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 ـ:الشھادات العلمية
  

  .1978ليسانس ا#ثار ا&س�مية ـ كلية ا#ثار ـ جامعة القاھرة •
  .م1981القاھرة بتقدير عام ممتاز  ماجستير ا#ثار ا&س�مية ـ كلية ا#ثار ـ جامعة •
  .م1983دبلوم المدرسة الشرقية ـ جامعة روما  •
دكتوراه في ا#ثار ا&س�مية من كلية ا#ثار ـ جامعة القاھرة ـ بمرتبة الشرف  •

  .م1985 ا1ولى
  ).ا#ثار والحضارة ا&س�مية(التخصص العلمي  •
  ).العمارة ا&س�مية(التخصص الدقيق  •

  : المنح الدراسية 
منحة مقدمة من الحكومة ا&يطالية &تمام دراسة الدكتوراه لعضو ا&جازة الدراسية  - 

  .م 1985- 1983من بجامعة روما 
للتدريس بالجامعات ا1لمانية ) DAAD(رشح من قبل الھيئة ا1لمانية للتبادل العلمي   - 

  .م 1986- 1985عام 
عام اكاديمي ة ا1مريكية لمدة @يات المتحدرشح على مھمة علمية بجامعة بنسلفانيا بالو - 

2001 .  
  

   - :والمھام العلمية الوظائف
حتى  1997مستشار لوزير التربيه والتعليم بوحدة مركز تطوير التعليم بمصر من  - 

2001  
  حتى ا#ن 2000مدير تحرير مجلة ا#تحاد العام لCثاريين العرب من  - 
  .حتى ا#ن -2004 أمين عام إتحاد ا#ثاريين العرب - 
  م2010حتى  2006مستشار علمي بالمعھد الوطني للتراث بالجمھورية التونسية من - 
  م2007بن على لحوار الحضارات بتونس  ىمستشار علمى لكرس - 
كخبير لدى اليونسكو بشأن ا#ثار  2006رشح من قبل الحكومة المصرية في عام  - 

  .والفلسطينية العراقية
  .حتى ا#ن 2008من  العربية مكلف بملف القدس لدى جامعة الدول - 
  .م2004عضو اللجنة العليا @دارة ا@زمات بجامعة القاھرة  - 
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مدير مركز الدراسات والبحوث وا@ستشارات ا1ثرية التابع @تحاد الجامعات العربيه  - 
   .ا#نحتى  - 2007

  حتى ا#ن 2009عين خبيرا للتراث بمنظمة ا@ليكسو من  - 

ية ا@ساتذه وا@ساتذة المساعدين ل�ثار ا@س�مية والمصرية اللجنة الدائمة لترق عضو - 

  .حتى ا#ن 2009 وترميم ا@ثار
  .حتى ا@ن 2008عضو اللجنة العليا للمبانى التراثية بوزارة الثقافة  - 
 2010 ا&س�ميةساتذه وا@ساتذة المساعدين ل�ثار لترقية ا1المنسق العام للجنة الدائمة  - 

  . حتى ا#ن
  2011-2010كيل كلية ا#ثار جامعة القاھرة لشؤون التعليم والط�ب و - 
  حتى ا#ن 2010رئيس مجلس إدارة متحف الفن ا&س�مي بالقاھرة   - 

  - : الزيارات العلمية للجامعات العربية والدولية

 م1983: 1982محاضر بجامعة روما  *
  م 1995أستاذ زائر بجامعة فاس المملكة المغربية * 
  .م 1996- م1990جامعة الملك سعود  –مشارك بكلية ا#داب  أستاذ* 
  أستاذ محاضر وزائر بالجامعات العربية وا1وربية وا1مريكية* 
  .م1999محاضر بجامعة ريفير سايد بلوس انجلوس * 
  .م 2002أستاذ زائر بجامعة الجزائر * 
  .م 2002أستاذ زائر بجامعة قسنطينة * 
  .م  2003أستاذ زائر بجامعة تلمسان * 
  .م2009أستاذ زائر بجامعة صنعاء * 
  .م2011أستاذ زائر بجامعة محمد ا1ول بالمملكة المغربية * 

@óïrzjÜa@pbÈì‹“¾aì@ôáÝÉÜa@xbnäfiaZ@ @

  : والدولية ا"قليميةالمؤتمرات و الندوات : أو�
  .م1978شارك في المؤتمر الثامن للفن التركي عام * 
( م ببحث موسوم 1989جامعة القاھرة  –بكلية ا#داب  شارك في ندوة العرب و آسيا *

  ) .أثر المئذنة ا#سيوية علي مآذن العالم ا&س�مي 
جامعة  –التي عقدت بكلية ا#ثار ة طرق الحرير التابعة لليونسكو وشارك في ندو *

مراكز صناعة الحرير في ا1ندلس مع تطبيقات ( م ببحث موسوم 1990القاھرة عام 
  ) .تھا الفنية 1ھم منتجا

شارك في مؤتمر الع�قات المغربية المصرية الذي عقد بجامعة الدول العربية عام  *
شارك * ) لمغاربة في خدمة ا#ثار في مصرنصوص الرحالة ا( م ببحث موسوم 1991

م ببحث موسوم 1991جامعة القاھرة عام  –في ندوة اللقاء العلمي لكلية ا#ثار 
  ) .ي المغرب و ا1ندلس خصائص الفن المعماري ف(

عقدت عن ا1ندلس بمدينة الرياض بعنوان  عمال المؤتمر الدولي الذيأشارك في * 
عرفاء البناء في المغرب ( وسوم ببحث م) ا1ندلس قرون من التقلبات و العطاءات (
  .م 1993 )ا1ندلس وأھم أعمالھم المعمارية و
ا1ندلس بجامعة ا&سكندرية في عام  شارك في أعمال الندوة العلمية التي عقدت عن *

