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الغرية الزاتيت

للذكتوس  /حممذ محضة إمسبعيل احلذاد

أعتبر اآلثبس و احلضبسة اإلعماييت صخص
والعمبسة والفه اإلعمايي صخص

عب

دقيق

وعميذ كليت اآلثبس– جبيعت القبهشة

وسئيظ جملظ إداسة يشكض صيبوت اآلثبس واملخطوطبث ويقتىيبث املتبحف
وعضو جملظ إداسة اجمللظ األعلي لآلثبس بوصاسة اآلثبس

وعضو جملظ إداسة اجلمعيت املصشيت للذساعبث التبسخييت

ك

وسئيظ جملظ ايىبء يؤعغت يصش املغتقبل للرتاث والتىميت واالبتكبس

(عـوانكاؾؿراسالتكواالستفساراتكواؾعـوانكاؾدائم) :ك
كمية اآلثار – جامعة القاىرة – قسـ اآلثار اإلسبلمية

الجيزة – مكتب بريد األكرماف -الرقـ البريدل 11613
ؿوباقلك:ذ (11115137411القاىرة )
ؿؽتبك:ك- 35675611ذذ35675611ذ ذ
ػاؽس:ذ( 35718118القاىرة)
اؾؽودك( 11111 :القاىرة) ذ
اؾبرقدكاإلؾؽتروـيك:

dr_mhamza2000@yahoo.com

Hamzahadad@gmail.com .
ك

غاؾبقةةةةبكاؾبوةةةةوثكواؾؿاؾفةةةةاتكؾمةةةةاوبكاؾسةةةةقرةكؿـ ةةةةورةك ؾؽتروـقةةةةاك ك
ػيكبـككاؾؿعؾوؿاتكاؾعربيك" أسك زاد "ك(ك Ask zadك) ك
 http:/ www.ask zad.com.ك
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اؾبقاـاتكاؾ خمقبك:ك ك
االسم :أ.د .محمد حمزة إسماعيؿ الحداد
اؾتخمصكاؾعامك :أستاذ اآلثار كالحضارة اإلسبلمية
اؾتخمصكاؾدؼققك:أستاذ العمارة كالفف اإلسبلمي
تارقخكوؿولكاؾؿقالدك1959/9/18 :ـ – الغربية
اؾواؾبكاالجتؿاعقةبك :متزوج ويعول

ا
أوالك(:اؾؿةةافالتكاؾدراسةةقبكاؾوامةةلكعؾقكةةاكؿةةنكؽكؾقةةبكاارةةارك–كجاؿعةةبك
اؾقافرة)ك :ك
 – 1ليسانس آثار قسـ اآلثار اإلسػبلمية دكر مػايك 1981ـ بتقػدير عػاـ جيػد جػدان
مع مرتبة الشرؼ.

 – 1ماجسػػػتير فػػػي اآلثػػػار اإلسػػػبلمية فػػػي 1987/8/11ـ بتقػػػدير ممتػػػاز ككػػػاف
مكضػػػػكع الرسػػػػالة «قرافػػػػة القػػػػاىرة فػػػػي عصػػػػر سػػػػبلطيف المماليػػػػؾ »دراسػػػػة
حضارية أثرية.

 – 3دكتػػػك ارة فػػػي اآلثػػػار اإلسػػػبلمية فػػػي 1991/9/11ـ بمرتبػػػة الشػػػرؼ األكلػػػى
ككػػػػاف مكضػػػػكع الرسػػػػالة «الطػػػػراز المصػػػػرم لعمػػػػائر القػػػػاىرة الدينيػػػػة خػػػػبلؿ
العصر العثماني»دراسة معمارية كفنية مقارنة .

كراـقاك(:اؾتسؾسلكاؾوظقفي) :ك
 – 1معيد بقسـ اآلثار اإلسبلمية بكمية اآلثار مف 1981/11/14ـ.
 – 1مدرس مساعد بقسـ اآلثار اإلسبلمية بكمية اآلثار مف 1987/9/11ـ.
 – 3مػػػدرس اآلثػػػار كالحضػػػارة اإلسػػػبلمية بقسػػػـ اآلثػػػار اإلسػػػبلمية بكميػػػة اآلثػػػار
مف 1991/11/31ـ.

 -4أستاذ مساعد اآلثػار كالحضػارة اإلسػبلمية بقسػـ اآلثػار اإلسػبلمية بكميػة اآلثػار
مف 1995/11/31ـ.
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 -5أسػػػػػػتاذ مشػػػػػػارؾ بقسػػػػػػـ اآلثػػػػػػار كالمتػػػػػػاحؼ بكميػػػػػػة اآلداب – جامعػػػػػػة الممػػػػػػؾ سػػػػػػعكد
مػػػػػف 1417/5/1ىػػػػػػ  /المكافػػػػػؽ 1996/9/14ـ إلػػػػػي 1411/5/15ىػػػػػػ  /المكافػػػػػؽ

1111/8/15ـ.

 – 6أسػػتاذ زائػػر بقسػػـ التػػاري
1113/8/31ـ.

ػ كميػػة اآلداب ػ جامعػػة الككيػػت مػػف 1111/9/15ـ إلػػي

 -7أسػػػػػػػػػػتاذ اآلثػػػػػػػػػػار كالحضػػػػػػػػػػارة اإلسػػػػػػػػػػبلمية بكميػػػػػػػػػػة اآلثػػػػػػػػػػار – جامعػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػاىرة
مف 1111/1/17ـ

 -8ككيػػػػؿ كميػػػػة اآلثػػػػار لشػػػػئكف التعمػػػػيـ كالطػػػػبلب( 6سػػػػنكات) مػػػػف 1115/1/14ـ إلػػػػى
1111/5/7ـ.

 -9مستشػػػار األنشػػػطة الطبلبيػػػة بكميػػػة اآلثػػػار – جامعػػػة القػػػاىرة مػػػف 1118/9/18ـ إلػػػى
1111/5/7ـ.

 -11أكؿ رئيس منتحب لمجمس قسـ اآلثار اإلسبلمية بكمية االثار -جامعة القػاىرة مػف
1111-9-16ـ.

 -11أكؿ عميد منتخب بكمية اآلثار -جامعة القاىرة مف 1111/11/3ـ .
 -11قػػػائـ باعمػػػاؿ رئػػػيس مجمػػػس قسػػػـ التػػػرميـ بكميػػػة اآلثػػػار – جامعػػػة القػػػاىرة مػػػف
1111/6/17ـ إلى 1111/7/31ـ.
 -13قائـ باعماؿ ككيؿ كمية اآلثار لشئكف الدراسػات العميػا كالبحػكث مػف 1111/8/1ـ
إلى 1111/11/16ـ.

 -14قػػػائـ باعمػػػاؿ رئػػػيس مجمػػػس قسػػػـ اآلثػػػار اليكنانيػػػة كالركمانيػػػة المسػػػتحدث فػػػي
1113/9/1ـ.
 -15مسػػػاعد رئػػػيس جامعػػػة القػػػاىرة لشػػػئكف المػػػدف الجامعيػػػة كمتابعػػػة أعماليػػػا مػػػف
1113/11/7ـ.
 -16مسػػػاعد رئػػػيس جامعػػػة القػػػاىرة لشػػػئكف المػػػدف الجامعيػػػة كمتابعػػػة اعماليػػػا مػػػف
1114/8/18ـ.

 -18قائـ باعماؿ عميد الكمية لمدة عاـ اعتبا ارن مف 1114/11/3ـ.

 -19تػػـ تجديػػد تعيػػيف سػػيادتو قائمػان باعمػػاؿ عميػػد الكميػػة لحػػيف اتخػػاذ إجػراءات اختيػػار
عميد جديد اعتبا ارن مف 1115/11/3ـ.
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 -11مسػػػاعد رئػػػيس جامعػػػة القػػػاىرة لشػػػئكف المػػػدف الجامعيػػػة كمتابعػػػة أعماليػػػا مػػػف
1115/11/11ـ حتى 1116/7/31ـ.
ك

ا
تببع ثبويب  :تقشيش يوجض عه يب مت إجنبصي يىز فرتة إوتخببي وتعييىي عميذ الكليت
يف  7100/00/3وحىت :7102/3/30

ك

تطويش الربايج الذساعيت مبشحلتي البكبلوسيوط والذساعبث العليب علي الىحو التبيل:

-

تغيير مسمى منح الدرجة الجامعية األولى من ليسانس إلى بكالوريوس.

-

تغيير نظام الدراسة إلى نظام الساعات المعتمدة.

-

استحداث قسم جديد ألول مرة بكمية اآلثار-جامعة القاىرة وىو قسم اآلثار اليونانية

الرومانية.

استحداث ( )3برامج جديدة بالمغة العربية مع البرامج الثالثة السابقة ليصبح عددىا ()6
فضالً عن استحداث ( )6برامج متميزة بالمغة اإلنجميزية ألول مرة بدءاً من العام

الجامعي 3102/3103م .

-

فوز الكمية وحصوليا عمى مشروع السيكاب من الييئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد

-

وضع المعايير األكاديمية لمرحمة البكالوريوس والدراسات العميا ،واعتمادىا من مجمس

-

تغيير نظام الدراسة في الدراسات العميا إلى نظام الساعات المعتمدة ومن ثم تطوير

بو ازرة التعميم العالي.

الجامعة بتاريخ 3103/3/32م.

الدبمومات القائمة وعددىا ( )2دبمومات وفقاً ليذا النظام مع إستحداث ( )03دبموماً جديداً
وفق نظام الساعات المعتمدة ومنيا دبموم الدراسات اليونانية الرومانية  )2( +دبمومات

متخصصة و ( )2دبمومات مينية كذلؾ عمى النحك التالي:
*دبموم آثار شبو الجزيرة والخميج العربي

*دبموم آثار البحر المتوسط

* دبموم آثار المشرق اإلسالمي
*دبموم آثار المغرب واآلندلس

*دبموم ترميم وصيانة اآلثار العضوية
*دبموم ترميم وصيانة اآلثار غير العضوية

*دبموم الترميم المعماري والحفاظ عمى المباني والمواقع اآلثرية )
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-

استحداث عدد ( )2دبمومات مينية كىي كالتالي:
* دبموم الحفائر.
* دبموم الخطوط المصرية القديمة والقبطية.

* دبموم إدارة المواقع اآلثرية.

* دبموم .Lecture course on Egypt through Ages
حيث تيدف ىذه الدبمومات المينية إلى:

 توفير فرص التنمية المينية لخريجي كميات اآلثار وأقسام اآلثار بكميات اآلداب
ألعمال وميام يتطمبيا سوق العمل وتوفير واعداد فرص التأىيل الميني لمحاصمين

عمى الدرجة الجامعية األخرى في مجاالت أخرى تخصصية يتطمبيا سوق العمل.
-

بمغ عدد برامج الماجستير ( 02ماجستير) في تخصصات اآلثار المختمفة باإلضافة إلى

برنامج ماجستير مشترك مع كمية العموم – جامعة كولون األلمانية في تخصص عموم

البيئة اآلثرية .
-

بمغ عدد برامج الدكتوراه ( 02دكتوراه) في تخصصات اآلثار المختمفة.

-

ميكنة األداء بين اإلدارات المختمفة واعداد قاعدة بيانات.

-

تطبيق نظام الباركود عمى نتائج الفرق الدراسية ألول مرة بالكمية (دور مايو 3103م).
تحويل مدرج السيد أ.د /زكي محمد حسن إلى قاعة مؤتمرات دولية وافتتاحو في

3102/9/01م.

-

تأىيل وتدريب الموظفين.

-

الموافقة عمى تعمية مبنى الدراسات المتحفية.

-

النشر الدولي.

تعمية المبنى الجديد بكمية اآلثار (مبنى الربع) والربط بينو وبين مبنى الدراسات المتحفية

بساباط (جسر).

-

إنشاء مركز لتصوير الكتب والمذكرات الجامعية.

-

تفعيل وتنشيط الموسم الثقافي لمكمية.

-

إنشاء ورشة لتجميد الكتب.

إستحداث السيمنار العممي لقسم اآلثار اإلسالمية بالكمية ألول مرة وذلك بالتعاون مع
الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية بمدينة نصر .

زيادة وتنمية موارد الكمية عن طريق إقامة معارض وقد تم إدخال مبمغ "("092111

مائة وأربعة وتسعون ألف جنيياً مصرياً) حتى اآلن.
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-

زيادة وتنمية موارد مركز صيانة اآلثار بالكمية عن طريق مشروعات الصيانة والترميم
داخل الجامعة وخارجيا.

وضع حجر األساس لمركز الدراسات األثرية والتراث العالمي باألقصر في

3102/9/30م.

 -صدور قرار رئيس الجامعة رقم ( )930لسنة 3103م بتاريخ 3103/9/01م والخاص

بصيانة وترميم واعادة تأىيل المبنى التاريخي بأرض بين السرايات ليكون متحف كمية اآلثار

-

الجديد.

الشروع في إنشاء مبنى كمية اآلثار الجديد المعروف بمبنى الربع الثاني.

إقامة العديد من المؤتمرات الدولية الناجحة بالكمية (ماقبل التاريخ -الشرق اإلسالمي-

مصر ودول البحر المتوسط)؛فضالً عن ندوات اليوم الواحد والمؤتمرات الصحفية التي
تعالج الكثير من قضايا اآلثار.

ك
راؾرةةاك(:كاؾجةةوائزكاؾعؾؿقةةبكواؾؿةةـاكاؾدراسةةقبكواؾةةدروعكو ةةكاداتكاؾتقةةدقرك
و وتفاؾقاتكتؽرقمكماوبكاؾسقرةك)ك :ك
 إحتفاليػػة تكػػريـ كشػػيادة تقػػدير كجػػائزة ماليػػة مػػف األسػػتاذ الػػدكتكر /محمػػدمصػػطفى نجيػػب بقبػػة كخانقػػاه السػػمطاف الغػػكرم بالغكريػػة لكػػكني أكؿ دفعػػة
مػػػايك 1981ـ كلتفػػػكقي كحصػػػكلي عمػػػى تقػػػدير امتيػػػاز فػػػي مػػػادة (العمػػػارة
اإلسبلمية) ،كذلؾ في 1981/11/14ـ.

 الجائزة األكلى في التاري كاآلثار اإلسبلمية مف لجنػة التػاري كاآلثػار بػالمجمساألعمى لمثقافة  ،كزارة الثقافة – ج.ـ.ع ،في . 1989/4/15

 الترشيح عمػى المنحػة الدراسػية المقدمػة مػف االتحػاد الػكطني اليابػاني بالتعػاكفمع منظمة اليكنسكك كبتمكيؿ مف الرساـ الياباني الػدكتكر /ىيريامػا  ،كذلػؾ فػي
إطػػار مشػػركع الدراسػػة الشػػاممة لطػػرؽ الحريػػر عػػاـ 1991/1991ـ (مكافقػػة

مجمس الكمية بتاري 1991/4/9ـ).

 الترشيح عمى منحة المجمس الثقافي البريطاني كالمقدمة مف معيد اآلثار بمنػدفعاـ 1993/1991ـ (مكافقة مجمس الكمية بتاري 1991/1/18ـ).
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 إحتفالية تكريـ كشيادة تقدير مف كميػة اآلداب – جامعػة الممػؾ سػعكد بالريػاضتقدي ارن كعرفانان بالدكر األكاديمي المتميز كالعطػاء المتكاصػؿ كدعػـ مسػيرة التقػدـ
العممي بقسـ اآلثار كالمتاحؼ بكمية اآلداب مؤرخة في 1111/5/11ـ

 إحتفاليػػة تكػػريـ كشػػيادة تقػػدير كدرع جامعػػة الككيػػت مػػف جمعيػػة أعضػػاء ىيئػػةالتػػػدريس بجامعػػػة الككيػػػت تقػػػدي ارن كعرفانػػػان لمػػػدكر األكػػػاديمي المتميػػػز كالعطػػػاء

المتكاصؿ بجامعة الككيت مؤرخة في . 1113/5/13

 إحتفالية تكريـ كشيادة تقدير مف قبؿ صالكف غػازم الثقػافي العربػي فػي دكرتػوالسادسػػػة عشػػػرة مسػػػاء األربعػػػاء  11رجػػػب 1418ىػػػػ  /المكافػػػؽ  15يكليػػػك
1117ـ بقاعة ببل از – فندؽ فكرسػيزكف – جػاردف سػيتي بالقػاىرة كذلػؾ تقػدي ارن
لمػػدكر البػػارز فػػي مجػػاؿ الفكػػر التػػاريخي كاإلبػػداع األثػػرم ك الفنػػي كاألكػػاديمي
كعرفانان بفضمو كتميزه في مسيرة منظكمة الثقافة العربيػة كترسػيخان لقػيـ األبػداع

الحر كدافعان لمزيد مف التقدـ كالعطاء .

 إحتفالية تكريـ ككساـ ندكة الثقافة كالعمػكـ التابعػة لمػديكاف األميػرل بػدبي بدكلػةاإلمارات العربية المتحدة في يكـ الثبلثاء المكافؽ 1119/11/17ـ .
 إحتفاليػػة تكػػريـ كمػػنح درع جامعػػة القػػاىرة مػػف األسػػتاذ الػػدكتكر  /حسػػاـ كامػػؿرئيس الجامعة بقاعة أحمػد لطفػي السػيد بحضػكر السػادة نػكاب رئػيس الجامعػة
كككػػبلء كميػػات الجامعػػة لشػػئكف التعمػػيـ كالطػػبلب  ،كذلػػؾ يػػكـ األحػػد المكافػػؽ
1111/11/11ـ.

 احتفالية تكريـ كشيادة شكر كتقدير مف مركز دراسات العػالـ اإلسػبلمي بجامعػةآؿ البيػػت بالمممكػػة األردنيػػة الياشػػمية لممشػػاركة فػػي نجػػاح فعاليػػات المػػؤتمر
الدكلي بعنكاف « :صكرة العػالـ اإلسػبلمي فػي كتػاب سػياحت نامػو آكليػا جمبػي»

كالمنعقد فػي الفتػرة مػف  15-13محػرـ 1431ىػػ المكافػؽ 11-18كػانكف أكؿ
(ديسمبر)1111ـ .في رحاب جامعة آؿ البيت بالمفرؽ.
 -احتفاليػػة تكػػريـ مػػف المركػػز المصػػرم لمدراسػػات السياسػػية كالتنمكيػػة  ،كذلػػؾ "

تقدي ارن لدكركـ الثقافي التنكيرم المتميز الذم تحرصكف دكمان عمى القياـ بو عمػى
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أكمؿ كجو كىك الدكر الػذم تشػيد بػو الييئػات كالمؤسسػات الحككميػة المختمفػة
سػػػػػكاء فػػػػػي داخػػػػػؿ الػػػػػكطف أك خارجػػػػػو" كذلػػػػػؾ يػػػػػكـ األربعػػػػػاء المكافػػػػػؽ 14
نكفمبر1111ـ بمقر المنتدل الثقافي المصرم  1111شارع أكزكريس بجاردف
سيتي بالقاىرة.

 إحتفاليػػة تكػػريـ كشػػيادة تقػػدير مػػف قبػػؿ جامعػػة القػػاىرة كمشػػرؼ عمػػى أفضػػؿرسػػالة دكتػػكراه عمػػى مسػػتكل الكميػػة لمعػػاـ الجػػامعي 1111/1111ـ ،.كذلػػؾ
بقاعة االحتفاالت الكبرل بجامعة القاىرة يكـ االحد المكافؽ 1111/11/4ـ

 شػػيادة تقػػدير كدرع المػػؤتمر الػػدكلي األكؿ لعصػػكر مػػا قبػػؿ التػػاري فػػي الػػكطفالعربػػػػػي الػػػػػذم عقدتػػػػػو كميػػػػػة اآلثػػػػػار -جامعػػػػػة القػػػػػاىرة فػػػػػي الفتػػػػػرة -15

1111/11/19ـ.

 احتفاليػػػة تكػػػريـ كشػػػيادة تقػػػدير مػػػف جمعيػػػة الػػػكادم المقػػػدس بسػػػانت كػػػاتريفمحافظػػة جنػػكب سػػيناء لممشػػاركة فػػي ميرجػػاف سػػانت كػػاتريف لػػدعـ كتنشػػيط

السياحة بالمحافظة يكـ السبت المكافؽ  13مارس 1113ـ .

 احتفالية تكريـ كشيادة تقدير لممساىمة في نجاح الدكرة التدريبية التي عقػدتياالكميػػة لتػػدريب أعضػػاءىا مػػف ىيئػػة التػػدريس كالييئػػة المعاكنػػة عمػػى التقنيػػات
الحديثػػة المسػػتخدمة فػػي مجػػاؿ البحػػث كالنشػػر العممػػي كذلػػؾ فػػي إطػػار التعػػاكف

بيف كمية اآلثار-جامعة القاىرة كقسػـ اآلثػار المصػرية القديمػة بجامعػة تػكبنجف
األلمانية فػي الفتػرة مػف  14مػارس إلػى  4أبريػؿ 1113ـ  ،كذلػؾ يػكـ االثنػيف

المكافؽ 1113/4/4ـ.

 شيادة شكر ك تقدير مػف قسػـ التػاري بكميػة اآلداب – جامعػة المنيػا لممشػاركةفي إنجػاح فعاليػات نػدكة المػذكرات الشخصػية كالسػير التػي أقاميػا قسػـ التػاري

يكمي الثبلثاء كاألربعاء المكافؽ 16ك  17أبريؿ 1113ـ.

 شػػيادة شػػكر كتقػػدير مػػف قسػػـ اآلثػػار اإلسػػبلمية كميػػة اآلثػػار –جامعػػة القػػاىرةلممشاركة الفعالة كالجيكد المخمصة لنجاح سمينار االثار اإلسبلمية الذم يقيمو
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القسـ بالتعاكف مع الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية بمقر الجمعية  ،كذلػؾ
يكـ السبت المكافؽ 1113/5/18ـ.
 درع كحػػدة متحػػدم االعاقػػة بجامعػػة القػػاىرة لممسػػاىمة كالمشػػاركة البنػػاءة فػػينجاح فاعميات االحتفاؿ باليكـ العالمي لبلعاقة في .1116/11/15

 شيادة تقدير مف أ .د جابر جػاد نصػار رئػيس جامعػة القػاىرة لممشػاركة البنػاءةفي فاعميػات برنػامج المرحمػة الثالثػة مػف جامعػة الطفػؿ فػي الفتػرة مػف  14الػي

 31اغسطس .1116

ك
رابعاك(:كاؾخبرةكاألؽادقؿقبكواؾتدرقسقبك) :ك
قػػاـ صػػاحب السػػيرة بتػػدريس العديػػد مػػف الم ػكاد كالمقػػررات التػػي تغطػػي غالبيػػة
مقػػػػػررات التػػػػػاري كالحضػػػػػارة كاآلثػػػػػار اإلسػػػػػبلمية ( 64مقػػػػػر ارن بػػػػػالمغتيف العربيػػػػػة

كاإلنجميزية) في كؿ مف جامعة القاىرة (الجامعة األـ كبفرعييػا آنػذاؾ الفيػكـ كبنػي
سػػكيؼ) كجامعػػة الممػػؾ سػػعكد بالريػػاض كجامعػػة الككيػػت بكميػػات اآلثػػار ك اآلداب
كالسػػياحة كالفنػػادؽ( مرحمػػة الميسػػانس أك البكػػالكريكس كمرحمػػة الدراسػػات العمي ػا )
كمف ىذه كتمؾ كؿ مف:

-1

الحضارة العربية اإلسبلمية (كمية اآلداب – جامعة الككيت).

-1

الحضػػػػارة العربيػػػػة اإلسػػػػبلمية (بالمغػػػػة اإلنجميزيػػػػة) (كميػػػػة اآلداب -جامعػػػػة

-3

أثر الحضارات القديمة في الحضػارة اإلسػبلمية (كميػة اآلداب -جامعػة الممػؾ

الككيت).

سعكد بالرياض).
-4

تػػػاري الػػػدكؿ اإلسػػػبلمية كحضػػػارتيا (كميػػػة اآلداب -جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعكد
بالرياض) .

-5
-6

اآلثار كالحضارة اإلسبلمية (كمية اآلثار ككمية اآلداب – جامعة القاىرة) .

الفنػػػكف كالحضػػػارة اإلسػػػبلمية (قسػػػـ المغػػػة العربيػػػة بكميػػػة اآلداب – جامعػػػة

القاىرة) .
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-7

تاري إسبلمي (مكضكع خاص) السنة التمييدية لمماجستير .

-8

تػػػاري مصػػػر منػػػذ الفػػػتح العربػػػي اإلسػػػبلمي حتػػػى نيايػػػة العصػػػر الفػػػاطمى

-9

( جامعة القاىرة – فرع الخرطكـ ).
تاري الدكلة األمكية.

 -11تاري الدكلة العباسية .
 -11تاري المشرؽ اإلسبلمي .
 -11تاري المغرب اإلسبلمي .
 -13تاري مصر اإلسبلمية .
 -14تاري األيكبييف كالمماليؾ .
 -15تاري العثمانييف .

 -16التطكر كالتغير الثقافياف .
 -17تاري إسبلمي (الفصؿ الدراسي الصيفي) أكاديمية طيبة 1118ـ .
 -18رسالة قصيرة كمنيج بحث .

 -19نصكص أثرية بمغة أكربية حديثة ( المغة اإلنجميزية ).
 -11عمـ اآلثار .

 -11فف المتاحؼ كالحفائر اآلثرية.
 -11اآلثار االسبلمية في شرؽ أفريقيا كغربيا .
 -13الفنكف الزخرفية اإلسبلمية.

 -14العمارة اإلسبلمية المبكرة ( خبلؿ العصريف األمكم كالعباسي ).
 -15العمارة العثمانية.
 -16العمارة االسبلمية في المغرب كاألندلس.

 -17العمارة في صدر اإلسبلـ كالعصر األمكم .
 -18العمارة العباسية.
 -19الفف كالعمارة في المشرؽ اإلسبلمي.
 -31الفف كالعمارة في المغرب كاألندلس.
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 -31العمارة اإلسبلمية في العصريف األيكبي كالمممككي.
 -31العمارة السمجكقية كالعثمانية .
 -33عمارة إسبلمية ( مكضكع خاص ).
 -34أصكؿ العمارة اإلسبلمية .
 -35الفنكف اإلسبلمية.
 -36الفنػػكف اإليرانيػػة لطمبػػة قسػػـ المغػػات الشػػرقية بكميػػة اآلداب -جامعػػة القػػاىرة
(1993/1991ـ).

 -37فنكف إسبلمية ( مكضكع خاص ).
 -38اثر الفنكف االسبلمية في أكربا .

 -39فنكف الكتاب كالتصكير عند المسمميف.
 -41كتابات اسبلمية .
 -41الخط العربي .

 -41المسكككات االسبلمية.
 -43الفف القبطي .
 -44آثػػػػار مصػػػػر القبطيػػػػة ( كميػػػػة السػػػػياحة كالفنػػػػادؽ بػػػػالفيكـ – الدراسػػػػات العميػػػػا
1115/1114ـ ) .

 -45عمارة إسبلمية كرسـ معمارم.
 -46العمارة اإلسبلمية خبلؿ العصر المممككي .
 -47العمارة في المشػرؽ اإلسػبلمي ( )1مػف الفػتح اإلسػبلمي حتػى أكاخػر القػرف
9ىػ 15 /ـ .

 -48العمػػػارة فػػػي المشػػػرؽ اإلسػػػبلمي ( )1العصػػػر الصػػػفكم كالقاجػػػارم بػػػ يراف
كالعصػػػر الشػػػيباني كمػػػا تػػػبله باسػػػيا الكسػػػطى كالعصػػػر العثمػػػاني كالعصػػػر

المغكلي اليندم في اليند كباكستاف كبنجاالديش .

 -49العمارة في مصر خبلؿ العصر العثماني كعصر محمد عمى كأسرتو .
 -51تاري الفف .
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 -51العمارة اإلسبلمية في العصريف الفاطمي كاأليكبي .
 -51عمارة المغرب كاألندلس (الفرقة الثانية – اآلثار اإلسبلمية).
 -53مػػدخؿ إلػػى آثػػار كحضػػارة مصػػر اإلسػػبلمية (متطمػػب كميػػة إجبػػارم  -طمبػػة
الدبمكمات).

 -54دراسػػة فػػي الكثػػائؽ كالنقػػكش الكتابيػػة (متطمػػب كميػػة إجبػػارم -طمبػػة برنػػامج
الماجستير في اآلثار اإلسبلمية )

 -55السياحة اآلثرية كالتراثية (دبمكـ إدارة المكاقع اآلثرية).
 -56قانكف حماية اآلثار كتداكليا (دبمكـ آثار مصرية -عاـ)
 -57مصػػػادر دراسػػػة آثػػػار كتػػػاري المشػػػرؽ اإلسػػػبلمي (دبمػػػكـ آثػػػار المشػػػرؽ
اإلسبلمي).

 -58العمارة اإلسبلمية في آسيا الصغرل (دبمكـ آثار المشرؽ اإلسبلمي).
 -59التاري اإلسبلمي في آسيا الصغرل (دبمكـ آثار المشرؽ اإلسبلمي).

 -61دراسة حضارية مقارنة بيف مصر كدكؿ المغػرب اإلسػبلمي كاآلنػدلس (دبمػكـ
آثار المغرب كاآلندلس).
 -61العمػػػػارة اإلسػػػػبلمية فػػػػي تركيػػػػا كالبمقػػػػاف (برنػػػػامج الماجسػػػػتير فػػػػي اآلثػػػػار
اإلسبلمية).

 -61آثػػػار فمسػػػطيف القديمػػػة (برنػػػامج ماجسػػػتير اآلداب -قسػػػـ المغػػػات الشػػػرقية
كآدابيا شعبة المغات كاألمـ السامية كأدابيا – المغة العبرية الحديثة كآدابيػا
– كميػػػة اآلداب -جامعػػػة القػػػاىرة – الفصػػػؿ الدراسػػػي األكؿ لمعػػػاـ الجػػػامعي

1114/1113ـ).

.

 -63الفنكف كاآلثار اإلسبلمية – برنامج الدكتكراه بقسـ المكتبات كالكثائؽ كتقنية
المعمكمات (شعبة الكثائؽ) بكمية اآلداب -جامعة القاىرة – الفصػؿ الدراسػي
الثاني لمعاـ الجامعي 1114/1113ـ كالعاـ الجامعي .1117/1116
 -64قاعة بحث في اآلثار كالحضارة كالتاري (برنامج الماجسػتير – متطمػب كميػة
– الفصؿ الدراسي الصيفي لمعاـ الجامعي 1114/1113ـ.).
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 -65الفنكف كاآلثار اإلسبلمية (برنػامج ماجسػتير فػي اآلداب فػرع تػاري العصػكر
الكسػػػػػػػطى) مقػػػػػػػرر بينػػػػػػػي -الفصػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػي األكؿ لمعػػػػػػػاـ الجػػػػػػػامعي
1115/1114ـ.

 -66العمػػارة القبطيػػة فػػي العصػػر االسػػبلمي ،لطمبػػة دبمػػكـ االثػػار االسػػبلمية لمعػػاـ
الجامعي .1116/1115
 -67منػػػػاىج بحػػػػث لطمبػػػػة دبمػػػػكـ االثػػػػار اليكنانيػػػػة الركمانيػػػػة لمعػػػػاـ الجػػػػامعي
.1116/1115

 -68الطػػرؽ الفنيػػة كالعمميػػة لتػػاري االثػػار ،متطمػػب كميػػة اجبػػارم لطمبػة الدراسػػي
العميػػػػا مرحمػػػػة الػػػػدبمكـ لمعػػػػاـ الجػػػػامعي  1116/1115كالعػػػػاـ الجػػػػامعي

.1117/1116

 -69العمػػػارة العثمانيػػػة فػػػي البمقػػػاف ،متطمػػػب اختيػػػارم لمفرقػػػة الرابعػػػة – اآلثػػػار
االسبلمية لمعاـ الجامعي .1117/1116

ك
خاؿساك(:كاؾخبرةكاإلست ارقبكوكاؾخبرةكاؾؿقداـقبكواالؽت اػاتكاارارقبك
واإلسكاؿاتكاؾوطـقبكواؾقوؿقب)ك :ك
 -المشػػاركة مػػع الخبػػرات العالميػػة فػػي الحفػػاظ عمػػى التػػراث اإلنسػػاني بػػدكؿ

الككمنكلث (مكافقة مجمس الكمية بتاري 1991/9/1ـ) .ك

 استشػػػارم لجنػػػة المعػػػادالت – قطػػػاع الدراسػػػات األدبيػػػة بػػػالمجمس األعمػػػىلمجامعات مف 1111/11/3ـ.

 خبيػػػر متميػػػز بكحػػػدة الترجمػػػة كالنشػػػر الػػػدكلى لمعمػػػكـ االجتماعيػػػة بجامعػػػةالقاىرة (في تخصص اآلثار اإلسبلمية) مف 1111/1/1ـ .

 خبيػػػر منظمػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمتربيػػػة كالعمػػػـ كالثقافػػػة (اليكنسػػػكك – مكتػػػباليكنسػػكك الع ػراؽ فػػى عمػػاف بػػاألردف) إلعػػداد الدراسػػة اإلستشػػارية لمشػػركع
ترميـ كصيانة الركضة العسكرية بسام ار منذ 1119/8/17ـ.
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 خبير منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة (اليكنسكك  -مكتب اليكنسػككالعراؽ في عماف باألردف) كالقياـ بميمة رسػمية إلػى بغػداد كسػام ار ضػمف إطػار
مشركع إعادة بناء سام ار مرقد االماـ العسكرم كانشاء كميػة اآلثػار كالتػرميـ فػي
سام ار كالنجؼ كذلؾ في الفترة مف 1119/6/7-1ـ .

 خبير المنظمة العربية لمتربية كالثقافػة كالعمػكـ (االلكسػك) (تػكنس) لبلسػياـ مػعآخػػريف فػػي تػػاليؼ المكسػػكعة العربيػػة المكسػػكمة بػػػ«الكتػػاب المرجػػع فػػي تػػاري

األمػػة العربيػػة»  ،كق ػد صػػدرت المكسػػكعة فػػي  7مجمػػدات  ،اال لكسػػك  ،تػػكنس
1116ـ .
 خبيػػر منظمػػة االيسيسػػكك لمتربيػػة كالثقافػػة كالعمػػكـ (الربػػاط – المممكػػة المغربيػػة)إلعػػداد مشػػركع متحػػؼ االيسيسػػكك االفتراضػػي لعكاصػػـ الثقافػػة اإلسػػبلمية حػػكؿ

معالـ اآلثار في مدينة اإلسكندرية في العصكر اإلسبلمية ضمف مشػركع متحػؼ
االيسيسػكك االفتراضػػي لعكاصػػـ الثقافػة اإلسػػبلمية حػػكؿ معػالـ اآلثػػار فػػي مدينػػة
اإلسكندرية في العصكر اإلسبلمية ضمف مشػركع متحػؼ االيسيسػكك األفتراضػي

لآلثػػار كالفنػػكف اإلسػػبلمية فػػي الػػدكؿ األعضػػاء بااليسيسػػكك فػػي إطػػار االحتفػاء
باإلسكندرية عاصمة لمثقافة اإلسبلمية لعاـ 1118ـ .

 خبير االيسيسػكك لتاىيػؿ األطػر العاممػة فػي مجػاؿ حمايػة التػراث الثقػافي ضػمفأعمػػاؿ الػػدكرة التدريبيػػة التػػي نظمتيػػا االيسيسػػكك كالجمعيػػة الكطنيػػة المصػػرية
لمتربية كالعمكـ كالثقافة بالقاىرة في الفترة  11-5أبريؿ 1118ـ .

 خبيػػػر االيسيسػػػكك العػػػداد المكسػػػكعة اإلسػػػبلمية المعماريػػػة كالفنيػػػة المكسػػػكمةبػ«التراث المعمارم كفنكف الزخرفة اإلسبلمية»  ،الرباط  ،االيسيسكك.
 اإلشراؼ كمراجعة الترجمة كاعداد كتجييػز كاخػراج النسػخة العربيػة لكتػاب كنػكزمتحػؼ الفػف اإلسػبلمي كالػذم طبػػع بالجامعػة األمريكيػة بالقػاىرة كذلػؾ بمناسػػبة

مئكيػػة متحػػؼ الفػػف اإلسػػبلمي طبقػان لقػرار األمػػيف العػػاـ لممجمػػس األعمػػى لآلثػػار

رقـ  1888بتاري 1118/11/11ـ .
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 عضػػك لجنػػة الخب ػراء لفحػػص القطػػع اآلثريػػة الميربػػة أك المزيفػػة أك المسػػركقةبالمجمس األعمى لآلثار المصرية ككزارة العدؿ المصرية .
-

اكتشػػاؼ قبػػة الجػػبلؿ المحمػػي ( عػػاـ 1995ـ) الرائػػد األكؿ لمتفسػػير الشػػيير

-

االشػػتراؾ فػػي حفػػائر الربػػذة اإلسػػبلمية قػػرب المدينػػة المنػػكرة (مكسػػـ 1417ىػػػ

لمقرآف الكريـ المعركؼ بتفسير الجبلليف كىي مف العصر المممككي الجركسي.

1996/ـ ) مػػع فريػػؽ العمػػؿ بقسػػـ اآلثػػار كالمتػػاحؼ ،بكميػػة اآلداب  -جامعػػة
الممؾ سعكد .

 المشػػػرؼ العػػػاـ عمػػػى حفػػػائر كميػػػة اآلثػػػار بتكنػػػة الجبػػػؿ (محافظػػػة المنيػػػا) مػػػف1111/11/3ـ.

 المشػػػػرؼ العػػػػاـ عمػػػػى حفػػػػائر كميػػػػة اآلثػػػػار بسػػػػقارة (محافظػػػػة الجيػػػػزة) مػػػػف1111/11/3ـ .
 المشرؼ عمى الدكرة التدريبية المكثفة عمى أعماؿ الحفػائر كالتػرميـ لطمبػة كميػةاآلثػػػار فػػػي الفتػػػرة مػػػف 1119/1/31ـ إلػػػى 1119/1/11ـ بػػػالمركز العممػػػي
لآلثار بالقنطرة شرؽ طبقا التفاقية التعاكف العممي مع المجمس األعمى لآلثار.
 التعػػاكف مػػع مركػػز بحػػكث الشػػرطة باكاديميػػة األمػػف – كزارة الداخميػػة مػػف أجػػؿتحقيػػػؽ رسػػػالة المركػػػز كتػػػدعيـ أنشػػػطتو دعمػػػا لمسػػػارات العمػػػؿ الػػػكطني كذلػػػؾ

بالمساىمة في إعػداد كتكثيػؽ بانكرامػا التطػكر التػاريخي لػزم الشػرطة عمػى مػر
العصكر .

