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الھاتف الجوال٠٠٢٠١٠٠٢٨٤١٤٢٤ :
المؤھالت العلمية :
 دكتوراه في اآلثار اإلسالمية – كلية اآلثار – جامعة القاھرة عام  ٢٠٠٣م بعنوان العمائر
اإلسالمية الدينية والمدنية الباقية بمدينة دمشق خالل العھدين الزنكي واأليوبي  ،بتقدير
مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة والتبادل مع الجامعات
األخرى .
 ماجسCCCCCCCCتير فCCCCCCCCي اآلثCCCCCCCCار اإلسCCCCCCCCالمية  -كليCCCCCCCCة اآلثCCCCCCCCار– جامعCCCCCCCCة القCCCCCCCCاھرة عCCCCCCCCام
١٩٩٦م بعنCCCCCCCCوان تصCCCCCCCCاوير قصCCCCCCCCة يوسCCCCCCCCف وزليخCCCCCCCCا فCCCCCCCCي مCCCCCCCCدارس التصCCCCCCCCوير
اإلسCCCCCCCالمي اإليرانيCCCCCCCة والتركيCCCCCCCة والمغوليCCCCCCCة الھنديCCCCCCCة دراسCCCCCCCة لألسCCCCCCCاليب الفنيCCCCCCCة
والتكوينات  ،بتقدير ممتاز .
 ليسانس في اآلثار اإلسالمية – كلية اآلثار – جامعة القاھرة عام  ١٩٩٢م بتقدير جيد جدا

الخبرات العلمية:
في مجال التدريس :





أستاذ مشارك بقسم اآلثار اإلسالمية – كلية اآلثار – جامعة القاھرة  ،منذ  ٢٧مايو
٢٠٠٩م
مدرس بقسم اآلثار اإلسالمية – كلية اآلثار – جامعة القاھرة  ،منذ ٢٠٠٣/٥/٢٨م حتى
٢٠٠٩/٥/٢٧م .
مدرس مساعد بقسم اآلثار اإلسالمية – كلية اآلثار – جامعة القاھرة  ،منذ
١٩٩٦/١٠/٢٨م حتى ٢٠٠٣/٥/٢٨م .
معيد بقسم اآلثار اإلسالمية – كلية اآلثار – جامعة القاھرة  ،منذ ١٩٩٣/٥/٥م حتى
١٩٩٦/١٠/٢٨م .
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يقوم بتدريس العديد م((ن الم((واد بالس((نوات الدراس((ية المختلف((ة بقس((م اآلث((ار اإلس((المية بكلي((ة
اآلثار  -جامعة القاھرة على النحو التالي :
 مادة العمارة والفنون اإلسالمية المبكرة للسنة األولى.
 مادة العمارة اإلسالمية في العصرين الفاطمي واأليوبي للسنة الثانية .
 مادة العمارة اإلسالمية بالشام والعراق للسنة الثانية.
 مادة التاريخ اإلسالمي الفاطمي واأليوبي للسنة الثانية .
 مادة قراءات أثرية بلغة أوروبية للسنة الثانية.
 مادة العمارة اإلسالمية المملوكية للسنة الثالثة.
 مادة عمارة المشرق اإلسالمي للسنة الثالثة.
 مادة تاريخ مملوكي ومشرق العالم اإلسالمي للسنة الثالثة.
 مادة قراءات أثرية بلغة أوروبية للسنة الثالثة.
 مادة عمارة المشرق اإلسالمي للسنة الرابعة.
 مادة فن المتاحف والحفائر للسنة الرابعة .
 قام بتدريس مادة قراءات أثرية بلغة أوروبية للسنة الرابعة.
 مادة العمارة اإلسالمية بالشام والعراق للسنة األولى دبلوم المشرق اإلسالمي.
 مادة العمارة اإلسالمية بالشام والعراق للسنة الثانية دبلوم المشرق اإلسالمي.
 قام بتدريس مادة التاريخ اإلسالمي للسنة األولى دبلوم الدراسات العليا.
 عمCCل أسCCتاذا زائCCرا بجامعCCة ذمCCار اليمنيCCة خCCالل الفصCCل الدراسCCي الثCCاني للعCCام الجCCامعي
٢٠٠٨ -٢٠٠٧م.
ق((ام بت((دريس العدي((د م((ن الم((واد بالس((نوات الدراس((ية بقس((م اإلرش((اد الس((ياحي بالمعھ((د الع((الي
للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر )إنتداباً(على النحو التالي :
 مادة المتاحف للسنة الثانية .
 مادة اآلثار اإلسالمية فCCي مصCCر ) العصCCر المبكCCر حتCCى نھايCCة العصCCر الفCCاطمي( لللسCCنة
الرابعة .
 مادة اآلثار اإلسالمية في مصر ) العصر األيوبي حتى نھاية عصCCر أسCCرة محمCCد علCCي(
لللسنة الرابعة .
 مادة تاريخ إسالمي للسنة الرابعة.
قام بتدريس مواد التاريخ واالثار اإلسالمية للسنة الرابعة بقسم اإلرشاد الس((ياحي ف((ي المعھ((د
المصري العالي للسياحة والفنادق بمساكن شيراتون بالقاھرة )إنتداباً(