الحياة ( م بوصفه مرشح وحيد عن جامعة الملك سعود بالرياض ببحث موسوم 1994
 ) .الفنية في ا1ندلس من واقع توقيعات الصناع و الفنانين ا1ندلسيين الفنية 
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م ببحث 1995شارك في ندوة اللقاء العلمي بكلية ا#داب جامعة الملك سعود عام * 
أثر إتجاه القبلة و خط تنظيم الطريق و حقه علي مخططات العمائر الدينية ( م موسو

  ) .المملوكية بمدينة القاھرة 
التي عقدت بالمملكة المغربية بمدينة طنجة في  –شارك في أعمال الندوة الدولية  *

آثار القاھرة ا&س�مية في كتابات ( م ببحث موسوم 1997إبريل  17- 12الفترة من 
  ) .لة إبن بطوطة الرحا

جامعة القاھرة  –شارك في ندوة شرق العالم ا&س�مي التي عقدت بكلية ا#ثار  *
السمات المعمارية بين مساجد دلھي و مساجد الغرب " م ببحث موسوم 1998

  " .ا&س�مي 
 –شارك في أعمال الملتقي الثاني لCثاريين العرب التي عقدت بمركز المؤتمرات  *

عمارة المدرسة بين مصر و المغرب دليل " م ببحث موسوم 1999ة جامعة القاھر
  " .علي التواصل الحضاري 

م 2000ا#ثار اليونانية الرومانية با&سكندرية عام  ندوة جمعيةشارك في أعمال  *
  " .الد@@ت العقائدية في العمارة ا&س�مية " ببحث موسوم 

" م ببحث موسوم 2000&سكندرية عام جامعة ا –كلية ا#داب ندوة شارك في أعمال * 
  .الد@@ت الدينية في الفن ا&س�مي 

شارك في مؤتمر ا#ثار اليمنية تحت مسمى صنعاء صانعة الحضارة بمناسبة اختيار * 
سمات الفن المعماري "، ببحث موسوم  م2004صنعاء عاصمة الثقافة العربية عام 

 ."في اليمن في عصر بني رسول
مانة العامة مؤتمر الحماية القانونية لCثار العربية الذي عقد بمقر ا1 شارك في أعمال

قوانين حماية شكالية إ( بموضوع  م2004فبراير 23- 22عة الدول العربية ، في جام
 ).ثار في الوطن العربي ا#
حياء التراث الذي عقد في مقر وزارة ولوجيا المعلومات وإتكنشارك في مؤتمر  •

استخدام (م، بموضوع 21/4/2004-19ونسية في الفترة من الثقافة والتراث الت
التقنيات الحديثة في مجال الدراسات ا@ثرية تطبيقاً على حصر المواقع والمعالم 

 ) .ا@ثرية في مدينة القاھرة من خ�ل برنامج نظم معومات الجغرافية 
 مل التابعة لمنظمة اليونسكو والتي عقدت بالمعھدشارك ضمن أعمال ورشة ع •

( ، بموضوع 2005ديسمبر  16-12في الفترة من  الوطني للتراث بمدينة تونس
 )مشروع صيانة مدينة المھدية ومسجدھا الجامع كمعلم من التراث الثقافي المادي 

@ردن من والذي عقد في ا 2005في المنتدى الثقافي العالمي الثاني سنة شارك  •
 )لية في الفن ا@س�مي القيم الجما(، بموضوع 2005سبتمبر  7-4الفترة 

منسق ومقرر لفعاليات المؤتمر الدولي الثاني للبحوث العلمية وتطبيقاتھا والذي  •
 .2005ديسمبر  17-16عقد في فندق ماريوت من الفترة من 

شارك في أعمال الجمعية المصرية لتشريعات الصحية والبيئية التي عقدت بفندق  •
مخاطر مشروع مركز القاھرة المالي ( بموضوع.2006يونيو  6-5ماريوت من فترة 

  .) على قلعة ص�ح الدين ا@يوبي في القاھرة 
 14- 12في الفتره من "حجة الوداع شعائر وقيم "ندوة الحج الكبري شارك في  •

 .)حجة الوداع وأثرھا في بناء عالمية الحضارة ا&س�مية( بموضوعم ، 2007ديسمبر 
ا@سكندرية ودورھا ( بموضوعم 6/2008مؤتمر ا@سكندرية في شھر شارك في  •

 .)حركة ا&نتقال التأثيرات الفنيه المتبادله بين المشرق والغرب ا&س�مي الحضاري في
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شارك في اعمال المؤتمر الدولي عن مستقبل القدس الذي عقد في تركيا في الفتره   •
أثر ا@عتداءات ا@سرائيليه على الحرم "ببحث موسوم  2008ابريل  16- 13من 

 "قدسيال
بموضوع " صنعاء " لفنون ا&س�ميةالمؤتمر الدولي الثاني للعمارة واشارك في  •
                            م2009 )أثر حق الطريق وا&رتفاق علي مخططات العمائر الدينية والمدنية(
 2009المصري  -)دروب الحج(المصري ببحث بعنوان  ندوة المتحفشارك في  *

ابريل  19- 17لمؤتمر الدولي الثالث بالقيروان في لفتره من ك في اعمال اشار *
 . "القيم الجماليه في عمارة المسجد الجامع بالقيروان" ببحث بعنوان م2009

الذي نظم من قبل ا1ندلس  قرون من الثقافة العربية في" الدولي مؤتمرالشارك في  *
 التواصل( بموضوعم ، 2010 في مايو"لغة وتاريخ وفنون : جامعة الباسك ا1سبانية 