 خبير اإليسيسكك المؤطر ألعمػاؿ الػدكرة التدريبيػة اإلقميميػة حػكؿ تكثيػؽ التػراثاإلسػػػبلمي باسػػػتخداـ كسػػػائؿ التكنكلكجيػػػا الحديثػػػة التػػػي عقػػػدتيا اإليسيسػػػكك
بالتعػػاكف مػػع منظمػػة الػػدعكة اإلسػػبلمية بػػالخرطكـ بجميكريػػة السػػكداف الػػدكرة

األكلى في الفترة مف 1111/5/14-11ـ ،كالػدكرة الثانيػة فػي الفتػرة 15-11

سبتمبر 1114ـ
 -المستشار الثقافي لممنظمة العالمية لمكتاب اإلفريقييف كاألسيكييف بالقاىرة.

 المستشار العممي لممنظمة العالمية لمكتاب اإلفريقييف كاألسيكييف بالقاىرة.17

 كاتب صحفي كعضك بالمجمس األعمى لمصحافة (جريدة مصر كالعالـ). اكتشاؼ قبة االميرة فاطمة ابنػة الخػديكم اسػماعيؿ بجبانػة زيػف العابػديف –جنػػػكب القػػػاىرة كتػػػـ تقػػػديـ  presentationامػػػاـ مجمػػػس جامعػػػة القػػػاىرة
المػػكقر ككتابػػة تقريػػر عممػػي لمعػػالي أ .د جػػابر ج ػاد نصػػار رئػػيس الجامعػػة
البراز القيمة التاريخية كاالثرية كالفنية كالسياحية لمقبػة كقػد قػاـ أ .د رئػيس
الجامعػػة بارسػػاؿ ىػػذا التقريػػر الػػي معػػالي أ.د خالػػد العنػػاني كزيػػر اآلثػػار فػػي

 1116/11/18لتسػػجيؿ ىػػذه القبػػو كػػاثر عمػػي اف تقػػكـ الجامعػػة بتػػرميـ
كاصبلح القبة كصيانتيا تكريما الميرة فاطمة عمي مػا قدمتػو النشػاء جامعػة
القاىرة.

 رئػػيس لجنػػة تسػػميـ االقػػبلـ المكتشػػفة بقبػػة الجامعػػة الػػي المكتبػػة المركزيػػةالجديدة كايداعيا بمتحؼ الجامعة الكائف بالمكتبة المركزية بعد ابػراز القيمػة
التاريخيػػػػػػػػػػػػػػة كالفنيػػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػػػذه االقػػػػػػػػػػػػػػبلـ المقػػػػػػػػػػػػػػدـ لمعػػػػػػػػػػػػػػالي أ.

د رئيس الجامعة طبقا لقرار رئيس الجامعػة رقػـ  547لسػنة  1116بتػاري
1116/11/9ـ.

 عضػػك لجنػػة التنسػػيؽ مػػع مؤسسػػة جمعػػة الماجػػد بدكلػػة االمػػارات العربيػػةالمتحدة لمناقشة بركتكككؿ التعاكف بػيف الجامعػة كالمؤسسػة بشػاف المكتبػة
المركزية التراثية بجامعة القاىرة.
 -عضػػػك لجنػػػة خبػػػراء جامعػػػة القػػػاىرة فػػػي تخصصػػػات اليندسػػػة المعماريػػػة

كاليندسػػػة االنشػػػائية كاالثػػػار كالتػػػاري كالفنػػػكف لمعاينػػػة العقػػػار رقػػػـ 141

بشػػػػارع عبػػػػد السػػػػبلـ عػػػػارؼ – زيزينيػػػػا – قسػػػػـ الرمػػػػؿ االسػػػػكندرية فػػػػي
.1116/8/11

 عضك المجنة الدائمة لمحافظة دمياط لحصػر المبػاني كالمنشػات ذات الطػرازالمعمػػارم المتميػػز عمػػي ضػػكء ق ػرار السػػيد محػػافظ دميػػاط رقػػـ  771لسػػنة
 1116بتاري .1116/11/6
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 عضك لجنة خبػراء جامعػة القػاىرة اليندسػة كاالثػار االداب لكتابػة تقريػر فػيالطعػػػػػػػػػػف رقػػػػػػػػػػـ  4981لسػػػػػػػػػػنة  59بجمسػػػػػػػػػػة  1117/1/18بتػػػػػػػػػػاري
.1117/1/13

 عضك لجنة خبػراء جامعػة القػاىرة اليندسػة كاالثػار االداب لكتابػة تقريػر فػيالطعػػػػػػػػػف رقػػػػػػػػػـ  16981لسػػػػػػػػػنة  61بجمسػػػػػػػػػة  1117/1/11بتػػػػػػػػػاري
.1117/1/18

 عضػػك لجنػػة الخب ػراء المتخصصػػيف بكميػػة اآلثػػار – جامعػػة القػػاىرة لمعاينػػةالعقػػار رقػػـ  55بشػػارع دمشػػؽ – ميػػداف الجػػامع – مصػػر الجديػػدة بتػػاري
 1116/11/15كسكؼ يتـ ايداع التقرير بالمحكمػة االداريػة العميػا (الػدائرة
االكلي فحص قبؿ جمسة .)1117/5/17
ك

ك

سادسا(:عضوقبكوؿقرركاؾعدقدكؿنكاؾؾجانكػيكؿجالكتطوقركؼطاعك ئونكاؾتعؾقمك
واؾطةةالبكباؾجاؿعةةب)ك،كوؼطةةاعكاةةادابكبةةاؾؿجؾسكاألعؾةةاكؾؾجاؿعةةاتكوؼطةةاعكؿعافةةدك
اؾسقاوبكوااراركبوزارةكاؾتعؾقمكاؾعاؾي :ك

 ككيؿ كمية اآلثار لشئكف التعميـ كالطبلب مػف 1115-1-14ـ إلػى -5-71111ـ (ست سنكات).

 مستشػػار األنشػػطة الطبلبيػػة بكميػػة اآلثػػار مػػف 1118-9-1ـ إلػػى -5-71111ـ.

 رائد الجمعية العممية لآلثار مػف العػاـ الجػامعي 1995ـ إلػى العػاـ الجػامعي1111ـ.
 أقػػػدـ ككيػػػؿ لشػػػئكف التعمػػػيـ كالطػػػبلب عمػػػى مسػػػتكل الجامعػػػة حتػػػى -5-71111ـ.
 عضػػك كمقػػرر لجػػاف تطػػكير كتعػػديؿ المػكائح الداخميػػة بكميػػات جامعػػة القػػاىرةبمرحمة البكالكريكس كالميسانس في الكميات التالية :
 -كمية اآلداب

 كمية دار العمكـ .19

 كمية اإلعبلـ. كمية اليندسة . كمية الزراعة. -كمية الطب.

 كمية التجارة.عضك لجنة تطكير كميكنة قطاع شئكف التعميـ كالطبلب بالجامعة .

-

 مقػػػػرر لجنػػػػة مشػػػػركع الشػػػػيادة المصػػػػاحبة بكميػػػػات جامعػػػػة القػػػػاىرة فػػػػي1111/7/4ـ.
 عضك كمقرر العديد مف المجاف في مجاؿ تطػكير كتعػديؿ المػكائح كاسػتحداثبػرامج جديػدة (نظػػامي -تعمػيـ مفتػػكح) بمرحمتػي الميسػػانس كالدراسػات العميػػا

بكميات اآلداب كاآلثار بالجامعات المصرية.
 مقرر لجنػة إنشػاء برنػامج تػابع لقسػـ التػاري بكميػة اآلداب-جامعػة القػاىرةبػػػػػػالتعميـ المفتػػػػػػكح بعنػػػػػػكاف (التػػػػػػاري اإلنسػػػػػػاني كحضػػػػػػارة العػػػػػػالـ) فػػػػػػي

1111/11/17ـ.
 إنشػػػاء برنػػػامج تػػػابع لقسػػػـ المغػػػة اليابانيػػػة بكميػػػة اآلداب -جامعػػػة القػػػاىرةبػػػػػػػالتعميـ المفتػػػػػػػكح بعنػػػػػػػكاف( :المغػػػػػػػة اليابانيػػػػػػػة كمغػػػػػػػة أجنبيػػػػػػػة) فػػػػػػػي

1111/11/17ـ.
 عضػػك المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف مجمػػس جامعػػة القػػاىرة لدراسػػة مشػػركعإنشاء فرع لجامعة القاىرة بمنابع النيؿ في منطقػة البحيػرات العظمػى كتقػديـ

تقرير بما انتيى إليو الدراسة مف مقترحات كآراء طبقان لقرار مجمس الجامعػة
بجمستو بتاري 1111/11/18ـ.

 عضػػك لجنػػة دراسػػة مقتػػرح كميػػة العمػػكـ – جامعػػة القػػاىرة ب نشػػاء برنػػامجالتعميـ المفتكح باسـ عمكـ كتقنيات البيئة في 1111/11/19ـ.
ك
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ؾجانكفقئبكاؾؿؽتبكبقطاعكاادابكباؾؿجؾسكاألعؾاكؾؾجاؿعاتكاؾؿمرقب :ك
 عضػػك المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف لجنػػة قطػػاع األداب بػػالمجمس األعمػػىلمجامعػػات لمدراسػػة كالنظػػر فػػي تعػػديؿ البلئحػػة الداخميػػة لدرجػػة الماجسػػتير
لمركػػػػز اآلثػػػػار البحريػػػػة كالتػػػػراث الثقػػػػافي الغػػػػارؽ بكميػػػػة االداب -جامعػػػػة

اإلسكندرية.

 عضك المجنػة الفرعيػة المنبثقػة عػف لجنػة قطػاع اآلداب لمدراسػة كالنظػر فػيتطبيؽ الئحة الدراسات العميا بكمية اآلداب -جامعة قنا عمى كمية اآلثار بقنا
بتاري 1111/11/31ـ.
 عضك المجنة الفرعية المنبثقة عف لجنة قطاع اآلداب لمدراسة كالنظر كابػداءالرأم في برنامج التعميـ المفتكح (الحفائر األثرية كادارة المتػاحؼ) مػف قسػـ

اآلثار – كمية اآلداب – جامعة كفر الشي بتاري 1111/1/18ـ.

 مقػػرر المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف لجنػػة قطػػاع اآلداب بػػالمجمس األعمػػىلمجامعات المصرية لتعديؿ خطة الدراسة كاالمتحػاف بقسػمي اآلثػار كالفمسػفة

بكمية اآلداب -جامعة طنطا بتاري 1111/4/11ـ.

 مقػػرر المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف لجنػػة قطػػاع االداب بػػالمجمس األعمػػىلمجامعات لمدراسة كالنظػر فػي معادلػة درجػة الماجسػتير فػي عمػـ المصػريات

كالدراسػػػػات القبطيػػػػة التػػػػي تمنحيػػػػا الجامعػػػػة األمريكيػػػػة بالقػػػػاىرة بتػػػػاري
1111/7/14ـ.

 مقػػرر المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف لجنػػة قطػػاع االداب بػػالمجمس األعمػػىلمجامعات المصرية لمنظر في البلئحة الداخميػة الجديػدة لكميػة اآلثػار بقنػا –

جامعػػػػػة جنػػػػػكب الػػػػػكادم لمرحمػػػػػة الميسػػػػػانس كالدراسػػػػػات العميػػػػػا بتػػػػػاري
1111/9/8ـ.

 مقػػرر المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف لجنػػة قطػػاع اآلداب بػػالمجمس األعمػػىلمجامعات المصرية لمنظر في إنشاء كمية اآلثار بجامعػة سػكىاج مػع تطبيػؽ
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البلئحػػة الداخميػػػة لكميػػػة اآلثػػػار – جامعػػة القػػػاىرة كمػػػدل تػػػكافر اإلمكانيػػػات
المادية كالبشرية بتاري 1111/9/8ـ.
 مقػػرر المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف لجنػػة قطػػاع اآلداب بػػالمجمس األعمػػىلمجامعػػػات المصػػػرية لمنظػػػر فػػػي البلئحػػػة الداخميػػػة لكميػػػة اآلداب – جامعػػػة

الزقازيؽ مرحمة الدراسات العميا بتاري 1111/9/8ـ.
 -عضػػك المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف لجنػػة قطػػاع اآلداب ب ػالمجمس األعمػػى

لمجامعات لمنظر في إمكانية بدء الدراسات العميا بقسـ اآلثػار بكميػة اآلداب-

جامعػػػة المنيػػػا كمػػػدل تػػػكافر االمكانػػػات الماديػػػة كالبشػػػرية عمػػػى أف تطبػػػؽ
البلئحػػة الدراسػػية لقسػػـ اآلثػػار بكميػػة اآلداب -جامعػػة عػػيف شػػمس بتػػاري

1111/11/11ـ.

 عضػػك المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة ع ػف لجنػػة قطػػاع اآلداب بػػالمجمس األعمػػىلمجامعات لمنظػر فػي مػدل إمكانيػة إضػافة برنػامج الماجسػتير المينػي إلدارة

التػػػػراث العػػػػالمي بنظػػػػاـ التعمػػػػيـ اإللكتركنػػػػي عػػػػف بعػػػػد بػػػػالمغتيف العربيػػػػة
كاالنجميزية إلى البلئحة الداخمية لمعيد الدراسات كالبحكث اإلفريقية بجامعػة
القاىرة بتاري 1111/11/11ـ.

 عضػػك المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف لجنػػة قطػػاع اآلداب بػػالمجمس األعمػػىلمجامعات إلبداء الرأم في الشككل المقدمة مف السيدة الدكتكرة /ثناء جمعػة
الرشػػيدم األسػػتاذ المسػػاعد بقسػػـ اآلثػػار المصػػرية بكميػػة اآلثػػار بقنػػا لئلفػػادة
حكؿ تخصص سيادتيا كمدل أحقيتيا في تدريس المكاد الكاردة في الشككل

مف عدمو بتاري 1111/11/11ـ.
 مقػػرر المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف لجنػػة قطػػاع اآلداب -المجمػػس األعمػػىلمجامعات لمنظر في مشركع البلئحة الداخمية الجديػدة لكميػة اآلثػار -جامعػة

الفيكـ (مرحمة البكالكريكس) بنظاـ الساعات المعتمدة.
 مقػػرر المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف لجنػػة قطػػاع اآلداب -المجمػػس األعمػػىلمجامعػػات لمنظػػر فػػي تجديػػد معادلػػة درجػػة الميسػػانس /البكػػالكريكس التػػي
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تمنحيا جامعة مصر لمعمكـ كالتكنكلكجيا -كمية اآلثار كاإلرشاد السػياحي -
(درجة الميسانس في اآلثار المصرية القديمػة – درجػة الميسػانس فػي االثػار
اإلسبلمية – درجة البكاكريكس في الترميـ كصيانة اآلثار).

 عضػػك المجنػػة المشػػكمة مػػف المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا رقػػـ ( )11598لسػػنة 59ؽ.ع كالمقاـ مف كرثة /سميرة عبد اهلل بركات ضد السيد رئػيس مجمػس
الكزراء بصفتو بتاري 1115/1/1ـ .

 عضك المجنة المشكمة مف مجمس إدارة المجمس األعمى لآلثار لكضػع حمػكؿعاجمػػة بشػػاف مكضػػكع ككالػػة الصػػناديقية طبقػان لمقػرار رقػػـ ( )1417بتػػاري

1115/1/14ـ .

 رئػيس لجنػة جػرد جبانػػات القػاىرة كمػا بيػا مػػف معػالـ آثاريػة كتحػؼ منقكلػػةكتسجيؿ غير المسجؿ منيػا فػي عػداد اآلثػار المصػرية كالقبطيػة طبقػان لقػرار
السيد كزير اآلثار رقـ ( )186لسنة 1115ـ.

 عضك المجنة المشكمة بقرار السيد الدكتكر /رئػيس الييئػة العامػة لئلسػتثماركالمناطؽ الحرة رقـ ( )4/54لسػنة 1115ـ  ،كذلػؾ لحبػث كدراسػة الخػبلؼ
بػػػيف شػػػركة سػػػنابؿ لمتنميػػػة العقاريػػػة كالسػػػياحية كالييئػػػة العامػػػة لمتنميػػػة

السياحية .

 مقرر المجنة الفرعية المنبثقػة عػف لجنػة قطػاع اآلداب لممكافقػة عمػى إنشػاءقسػػـ اآلثػػار بكميػػة اآلداب -جامعػػة بنػػي سػػكيؼ كتطبيػػؽ البلئحػػة الداخميػػة
بقسـ اآلثػار بكميػة اآلداب -جامعػة عػيف شػمس مػع زيػارة الجامعػة لمكقػكؼ
عمػػػػػػػى مػػػػػػػدل تػػػػػػػكافر اإلمكانػػػػػػػات الماديػػػػػػػة كالبشػػػػػػػرية لمقسػػػػػػػـ بتػػػػػػػاري
1115/11/11ـ.

 مقرر المجنة الفرعية المنبثقة عف لجنػة قطػاع اآلداب لدراسػة مقتػرح جامعػةجنكب الكادم إلفتتاح فرع لكمية اآلثار لجامعة جنكب الكادم بمدينة األقصػر
مع زيارة مدينة األقصر لمكقكؼ عمى مدل اإلمكانات المادية كالبشػرية لفػرع

الكمية بتاري 1115/11/11ـ.
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 رئػػيس المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف لجنػػة قطػػاع اآلداب بػػالمجمس االعمػػيلمجامعات لكتابة تقرير حكؿ التكسع في إنشػاء كميػات كاقسػاـ جديػدة لبلثػار
مف عدمو بتاري .1117/1/15

 رئػػيس المجنػػة الفرعيػػة المنبثقػػة عػػف لجنػػة قطػػاع اآلداب بػػالمجمس االعمػػيلمجامعػػػػات لدراسػػػػة مشػػػػركع انشػػػػاء كميػػػػة اآلثػػػػار بجامعػػػػة المنيػػػػا بتػػػػاري
.1117/1/13

ؾجانكؼطاعكؿعافدكاؾسقاوبكوااراركبوزارةكاؾتعؾقمكاؾعاؾيك :ك
 مقػػػرر المجنػػػة الفرعيػػػة المنبثقػػػة عػػػف لجنػػػة قطػػػاع معاىػػػد السػػػياحة كاآلثػػػارلدراسة إمكانية إدراج بعػض األقسػاـ فػي دبمػكـ المػدارس الثانكيػة الصػناعية

( )5-3سػػنكات ضػػمف البلئحػػة الداخميػػة لممعيػػد العػػالي لمسػػياحة كالفنػػادؽ
كترميـ اآلثار بابي قير – اإلسكندرية بتاري 1111/11/11ـ.

 مقػػػرر المجنػػػة الفرعيػػػة المنبثقػػػة عػػػف لجنػػػة قطػػػاع معاىػػػد السػػػياحة كاآلثػػػارلمتحقؽ كالتحقيؽ في مكضكع الشككل المقدمة ضػد المعيػد العػالي لمسػياحة
(البطػػػػراف) بالمريكطيػػػػة بػػػػاليرـ بخصػػػػكص نظػػػػاـ االمتحانػػػػات كالتصػػػػحيح

ككراسات اإلجابة بتاري 1111/11/11ـ.

 عضك لجنة كتابة البلئحة المكحدة الجديدة لمعاىد السياحة كالفنادؽ اعتبػا ارمػػف العػػاـ الدراسػػي  1118/1117كفقػػا لقػرار معػػالي السػػيد أ .د خالػػد عبػػد
الغفار كزير التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ  996بتاري .1117/1/18

سةةابعكاًً:ك(كعضةةوقبكاؾؿجةةالتكواؾووؾقةةاتكاؾعؾؿكقةةبكاؾؿرتبطةةبكبةةةاؾبووثك
واؾدراساتكاؾتارقخقبكواؾوضارقبكواالرارقبك)ك ك
 عضك الييئة اإلستشارية لمجمة كمية اآلثار – جامعة القاىرة . عضػػك ىيئػػة تحريػػر حكليػػات مركػػز البحػػكث التاريخيػػة التػػي يصػػدرىا مركػػزالبحػكث كالدراسػات التاريخية بكمية اآلداب – جامعة القػاىرة.
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 عضك ىيئة تحرير المجمة الدكرية لمركز البحكث كالدراسات التاريخية بكميػةاآلداب – جامعة القاىرة .
 عضػػػك الييئػػػة اإلستشػػػارية العمميػػػة لمجمػػػة أبجػػػديات التػػػي تصػػػدرىا مكتبػػػةاإلسكندرية بجميكرية مصر العربية .

 عضػػػػك المجنػػػػة اإلستشػػػػارية العمميػػػػة لممجمػػػػة المصػػػػرية لآلثػػػػار اإلسػػػػبلميةكالقبطية ( مشكاة ) التي يصدرىا المجمػس األعمػى لآلثػار – كزارة الثقافػة –
جميكرية مصر العربية .

راؿـاك(:رئاسبكوعضوقبكاؾؾجانكواؾؿجاؾسكواؾكقئةاتكاؾعؾؿقةبكواؾؿراؽزك
اؾبورقبكواإلست ةارقب)ك:ك ك
 رئيس مجمس امناء مؤسسػة مصػر المسػتقبؿ لمتػراث كالتنميػة كاالبتكػار المشػيرة بػرقـ 19لسنة  – 1116كزارة التضامف االجتماعي.

 عضك مجمس إدارة الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية مف 1115/3/15ـ. -عضك مجمس إدارة صندكؽ إنقاذ التراث المصرم بكزارة اآلثار طبقان لقػرار كزيػر اآلثػار

رقـ  114لسنة 1114ـ كالصادر بتاري 1114/4/11ـ.

 عضك أصيؿ بالمجنة العميا إلختيار القيادات مف الدرجة الممتػازة بػكزارة الدكلػة لشػئكفاآلثار طبقان لقرار كزير الدكلة لشػئكف اآلثػار رقػـ ( )173لسػنة 1111ـ الصػادر بتػاري

1111/6/11ـ.

 -عضػك لجنػة حصػر حجػج كأكقػاؼ كممتمكػات جامعػة القػاىرة كتجميػع مسػتنداتيا طبقػان

لقرار رئيس الجامعة رقـ ( )1193بتاري 1111/11/19ـ.

 عضك ىيئة مكتب لجنة قطاع اآلداب بالمجمس األعمى لمجامعات بكزارة التعمػيـ العػاليبجميكرية مصر العربية .
 عضػػك لجنػػة قطػػاع معاىػػد السػػياحة كاآلثػػار بػػكزارة التعمػػيـ العػػالي بجميكريػػة مصػػرالعربية.

 عضػػك مجمػػس إدارة المجمػػس األعمػػى لآلثػػار بػػكزارة الدكلػػة لشػػئكف اآلثػػار -جميكريػػةمصر العربية.
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 عضػػػك لجنػػػة التػػػاري كالحضػػػارة كالعمػػػكـ بػػػالمجمس األعمػػػى لمشػػػئكف اإلسػػػبلمية كزارةاألكقاؼ ج  .ـ .ع.
 عضك لجنة برنامج ضماف الجكدة لمدراسات األثارية بالمجمس األعمي لمجامعات(قطاع اآلداب) .

 عضػػػػػػػػك لجنػػػػػػػػة األ ثػػػػػػػػار بػػػػػػػػالمجمس األعمػػػػػػػػى لمثقافػػػػػػػػة بػػػػػػػػكزارة الثقافػػػػػػػػة –ج.ـ.ع.
 عضػػك العديػػد مػػف لجػػاف تطػػكير كتعػػديؿ الم ػكائح الداخميػػة بكميػػات جامعػػة القػػاىرةلمرحمة البكالكريكس كالميسانس كاآلداب كدار العمكـ كاألعبلـ كاليندسة كالزراعػة
مػػػف 1115/1/14ـ  ،كلجنػػػة تطػػػكير كميكنػػػة قطػػػاع شػػػئكف التعمػػػيـ كالطػػػبلب
بالجامعة .

 عضك مجمس كمية اآلثار – جامعة القاىرة (1111-1115ـ). رئيس مجمس كمية اآلثار -جامعة القاىرة مف 1111/11/16ـ. عضك مجمس كمية السياحة كاآلثػار بجامعػة مصػر لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا بمدينػة 6أكتكبر – محافظة الجيزة.
 عضػػػك مجمػػػس إدارة مركػػػز صػػػيانة اآلثػػػار ك المخطكطػػػات كمقتنيػػػات المتػػػاحؼبجامعة القاىرة (1115-1113ـ).

 رئػػيس مجمػػس إدارة مركػػز صػػيانة اآلثػػار كالمخطكطػػات كمقتنيػػات المتػػاحؼ مػػف1111/11/16ـ.
 عضك المجنة العميا لممنافذ التابعة إلدارة التكافؿ االجتماعي بجامعػة القػاىرة مػف1118/11/31ـ .
 -عضك مجمس إدارة مشركع كشؼ تزكير المكحات الزيتية بجامعة القاىرة

 عضك الييئة العممية اإلستشارية كرئيس قسـ العمارة اإلسبلمية في مركػز الكػكفلمثقافة كاإلبداع بمكة المكرمة منذ 1116/5/11ـ .
 عضػػػػػك لجنػػػػػة إمتحػػػػػاف كزارة السػػػػػياحة المصػػػػػرية إلختبػػػػػار السػػػػػادة الػػػػػراغبيففػػػػػػي مزاكلػػػػػػة مينػػػػػػة اإلرشػػػػػػاد السػػػػػػياحي ( كذلػػػػػػؾ إلمتحػػػػػػاف مػػػػػػادة اآلثػػػػػػار
اإلسبلمية ) منذ عاـ 1115ـ .
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 رئػػيس المجنػػة المنظمػػة لمػػدكرة التدريبيػػة الثالثػػة  ،فػػي مجػػاؿ اآلثػػار لكفػػكد دكؿالككمنكلػث (دكلػػة مكلػػدكفا) التػػي نظمتيػػا كميػػة اآلثػػار – جامعػػة القػػاىرة بالتعػػاكف
مػػع الصػػندكؽ المصػػرم لمتعػػاكف الفنػػي مػػع دكؿ الككمنكلػػث كالػػدكؿ اإلسػػبلمية
كاألكركبيػػػػػة كالػػػػػدكؿ المسػػػػػتقمة حػػػػػديثان فػػػػػي الفتػػػػػرة مػػػػػف 1115/1/11ـ إلػػػػػى

1115/1/13ـ .

 عضك لجنة جكائز الدكلة بالمجمس األعمى لمثقافة – كزارة الثقافة ج.ـ.ع. عضك مجمس الجكائز بجامعة القاىرة. عضػػك لجنػػة إعػػداد سػػيناريك العػػرض المتحفػػي لقصػػر السػػكاكيني األثػػرم الػػذمخصػػص ليكػػكف متحػػؼ لتػػاري الطػػب المصػػرم بػػالمجمس األعمػػى لآلثػػار (قػػرار
األميف العاـ لممجمس األعمى لآلثار رقـ  1898بتاري 1118/8/5ـ).

 عضػػك المجنػػة العمميػػة الخاصػػة ب عػػداد سػػيناريك العػػرض المتحفػػي لمتحػػؼالقػػاىرة التاريخيػػة بػػاألزىر كالجػػارم إنشػػاؤه بالتعػػاكف مػػع مؤسسػػة األغاخػػاف
لمثقافػػػة (قػػػرار األمػػػيف العػػػاـ لممجمػػػس األعمػػػى لآلثػػػار رقػػػـ  1131بتػػػاري

1118/8/19ـ) .

 عضػػػك المجمػػػع اإلنتخػػػابي لجامعػػػة القػػػاىرة إلنتخػػػاب رئػػػيس الجامعػػػة مػػػف1111/11/3ـ.

 عضػػك المجنػػة المشػػكمة لدراسػة مشػػركع إعػػادة دىانػػات قبػػة الجامعػػة كغسػػؿمبنى القاعة طبقان لقرار رئيس الجامعػة رقػـ ( )986لسػنة 1111ـ الصػادر

بتاري 1111/9/4ـ.

 رئيس المؤتمر الدكلي األكؿ لعصكر ما قبؿ التاري في الكطف العربػي الػذمنظمتػػػو كميػػػة اآلثػػػار – جامعػػػة القػػػاىرة فػػػي الفتػػػرة مػػػف  19-15ديسػػػمبر

1111ـ.
 عضك لجنة التنسػيؽ الحضػارم لجامعػة القػاىرة طبقػان لقػرار مجمػس الجامعػةبجمستو رقـ

بتاري

مف 1113/3/19ـ.

 عضػػك لجنػػة دراسػػة البركتككػػكؿ المكقػػع بػػيف المجمػػس األعمػػى لآلثػػار ككزارةالثقافػػة بشػػاف مراكػػز اإلبػػداع المخصصػػة لػػبعض البيػػكت األثريػػة مػػع كضػػع
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ضػػػكابط مناسػػػبة لتخصػػػيص كاعػػػادة إسػػػتغبلؿ األمػػػاكف األثريػػػة طبقػػػان لقػػػرار
مجمس إدارة المجمس األعمى لآلثار بجمستو بتاري 1113/1/11ـ.

 رئػػيس المػػؤتمر الػػدكلي األكؿ لآلثػػار اإلسػػبلمية فػػي الشػػرؽ اإلسػػبلمي الػػذمنظمتو كمية اآلثار -جامعة القاىرة في الفترة

.

 رئيس المؤتمر الدكلي األكؿ حكؿ "مصر كدكؿ البحر المتكسط" الذم تنظموكمية االثار -جامعة القاىرة في الفترة مف  19-15أكتكبر 1114ـ.

 رئيس المؤتمر الدكلي األكؿ حكؿ «:المكاقػع اآلثريػة كالمجمكعػات المتحفيػة ،القػػيـ كالمشػػاكؿ كالحمػػكؿ» الػػذم نظمتػػو كميػػة اآلثػػار -جامعػػة القػػاىرة فػػي
الفترة مف  14-11أكتكبر 1115ـ.
 رئػػيس المػػؤتمر الػػدكلي االكؿ حػػكؿ االثػػار كالت ػراث فػػي عػػالـ متغيػػر كالػػذمتنظمو كمية االثار – جامعة القاىرة في الفترة  15-11ابريؿ .1117

تاسعا(:عضوقبكاؾجؿعقاتكواإلتواداتكاؾعؾؿقب) ك
 عضػك الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية بالقاىرة. عضػك اتحاد المؤرخيف العرب بالقاىرة. عضػك الجمعية السعكدية لمدراسات األثرية بجامعة الممؾ سعكد بالرياض -عضػك الجمعية التاريخية السعكدية بجامعة الممؾ سعكد بالرياض .

عا را(:كاإل را كواؾؿـاؼ بك)ك :ك
 االشراؼ عمى العديد مف رسائؿ الماجستير كالدكتكراه فػي كميػة اآلثػار  -جامعػةالقػػاىرة كمعيػػد البحػػكث كالدراسػػات اإلفريقيػػة بجامعػػة القػػاىرة كمعيػػد البحػػكث
كالدراسػػػات العربيػػػة بالقػػػاىرة التػػػابع لممنظمػػػة العربيػػػة لمتربيػػػة كالثقافػػػة كالعمػػػكـ

(االلكسػػك) كمقرىػػا تػػكنس كجامعػػة اإلسػػكندرية كجامعػػة حم ػكاف كجامعػػة الفيػػكـ
كجامعػػػة المنيػػػا كجامعػػػة جنػػػكب الػػػكادم كجامعػػػة أسػػػيكط كجامعػػػة األزىػػػر مػػػف
الجامعػػات المصػػرية كجامعػػة الممػػؾ سػػعكد بالريػػاض كجامعػػة الككيػػت كجامعػػة

الجزائر مف الجامعات العربية .
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-

االشتراؾ في مناقشة العديد مف رسائؿ الماجستير كالدكتػكراة بكميػػػات اآلداب ك
اآلثار كالسياحة في جامعة القاىرة كجامعة عػيف شػمس كجامعػة طنطػا كجامعػة
المنصػػكرة كجامعػػة المنيػػا كجامعػػة اإلسػػكندرية كجامعػػة حمػػكاف مػػف الجامعػػات
المصرية كجامعة الممؾ سعكد كجامعة الككيت مف الجامعات العربية كذلػؾ عمػى

النحك التالي :ك
ك

ك

أوالك:كبقان
بردائلذادلاجدتريذادلؿـوحةذذ ذ
زتذإذرافذاألدتاذذاظدطتورذ/ذحمؿدذمحزةذ ذ
-1ذ(ذطؾقةذاآلثارذ–ذجاععةذاظؼاػرة)ذ ذ
م

 1ذ
ذ
 2ذ

عنوان الرسالة

االسم

تاري التسجيؿ

تاري المناقشة

أذرفذديقدذحمؿيدذحدينذذ

درادةذأثرؼةذظؾؽـائسذاظباضقيةذددؼـيةذعؾيويذ ذ

1993/2/11م ذ

 1995/3/11ذ

اظبخشوري ذ

اظعصرذاإلدالعيذ .ذ

ذ
ذ

ذ
داعيذصاحلذسبدذادلاظكذدامل ذ

ذ

اظتحصقـاتذاحلربقةذاظباضقةذبشبهذجزؼرةذدقـاءذ

1994/4/6م ذ

ذ
2002/12/10م ذ

ذاظعصرذاألؼوبيذ–ذدرادةذأثرؼةذععؿارؼةذ.ذ ذ

ذ

ذ

 3ذ
ذ
 4ذ

حمؿدذغاصرذحمؿدذسػقػي ذ
ذ
صادؼةذسطقةذعصطػىذسطقة ذ
ذ

 5ذ

اظؼبييااذاإلدييالعقةذاظباضقييةذباظييدظتاذ–ذدرادييةذ
آثارؼةذععؿارؼةذ ذ
ذسؿائرذاظؼاػرةذاجلـائزؼةذخاللذاظؼرن

ذ

ذ

1995/1/23م ذ

1996/7/31م ذ

1996/3/16م ذ

2003/9/10م.ذ ذ

13ػيذ/ذ19مذ-ذدرادةذأثرؼةذععؿارؼة.ذ ذ

أعاغيذحمؿدذرؾعتذإبراػقمذ

اظـؼوشذاظؽتابقةذاإلديالعقةذاظباضقيةذ ذاظدياحلذ

ذ

سبدذاحلؿقد ذ

اظشرضيذاإلصرؼؼيذحتىذاظؼرنذاظديادسذاججيريذ

 6ذ

حمؿييييدذصييييالحذحمؿييييدذ

أسؿييالذاألعييريذؼودييكذطؿييالذاظباضقييةذدصييرذ–ذ

سبداظعاري ذ

درادةذآثارؼةذععؿارؼةذصـقةذ .ذ

زؼـيييمسذإياسقيييلذعردييييذ

اآلثارذاظباضقيةذ ذذياررذرعديقسذباظؼياػرةذعـيذذ

2004/7/5م ذ

2009/4/9م.
ذ

–ذاظثاغيذسشرذادليقالديذ–ذدراديةذأثارؼيةذصـقيةذ
عؼارغةذ.ذ ذ

 7ذ
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2004/11/1م ذ
2007/1/16م ذ

2010/4/28م ذ
2010/7/1م .ذ

رؾبه ذ

أواخرذاظؼرنذاظتادعذسشرذوحيتذعـتصيكذاظؼيرنذ
اظعشرؼن-ذدرادةذآثارؼةذععؿارؼةذصـقة .ذ

 8ذ

ذييقؿاءذسبييدذاظػتيياحذحمؿييدذ

حيذادلـريةذواإلغشاءذباظؼاػرةذعـذذغشيتههذوحتيىذ

سبدذاظػتاح ذ

اظـصييكذاألولذعيينذاظؼييرنذاظعشييرؼنذ–ذدرادييةذ

ذ

آثارؼةذحضارؼة .ذ

ذ

 9ذ

أمحدذحمؿدذؼودكذهعؾمس ذ

 10ذ

أعريةذسؿيادذصتحييذحمؿيدذ

اجلاععذادلدردةذ ذأدطـبولذخاللذاظـصكذاظثاغيذ

اظدباسي ذ

عيينذاظؼييرنذاظعاذييرذاججييريذ/ذاظدييادسذسشييرذ

سؿارةذاألحواشذ ذاظؼياػرةذعينذاظعصيرذادلؿؾيوطيذإ ذ

2006/10/1م ذ

2005/2/15م ذ

2010/9/29م ذ

2011/9/7م .ذ

غفاؼييةذسصييرذاألدييرةذاظعؾوؼييةذ-ذدرادييةذحضييارؼةذ

آثارؼة .ذ
2008/12/2م ذ

2011/9/5م.ذذذذذذذذذذذذذ ذ

ادلقالدي-درادةذآثرؼةذععؿارؼةذوصـقة .ذ
 11ذ
 12ذ

حمؿييدذزؼيينذاظييدؼنذحمؿييدذ

أبـقةذاظديؽةذذاحلدؼيدذ ذعصيرذخياللذسصيرذاألديرةذ

زؼنذاظدؼن ذ

اظعؾوؼة .ذ

دؾقىذعؼرنذمحدذاظـعقؿلذ(ضطرؼةذ
اجلـدقة) ذ

 13ذ

حمؿدذسبدذاظشؽقرذأبقذزؼدذ
سطقف ذ
ذ

 14ذ

ػبفذسبدذاحلؿقدذذحاتف ذ
ذ
ذ

 15ذ

ذ

عدؽقطاتذدرذعـذرأىذودورذاظدؽذادلؾحؼةذبفاذعـذذ
تلدقدفاذوحتكذغفاؼةذاظعصرذاظعبادلذاظثاغلذ-221

2015/12/31م ذ
2014/3/9م ذ

334ػـذ946-836/مذذ ذ
سؿارةذاظرتبذاظباضقةذمبدؼـةذأدطـبقلذخاللذ
اظؼرغنيذاظعاذرذواحلاديذسشرذاهلجرؼنيذ–ذ
اظدادسذسشرذواظدابعذسشرذادلقالدؼني-ذدرادةذ

ذ

2009/4/14م .ذ
ذ

آثرؼةذععؿارؼةذصـقةذعؼارغة ذ
ذ

سؿارةذاظبـقكذبقدطذاظؼاػرةذعـذاظـصػذاظثاغلذظؾؼرنذ
اظتادعذسشرذإىلذاظـصػذاوأولذعـذاظؼرنذاظعشرؼـ ذ

