شٙادج ذمذٌش ِٓ جاِؼح اٌٍغاخ اٌؼاٌٍّح تغّشلٕذ َ2010 شٙادج ذمذٌش ِٓ أوادٌٍّح اٌفٕ ْٛتطشمٕذ 2010 شٙادج ذمذٌش ِٓ وٍٍح تٙضاد ٌٍفٕ ْٛتطشمٕذ َ2010 دسع اوادٌٍّح اٌفٕ ْٛاالٚصتٍىٍٗ َ2010 شٙادج ذمذٌش ِٓ وٍٍح اٌّؼٍٍّٓ اٌؼٍٍا تطشمٕذ َ2010 ٍِذاٌٍح جاِؼح عّشلٕذ َ2010 شٙادج ذمذٌش ِٓ اٌّؤذّش اٌذٌٍ ًٌٚفٕ ْٛتطشمٕذ َ2010 شٙادج ذمذٌش ِٓ ِٙشجاْ طشمٕذ اٌغٍّٕائً اٌذٌ ( 2010 ًٌٚالشرشان فً ٌجٕحاٌرذىٍُ )
 شٙادج ذمذٌش ِٓ اٌّٙشجاْ اٌذٚي ٌٍفٕ ْٛتطشمٕذ ٌ ( 2010شئاعح ٌجٕح اٌرذىٍُ) شٙادج ذمذٌش ِٓ اٌّؤذّش اٌذٌٍ ًٌٚرصٌٛش اٌفٛذٛغشافً تطشمٕذ َ2010 شٙادج ذمذٌش ِٓ ٚصاسج اٌشثاب ٚاٌشٌاضح اٌّصشٌح اذذاد اٌراٌىٔٛذ2010 ٚ شٙادج ذمذٌش ِٓ وٍٍح اَشاس جاِؼح اٌما٘شج ٚاٌجّؼٍح اٌّصشٌح ٌٍذساعاخاٌراسٌخٍح ٌٍّشاسوح فً ٔجاح عٍّٕاس اَشاس االعالٍِٗ َ2013-2012
ِٚشاسورً ِمشس ػاَ ٌٍغٍّٕاس
 شٙادج ذمذٌش ِٓ اٌّؤذّش اٌذ ًٌٚاالٚي الشاس اٌّششق االعالًِ جاِؼح اٌما٘شٖ2013
 دسع اٌشٌادٖ ِٓ اٌّؤذّش اٌذ ًٌٚاألٚي َشاس اٌّششق اإلعالًِ إٌّؼمذ تجاِؼح اٌما٘شج فًدٌغّثش ٌّٕ ( 2013خ ٌشٚاد ذخصص آشاس ششق اٌؼاٌُ اإلعالًِ )
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