*                             .)الشواھد ا@ثرية ءفي ضو"تسامح بين ا&س�م وا#خر وال
التراث ( بموضوع .م2010ابريل  28، 25في الفترة من شارك في جامعة حائل 

 -لووالحل العمراني بين المخاطر
ال الندوة الدوليه عن بالمملكه العربيه السعودية ضمن أعم الجوفمدينة شارك في * 

  .)التراث حماية دور الجمعيات ا1ھليه في مجال(ببحث بعنوان  التراث 
شارك في اعداد الدورات المقدسية التي عقدت بدار الحكمة تحت رعاية نقابة * 

  .م2010ا@طباء في عام 
المحميات الطبيعية في قاعة مؤتمرات جامعة عين  مؤتمر جمعية محبيشارك في * 

أثر القيم الدينية علي التراث ( بموضوعم 2010ديسمبر  10- 5الفتره من  شمس في
 *                                                          .)ا&س�مية المعماري بالقاھرة

التي العصور ، و الندوة العلمية الدولية حول الع�قات المصرية ا1سبانية عبرمقرر عام 
بجامعة القاھرة  م بالتعاون بين كلية ا#ثار2010من ديسمبر  9و 8عقدت في الفترة من 

 .عية المھتمين بالثقافة ا&سبانيةوجم
 الندوة العلمية الدولية حول الع�قات المصرية ا1سبانية عبرشارك في فعاليات * 

م بالتعاون بين كلية 2010من ديسمبر  9و 8التي عقدت في الفترة من العصور ، و
  ).الطراز الموريسكي في المساجد ا@ندلسية(بموضوع  ة القاھرة بجامع ا#ثار

شريفيين الذي نظم مؤتمر الحج ودروبه ضمن موسوعة الحج والحرمين الشارك في * 
  .م2011ديسمبر  7- 3دارة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة في الفترة من  من قبل

وع�قتھا بع�مات بعنوان زخرفة المصحف " المصحف الشريف ؤتمر مشارك في * 
  .م بالمملكة ا1ردنية2011ديسمبر17-13الذي عقد في الفترة من " الوقف والضبط

فبراير  17- 15عقد  في الفترة من  - المؤتمر الدولي للدفاع عن القدسشارك في * 
  ."مخاطر أعمال الحفر على عمارة المسجد ا@قصى"ببحث موسوم  م بدولة قطر2012

في الوطن العربي تحت رعاية المنظمة العربية وا@ثار  مؤتمر التراثشارك في * 
بمحاضرة بعنوان دراسة حالة  لواقع التراث العربي بعد "للتربية والثقافة والعلوم 

مارس  17- 13في الفترة من  بالجزائر الذي عقدالتغيرات التي شھدتھا المنطقة العربية 
  .م2012

الذى عقد بمدينه  الخامس عشر يين العربر ا&تحاد العام لCثارشارك في أعمال مؤتم* 
العمارة ا&س�مية ( م بموضوع2012أكتوبر  15 – 13وجده المغربية في الفترة من 

 .)المغربية بين د@لة ا1ثر ووظيفية المضمون
شارك فى أعمال مؤتمر أثار مصر الذى عقد بالمجلس ا@على للثقافة فى الفترة * 
عمال الصيانه والترميم ل�ثار والمدن والمبانى إشكاليات أ(م بموضوع 22/1/2013

 ) التراثية
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شارك فى أعمال المؤتمر الدولى حول أھمية التراث الثقافى الذى عقد بقصر المنيل * 
 ) .دعاوى التطرف وأثرھا على ا@ثار العربية(م بموضوع 31/1/2013فى الفترة 

ثار الغارقة فى الفترة من شارك فى أعمال المؤتمر الدولى ل�لسيسكو حول حالة ا#* 
 ).المخاطر المحدقة با@ثار العربية(م بموضوع 26/10/2013- 24
الذى عقد فى الفترة شارك فى أعمال المؤتمر ا@قليمى ل�تحاد العام لCثاريين العرب * 

فى وضعية ا@ثار ا@س�مية ( بمدينة شرم الشيخ بموضوع  م2013نوفمبر 18-15من 
 .)القدس

  

  

  

      

  

  

  

  

  :عمال الحفائر والتنقيبأ: ثانيا 
  .م1980ـ  1979شارك في حفائر القصر العيني  •
 .م1983شارك في حفائر مدينة الزھراء ا1ندلسية في موسم  •

  
  :عالميةأقليمية ومقا�ت في موسوعات محلية و :ثالثا
ات متخصصة في شارك في أعمال الموسوعة العربية العالمية بكتابة موضوع •

  :ھي علي النحو التالي ية وا#ثار ا&س�م
  .طرز العمارة ا&س�مية  -1
  .السكة ا&س�مية   -2
  .ا#ثار ا&س�مية   -3
  .المخطوطات ا&س�مية   -4
  .تطور عمارة المسجد   -5

م ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي ا1مير 1996و قد صدرت الموسوعة في عام 
  .الرياض –سلطان بن عبد العزيز،المملكة العربية السعودية 

عداد مشروع طريق الحج المصرى المغربى ضمن موسوعة عمارة الحرمين قام بإ - 
  .م2010 بالرياضالشريفين الصادرة عن دارة الملك عبد العزيز 

  :المشروعات البحثية المحلية وا�قليمية :رابعا
فى مشروع مركز تطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم بجمھورية مصر  ساھم - 

م بكتابة تاريخ وآثار مصر ا@س�مية على 2001م وحتى 1997العربية من عام 
)CD ( تحت رعاية رئاسة الجمھورية وقد طبق المشروع على المدارس التجريبية فى

 .مصر 
لتربية الصادر عن المنظمة العربية لعداد الكتاب المرجع لZمة العربية فى إ ھمسا - 