حمؿدذأمحدذبفاءذاظدؼـذ

ادلـشلتذاظتجارؼةذاظعثؿاغقةذاظباضقةذمبدؼـةذادتاغبقلذ

عؾؽة ذ

حيتذاواخرذاظؼرنذ12ذػـذ/ذ18مذ ذ

 16ذ

2004/7/5م ذ

2013/1/2م ذ

2010/11/10م ذ

2016/3/28م ذ

ذ
2013/5/22م ذ

 2016/10/12ذ

سؿارةذاالدبؾةذاظعثؿاغقةذاظباضقةذمبدؼـةذادتاغبقلذعـذ
دساءذصالحذدعدذخاظد ذ

اواخرذاظؼرنذ11ػـ/ذ16ذمذحيتذاظربعذاالولذعـذاظؼرنذ

2013/5/22م ذ

 2017/3/15ذ

14ذػـذ/ذ21م ذ
 17ذ

اؼةذسبدذاظعزؼزذابراػقؿذ
حدبذاهلل ذ

سؿائرذشازيذخدروذبؽذاظباضقةذمبدؼـةذدرؼػق ذ
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2013/5/22م ذ

 2017/3/15ذ

ك

بقان
بردائلذادلاجدتريذادلؿـوحةذذ ذ
-2ذطؾقةذاآلدااذ–ذجاععةذادلؾكذدعودذباظرؼاض ذ
ضدمذاآلثارذوادلتاحك ذ
االسـ

ـ

 1ذ أوالًذ-:ذادلاجدتريذ -:ذ
ذ

تاري التسجيؿ

عنكاف الرسالة

ذ

ذ

سطيياذابذبيينذمحييودذبيينذعزؼييدذ

اظتذػقمسذواظتجؾقدذاإلدالعيذ،ذدرادةذصـقيةذ

اظعامذاجلاععيذ

اظروؼؾيذ(دعوديذاجلـدقة)ذ .ذ

ػوزييةذ

1419-1418ػيذ

جملؿوسيياتذادلخطوريياتذاألثرؼييةذا

ذعؽتبيتذادلؾكذسبدذاظعزؼزذاظعاعيةذوجاععيةذ
ذ
 2ذ

ثاغقاًذ:ذ-ذذاظدطتوراهذ -:ذ
عوضيذحمؿدذسؾىذاظبؼؿيذ(ديعوديذ

اظتصؿقمذاظداخؾيذظؾؼصورذاظطقـقةذ ذعـطؼةذردذ

اجلـدقة) .ذ

درادةذأثارؼةزؾقؾقةذعؼارغة ذ

ذ
متتذعـاضشتفا

/ذ1998-1997م ذ

ادلؾكذذدعودذوعرطزذادلؾكذصقصلذباظرؼاضذ .ذ
ذ

تاري المناقشة

ذ
اظعامذاجلاععيذ

ذ

1421-1420ػيذ/ذ

متتذعـاضشتفا ذ

2000-1999م ذ

ك
بقان
بردائلذادلاجدتريذذواظدطتوراهذادلدجؾةذأوذادلؿـوحةذ ذ
ذضدمذاظتارؼخذ ذ
-3ذجاععةذاظؽوؼت ذ
االسـ

ـ

 1ذ أوالًذ-:ذادلاجدتريذ -:ذ
ذ

عنكاف الرسالة

احليرفذواحلرصقييونذ ذعصيرذواظشييامذخيياللذ

آعـييةذصييريوزذسبييدذاابذ(طوؼتقييةذ

اظعصييرذادلؿؾييوطيذاجلرطديييذ(784يي923ػييي/ذ

اجلـدقة) ذ

1517-1382م) ذ

تاري التسجيؿ

2006/4/11م ذ

تاري المناقشة

2010/1/5م ذ

بقان
بردائلذادلاجدتريذادلؿـوحةذذضدمذاظتارؼخذ ذ
-4ذادلعفدذاظورينذظًثار-ذجاععةذاجلزائر ذ
االسـ

ـ

 1ذ أوالًذ-:ذاظدطتوراهذ -:ذ
ذ

ظؼرؼييييزذاظعربيييييذ(جزائييييريذ

عنكاف الرسالة

خصييائصذعييوادذاظبـيياءذاظتؼؾقدؼييةذباظصييحراءذ
وأثرػاذ ذاظعؿارةذ،ذعـطؼةذبوذدعادةذمنوذجاً ذ
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تاري التسجيؿ

2009/1/25م ذ

تاري المناقشة

ذ

اجلـدقة) -ذعشرفذعشياركذعينذ
اخلارجذععذد.ذععزوزذسبدذاحلق ذ
ك

راـقاك:كبقان
بردائلذاظدطتوراهذادلؿـوحةذذ ذ
زتذإذرافذاألدتاذذاظدطتورذ/ذحمؿدذمحزةذ ذ
-1ذ(ذطؾقةذاآلثارذ–ذجاععةذاظؼاػرة)ذ ذ

ـ

االسـ

عنكاف الرسالة

تاري

 1ذ

مجالذصػوتذدقدذحدن ذ

اظعؿييائرذاظدؼـقييةذ ذشييراذاألذغاضييولذإبييانذسصييرذ

 2004/5/18ذ

 2ذ

غريةذرصققذجاللذ ذ

 3ذ

دفامذسبدذابذجاد ذ

 4ذ

مجاغيييياذديييياملذأمحييييدذ

سؿارةذادلزاراتذوادلؼاعاتذاظباضقةذ ذاآلردنذخاللذ

دوؼؽيييييياتذ(أردغقييييييةذ

اظعصرذذاإلدالعيذدرادةذآثرؼةذععؿارؼةذوصـقةذ ذ

التسجيؿ

تاري

المناقشة
2009/7/1م ذ

األعاراتذ(ذاظبؽواتذ)ذدرادةذأثرؼةذععؿارؼةذصـقةذ.ذ ذ
اظـؼوشذاظؽتابقةذسؾىذاآلثيارذادلـؼوظيةذ ذادلغيراذ

2006/4/18م ذ

2010/5/11م ذ

األضصىذخاللذسصيريذاظديعدؼوذواظعؾيوؼوذعينذ
916ػييي/ذ1510مذإ ذ1204ػييي/ذ1789مذدرادييةذ
آثارؼةذعؼارغة .ذ
اظـؼييوشذاظشيياػدؼةذ ذرييرابؾسذاظغييراذإبييانذ

2006/10/18م ذ

2010/9/20م ذ

اظعصيييراظعثؿاغيذاألولذواظعصيييرذاظؼيييرهذعييياغؾيذ
958ي1251ػي/ذ1551ي1835مذدرادةذصـقةذأثرؼة ذ
2008/4/23م ذ

ذ
ذ

اجلـدقة) ذ
 5ذ

شيييدؼرذدردؼيييرذسػقػييييذ

اظؼصورذدحاصظةذاظػقومذخاللذاظؼرنذاظثاظثذسشرذ

خؾقػه ذ

واظربعذاألولذعنذاظؼرنذاظرابيعذسشيرذاججيريذ/ذ

2010/11/1م ذ

2008/4/15م ذ

2011/4/3م ذ

اظؼييرنذاظتادييعذسشييرذوبداؼييةذاظؼييرنذاظعشييرؼنذ
ادلقالديذدرادةذأثرؼةذصـقةذ .ذ
 6ذ

 7ذ

رارقذحمؿدذجاللذاظيدؼنذ

اظتحصقـاتذاحلربقةذ ذمشالذدورؼةذخياللذاظعصيرذ

سبدذاحلؿقد ذ

ادلؿؾيييوطيذ922-658ػيييي/ذ1516-1260م.ذدراديييةذ

سبيييدذابذصفيييدذاظؾبابيييدةذ

2005/10/19م .ذ

2011/9/8م .ذ

زؾقؾقةذعؼارغةذ .ذ
اظعؿائرذاظدؼـقةذاظباضقةذ ذاألردنذعنذاظعصرؼنذ
32

2009/1/18م .ذ

2012/5/9م .ذ

 8ذ

 9ذ

(أردغيذاجلـدقة).ذ ذ

ادلؿؾوطيذواظعثؿاغيذدرادةذأثرؼةذععؿارؼةذعؼارغة.ذ ذ

امييييينذحمؿييييدذخؾييييكذ

اظـؼوشذاظؽتابقةذسؾىذاظعؿائرذاظباضقةذبشرقذاألردنذ

اظشواػوذاظعؿرذ(أردغييذ

عنذاظعصرذاألؼوبيذإ ذاظعصرذاظعثؿاغيذدرادةذأثرؼةذ

اجلـدقة) ذ

صـقةذ .ذ

صادؼيييةذسطقيييهذعصيييطػىذ

األدؼرةذواظؽـائسذاظباضقةذدحاصظةذاجلقزةذعنذ

سطقهذ ذ

اظؼرغوذاظثاعنذسشرذواظتادعذسشرذادلقالدؼوذ–ذدرادةذ

ذ
2012/6/14م ذ

2010/2/25م ذ

2013/3/13م ذ

2005/10/19م ذ

أثرؼةذععؿارؼةذصـقةذعؼارغة ذ
 10ذ

ديياعيذصيياحلذسبييدذادلاظييكذ

اظؼالرذاحلربقةذبشبهذجزؼرةذدقـاءذوحدودػاذ ذ

دامل ذ

اظعصرؼنذادلؿؾوطيذواظعثؿاغيذ–ذدرادةذأثرؼةذ

2003/9/23م ذ

2014/3/30م ذ

ععؿارؼة .ذ
 11ذ

 12ذ

حمؿدذسبدذاظؼادرذعـصورذ

اخلواغقذواظتؽاؼاذاظباضقةذبدعشقذعنذاظعصرؼنذادلؿؾوطيذ 2011/3/17م ذ

(دوريذاجلـدقة) ذ

اجلرطديذواظعثؿاغي"ذدرادةذاثارؼةذععؿارؼة ذ

ئيياراسذإياسقييلذخضييرذ

اظعـاصرذادلعؿارؼةذواظـؼقشذاظزخرصقةذيفذاظعؿائرذاظعثؿاغقةذ 2011/11/24م ذ
اظباضقةذيفذإضؾقؿذطقرددتانذاظعراقذخاللذ1921-1711مذ

(سراضيذاجلـدقة) ذ

2013/11/27م .ذ
2014/3/22م ذ

درادةذأثرؼةذععؿارؼةذصـقة ذ ذ

 13ذ

أعاغيذحمؿدذرؾعتذ ذ

 14ذ

حمؿدذإبراػقؿذطرؼؿذاخلقاظدةذ

أدؼػذاظعؿائرذاإلدالعقةذخباغقةذخققةذيفذاظؼرغنيذ-12

(أردغلذاجلـدقة) ذ

13ذػـ/ذ19-18مذدرادةذأثارؼةذصـقة ذ

أعريةذسؿادذصتحلذحمؿدذ

ادلداجدذاظعثؿاغقةذيفذبؾغارؼاذدرادةذأثارؼةذععؿارؼةذصـقةذ

اظدباسل ذ

عؼارغة ذ ذ

اظـؼوش ذاظؽتابقة ذاظوضػقة ذادلؿؾوطقة ذاظباضقة ذددؼـيتذ 2010/2/25م ذ

2014/6/14م ذ

دعشقذوحؾمس"ذدرادةذآثارؼةذصـقةذعؼارغة ذ

 15ذ

 16ذ

2113/2/21م ذ
ذ

إبراػقؿذداملذغقجيلذ(ظقيبذ
اجلـدقة)ذ ذ

 17ذ

2015/5/7م .ذ

ذقؿاءذسبدذاظػتاحذحمؿدذسبدذ
اظػتاح ذ
ذ

اظتطقرذاظعؿراغلذدلدؼـةذشاتذاظؾقبقةذيفذاظعصرذاإلدالعل ذ

2112/5/9م
2111/3/11م ذ

زؼـبذحتكذاظـصػذاوأولذعـذاظؼرنذاظعشرؼـ-ذدرادةذ

ذ

آثارؼةذحضارؼة ذ

ذ
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2015/9/9م ذ

ذ

اظتطقرذاظعؿراغلذظؾجاغبذاجلـقبلذاظشرضلذحللذاظدقدةذ 2111/11/24م ذ

ك

2015/9/8م ذ

2016/3/27م ذ

كراؾراك:كبقان

كك

باظردائلذادلدجؾةذزت ذ
إذرافذاألدتاذذاظدطتورذ/ذحمؿدذمحزةذإياسقلذاحلداد ذ
-1ذ(ذطؾقةذاآلثارذ–ذجاععةذاظؼاػرةذ)ذ ذ
ـ

االسـ
ذ

أوالًذ-:ذادلاجدتريذ -:ذ

 1ذ

إميانذدعدذإعامذإعام ذ

 2ذ

طرؼؿذأمحدذمحادذحدـذمجؾقن ذ

عنكاف الرسالة

تاري التسجيؿ

ذ

ذ

زخرصةذاظبخارؼةذيفذاظػـذادلؿؾقطلذ ذ

2003/12/23م ذ

ذ
ضصرذاظدؾطاغةذعؾؽذباظؼاػرةذ–ذدرادةذأثارؼةذصـقةذعؼارغة ذ

2004/11/17م ذ

ذ

ذ

حمؿدذأبقذدقػذسبدذاظعظقؿ ذ

 3ذ

ذ

اظتحػذاخلشبقةذاظعثؿاغقةذبعؿائرذإدتاغبقلذاظدؼـقةذ–ذدرادةذ

/24ذذ2011/11م ذ

أثرؼةذصـقةذعؼارغةذ ذ

ذ
ذ

ذ

 4ذ ػـاءذأمحدذصمادذعصطػك ذ
ذ
ذ

ذ

ادلؼتـقاتذاظػـقةذبؼصرذاوأعريةذصارؿةذإمساسقؾذبادلتحػذاظزراسلذ
باظدضل-ذدرادةذأثرؼةذصـقة

24ذ/ذ2011/11م ذ

ذ

ذ
ذ

 5ذ إميانذزػديذحمؿدذزطل ذ
ذ (طقؼتقةذاجلـدقة) ذ
ذ

 6ذ
ذ
ذ

ذ

ػشامذسبدذاحلػقظذخؾقؾذسبدذاظرمحـ ذ

ذ

اظتحػذادلعدغقةذاإلدالعقةذاحملػقزةذمبتحػذرارقذرجبذ
باظؽقؼتذ–ذدرادةذأثارؼةذصـقةذعؼارغةذ ذ ذ

ذ

سؿارةذاظػـادقذيفذاظؼاػرةذاخلدؼقؼةذخاللذصرتةذاظـصػذاظثاغلذ

ذ

ذ

عـذاظؼرنذ19ذمذواظربعذاوأولذعـذاظؼرنذ21ذمذدرادةذأثرؼةذ

ذ

ععؿارؼةذصـقة ذ

 7ذ مسرذدقدذسبدذاظرحقؿذسؾل ذ
ذ

2012/6/14م ذ

2013/2/20م .ذ
ذ
2013/2/20م .ذ

اظزواؼاذواوأضرحةذمبدؼـةذصاسذيفذاظعصرذاإلدالعلذدرادةذأثارؼةذ
ععؿارؼةذعؼارغة ذ

ذ

اظتحصقـاتذاظدصاسقةذمبدؼـةذصاسذيفذسصريذاوأذرافذ
8

ذ

ػـدذدؾقؿانذاحلدقينذدؾقؿان ذ

اظدعدؼنيذواظعؾقؼنيذمتذتغقريذسـقانذادلقضقعذإىلذ"ادلـابرذادلؿؾقطقةذ
واظعثؿاغقةذاظباضقةذباظعؿائرذاإلدالعقةذاظدؼـقةذمبدؼـةذحؾبذ

2013/2/20م ذ

اظدقرؼة" ذ
 9ذ

أمحدذحمؿدذسبدذاحلؿقدذاظؾقثل ذ

اجلباغةذاإلدالعقةذبزاوؼةذاوأعقاتذبادلـقاذ،درادةذآثارؼةذععؿارؼةذ
عؼارغةذ ذ
34

2013/11/13م .ذ

 11ذ سؾلذسبدذاظدالمذحمؿدذسؾل ذ

اخلطاطذاظدراويذوعدردتفذاظػـقةذيفذاظـصػذاظثاغلذعـذاظؼرنذ
9ػـ15/مذ–درادةذآثرؼةذصـقةذعؼارغةذ ذ

2013/11/13م ذ

سؿائرذاوأتراكذاظعثؿاغقةذاظدؼـقةذاظباضقةذمبدؼـةذأدرغةذعـذذ
 11ذ أمحدذػاذؿذإبراػقؿذسبدذاجلقاد ذ

اظـصػذاظثاغلذعـذاظؼرنذ9ػـ15/ذوحتكذأواخرذاظؼرنذ13ػـ19/مذ

2014/3/9م .ذ

–درادةذآثرؼةذععؿارؼةذوصـقةذ ذ
اخلطاطذسبدذاظرمحـذبـذاظصائغذوعدردتفذاظػـقةذيفذاظعصرذ
 12ذ أمحدذعـجلذأمحدذحمؿد ذ

اجلرطدلذحتكذعـتصػذاظؼرنذاظتادعذاهلجريذ/ذاخلاعسذسشرذ

2014/3/9م ذ

ادلقالديذ–درادةذآثرؼةذصـقةذعؼارغةذ ذ
 13ذ حامتذسزتذسبدذاحملدـذحمؿد ذ

عدارسذاظؼاػرةذخاللذاظـصػذاظثاغلذعـذاظؼرنذاظتادعذسشرذ
وحتكذاظربعذاوأولذعـذاظؼرنذاظعشرؼـذ–درادةذآثارؼةذععؿارؼةذ ذ

2014/3/9م ذ

سؿائرذاظؼاػرةذاجلـائزؼةذاظباضقةذبؼراصةذاإلعامذاظشاصعلذعـذ
 14ذ أعالذاظدقدذاظعربلذاظددقضل ذ

اظـصػذاوأولذعـذاظؼرنذاظعشرؼـذادلقالديذ–ذدرادةذأثرؼةذ

2014/5/11م ذ

ععؿارؼةذوصـقة ذ
ادلداجدذاظعثؿاغقةذاظباضقةذمبدؼـةذبقرصةذعـذاظؼرغنيذاظثاعـذ
 15ذ رضقىذسبداظعزؼزذحمؿدذحمؿد ذ

واظتادعذاهلجرؼني/ذاظرابعذسشرذواخلاعسذسشرذادلقالدؼني-ذ

2014/5/11م .ذ

درادةذأثرؼةذعؼارغة ذ
 16ذ

 17ذ

 18ذ

صػاءذصابرذبفـدل ذ

اوأسؿالذادلعؿارؼةذاظباضقةذوأدرةذاظدعرداشذباذاذباظؼاػرة ذ

عـالذحمؿقدذسؾلذحمؿد

سؿارةذادلداخؾذاظؽـائدقةذاظؼبطقةذمبصرذخاللذاظعصرذاالدالعك)ذ
درادةذاثرؼةذععؿارؼةذصـقة)

أمحدذطازؿذإبراػقؿ

سؿارة ذادلداجد ذاظعثؿاغقة ذصك ذاظباغقا ذ(درادة ذأثرؼة ذععؿارؼةذ
زؾقؾقةذعؼارغة)

أعريةذخمتارذسبدذادلـعؿ ذ

2015/2/18م ذ
2015/2/18م ذ

اخلطاط ذحمؿد ذعمغس ذزاده ذوعدردتف ذاظػـقة ذصك ذعصر ذخاللذ
اظـصػذاظثاغكذعـذاظؼرنذالذ13ػـ19/مذحتكذاظربعذاوأولذعـذ

 19ذ

2014/11/12م ذ

 2015/2/18ذ

اظؼرنذ14ػـ21/مذ(-درادةذاثرؼةذصـقة) ذ
 21ذ

خؾقدذحشؿتذسبدذاحلؿقد ذ

 21ذ آثارذسصؿتذسبدذاظعزؼز ذ

اظعؿائرذادلدغقةذاالثرؼةذاظباضقةذصكذحدؼؼةذاحلققانذباجلقزةذعـذ
سصرذأدرةذحمؿدذسؾك-ذدرادةذععؿارؼةذاثرؼةذصـقة ذ
اظتطقر

ذاظعؿراغك
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ذحلك

ذادلعادي

2115/2/18م ذ

ذباظؼاػرة"1115/11/11 -1327ـ

1372ػـ-1917/ذ1952م"درادةذأثرؼةذحضارؼة
 22ذ
 23ذ

حمؿدذاظؼعؼاسل ذ

جمؿع ذ(طؾقت) ذضؾقج ذسؾل ذباذا ذبادتاغبقل ذ– ذدرادة ذأثارؼةذ

2115/11/11م ذ

ععؿارؼةذصـقةذ(-988ذ996ػـذ/ذ1587-1581مذ) ذ
عـارذمحديذحمؿدذاظبدققغل ذ

زخرصة ذاظبخارؼة ذيف ذاظعصر ذادلؿؾقطل ذمبصر ذواظشام ذ"-648

2115/11/11م ذ

923ػـ/ذ1517-1251مذ"ذ–درادةذصـقةذآثارؼةذعؼارغة ذ
أعـقةذذرؼػذحمؿقدذدامل ذ

اظتطقرذاظعؿراغكذدلدؼـةذاحملؾةذاظؽربىذعـذذبداؼةذاظعصرذادلؿؾقطكذ
حتك ذغفاؼةذسصرذادرةذحمؿد ذسؾكذ" -648ذ1372ػـ-1251/ذ

 24ذ

2115/11/11م ذ

1952م"درادةذآثارؼةذحضارؼة"ذذ ذ
 25ذ

ذ
 1ذ

اميانذمحديذحمؿدذجماػد ذ

اظعؿائرذاالدالعقةذاظباضقةذمبدؼـيتذزربارذوعدؼطذخاللذاظدؾطـةذ

 2117/3/11ذ

اظبقدعقدؼةذ ذ
ثاغقاًذ:ذ-ذذاظدطتوراهذ -:ذ

اظصقرذاظشخصقةذاإلؼراغقةذيفذضقءذجمؿقسةذجدؼدةذبدارذ

عصطػكذجابرذحمؿدذعصطػك ذ

اظؽتبذادلصرؼةذ–ذدرادةذأثرؼةذصـقةذعؼارغةذ ذ

2115/11/19م ذ

ذ

ذ

ذ

رحابذبققعلذسبدذاحلاصظذبققعل ذ

 2ذ

ذ

 3ذ زؼـبذإمساسقؾذعردلذرؾبف ذ
ذ

ذ

 4ذ حمؿدذصالحذحمؿدذسبدذاظعارل ذ
ذ

ذ

اظتلثرياتذاظػـقةذاوأوروبقةذسؾكذادلدردةذادلغقظقةذاهلـدؼةذ

2119/11/15م ذ

932ـ1274ػـ/ذ1526ـ1858م ذدرادةذآثارؼةذصـقة ذ

اظتطقرذاظعؿراغلذحللذادلقدؽلذوبابذاظشعرؼةذحتكذغفاؼةذسصرذ 2111/11/24م ذ
اوأدرةذاظعؾقؼةذ–ذدرادةذآثارؼةذحضارؼة ذ
اظطرزذادلعؿارؼةذواظػـقةذظعؿائرذحلذعصرذاجلدؼدةذإبانذاظـصػذ
اوأولذعـذااظؼرنذ14ػـ21/م ذ
ذ

ذ
2111/11/24م ذ
ذ

اظتلثريات ذاإلدالعقة ذسؾك ذبعض ذاظعؿائر ذيف ذاظقالؼات ذادلتحدةذ
 5ذ وائؾذأمحدذاظدعقدذحمؿدذخطاب ذ

اوأعرؼؽقة ذتطبقؼاً ذسؾك ذمناذج ذيف ذغققؼقرك ذ– ذذقؽاشق -ذدانذ

2113/5/22م ذ

صراغدقدؽقذ،ذدرادةذأثارؼةذعؼارغةذ ذ
 6ذ

حمؿدذزؼـذاظدؼـذحمؿد ذ

اظعؿائرذاظعثؿاغقةذاظباضقةذمبدؼـيتذبقدابدتذوبقتشذباجملر ذ
ك
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2114/11/12م ذ

-2ككاؾرسائلكاؾؿسجؾبكأوكاؾؿؿـووب
بؼدمذاظتارؼخذ–ذععفدذاظبحوثذواظدراداتذاألصرؼؼقة ذ
ذجاععةذاظؼاػرةذ ذ
ـ

االسـ
ذ

 1ذ

أوالًذ-:ذادلاجدتريذ -:ذ
راغقاذصالحذاظدؼنذحاصظذعصطػى ذ

ذ
 2ذ

بدؿةذحمؿدذأمحدذدؾقم ذ

 3ذ

رؾمسذحدنذسبدذاظؾطقكذرؾمس ذ

عنكاف الرسالة
ذ

تاري

التسجيؿ

تاري

المناقشة

ذ

عدؼـةذعـراطشذيفذاظعصـرذاظدـعديذدرادـةذتار قـةذ
أثرؼةذ1553ذ–ذ1658مذ ذ ذ
اظـشاطذاظتجـاريذيفذادلغـربذاوأضصـكذيفذسفـدذدوظـةذ

ذ

2004/7/20م ذ
ذ

2006/2/14م ذ

بينذعرؼـذ(ذ611ذ–ذ869ػـذ/ذ1213ذ–ذ1465مذ)ذ ذ
عدؼـةذأمذدرعانذيفذسفدذادلفديذ1881ذ-ذ1898مذدرادةذ
ذ تار قةذأثرؼة

ذ

ذ
ذ
ذ

 4ذ

محديذإياسقلذحمؿدذإياسقلذ ذ

 5ذ

ػدىذحمروسذسبدذاظالهذدؾقم ذ

 6ذ

غاديذطاعلذسبدذاظغػار ذ

ذ

ثاغقاًذ-:ذاظدطتوراهذذ -:ذ

ذ

2006/5/14م ذ

ذ ذ

عـشكتذادلراصـؼذاذظعاعـةذيفذاظدوظـةذاحلػصـقةذ(ذ-626

ذ

ذ

1574-1229/981م)ذ–ذدرادةذآثارؼةذتار قة ذ
اظعؿارةذاظدؼـقـةذواجلـائزؼـةذمبدؼــةذصـاسذيفذاظؼـرنذ

2013/3/21م ذ

ذ

11ػـ17/مذدرادةذآثارؼةذتار قةذ ذ
اظـؼقشذاآلثارؼةذواظقثـائؼذعصـدراًذظدرادـةذاحلضـذارةذ

2013/2/17م ذ

ذ

ادلرؼـقةذيفذادلغربذاوأضصكذ(869-668ػــ /ذ-1269
1465م) ذ
ذ
 1ذ

ذ
مجالذأمحدذحدادذرذوانذذ ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ادلـــازلذاوأثرؼــةذيفذرــرابؾسذاظغــربذيفذاظعصــرؼـذ
اظعثؿاغلذاوأولذواظؼرعاغؾؾلذ–ذدرادةذتار قةذأثرؼةذ ذ
ك
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2008/4/22م ذ

ذ

-3ككاؾرسائلكاؾؿسجؾبكأوكاؾؿؿـووب
بؼدمذاإلرذادذاظدقاحيذ–ذبؽؾقةذاظدقاحةذواظػـادقذ ذ
ذجاععةذاظػقومذ ذ
ـ

االسـ
ذ

 1ذ

عنكاف الرسالة
ذ

أوالًذ-:ذادلاجدتريذ -:ذ

تاري

تاري التسجيؿ

المناقشة
ذ

2006/10/11م ذ

اظتطقرذاظعؿراغلذحللذعصرذاجلدؼـدةذ

أمحدذحمروس ذ

ذ

خـــاللذاظـصـــػذاوأولذعــــذاظؼـــرنذ
اظعشرؼـ ذ
ك

-4كاؾرسائلكاؾؿسجؾبكأوكاؾؿؿـووب
بؼدمذاإلرذادذاظدقاحيذذ–ذبؽؾقةذاظدقاحةذواظػـادقذ ذ
ذجاععةذاإلدؽـدرؼةذ ذ
ـ

االسـ
ذ

 1ذ

عنكاف الرسالة

أوالًذ-:ذادلاجدتري -:ذ

تاري التسجيؿ
ذ

ذ
اظتؽاؼاذيفذعصرذخـاللذاظعصـرذاظعثؿـاغلذوحمؿـدذ

سؿروذعدعدذ ذ

تاري

المناقشة
ذ

2008/11/22مذ ذ

سؾلذ"ذذدرادةذآثارؼةذحضارؼةذدقاحقةذذ" ذ
ك

-5ككاؾرسائلكاؾؿسجؾبكأوكاؾؿؿـووب
بؼدمذرباسةذادلـدوجاتذواظصباشةذواظتجفقزذيذبؽؾقةذاظػـونذاظتطبقؼقةذ ذ
ذجاععةذحؾوانذذ ذ
ـ

االسـ
ذ

 1ذ

ثاغقاًذ-:ذاظدطتوراهذذ -:ذ

عنكاف الرسالة
ذ

تاري التسجيؿ
ذ

ادلفـددةذ/ذذاػقـازذسؾييذسبيدذ

اظتصــؿقؿاتذاظطباسق ـةذادلعاصــرةذوأضؿشــةذ

احلؿقدذذ ذ

اظتلثقــثذادلدــتؿدةذعـــذاظؼــقؿذاظتشــؽقؾقةذ
ظتصؿقؿاتذأذغالذادلعادنذادلؽػتةذيفذاظػــذ
اإلدالعلذذ" ذ
ك
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2007/6/10مذ ذ

تاري المناقشة
2013/10/1م .ذ

-6كاؾرسائلكاؾؿسجؾبكأوكاؾؿؿـووب
بؽؾقةذاآلداا-ذجاععةذأدقوطذذ(ضدمذاظؾغاتذاظشرضقةذصاردي) ذ
وبؽؾقةذاآلثارذبؼـاذذ-ذجاععةذجـواذاظوادي ذ
ـ

االسـ
ذ

 1ذ

ذ
 1ذ

عنكاف الرسالة

أوالً-:ذاظدطتوراهذ -:ذ

التسجيؿ

المناقشة

ذ

ذ

روىذحمؿدذإياسقلذاظطوااذ(طؾقيةذ

عكذنذعدؼـيتذاظؼاػرةذوإدتاغبقلذيفذاظؼرنذاظثاظثذ

اآلثارذبؼـاذ–جاععةذجـواذاظوادي) ذ

سشرذاهلجريذ/ذاظتادعذسشرذادلقالديذ"درادةذ

ثاغقاً:ذادلاجدتري -:ذ

تاري

تاري

ذ

ذ
2008/6/9م ذ

ذ

2014/1/19م ذ

أثرؼةذعؼارغة" ذ
2014/6/14م ذ

ذ

احلدوذحدنذسبدذاظؾطقكذاظدقدذأبيوذ

ادلصطؾحاتذاوأثرؼةذاظػاردقةذيفذعقدقسةذظغتذ

سؿرية ذ

غاعةذدػخداذدرادةذععجؿقةذوصػقة ذ

ذ
ذ

(طؾقةذاألدااذ–ذجاععةذأدقوط-ذضديمذ
اظؾغاتذاظشرضقةذ) ذ
-7كاؾرسائلكاؾؿسجؾبكأوكاؾؿؿـووب
بؼدمذاظؾغةذاظرتطقةذوآدابفاذ ذ
ذطؾقةذاظدراداتذاإلغداغقةذ(صررذاظبـات)ذذ ذ
ذجاععةذاألزػر ذ
ـ

االسـ
ذ

ثاغقاًذ-:ذااظدطتوراهذ -:ذ

 1ذ صييباحذسؾييىذسبييدذاظشييا ذ
اظطباخذ ذ

عنكاف الرسالة
ذ

تاري

التسجيؿ
ذ

اظؽتاباتذاظرتطقةذاظعثؿاغقةذسؾـكذأدـبؾةذأدـتاغبقلذدرادـةذ
أثرؼةذوأدبقةذععذترمجةذاظؽتابنيذاوأولذواظثاغلذعـذدؾدـؾةذ
أدبؾةذأدتاغبقلذوأورجقنذبارؼشذتاذ ذ
ك
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2008/5/18م ذ

تاري

المناقشة
ذ
2112/7/17م ذ

-8كاؾرسائلكاؾؿسجؾبكأوكاؾؿؿـووب
بؼدمذاإلرذادذاظدقاحي ذ
ذطؾقةذاظدقاحةذواظػـادقذ–ذجاععةذادلـقا ذ
ـ

عنكاف الرسالة

االسـ
ذ

أوالًذ-:ذادلاجدتريذ -:ذ

 1ذ

ثييروتذصتحيييذاألزػييريذ

اظؽتاباتذاظتذطارؼةذسؾكذسؿائرذاظؼاػرةذاإلدالعقةذ

سبدذاظصؿدذ ذ

بشارعذاظصؾقبةذوطقػقةذتقزقػفاذيفذحؼؾذاإلرذادذ

تاري التسجيؿ

ذ

تاري المناقشة

ذ

ذ

2009/6/7م ذ

2013/4/17م ذ

اظدقاحلذذ(درادةذحضارؼةذتار قة)ذ ذ
اظؽتاباتذاظتذطارؼةذسؾكذآثارذاظؼـاػرةذاإلدـالعقةذ

 2ذ

حدوذحمؿدذأمحدذسثؿان ذ

 3ذ

عصيييطػىذأمحيييدذعتيييوظيذ

جمؿـعذاوأدؼــانذمبـطؼــةذعصــرذاظؼدميــةذباظؼــاػرةذ

خبقت ذ

وادتغالهلاذاوأعثؾذدقاحقاذ ذ

ذعبانذيريذسبيدذاظيرازقذ

اظـؼــقشذاظؽتابقــةذاظتذطارؼــةذباظعؿــائرذاظؼبطقــةذ

حمؿد ذ

واإلدــالعقةذمبحاصظــةذادلـقــاذ–ذدرادــةذذأثرؼــةذ

ذ

2009/6/7م ذ

بشارعذادلعزذظدؼـذاهللذوطقػقـةذتقزقػفـاذيفذحؼـؾذ
االرذادذاظدقاحلذ ذ

 4ذ

ذ

2009/10/10م ذ

ذ

2012/1/17م ذ

زؾقؾقةذ ذ
ك

-9كاؾرسائلكاؾؿسجؾبكأوكاؾؿؿـووب
طؾقةذاآلداا–ذجاععةذأدقوط ذ
ضدمذاآلثارذاإلدالعقة ذ
ـ

االسـ
ذ

ذ

 1ذ

عنكاف الرسالة
ذ

أوالُ:ذ-ذذادلاجدتري :ذ

ذ

ذ

ذ

حدوذإبراػقمذسبدذاظعال
ذ
ذ

تاري التسجيؿ

ادلـشكتذاظتعؾقؿقةذواظصحقةذاظباضقةذمبحاصظيتذأدقانذ
وضـاذعـذأواخرذاظؼرنذاظتادعذسشرذادلقالديذإىلذأوائؾذ
اظؼرنذاظعشرؼـذادلقالديذ–ذدرادةذآثارؼةذععؿارؼة ذ
ك
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تاري المناقشة
ذ

-10كاؾرسائلكاؾؿسجؾبكأوكاؾؿؿـووب
ععفدذاظبحوثذواظدراداتذاظعربقةذباظؼاػرةذاظتابعذدلـظؿةذاالظؽدو ذ
ذ
االسـ

ـ
ذ

عنكاف الرسالة
صـقنذادلصحػذادلخطقطذيفذاظعصرذاظعثؿاغلذيفذضقءذ

أوالُ:ذ-ذذادلاجدتري :ذ

ذ

 1ذ

تاري التسجيؿ

ذ

وضيياءذاغييورذحييبشذ(سراضيييذ
اجلـدقة)

تاري المناقشة
ذ

 2115/12/16ذ

جمؿقسةذادلصاحػذاحملػقزةذيفذعؽتباتذاظؼاػرةذ–ذ
درادةذاثرؼةذصـقة ذ

ذ
ذ
ك
رابعاك:كبقان ك
باظردائلذاظيتذمتذصحصفاذوعـاضشتفا
-1ذطؾقةذاآلدااذ–ذجاععةذادلؾكذدعودذ(ذضدمذاآلثارذوادلتاحكذ) ذ
ـ

االسـ
ذ

1

ذ

عنكاف الرسالة
ذ

أوالًذ-:ذادلاجدتريذ -:ذ

ذ

درادةذأثرؼةذصـقةذدلصـحػذعبؽـرذذحمػـقزذيفذعؽتبـةذادلؾـؽذ

سبدذابذحمؿدذادلـقك ذ

صفدذاظقرـقةذباظرؼاض ذ
ذ

 2ذ

داللذخاظدذوائلذادلطر

ذ

تاري المناقشة

درادــةذصـقــةذظــبعضذخمطقرــاتذادلصــاحػذاحملػقزــةذيفذ
عؽتبةذادلؾؽذصفدذاظقرـقةذباظرؼاض ذ

1418/2/5ػيذادلواصقذ
 1997/6/10ذ
1419/2/16ػيذ
ادلواصقذ1998/6/10م ذ

-3ذطؾقةذاآلثارذ–ذجاععةذاظؼاػرة ذ
ـ
ذ

االسـ
أوالُ:ذ-ذذاظدطتوراهذ -:ذ

عنكاف الرسالة
ذ

تاري المناقشة
ذ

 1ذ

اظعربيذأمحدذرجمس ذ

ذارعذحمؿدذسؾكذمبدؼـةذاظؼاػرةذ ذدرادةذأثارؼةذحضارؼة ذ

 2ذ

حمؿودذرذديذداملذجبقل ذ

سؿائرذاخلاغقنيذاظباضقةذيفذعدؼـةذخقضـدذبقاديذصرشاغةذ–درادةذ

 3ذ

غفىذمجقلذحمؿدذشاظي ذ

2005/10/3م ذ
2014/6/23م ذ

آثارؼةذععؿارؼة ذ
احملارؼبذيفذسؿائرذخبارىذعـذذبداؼةذاظعصرذاظتقؿقريذحتكذ
غفاؼةذسصرذادلـغقتذ،ذدرادةذآثارؼةذصـقة ذ
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2014/11/15م ذ

ذ

ذ

ثاغقاً:ذادلاجدتري -:ذ

ذ

 1ذ

رحااذبقوعيذسبدذاحلاصظذبقوعي ذ

زخارفذأررذتصاوؼرذادلدردةذادلغقظقةذاهلـدؼةذ–ذدرادةذأثرؼةذصـقةذ 2009/5/6م ذ
عؼارغة ذ