الدورات العلمية :







دورة ضمان الجودة واالعتماد التي عقدت بجامعة القاھرة عام  ٢٠٠٨م
دورة تنمية المھارات اإلدارية التي عقدت بجامعة القاھرة عام  ٢٠٠٧م
دورة إدارة الوقت وضغوط العمل التي عقدت بجامعة القاھرة عام  ٢٠٠٧م
دورة إعداد كتابة البحوث العلمية ونشرھا دوليا التي عقدت بجامعة القاھرة عام  ٢٠٠٦م
دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس التي عقدت في جامعة القاھرة عام  ٢٠٠٦م
دورة تصميم مقرر التي عقدت بجامعة القاھرة عام  ٢٠٠٦م
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 دورة إعداد المعلم الجامعي التي عقدت بجامعة القاھرة عام  ١٩٩٦م
 دورة تثقيفية تدريبية بمعھد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي بمصر عام  ١٩٩٨م
 شارك في العديد من ورش العمل في مجال ضمان الجودة واالعتماد بمركز ضمان
الجودة بجامعة القاھرة .

األبحاث :













دراسة لمجموعة من العمائر اإلسالمية الدينية والمدنية في مدينة دمشق من العصر
المملوكي في الفترة من النصف الثاني للقرن السابع الھجري  /الثالث عشر الميالدي
وحتى منتصف القرن الثامن الھجري  /الرابع عشر الميالدي  ،المؤتمر السادس لالتحاد
العام لآلثاريين العرب – القاھرة  ٢٠٠٣م .
الترب الباقية بمدينة دمشق من العصر المملوكي البحري  ،مجلة االتحاد العام لآلثاريين
العرب – القاھرة  ،يناير  ٢٠٠٤م )بحث مشترك(.
المدرسة الشاذبكية ودار القرآن الصابونية بمدينة دمشق ) النصف الثاني من القرن
التاسع الھجري  /الخامس عشر الميالدي ( دراسة آثارية معمارية  ،المؤتمر العالمي
األول للعمارة والفنون اإلسالمية الماضي والحاضر والمستقبل  ،رابطة الجامعات
اإلسالمية ،القاھرة  ،اكتوبر ٢٠٠٧م .
جامع التوريزي بمدينة دمشق دراسة آثارية معمارية  ،مجلة االتحاد العام لآلثاريين
العرب – القاھرة  ،يناير  ٢٠٠٧م .
الزاويتان الجباوية والصمادية بمدينة دمشق دراسة آثارية معمارية  ،الندوة العلمية باسم
األستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم )مسيرة فكر وعطاء( بقسم التاريخ بكلية اآلداب
– جامعة اإلسكندرية  ،نوفمبر  ٢٠٠٧م .
جامع الطنبغا بحلب دراسة أثرية معمارية ،المؤتمر الدولي االول لآلثار اإلسالمية في
المشرق اإلسالمي ،كلية اآلثار -جامعة القاھرة ٢٠١٣م.
جامع األمير بردبك بدمشق دراسة آثارية معمارية ،مجلة كلية اآلثار -جامعة القاھرة
جامع األطروش بحلب دراسة اثرية معمارية ،المؤتمر الدولي األول مصر ودول
البحر المتوسط عبر العصور ،كلية اآلثار -جامعة القاھرة٢٠١٤ ،م.
جامع العادلية بحلب دراسة أثرية معمارية ،قيد النشر ،القاھرة ٢٠١٤م.

الرسائل العلمية المشرف عليھا:
أوالً :رسائل الماجستير:






درب قرمز دراسة معمارية عمرانية باالشتراك مع أ.د .آمال أحمد العمري
الكتابات على العمائر وشواھد القبور والنقود في غرب العالم اإلسالمي في القرنين
السابع والثامن الھجريين – الثالث عشر والرابع عشر الميالديين دراسة أثرية فنية
مقارنة باالشتراك مع أ.د .رأفت محمد النبراوي.
اللوحات الزيتية في عصر أسرة محمد علي باالشتراك مع أ.د .أبو الحمد محمود
فرغلي.
الزخارف الھندسية في فنون مصر القديمة واإلسالمية دراسة فنية مقارنة باالشتراك مع
د .محسن نجم الدين.
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ثانيا :رسائل الدكتوراه:
 العمائر اإلسالمية الباقية بمركز ومدينة المنيا من النصف الثاني للقرن التاسع عشر
وحتى نھاية الربع األول من القرن العشرين الميالدي دراسة آثارية باالشتراك مع أ.د.
آمال أحمد العمري.
 الحمامات العامة بمدينة حلب منذ بداية العصر األيوبي وحتى نھاية العصر العثماني
دراسة آثارية مقارنة باالشتراك مع أ.د .محمود إبراھيم حسين.
 تصاوير المرأة في القصص الديني في مدرسة التصوير التركية العثمانية باالشتراك مع
أ.د .أبو الحمد محمود فرغلي.
 النقوش الكتابية على العمائر وشواھد القبور العثمانية بمدينة الجزائر دراسة أثرية فنية
باالشتراك مع أ.د .رأفت محمد النبراوي.
 المداخل الباقية بالعمائر اإلسالمية الدينية بمدينة حلب دراسة أثرية معمارية باالشتراك
مع أ.د .علي أحمد الطايش.
كما ناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

عضوية الھيئات والجمعيات العلمية :
 عضو االتحاد العام لآلثاريين العرب .
 عضو اتحاد المؤرخين العرب .
 عضو جمعية اآلثاريين العرب .
 عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.
حصل على العديد من شھادات التقدير منذ أن كان طالبا في مجال التفوق الدراسي والطالب
المثالي.

األنشطة :
من أنشطته المشاركة في الدورات والفعاليات العلمية والتثقيفية والطالبية حيث :
 شارك بمحاضرة عن ابيمارستانات في مدينة دمشق بالموسم الثقافي لقسم اآلثار
اإلسالمية بكلية اآلثار– جامعة القاھرة الذي عقد بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية
٢٠١٣م.
 ريادة أسرة غشاق الحضارة واآلثار بالكلية.
 شارك في مجال النشاط الطالبي وشغل منصب مستشار النشاط الرياضي باتحاد طالب
الكلية خالل العام الجامعي ٢٠٠٩ -٢٠٠٨م.
شارك في لجان التنظيم للدورات والمؤتمرات واللقاءات العلمية ومنھا :
 شارك ضمن اللجنة المنظمة للملتقى العلمي المصري اللبناني في الفترة من
٢٠٠٤/١٢/٢٤م إلى ٢٠٠٤/١٢/٣١م
 شارك ضمن اللجنة المنظمة للدورة التدريبية الرابعة في مجال اآلثار لوفود دول
الكومنولث )دولة كازاخستان( في الفترة من ٢٠٠٥/٣/١٢م الى٢٠٠٥/٣/٢٦م
 شارك في العديد من دورات نشر الوعي األثري ومنھا دورة الوعي األثري واإلرشاد
السياحي التي عقدت بكلية اآلداب – جامعة القاھرة ٢٠٠٦م  ،وكذلك دورة الوعي
األثري التي نظمھا المجلس األعلى لآلثار لشباب الجامعات والمعاھد.
 لجنة اإلشراف على إعداد وتنظيم مكتبة المرحوم الدكتور رياض العتر خالل العام
الدراسي ٢٠٠٨ -٢٠٠٧م .
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لجنة الطبع الخاصة بالمؤتمر الدولي لكلية اآلثار )الجيزة عبر العصور( الذي عقد في
الفترة من  ٦-٤مارس ٢٠٠٨م
قام بتدريس وتقييم العديد من برامج التدريب للمديرين واألمناء بالمتاحف المصرية
خالل أعوام  ٢٠٠٦و٢٠٠٧و ٢٠٠٨م
قام بالمشاركة واإلشراف على التدريبات العملية لطالب الكلية في مجال الحفائر والتي
تمت بالتعاون مع المجلس األعلى لآلثار في القنطرة شرق خالل العام الدراسي -٢٠٠٧
٢٠٠٨م
شارك ضمن اللجنة المنظمة لمؤتمر الجيوفيزياء واآلثار الذي عقد بكلية اآلثار في العام
الدراسي  ٢٠٠٨ -٢٠٠٧م
شارك ضمن اللجنة المنظمة لمؤتمر اآلثاريين العرب الذي عقد بكلية اآلثار في العام
 ٢٠٠٩م
شارك ضمن اللجنة المنظمة لحفل عيد الخريجين الخاص بكلية اآلثار في العام الجامعي
٢٠١٠ -٢٠٠٩م .
مثل الكلية كمنسق في الزيارة التقييمية التي قامت بھا لجنة ضمان الجودة واإلعتماد
بوزارة التعليم العالي خالل العام الجامعي ٢٠١٠ -٢٠٠٩م .
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