ثار كتابة تاريخ وآبالعربية  بالتعاون مع جامعة الدول والثقافة والعلوم ا&لسيكو
 .م2008م حتى 2004الحضارة ا@س�مية من عام 

عداد خطة علمية حول تطوير منطقة باب العزب فى ضوء الحفاظ على ما بھا بإ قام - 
 .م2006المجلس ا@على لCثار من مواقع ومبانى أثرية لصالح 

ى أقيمت حول تحديد المسابقة التفى بمالى حصلت على الجائزة ا@ولى بمدينة بماكو  - 
 .م2007شخصية ابن بطوطة المغربى 

عداد وتنفيذ المشروع العلمى حول متحف الس�م عليك أيھا النبى بمكة المكرمة بإ قام - 
 .م2010

عداد دراسة علمية حول تقيم أعمال التطوير بمتحف الفن ا@س�مى لصالح بإ قام - 
  .م2010وزارة الدولة لشئون ا#ثار فى عام 
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 : بكتال : رابعا
، نشر دار  كتاب آثار مصر ا&س�مية في كتابات الرحالة المغاربة وا1ندلسيين - 

  .م 1998المصرية اللبنانية 

 .م 1999كتاب وبحوث ودراسات في المغرب وا1ندلس ، نشر جامعة القاھرة  - 

  .م 2000كتاب مساجد المغرب وا1ندلس ، نشر جامعة القاھرة  - 

 .م 2002منشورات وزارة السياحة كتاب المزارات الدينية في مصر  - 

مخاطر الحفائر ا@سرائيلية على المسجد ا1قصى ، منشورات اتحاد الجامعات العربية  - 
 . م2004

 م2006نشر خاص  ،العمارة والحضارة ا@س�ميه مختصر تاريخ - 

 .م2006 العصورنشر دار ، كتاب المدارس المغربية  - 

 .اصدار خاص م2008 ، عامكتاب الوكا@ت والفنادق والسماسر - 

جھاز التنسيق مقدم ل م 20/  19المصري في القرنين  المعماري كتاب التراث - 

 .م2008  الحضاري

 اصدار اتحاد ا@ثاريين العرب 2009كتاب اط�له على الحضارة وا#ثار ا@س�مية  - 

 .اصدار مؤسسة روافد الخيرية م2009كتاب اثاث الرسول  - 

 . حت الطبعت م2010كتاب فقه العمارة ا@س�مية  - 

 كتاب تاريخ العمارة في حضارة المغرب وا@ندلس تحت الطبع-  - 

   ::::المنشورة  المنشورة  المنشورة  المنشورة          والندواتوالندواتوالندواتوالندوات        البحوثالبحوثالبحوثالبحوث: : : : خامساخامساخامساخامسا

  1993مجلة دارة الملك عبد العزيز ،ثريات من النواقيس بجامع القرويين  •

  1994مجلة دار الملك عبد العزيز  ،القباب المتقاطعة في المغرب وا@ندلس  •

  مجلة كلية ا@داب جامعة فاس ،صة في المغرب وا@ندلسالقباب المقرن  •
  .مجلة دارة الملك عبد العزيز ،قبة العقود المركبة  •
  1994مجلة العصور  –المدارس المغربيه ي العصر المريني   •

السقايات المغربيه دراسة مقارنه مع ا@سبلة المصرية مجلة كلية ا@داب جامعة   •
  المنيا 

 1995   

مجلة كلية  –جاه القبله على مخططات العمائر الدينية المملوكيى يالقاھره ثر اتأ  •
  .م 1996ا@ثار  

منشورات كلية ا@داب جامعة القيروان  - القيم الجمالية في عمارة مسجد القيروان  •
مجلة كلية ا@ثار جامعة القاھره –مراكز صناعة الحرير في ا@ندلس  -  م 1996

  .م1997

  .م1998مجلة كلية ا@ثار –ه في العصر ا@س�مي مقاصير الص�  •

منشورات وزارة الثقافه  - نصوص الرحاله المغاربه وا@ندلسيين في خدمة ا@ثار  •
  .م1999

  .م 2000القيم الجماليه في العمارة ا@س�مية مجلة التاريخ وا@ثار السعودية   •
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اثر العقيدة على مخططات عمارة المسجد منشورات كلية العمارة جامعة الملك   •
  .سعود

الرباط  –مجلة البحث العلمي  -خصائص العمارة الدفاعية في عصر المرابطين  •
  م2001

مجله  –السمات الفنية المشتركه بين المدارس المغربيه ونظيرتھا في مصر  •
  .م2001 ا@ثاريين العرب

اصدار اتحاد  - الفنية المتبادله بين آثار المغرب والمشرق ا@س�مي التأثيرات  •
  م2003ا@ثاريين العرب 

ا#ثار، صدر عن وزارة الثقافة بجمھورية مصر نصوص الرحالة فى خدمة   •
  .م2003العربية 

  م2005مجلة اتحاد ا@ثاريين العرب  –التماثل في الفن ا@س�مي   •

وس المدارس بين مصر وتونس، اصدار مجلة اتحاد اط�له على فكرة تعدد رؤ  •
  .م2006ا@ثاريين العرب 

مجلة كلية ا@ثار ، السمات المشتركة بين عمارة المدرسة فى مصر ودلھى   •
  م2007عام

بحث منشور بمجلة كلية ا@داب جامعة محمد ، حرية التعبير فى الفن ا@س�مى   •
  .م2008ا@ول 

عشوائى على عمارة المسجد ا@قصى منشورات الجامعة مخاطر أعمال التنقيب ال  •
  .ا@س�مية بغزة

  م2008حق الطريق فى العمارة ا@س�مية منشورات جامعة صنعاء   •

العوامل المؤثرة على مخططات العمائر الدينية محاضرة بكلية الھندسة جامعة   •
  .م2008صنعاء