 2ذ

محادهذذحمؿدذحمؿدذػجرس ذ

احلؿاعاتذاظعاعةذيفذعدؼـةذررابؾسذاظشامذيفذاظعصرؼـذادلؿؾقطلذ

 3ذ

داظقاذسصامذعصطػىذخؾقل ذ

اظـؼقشذاظؽتابقةذيفذعـشكتذعدؼـةذمسرضـدذيفذصرتةذحؽؿذاظتقؿقرؼني ذ 2013/4/7م ذ

 4ذ

ذقؿاءذصالحذسبدذاظرمحنذابوذاظدعود ذ

سؿائرذسصرذادرةذحمؿدذسؾلذاظباضقةذمبـطؼةذررةذوضقاحقفاذ–ذ

ـ

االسـ

2011/4/21م ذ

واظعثؿاغلذدرادةذععؿارؼةذصـقة ذ
 2016/11/16ذ

درادةذاثرؼةذععؿارؼة ذ
-3ذطؾقةذاآلداا–ذجاععةذادلـصورة ذ
ضدمذاآلثارذاإلدالعقة ذ
ذ

أوالُ:ذ-ذذادلاجدتري-:

 1ذ

اظزػراءذبفزادذعودى ذ

عنكاف الرسالة

تاري المناقشة
ذ

ذ
عـشلتذاظدؾطانذاظظاػرذجؼؿؼذباظؼاػرةذدرادةذأثارؼة-ذ

2111/11/14م ذ

ععؿارؼة857-842ػـ/ذ1453-1438م ذ
-2ذطؾقةذاآلداا–ذجاععةذسوذمشس ذ
ضدمذاظتارؼخ ذ
ـ

االسـ
ذ
ذ

 1ذ

عنكاف الرسالة

أوالُ:ذ-ذذاظدطتوراه-:
ذ
هفاغيذديالعةذحدينذ(ظقبقيةذاجلـديقة)ذ

تاري المناقشة

ذ

ذ ذ

ذ

ذ

احلقاةذاظعؾؿقةذيفذادلغربذيفذسصرذادلقحدؼـذ ذ

2113/12/3م ذ

طؾقةذاآلداا-ذجاععةذسوذمشسذ–ذضديمذ
اظتارؼخذذعبةذاظتارؼخذاإلدالعي ذ
-1ذععفدذاظبحوثذواظدراداتذاألدقوؼةذ–ذجاععةذاظزضازؼقذ ذ
(ضدمذاحلضاراتذاآلدقوؼة) ذ
ـ

االسـ
ذ

أوالُ:ذ-ذذاظدطتوراه-:

عنكاف الرسالة

تاري المناقشة

اظرتاثذاحلضاريذادلعؿاريذوأوزبؽدتانذيفذسفدذاظتقؿقرؼنيذ2114/8/11 -771م ذ
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 1ذ

عصطػىذذوضيذإبراػقمذعصطػىذاخلقاط ذ

912ػـ/ذ1516-1371م ذ

ذ
-6ذطؾقةذاآلداا–ذجاععةذرـطا ذ
ضدمذاآلثارذاإلدالعقة ذ
االسـ

ـ
ذ
 1ذ

عنكاف الرسالة

تاري المناقشة

أوالُ:ذ-ذذاظدطتوراه-:

اظـؼقشذاظؽتابقةذسؾكذاظـؼقدذواظعؿائرذادلؿؾقطقةذيفذدقرؼاذ-658

2113/11/7م ذ

حمؿدذإبراػقمذحدنذاألجاوي ذ

922ػـ/ذ1516-1261م ذ

ذ
-7ذاظردائلذادلدجؾةذأوذادلؿـوحةذ ذ
طؾقةذاالثار-ذجاععةذجـواذاظوادي ذ
ـ

االسـ
ذ

 1ذ

عنكاف الرسالة
ذ

أوالُ:ذ-ذذادلاجدتري-:

تاري المناقشة
ذ

عـشكتذاظتصقفذبقدطذاوأغاضقلذيفذاظؼرنذ7ػـ/ذ13مذ ذ

أمحدذحؾؿيذ ذ
ذ

ذ
-8ذاظردائلذادلدجؾةذأوذادلؿـوحةذجباععةذاألزػرذ ذ
طؾقةذاظؾغةذاظعربقة-ذضدمذاظتارؼخذواحلضارة ذ
ـ

االسـ
ذ

 1ذ

عنكاف الرسالة

أوالُ:ذ-ذذادلاجدتري-:

خططذاظؼاػرةذيفذزاػرػاذاجلـقبلذاظغربلذ(احلباغقة-دربذ

حمؿدذداملذسباسذاظصيعقديذ(عاجديتريذ

اجلؿاعقز-ذاظؾبقدؼة) ذ

ذاحلضارةذاإلدالعقة)ذ ذ

ك
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تاري المناقشة
2113/11/6م ذ

-9ذاظردائلذادلؿـوحةذجباععةذظقبزجذبتدلاغقا ذ
Der Fakultät für Geschichte , Kunst- und Orientwissenchaften
der Universität Leipzig

ك
ـ
 1ذ

تاري المناقشة
عنكاف الرسالة
االسـ
 1/6/2015ذ
PH.D:ذ ذ Styles of Miniature Painting in Ottoman
Mostafa Gaber Mohamedذ ذIraq Selected examples from the German
Collections
ذ
-10ذاظردائلذادلدجؾةذأوذادلؿـوحةذبؽؾقةذاآلدااذ–ذجاععةذاالدؽـدرؼةذ ذ
ذ

ـ

االسـ
ذ

 1ذ

عنكاف الرسالة

أوالُ:ذ-ذذادلاجدتري-:

سؿائرذعدؼـةذصتحذبقردقؽريذباهلـدذوصـقغفاذاظزخرصقةذيفذسفدذ

اؼـاسذأمحدذحمؿدذسؾيذ ذ

االعربارقرذادلغقظلذجاللذاظدؼـذحمؿدذاطرب ذ

تاري المناقشة
2117/1/4م ذ

ذ
-11ذاظردائلذادلدجؾةذأوذادلؿـوحةذبؽؾقةذاآلدااذضدمذاظدراداتذاالدالعقةذ–ذجاععةذادلـقاذ ذ
ذ
ـ

االسـ
ذ

أوالُ:ذ-ذذاظدطتوراة-:

 1ذ

عصطػيذحمؿودذذطي ذ

عنكاف الرسالة
أحؽامذاآلثارذواظعؿارةذيفذاظػؼةذاالدالعل ذ

تاري المناقشة
 2116/9/21ذ

ك
اؾواديكع ر(:كاؾتوؽقمكواؾتعققـاتكواؾؿعادالتك)ك:
أ -تحكػػيـ العديػػد مػػف البحػػكث كالدراسػػات كالكتػػب لمنشػػر فػػى الػػدكريات كالمراكػػز
البحثيػػة كالمؤسسػػات العمميػػة فػػى مصػػر كالعػػالـ العربػػى؛ فض ػبلن عػػف الكتػػب
المقدمػػة لنيػػؿ ج ػكائز الدكلػػة التقديريػػة كج ػكائز الجامعػػة،كبيانيا عمػػى النحػػك

التالي :
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أوالك:كاؾبووثكواؾؿ ارقعكاؾبورقبككاؾؿوؽؿبكػيكاؾؿجالتكواؾووؾقاتك
واؾدورقاتكاؾؿمرقبكواإلؼؾقؿقبكواؾدوؾقبكؿنكؼبلكماوبكاؾسقرةك :ك
 -1ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ( :جامعة اإلمارات العربية المتحدة)
الكتابات العربية عمى اآلثار اإلسبلمية في مدينة دليي بالينػد
 ،مجمػػػة العمػػػكـ اإلنسػػػانية كاالجتماعيػػػة – جامعػػػة اإلمػػػارات
العربيػػة المتحػػدة (تػػاري خطػػاب التحكػػيـ المرسػػؿ إلػػى رئػػيس

تحرير المجمة مؤرخ في 1113/3/1ـ ) .
-1أعػػبلـ المكيػػات خػػبلؿ العصػػر المممػػككي 913-648ىػػػ1517-1151/ـ ،
مركػػػػػػػػػز دراسػػػػػػػػػات الخمػػػػػػػػػيج كالجزيػػػػػػػػػرة العربيػػػػػػػػػة – جامعػػػػػػػػػة الككيػػػػػػػػػت
( خطاب التحكيـ في 1115/4/17ـ )
 -3د .سعكد محمد العصفكر ( :جامعة الككيت)

األلعاب ككسائؿ التسمية في العصر المممككي (تـ تحكيـ ىذا

البحث خطاب التحكيـ بتاري 1115/9/14ـ) .
 -4د .شادية الدسكقي عبد العزيز ( :جامعة القاىرة)
السػػحب كاألقمػػار رؤيػػة جديػػدة األصػػؿ – الفكػػرة – الزخرفػػة ،

مجمة كمية اآلثػار  -العػدد العاشػر ( ، )1114مطبعػة جامعػة
القاىرة (1115ـ)  ،ص ص .97-19
 -5د .عبد المنصؼ سالـ حسف نجـ ( :جامعة حمكاف)
شػػعار العثمػػانييف عمػػى العمػػائر كالفنػػكف فػػي القػػرنيف الثػػاني
عشػػػػر كالثالػػػػث عشػػػػر اليجػػػػرييف (19-18ـ) كحتػػػػى إلغػػػػاء
السػػمطنة العثمانيػػة  ،دراسػػة أثريػػة فنيػػة  ،مجمػػة كميػػة اآلثػػار

العدد العاشر ( ، )1114مطبعػة جامعػة القػاىرة (1115ـ) ،
ص ص . 117-157
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 -6ميرفت محمكد عيسى ( :جامعة حمكاف)
فف تطعيـ التحؼ الخشبية بالعاج كالعظـ كالصػدؼ فػي مصػر

فػػػي العصػػػر العثمػػػاني  ،مجمػػػة كميػػػة اآلثػػػار – العػػػدد العاشػػػر
( ، )1114مطبعػػػػػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػاىرة (1115ـ) ،
ص ص . 471-411
 -7سامي صالح عبد المالؾ (ماجستير في اآلثار اإلسبلمية كباحث عممي) :
قمعػػة نخػػؿ عمػػى درب الحػػػاج المصػػرم بسػػيناء دراسػػة أثريػػػة
معمارية جديدة في ضكء الحفػائر اآلثاريػة  ،مشػكاة  ،المجمػة

المصػػػػرية لآلثػػػػار اإلسػػػػبلمية  ،المجمػػػػس األعمػػػػى لآلثػػػػار ،

ج  .ـ  .ع – المجمػػػػػػػػػػػػػػػد األكؿ 1116ـ ( ،ص ص -145
. )115
 -8د .حسيف مصطفى حسيف رمضاف ( :جامعة القاىرة)
دراسػػػػة لمشػػػػمعداف رقػػػػـ  16361بمتحػػػػؼ الفػػػػف اإلسػػػػبلمي
بالقػػػػػاىرة  ،مجمػػػػػة كميػػػػػة اآلثػػػػػار العػػػػػدد الحػػػػػادم عشػػػػػر ،

( ، )1116-1115مطبعػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػاىرة 1117ـ
(ص ص . )55-19
 -9د .عبد العزيز صبلح سالـ ( :خبير اآلثار اإلسبلمية بااليسيسكك)
دنانير ذىبية مكحدية تنشر ألكؿ مرة باسـ أمير المؤمنيف أبك
محمػػػػػد عبػػػػػد المػػػػػؤمف بػػػػػف عمػػػػػى كابنػػػػػو أميػػػػػر المػػػػػؤمنيف
أبك يعقكب يكسؼ محفكظة بمتحؼ الربػاط بالمممكػة المغربيػة
 ،مجمة كمية اآلثار – العػدد الحػادم عشػر ()1116-1115
 ،مطبعة جامعة القاىرة 1117ـ  ،ص ص .161-117
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 -11د .أحمد رجب محمد عمى ( :جامعة القاىرة)
العمبلت السمكية (البلريف) مجمة كميػة اآلثػار  ،العػدد الحػادم
عشػػر ( ، )1116-1115مطبعػػة جامعػػة القػػاىرة 1117ـ ،

ص ص . 17-1

 -11د .طو عبد القادر عمارة ( :جامعة القاىرة)
درىـ أمكم فريد ضرب الحػرـ سػنة 81ىػػ  ،مجمػة كميػة اآلثػار –

العػدد الثػاني عشػر ( ، )1117مطبعػة جامعػة القػاىرة 1118ـ ،
ص ص . 141-119
 -11د .رائد الشرع  ،د .عاطؼ الشياب ( :أردني الجنسية)
تقنيػػػات جمػػػع الميػػػاه فػػػي بمػػػدة الربػػػة فػػػي األردف "خػػػبلؿ الفتػػػرات
الكبلسػػػػػػػػػػػيكية كاإلسػػػػػػػػػػػبلمية"  ،دراسػػػػػػػػػػػة تحميميػػػػػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػػػػة

(خطػػاب التحكػػيـ بتػػاري 1117/6/1ـ) مجمػػة كميػػة اآلثػػار العػػدد
الثػػاني عشػػر ( ، )1117مطبعػػة جامعػػة القػػاىرة 1118ـ  ،ص
ص . 96-77
-13د .عبد العزيز صبلح سالـ ( :خبير اآلثار اإلسبلمية بااليسيسكك)
منش ػ ت الرعايػػة االجتماعيػػة المرينيػػة الباقيػػة بالعػػدكتيف  :الربػػاط
كسػػػػػبل دراسػػػػػة أثريػػػػػة معماريػػػػػة كفنيػػػػػة  ،مجمػػػػػة كميػػػػػة اآلثػػػػػار ،

العػػػدد الثػػػاني عشػػػر ( )1117مطبعػػػة جامعػػػة القػػػاىرة 1118ـ ،
ص ص . 131-143
-14سامي صالح عبد المالؾ (ماجستير في اآلثار اإلسبلمية كباحث عممي) :
حصف الفرما العباسي في سيناء ،دراسة تاريخيػة آثاريػة معماريػة

جديػػػدة  ،مشػػػكاة المجمػػػة المصػػػرية لآلثػػػار اإلسػػػبلمية المجمػػػس
األعمػػػػػػػػػػػػػػػى لآلثػػػػػػػػػػػػػػػار  ،ج  .ـ  .ع (،خطػػػػػػػػػػػػػػػاب التحكػػػػػػػػػػػػػػػيـ
بتػػػػػػػػػػػػػػػاري 1117/6/5ـ)  ،المجمػػػػػػػػػػػػػػػد الثػػػػػػػػػػػػػػػاني 1117ـ ،
(ص ص . )189-119
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-15د .إبراىيـ إبراىيـ عامر :
الربػػػػػػاف المفتػػػػػػرل عميػػػػػػو شػػػػػػياب الػػػػػػديف أحمػػػػػػد بػػػػػػف ماجػػػػػػد ،
(خطػػػاب التحكػػػيـ بتػػػاري 1117/11/1ـ) مجمػػػة كميػػػة اآلثػػػار ،

العػػدد الثػػاني عشػػر ( )1117مطبعػػة جامعػػة القػػاىرة 1118ـ ،
(ص ص . )13-1

-16د .عبد الناصر ياسيف ( :جامعة سكىاج)
أثػػػػر المنشػػػػ ت المعماريػػػػة فػػػػي تشػػػػكيؿ الفنػػػػكف التطبيقيػػػػة
اإلسبلمية كزخرفتيا خبلؿ الفتػرة مػف ؽ 8-3ىػػ 14-9 /ـ ،

(خطػػػػاب التحكػػػػيـ بتػػػػاري 1117/11/31ـ)  ،مجمػػػػة كميػػػػة
اآلثار  ،العدد الثاني عشر ( ، )1117مطبعػة جامعػة القػاىرة
1118ـ ( ،ص ص . )313-161
-17د .عبد اهلل عطية عبد الحافظ ( :جامعة المنصكرة)
جامع أشرؼ أكغمكفي بيشير "دراسة أثريػة معماريػة " ،مجمػة
كميػػة اآلداب – جامعػػة المنصػػكرة (تػػاري خطػػاب التحكػػيـ فػػي
1118/6/3ـ) .
-18د .عدناف محمد الحارثي الشريؼ ( :سعكدم الجنسية) جامعة أـ القرل

األميػػر الراكػػز  :قائػػد قػػكة دكلػػة المماليػػؾ فػػي مكػػة المكرمػػة –

مجمػػػػة كميػػػػة اآلثػػػػار – العػػػػدد الثالػػػػث عشػػػػر (تحػػػػت الطبػػػػع)
(خطاب التحكيـ بتاري 1118/6/5ـ) .
-19د .عزة عمى عبد الحميد شحاتو ( :المجمس األعمى لآلثار)
الكثػػائؽ مصػػد ارن لدراسػػة قصػػرم نبػػركه كتيػػره المنػػدثريف ( ،تػػـ
تحكيـ ىػذا البحػث كأنتيػى الحكػـ إلػى أنػو غيػر صػالح لمنشػر
عمى اإلطبلؽ) خطاب التحكيـ بتاري 1118/6/7ـ .
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-11عبد العزيز صبلح سالـ ( :خبير اآلثار اإلسبلمية بااليسيسكك)

تكاصؿ حركة بناء المساجد في العصر األيكبي في ضكء

المساجد الباقية في شماؿ شرؽ المممكة األردنية الياشمية ،
دراسة أثرية مقارنة  ،مجمة التاري

التاري .

كالمستقبؿ – قسـ

 -11دكتكر ميندس  /يحيي حسف كزيرم :
المسجد األقصى اـ الييكػؿ المزعػكـ  ،دراسػة تحميميػة مقارنػة

 ،مجمػػة كميػػة اآلثػػار – جامعػػة القػػاىرة (خطػػاب التحكػػيـ فػػي
1118/8/1ـ).
 -11د.عائشة التيامي :

شػػكمجية نسػػائية بكسػػائؿ دفاعيػػة (لػػـ يسػػبؽ نشػػرىا) دراسػػة
أثريػػة سػػياحية  ،المجمػػة العمميػػة لكميػػة السػػياحة كالفنػػادؽ –

جامعة الفيكـ خطاب التحكيـ بتاري 1118/11/7ـ .
 -13د  .عبد المنصؼ سالـ حسف نجـ :
سػػػرام القطػػػكرم مػػػف أعمػػػاؿ الجيػػػزة  ،دراسػػػة أثريػػػة فنيػػػة ،
خطاب التحكيـ بتاري 1119/1 / 11ـ .
 -14ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:
مساكف الفقراء  ،دراسػات حضػارية أثريػة  ،حكليػات المجمػس
األعمى لآلثار  ،خطاب التحكيـ بتاري 1119/5/18ـ.
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 -15د  .فايزة محمد محمد حسف ممكؾ :
فئػػات الحػػائزيف لؤل راضػػي بػػالجيزة (1881-1815ـ)،خطػػاب
التحكيـ بتاري 1119/6/17ـ .
 -16د  .ىبة اهلل محمد فتحي حسف :
الجيػػزة (المدينػػة اإلسػػبلمية)  ..كأمػػاكف ليػػا تػػاري  ،خطػػاب
التحكيـ بتاري 1119/6/17ـ .

 -17د  .ىكيدا عبد العظيـ رمضاف :

مدينػػة الجيػػزة فػػي العصػػر اإلسػػبلمي مػػف الفػػتح العربػػي إلػػى

نيايػػػػػػػة الدكلػػػػػػػة الفاطميػػػػػػػة  ،خطػػػػػػػاب التحكػػػػػػػيـ بتػػػػػػػاري
1119/6/17ـ .
 -18د .شادية الدسكقي عبد العزيز:
دراسة جديدة لتحفتػيف معػدنيتيف مػف الفػف اإلسػبلمي بمتحػؼ
كمية اآلثار – جامعة القاىرة  ،العدد الخامس عشػر  ،جامعػة

القاىرة 1111ـ.
 -19د .شبؿ عبيد :

سكة السكرييف فػي الينػد فػي عصػر أبػاطرة المغػكؿ (-947

 961ىػػػػػ1555 -1541 /ـ) دراسػػػػة مقارنػػػػة فػػػػي الشػػػػكؿ

كالمضػػػمكف  ،مجمػػػة كميػػػة اآلثػػػار  ،العػػػدد الخػػػامس عشػػػر ،
جامعة القاىرة.
30- Structural study of different proposals for reconstruction
methodology of ottoman citadel of Al-Faqeer at Al- Ula
Governorate in KSA to Enhance its structural Response
and safety factor Againste earthquake, Arab Journal for
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the humanities , Academic publication council – University
of Kuwait 30-6 1432 H/ 2-6 -2011A.D .
 -31د .خالد حامد السيد أبك الركس:
حػػػي قكصػػػكف فػػػي القػػػرف الثػػػامف عشػػػر المػػػيبلدم (دراسػػػة
تاريخية مف خبلؿ سجبلت محكمة قكصكف الشػرعية حكليػات

مركػػػز البحػػػكث كالدراسػػػات التاريخيػػػة كميػػػة اآلداب -جامعػػػة
القاىرة ) خطاب التحكيـ بتاري 1111/11/1ـ.
 -31د .سعيد مغاكرم :

بحػػػكث كدراسػػػات فػػػي البرديػػػات العربيػػػة  ،مجمػػػداف ،مطػػػابع

المجمػػػػػػس األعمػػػػػػى لآلثػػػػػػار  ،مػػػػػػج 1119( 1ـ) ،مػػػػػػج 1
(1111ـ)  ،جػػائزة الدكلػػة التشػػجيعية فػػي االثػػار اإلسػػبلمية،
المجمس األعمى لمثقافة 1111،ـ.

 -33ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:
أسػػػرار الكعبػػػة المشػػػرفة  ،كتػػػاب الجميكريػػػة ،ط ، 1مػػػارس

1111ـ ،جائزة الدكلة التشػجيعية  ،المجمػس األعمػى لمثقافػة
1111،ـ.
 -34ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :

دراسػػة مقارن ػة لعمػػائر المينػػدس سػػناف فػػي قكنيػػة كالقػػاىرة،
المجمػػػػة المصػػػػرية لآلثػػػػار اإلسػػػػبلمية (مشػػػػكاة)  ،المجمػػػػس
األعمى لآلثار ،خطاب التحكيـ بتاري 1111/1/1ـ.

 -35د .ىناء محمد عدلي حسف:
تطػػكر رسػػـ شػػيريف فػػي تصػػكير فرىػػاد يحمػػؿ شػػيريف عمػػى
جكادىػػػا بعػػػد أف كبػػػا فػػػي المخطكطػػػات األدبيػػػة اإليرانيػػػة فػػػي
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العصريف التيمكرم كالصفكم  ،مجمة مركز الدراسات الشػرقية
بجامعة القاىرة  ،خطاب التحكيـ بتاري 1111/4/11ـ.
 -36د .أسماء محمد إسماعيؿ :
األمػػف فػػي ضػػكء التخطػػيط العمرانػػي لػػبعض المػػدف اإلسػػبلمية
كمنشاتيا المعماريػة مػف القػرف 13 -1ىػػ  .خطػاب التحكػيـ

بتاري 1111/6/13ـ.

 -37د.عبد الخالؽ الشيخو  ،د.أميف عبد اهلل الرشيدم:

محمد المقسي :خزاؼ العصر األيكبي (القرف السابع اليجػرم

 /الثالػػث عشػػر المػػيبلدم) فػػي ضػػكء تكقيػػع ينشػػر ألكؿ مػػرة
خطاب التحكيـ بتاري 1111/6/11ـ.
 -38د.أميف عبد اهلل الرشيدم  ،د .عبد الخالؽ الشيخة :
ظػػػػاىرة داغ دؿ فػػػػي تصػػػػاكير المخطكطػػػػات اإليرانيػػػػة خػػػػبلؿ
العصػػريف التيمػػكرم كالصػػفكم  ،دراسػػة أثريػػة فنيػػة  .خطػػاب

التحكيـ بتاري 1111/6/11ـ .
 -39د .عبد العزيز صبلح سالـ :

االمػػداء النبكيػػة فػػي الدكلػػة العمكيػػة بػػالمغرب األقصػػى دراسػػة
أثرية فنية  .خطاب التحكيـ بتاري 1111/6/13ـ.
 -41د .عبد العزيز صبلح سالـ:

دراسة العمارة اإلسبلمية الحربية عمى ضفتي نيػر أبػي رقػراؽ

بػالمغرب األقصػى فػي العصػريف المكحػدم كالمرينػي  .خطػػاب
التحكيـ بتاري 1111/6/15ـ.
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 -41د .عبد العزيز صبلح سالـ :
العمارة المكرسكية في مدينة الرباط عاصمة المممكة المغربية
دراسػػػػػػػة آثريػػػػػػػة كمعماريػػػػػػػة  .خطػػػػػػػاب التحكػػػػػػػيـ بتػػػػػػػاري

1111/6/17ـ.

42- Dr/ Abdel Aziz Salah Salem :
The Architectural Styles of Islamic Domes
in Morocco.
خطاب التحكيـ بتاري 1111/6/18ـ.
 -43ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:
المصػػطمح فػػي لغػػة الفػػف اإلسػػبلمي ،المجمػػة العربيػػة لمعمػػكـ
اإلنسانية  ،مجمػس النشػر العممػي – جامعػة الككيػت ،خطػاب
التحكيـ بتاري 1111/11/18ـ.
 -44محمد عبد القادر منصكر:
جػػػامع الظػػػاىر بيبػػػرس البندقػػػدارم فػػػي بمػػػدة قػػػا ار السػػػكرية

664ىػػػػ1165/ـ دراسػػػة أثريػػػة معماريػػػة – حكليػػػات مركػػػز
البحكث كالدراسات التاريخيػة – كميػة اآلداب -جامعػة القػاىرة
(خطاب التحكيـ بتاري 1111/11/15ـ).

 -45د.أحمد أميف :
The meaning of the Arabic dedicatory inscriptions of the
Ottoman Monuments of Greece.
(مجمة كمية اآلثار -جامعة القاىرة  ،المجمد .)16
 -46ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:
المساجد األثرية المندثرة في المشاعر المقدسة (كىك غير
صالح لمنشر عمى اإلطبلؽ)  ،خطاب التحكيـ بتاري

1119/9/18ـ.
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 -47د.فييـ فتحي إبراىيـ:
الحماـ السمجكقي في ببلد األناضكؿ – دراسة معمارية،
المؤتمر الدكلي الذم عقده قسـ المغات الشرقية بكمية اآلداب

جامعة القاىرة حكؿ « :التراث في اآلداب الشرقية»
في الفترة مف  31-31مارس 1113ـ .
 -48د  .يكسؼ إبراىيـ الزاممي :

صناعة السيكؼ في عيد الدكلة المممككية كاستخداماتيا ،
جمعية اتحاد المؤرخيف العرب بالقاىرة  ،خطاب التحكيـ

بتاري 1113/5/11ـ.
 -49د .حناف عبد الفتاح مطاكع :
الخنجر نمكذج لتطكر صناعة السبلح في اآلندلس  ،جمعية
اتحاد المؤرخيف العرب بالقاىرة  ،خطاب التحكيـ في

1113/5/15ـ.

 -51د .عبلء الديف عبد العاؿ عبد الحميد ،أضكاء جديدة عمى مؤلؼ مخطكط
كتاب عمدة الكتاب كعدة ذكم األلباب  ،سيمنار قسـ اآلثار

اإلسبلمية – جامعة القاىرة بالتعاكف مع الجمعية المصرية

لمدراسات التاريخية ،المكسـ األكؿ 1113/1111ـ  ،خطاب
التحكيـ في 1113/11/15ـ.

 -51د .محمد عبد الكدكد عبد العظيـ عبد الكىاب  ،الػﭼشـ كالفكارات العثمانية
الباقية في مدينة ركدس القديمة دراسة آثرية معمارية ،
سيمنار قسـ اآلثار إلسبلمية –جامعة القاىرة بالتعاكف مع
الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية  ،المكسـ األكؿ ،

1113/1111ـ ،خطاب التحكيـ في 1113/11/15ـ.
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 -51د .رحاب عبد المنعـ باظة:
رؤية دينية تاريخية لمرد عمى ىدـ المعالـ التاريخية القديمة،
جمعية اتحاد المؤرخيف العرب بالقاىرة ،خطاب التحكيـ في

1114/6/8ـ.
 -53د .حناف عبد الفتاح مطاكع:

التاثيرات السامرائية عمى العمارة األندلسية  ،مؤتمر االثار

اإلسبلمية في المشرؽ اإلسبلمي.
 -54ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:

نقكد ببلد فارس في العصر البكييي 447-311ىػ.

 -55ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:

الفكر الجغرافي لمرحالة المسمميف في المشرؽ اإلسبلمي ،

رحمة أبي دلؼ إنمكذجان.

 -56ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:

منيج سكيممز أكغمك كخير الديف الزركمي في رحمتييما إلى

الجزيرة العربية ككصؼ آثارىا  -دراسة مقارنة .
 -57محمد عبد الكدكد عبد العظيـ عبد الكىاب:

دراسة لطرز المساجد العثمانية الباقية بجزيرة كريت.

 -58ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:
كسكة كأستار الحجرة كالمسجد النبكم – دراسة أكلية في

نشاتيا كطرزىا الفنية ،مجمة ركاؽ التاري كالتراث ،الدكحة -

قطر (،خطاب التحكيـ) في 1115/11/8ـ
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 -59ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:
طريؽ الحج البصرم كعبلقتو بارض الككيت  ،دراسة تاريخية
لمطريؽ كىثاره لمحطة الشجي ،المجمة العربية لمعمكـ
اإلنسانية  ،مجمس النشر العممي – جامعة الككيت( ،خطاب

التحكيـ) في 1115/11/8ـ.
 -61تقييـ المشركع البحثي المقدـ مف كمية االثار بقنا – جامعة جنكب الكادم

حكؿ :
- Effect of the Function and environment in planing of
)Social care building: Cairo (Egypt) and Bursa (Turkey
during Ottoman age.

راـقاك:كاؾؽتبكاؾؿوؽؿبكؿنكؼبلكماوبكاؾسقرةك :ك
 -1عبلء الديف عبد العاؿ عبد الحميد :
النقكش الكتابية عمى شػكاىد القبػكر اإلسػبلمية فػي العصػريف

األيػػػػكبي كالمممػػػػككي فػػػػي مصػػػػر 913-567ىػػػػػ -1171 /
1517ـ  ،دراسػػػة فػػػي الشػػػكؿ  ،مكتبػػػة اإلسػػػكندرية – مركػػػز
الخطكط (خطاب التحكيـ مؤرخ في 1115/8/11ـ) .

 -1د .ىاني محمد القحطاني ( :سعكدم الجنسية)

العمارة اإلسبلمية  ،قراءة تحميميػة ألىػـ المبػاني التذكاريػة فػي
العػػالـ اإلسػػبلمي  ،المجمػػس العممػػي – جامعػػة الممػػؾ فيصػػؿ
باإلحساء (خطاب التحكيـ مؤرخ في 1118/7/6ـ) .

 -3د .أحمد عبد الرازؽ أحمد :

تاري كأثار مصر اإلسبلمية في العصريف األيػكبي كالمممػككي

 ،التعمػػػيـ المفتػػػكح – جامعػػػة عػػػيف شػػػمس (1117ـ) تمػػػت
مراجعػػة ىػػذا المقػػرر الدراسػػي كتقييمػػو كتحكيمػػو لتحكيمػػو إلػػى
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مقرر الكتركني – المركز القكمي لمتعميـ االلكتركني بػالمجمس
األعمى لمجامعات  ،كانتيى الرأم العممي إلى قبكؿ المقرر بعد
تعديمو (خطاب التحكيـ بتاري 1118/6/11ـ) .

 -4د .مجدم عبد الجكاد عمكاف عثماف :

دراسػػػات فػػػي الحضػػػارة اإلسػػػبلمية – كميػػػة اآلداب – جامعػػػة
أسيكط – قسػـ اآلثػار (1118/1117ـ)  ،تمػت مراجعػة ىػذا

المقػػػػرر الدراسػػػػي كتقييمػػػػو كتحكيمػػػػو لتحكيمػػػػو إلػػػػى مقػػػػرر
إلكتركنػػػي – المركػػػز القػػػكمي لمتعمػػػيـ اإللكتركنػػػي بػػػالمجمس
األعمػػى لمجامعػػات  ،كانتيػػى ال ػرأم العممػػي إلػػى رفػػض المقػػرر
(خطاب التحكيـ بتاري 1118/7/3ـ) .

 -5د  .شحاتو أحمد عبد الرحيـ :
أعماؿ الجص كاإلستنساخ تقنيػات كعػبلج كصػيانة  ،كميػة
اآلثػػار – قسػػـ تػػرميـ اآلثػػار – جامعػػة الفيػػكـ (1118ـ)
خطاب التحكيـ بتاري 1118/11/18ـ.

 -6د  .عبد اهلل كامؿ مكسى عبده :
العباسيكف كآثارىـ المعمارية فػي الشػرؽ كمصػر كالمغػرب
حتػػػى نيايػػػة القػػػرف الثالػػػث اليجػػػرم  /التاسػػػع المػػػيبلدم

خطاب التحكيـ بتاري 1118/11/14ـ.
 -7د  .نبيؿ أحمد عبد التكاب :

في فكر كتقنيات صيانة الصػكر الجداريػة  ،كميػة اآلثػار –

جامعػػة جنػػكب الػكادم 1118 ،ـ .خطػػاب التحكػػيـ بتػػاري
1118/11/16ـ.
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 -8د  .صبلح سميـ طايع :
محاضرات فػي تػاري عصػر النبػكة كالخبلفػة الراشػدة أداب
قنػػػا – قسػػػـ التػػػاري – جامعػػػة جنػػػكب الػػػكادم 1118ـ ،

مػػدرس التػػاري كالحضػػارة اإلسػػبلمية بكميػػة اآلداب بقنػػػا ،
خطاب التحكيـ بتاري 1118/11/31ـ .

 -9د  .شيريف صادؽ محمد الجندم :
آثار مصر المسيحية  ،التعميـ المفتكح – جامعة عيف شمس
1118ـ  ،خطاب التحكيـ بتاري 1119/3/11ـ .
ك
ك

راؾراك:كاؾبووثكاؾؿوؽؿبكؾؾترؼقبك:ك ك
 تحكػػػػيـ العديػػػػد مػػػػف البحػػػػكث كالدراسػػػػات لمسػػػػادة أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريسالمتقػػػػػػدميف لمترقيػػػػػػة لبلسػػػػػػاتذة المسػػػػػػاعديف ( المشػػػػػػاركيف ) كاالسػػػػػػاتذة

فى الجامعات المصرية كالعربية (السعكدية -الػيمف ،الككيػت ،دكلػة اإلمػارات
العربية المتحدة ،األردف ،سكريا ،الجزائر ،ليبيا ،سمطنة عماف).
ك

رابعاك:كاؾرسائلكاؾتيكتمكػومكاكؾؾتعققنكأوكاؾؿعادؾبك:
 -0فحص رسائؿ السادة المتقدميف لمتعييف كشغؿ كظػائؼ أعضػاء ىيئػة
التدريس كالييئة المعاكنػة بكميػة اآلثػار كأقسػاـ اآلثػار بكميػات اآلداب

في الجامعات المصرية .
 -3فحص العديد مف رسائؿ الماجستير كالدكتكراة مػف الجامعػات العربيػة
كاألجنبية لمعادلتيا لدرجة الماجسػتير كالػدكتكراة التػي تمنحيػا كميػات
اآلثػػػػار كاآلداب ( تخصػػػػص آثػػػػار إسػػػػبلمية ) بالجامعػػػػات المصػػػػرية
بتكميػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػف المجمػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػى لمجامعػػػػػػػػػػات المصػػػػػػػػػػرية
( إدارة المعادالت ) وبقاـكاكعؾاكاؾـووكاؾتاؾيك.:
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أوالك:كاؾةةةؿةةةاجةةةةةسةتقر ك
م ك

اسمكاؾؿتقدمكؾؾؿعادؾب ك

1

أمؿ محمد عمي العطيكم

1

عادؿ المبركؾ المختار الفار

اؾدرجبكاؾؿطؾوبكؿعادؾتكا ك

اؾتخمصك

اؾجاؿعبكواؾدوؾب ك

اؾؿطؾوب ك
(أردنية الجنسية)

( ليبي الجنسية )

ماجستير في اآلثار اإلسبلمية

فػػي مكضػػكع ( :بنػػاء كزخػػارؼ مسػػجد أحمػػد بػػف طكلػػكف

آثار إسبلمية

الجامعة األردنية
1111ـ

بالقاىرة 165-163ىػ879-876/ـ )
ماجستير في اآلثار اإلسبلمية
في مكضكع ( :مساجد القبيبات بمدينة طرابمس

آثار إسبلمية

القديمة (ليبيا) في العيد العثماني األكؿ -958

جامعة اليرمكؾ
األردف

1111ـ

1113ىػ 1711-1551/ـ) " ،دراسة ميدانية
تحميمية"

3

أمؿ أكرـ محمكد أبك اليكل
( فمسطينية الجنسية )

ماجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتير فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اآلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمية
في مكضػكع( :التطػكر المعمػارم فػي حػارة بػاب النػاظر فػي

آثار إسبلمية

القػػدس فػػي العصػػريف المممػػككي كالعثمػػاني) دراسػػة أثريػػة

جامعة القدس
فمسطيف

1111ـ

كتاريخية كمعمارية

4

جمانا سالـ أحمد دكيكات

5

مناؿ حاج يكسؼ

6

( أردنية الجنسية )

( سكرية الجنسية )
عبد اهلل فيد مصمح المبابدة
( أردني الجنسية )

ماجستير في اآلثار اإلسبلمية

فػػي مكضػػكع (:دراسػػة نظػػاـ التسػػقيؼ فػػي العمػػارة األمكيػػة

آثار إسبلمية

في اآلردف – نماذج مختارة )

جامعة اليرمكؾ
األردف

1111ـ

ماجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتير فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اآلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمية
فػػػي مكضػػػكع( :المنشػػػ ت التجاريػػػة فػػػي التػػػراث العمرانػػػي

آثار إسبلمية

العربي  :القيساريات في حمب القديمة أنمكذجا)
ماجسػػتير فػػي العمػػكـ اإلجتماعيػػة – تخصػػص آثػػار فػػي
مكضكع :

جامعة حمب
سكرية
1116ـ

آثار إسبلمية

(المقرنصػػات فػػي العمػػارة اإلسػػبلمية فػػي مصػػر فػػي العصػػر

جامعة مؤتة
األردف

1116ـ

المممككي  :دراسة معمارية فنية مقارنة )

7

8

مصطفى عثماف مسعكد
الحكات

ماجسػػتير فػػي اآلثػػار الكبلسػػيكية فػػي مكضػػكع الس ػراديب
المسػػيحية (كتػػاككمبس) فػػي منطقػػة المػػدف الػػثبلث مػػف

(ليبي الجنسية)

القرف الثاني حتى القرف السادس الميبلدم.