 .بيت الكرديليةث المعمارى محاضرة فى آشكالية الحفاظ على الترا  •

 .م2010بھار فى الفنون ا@س�مية ا@ندلسية محاضرة بيت السنارى ا& •

        ::::عضويتها  عضويتها  عضويتها  عضويتها          رفت عليها أو شاركت فيرفت عليها أو شاركت فيرفت عليها أو شاركت فيرفت عليها أو شاركت فيالرسائل العلمية التي اشالرسائل العلمية التي اشالرسائل العلمية التي اشالرسائل العلمية التي اش        ::::سادساسادساسادساسادسا - 

لط�ب من  مية للماجستير والدكتوراة كثر من خمسين رسالة علأوناقش شرف أشارك و    
  .عودية وسوريا والمغرب والجزائر وتونس واليمن والسمصر 
فھ[[د الح[[واس ف[[ي / رس[[الة الماجس[[تير المقدم[[ة م[[ن الطال[[ب  عل[[ىمش[[رف مش[[ارك   •

  .ھـ ـ جامعة الملك سعود1417عام ) منازل منطقة حائل دراسة أثرية (موضوع 
س[[عد ب[[ن زي[[د الحليب[[ة ف[[ي / مش[[رفاً عل[[ي رس[[الة الماجس[[تير المقدم[[ة م[[ن الطال[[ب   •

ھ[[ـ ، جامع[[ة المل[[ك 17/2/1417نوقش[[ت ف[[ي و ق[[د ) مس[[اجد دھل[[ي بالھن[[د (موض[[وع 
  .سعود

مش[[رفاً عل[[ى رس[[[الة ال[[دكتوراه المقدم[[ة م[[[ن الطال[[ب جم[[ال فتح[[[ي ف[[ي موض[[[وع   •

  .ـ كلية ا#ثار ـ جامعة القاھرة) المنشأت المائية في عصر أسرة محمد علي(
مش[[رفاً عل[[ى رس[[الة ال[[دكتوراه المقدم[[ة م[[ن الطال[[ب أحم[[د عب[[د الق[[وي ف[[ي موض[[وع  •

  .ـ كلية ا#ثارـ جامعة القاھرة) ا&س�مية الباقية في المنيا والبھنسا ا#ثار(
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مش[[رفاً عل[[ى رس[[الة الماجس[[تير المقدم[[ة م[[ن الطالب[[ة غ[[ادة عب[[د الم[[نعم إب[[راھيم ف[[ي  •

ـ[ كلي[ة ا#ث[ار ـ ) مس[اجد اص[فھان ف[ي عص[ري الش[اه عب[اس ا1ول والث[اني(موض[وع 
  .جامعة القاھرة

ر المقدمة من الطالبة شيماء حس[ن عفيف[ي ف[ي موض[وع مشرفاً على رسالة الماجستي •

  .ـ كلية ا#ثار ـ جامعة القاھرة) قصر سرايا الجزيرة دراسة أثرية معمارية(
مشرفاً على رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة شيرين محمد فوزي ف[ي موض[وع  •

  .ـ كلية ا#ثار ـ جامعة القاھرة) قصر ا1مير محمد على بجزيرة الروضة(
مشرفاً على رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة شيماء محم[ود عم[ر ف[ي موض[وع  •

  .ـ كلية ا#ثارـ جامعة القاھرة) السقايات العثمانية في مدينة تونس(
ف[ي  عب[د اللطي[ف مشرفاً على رس[الة الماجس[تير المقدم[ة م[ن الطالب[ة س[وزان محم[د •

 .لية ا#ثار ـ جامعة القاھرةـ ك) دراسة مقارنة بين منازل جدة ورشيد(موضوع 
ف[[ي عب[[د اللطي[[ف المقدم[[ة م[[ن الطالب[[ة س[[وزان محم[[د  دكتوراةمش[[رفاً عل[[ى رس[[الة ال[[ •

مقارن[ة  ا@ثار المعمارية الباقية بمدينة سواكن القديمة دراسة اثرية معمارية(موضوع 
  .) مع مدينتي جده وينبع

ف[ي موض[وع  بد العزيز ب[دربدر عالمقدمة من الطالب  دكتوراةمشرفاً على رسالة ال •

 .) مساجد القاھرة في عصر عباس حلمي الثاني(
أثر "مشرفاً علي رسالة الماجستير المقدمة من الطالب ياسر إسماعيل في موضوع •

ـ كلية ا#ثار ـ "اتجاه القبلة و حق الطريق علي مخططات العمائر الدينية العثمانية
  .جامعة القاھرة

المس[[اجد (راه المقدم[[ة م[[ن ياس[[ر إس[[ماعيل ف[[ي موض[[وعمش[[رفاً عل[[ى رس[[الة ال[[دكتو •

 .ـ كلية ا#ثار ـ جامعة القاھرة" العتبات المقدسة) "الضريحية بالعراق
ف[ي موض[وع  عب[د ال[رحيم حنف[يمشرفاً على رسالة الماجستير المقدم[ة م[ن الطال[ب  •

 ) مزاول المساجد التونسية(
ف[[[[ي  ة من[[[[ي الس[[[[يد عل[[[[يالطالب[[[[مش[[[[رفاً عل[[[[ى رس[[[[الة ال[[[[دكتوراه المقدم[[[[ة م[[[[ن  •

م  2000لع[ام  )تسليات الب�ط وحياة الشعوب في التص[وير المغ[ولي الھن[دي(موضوع
  .كلية ا@ثار –جامعة القاھره  –
ف[ي موض[وع  الغ[ول ف[راج الطال[ب محم[دمشرفاً على رسالة الماجستير المقدمة من  •

 .) دراسة فنية للمصاحف التركية والمغربية(
ف[ي  من[ال الس[المي م[ن فلس[طينماجس[تير المقدم[ة م[ن الطالب[ة مشرفاً عل[ى رس[الة ال •

  .) دراسة اثرية لمقبرة مأمن _(موضوع 
ف[[ي موض[[وع  رح[[اب اب[[راھيممش[[رفاً عل[[ى رس[[الة الماجس[[تير المقدم[[ة م[[ن الطالب[[ة  •

  .) الب�طات الخزفية علي مساجد اصفھان(
ف[[ي موض[[وع الي فض[[ مش[[رفاً عل[[ى رس[[الة الماجس[[تير المقدم[[ة م[[ن الطالب[[ة س[[وزان •

  .)دراسة اثرية لمبني البورصة با@سكندرية(
خانات (في موضوع  نشوي محمدمشرفاً على رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة  •

  .) حلب في العصر المملوكي
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جامع[[ة  ،دع[[اء ص[[الحعل[[ى رس[[الة الماجس[[تير المقدم[[ة م[[ن الطالب[[ة  مش[[ارك مش[[رفا •

  .) ينية في مدينة فاسا@ثار المر(في موضوع  م2010اسيوط 
ف[ي  م2010مي[ادة محم[د على رسالة الماجستير المقدم[ة م[ن الطالب[ة  مشارك مشرفا •

 ) دراسة اثرية للحلي في المغرب(موضوع 
عل[[ي رس[[الة الماجس[[تير المقدم[[ة م[[ن الطال[[ب عب[[د _ الراش[[د م[[ن مش[[ارك مش[[رفاً  •

 ).المدارس اليمنية(المملكة العربية السعودية في موضوع 
عل[ي رس[الة ال[دكتوراة المقدم[ة م[ن الطال[ب عب[د الق[ادر دح[دوح م[ن  مشارك مشرفا •

 ).آثار مدينة قسطنطينة(الجزائر في موضوع 
عل[ي رس[[الة ال[دكتوراة المقدم[[ة م[ن الطال[[ب ب[در ال[[دين ش[عباني م[[ن مش[[ارك مش[رفاً  •

 ).الحرف والصناعات في العصر العثماني(الجزائر في موضوع 
م[[ن ي رس[[الة الماجس[[تير المقدم[[ة م[[ن الطالب[[ة رفق[[ة ال[[ديلومي عل[[ مش[[ارك مش[[رفاً  •

 ).قرافة المماليك(في موضوع  جمھورية تونس
علي رسالة الماجستير المقدمة من الطالب عبد _ الحيتاني من اليمن  مشارك مشرفاً  •

 ).مساجد ذي جبله(في موضوع 
ص[ادق م[ن جمھوري[ة  مشرفاً علي رسالة الماجستير المقدمة من الطالب العزي[ز ب[ن •

 ).الفنون ا@س�مية في المغرب(موريتانيا في موضوع 
صالح بن محمد خطابي م[ن المملك[ة العربي[ة الس[عودية  بعضو لجنة المناقشة للطال •

جامع[ة )المن[ورة  ا@عمال الخشبية ف[ي العم[ارة التقليدي[ة بمنطق[ة المدين[ة(في موضوع 
 .ا@ثار قسم –كلية السياحة وا#ثار  –الملك سعود 

ا@عمال الخشبيه في العصر "عضو لجنة المناقشه للطالب محمد السيد  في موضوع  •

 جامعة حلوان" ا@س�مي

كلي[[ة –مش[[رف مش[[ارك عل[[ى رس[[الة الماجس[[تير المقدم[[ه م[[ن الطالب[[ه نريم[[ان كم[[ال  •

 "ا@ساليب الفنيه في تصميمات المشربيات" -الفنون التطبيقية
جامع[ة –لة الدكتوراه المقدمه م[ن الطالب[ه حص[ة الش[مري عضو لجنة المناقشه لرسا •

 "عمارة الجوف" في موضوع  -الملك سعود
لرسالة الماجستير للطالب عبد ال[رحمن ج[ار _ ف[ي جمھوري[ة  عضو لجنة المناقشة •

عم[[ائر مدين[ة س[� الديني[ة ب[[اليمن خ[�ل العص[ر ا@س[�مي حت[[ي (ال[يمن ف[ي موض[وع 
 )سة اثرية حضارية  نھاية العصر العثماني درا

م[[ن جمھوري[[ة  س[[الة ال[[دكتوراة للطال[[ب محم[[د الخ�ص[[ىعض[[و لجن[[ة المناقش[[ة لر •

 ).حفائر ميناء مدينة بجايه(الجزائر في موضوع 
  

        - - - - ::::العلمية  العلمية  العلمية  العلمية          والمهاموالمهاموالمهاموالمهام        عضوية اللجانعضوية اللجانعضوية اللجانعضوية اللجان

  .م 1978عضو بالجمعية التاريخية المصرية من عام  .1
 .م 1990عضو باتحاد المؤرخين العرب  .2
 .م1990السعودية للدراسات ا1ثرية  عضو بالجمعية .3
  .م 1993عضو برابطة جمعية ابن بطوطة بطنجة  .4
  .م1997ساھم في إنشاء وتأسيس جمعية ا#ثاريين العرب  .5
  .1997عضو اللجنة المنظمة @حتفالية جامعة القاھرة باليوبيل الذھبي  .6
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 .م 1997التطوير عضو مركز فقيه لZبحاث و .7
  .م1998جمعية ا#ثاريين العرب منذ تولى مسئولية ا1مين العام ل .8
عضو مجلس إدارة مركز صيانة ا#ثار والمخطوطات و مقتنيات المتاحف بكلية  .9