إبراىيـ سالـ نكيجي

المسػػاجد اإلسػػبلمية فػػي المدينػػة القديمػػة بط ػرابمس فػػي

(ليبي الجنسية)

العيد العثمػاني األكؿ مػف 1551ـ إلػى 1711ـ دراسػة

أثرية تاريخية  ،ماجستير

آثار كبلسيكية

جامعة المرقب – كمية اآلداب

كالعمكـ – قسـ اآلثار الخمس ،
الجماىيرية الميبية 1116ـ

أثار إسبلمية

جامعة المرقب – كمية اآلداب
كالعمكـ – قسـ اآلثار الخمس ،
الجماىيرية العربية الميبية

الشعبية اإلشتراكية العظمى العاـ
الجامعي 1114-1113ـ

ك
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راـقاكك:كاؾةةدؽتوراة ك
م ك

اسمكاؾؿتقدمكؾؾؿعادؾب ك

اؾدرجبكاؾؿطؾوبكؿعادؾتكا ك

اؾتخمصك

اؾجاؿعبكواؾدوؾب ك

اؾؿطؾوب ك
عكاشة الدالي

1

( مصرم الجنسية )

1

أحمد سامح رمسيس صالح فتكح
( مصرم الجنسية )

دكتك ارة في اآلثار المصرية

آثار مصرية

في مكضكع :
"Ancient Egypt in
Medieval Moslem
Arabic writing
دكتك ارة الفمسفة في اآلداب

اآلثار الغارقة

في عمـ الثقافة

جامعة لندف  /معيد
اآلثار

1113ـ

( اآلثار الغارقة )

جامعة مكسكك

الحككمية لمثقافة

كالفنكف – ركسيا
1115ـ

ك
اؾراـي كع ر :ك(اؾـدوات كواؾؿاتؿرات كواؾؿواضرات كواؾؿوائد كاؾؿستدقرةك
وورش كاؾعؿل كواؾوؾقات كاؾـقا قب ك(اؾسقؿـار)واؾدورات كاؾتدرقبقبك
واؾتـ قطقبكاؾتيك ارككػقكاكماوبكاؾسقرةكؿنك1988كمك–ك2016مك)ك ك
 -1أعماؿ المؤتمر الدكلي الثامف لمفف التركي – القاىرة – 1988ـ.
 -1محاضرات المكسـ الثقافي 1991/91ـ لمجمعية المصػرية لمدراسػات التاريخيػة
كذلؾ في يكـ 1991/1/14ـ (كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).

 -3ندكة المدارس فػي مصػر اإلسػبلمية – لجنػة التػاري كاآلثػار بػالمجمس األعمػى
لمثقافػػة باالشػػتراؾ مػػع الجمعيػػة المصػػرية التاريخيػػة ،القػػاىرة  15-11إبريػػػؿ
1991ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).

 -4ندكة تاري مصر االقتصادم كاالجتماعي فػي العصػر العثمػاني ،قسػـ التػاري -
كمية اآلداب –جامعة القاىرة3-1 ،سبتمبر 1991ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).
 -5محاضرات المكسـ الثقافي 1993/91ـ لمجمعية المصػرية لمدراسػات التاريخيػة
كذلؾ في يكـ 1993/1/11ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).
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 -6نػػدكة الدراسػػات الشػػرقية فػػي خمسػػيف عػػاـ (جيػػؿ الػػركاد)-قسػػـ المغػػات الشػػرقية
كآدابيا باالشتراؾ مع مركػز الدراسػات الشػرقية بجامعػة القػاىرة 18-16اكتػكبر
1993ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).

 -7المؤتمر الدكلي المكسكـ بػ "المسممكف في آسيا الكسطى كالقكقاز بيف الماضي
كالحاضػػر كالمسػػتقبؿ-كميػػة الدراسػػات اإلنسػػانية (فػػرع البنػػات) جامعػػة األزىػػر
باالشتراؾ مع مركز صػالح كامػؿ لبلقتصػاد اإلسػبلمي ،القػاىرة 31-18سػبتمبر

1993ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).

 -8نػػػدكة الرحمػػػة كالرحالػػػة فػػػي العصػػػكر الكسػػػطى ،كميػػػة اآلداب-جامعػػػة المنيػػػا،
31اكتكبر1-نكفمبر 1993ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).

 -9ندكة "نحك دكرأساسي لمدراسات اإلنسػانية"-كميػة اآلداب-جامعػة عػيف شػمس،
القاىرة 13-11اكتكبر 1995ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).
 -11مؤتمر االستشراؽ كحكار الحضارات ،مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاىرة
18-16اكتكبر 1995ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).

 -11ندكة فمسطيف عبر عصكر التاري مركز البحكث كالدراسػات التاريخيػة -كميػة
اآلداب-جامعة القاىرة6-4 ،نكفمبر 1995ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).

 -11نػػدكة بػػبلد المغػػرب كعبلقتيػػا بالمشػػرؽ-اتحػػاد المػػؤرخيف العػػرب بالقػػاىرة،
17-15نكفمبر 1997ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).
 -13نػػدكة تػػاري الجزيػػرة العربيػػة-الجمعيػػة التاريخيػػة السػػعكدية ،جامعػػة الممػػؾ
سػػػعكد ،الريػػػاض1418/11/14-13 ،ىػػػػ المكافػػػؽ 1998/3/11-11ـ.

(كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).
 -14المػػؤتمر الػػدكلي المكسػػكـ بػػػ "الترجمػػة كدكرىػػا فػػي تفاعػػؿ الحضػػارات" كميػػة
الدراسػػات اإلنسػػانية (قسػػـ المغػػة الفارسػػية كآدابيػػا) جامعػػة األزىػػر ،القػػاىرة

15-13يكنيك 1998ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).
 -15نػػػدكة أضػػػكاء جديػػػدة عمػػػى مصػػػادر تػػػاري العػػػرب-اتحػػػاد المػػػؤرخيف العػػػرب
بالقاىرة  16-14نكفمبر 1998ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).
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 -16نػػدكة اآلثػػار اإلسػػبلمية فػػي شػػرؽ العػػالـ اإلسػػبلمي ،كميػػة اآلثػػار ،جامعػػة
القاىرة  31نكفمبر1-ديسمبر 1998ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).
 -17المػػؤتمر الػػدكلي المكسػػكـ بػػػ "مصػػر فػػي اآلداب العالميػػة" كميػػة الدراسػػات
اإلنسانية (فرع البنات) جامعة األزىر 14-11يكنيك 1999ـ .

 -18الندكة العممية المصاحبة لمعرض الخط العربي الذم أقامتػو الييئػة العميػا
لتطػػػكير مدينػػػة الريػػػاض فػػػي الفتػػػرة 6-4رجػػػب 1411ىػػػػ المكافػػػؽ -13

15اكتكبر 1999ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).

 -19ندكة جمعية التاري كاآلثار المكسػكمة بػػ "دكؿ مجمػس التعػاكف الخميجػي
تاريخيا كآثارىا عبر العصكر" دارة الممؾ عبد العزيز بالرياض فػي الفتػرة

14-11محػػرـ 1411ىػػػ المكافػػؽ 19-17إبريػػؿ 1111ـ( .كمرفػػؽ مػػا
يفيد ذلؾ).
 -11ندكة الرحبلت إلى شبو الجزيرة العربية ،دارة الممؾ عبد العزيػز بالريػاض

فػػػي الفتػػػرة 18-15رجػػػب 1411ىػػػػ المكافػػػؽ 15-11اكتػػػكبر 1111ـ

(كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).
 -11ندكة الممتقػى الثالػث لآلثػارييف العػرب ،القػاىرة ،جمعيػة اآلثػارييف العػرب
في الفترة 13-11نكفمبر 1111ـ .

 -11نػدكة العبلقػات الككيتيػة اإليطاليػة  :حػكار تػاريخي ػ ثقػافي  ،سياسػي ػ
مركز دراسات الخميج كالجزيرة العربية بالتعاكف مع كميتي اآلداب كالعمػكـ

االجتماعية بجامعة الككيت  ،كجامعة فينسيا 11ػ1111/3/11ـ .

 -13المػػؤتمر العػػالمي السػػادس حػػكؿ  :مدكنػػة اآلثػػار العثمانيػػة فػػي العػػالـ ػ
مؤسسػػة التميمػػي لمبحػػث العممػػي كالمعمكمػػات ػ زغ ػكاف 16ػ ػ 18مػػارس
/آذار 1113ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ) .

 -14الػػػدكرة التدريبيػػػة لكفػػػد دكؿ الككمنكلػػػث كالػػػدكؿ اإلسػػػبلمية األكربيػػػة كالػػػدكؿ
المسػػػتقمة حػػػديثان (دكلػػػة جكرجيػػػا) المنعقػػػدة بكميػػػة اآلثػػػار – جامعػػػة القػػػاىرة
في مجاؿ اآلثار الفرعكنية كاإلسبلمية كالقبطيػة كصػيانة كتػرميـ اآلثػار كآثػار
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مػػػػػػا قبػػػػػػؿ التػػػػػػاري كالمتحػػػػػػؼ خػػػػػػبلؿ الفتػػػػػػرة مػػػػػػف 1114/6/14ـ إلػػػػػػى
1114/7/8ـ.
 -15المقػػاء العممػػى المصػػرل المبنػػانى المنعقػػد بكميػػة اآلثػػار – جامعػػة الػػػػقاىرة فػػى
الفترة  31-14ديسمبر 1114ـ .

 -16الػػػدكرة التدريبيػػػة الثالثػػػة فػػػي مجػػػاؿ اآلثػػػار لكفػػػكد دكؿ الككمنكلػػػث (دكلػػػة
مكلدكفا) خبلؿ الفترة مف  1/11إلى 1115/1/13ـ .

 -17الػػػدكرة التدريبيػػػة الرابعػػػة فػػػي مجػػػاؿ اآلثػػػار لكفػػػكد دكؿ الككمنكلػػػث (دكلػػػة
كازاخستاف) خبلؿ الفترة مف  3/11إلى 1115/3/16ـ .
 -18ندكة المجتمع المصرل فى العصريف المممػككى كالعثمػانى التػى عقػدت بقاعػة
المػػؤتمرات بػػالمجمس األعمػػى لمثقافػػة بػػكزارة الثقافػػة المصػػرية تكريمػػا لمعػػالـ

الكبير أندريو ريمكف فى الفترة  4 – 1ابريؿ  1115ـ 1
 -19مػػؤتمر الفيػػكـ الخػػامس الػػذل عقدتػػو كميػػة اآلثػػار – فػػرع الفيػػكـ – جامعػػة
القاىرة تحت عنكاف " النيؿ كمصادر المياه فى مصر عبر العصكر " فى الفتػرة

مف  4 – 1ابريؿ  1115ـ 1
 -31محاضرات المكسـ الثقافي لمجمعية المصرية التاريخية في 1115/4/9ـ .

 -31الدكرة التدريبية لكفد دكلة أرمينيا المنعقدة بكمية اآلثار – جامعػة القػاىرة فػي
الفترة مف 1115/4/11ـ إلى 1115/4/11ـ .
 -31نػػدكة المجتمعػػات األفريقيػػة تطكرىػػا التػػاريخى كدكرىػػا الحضػػارل حتػػى مطمػػع
القػرف الحػػادل كالعشػػريف  ،التػى عقػػدىا معيػػد البحػكث كالدراسػػات األفريقيػػة

(قسـ التاري ) جامعة القاىرة فى الفترة  19 – 18مايك  1115ـ 1
 -33ندكة محمد عمى مؤسس مصر الحديثة التػى عقػدىا المجمػس األعمػى لمثقافػة
بكزارة الثقافة المصرية فى الفترة  14 – 11نكفمبر  1115ـ 1

 -34مائػػػدة مسػػػػتديرة حػػػػكؿ األكقػػػػاؼ كأىميتيػػػا التاريخيػػػػة كالحضػػػػارية كاألثريػػػػة
كىي المائدة الثالثػة التػي عقػدت يػكـ االثنػيف 1115/11/14ـ بقاعػة اآلداب
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بػػالمجمس األعمػػى لمثقافػػة كزارة الثقافػػة المصػػرية ضػػمف أعمػػاؿ نػػدكة عصػػر
محمد عمى مف  11إلى  14نكفمبر 1115ـ .
 -35الػػػػػػدكرة التدريبيػػػػػػة لمعػػػػػػامميف بػػػػػػالمجمس األعمػػػػػػى لآلثػػػػػػار ( كزارة الثقافػػػػػػة
المصػػرية ) حػػكؿ كشػػؼ تزكيػػر المكحػػات الزيتيػػة كاآلثػػار الممكنػػة التػػي عقػػدت

بكمية اآلثار – جامعة القاىرة في الفترة  14-19نكفمبر 1115ـ .
 -36الػػدكرة التدريبيػػة لكفػػد دكلػػة أزربيجػػاف بمركػػز دراسػػات المغػػة العربيػػة بكميػػة
اآلداب – جامعة القاىرة خبلؿ الفترة مف  1/11إلى 1116/1/16ـ .

 -37مػػػػؤتمر تػػػػاري المشػػػػركعات النيميػػػػة الكبػػػػرل الػػػػذل عقػػػػده قسػػػػـ التػػػػاري
بمعيػػػػػػػد البحػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػات التاريخيػػػػػػػة جامعػػػػػػػة القػػػػػػػاىرة فػػػػػػػى الفتػػػػػػػرة

 15 – 14مايك  1116ـ1

 -38الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػياحييف)

في 1117/1/11ـ .

 -39مائػػػدة مسػػػتديرة حػػػكؿ المخطكطػػػات اإلسػػػبلمية المصػػػكرة بالمعيػػػد العممػػػي
الفرنسػػي لآلثػػار الشػػرقية بالقػػاىرة يػػكـ الثبلثػػاء 1117/1/17ـ ضػػمف أعمػػاؿ

ندكة الفنكف كالتاري المشار إلييا مف  15إلى  18فبراير 1117ـ .

 -41مائػػدة مسػػتديرة حػػكؿ المػػؤرخ فػػي المصػػادر غيػػر التقميديػػة بقاعػػة المػػؤتمرات
بمبنػػػػػػى قسػػػػػػـ التػػػػػػاري كميػػػػػػة اآلداب – جامعػػػػػػة القػػػػػػاىرة يػػػػػػكـ األربعػػػػػػاء

1117/1/18ـ ضػػػػػػمف أعمػػػػػػاؿ نػػػػػػدكة الفنػػػػػػكف كالتػػػػػػاري المشػػػػػػار إلييػػػػػػا
مف  15إلى  18فبراير 1117ـ .
 -41مائدة مسػتديرة حػكؿ الفنػكف التشػكيمية كالنيضػة المصػرية بقاعػة المػؤتمرات
بمبنػػػػػػى قسػػػػػػـ التػػػػػػاري بكميػػػػػػة اآلداب – جامعػػػػػػة القػػػػػػاىرة يػػػػػػكـ األربعػػػػػػاء
1117/1/18ـ ضػػػػػػمف أعمػػػػػػاؿ نػػػػػػدكة الفنػػػػػػكف كالتػػػػػػاري المشػػػػػػار إلييػػػػػػا

مف  15إلى  18فبراير 1117ـ .
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 -41مؤتمر اليػكـ الكاحػد حػكؿ " تطػكير المػكائح األكاديميػة فػي الدراسػات اآلثاريػة
كالتاريخيػػة فػػي كميػػات اآلثػػار  ،اآلداب  ،التربيػػة كالسػػياحة " الػػذم عقػػد بكميػػة
اآلثار – جامعة القاىرة يكـ األربعاء المكافؽ  4أبريؿ 1117ـ .

 -43المنتدل الدكلي الثالث لمنقكش كالخطكط كالكتابات الذم نظمو مركز الخطػكط
بمكتبة األسكندرية في الفترة  16 - 14ابريؿ 1117ـ .
 – 44المػػػػؤتمر الػػػػدكلي الثالػػػػث لمبحػػػػكث العمميػػػػة كتطبيقاتيػػػػا بجامعػػػػة القػػػػاىرة
في الفترة  5-3مايك 1117ـ .

 -45مػػؤتمر التعػػاكف العربػػي االفريقػػي " تاريخػػو ككاقعػػو كآفاقػػو الػػذم عقػػده قسػػـ
التػػػػػػػاري بمعيػػػػػػػد البحػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػات االفريقيػػػػػػػة – جامعػػػػػػػة القػػػػػػػاىرة -

في الفترة  9 - 8مايك 1117ـ .

 -46الدكرة التنشيطية لممرشػديف السػياحييف الػذيف حػاف مكعػد تجديػد تراخيصػيـ
بػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػياحة ( اإدارة العامػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػياحييف )

في 1117/5/19ـ.

 -47الدكرة التنشيطية لممرشػديف السػياحييف الػذيف حػاف مكعػد تجديػد تراخيصػيـ
بػػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػياحييف)

في 1117/7/7ـ .

 -48نػػػػػدكة اتحػػػػػاد المػػػػػؤرخيف العػػػػػرب بالقػػػػػاىرة كمكضػػػػػكعيا " الػػػػػكطف العربػػػػػي
عبر العصكر  :التاري االجتماعي " في الفترة مف  17 – 16شكاؿ 1418ىػ

 /المكافؽ  8 – 7نكفمبر 1117ـ .

 -49ندكة الصحارم المصرية ميد الحضػارات التػي عقػدتيا لجنػة اآلثػار بػالمجمس
األعمى لمثقافة بكزارة الثقافة المصرية في الفترة  16-15مارس 1118ـ .

 -51الدكرة التدريبية الكطنيػة حػكؿ تاىيػؿ األطػر العاممػة فػي مجػاؿ حمايػة التػراث
الثقػػافي التػػي نظمتيػػا منظمػػة االيسيسػػكك لمتربيػػة كالعمػػكـ كالثقافػػة كالجمعيػػة
الكطنيػػة المصػػرية لمتربيػػة كالعمػػكـ كالثقافػػة بالقػػاىرة فػػي الفتػػرة  11-5أبريػػؿ

1118ـ .
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 -51المؤتمر الػدكلي حػكؿ "العبلقػات المصػرية الميبيػة عبػر العصػكر" الػذم نظمػو
قسػػػػػـ التػػػػػاري بمعيػػػػػد البحػػػػػكث كالدراسػػػػػات اإلفريقيػػػػػة بجامعػػػػػة القػػػػػاىرة .
في الفترة  7-6مايك 1118ـ .

 -51ندكة اليكـ الكاحد بمجنة اآلثػار بػالمجمس األعمػى لمثقافػة بػكزارة الثقافػة حػكؿ
عمارة المياه في القاىرة التاريخية يكـ الثبلثاء المكافؽ 1118/5/17ـ .
 - 53نػػدكة الفنػػكف كالتػػاري التػػي نظميػػا المعيػػد العممػػي الفرنسػػي لآلثػػار الشػػرقية
بالقػػػاىرة كالمجمػػػس األعمػػػى لمثقافػػػة بػػػكزارة الثقافػػػة المصػػػرية كمركػػػز البحػػػكث
كالدراسػػػات التاريخيػػػة بكميػػػة اآلداب – جامعػػػة القػػػاىرة فػػػي الفتػػػرة 18 - 15
فبراير 1117ـ .

 -54فعاليات البرنػامج الثقػافي كالفنػي عمػى ىػامش معػرض "ابػف خمػدكف كالعبلقػة
بػػػيف مصػػػر كاألنػػػدلس فػػػي القػػػرف الرابػػػع عشػػػر" بالتعػػػاكف بػػػيف كزارة الثقافػػػة
المصػػرية كالسػػفارة األسػػبانية بالقػػاىرة فػػي الفتػػرة مػػف الخمػػيس 1118/1/7ـ
إلى الخميس 1118/3/13ـ

 -55الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػكزارة السػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػة لنقاقبػػػػػة المرشػػػػػديف السػػػػػياحييف بتػػػػػاري

1118/5/3ـ)

 -56نػػػػػػػػدكة اليػػػػػػػػكـ الكاحػػػػػػػػد التػػػػػػػػي نظميػػػػػػػػا المنتػػػػػػػػدل الثقػػػػػػػػافي المصػػػػػػػػرم
( 1111ش كػػكرنيش النيػػؿ – الػػدكر األكؿ – عمػػارة تػػاجر – جػػاردف سػػيتي
بالقاىرة) برئاسة أ.د .عبد العزيز حجازم رئػيس المنتػدل كرئػيس كزراء مصػر

األسػػبؽ كالسػػيد السػػفير أحمػػد الغم ػراكم نائػػب رئػػيس المنتػػدل كمكضػػكعيا ،
"إبػػػػػػػػػػداعات كركائػػػػػػػػػػع اآلثػػػػػػػػػػار اإلسػػػػػػػػػػبلمية فػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػػبلمي"

كذلؾ يكـ األحد المكافؽ 1118/4/6ـ .

 -57ندكة آثار الساحؿ الشمالي الغربي التي عقدتيا لجنة اآلثار بالمجمس األعمػى
لمثقافػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػكزارة الثقافػػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػػرية فػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػكـ الثبلثػػػػػػػػػػػػػاء

المكافؽ 1118/4/19ـ .
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 -58ندكة اليكـ الكاحد التي عقػدتيا لجنػة اآلثػار بػالمجمس األعمػى لمثقافػة  ،كزارة
الثقافػػػة  ،ج  .ـ  .ع بمناسػػػبة يػػػكـ البيئػػػة العػػػالمي حػػػكؿ "عمػػػارة الميػػػاه فػػػي
القاىرة التاريخية" كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽ 1118/5/17ـ .

 -59مقرر الجمسة األكلى بنػدكة اليػكـ الكاحػد التػي نظميػا إتحػاد المحػاميف العػرب
حػػػكؿ "نيػػػب كتػػػدمير اآلثػػػار كالتػػػراث الحضػػػارم العربػػػي" نحػػػك تفعيػػػؿ آليػػػات
المكاجية كاالسترداد  ،كذلؾ يكـ األحػد المكافػؽ 1118/6/15ـ بمقػر األمانػة

العامة لبلتحاد ( 13ش إتحاد المحاميف العرب – جاردف سيتي  -القاىرة) .

 -61الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػياحييف)

في 1118/6/13ـ .

 -61الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػياحييف)

في 1118/7/17ـ .

 -61الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػيـ
بػػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػياحييف)

في 1118/8/11ـ .

 -63الػػػدكرة التدريبيػػػة لكفػػػد طمبػػػة البكسػػػنة بمركػػػز جامعػػػة القػػػاىرة لمغػػػة كالثقافػػػة
العربية في الفترة مف  8/11إلى 1118/8/17ـ.

 -64الػػدكرة التدريبيػػة لكفػػد دكلػػة اكزبكسػػتاف بمركػػز جامعػػة القػػاىرة لمغػػة كالثقافػػة
العربية في 1118/9/11ـ .
 -65المػػؤتمر الػػدكلي « أصػػداء الثقافػػة العربيػػة اإلسػػبلمية باألنػػدلس فػػي المشػػرؽ
اإلسػػبلمي » الػػذم نظمتػػو كميػػة المغػػات كالترجمػػة – جامعػػة األزىػػر بالتعػػاكف
مع معيد ثربانتس بالقاىرة في الفترة 16-14أكتكبر 1118ـ .
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 -66ندكة اليكـ الكاحد التػي عقػدتيا لجنػة اآلثػار بقاعػة الفنػكف بػالمجمس األعمػى
لمثقافػػة يػػكـ الثبلثػػاء 1118/11/18ـكحػػكؿ «النقػػكش األثريػػة كدالالتيػػا فػػي
العصريف األمكم كالعباسي ».

 -67ندكة اليكـ الكاحد التػي عقػدتيا السػفارة األسػبانية كمعيػد ثريػانتس كالمجمػس
األعمػػػى لآلثػػػار بمناسػػػبة اإلحتفػػػاؿ بمػػػركر  41عامػػػان عمػػػى تاسػػػيس جمعيػػػة

المستشػػرقيف األسػػباف بقاعػػة المعػػارض المتغيػػرة رقػػـ  41بػػالمتحؼ المصػػرم

بالقاىرة في 1118/11/1ـ .

 -68الػػدكرة التدريبيػػة لكفػػد جكرجيػػا بمركػػز صػػيانة اآلثػػار كالمخطكطػػات كمقتنيػػات
المتاحؼ بكمية اآلثار – جامعة القاىرة في 1118/11/5ـ .

 -69ندكة إتحاد المؤرخيف العرب بالقػاىرة كمكضػكعيا (تػاري الػكطف العربػي عبػر
العصػػكر  :التػػػاري الثقػػافي) فػػػي الفتػػرة مػػػف  15-14ذك القعػػدة 1419ىػػػػ/
المكافؽ  13-11نكفمبر 1118ـ .

 -71الدكرة التنشيطية لممرشػديف السػياحييف الػذيف حػاف مكعػد تجديػد تراخيصػيـ
بػػػػػػػكزارة السػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػة لنقابػػػػػػػة المرشػػػػػػػديف السػػػػػػػياحييف) فػػػػػػػي
1118/11/13ـ .

 -71الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػكزارة السػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػة لنقابػػػػػػػة المرشػػػػػػػديف السػػػػػػػياحييف) فػػػػػػػي
1118/11/31ـ .

 -71المؤتمر الدكلي «ابػف عربػي فػي مصػر» ممتقػى الشػرؽ كالغػرب الػذم نظمتػو
الييئػة العامػػة لػدار الكتػػب كالكثػائؽ القكميػػة كجامعػة األزىػػر بجميكريػة مصػػر
العربية بالتعاكف مع السفارة األسػبانية بالقػاىرة كجامعػة األزىػر فػي الفتػرة مػف

 13إلػػى 16ديسػػمبر 1118ـ بمبنػػى دار الكتػػب كقاعػػة اإلمػػاـ محمػػد عبػػده
بجامعة األزىر بالقاىرة .
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 -73نػػػدكة آثػػػار مصػػػر اإلسػػػبلمية فػػػي عصػػػر الػػػكالة التػػػي نظمتيػػػا لجنػػػة اآلثػػػار
بػػػالمجمس األعمػػػى لمثقافػػػة المصػػػرية فػػػي الفتػػػرة  17-16ديسػػػمبر 1118ـ
(مقرر الندكة فضبلن عف المشاركة ببحث)كك.

 -74الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػكزارة السػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػة لنقابػػػػػػػة المرشػػػػػػػديف السػػػػػػػياحييف) فػػػػػػػي
1118/11/11ـ .

 -75الدكرة التدريبية لكفد طمبة تشاد بمركز صيانة اآلثار كالمخطكطػات كمقتنيػات
المتاحؼ بكمية اآلثار – جامعة القاىرة في 1119/1/5ـ.
 -76الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػكزارة السػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػة لنقابػػػػػػػة المرشػػػػػػػديف السػػػػػػػياحييف) فػػػػػػػي

1119/1/14ـ .

 -77المنتدل الػدكلي الرابػع لمنقػكش كالخطػكط كالكتابػات فػي العػالـ عبػر العصػكر
حكؿ «النقكد فػي العػالـ» الػذم ينظمػو مركػز الخطػكط بمكتبػة اإلسػكندرية فػي

الفترة  18-16مارس 1119ـ .

 -78ندكة ترجمة كتب التراث الحضارم كالعمراني في المغات الشرقية التػي نظمتيػا
لجنػػة الترجمػػة بػػالمجمس األعمػػى لمثقافػػة فػػي الفتػػرة  13-11أبريػػؿ 1119ـ

بقاعة المؤتمرات بالمجمس .

 -79الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػكزارة السػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػة لنقابػػػػػػػة المرشػػػػػػػديف السػػػػػػػياحييف) فػػػػػػػي

1119/1/11ـ .

 -81الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػكزارة السػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػة لنقابػػػػػػػة المرشػػػػػػػديف السػػػػػػػياحييف) فػػػػػػػي

1119/3/11ـ .

69

 -81الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػكزارة السػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػة لنقابػػػػػػػة المرشػػػػػػػديف السػػػػػػػياحييف) فػػػػػػػي
1119/3/18ـ .

 -81الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػكزارة السػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػة لنقابػػػػػػػة المرشػػػػػػػديف السػػػػػػػياحييف) فػػػػػػػي
1119/5/13ـ .

 -83الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػياحييف)
في 1119/6/18ـ .

 -84الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػياحييف)
في 1119/7/8ـ .

 -85الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػياحييف)
بالغردقة في 1119/11/11ـ .

 -86المػػػؤتمر الثػػػانى لجمعيػػػة الميتمػػػيف بالثقافػػػة األسػػػبانية كمكضػػػكعو "الثقافػػػة
البيئيػػػػة"" كالػػػػذل عقػػػػد بمقػػػػر اتحػػػػاد الكتػػػػاب بقمعػػػػة صػػػػبلح الػػػػديف بالقػػػػاىرة
فى 1119/11/11ـ .

 -87الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػياحييف)
باسكاف في 1119/11/14ـ .

 -88النػػدكة العمميػػة المصػػاحبة لمعػػرض الخػػط العربػػي بالقػػدس حػػركؼ فػػى القمػػب
"التى أقامتيا ندكة الثقافة كالعمػكـ كمجمػة حػركؼ عربيػة" بػدبى فػى الفتػرة مػف
1119/11/31-16ـ .
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 -89الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػياحييف)
بكمية السياحة كالفنادؽ جامعة حمكاف في 1119/11/8ـ .

 -91الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػياحييف)
في 1119/11/15ـ .

 -91الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ
بػػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػياحييف)
باألقصر في 1119/11/9ـ .

 -91النػػدكة العالميػػة السػػابعة لدراسػػة تػػاري

الجزيػػرة العربيػػة التػػي عقػػدتيا كميػػة

اآلداب (قسػػـ التػػاري ) ككميػػة السػػياحة كاآلثػػار (قسػػـ اآلثػػار) بجامعػػة الممػػؾ
سػػػػػػػعكد بالريػػػػػػػاض فػػػػػػػي الفتػػػػػػػرة 1431/1/11-19ىػػػػػػػػ  /المكافػػػػػػػؽ -5

1111/1/7ـ.

 -93الػػػػدكرة التنشػػػػيطية لممرشػػػػديف السػػػػياحييف الػػػػذيف حػػػػاف مكعػػػػد تجديػػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)
فيك1111/1/13ـك.

 -94الػػػػدكرة التنشػػػػيطية لممرشػػػػديف السػػػػياحييف الػػػػذيف حػػػػاف مكعػػػػد تجديػػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)

فيك1111/1/14ـ  .ك

-95كالػػػػدكرة التنشػػػػيطية لممرشػػػػديف السػػػػياحييف الػػػػذيف حػػػػاف مكعػػػػد تجديػػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)
فيك1111/1/14ـ  .ك

 -96الػػدكرة التدريبيػػة لمتػػدرب مػػف قطػػر بمركػػز صػػيانة اآلثػػار كالمخطكطػػات
كمقتنيات المتاحؼ بكمية اآلثار – جامعة القاىرة في 1111/1/3ـ .
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 -97الػػػػدكرة التنشػػػػيطية لممرشػػػػديف السػػػػياحييف الػػػػذيف حػػػػاف مكعػػػػد تجديػػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)
في 1111/3/11ـ .

 -98الػػػػدكرة التنشػػػػيطية لممرشػػػػديف السػػػػياحييف الػػػػذيف حػػػػاف مكعػػػػد تجديػػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)
باألقصر في 1111/3/31ـ .

 -99دكرة إعػداد المرشػديف السػػياحييف التػي يعقػدىا مركػػز البحػكث كالدراسػػات
التاريخيػػػػة بكميػػػػة اآلداب -جامعػػػػة القػػػػاىرة خػػػػبلؿ الفتػػػػرة  3/18إلػػػػى
1111/5/6ـ في 1111/4/1ـ

 -111دكرة إعداد المرشديف السياحييف التي يعقدىا مركػز البحػكث كالدراسػات
التاريخيػػػػة بكميػػػػة اآلداب -جامعػػػػة القػػػػاىرة خػػػػبلؿ الفتػػػػرة  3/18إلػػػػى
1111/5/6ـ في 1111/4/8ـ .

 -111دكرة إعداد المرشديف السياحييف التي يعقدىا مركػز البحػكث كالدراسػات
التاريخيػػػػة بكميػػػػة اآلداب -جامعػػػػة القػػػػاىرة خػػػػبلؿ الفتػػػػرة  3/18إلػػػػى
1111/5/6ـ في 1111/4/15ـ .

 -111دكرة إعداد المرشديف السياحييف التي يعقدىا مركػز البحػكث كالدراسػات
التاريخيػػػػة بكميػػػػة اآلداب -جامعػػػػة القػػػػاىرة خػػػػبلؿ الفتػػػػرة  3/18إلػػػػى
1111/5/6ـ في 1111/4/11ـ .

 -113دكرة إعداد المرشديف السياحييف التي يعقدىا مركػز البحػكث كالدراسػات
التاريخيػػػػة بكميػػػػة اآلداب -جامعػػػػة القػػػػاىرة خػػػػبلؿ الفتػػػػرة  3/18إلػػػػى
1111/5/6ـ في 1111/4/19ـ .

 -114نػػدكة آثػػار مصػػر اإلسػػبلمية فػػي العصػػر الطكلػػكني التػػي أقامتيػػا لجنػػة
اآلثػػػار بػػػالمجمس األعمػػػى لمثقافػػػة بقاعػػػة المػػػؤتمرات بػػػالمجمس األعمػػػى
لمثقافة في الفترة  15-14مايك 1111ـ .
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 -115الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف السػػػياحييف الػػػذيف حػػػاف مكعػػػد تجديػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)
في 1111/6/11ـ .

 -116الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف السػػػياحييف الػػػذيف حػػػاف مكعػػػد تجديػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)
اإلسكندرية في 1111/6/17ـ .

 -117دكرة إعػػػداد المرشػػػديف السػػػياحييف الخاصػػػة بطػػػبلب كخريجػػػي أقسػػػاـ
المغػػػات بالجامعػػػات المصػػػرية التػػػي يعقػػػدىا مركػػػز البحػػػكث كالدراسػػػات
التاريخيػػة بكميػػة اآلداب – جامعػػة القػػاىرة فػػي الفتػػرة مػػف 1111/7/3

حتى 1111/7/18ـ .

 -118دكرة إعػػػداد المرشػػػديف السػػػياحييف الخاصػػػة بطػػػبلب كخريجػػػي أقسػػػاـ
المغػػػات بالجامعػػػات المصػػػرية التػػػي يعقػػػدىا مركػػػز البحػػػكث كالدراسػػػات

التاريخية بكمية اآلداب – جامعة القاىرة في 1111/7/6ـ .

 -119دكرة إعػػػداد المرشػػػديف السػػػياحبيف الخاصػػػة بطػػػبلب كخريجػػػي أقسػػػاـ
المغػػػات بالجامعػػػات المصػػػرية التػػػي يعقػػػدىا مركػػػز البحػػػكث كالدراسػػػات

التاريخية بكمية اآلداب – جامعة القاىرة في 1111/7/13ـ.

 -111دكرة إعػػػداد المرشػػػديف السػػػياحييف الخاصػػػة بطػػػبلب كخريجػػػي أقسػػػاـ
المغػػػات بالجامعػػػات المصػػػرية التػػػي يعقػػػدىا مركػػػز البحػػػكث كالدراسػػػات

التاريخية بكمية اآلداب – جامعة القاىرة في 1111/7/11ـ.

 -111دكرة إعػػػداد المرشػػػديف السػػػياحييف الخاصػػػة بطػػػبلب كخريجػػػي أقسػػػاـ
المغػػػات بالجامعػػػات المصػػػرية التػػػي يعقػػػدىا مركػػػز البحػػػكث كالدراسػػػات

التاريخية بكمية اآلداب – جامعة القاىرة في 1111/7/17ـ.

 -111الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف السػػػياحييف الػػػذيف حػػػاف مكعػػػد تجديػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)

في 1111/8/1ـ .
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 -113الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف السػػػياحييف الػػػذيف حػػػاف مكعػػػد تجديػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)
في 1111/9/19ـ

 -114نػػػدكة اليػػػكـ الكاحػػػد حػػػكؿ عمػػػارة األسػػػبمة التػػػي عقػػػدتيا لجنػػػة اآلثػػػار
بالمجمس األعمى لمثقافة في 1111/11/11ـ.
 -115الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف السػػػياحييف الػػػذيف حػػػاف مكعػػػد تجديػػػد
تراخيصػػػػػػػيـ بػػػػػػػػكزارة السػػػػػػػػياحة (اإلدارة العامػػػػػػػة لنقابػػػػػػػػة المرشػػػػػػػػديف

السياحييف)باسكاف في 1111/11/15ـ.
 -116دكرة إعػػداد المرشػػديف السػػياحييف الخاصػػة بطػػبلب كخريجػػي الجامعػػات

المصرية التي عقدىا مركز البحػكث كالدراسػات التاريخيػة بكميػة االداب-
جامعة القاىرة في 1111/11/1ـ.

 -117دكرة إعػػداد المرشػػديف السػػياحييف الخاصػػة بطػػبلب كخريجػػي الجامعػػات

المصرية التي عقدىا مركز البحػكث كالدراسػات التاريخيػة بكميػة االداب-

جامعة القاىرة في 1111/11/9ـ.
 -118الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف السػػػياحييف الػػػذيف حػػػاف مكعػػػد تجديػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)

في 1111/11/11ـ.
 -119الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف السػػػياحييف الػػػذيف حػػػاف مكعػػػد تجديػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)

باألقصر في 1111/11/17ـ.
 -111الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف السػػػياحييف الػػػذيف حػػػاف مكعػػػد تجديػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)

في 1111/11/31ـ.
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 -111المػػؤتمر الػػدكلي األكؿ حػػكؿ العبلقػػات المصػػرية اإلسػػبانية الػػذم عقػػده
قسـ اآلثػار اإلسػبلمية بكميػة اآلثػار – جامعػة القػاىرة كجمعيػة الميتمػيف
بالثقافة اإلسبانية بمصر في الفترة مف  9-8ديسمبر 1111ـ.

 -111نػػدكة اليػػكـ الكاحػػد حػػكؿ العصػػر الفطمػػي تػػاري كحضػػارة التػػي عقػػدتيا
لجاف التاري بالمجمس األعمى لمثقافة في 1111/11/13ـ.
-113كرشػػة العمػػػؿ التػػػي عقػػػدىا مركػػػز البحػػػكث كالدراسػػػات التاريخيػػػة بكميػػػة
اآلداب -جامعػػػة القػػػاىرة فػػػي الفتػػػرة مػػػف  19-8ينػػػاير 1111ـ حػػػكؿ
اإلتجاىػػات الحديثػػة فػػي منػػاىج البحػػث فػػي االلعمػػكـ اإلجتماعيػػة لطػػبلب
الدراسات العميا بكمية اآلداب -جامعة القاىرة بمدرج  63بالممحؽ القػديـ

بكمية االداب -جامعة القاىرة.