 .م 1999جامعة القاھرة  –ا#ثار 
 .م 2001المستشار العلمي لمعھد التراث الوطني بالجمھورية العربية التونسية  .10
 .م2002عضو لجنة القدس المنبثقة عن جامعة الدول العربية  .11
 .م 2003تولى مسئولية أمين ا@تحاد العام لCثاريين العرب منذ  .12
رئيس وفد ا#ثاريين العرب لدى جامعة الدول العربية في بحث قضية آثار العراق  .13

 .م2003عام 
ممثل مصر والمجلس ا1على لCثار في مؤتمر رؤساء دوائر ا#ثار العربية الذي  .14

 .م2003عقد بدمشق 
  .م2003مكتبة جمعية ا#ثاريين العرب عام ساھم في إنشاء وتأسيس  .15
  .  م2004عضو لجنة تسجيل التراث المصري بالمجلس ا1على لCثار  .16
م بالمجلس 2004عضو لجنة المحافظة على التراث المعماري المصري في عام  .17

  .ا1على لCثار
وحتى م 2005عام من )  كسو1لا( ظمة العربية للثقافة والعلوم المن ستشارىخبير إ .18

  .ا@ن
رئيس وفد المجلس العربي وجمعية ا#ثاريين العرب لدى الجمھورية التونسية  .19

لتقديم درع ا#ثاريين العرب إلي فخامة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس 
 .الجمھورية التونسية

وحتى  1998عمال مؤتمرات ا#ثاريين العرب من عام رئيس اللجنة المنظمة 1 .20
   .ا@ن
ھـ و حتى 1412والخطط بلجنة ا#ثار والمتاحف من عام  عضو لجنة الترقيات .21

  .  الرياض –جامعة الملك سعود  سياحةا#ثار وال بكليةھـ 1414عام 
عضو لجان الترقية والتحكيم الخاصة بترقية ا1ساتذة وا1ساتذة المساعدون بكلية  .22

  .حتى ا@ن 2004من  مكة المكرمة –الدراسات العليا بجامعة أم القرى 
  .حتى ا#ن 2006من  جنة النشر العلمي بالمجلس ا1على لCثارعضو ل .23
ل`تحاد العام لCثاريين  مدير مركز الدراسات والبحوث وا@ستشارات ا@ثرية .24

  .العرب
  .مدير تحرير مجلة ا#ثاريين العرب .25
الدورة الثامنة عشر لمؤتمر  فى بتمثيل مصركلف من قبل السيد وزير الثقافة  .26

تعزيز مواقع التراث " ىضاري بالوطن العربي وموضوعھا الرئيسا@ثار والتراث الح
في قائمة التراث العالمي والتي عقدت بمدينة الجزائر من "الثقافي العربي

 .م23/11/2007م الى 18/11/2007
منسق عام للجان الترقيه بالمجلس ا@على للجامعات للجنه ا@ثار ا@س�ميه   .27

  .وحتى ا@ن م2008
على المبانى التراثيه التابعه للسيد رئيس الوزراء بجمھوريه  اتلتظلمعضو لجنه ا .28

 .م2008مصر 
  .العرب بإتحاد المحامين عضو بلجنة المتابعة لھيئة التعبئة الشعبية .29
 .مؤسسة القدس الدوليةبعضو  .30
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 والمتاحف واعمال الترميموالمتاحف واعمال الترميموالمتاحف واعمال الترميموالمتاحف واعمال الترميمالخبرات والمشروعات السابقة في مجال االثار الخبرات والمشروعات السابقة في مجال االثار الخبرات والمشروعات السابقة في مجال االثار الخبرات والمشروعات السابقة في مجال االثار     *

من  في القضايا المتعلقة با@ثار واعمال الترميم لمصريةالمحاكم ا خبيراستشاري لدى •

  .حتى ا@ن 2002عام 
        وحتى ا@ن 2004من عام     خبير استشاري لدى جمعية المثمنين المصريين  •

اعداد التقارير العلمية لمجموعة من اثار ى ل�ثار في خبير استشاري للمجلس ا@عل  •

 .م2004بھا عام القاھرة التاريخية وتقييم اعمال الترميم 
كلف من قبل المجلس ا@على ل�ثارباعداد دراسة واستشارة فنية حول جامع العباسي  •

  .م2005بمدينة بورسعيد في عام 
لصالح " تعمير روضات ا1ئمة في العراق"قام بإعداد الدراسات الخاصة بمشروع   •

معماري ا1ستاذ م بالمشاركة مع مركز إحياء التراث ال2006منظمة اليونسكو في عام 
  .صالح لمعي / الدكتور 

باعداد التصاميم الفنية لتمثال ابن بطوطة وكذلك اعمال التنفيذ لصالح معھد  قام  •

  .م2008عام بجمھورية مالي المخطوطات العربية وا@فريقية بمدينة بماكو 
 "سلمالس�م عليك ايھا النيي صلى _ عليه و"باعداد الدراسات الخاصة بمتحف  قام •

  .بالمملكة العربية السعودية لصالح مؤسسة روافد الخيرية م2009بمكة المكرمة لعام 
في اعداد مشروع اعادة تأھيل باب العزب با@شتراك مع مركز احياء تراث  شارك • 

  " .ا@ستاذ الدكتور صالح لمعي"الحضارة ا@س�مية 
وا@تحاد ا@وروبي لقطع اثرية  باعداد دراسة اثرية بالتعاون مع المعھد الفرنسي قام  •

  .بدولة ا@مارات العربية 
باعداد مشروع حول مدينة ذي جبلة ومسجدھا الجامع بالجمھورية اليمنية بتكليف  قام  •

  .من دائرة ا@ثار اليمنية 
لصالح مؤسسة روافد  م2009ي بمكة المكرمة في عام قام بتنفيذ مشروع التراث النبو  •