 -114ندكة لجنة خبراء اإليسيسكك اآلثػارييف المكمفػيف ب عػداد تقػارير قانكنيػة
حكؿ محاكالت تيكيد القػدس الشػريؼ بمقػر دائػرة اآلثػار األردنيػة العامػة

بعماف يكمي  17-16مارس1111ـ.

 -115الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف السػػػياحييف الػػػذيف حػػػاف مكعػػػد تجديػػػد
تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف السػػياحييف)

بكمية السياحة كالفنادؽ – جامعة حمكاف في 1111/3/11ـ.

 -116نػػدكة آثػػار مصػػر فػػي الكثػػائؽ عبػػر العصػػكر التػػي عقتيػػا لجنػػة اآلثػػار
بالمجمس األعمى لمثقافة في الفترة  13-11مارس 1111ـ.

 -117الػػدكرة التدريبيػػة لكفػػد دكلػػة قطػػر الشػػقيقة التػػي عقػػدىا مركػػز ص ػيانة
اآلثار كالمخطكطات كمقتنيات المتاحؼ بكمية اآلثار -جامعة القػاىرة فػي
الفترة مف 31-17مارس 1111ـ.

 -118نػػدكة آثػػار مصػػر اإلسػػبلمية فػػي العصػػريف اإلخشػػيدم كالفػػاطمي التػػي
عقدتيا لجنػة اآلثػار بػالمجمس األعمػى لمثقافػة فػي يػكـ الثبلثػاء المكافػؽ
 11أبريؿ 1111ـ.
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 -119ندكة ممتقى الفكتكغرافيا بساقية الصاكم( الزمالؾ -القاىرة) في يكـ
األربعاء المكافؽ 1111/8/17ـ.
 -131الدكرة التنشيطية لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصيـ
بكزارة السياحة (اإلدارة العامة لنقابة المرشديف السياحييف) بكمية السياحة

كالفنادؽ – جامعة حمكاف في 1111/9/18ـ.
 -131الدكرة التنشيطية لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصيـ
بكزارة السياحة (اإلدارة العامة لنقابة المرشديف السياحييف) بكمية السياحة

كالفنادؽ – جامعة حمكاف في 1111/11/11ـ .
 -131الدكرة التنشيطية لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصيـ
بكزارة السياحة (اإلدارة العامة لنقابة المرشديف السياحييف) باإلسكندرية في

1111/11/4ـ .
 -133ندكة اليكـ الكاحد بكمية اآلداب -جامعة طنطا التي عقدىا قسمي اآلثار
كالتاري

حكؿ "العبلقة بيف اآلثار كالتاري " كذلؾ يكـ اإلثنيف المكافؽ

1111/11/5ـ.
 -134الندكة الدكلية حكؿ صكرة العالـ اإلسبلمي في سياحت نامو أكلياجمبي التي

نظمتيا أرسيكا مع مؤسسة آؿ البيت بالمممكة األردنية الياشمية المفرؽ-
عماف في الفترة مف 11-18كانكف األكؿ – ديسمبر1111ـ.

 -135الدكرة التنشيطية لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصيـ
بكزارة السياحة (اإلدارة العامة لنقابة المرشديف السياحييف) في
1111/11/15ـ .
 -136الدكرة التنشيطية لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصيـ
بكزراة السياحة (االدارة العامة لنقابة المرشديف السياحييف) في

1111/3/1ـ.
 -137الندكة العممية التي عقدتيا منظمة االيسيسكك لمجنة خبراء االيسيسكك
االثارييف المكمفيف باعداد تقارير قانكنية حكؿ االنتياكات االسرائيمية
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الجديدة في محيط المسجد االقصي بمقر دائرة االثار االردنية العامة –
عماف يكمي  5-4مارس 1111ـ.
 -138ندكة اليكـ الكاحد التي نظميا نادم الصيد بالقاىرة حكؿ كممة أـ كما
ارتبط بيا مف دالالت كمعاني كالقاب بمناسبة عيد االـ بقاعة الندكات
بالنادم كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽ  11مارس 1111ـ.
 -139المؤتمر الدكلي الثاني لدراسات الشرؽ االدني القديـ الذم ينظمو المعيد
العالي لحضارات الشرؽ االدني القديـ بجامعة الزقازيؽ في الفترة -19
 11مارس 1111ـ (كقد تـ تاجيؿ المؤتمر لمكعد آخر لـ يحدد بعد).
 -141ندكة اليكـ الكاحد التي عقدتيا كمية اآلثار بالتعاكف مع المؤسسة المكية
المدنية بجدة في المممكة العربية السعكدية تحت عنكاف «تامبلت حكؿ
السيرة النبكية» ،كذلؾ يكـ االثنيف المكافؽ 1111/3/16ـ.
 -141مقرر الندكة العممية التي عقدتيا لجنة االثار بالمجمس االعمي لمثقافة
حكؿ "حماية المكاقع االثرية كالمتاحؼ" فضبل عف مشاركتي ببحث ايضا
ضمف أعماؿ الندكة كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽ  17مارس 1111ـ.
 -141الندكة العممية المصاحبة لفعاليات اسبكع التكعية بالتنمية المستدامة
السابع (السياحة الخضراء) الذم نظمو قطاع شئكف خدمة المجتمع
كتنمية البيئة بجامعة القاىرة بالتعاكف مع كزارة الدكلة لشئكف البيئة
ككزارة السياحة في الفترة  5-1ابريؿ 1111ـ.
 -143الدكرة التدريبية الدكلية األكلى بالشرؽ األكسط حكؿ عمـ النميات
اإلسبلمية كتطكير المدارس البحثية التي عقدتيا كمية اآلثار -جامعة
الفيكـ بالتعاكف مع معيد الدراسات الشرقية كاألسيكية بجامعة ىامبكرج
في الفترة مف  11-9أبريؿ 1111ـ.

77

 -144الندكة العممية المصاحبة لكرشة العمؿ التي نظمتيا دار الكتب كالكثائؽ
القكمية حكؿ "المجمع العممي :الكارثة كاساليب المعالجة كالترميـ" بقاعة
عمي مبارؾ باالييئة العامة لدار الكتب كالكثائؽ القكمية كذلؾ يكـ االحد
المكافؽ 1111/4/11ـ.
 -145الندكة العممية التي عقدتيا لجنة االثار بالمجمس االعمي لمثقافة حكؿ
"اثار كمتاحؼ مصر :الكاقع كالتحديات" كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽ
1111/4/14ـ.
 -146الدكرة التدريبية االقميمية حكؿ تكثيؽ التراث االسبلمي باستخداـ

التكنكلكجيا الحديثة التي عقدتيا منظمة االيسيسكك بالتعاكف مع منظمة

الدعكة االسبلمية بالخرطكـ جميكرية السكداف في الفترة -11
1111/5/14ـ.
 -147الندكة العممية التي نظميا مجمع المغة العربية بالخرطكـ جميكرية

السكداف حكؿ "التراث العربي المخطكط :حفظو كتطكيره" بمقر المجمع

يكـ االربعاء المكافؽ  1رجب 1433ىػ 13/مايك 1111ـ.
 -148الدكرة التنشيطية لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد
تراخيصيـ بكزراة السياحة (االدارة العامة لنقابة المرشديف السياحيف)
باالقصر كذلؾ يكـ االحد 1111/7/1ـ.
 -149الندكة العممية التي نظمتيا سفارة جميكرية الصيف الشعبية بالتعاكف مع
المنظمة العالمية لمكتاب اإلفريقييف كاآلسيكييف عمى ىامش منتدل
الحكار حكؿ الصيف كمصر كالعالـ العربي كالمتغيرات الراىنة ،كذلؾ
بالمركز الثقافي الصيني يكـ 1111/5/3ـ.
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-151

الدكرة التنشيطية لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد
تراخيصيـ بكزارة السياحة (اإلدارة العامة لنقابة المرشديف السياحييف)
بكمية اآلثار -جامعة القاىرة  ،كذلؾ يكـ األحد المكافؽ 1111/7/8ـ.

 -151الدكرة التنشيطية لممرشديف السياحيف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصيـ

بكزارة السياحة (اإلدارة العامة لنقابة المرشديف السياحييف) بكمية

السياحة كالفنادؽ – جامعة حمكاف يكـ االثنيف المكافؽ 1111/8/17ـ.
 -151الدكرة التدريبية المكثفة حكؿ تكثيؽ كتسجيؿ اآلثار كالتراث بالتقنيات
الحديثة التي عقدىا مركز صيانة اآلثار بكمية اآلثار -جامعة القاىرة في
الفترة مف  11-9سبتمبر 1111ـ.
153- Conference in Berlin, Germany Arab Higher
Education in Tunes of change, a new papsage to
transformation 26-27 September 2012.
 -154اإلجتماع الطارئ الذم عقدتو المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالثقافة كالعمكـ

(اإليسيسكك) بمركز صيانة اآلثار – جامعة القاىرة لدراسة سبؿ حماية التراث

الحضارم في مدينة حمب يكمي  1ك  1أكتكبر 1111ـ.
 -155الدكرة التنشيطية لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد
تراخيصيـ بكزراة السياحة (االدارة العامة لنقابة المرشديف السياحيف)
باسكاف كذلؾ يكـ االحد 7أكتكبر1111ـ.
156- The Second international conference on Egyptian
Science through Ages, Faculty of Archaeology and
Science Heritage center in Cairo University and Faculty
of Archaology and tourism Guidanace , Must University
9-11 October 2012.
 -157المؤتمر الثقافي الذم نظمتو المنظمة العالمية لمكتاب اإلفريقييف
كاآلسيكييف حكؿ «نصر أكتكبر كالتضامف العربي األفرك أسيكم» بمركز
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إعداد القادة الكائف بشارع البرج بالجزيرة كالمبلصؽ لنادم الشرطة كمكاجو
لبرج القاىرة في يكـ األربعاء المكافؽ 1111/11/17ـ.
 -158السيمنار العممي لقسـ اآلثار اإلسبلمية – جامعة القاىرة بالتعاكف مع
الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية المكسـ األكؿ (1113-1111ـ)
"دكرة األستاذ الدكتكرة /سعاد ماىر" في يكـ السبت المكافؽ  11أكتكبر

1111ـ.
-159المؤتمر العممي لقسـ اآلثار بكمية اآلداب -جامعة المنيا حكؿ

:

«اإلكتشافات اآلثرية الحديثة في مصر» ( اآلثار المصرية القديمة كاليكنانية
الركمانية كاإلسبلمية )  ،كالذم عقد في الفترة مف  13 -11أكتكبر

1111ـ.
-161كرشة العمؿ التي نظميا مركز البحكث كالدراسات التاريخية بكمية اآلداب –
جامعة القاىرة حكؿ «االتجاىات الحديثة في مناىج البحث في العمكـ

اإلجتماعية»

لطبلب الدراسات العميا بالكمية في الفترة مف  8-3نكفمبر

1111ـ بمدرج ( )65بالممحؽ القديـ بكمية اآلداب.
-161ندكة اليكـ الكاحد التي نظمتيا ساقية الصاكم بالقاىرة حكؿ اآلثار
اإلسبلمية  ،كذلؾ يكـ الخميس المكافؽ1111/11/15ـ.
-161المؤتمر الصحفي حكؿ رؤية عمماء اآلثار كاسياماتيـ في تفنيد مزاعـ

بعض الفتاكل التي تدعك إلى ىدـ اآلثار  ،الذم نظمتو كمية اآلثار -جامعة

القاىرة  ،كذلؾ يثكـ الثبلثاء المكافؽ 11نكفمبر 1111ـ.
-163المؤتمر القكمي الياـ حكؿ الدستكر كالقانكف كعنكانو" :القضاء حصف
الشعب كدرع الشرعية"  ،الذم عقدتو المنظمة العالمية لمكتاب اإلفريقييف

كاألسيكييف بفندؽ القادة بشارع البرج أماـ برج القاىرة كالمبلصؽ لنادم
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الشرطة

الرئيسي

بجزيرة

الزمالؾ

،كذلؾ

يكـ

األربعاء

المكافؽ

1111/11/18ـ.
-164ندكة اليكـ الكاحد حكؿ الخطكط البلتينية كالعربية باسبانيا كأمريكا البلتينية
تحديات مف أجؿ عالـ كاحد كالتي نظميا المركز الثقافي األسباني (ثربانتس)

 ،ك التي أقيمت عمى ىامش افتتاح معرض (أنماط التينية – البينالي
الخامس ألنماط الخطكط البلتينية)  ،كذلؾ بالمركز الثقافي األسباني –
(معيد ثربانتس بالقاىرة) ،يكـ األحد المكافؽ 1111/11/1ـ.
-165المنتدل الدكلي لمبحث العممي بجامعة القاىرة حكؿ الرؤية المستقبمية
لمتنمية في دكؿ حكض النيؿ "التحديات كفرص التعاكف" الذم عقدتو جامعة

القاىرة في الفترة مف  13-9ديسمبر 1111ـ.
 -166رئيس المؤتمر الدكلي األكؿ لعصكر ما قبؿ التاري

في الكطف العربي

الذم عقدتو كمية اآلثار -جامعة القاىرة في الفترة 1111/ 11 /19-15ـ.
 -167الندكة العممية التي عقدتيا منظمة االيسيسكك لمجنة خبراء االيسيسكك
اآلثارييف المكمفيف ب عداد تقارير فنية كقانكنية حكؿ االنتياكات اإلسرائيمية
الجديدة في محيط المسجد األقصى بمقر دائرة االثار اإلردنية العامة عماف
في الفترة مف 1113/1/31-19ـ.
-168الدكرة التدريبية في مجاؿ ترميـ كصيانة اآلثار كمكضكعيا ":إحياء المباني
األثرية القديمة" لمتدربيف مف ىيئة متاحؼ قطر كالتي عقدت بمركز صيانة

اآلثار بكمية اآلثار -جامعة القاىرة في الفترة مف  14-11فبراير 1113ـ.
 -169المكسـ الثقافي لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 1113/1111ـ
لكمية اآلثار -جامعة القاىرة يكـ االثنيف المكافؽ  15فبراير 1113ـ.
 -171المؤتمر الدكلي الذم عقدتو منظمة االيسيسكك بالتعاكف مع مركز صيانة
اآلثار بكمية اآلثار -جامعة القاىرة بالتزامف مع إجتماع لجنة خبراء
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اإليسيسكك حكؿ "اإلتجار غير المشركع في الممتمكات الثقافية" بمقر كمية
اآلثار -جامعة القاىرة في الفترة مف  18-16مارس 1113ـ.
 -171دكرة إعداد المرشديف السياحييف التي نظميا مركز البحكث كالدراسات
التاريخية بكمية اآلداب -جامعة القاىرة في الفترة مف  3/14إلى
1113/4/16ـ.
-171المؤتمر الدكلي حكؿ التنمية المستدامة ":التحديات كاآلثار" الذم عقدتو
جامعة القاىرة بالتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة األنمائي بمركز المؤتمرات
بالمدينة الجامعية لمطبلب بجامعة القاىرة  ،كذلؾ يكـ االثنيف المكافؽ أكؿ
أبريؿ 1113ـ.
-173ندكة اليكـ الكاحد التي عقدتيا لجنة الثقافة كاإلعبلـ كالسياحة بمجمس
الشكرل حكؿ ":حماية اآلثار المصرية"  ،كذلؾ يكـ الخميس المكافؽ
1113/4/4ـ.
-174الندكة العممية التي عقدىا قسـ التاري بكمية اآلداب -جامعة المنيا حكؿ
":المذكرات الشخصية كالسير" في الفترة مف  17-16أبريؿ 1113ـ.
-175ندكة اليكـ الكاحد التي عقدتيا كمية اآلثار -جامعة القاىرة حكؿ ":المكاقع
األثرية – أىميتيا -مشاكميا – كيفية المحافظة عمييا"  ،كذلؾ يكـ الثبلثاء
المكافؽ1113/4 / 13ـ.
-176المكسـ الثقافي لمفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي 1114/1113ـ لكمية
اآلثار -جامعة القاىرة يكـ االثنيف المكافؽ 11نكفمبر 1113ـ.
 -177السيمنار العممي لقسـ اآلثار اإلسبلمية – جامعة القاىرة بالتعاكف مع
الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية المكسـ الثاني 1114-1113ـ (دكرة
األستاذ الدكتكر/حسف الباشا) يكـ السبت المكافؽ  16نكفمبر 1113ـ.
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-178مؤتمر اليكـ الكاحد حكؿ "مستقبؿ التراث العالمي األفريقي" الذم نظمو
معيد البحكث كالدراسات اإلفريقية بجامعة القاىرة بالتعاكف مع المجنة
الكطنية المصرية لميكنسكك يكـ الخميس المكافؽ  18نكفمبر 1113ـ.
 -179المؤتمر الدكلي األكؿ حكؿ اآلثار اإلسبلمية في المشرؽ اإلسبلمي الذم
نظمتو كمية اآلثار -جامعة القاىرة في الفترة مف  11-9ديسمبر 1113ـ.
 -181ندكة اليكـ الكاحد التي نظميا مركز تكثيؽ التراث الحضارم كالطبيعي بمكتبة
اإلسكندرية بمناسبة ألفية الطبيب كالجراح المسمـ العالمي أبك القاسـ
الزىراكم كالتي عقدت بمسرح المركز بالقرية الذكية يكـ الثبلثاء المكافؽ 14
ديسمبر1113ـ.
 -181أعماؿ ندكة لماذا نعـ لمدستكر التي نظميتيا جمعية المحافظة عمى التراث
المصرم بالمجمس األعمى لمثقافة بكزارة الثقافة يكـ الخميس المكافؽ  9يناير
1114ـ.
 -181أعماؿ الدكرة التدريبية حكؿ عمـ المتاحؼ كتطكيرىا التي نظميا مركز

صيانة اآلثار بكمية اآلثار -جامعة القاىرة لمتدربيف مف سمطنة عماف في

الفترة مف  11-1فبراير 1114ـ.
 -183أعماؿ ندكة اليكـ الكاحد التي نظمتيا ىيئة متاحؼ قطر بمتحؼ الفف
اإلسبلمي 19مارس 1114ـ.
-184المؤتمر الصحفي حكؿ اإلنتياكات اإلسرائيمية الجديدة في القدس الذم
نظمتو كمية اآلثار -جامعة القاىرة يكـ األحد المكافؽ 1114/3/13ـ.
 -185الندكة العممية الثانية التي تعقدىا كمية اآلثار – جامعة القاىرة ضمف
سمسمة ندكات اليكـ الكاحد حكؿ اآلثار كالتراث المشاكؿ كالحمكؿ بمدرج سيد
تكفيؽ بالكمية في  15أبريؿ 1114ـ.
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-186السيمنار العممي لقسـ اآلثار اإلسبلمية – جامعة القاىرة بالتعاكف مع
الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية المكسـ الثاني 1114-1113ـ (دكرة
األستاذ الدكتكر /حسف الباشا) يكـ السبت المكافؽ  14مايك 1114ـ.
-187كرشة العمؿ التي نظميا مشركع  ASACPPالممكؿ مف كزارة البحث
العممي حكؿ "المنيج العممي لحفظ الصكر الفكتكغرافية المطبكعة كالتي

عقدت بكمية االثار في الفترة مف  11-11مايك 1114ـ".
-188خبير اإليسيسكك المؤطر ألعماؿ الدكرة التدريبية اإلقميمية الثانية حكؿ
تكثيؽ التراث اإلسبلمي باستخداـ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة التي تعقدىا
اإليسيسكك بالتعاكف مع منظمة الدعكة اإلسبلمية بالخرطكـ في الفترة مف

 15-11سبتمبر 1114ـ.
 -189المؤتمر الدكلي األكؿ الذم نظمتو كمية اآلثار -جامعة القاىرة حكؿ
":مصر كدكؿ حكض البحر المتكسط عبر العصكر" في الفترة مف 18-15
أكتكبر 1114ـ.
 -191المؤتمر الدكلي األكؿ حكؿ المتاحؼ اإلسبلمية الذم يعقده المتحؼ الكبير
لمراكش بالتعاكف مع منظمة اإليسيسكك في مراكش بالمممكة المغربية في
الفترة  17-15نكفمبر 1114ـ.
 -191المؤتمر السنكم الخامس عشر لمجمعية المصرية لمدراسات التاريخية

كمكضكعو «المؤرخكف العرب كالد ارسات التاريخية منذ إنشاء الجامعة
المصرية في الفترة  19-18أبريؿ . »1115

 -191الندكة العممية الثالثة «:رؤل جديدة في اآلثار كتطبيقاتيا» التي نظمتيا
كمية اآلثار -جامعة القاىرة في الفترة  6مايك 1115ـ.
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193- Proceeding of ADVED 15 International Conference on
Advances in Education and Social Science, 12- 14 ,OC.,
2015 , Istanbul, Turky.
 -194المؤتمر الدكلي األكؿ حكؿ «:المكاقع اآلثرية كالمجمكعات المتحفية –
القيـ كالمشاكؿ كالحمكؿ » الذم نظمتو كمية اآلثار -جامعة القاىرة في الفترة
مف  14-11أكتكبر 1115ـ.
 -195أعماؿ ندكة «:نشاة الجامعات كتطكرىا» التي عقدىا مركز دراسات التراث
العممي بجامعة القاىرة بالتعاكف مع المكتبة المركزية الجديدة في
1115/11/16ـ.
 -196أعماؿ ندكة اليكـ الكاحد التي عقدىا مركز دراسات التراث العممي بجامعة
القاىرة بالتعاكف مع كمية اآلثار -جامعة القاىرة كالمكتبة المركزية الجديدة
ككزارة الثقافة بمناسبة السنة الدكلية لمضكء حكؿ العالـ العربي المسمـ

(الحسف بف الييثـ) ،كذلؾ في 1115/11/17ـ بالمكتبة المركزية الجديدة
بجامعة القاىرة.
-197الندكة المصاحبة ليكـ المرأة المصرية بالتعاكف مع كحدة مناىضة التحرش
كالعنؼ ضد المرأة بجامعة القاىرة كالتي عقدت بقاعة أ.د /زكي حسف
لممؤتمرات بالكمية يكـ األربعاء المكافؽ 1116/3/16ـ.

 -198ندكة قضايا الثغكر كالحدكد عبر العصكر التي يعقدىا قسـ التاري بكمية
اآلداب -جامعة المنيا في الفترة 1116/4/13-11ـ.
-199ندكة اليكـ الكاحد عمي ىامش فاعميات اليكـ العالمي لبلعاقة التي نظمتيا
كحدة متحدم االعاقة بجامعة القاىرة في 1116/11/15
-111محاضرات المكسـ الثقافي بكمية اآلثار – جامعة القاىرة في
.1116/11/7
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-111سيمنار االثار االسبلمية بالتعاكف مع الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية
– المكسـ الخامس (دكرة أ .د صبلح البحيرم) كذلؾ يكـ السبت المكافؽ
.1116/11/17
-111المؤتمر العممي الدكلي لمجمس اتحاد حضارات الشرؽ االدني القديـ تحت
رعاية معالي أ .د اشرؼ الشيحي كزير التعميـ العالي كالبحث العممي كالذم

عقد بقاعة اكاديمية البحث العممي بالقاىرة في الفترة  17-16ديسمبر
.1116
-113ندكة اليكـ الكاحد التي نظميا قطاع شئكف خدمة المجتمع كتنمية البيئة بكمية اآلثار –
جامعة القاىرة عمي ىامش فاعميات اسبكع مكافحة الفساد بجامعة القاىرة في
1117/3/14

-114محاضرات المكسـ الثقافي لكمية اآلثار – جامعة القاىرة في 1117/3/14
-115المؤتمر الدكلي االكؿ حكؿ اآلثار كالتراث في عالـ متغير الذم تنظمو كمية
اآلثار – جامعة القاىرة .1117/4/15-11
-116ندكة اليكـ الكاحد التي تنظميا كمية اآلثار – جامعة القاىرة حكؿ العاج
كالعظـ كالصدؼ في  1مايك 1117ـ
-117المؤتمر العممي السنكم السابع عشر لمجمعية المصرية لمدراسات التاريخية
كمكضكعو التدكيف كالنقد التاريخي حتي نياية القرف التاسع عشر في الفترة
مف  5-4مايك .1117
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اؾراؾثكع ر:ك(كبووثكؾماوبكاؾسقرةك) ك
أوةةالك:ك(كاألبوةةاثكاؾؿـ ةةورةكػةةيكوؼ ةاكئعكاؾؿةةاتؿراتكواؾـةةدواتكاؾؿوؾقةةبك
واؾدوؾقبك)ك:
 -1العبلقػػػػػة بػػػػػيف الػػػػػنص التاسيسػػػػػي كالكظيفػػػػػة كالتخطػػػػػيط المعمػػػػػارم لممدرسػػػػػة
في العصر المممككي ،ضمف أبحاث نػدكة تػاري المػدارس فػي مصػر اإلسػبلمية

التػػػػي عقػػػػدتيا لجنػػػػة التػػػػاري كاآلثػػػػار بػػػػالمجمس األعمػػػػى لمثقافػػػػة باالشػػػػتراؾ
مع الجمعية المصرية لمدراسات التاريخيػة فػي الفتػرة  15-11إبريػؿ 1991ـ،

كنشرت أبحاث الندكة في سمسمة تاري المصػرييف ،العػدد  ،51القػاىرة ،الييئػة

المصرية العامة لمكتاب 1991ـ ،ثـ أعيػد نشػرىا ثانيػة ضػمف أعمػاؿ ميرجػاف
القراءة لمجميع ،القاىرة 1111ـ (،ص  34 ، 391-173شكؿ) .

 -1المساجد المبكرة الباقية في آسػيا الكسػطى كأىميتيػا فػي دراسػة تطػكر العمػارة
اإلسػػػػػػبلمية ،ضػػػػػػمف أبحػػػػػػاث المػػػػػػؤتمر الػػػػػػدكلي المكسػػػػػػكـ بػػػػػػػ "المسػػػػػػممكف
فػي آسػيا الكسػطى كالقكقػاز ،الماضػي ،الحاضػر ،المسػتقبؿ" ،الػذم عقػده قسػػـ

المغػػػػػػة الفارسػػػػػػية كآدابيػػػػػػا بكميػػػػػػة الدراسػػػػػػات اإلنسػػػػػػانية (فػػػػػػرع البنػػػػػػات)،
جامعػػػػة األزىػػػػر باالشػػػػتراؾ مػػػػع مركػػػػز صػػػػالح كامػػػػؿ لبلقتصػػػػاد اإلسػػػػبلمي،
فػػػػي الفتػػػػرة 31-18سػػػػبتمبر 1993ـ ،كقػػػػد نشػػػػر البحػػػػث فػػػػي الجػػػػزء األكؿ
مف أبحاث المحكر الحضارم كالثقافي ،كمرفؽ ما يفيد ذلؾ.

 -3طراز المسجد القبة كأنماطو الباقية في المدينة المنػكرة كاليفػكؼ ضػمف ابحػاث
نػػػػػػػػدكة جمعيػػػػػػػػة التػػػػػػػػاري كاآلثػػػػػػػػار بػػػػػػػػدكؿ مجمػػػػػػػػس التعػػػػػػػػاكف الخميجػػػػػػػػي
التػػػى نظمتيػػػا دارة الممػػػؾ عبػػػدالعزيز بالريػػػاض فػػػي الفتػػػرة  14 – 11محػػػرـ

1411ىػػػػ  /المكافػػػؽ  19– 17أبريػػػؿ 1111ـ  ،كقػػػد نشػػػر ضػػػمف سمسػػػمة
مداكالت المقاء العممي السنكل الثاني لمجمعيػة (ص  65 ، 141-161شػكؿ

 31 -لكحة) .

 -4العبلقة بيف اآلثار كالتاري د ارسة حكؿ تكامؿ المػنيج العممػي كأىميتػو فػي
تحقيػؽ األحػػداث التاريخيػػة اإلسػػبلمية ضػػمف أعمػػاؿ المػػؤتمر العممػػي لقسػػـ
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اآلثار بكميػة اآلداب -جامعػة المنيػا حػكؿ اإلكتشػافات األثريػة الحديثػة فػي
مصػػر (اآلثػػار المصػػرية القديمػػة كاليكنانيػػة الركمانيػػة كاإلسػػبلمية) ،كالػػذم
عقد بكمية اآلداب – جامعػة المنيػا فػي الفتػرة  13 – 11أكتػكبر 1111ـ،
كقد نشرت أبحاث المؤتمر في إصدار خاص مف مجمة كمية اآلداب كالعمػكـ

اإلنسانية 1111ـ (ص ص .)136-179
راـقاك:ك(كاؾبووثكاؾؿـ ورةكػيكاؾؿجالتككواؾووؾقاتكاؾعؾؿقبكاؾؿوؽؿبك) :ك
 – 1عمائر القاىرة الدينية في العصر العثماني ،ألقى ىذا البحث ،كىك بمثابة الجزء األكؿ مػف
دراسػػة مطكلػػة عػػف العمػػارة اإلسػػبلمية فػػي القػػاىرة العثمانيػػة ،ضػػمف محاض ػرات المكسػػـ

الثقػػػػػػافي 1991/91ـ لمجمعيػػػػػػة المصػػػػػػرية لمدراسػػػػػػات التاريخيػػػػػػة كذلػػػػػػؾ فػػػػػػي يػػػػػػكـ
1991/1/14ـ ،كتػـ نشره في ( المجمة التاريخية المصػرية – المجمػد ( – )37القػاىرة
1991ـ ) ،كمرفؽ ما يفيد ذلؾ (ص  31 ، 147-115شكؿ) .

 – 1عمائر الكزير قكجو سناف باشا الباقية فػي القػاىرة كدمشػؽ – دراسػة تحميميػة
مقارنة – ضمف أبحاث ندكة تاري مصر االقتصادم كاالجتماعي  ،في العصػر
العثماني كالتي عقدت بقسـ التاري بكمية اآلداب جامعة القاىرة في الفتػرة مػف

 3-1سبتمبر  1991ـ ( كنشر في مجمة العصكر – المجمد التاسع – الجػزء
األكؿ – دار المػػري لمنشػػر – رجػػب 1414ىػػػ  /ينػػاير 1994ـ) ،كمرفػػؽ مػػا
يفيد ذلؾ (ص  36 ، 161-135شكؿ)

 – 3كتػػػب الرحالػػػة المسػػػمميف كأىميتيػػػا فػػػي دراسػػػة المصػػػطمحات الفنيػػػة لمعمػػػارة
اإلسبلمية – ضمف أبحاث ندكة الرحمة كالرحالة فػي العصػكر الكسػطى – كميػة
اآلداب ،جامعػػػػػػػػػة المنيػػػػػػػػػا 31 -أكتػػػػػػػػػكبر 1 -نػػػػػػػػػكفمبر 1993ـ ،كنشػػػػػػػػػر
في مجمة عالـ المخطكطات كالنكادر  /المجمد الرابع – العدد الثاني الريػاض –
رجب – ذك الحجة 1411ىػ  /اكتكبر 1999ـ ،مػارس 1111ـ (ص- 168
. )361

 – 4التخطػػػيط غيػػػر التقميػػػدم لممسػػػاجد فػػػي األنػػػدلس – دراسػػػة تحميميػػػة مقارنػػػة
ضمف أبحاث مؤتمر األندلس– الدرس كالتاري الذم عقد بكمية اآلداب جامعػة
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اإلسػػػػػػكندرية باالشػػػػػػتراؾ مػػػػػػع رابطػػػػػػة الجامعػػػػػػات اإلسػػػػػػبلمية فػػػػػػي الفتػػػػػػرة
مػػف 15-13إبريػػؿ 1994ـ  1كنشػػر فػػي مجمػػة دراسػػات آثاريػػة إسػػبلمية –
المجمػػػػػػد  – 5المجمػػػػػػس األعمػػػػػػى لآلثػػػػػػار المصػػػػػػرية – القػػػػػػػاىرة 1995ـ،
كمرفؽ ما يفيد ذلؾ.

 – 5مصػػػػػػميات الجنػػػػػػائز فػػػػػػي العمػػػػػػارة المصػػػػػػرية اإلسػػػػػػبلمية ،دراسػػػػػػة آثاريػػػػػػة
( تحميميػػػػة مقارنػػػػة) كثائقيػػػػة تاريخيػػػػة ،مجمػػػػة كميػػػػة اآلثػػػػار – العػػػػدد الثػػػػامف

1997ـ ،مطبعة جامعة القاىرة 1111ـ (ص . )144-145

 – 6عمػػػارة المسػػػجد النبػػػكم الشػػػريؼ ،دراسػػػة جديػػػدة فػػػي ضػػػكء مشػػػاىدات ابػػػف
عبػػد ربػػو األندلسػػي ،ضػػمف أبحػػاث نػػدكة تػػاري الجزيػػرة العربيػػة – الجمعيػػة

التاريخية السعكدية – جامعة الممؾ سعكد – الرياض 1418/11/14-13ىػػ
المكافػػػؽ 1998/3/11-11ـ ،كنشػػر فػػي سمسػػمة بحػػكث تاريخيػػة ،الجمعيػػة
التاريخيػػػة السػػػعكدية ،اإلصػػػدار األكؿ ،رمضػػػاف 1419ىػػػػ /ينػػػاير 1999ـ.

كمرفؽ ما يفيد ذلؾ ( 115صفحة  15 ،شكؿ).

 – 7العمػػائر الجنائزيػػة فػػي مصػػر خػػبلؿ العصػػر العثمػػاني ،دراسػػة تحميميػػة مقارنػػة،
مجمة جامعة الممػؾ سػعكد ،المجمػد  ، 11اآلداب ( ،)1العػدد األكؿ 1411ىػػ/

1111ـ (ص . )341-117

 -8العبلقػػػة بػػػيف اآلثػػػار كالتػػػاري  ،دراسػػػة حػػػكؿ تكامػػػؿ المػػػنيج العممػػػي كأىميتػػػو
في تحقيؽ األحداث التاريخيػة اإلسػبلمية ( ،)1مجمػة الدرعيػة – السػنة الثانيػة

– العػػػػػػػػػػدد الثػػػػػػػػػػامف ،الريػػػػػػػػػػاض ،شػػػػػػػػػػكاؿ 1411ىػػػػػػػػػػػ /فبرايػػػػػػػػػػر 1111ـ
(ص  18 ، 131-171شكؿ –  9لكحات) .
 – 9النقػػكش الكتابيػػة اإلسػػبلمية كقيمتيػػا التاريخيػػة ،ض ػمف أبحػػاث نػػدكة أض ػكاء

جديػػدة عمػػى مصػػادر تػػاري العػػرب – اتحػػاد المػػؤرخيف العػػرب بالقػػاىرة – 14

 16نػػػكفمبر 1998ـ ،كقػػػد نشػػػر المبحػػػث األكؿ منػػػو فػػػي سمسػػػمة دراسػػػات
آثاريػػة ،الجمعيػػة السػػعكدية لمدراسػػات األثريػػة ،العػػدد الثػػاني محػػرـ 1411ىػػػ/

إبريؿ1111ـ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).
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 -11العبلقػػػة بػػػيف اآلثػػػار كالتػػػاري ( ،)1مجمػػػة الدرعيػػػة – السػػػنة الثالثػػػة ،العػػػدد
العاشر ،الرياض ،ربيع اآلخػر 1411ىػػ /يكليػك 1111ـ (ص ، 311-146
 36شكؿ –  19لكحة) .

 -11األسػػػػبمة السػػػػميمانية الباقيػػػػة بالقػػػػدس الشػػػػريؼ (حكليػػػػات اآلداب كالعمػػػػكـ
اإلجتماعيػػػة  ،الرسػػػالة  ،199الحكليػػػة رقػػػـ  ،13مجمػػػس النشػػػر العممػػػي ،
جامعة الككيت 1414-1413ىػػػ1113-1111 /ـ ) ص ص .161-7

 – 11كتػػػب التػػػاري المحمػػػى كالرحالػػػة مصػػػدر لدراسػػػة عمػػػارة األسػػػبمة الحجازيػػػة
فػػى مكػػة المكرمػػة كالمدينػػة المنػػكرة ( حكليػػات االداب كالعمػػكـ االجتماعيػػة –
الحكليػػة  – 16الرسػػالة  ، 143مجمػػس النشػػر العممػػى – جامعػػة الككيػػت
 1417ىػ 1116 /ـ ) ( 115صفحة  11 ،شكؿ –  11لكحات) .

 -13الركاؽ في العمارة اإلسبلمية بمكة المكرمػة دراسػة تاريخيػة أثريػة مجمػة كميػة
اآلثار – جامعة القاىرة العدد 1116-1115 ( 11ـ ) مطبعة جامعة القػاىرة

1117ـ (ص  14 ، 173-113شكؿ –  11لكحة) .

 -14دكر مصػػر التػػاريخي كالحضػػارم فػػي مجػػاؿ الكتابػػة كالخػػط العربػػي  ،مجمػػة
حػػركؼ عربيػػة – تصػػدر عػػف نػػدكة الثقافػػة كالعمػػكـ  ،العػػدد العشػػركف  ،السػػنة
السػػابعة  ،دبػػي  ،اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة (عػػدد خػػاص عػػف الخػػط العربػػي
فػػػػػي مصػػػػػر  ،الجػػػػػزء األكؿ) ربيػػػػػع األخػػػػػر 1419ىػػػػػػ  /إبريػػػػػؿ 1118ـ ،
ص . 36-31

 -15الخػػط العربػػي فػػي الجػػامع األزىػػر  ،مجمػػة حػػركؼ عربيػػة – تصػػدر عػػف نػػدكة
الثقافػػة كالعمػػكـ  ،العػػدد العشػػركف  ،السػػنة السػػابعة  ،دبػػي  ،اإلمػػارات العربيػػة
المتحدة (عدد خاص عػف الخػط العربػي فػي مصػر  ،الجػزء األكؿ) ربيػع األخػر

1419ىػ  /إبريؿ 1118ـ  ،ص . 41-38

 -16القيـ الجمالية في الخط العربي كأثرىا فػي فنػكف أكركبػا  ،مجمػة حػركؼ
عربية  ،تصدر عػف نػدكة الثقافػة كالعمػكـ  ،دبػي  ،العػدد  ، 14السػنة ، 8

ذك الحجة 1431ىػ /ديسمبر  /كانكف األكؿ 1119ـ .
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 -17العبلقة بيف اآلثار كالتػاري دراسػة حػكؿ تكامػؿ المػنيج العممػي كأىميتػو
فػػي تحقيػػؽ األحػػداث التاريخيػػة اإلسػػبلمية ضػػمف أعمػػاؿ المػػؤتمر العممػػي
لقسـ اآلثار بكمية اآلداب -جامعة المنيا حكؿ اإلكتشػافات األثريػة الحديثػة
في مصر (اآلثار المصرية القديمة كاليكنانية الركمانية كاإلسبلمية) ،كالذم

عقد بكميػة اآلداب – جامعػة المنيػا فػي الفتػرة  13 – 11أكتػكبر 1111ـ،
كقد نشرت أبحاث المؤتمر في إصدار خاص مف مجمة كمية اآلداب كالعمػكـ

اإلنسانية 1111ـ (ص ص .)136-179

راؾرةةاك:كاألبوةةاثكاؾؿـ ةةورةكوكاؾؿقدؿةةبكػةةيكاؾـةةدواتكواؾؿةةاتؿراتكواؾؿواضةةراتك
واؾؿوائدكاؾؿستدقرةكوورشكاؾعؿلكواؾوؾقاتكاؾـقا قبك(اؾسةقؿـار)ككواؾةدوراتك
اؾتدرقبقبكواؾتـ قطقبؿنك2016-1988مك :ك
 -0الط ػراز المحمػػي لمسػػاجد القػػاىرة فػػي العصػػر العثمػػاني  ،ضػػمف أعمػػاؿ المػػؤتمر الػػدكلي
الثامف لمفف التركي – القاىرة 1988ـ.

 -3النظاـ الجامع بيف التخطيط التقميدم كالمدرسة في العمارة العثمانيػة ،ضػمف أبحػاث نػدكة
"الدراسػػػات الشػػػرقية فػػػي خمسػػػيف عػػػاـ"( ،جيػػػؿ الػػػركاد) ،قسػػػـ المغػػػة الشػػػرقية كآدابيػػػا

باالشػػتراؾ مػػع مركػػز الدراسػػات الشػػرقية بجامعػػة القػػاىرة فػػي الفػػػػػترة 18-16أكتػػكبر
1993ـ ،كمرفؽ ما يفيد ذلؾ .

 -3التقنيات العممية الحديثة كتطبيقاتيا في الدراسات اآلثارية ،ضمف أبحاث نػدكة "نحػك دكر

أساسػػػي لمدراسػػػات اإلنسػػػانية" ،كميػػػة اآلداب ،جامعػػػة عػػػيف شػػػمس فػػػي الفتػػػرة -11

13أكتكبر 1995ـ ( كمرفؽ ما يفيد بذلؾ ) .

 -2المستشػػػػرقكف كدراسػػػػة اآلثػػػػار اإلسػػػػبلمية ،ضػػػػمف أبحػػػػاث مػػػػؤتمر االستشػػػػراؼ كحػػػػكار
الحضارات ،مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاىرة في الفتػرة18-16أكتػكبر 1995ـ،

(كمرفؽ ما يفيد ذلؾ ).

 -1األسػػبمة السػػميمانية الباقيػػة بالقػػدس الشػػريؼ – نػػدكة فمسػػطيف عبػػر عص ػكر التػػاري –
مركػػػز البحػػػكث كالدراسػػػات التاريخيػػػة ،كميػػػة اآلداب ،جامعػػػة القػػػاىرة ،فػػػي الفتػػػرة 6-4

نػػكفمبر 1995ـ ،كمرفػػؽ مػػا يفيػػد ذلػػؾ  .كقػػد تػػـ نشػػره فػػي (حكليػػات اآلداب كالعمػػكـ

االجتماعيػة ػ جامعػة الككيػت ،الرسػالة -199الحكليػة رقػـ  13ػ  1413ػ  1414ىػػ

 1111/ػ 1113ـ) (ص.)161-7

91

 -6كتابػػات الرحالػػة المغاربػػة مصػػد ارن لدراسػػة المصػػطمحات الفنيػػة فػػي الحجػػاز ،ضػػمف أبحػػاث

ندكة ببلد المغرب كعبلقاتيا بالمشرؽ ،اتحاد المؤرخيف العرب بالقاىرة فػي الفتػرة -15

17نكفمبر 1997ـ ،كمرفؽ ما يفيد ذلؾ .

 -2دراسػػة تحميميػػة لػػبعض المصػػطمحات األجنبيػػة المترجمػػة فػػي العمػػارة اإلسػػبلمية ،ضػػمف
أبحػػاث المػػؤتمر الػػدكلي المكسػػكـ بػػػ " الترجمػػة كدكرىػػا فػػي تفاعػػؿ الحضػػارات" ،كميػػة

الدراسات اإلنسػانية (قسػـ المغػة الفارسػية كآدابيػا) بجامعػة األزىػر – القػاىرة 15-13

يكنيك 1998ـ ،كمرفؽ ما يفيد ذلؾ .

 -1دراسػة تحميميػة لػػبعض المصػادر اآلثاريػػة كأىميتيػا فػػي دراسػة التػػاري اإلسػبلمي ،ضػػمف
أبحاث ندكة أضكاء جديدة عمى مصػادر تػاري العػرب ،اتحػاد المػؤرخيف العػرب بالقػاىرة

في الفترة 16-14نكفمبر 1998ـ  ،كمرفؽ ما يفيد ذلؾ( ،كقد نشػر الجػزء األكؿ منػو
ضمف سمسمة دراسات آثارية ،العدد الثاني ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلػؾ ضػمف األبحػاث

المنشكرة في المجبلت العممية المحكمة ،البحث رقـ .)9

 -9المساجد التيمكرية الباقيػة فػي آسػيا الكسػطي ،ضػمف أبحػاث نػدكة اآلثػار اإلسػبلمية فػي
شػػػرؽ العػػػالـ اإلسػػػبلمي ،كميػػػة اآلثػػػار ،جامعػػػة القػػػاىرة فػػػي الفتػػػرة

1ديسمبر 1998ـ ،كمرفؽ ما يفيد ذلؾ .

 31نػػػكفمبر –

 -01كتػػب الرحالػػة األكربيػػيف كلكحػػاتيـ مصػػد ارن لدراسػػة العمػػارة المصػػرية اإلسػػبلمية ،ضػػمف
أبحاث المؤتمر الدكلي المكسكـ بػ "مصر في اآلداب العالمية" ،كمية الدراسات اإلنسػانية

(فرع البنات) بجامعة األزىر في الفترة 14-11يكنيك 1999ـ ( كمرفؽ ما يفيد ذلؾ )

 -00الزخرفة الخطية في العمارة اإلسبلمية ،ضمف أبحاث النػدكة العمميػة المصػاحبة لمعػرض

الخػػػط العربػػػي الػػػذم أقامتػػػو الييئػػػة العميػػػا لتطػػػكير مدينػػػة الريػػػاض فػػػي الفتػػػرة -4

1411/7/6ىػ /المكافؽ 1999/11/ 15 – 13ـ ،كمرفؽ ما يفيد ذلؾ .

 -03ط ػراز المسػػجد القبػػة كأنماطػػو الباقيػػة فػػي المدينػػة المنػػكرة كاليفػػكؼ بالمممكػػة العربيػػة
السػػعكدية ،ضػػمف أبحػػاث نػػدكة جمعيػػة التػػاري كاآلثػػار بػػدكؿ مجمػػس التعػػاكف الخميجػػي

التػػي نظمتيػػا دارة الممػػؾ عبػػد العزيػػز بالريػػاض فػػي الفتػػرة  14-11محػػرـ 1411ىػػػ

/المكافػؽ 19-17إبريػػؿ 1111ـ .كمرفػػؽ مػػا يفيػػد ذلػؾ .كقػػد تػػـ نشػػره ضػػمف مػػداكالت
المقاء العممي السنكم الثاني لمجمعية كما سبؽ القكؿ.

 -03رحمة عبد الغني النابمسي إلى الحجاز مصد ارن لدراسة العمارة اإلسبلمية فػي أكائػؿ القػرف
 11ىػ  /أكاخر القرف 17ـ ،ضمف أبحػاث نػدكة الػرحبلت إلػى شػبو الجزيػرة العربيػة –
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دارة الممػػؾ عبػػد العزيػػز بالريػػاض فػػي الفتػػرة 18-15رجػػب 1411ىػػػ ،المكافػػؽ -11

15أكتكبر 1111ـ .

 -02إضػػافات جديػػدة فػػي تػػاري الدكلػػة الزياديػػة بػػاليمف فػػي ضػػكء النقػػكش اآلثاريػػة ،ضػػمف
أبحػػاث نػػدكة الممتقػػى الثالػػث لآلثػػارييف العػػرب المكسػػكمة بػػػ "دراسػػات آثاريػػة فػػي الػػكطف

العربي" ،القاىرة ،جمعية اآلثارييف العرب  ،في الفترة 13-11نكفمبر1111ـ.

 -01البندقيػػة كالفػػف اإلسػػبلمي ،ضػػمف أعمػػاؿ نػػدكة العبلقػػات الككيتيػػة اإليطاليػػة – جامعػػة
الككيت بالتعاكف مع كميتي اآلداب كالعمػكـ االجتماعيػة بجامعػة الككيػت كجامعػة فينسػيا

1111/3/11 – 11ـ .

 -06التكايػا العثمانيػػة الباقيػػة فػي القػػاىرة كدمشػػؽ ػ دراسػػة تحميميػة مقارنػػة ػ ضػػمف أعمػػاؿ
المؤتمر العالمي السادس حكؿ  :مدكنػة اآلثػار العثمانيػة فػي العػالـ ػ مؤسسػة التميمػي

لمبحث العممػػي كالمعمكمات ػ زغكاف ػ تكنس  16ػ  18مارس  /آذار 1113ـ .

 -02العمػػارة العثمانيػػة بالقػػاىرة ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التدريبيػػة لكفػػد دكؿ الككمنكلػػث كالػػدكؿ

اإلسبلمية كاألكربية كالدكؿ المستقمة حديثان (دكلة جكرجيا) التػي عقػدت بكميػة اآلثػار –
جامعة القػاىرة فػي مجػاؿ اآلثػار الفرعكنيػة كاإلسػبلمية كالقبطيػة كصػيانة كتػرميـ اآلثػار
كآثار ما قبؿ التاري كالمتاحؼ خبلؿ الفترة مف 1114/6/14ـ إلى 1114/7/8ـ كقد

ألقى البحث في يكـ األحد المكافؽ 1114/7/4ـ .

 -01األسػبمة فػى العمػػارة اإلسػبلمية –ضػػمف أعمػاؿ المقػػاء العممػي المصػػرم المبنػاني المنعقػػد
بكمية اآلثار جامعة القاىرة فى الفترة 1114/11/31-14ـ.

 -09معالـ تاري كآثار مصر اإلسبلمية ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية الثالثة في مجاؿ اآلثار
لكفكد دكؿ الككمنكلث (دكلة مكلدكفا) خبلؿ الفترة مف  1/11إلػى 1115/1/13ـ كقػد

ألقى البحث يكـ األحد المكافؽ 1115/1/13ـ .
-31

مبلمح العمارة اإلسبلمية في مصر ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية الرابعة في مجاؿ اآلثار

لكفكد دكؿ الككمنكلػث (دكلػة كازاخسػتاف) خػبلؿ الفتػرة مػف  3/11إلػى 1115/3/16ـ

كقد ألقى البحث يكـ األحد 1115/3/13ـ .

 -30عمائر القاىرة الخيرية خبلؿ العصر العثماني  ،دراسة تحميمية مقارنة  ،ضػمف أعمػاؿ
ندكة المجتمع المصرم في العصريف المممككي كالعثماني التػي عقػدت بقاعػة المػؤتمرات
بالمجمس األعمى لمثقافة تكريما لمعالـ الكبيػر أندريػو ريمػكف فػى الفتػرة  4 – 1ابريػؿ

 1115ـ .
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 -33أسػػبمة المػػػاء بمدينػػػة القػػػاىرة خػػػبلؿ العصػػر المممػػػككي " ضػػػمف أعمػػػاؿ مػػػؤتمر الفيػػػكـ
الخػامس الػػذل عقدتػػو كميػػة اآلثػػار – فػػرع الفيػػكـ  -جامعػػة القػػاىرة تحػػت عنػكاف "النيػػؿ
كمصادر المياه في مصر عبر العصكر" فى الفترة  4 – 1ابريؿ 1115ـ .

-33

النقكش اآلثارية مصدر لدراسة التاري اإلسبلمي كالحضارة اإلسبلمية ضػمف محاضػرات

-32

معالـ تاري كحضارة مصر اإلسبلمية كدكر األرمف ضػمف أعمػاؿ الػدكرة التدريبيػة لكفػد

المكسـ الثقافي لمجمعية المصرية لمدراسات التاريخية في 1115/4/9ـ .

دكلة أرمينيا التي عقدت بكميػة اآلثػار – جامعػة القػاىرة فػي الفتػرة مػف 1115/4/11ـ

إلى 1115/4/11ـ كقد ألقى البحث في يكـ االثنيف المكافؽ 1115/4/11ـ .

 -31النقػػكش اآلثاريػػة فػػى شػػرؽ أفريقيػػا كقيمتيػػا التاريخية،ضػػمف أعمػػاؿ نػػدكة المجتمعػػات
األفريقيػػة تطكرىػػا التػػاريخي كدكرىػػا الحضػػارم حتػػى مطمػػع القػػرف الحػػادم كالعشػػريف ،

التػػي عقػػدىا معيػػد البحػػكث كالدراسػػات األفريقيػػة ( قسػػـ التػػاري – جامعػػة القػػاىرة فػػى

الفترة  19 – 18مايك  1115ـ 1

 -36عمائر القاىرة الدينية فى عصػر محمػد عمػى دراسػة تحميميػة مقارنػة ضػمف أعمػاؿ نػدكة
محمػػد عمػػى مؤسػػس مصػػر الحديثػػة التػػى عقػػدىا المجمػػس األعمػػى لمثقافػػة بػػكزارة الثقافػػة

المصرية فى الفترة  14 - 11نكفمبر  1115ـ .

 -32التزكيػػػر كاالنتحػػػاؿ كالسػػػرقات التاريخيػػػة فػػػي العصػػػر اإلسػػػبلمي ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة
التدريبيػػة لمعػػامميف بػػالمجمس األعمػػى لآلثػػار ( كزارة الثقافػػة المصػػرية ) حػػكؿ " كشػػؼ
تزكير المكحات الزيتية كاآلثار الممكنة " التي عقػدت بكميػة اآلثػار – جامعػة القػاىرة فػي

الفترة  14-19نكفمبر 1115ـ .

 -31العمارة المائية في مصر اإلسبلمية قبؿ تاسػيس القػاىرة  ،ضػمف أعمػاؿ مػؤتمر تػاري

المشػركعات النيميػة الكبػرل بمعيػد الدراسػػات األفريقيػة ( قسػـ التػاري ) جامعػة القػػاىرة
في الفترة  15 – 14مايك 1 1116
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اآلثػػار كالعمػػارة كالفنػػكف اإلسػػبلمية بالقػػاىرة ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشػػػػػػديف السػػػػػػياحييف) بمقػػػػػػر كميػػػػػػة السػػػػػػياحة كالفنػػػػػػادؽ – جامعػػػػػػة حمػػػػػػكاف فػػػػػػي

1117/1/11ـ

 -31العبلقػػة بػػيف اآلثػػار كالتػػاري دراسػػة حػػكؿ تكامػػؿ المػػنيج العممػػي كأىميتػػو فػػي تحقيػػؽ
األحػػداث التاريخيػػة ضػػمف أعمػػاؿ نػػدكة الفنػػكف كالتػػاري التػػي نظميػػا المعيػػد العممػػي
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الفرنسػػي لآلثػػار الشػرقية بالقػػاىرة كالمجمػػس األعمػػى لمثقافػػة كمركػػز البحػػكث كالدراسػػات
التاريخية ب داب القاىرة في الفترة  18 – 15فبراير 1117ـ .

 -30مسػػػكغات تطػػػكير البػػػرامج التدريسػػػية كتكامػػػؿ المػػػنيج العممػػػي فػػػي الدراسػػػات اآلثاريػػػة
كالتاريخيػػة فػػي الجامعػػات المصػػرية كالعربيػػة ضػػمف أعمػػاؿ مػػؤتمر اليػػكـ الكاحػػد عػػف "

تطػػكير المػكائح األكاديميػػة فػػي الدراسػػات اآلثاريػػة كالتاريخيػػة الػػذم عقػػد بكميػػة اآلثػػار –

جامعة القاىرة يكـ األربعاء المكافؽ  4أبريؿ 1117ـ " .

 " -33نقػػكش عباسػػية مبكػػرة فػػي الجزيػػرة العربيػػة " دراسػػة تحميميػػة جديػػدة فػػي المضػػمكف "
ضػػمف أعمػػاؿ المنتػػدل الػػدكلي الثالػػث لمنقػػكش كالخطػػكط كالكتابػػات الػػذم نظمػػو مركػػز
الخطكط بمكتبة األسكندرية في الفترة  16 – 14إبريؿ 1117ـ

 -33عمػػارة الميػػاه فػػي القػػاىرة التاريخيػػة  ،ضػػمف أعمػػاؿ المػػؤتمر الػػدكلي الثالػػث لمبحػػكث
العممية كتطبيقاتيا بجامعة القاىرة في الفترة  5-3مايك 1117ـ.

 -32مصادر ميممة في دراسة تاري العبلقات كالركابط العربية األفريقية ضمف أعماؿ مؤتمر
" التعػاكف العربػي األفريقػػي " تاريخػو ككاقعػػو كآفاقػو الػػذم نظمػو قسػػـ التػاري  ،بمعيػػد

البحكث كالدراسات اإلفريقية بجامعة القاىرة في الفترة مف  9-8مايك 1117ـ.

 -31تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة ( اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشػػػديف السػػػياحييف ) بمقػػػر كميػػػة السػػػياحة كالفنػػػادؽ – جامعػػػة حمػػػكاف فػػػي تػػػاري

1117/5/19ـ .

 -36اآلثػػار كالعمػػارة كالفنػػكف اإلسػػبلمية بالقػػاىرة ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة
المرشديف السياحييف) بمقر كمية السياحة كالفنادؽ – جامعة حمكاف في 1117/7/7ـ .

 -32إسيامات المرأة في مجاؿ الرعاية االجتماعية خػبلؿ العصػر الكسػيط ضػمف أعمػاؿ نػدكة
اتحاد المؤرخيف العرب بالقاىرة مكضكعيا " تاري الكطف العربي عبر العصػكر  :تػاري

اجتمػػػػاعي " فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػف  17 – 16شػػػػكاؿ  / 1418المكافػػػػؽ  8 – 7نػػػػكفمبر
1117ـ.

 -31تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشػػػػػػديف السػػػػػػياحييف) بمقػػػػػػر كميػػػػػػة السػػػػػػياحة كالفنػػػػػػادؽ – جامعػػػػػػة حمػػػػػػكاف فػػػػػػي

1117/11/11ـ .
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الحفائر األثرية اإلسبلمية في مصر ضمف أعماؿ مؤتمر اليكـ الكاحد حكؿ الجيكفيزيػاء
كعمـ اآلثار الذم عقدتو كمية اآلثػار بالتعػاكف مػع الجمعيػة الجيكفيزيقيػة المصػرية يػكـ

االثنيف المكافؽ 1117/11/11ـ .

 -21اآلثػػار كالعمػػارة كالفنػػكف اإلسػػبلمية بالقػػاىرة ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشػػػػػػديف السػػػػػػياحييف) بمقػػػػػػر كميػػػػػػة السػػػػػػياحة كالفنػػػػػػادؽ – جامعػػػػػػة حمػػػػػػكاف فػػػػػػي

1118/1/19ـ

 -20صدل العمارة األندلسية فػي المشػرؽ – نػدكة اليػكـ الكاحػد التػي نظميػا المركػز الثقػافي
األسباني بالقاىرة األربعاء 1118/1/17ـ .

 -23تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العام ػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) بمقر كمية السياحة كالفنادؽ – جامعة حمكاف في 1118/3/1ـ.
-23

قبػػة الػػدكركرم كقنػػاطر صػػبلح الػػديف بػػالجيزة – دراسػػة أثريػػة تاريخيػػة ضػػمف أعمػػاؿ

المؤتمر الدكلي لكمية اآلثار – جامعة القاىرة حكؿ الجيزة عبر العصكر في الفترة 6-4

مارس 1118ـ .

 -22العمارة كاآلثار األندلسية  ،ضمف فعاليات البرنامج الثقافي كالفنػي عمػى ىػامش معػرض
ابػػف خمػػدكف كالعبلقػػة بػػيف مصػػر كاألنػػدلس فػػي القػػرف الرابػػع عشػػر بالتعػػاكف مػػع كزارة
الثقافة المصرية كالسفارة األسبانية بالقاىرة في الفتػرة مػف الخمػيس 1118/1/7ـ إلػى

الخميس 1118/3/13ـ .

 -21النقكش الكتابية المممككية كالعثمانية في سيناء كقيمتيا التاريخية ضمف  ،أعماؿ نػدكة
الصحارل المصرية ميد الحضػارات التػي عقػدتيا لجنػة اآلثػار بػالمجمس األعمػى لمثقافػة
بكزارة الثقافة المصرية في الفترة  16-15مارس 1118ـ .

 -26إبداعات كركائع اآلثار اإلسػبلمية فػي العػالـ اإلسػبلمي ضػمف أعمػاؿ نػدكة اليػكـ الكاحػد
التػػػي نظميػػػا المنتػػػدل الثقػػػافي المصػػػرم بجػػػاردف سػػػيتي بالقػػػاىرة يػػػكـ األحػػػد المكافػػػؽ

1118/4/6ـ .

 -22الت ػراث الثقػػافي كحمايتػػو  :القػػاىرة التاريخيػػة إنمكذج ػان  ،ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التدريبيػػة

الكطنيػػػة حػػػكؿ تاىيػػػؿ األطػػػر العاممػػػة فػػػي مجػػػاؿ حمايػػػة التػػػراث الثقػػػافي التػػػي نظمتيػػػا
االيسيسكك كالمجنة الكطنية المصرية بالقاىرة في الفترة  11-5أبريؿ 1118ـ .
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الساحؿ الشمالي الغربي بيف المشرؽ كالمغرب ضمف أعماؿ ندكة آثار الساحؿ الشمالي
الغربي التي عقدتيا لجنة اآلثار بالمجمس األعمى لآلثار بكزارة الثقافة فػي يػكـ الثبلثػاء

المكافؽ 1118/4/19ـ .

 -29اآلثػػار كالعمػػارة كالفنػػكف اإلسػػبلمية بالقػػاىرة ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) بمقر كمية السياحة كالفنادؽ – جامعة حمكاف في 1118/5/3ـ.

 -11التاثيرات العثمانية عمى العمائر الدينية بالقاىرة كطرابمس الغرب "دراسة تحميمية مقارنػة"
ضمف أعماؿ المؤتمر الدكلي حكؿ العبلقات المصرية الميبية عبػر العصػكر الػذم نظمػو

قسـ التاري بمعيد البحكث كالدراسػات اإلفريقيػة بجامعػة القػاىرة فػي الفتػرة  7-6مػايك

1118ـ .

 -10عمارة المياه في القاىرة التاريخية ضمف أعماؿ ندكة اليكـ الكاحد بمجنة اآلثار بالمجمس
األعمى لمثقافة بكزارة الثقافة المصرية يكـ الثبلثاء المكافؽ 1118/5/17ـ .

 -13تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة
المرشػػػػػديف السػػػػػياحييف)مكتب التػػػػػدريب السػػػػػياحي بشػػػػػارع رمسػػػػػيس بالقػػػػػاىرة فػػػػػي

1118/6/13ـ.

 -13اآلثػػار كالعمػػارة كالفنػػكف اإلسػػبلمية بالقػػاىرة ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة ( اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشػػػػػػديف السػػػػػػياحييف ) بمقػػػػػػر مكتػػػػػػب التػػػػػػدريب السػػػػػػياحي بشػػػػػػارع رمسػػػػػػيس فػػػػػػي
1118/7/17ـ .

 -12تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشػػػػػديف السػػػػػياحييف)مكتب التػػػػػدريب السػػػػػياحي بشػػػػػارع رمسػػػػػيس بالقػػػػػاىرة فػػػػػي

1118/8/11ـ

 -11اآلثػػار اإلسػػبلمية فػػي مصػػر لكفػػد طمبػػة البكسػػنة بمركػػز جامعػػة القػػاىرة لمغػػة كالثقافػػة
العربيػػػػة فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػف  8/11إلػػػػى 1118/8/17ـ كقػػػػد ألقػػػػى البحػػػػث يػػػػكـ األحػػػػد
1118/8/17ـ  ،مف الساعة  11,15صباحان إلى الساعة  11,45بعد الظير.
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 -16آثار القاىرة لكفد طمبة البكسنة بمركز جامعة القاىرة لمغة كالثقافة العربية في الفترة مف
 8/11إلى 1118/ 8/17ـ كقد ألقػي البحػث يػكـ األحػد المكافػؽ 1118/8/17ـ مػف

الساعة  1بعد الظير إلى الساعة  3عص ارن.
-12

اآلثػػار اإلسػػبلمية بالقػػاىرة ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التدريبيػػة لكفػػد دكلػػة أكزبكسػػتاف بمركػػز
جامعة القاىرة لمغة كالثقافة العربية في 1118/9/11ـ.

 -11التػػاثيرات األندلسػػية فػػي العمػػارة اإلسػػبلمية بالقػػاىرة ضػػمف أعمػػاؿ المػػؤتمر الػػدكلي حػػكؿ
«أصداء الثقافة العربية اإلسبلمية باألندلس في المشرؽ اإلسبلمي »الػذم تنظمػو كميػة

المغات كالترجمة – جامعة األزىر بالتعاكف مع معيد ثربػانتس بالقػاىرة فػي الفتػرة -14

 16أكتكبر 1118ـ .

 -19دكر المرأة فػي الحركػة العمميػة خػبلؿ القػرنيف الثػامف كالتاسػع اليجػرييف  /الرابػع عشػر
كالخػػامس عشػػر الميبلديػػيف  ،ضػػمف أعمػػاؿ نػػدكة اتحػػاد المػػؤرخيف العػػرب كمكضػػكعيا (

تػػاري الػػكطف العربػػي عبػػر العصػػكر  :التػػاري الثقػػافي ) خػػبلؿ الفتػػرة  13 -11ش ػكاؿ

1419ىػ /المكافؽ  13-11أكتكبر 1118ـ.

 -61النقكش األثارية كدالالتيا التاريخية في العصريف األمػكم كالعباسػي ضػمف أعمػاؿ نػدكة
اليكـ الكاحد التي عقدتيا لجنة اآلثػار بقاعػة الفنػكف بػالمجمس األعمػى لمثقافػة فػي يػكـ

الثبلثاء المكافؽ 1118/11/18ـ.

 -60التاثيرات األندلسية في العمارة المصرية اإلسبلمية ضمف أعماؿ ندكة اليػكـ الكاحػد التػي
عقػػدتيا السػػفارة األسػػبانية كمعيػػد ثربػػانتس بالقػػاىرة كالمجمػػس األعمػػى لآلثػػار بمناسػػبة

االحتفاؿ بمركر  41عامان عمى تاسػيس جمعيػة المستشػرقيف األسػباف بقاعػة المعػارض
المتغيرة رقـ  41بالمتحؼ المصرم بالقاىرة في 1118/11/1ـ.

-63

عالمية الحضػارة اإلسػبلمية ضػمف أعمػاؿ الػدكرة التدريبيػة لكفػد جكرجيػا بمركػز صػيانة

اآلثػػػػػار كالمخطكطػػػػػات كمقتنيػػػػػات المتػػػػػاحؼ بكميػػػػػة اآلثػػػػػار – جامعػػػػػة القػػػػػاىرة فػػػػػي

1118/11/5ـ.
-63

تاري كآثػار القػاىرة اإلسػبلمية فػي الػدكرة التنشػيطية لممرشػديف السػياحييف الػذيف حػاف

مكعد تجديد تراخيصيـ في 1118/11/13ـ .

 -62آثػػار القػػاىرة اإلسػػبلمية فػػي الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد
تجديد تراخيصيـ في 1118/11/31ـ .

-61

منش ت الصػكفية بمصػر خػبلؿ القػرنيف السػابع كالثػامف اليجػرم  /الثالػث عشػر كالرابػع

عشػػر المػػيبلدم ضػػمف أعمػػاؿ المػػؤتمر الػػدكلي ح ػكؿ «ابػػف عربػػي فػػي مصػػر» ممتقػػى
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الشرؽ كالغرب الذم نظمتو الييئة العامة لدار الكتب كالكثائؽ القكمية بجميكرية مصر

العربيػػة بالتعػػاكف مػػع السػػفارة األسػػبانية بالقػػاىرة كجامعػػة األزىػػر فػػي الفتػػرة 16-13

ديسمبر 1118ـ بمبنى دار الكتب المصرية كقاعة اإلماـ محمد عبده بجامعة األزىر.
-66

تسرب البرديات العربية إلى أكركبا كجيكد المستشرقيف في دراسػتيا ضػمف أعمػاؿ نػدكة
مصر اإلسبلمية في عصر الكالة التي نظمتيا لجنة اآلثار بالمجمس األعمى لمثقافػة مػف

17-16ديسمبر 1118ـ .
-62

اآلثػػار كالعمػػارة كالفنػػكف اإلسػػبلمية بالقػػاىرة ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف

السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصيـ في 1118/11/11ـ .

 -61المخطكطات اإلسبلمية كقيمتيا التاريخية ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية لكفد طمبة تشػاد
بمركز صيانة اآلثار كالمخطكطات كمقتنيات المتاحؼ بكمية اآلثار – جامعة القػاىرة فػي

1119/1/5ـ.

 -69تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) في 1119/1/14ـ .

 -21اآلثػػار كالعمػػارة كالفنػػكف اإلسػػبلمية بالقػػاىرة ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة
المرشديف السياحييف) في 1119/1/11ـ .

 -20نقػػكش السػػكة اإلسػػبلمية كقيمتيػػا التاريخيػػة تطبيقػػا عمػػى نمػػاذج مختػػارة مػػف العصػػر
العباسي  ،ضمف أعمػاؿ المنتػدل الػدكلي الرابػع لمنقػكش كالخطػكط كالكتابػات فػي العػالـ

عبر العصكر حكؿ النقكد في العالـ الذم ينظمو مركػز الخطػكط بمكتبػة اإلسػكندرية فػي

الفترة  18-16مارس 1119ـ.

 -23اآلثػػار كالعمػػارة كالفنػػكف اإلسػػبلمية بالقػػاىرة ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) في 1119/3/11ـ .

 -23تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) في 1119/3/18ـ بمدينة األقصر .

 -22دراسػػة لػػبعض المصػػطمحات الفنيػػة المشػػرقية فػي العمػػارة اإلسػػبلمية ضػػمف أعمػػاؿ نػػدكة
ترجمة كتب التراث الحضارم كالعمراني في المغػات الشػرقية التػي نظمتيػا لجنػة الترجمػة
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بػػػػالمجمس األعمػػػػى لمثقافػػػػة فػػػػي الفتػػػػرة  13-11أبريػػػػؿ 1119ـ بقاعػػػػة المػػػػؤتمرات

بالمجمس.

 -21تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) في 1119/5/13ـ .

 -26اآلثار كالعمارة كالفنكف اإلسبلمية بالقػاىرة كاإلسػكندرية ضػمف أعمػاؿ الػدكرة التنشػيطية
لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصػيـ بػكزارة السػياحة (اإلدارة العامػة

لنقابة المرشديف السياحييف) في 1119/6/18ـ بمدينة اإلسكندرية .

 -22تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) في 1119/7/8ـ .

 -21اآلثػػار كالعمػػارة كالفنػػكف اإلسػػبلمية بمصػػر ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) بالغردقة في 1119/11/11ـ.

 -29العمػػارة كالفنػػكف ش ػكاىد عمػػى التعدديػػة الثقافيػػة ضػػمف أعمػػاؿ المػػؤتمر الثػػاني لجمعيػػة
الميتميف بالثقافة األسبانية كمكضكعو «الثقافة البيئية» كالذم عقد بمقر اتحاد الكتػاب

بقمعة صبلح الديف بالقاىرة في 1119/11/11ـ .
-11

العمارة كالفنكف اإلسبلمية في القاىرة كأسكاف ضمف أعماؿ الدكرة التنشػيطية لممرشػديف

السػػياحييف الػػذيف حػػاف مػػكع تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة
المرشديف السياحييف) باسكاف في 1119/11/14ـ .

 -10االبيػػار فػػي فػػف الخػػط العربػػي فػػي ضػػكء األدلػػة اآلثاريػػة ضػػمف أعمػػاؿ النػػدكة العمميػػة
المصػاحبة لمعػرض الخػط العربػي حػكؿ «القػدس حػركؼ فػي القمػب» الػذم أقامتػو نػدكة
الثقافة كالعمػكـ بػدبي – دكلػة اإلمػارات العربيػة فػى الفتػرة مػف 1119/11/31-16ـ ،
كقد ألقى البحث بالجمسة االفتتاحية يكـ الثبلثاء المكافؽ 1119/11/17ـ .

 -13تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) بكمية السياحة كالفنادؽ – جامعة حمكاف في 1119/11/8ـ .
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 -13تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) في 1119/11/15ـ .

 -12العمػػػارة كالفنػػػكف اإلسػػػبلمية بالقػػػاىرة كصػػػعيد مصػػػر ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية
لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصػيـ بػكزارة السػياحة (اإلدارة العامػة

لنقابة المرشديف السياحييف) باألقصر في 1119/11/9ـ .

 -11الندكة العالميػة السػابعة لدراسػة تػاري الجزيػرة العربيػة التػي عقػدتيا كميػة اآلداب (قسػـ
التاري ) ككمية السياحة كاآلثار (قسـ اآلثػار) بجامعػة الممػؾ سػعكد بالريػاض فػي الفتػرة

1431/1/11-19ىػ  /المكافؽ 1111/1/7-5ـ .

 -16تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة
المرشديف السياحييف) في 1111/1/13ـ .

 -12تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) في 1111/1/14ـ .

 -11تػػػاري كآثػػػار كحضػػػارة مصػػػر اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) في 1111/1/14ـ .

 -19خصػػػائص العمػػػارة كالفنػػػكف التقميديػػػة فػػػي دكؿ الخمػػػيج العربػػػي ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة
التدريبية لمتدرب مف قطر بمركز صيانة اآلثار كالمخطكطػات كمقتنيػات المتػاحؼ بكميػة

اآلثار – جامعة القاىرة في 1111/1/13ـ .
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أراء جديدة في تاري كآثار مصر اإلسػبلمية ضػمف أعمػاؿ الػدكرة التنشػيطية لممرشػديف

السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػك ازرة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) في 1111/3/11ـ.

 -90تاري كآثار صعيد مصر في العصر اإلسبلمي ضمف أعماؿ الدكرة التنشيطية لممرشديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) باألقصر في 1111/3/31ـ.
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-93

مصادر دراسة آثار مصر اإلسبلمية مف الفتح العربي إلى نياية عصر أسرة محمد عمي

ضػػمف أعمػػاؿ دكرة إعػػداد المرشػػديف السػػياحييف التػػي يعقػػدىا مركػػز البحػػكث كالدراسػػات

التاريخية بكمية اآلداب – جامعة القاىرة في 1111/4/1ـ .
-93

آثار مصػر اإلسػبلمية مػف عصػر الػكالة إلػى نيايػة العصػر األيػكبي ضػمف أعمػاؿ دكرة

إعػػداد المرشػػديف السػػياحييف التػػي يعقػػػدىا مركػػز البحػػكث كالدراسػػات التاريخيػػة بكميػػػة

اآلداب – جامعة القاىرة في 1111/4/8ـ .

 -92آثػػػار مصػػػر اإلسػػػبلمية فػػػي العصػػػر المممػػػككي ضػػػمف أعمػػػاؿ دكرة إعػػػداد المرشػػػديف
السػػػياحييف التػػػي يعقػػػدىا مركػػػز البحػػػكث كالدراسػػػات التاريخيػػػة بكميػػػة اآلداب – جامعػػػة

القاىرة في 1111/4/15ـ.

 -91آثػػػار مصػػػر اإلسػػػبلمية فػػػي العصػػػر العثمػػػاني ضػػػمف أعمػػػاؿ دكرة إعػػػداد المرشػػػديف
السياحييف في 1111/4/11ـ .

-96

آثار مصر اإلسبلمية في عصر أسرة محمػد عمػي 1951-1815ـ ضػمف أعمػاؿ دكرة

إعػػداد المرشػػديف السػػياحييف التػػي يعقػػػدىا مركػػز البحػػكث كالدراسػػات التاريخيػػة بكميػػػة

اآلداب – جامعة القاىرة في 1111/4/19ـ.

 -92الشعر كمصدر لدراسة آثار العصر الطكلػكني ضػمف أعمػاؿ نػدكة آثػار مصػر اإلسػبلمية
في العصر الطكلكني ندكة آثار مصر اإلسبلمية في العصر الطكلكني التي أقامتيا لجنة

اآلثػػار بػػالمجمس األعمػػى لمثقافػػة بقاعػػة المػػؤتمرات بػػالمجمس األعمػػى لمثقافػػة فػػي الفتػػرة

 15-14مايك 1111ـ.

 -91تػػاري كآثػػار القػػاىرة اإلسػػبلمية ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف
الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف

السياحييف) في 1111/6/11ـ .

 -99آثػػار مصػػر اإلسػػبلمية مػػف عصػػر الػكالة إلػػى نيايػػة العصػػر األيػػكبي ضػػمف أعمػػاؿ دكرة
إعداد المرشديف السياحييف الخاصة بطبلب كخريجي أقساـ المغات بالجامعػات المصػرية

التػػي يعقػػدىا مركػػز البحػػكث كالدراسػػات التاريخيػػة بكميػػة اآلداب – جامعػػة القػػاىرة فػػي
1111/7/6ـ .

 -011آثػػػار مصػػػر اإلسػػػبلمية فػػػي العصػػػر المممػػػككي ضػػػمف أعمػػػاؿ دكرة إعػػػداد المرشػػػديف
السػػياحبيف الخاصػػة بطػػبلب كخريجػػي أقسػػاـ المغػػات بالجامعػػات المصػػرية التػػي يعقػػدىا
مركز البحكث كالدراسات التاريخية بكمية اآلداب – جامعة القاىرة في 1111/7/13ـ.
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 -010آثػػػار مصػػػر اإلسػػػبلمية فػػػي العصػػػر العثمػػػاني ضػػػمف أعمػػػاؿ دكرة إعػػػداد المرشػػػديف
السػػياحييف الخاصػػة بطػػبلب كخريجػػي أقسػػاـ المغػػات بالجامعػػات المصػػرية التػػي يعقػػدىا
مركز البحكث كالدراسات التاريخية بكمية اآلداب – جامعة القاىرة في 1111/7/11ـ.

 -013آثار مصر اإلسػبلمية فػي عصػر أسػرة محمػد عمػى (العصػر الحػديث) 1951-1815ـ
ضمف أعماؿ دكرة إعداد المرشػديف السػياحييف الخاصػة بطػبلب كخريجػي أقسػاـ المغػات

بالجامعػػات المصػػرية التػػي يعقػػدىا مركػػز البحػػكث كالدراسػػات التاريخيػػة بكميػػة اآلداب –

جامعة القاىرة في 1111/7/17ـ.