  .الخيرية
تقرير فني شامل عن حالة متحف الفن  دقبل المجلس ا@على ل�ثار باعدا كلف من  •

  .م2009ا@س�مي قبيل است�مه من الشركة المنفذة @عمال التطوير في عام 
كلف من قبل المجلس ا@على ل�ثار بمشروع عمل البطاقات المتحفية للقطع ا@ثرية  • 

 .  م2010لمتحف الفن ا@س�مي في عام 
ن قبل المجلس ا@على ل�ثار بدراسة المشروع المقدم من الشركة العربية كلف م •

  .م2010عام " يدانس فايننشالجا"ا@ستثمارية لتطوير واحياء منطقة باب العزب 
حضاري التابع لمكتبة بمركز توثيق التراث ال العالم العربيعضو مشروع ذاكرة   •

 .م2010ا&سكندرية 
  :رئاسة اللجان الفنية 

ئيس لجنة فحص واختبار المتقدمين للوظائف الشاغرة 1عضاء ھيئة التدريس ر •

 .م1996بجامعة الملك سعود 
رئيس لجنة المجلس ا@على ل�ثار المكلفة بمعاينة المسجد العباسي ببورسعيد عام  •

  .م2005
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رئيس لجنة المجلس ا@على ل�ثار الخاصة بمعاينة اعمال الترميم بمجموعة ق�وون  •

 .م  2005 عام
رئيس لجنة فحص واختبار المتقدمين للوظائف الشاغرة 1عضاء ھيئة التدريس   •

 .م2006بجامعة اسيوط 
رئيس لجنة فحص واختبار المتقدمين للوظائف الشاغرة 1عضاء ھيئة التدريس  •

 .م2008بجامعة المنوفية 
رئيس الوفد المصري المشارك مع خبراء اليونسكو في مشروع أبراج  •

 .م2008صيرن
المنسق العام لمؤتمر القدس من قبل جامعة الدول العربيه الذي عقد في الدوحه في  •

 2011يناير  19- 17الفتره من 

  :الدور ا�جتماعي في حماية التراث الوطني*
تصدى للعديد من القضايا ا@ثريه فى مصر من أجل الحفاظ علي قدسية التراث  •

  :القضايا ا�ثريه ومن اھمالحضارى المصرى والعربى 
  . جل الحفاظ على س�مة وحرمة القلعةوقف مشروع باب العذب من ا قضية  •

  .وقف مشروع نقل المتحف ا@س�مى قضية  •

  .وقف مشروع بيع قصر البارون بمصر الجديد  قضية  •

  .وقف مشروع ھدم مشيخة ا@زھر بسبب مترو ا@نفاق قضية  •

  .بأبراج نصير  قلعهالتصدى لمشروع ابراج القضية   •

  .التصدى @عمال السطو على ا@ثار ا@س�ميهقضية   •

مشروع القلعه المعروف  رئيس الوفد المصري المشارك مع خبراء اليونسكو في  •

  .بابراج نصير
  :وعلى مستوى قضايا التراث العربي*
  .المكلف من قبل جامعة الدول العربيهرئيس وفد ا@ثاريين العرب   •

  .ى ل�عتداءات ا@سرائيليه على اثار لبنانالتصد •

  .التصدى ل�عتداءات ا@سرائيليه على اثار القدس  •

  .التعريف بمخاطر الحفائر ا@سرائيليه على س�مة المسجد ا@قصى  •

تقدم بمشروع الضمانه الدولية لحماية المسجد ا@قصى لدا المنظمات الدوليه وا@قليميه   •

    .2007 ربواتحاد المحامين الع
وثيقة القدس بالجماھيرية الليبية بعد ان وقع عليھا اكثر من خمسمائة اثري  بإعدادقام   •

  .م2009 يمثلون اقطار الوطن العربي من المحيط الى الخليج
  : النشاط ا�ع�مى

 .م2009عن تراث مصر بدون مقابل عام  برنامج تلفزيونى 15قمت بتسجيل   •

ية لصالح قناة الجزيرة عن تاريخ المساجد ا@ثر زيونيةبرامج تلفقمت بتسجيل   •

 .الوثائقية
 .BBCقمت بتسجيل فيلم وثائقى عن المصحف الشريف لصالح محطة   •
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 .BBCقمت بتسجيل فيلم وثائقى عن الخط العربى لصالح محطة   •

قمت بتسجيل فيلم وثائقى حول التعديات ا&سرائيلية على القدس الشريف، لصالح   •

 .م2009تلفزيون المصرى عام ال
قمت بتسجيل برنامج خاص فى ث�ثين حلقة عن سحر المكان لصالح التليفزيون   •

 .المصرى 
ذاعى عن التراث الحضارى فى مصر وتونس برنامج إ قمت بأعداد وتقديم أكثر من  •

 .والمغرب وعمان واليمن والسعودية 
 :الجوائز وشھادات التقدير

  @فضل اطروحة دكتوراه في اثار المغرب م1986ن الثاني عام جائزة الملك الحس  •

  م1998حصل على شھادة تقدير من جامعة القاھره   •

  .م2004حصل على جائزة القدس الدوليه من الھيئة الدولية لحماية القدس   •

  .م2005حصل على شھادة تقدير من اتحاد المحامين العرب   •

  .م2006الجامعات العربيه صل على شھادة تقدير من اتحاد ح  •

  .م2009حصل على شھادة تقدير من نقابة ا@طباء عام   •

  .م2009حصل على جائزة حماية التراث من جمعية محبي المحميات الطبيعيه   •

  .م2012حصل على درع التفوق من جامعة محمد ا@ول المغربيه   •

 .م2014 عام حصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم ا&جتماعية وا&نسانية •

  
 