 -013تاري كآثار اإلسكندرية في العصر اإلسبلمي ضمف أعماؿ الػدكرة التنشػيطية لممرشػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) في 1111/8/1ـ .

 -012معػػػالـ تػػػاري كآثػػػار القػػػاىرة اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية لممرشػػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة

المرشديف السياحييف) في 1111/9/19ـ .

 -011عمارة األسبمة بالقاىرة ضمف أعماؿ ندكة اليكـ الكاحد حكؿ عمارة األسبمة التي عقػدتيا
لجنة اآلثار بالمجمس األعمى لمثقافة في 1111/11/11ـ،

 -016الجديػػػد فػػػي معػػػالـ تػػػاري كآثػػػار أسػػػكاف فػػػي العصػػػر اإلسػػػبلمي ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة
التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػك ازرة السػػياحة

(اإلدارة العامة لنقابة المرشديف السياحييف) باسكاف في 1111/11/15ـ .

 -012آثػػار مصػػر اإلسػػبلمية مػػف عصػػر الػكالة إلػػى نيايػػة العصػػر األيػػكبي ضػػمف أعمػػاؿ دكرة
إعداد المرشديف السػياحييف الخاصػة بطػبلب كخريجػي الجامعػات المصػرية التػي عقػدىا

مركز البحكث كالدراسات التاريخية بكمية اآلداب -جامعة القاىرة في 1111/11/1ـ.

 -011آثػػػار مصػػػر اإلسػػػبلمية فػػػي العصػػػر المممػػػككي ضػػػمف أعمػػػاؿ دكرة إعػػػداد المرشػػػديف
السػػياحييف الخاصػػة بطػػبلب كخريجػػي الجامعػػات المصػػرية التػػي عقػػدىا مركػػز البحػػكث
كالدراسات التاريخية بكمية اآلداب -جامعة القاىرة في 1111/11/9ـ.

 -019آثػػػار مصػػػر اإلسػػػبلمية فػػػي العصػػػر العثمػػػاني ضػػػمف أعمػػػاؿ دكرة إعػػػداد المرشػػػديف
السػػياحييف الخاصػػة بطػػبلب كخريجػػي الجامعػػات المصػػرية التػػي عقػػدىا مركػػز البحػػكث
كالدراسات التاريخية بكمية اآلداب -جامعة القاىرة في 1111/11/13ـ.
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 -001معالـ تاري كآثار مصر اإلسبلمية ضمف أعماؿ الدكرة التنشيطية لممرشديف السػياحييف
الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة المرشػػديف

السياحييف) باألقصر في 1111/11/17ـ .

 -000آثار مصر اإلسبلمية فػي عصػر أسػرة محمػد عمػي ضػمف أعمػاؿ دكرة إعػداد المرشػديف
السػػياحييف الخاصػػة بطػػبلب كخريجػػي الجامعػػات المصػػرية التػػي عقػػدىا مركػػز البحػػكث
كالدراسات التاريخية بكمية اآلداب -جامعة القاىرة في 1111/11/31ـ.

 -003طرح جديد حكؿ ظاىرة القباب الثبلث بركاؽ جدار القبمة بمساجد مصػر كالمغػرب ضػمف
أعمػاؿ المػػؤتمر الػدكلي األكؿ الػػذم عقػده قسػػـ اآلثػار اإلسػػبلمية بكميػة اآلثػػار -جامعػػة

القػػػػػػاىرة كجمعيػػػػػػة الميتمػػػػػػيف بالثقافػػػػػػة األسػػػػػػبانية بمصػػػػػػر فػػػػػػي الفتػػػػػػرة مػػػػػػف 9-8

ديسمبر1111ـ.

 -003المشاىد الفاطمية ضمف أعماؿ ندكة اليكـ الكاحد حكؿ العصر الفػاطمي تػاري كحضػارة
التي عقدتيا لجنة التاري بالمجمس األعمى لمثقافة في 1111/11/13ـ.

 -002مشكبلت البحث في العمكـ اإلجتماعية كاإلنسانية (اآلثػار اإلسػبلمية كالتػاري اإلسػبلمي

إنمكذجػان) ضػػمف أعمػػاؿ كرشػػة العمػػؿ التػػي عقػػدىا مركػػز البحػػكث كالدراسػػات التاريخيػػة

بكميػػة اآلداب -جامعػػة القػػاىرة حػػكؿ االتجاىػػات الحديثػػة فػػي منػػاىج البحػػث فػػي العمػػكـ

االجتماعية لطبلب الدراسات العميا بكمية اآلداب -جامعة القاىرة في الفتػرة 19-8ينػاير
1111ـ.

 -001التيكيد اإل لكتركني لحائط البراؽ بالقدس الشػريؼ ضػمف أعمػاؿ لجنػة خبػراء اإليسسػكك
اآلثارييف المكمفػيف ب عػداد تقػارير قانكنيػة حػكؿ محػاكالت تيكيػد القػدس الشػريؼ بمقػر

دائرة اآلثار األردنية العامة بعماف يكمي 17-16مارس 1111ـ.

 -006رؤيػػة جديػػدة حػػكؿ بعػػض معػػالـ تػػاري كآثػػار القػػاىرة اإلسػػبلمية ض ػمف أعمػػاؿ الػػدكرة
التنشػػيطية لممرشػػديف السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة

(اإلدارة العامة لنقابة المرشديف السياحييف) في يكـ األحد المكافؽ 11مارس 1111ـ.

 -002الكثائؽ كتػرميـ آثػار مصػر اإلسػبلمية ضػمف أعمػاؿ نػدكة آثػار مصػر فػي الكثػائؽ عبػر
العصكر التي عقدتيا لجنة اآلثار بػالمجمس األعمػى لمثقافػة فػي الفتػرة  13-11مػارس
1111ـ.

 -001المداخؿ كالفتحات كمفرداتيما في العمارة اإلسبلمية ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية لكفػد

دكلة قطر الشقيقة بمركز صيانة اآلثار كالمخطكطات كمقنيتات المتاحؼ بكمية اآلثار-

جامعة القاىرة في يكـ االثنيف المكافؽ 18مارس 1111ـ.
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 -009قبػػػة أبػػػي تػػػراب بالعباسػػػية ضػػػمف أعمػػػاؿ نػػػدكة آثػػػار مصػػػر اإلسػػػبلمية فػػػي العصػػػريف
اإلخشيدم كالفاطمي التي عقدتيا لجنة اآلثار بالمجمس األعمى لمثقافة في يػكـ الثبلثػاء

المكافؽ  11أبريؿ 1111ـ.

 -031التصكير الفكتكغرافي كمصدر لدراسة اآلثار اإلسػبلمية فػي القػاىرة خػبلؿ القػرف التاسػع
عشر كأكائؿ القرف العشػريف المػيبلدم ضػمف نػدكة ممتقػى الفكتكغرافيػا بسػاقية الصػاكم

(الزمالؾ -القاىرة)  ،كذلؾ يكـ األربعاء المكافؽ 1111/8/17ـ .

 -030الجديػػد فػػي تػػاري كآثػػار القػػاىرة اإلسػػبلمية ضػػمف أعمػػاؿ الػػدكرة التنشػػيطية لممرشػػديف
السػػياحييف الػػذيف حػػاف مكعػػد تجديػػد تراخيصػػيـ بػػكزارة السػػياحة (اإلدارة العامػػة لنقابػػة
المرشديف السياحييف) في 1111/9/18ـ.

 -033رؤيػػػة جديػػػدة حػػػكؿ بعػػػض آثػػػار القػػػاىرة اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية
لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصػيـ بػكزارة السػياحة (اإلدارة العامػة

لنقابة المرشديف السياحييف) في 1111/11/11ـ.

 -033رؤيػػة جديػػدة حػػكؿ بعػػض معػػالـ تػػاري كآثػػار اإلسػػكندرية فػػي العصػػر اإلسػػبلمي ضػػمف
أعماؿ الدكرة التنشيطية لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصػيـ بػكزارة

السياحة (اإلدارة العامة لنقابة المرشديف السياحييف) في 1111/11/4ـ.

 -032العبلقػػة بػػيف اآلثػػار كالتػػاري دراسػػة حػػكؿ تكامػػؿ المػػنيج العممػػي كأىميتػػو فػػي تحقيػػؽ
األحداث التاريخية ضػمف أعمػاؿ نػدكة اليػكـ الكاحػد التػي عقػدىا قسػمي اآلثػار كالتػاري

بكمية اآلداب -جامعة طنطا كذلؾ يكـ االثنيف 1111/11/5ـ.

 -031أىميػػة سػػياحتنامو كمصػػدر لدراسػػة العمػػارة اإلسػػبلمية بالقػػاىرة دراسػػة تحميميػػة ضػػمف
أعمػػاؿ النػػدكة الدكليػػة حػػكؿ صػػكرة العػػالـ اإلسػػبلمي فػػي سػػياحتنامو أكليػػاجمبي التػػي

عقػػدتيا أرسػػيكا باسػػتانبكؿ جامعػػة آؿ البيػػت بالمممكػػة األردنيػػة الياشػػمية – المفػػرؽ-

عماف في الفترة مف  11-18كانكف األكؿ – ديسمبر1111ـ.

 -036الجديػػػد فػػػي معػػػالـ تػػػاري كآثػػػار القػػػاىرة اإلسػػػبلمية ضػػػمف أعمػػػاؿ الػػػدكرة التنشػػػيطية
لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصػيـ بػكزارة السػياحة (اإلدارة العامػة

لنقابة المرشديف السياحييف) في 1111/11/15ـ.
-032

إضافات جديدة في تاري كمعالـ القاىرة اإلسبلمية ضمف أعماؿ الدكرة التنشيطية

لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصيـ بكزارة السياحة (اإلدارة العامة
لنقابة المرشديف السياحييف) في .1111/3/1
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 -031االنتياكات اإلسرائيمية الجديدة في القدس الشريؼ ضمف أعماؿ الندكة التي عقدتيا
لجنة خبراء االيسيسكك اآلثارييف المكمفيف ب عداد تقارير قانكنية حكؿ االنتياكات

اإلسرائيمية الجديدة في محيط المسجد األقصى بمقر دائرة اآلثار األردنية العامة –
عماف -يكمي  5-4مارس 1111ـ.
-039

مصر أـ الدنيا ضمف أعماؿ ندكة اليكـ الكاحد التي عقدىا نادم الصيد بالقاىرة حكؿ

كممة أـ بمناسبة عيد األـ بقاعة الندكات بالنادم كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽ 11
مارس 1111ـ.
-031

دراسة تحميمية لبعض ظكاىر رسـ المصحؼ العثماني كأصكليا التاريخية في ضكء

النقكش األثرية (عصر ما قبؿ اإلسبلـ كصدر اإلسبلـ) ضمف اعماؿ المؤتمر الدكلي
الثاني لدراسات الشرؽ األدنى القديـ الذم عقده المعيد العالي لحضارات الشرؽ

األدنى بجامعة الزقازيؽ في الفترة  11-19مارس 1111ـ كقد تـ تاجيمو إلى مكعد
آخر لـ يحدد بعد.

-030

تكثيؽ طريؽ اليجرة كتسجيؿ معالـ اآلثار اإلسبلمية في شماؿ غرب المممكة العربية

السعكدية ضمف أعماؿ ندكة اليكـ الكاحد التي عقدتيا كمية اآلثار -جامعة القاىرة

بالتعاكف مع المؤسسة المكية المدنية – بجدة في المممكة العربية السعكدية  ،كذلؾ

تحت عنكاف «تامبلت حكؿ السيرة النبكية»  ،كذلؾ يكـ االثنيف المكافؽ
1111/3/16ـ.
-033

كزارة األكقاؼ كاآلثار اإلسبلمية ،ضمف أعماؿ الندكة العممية التي عقدتيا لجنة اآلثار

بالمجمس األعمى لمثقافة حكؿ حماية المكاقع األثرية كالمتاحؼ كذلؾ يكـ الثبلثاء
المكافؽ  17مارس 1111ـ.
-033

عمـ اآلثار اإلسبلمية في مصر كأسبانيا دراسة مقارنة ،ضمف أعماؿ ندكة اليكـ

الكاحد التي عقدتيا كمية اآلثار جامعة القاىرة بالتعاكف مع المركز الثقافي
األسباني (ثربانتس) بكمية اآلثار يكـ 1111/3/19ـ.
-032

آثار القاىرة اإلسبلمية ككيفية الحفاظ الحضرم ضمف فعاليات أسبكع التكعية

بالتنمية المستدامة السابع (السياحة الخضراء) كالندكة العممية المصاحبة لو
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الذم نظمو قطاع شئكف خدمة المجتمع كتنمية البيئة بجامعة القاىرة بالتعاكف
مع كزارة الدكلة لشئكف البيئة ككزارة السياحة في الفترة 1111/4/5-1ـ.
-031

النقكش عمى السكة اإلسبلمية كعبلقتيا بفركع اآلثار األخرل ضمف أعماؿ

الدكرة التدريبية الدكلية األكلى بالشرؽ األكسط حكؿ " عمـ النميات اإلسبلمية
كتطكير المدارس البحثية"،التي عقدتيا كمية اآلثار -جامعة الفيكـ بالتعاكف مع

معيد الدراسات الشرقية كاآلسيكية بجامعة ىامبكرج في الفترة مف  11-9أبريؿ

1111ـ.
-036

المجمع العممي المصرم ككيفية الحفاظ عمي التراث ضمف أعماؿ الندكة العممية

المصاحبة لكرشة العمؿ التي نظمتيا دار الكتب كالكثائؽ القكمية حكؿ "المجمع

العممي :الكارثة كأساليب المعالجة كالترميـ" بقاعة عمي مبارؾ بالدار كذلؾ يكـ
األحد المكافؽ 1111/4/11ـ.
-032

القاىرة التاريخية ككيفية الحفاظ الحضرم ضمف فعاليات الندكة العممية التي

عقدتيا لجنة اآلثار بالمجمس األعمى لمثقافة حكؿ آثار كمتاحؼ القاىرة :الكاقع
كالتحديات" كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽ 1111/4/14ـ.
-031

التراث المادم اإلسبلمي مفيكمة كمجاالتو ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية

اإلقميمية التي عقدتيا منظمة االيسيسكك بالتعاكف مع منظمة الدعكة اإلسبلمية
بالخرطكـ جميكرية السكداف يكـ األحد 1111/5/11ـ.
-039

التقنيات الحديثة كأىميتيا في االستثمار السياحي لمتراث المادم اإلسبلمي

تطبيقا عمي تراث مدينة القاىرة التاريخية ،ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية اإلقميمية
بالخرطكـ المشار الييا كذلؾ يكـ االثنيف 1111/5/11ـ.
-021

عمميات التكثيؽ كالتسجيؿ العممي الحديث لآلثار اإلسبلمية باستخداـ

التكنكلكجيا الحديثة ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية اإلقميمية بالخرطكـ المشار
إلييا كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽ 1111/5/11ـ.
-020

المصحؼ الشريؼ كأساليب زخرفتو ضمف أعماؿ الندكة العممية التي نظميا

مجمع المغة العربية بالخرطكـ جميكرية السكداف حكؿ "التراث العربي المخطكط:
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حفظو كتطكيره" بمقر المجمع كذلؾ يكـ االربعاء المكافؽ  1رجب 1433ىػ/
المكافؽ 1111/5/13ـ.
-023

إضافات جديدة في تاري

كمعالـ كأثار صعيد مصر اإلسبلمية ضمف أعماؿ

الدكرة التنشيطية لممرشديف السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصيـ بك ازرة

السياحة (اإلدارة العامة لنقابة المرشديف السياحييف)

باالقصر في

1111/7/1ـ.
-023

األصكؿ التاريخية لمعبلقات العربية الصينية في ضكء األدلة األثرية ضمف

أعماؿ الندكة العممية التي نظمتيا سفارة جميكرية الصيف الشعبية بالتعاكف مع
المنظمة العالمية لمكتاب اإلفريقييف كاآلسيكييف كذلؾ بالمركز الثقافي الصيني

في يكـ 1111/5/3ـ.
-022

إضافات جديدة في تاري كآثار القاىرة اإلسبلمية ضمف أعماؿ الدكرة التنشيطية

بكمية السياحة كالفنادؽ – جامعة حمكاف  ،كذلؾ يكـ االثنيف المكافؽ
1111/8/17ـ.
-021

اآلثار كالتراث الثقافي المادم كأىمية أعماؿ التكثيؽ بالتقنيات العممية الحديثة

ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية المكثفة حكؿ تكثيؽ كتسجيؿ اآلثار كالتراث
بالتقنيات الحديثة التي عقدىا مركز صيانة اآلثار بكمية اآلثار –جامعة القاىرة

في الفترة  11-9سبتمبر 1111ـ.
 -026التراث المادم بحمب المكانة كالحماية ضمف فعاليات االجتماع الطارئ الذم عقدتو
المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالثقافة كالعمكـ (ايسيسكك) لدراسة سبؿ حماية التراث

الحضارة في مدينة حمب بمركز صيانة اآلثار بكمية اآلثار – جامعة القاىرة يكمي
1ك 1أكتكبر 1111ـ.
 -022إضافات جديدة في آثار أسكاف اإلسبلمية ضمف أعماؿ الدكرة التنشيطية لممرشديف
السياحييف الذيف حاف مكعد تجديد تراخيصيـ بكزارة السياحة (اإلدارة العامة

لنقابة المرشديف السائحيف) باسكاف بمتحؼ النكبة باسكاف  ،كذلؾ يكـ األحد
المكافؽ  7أكتكبر 1111ـ.
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148- Scientific bases used in clothes cleaning in Islamic Period,
in the Second International conference on Egyptian science
through Ages, Faculty of Archaeology and Science Heritage
center in Cairo University and Faculty of Archaeology and
tourism Guidance, Must University, 9-11 October 2012.
 -029إضافات جديدة في تاري

جنكب الجزيرة العربية مف خبلؿ األدلة األثرية

اإلسبلمية ضمف أعماؿ سيمنار اآلثار اإلسبلمية الذم نظمو قسـ اآلثار

اإلسبلمية بكمية اآلثار – جامعة القاىرة بالتعاكف مع الجمعية المصرية
لمدراسات التاريخية بمدينة نصر يكـ السبت المكافؽ 1111/11/11ـ.
 -011اآلثار مف آيات اهلل الباقية عمى ظير األرض ضمف أعماؿ المؤتمر الصحفي

الذم نظمتو كمية اآلثار -جامعة القاىرة حكؿ رؤية عمماء اآلثار كاسياماتيـ
في تفنيد مزاعـ بعض الفتاكم التي تدعك إلى ىدـ اآلثار كذلؾ يكـ الثبلثاء

المكافؽ  11نكفمبر 1111ـ.
 -010مشكبلت البحث في العمكـ االجتماعية (التاري اإلسبلمي إنمكذجان) ضمف أعماؿ

كرشة العمؿ التي نظميا مركز البحكث كالدراسات التاريخية لكمية اآلداب-

جامعة القاىرة حكؿ االتجاىات الحديثة في مناىج البحث في العمكـ االجتماعية
لطبلب الدراسات العميا بالكمية في الفترة  8-3نكفمبر 1111ـ.
 -013آثار القاىرة اإلسبلمية كالتنمية السياحية المستدامة ضمف أعماؿ ندكة اليكـ
الكاحد التي نظمتيا ساقية الصاكم بالقاىرة حكؿ اآلثار اإلسبلمية يكـ

1111/11/15ـ.

 -013العبلقػػة بػػيف اآلثػػار كالتػػاري دراسػػة حػػكؿ تكامػػؿ المػػنيج العممػػي كأىميتػػو فػػي
تحقيؽ األحداث التاريخية اإلسبلمية ضػمف أعمػاؿ المػؤتمر العممػي لقسػـ اآلثػار

بكمية اآلداب -جامعة المنيا حكؿ االكتشافات األثرية الحديثة فػي مصػر (اآلثػار

المصرية القديمة كاليكنانية الركمانيػة كاإلسػبلمية) ،كالػذم عقػد بكميػة اآلداب –

جامعة المنيا في الفترة  13 – 11أكتكبر 1111ـ ،كقد نشػرت أبحػاث المػؤتمر
فػػي إصػػدار خػػاص مػػف مجمػػة كميػػة اآلداب كالعمػػكـ اإلنسػػانية 1111ـ (ص ص

.)136-179
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 -012اإلبيار في الخط العربي ضمف فعاليات ندكة اليكـ الكاحد حكؿ الخطكط البلتينية
كالعربية باسبانيا كأمريكا البلتينية تحديات مف أجؿ عالـ كاحد كالتي أقيمت عمى

ىامش افتتاح معرض (أنماط التينية – البينالي الخامس ألنماط الخطكط

البلتينية) ،كذلؾ بالمركز الثقافي األسباني (معيد ثربانتس بالقاىرة) ،يكـ األحد

المكافؽ  1ديسمبر1111ـ.
 -011اليجرات العربية إلى شرؽ أفريقيا في ضكء األدلة األثرية الباقية ضمف فعاليات
المنتدل الدكلي لمبحث العممي بجامعة القاىرة حكؿ الرؤية المستقبمية لمتنمية
في دكؿ حكض النيؿ "التحديات كفرص التعاكف" الذم عقدتو جامعة القاىرة ،

كذلؾ في الفترة مف  13-9ديسمبر1111ـ (محكر الركابط التاريخية بيف
مصر كدكؿ حكض النيؿ).
 -016كاقع اآلثار اإلسبلمية في ظؿ االنتياكات اإلسرائيمية الجديدة في محيط المسجد
األقصى خبلؿ عاـ 1111ـ  ،ضمف فعاليات الندكة العممية التي عقدتيا منظمة
االيسيسكك لمجنة خبراء االيسيسكك اآلثارييف المكمفيف ب عداد تقارير فنية
كقانكنية حكؿ االنتياكات اإلسرائيمية الجديدة في محيط المسجد األقصى بمقر

دائرة اآلثار األ ردنية العامة عماف في الفترة 1113/1/31-19ـ.
 -012جكالت أثرية في األردف ضمف أعماؿ المكسـ الثقافي لمفصؿ الدراسي الثاني

لمعاـ الجامعي 1113/1111ـ لكمية اآلثار -جامعك القاىرة يكـ االثنيف

المكافؽ  15فبراير 1113ـ.
 -011االتجار غير المشركع في الممتمكات الثقافية سبمو كآفاقو ككيفية التصدم لو

ضمف أعماؿ المؤتمر الدكلي الذم عقدتو منظمة اإليسيسكك بالتعاكف مع مركز

صيانة اآلثار -جامعة القاىرة في الفترة مف  18-16مارس 1113ـ.
 -019آثار مصر اإلسبلمية مف الفتح اإلسبلمي إلى نياية العصر اإلخشيدم ضمف
أعماؿ دكرة المرشديف السياحييف التي عقدىا مركز البحكث كالدراسات التاريخية

بكمية اآلداب -جامعة القاىرة خبلؿ الفترة مف  3/14إلى 1113/4/16ـ ،
كذلؾ يكـ األحد المكافؽ 1113/3/14ـ.
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 -061آثار مصر اإلسبلمية خبلؿ العصريف الفاطمي كاأليكبي ضمف أعماؿ دكرة
المرشديف السياحييف التي عقدىا مركز البحكث كالدراسات التاريخية بكمية

اآلداب -جامعة القاىرة خبلؿ الفترة مف  3/14إلى 1113/4/16ـ  ،كذلؾ يكـ
األربعاء المكافؽ 1113/3/17ـ.
 -060آثار مصر اإلسبلمية خبلؿ العصر المممككي ضمف أعماؿ دكرة المرشديف
السياحييف التي عقدىا مركز البحكث كالدراسات التاريخية بكمية اآلداب -جامعة

القاىرة خبلؿ الفترة مف  3/14إلى 1113/4/16ـ  ،كذلؾ يكـ السبت المكافؽ
1113/3/31ـ .
 -063آثار مصر اإلسبلمية خبلؿ العصر العثماني ضمف أعماؿ دكرة المرشديف
السياحييف التي عقدىا مركز البحكث كالدراسات التاريخية بكمية اآلداب -جامعة

القاىرة خبلؿ الفترة مف  3/14إلى 1113/4/16ـ  ،كذلؾ يكـ السبت المكافؽ

1113/4/6ـ .

 -063آثار مصر اإلسبلمية خبلؿ عصر أسرة محمد عمي ضمف أعماؿ دكرة المرشديف
السياحييف التي عقدىا مركز البحكث كالدراسات التاريخية بكمية اآلداب -جامعة

القاىرة خبلؿ الفترة مف  3/14إلى 1113/4/16ـ  ،كذلؾ يكـ السبت المكافؽ
1113/4/13ـ.
 -062تاري مصر مف الفتح العربي اإلسبلمي إلى نياية العصر الفاطمي ضمف أعماؿ
دكرة المرشديف السياحييف التي عقدىا مركز البحكث كالدراسات التاريخية بكمية

اآلداب -جامعة القاىرة خبلؿ الفترة مف  3/14إلى 1113/4/16ـ  ،كذلؾ يكـ
األربعاء المكافؽ 1113/4/11ـ.
 -061تاري

مصر اإلسبلمية خبلؿ العصريف األيكبي كالمممككي ضمف أعماؿ دكرة

المرشديف السياحييف التي عقدىا مركز البحكث كالدراسات التاريخية بكمية

اآلداب -جامعة القاىرة خبلؿ الفترة مف  3/14إلى 1113/4/16ـ  ،كذلؾ يكـ
األحد المكافؽ 1113/4/14ـ.
 -066اإلحياء كاعادة تاىيؿ المناطؽ األثرية «القاىرة التاريخية إنمكذجان» ضمف أعماؿ
الدكرة التدريبية في مجاؿ ترميـ كصيانة اآلثار التي عقدىا مركز صيانة اآلثار
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بكمية اآلثار – جامعة القاىرة تحت عنكاف ":إحياء المباني األثرية القديمة"
لمتدربيف مف ىيئة متاحؼ قطر بمقر كمية اآلثار – جامعة القاىرة خبلؿ الفترة

مف  14-11فبراير 1113ـ.
 -062التنمية المستدامة لممناطؽ التراثية في القاىرة ضمف أعماؿ المؤتمر الدكلي
حكؿ ":التنمية المستدامة" التحديات كاآلفاؽ الذم عقدتو جامعة القاىرة
بالتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي – القاىرة  ،كذلؾ يكـ االثنيف

المكافؽ 1113/4/1ـ بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية لمطبلب بجامعة
القاىرة.
 -061اإلىماؿ كالتعديات كالسرقات لآلثار المصرية ضمف أعماؿ ندكة اليكـ الكاحد
التي عقدتيا لجنة الثقافة كاإلعبلـ كالسياحة بمجمس الشكرل ،كذلؾ يكـ

الخميس المكافؽ 1113/4/4ـ.
 -069كتب التراجـ كالطبقات كالسير كمصدر لدراسة العمارة كاآلثار اإلسبلمية ضمف
أعماؿ الندكة العممية التي عقدىا قسـ التاري بكمية اآلداب -جامعة المنيا حكؿ

المذكرات الشخصية كالسير  ،كذلؾ خبلؿ الفترة  17-16أبريؿ 1113ـ.
 -021المكاقع األثرية اإلسبلمية بمدينة القاىرة الكاقع كالمامكؿ ضمف أعماؿ ندكة
اليكـ الكاحد حكؿ :المكاقع األثرية في مصر – أىميتيا -مشاكميا – كيفية

المحافظة عمييا  ،التي عقدتيا كمية اآلثار – جامعة القاىرة ،كذلؾ يكـ الثبلثاء
المكافؽ 1113/4/13ـ.
 -020البرديات كالنقكش اإلسبلمية في القرف األكؿ اليجرم ضمف أعماؿ المكسـ

الثقافي لمفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي 1114/1113ـ لكمية اآلثار-

جامعة القاىرة يكـ االثنيف المكافؽ  11نكفمبر 1113ـ.
 -023كتب التراجـ كالطبقات كالسير كمصدر لدراسة العمارة اإلسبلمية ضمف أعماؿ
سيمنار قسـ اآلثار اإلسبلمية بكمية اآلثار-جامعة القاىرة بالتعاكف مع الجمعية

المصرية لمدراسات التاريخية المكسـ الثاني 1114/1113ـ دكرة أ.د /حسف
الباشا كقد ألقي البحث يكـ السبت المكافؽ  16نكفمبر 1113ـ.
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 -023مكاقع التراث العالمي بمصر الكاقع كالمامكؿ ضمف أعماؿ مؤتمر اليكـ الكاحد
حكؿ "مستقبؿ التراث العالمي اإلفريقي" الذم نظمو معيد البحكث كالدراسات

اإلفريقية بجامعة القاىرة بالتعاكف مع المجنة الكطنية المصرية لميكنسكك يكـ
الخميس المكافؽ  18نكفمبر 1113ـ.
-022

اإليكاف كعمارة المساجد المشرؽ اإلسبلمي – دراسة تحميمية مقارنة ضمف

أعماؿ المؤتمر الدكلي األكؿ حكؿ ":اآلثار اإلسبلمية في المشرؽ اإلسبلمي
الذم نظمتو كمية اآلثار -جامعة القاىرة في الفترة مف  11-9ديسمبر1113ـ"
 -021إسيامات أبك القاسـ الزىراكم في الطب ضمف أعماؿ ندكة اليكـ الكاحد التي
نظميا مركز تكثيؽ التراث الحضارم كالطبيعي بمكتبة اإلسكندرية بمناسبة ألفية

الطبيب كالجراح المسمـ العالمي أبك القاسـ الزىراكم كالتي عقدت بمسرح المركز
بالقرية الذكية يكـ الثبلثاء المكافؽ  14ديسمبر 1113ـ.
 -026اآلثار في دستكر 1114ـ ضمف ندكة لماذا نعـ لمدستكر التي نظمتيا جمعية
المحافظة عمى التراث المصرم بالمجمس األعمى لمثقافة بكزارة الثقافة يكـ

الخميس المكافؽ  9يناير 1114ـ.
 -022عمـ المتاحؼ كتطكرىا ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية التي نظميا مركز صيانة
االثار بكمية اآلثار – جامعة القاىرة عف عمـ المتاحؼ كتطكيرىا لمتدربيف مف
سمطنة عماف في الفترة مف  11-1فبراير 1114ـ كقد ألقي البحث يكـ األحد

المكافؽ 1114/1/1ـ.
 -021الدكر التعميمي لممتحؼ ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية التي نظميا مركز صيانة
اآلثار بكمية اآلثار – جامعة القاىرة عف عمـ المتاحؼ كتطكيرىا لمتدربيف مف

سمطنة عماف في الفترة مف  11-1فبراير 1114ـ كقد ألقي البحث يكـ

الثبلثاء المكافؽ 1114/1/4ـ.
 -029المتحؼ االفتراضي ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية التي نظميا مركز صيانة اآلثار
بكمية اآلثار – جامعة القاىرة عف عمـ المتاحؼ كتطكيرىا لمتدربيف مف سمطنة
عماف في الفترة مف  11-1فبراير 1114ـ كقد ألقي البحث يكـ األحد المكافؽ

1114/1/16ـ.
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 -011آثار القدس اإلسبلمية في خطر ضمف أعماؿ المؤتمر الصحفي الذم نظمتو
كمية اآلثار – جامعة القاىرة حكؿ االنتياكات اإلسرائيمية الجديدة في القدس
،كذلؾ يكـ األحد المكافؽ1114/3/13ـ.
 -010النقكش الكتابية عمى السكة اإلسبلمية كمقارنتيا بالنقكش اآلثرية كمقارنتيا
دراسة حكؿ التكامؿ في المنيج العممي كأىميتو في تحقيؽ األحداث التاريخية ،

ضمف أعماؿ ندكة اليكـ الكاحد التي نظمتيا ىيئة متاحؼ قطر بمتحؼ الفف
اإلسبلمي بالدكحة يكـ  19مارس 1114ـ.
 -013االنتياكات اإلسرائيمية بالقدس الشريؼ مشكمة تحتاج إلى حؿ ضمف أعماؿ
الندكة العممية الثانية التي نظمتيا كمية اآلثار حكؿ اآلثار كالتراث المشاكؿ

كالحمكؿ بمدرج أ.د /سيد تكفيؽ بالكمية في  15أبريؿ 1114ـ.
 -013الصكر الفكتكغرافية مصد ارن لدراسة اآلثار اإلسبلمية بالقاىرة خبلؿ عصر أسرة

محمد عمي ضمف أعماؿ كرشة العمؿ التي نظميا مشركع  ASACppالممكؿ

مف كزارة البحث العممي حكؿ المنيج العممي لحفظ الصكر الفكتكغرافية

المطبكعة كالتي عقدت بكمية اآلثار – جامعة القاىرة في الفترة مف 11-11
مايك 1114ـ.
 -012المكحات كالصكر الفكتكغرافية مصد ارن لدراسة آثار القاىرة كعمرانيا خبلؿ القرف

13ىػ19 /ـ كالنصؼ األكؿ مف القرف 14ىػ11/ـ ضمف اعماؿ سيمنار قسـ
اآلثار اإلسبلمية بكمية اآلثار-جامعة القاىرة بالتعاكف مع الجمعية المصرية

لمدراسات التاريخية  ،المكسـ الثاني 1114/1113ـ دكرة أ.د /حسف الباشا ،
كقد ألقي البحث يكـ السبت المكافؽ  14مايك 1114ـ.

 -011العبلقة بيف االثار كالتاري  :دراسة تكامؿ المنيج العممي كأىميتو في تحقيؽ
األحداث التاريخية اإلسبلمية ضمف كتاب في التاري كالحضارة اإلسبلمية بحكث
ميداة إلى المؤرخ كالمحقؽ الكبير أيمف فؤاد سيد  ،تحرير أ.د /عبادة كحيمة ،

الدار المصرية المبنانية  ،القاىرة  ،شعباف 1435ىػ /يكنيك 1114ـ.
 -016التقنيات الحديثة كأىميتيا في تكثيؽ مصادر التراث المادم اإلسبلمي ضمف
أعماؿ الدكرة التدريبية اإلقميمية الثانية حكؿ تكثيؽ التراث اإلسبلمي باستخداـ
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كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة  ،التي تعقدىا منظمة اإليسيسكك بالتعاكف مع
منظمة الدعكة اإلسبلمية بالخرطكـ في الفترة مف  15-11سبتمبر 1114ـ.
 -012عمميات التكثيؽ كالتسجيؿ العممي الحديث لآلثار اإلسبلمية المنقكلة باستخداـ
التكنكلكجيا الحديثة ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية اإلقميمية الثانية حكؿ تكثيؽ

التراث اإلسبلمي باستخداـ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة  ،التي تعقدىا منظمة

اإليسيسكك بالتعاكف مع منظمة الدعكة اإلسبلمية بالخرطكـ في الفترة مف -11

 15سبتمبر 1114ـ.
 -011التقنيات الحديثة كأىميتيا في االستثمار السياحي لمتراث المادم اإلسبلمي

تطبيقان عمى تراث مدينة القاىرة التاريخية ضمف أعماؿ الدكرة التدريبية اإلقميمية
الثانية حكؿ تكثيؽ التراث اإلسبلمي باستخداـ كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة  ،التي
تعقدىا منظمة اإليسيسكك بالتعاكف مع منظمة الدعكة اإلسبلمية بالخرطكـ في

الفترة مف  15-11سبتمبر 1114ـ.

 -019المدرسة المصرية في فف الخط العربي كآدابو ضمف أعماؿ المؤتمر الدكلي
األكؿ الذم تنظمو كمية اآلثار -جامعة القاىرة حكؿ ":مصر كدكؿ البحر

المتكسط عبر العصكر" في الفترة مف  18-15أكتكبر 1114ـ.
 -091المتاحؼ اإلسبلمية كدكرىا التعميمي كالتربكم ضمف أعماؿ المؤتمر الدكلي
األكؿ حكؿ المتاحؼ اإلسبلمية الذم يعقده المتحؼ الكبير لمراكش بالتعاكف مع

منظمة اإليسيسكك في مراكش بالمممكة المغربية في الفترة مف  17-15نكفمبر

1114ـ.
 -090دراسة لنماذج مف األسقؼ الخشبية بالعمائر اإلسبلمية في بخارل كخيكة في
القرنيف  13-11ق19-18 /ـ  ،كقائع تاريخية  -دكرية عممية محكمة
يصدرىا مركز البحكث كالدراسات التاريخية بكمية اآلداب  -جامعة القاىرة (العدد

 )11جػ 1عدد يناير 1115ـ  ،كذلؾ بالمشاركة مع أ.د /احمد رجب محمد
عمي ،أ /محمد إبراىيـ الخكالدة.
 -093درىـ نادر ضرب سر مف رآل سنة 148ق باسـ الخميفة المتككؿ عمى اهلل بعد
كفاتو  ،كقائع تاريخية  -دكرية عممية محكمة يصدرىا مركز البحكث كالدراسات
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التاريخية بكمية اآلداب  -جامعة القاىرة (العدد  )11جػ 1عدد يناير 1115ـ ،
كذلؾ بالمشاركة مع أ.د /رأفت محمد النبراكم ،أ /سمكل مقرف النعيمي.
 -093زكي محمد حسف  ،رائدان في التاري كاآلثار  ،ضمف أعماؿ المؤتمر السنكم
الخامس عشر لمجمعية المصرية لمدراسات التاريخية كمكضكعو "المؤرخكف
العرب كالدراسات التاريخية منذ إنشاء الجامعة المصرية"  ،الذم عقد بمقر

الجمعية في الفترة  19-18أبريؿ 1115ـ.
 -092رؤل جديدة في العبلقة بيف اآلثار كالتاري في العصكر الكسطى تطبقان عمى
نماذج مختارة  ،ضمف أعماؿ الندكة العممية الثالثة بعنكاف (رؤل جديدة في

اآلثار كتطبيقاتيا) كالتي عقدتيا كمية اآلثار -جامعة القاىرة في الفترة مف 6
مايك 1115ـ.
The Ottoman Commercial Buildings in ISTANBUL: A
study According to writings and Paintings of Travelers
,Proceeding of ADVED 15 international Conference on
Advances in Education and Social Science, 12- 14 ,Oc.,
2015 , Istanbul, Turkey , With (Mohamed Malaka).
 -096المدارس اإلسبلمية

195-

جامعات العصكر الكسطى  ،ضمف أعماؿ ندكة (نشاة

الجامعات كتطكرىا) التي عقدىا مركز دراسات التراث العممي بجامعة القاىرة

بالتعاكف مع المكتبة التراثية الجديدة في 1115/11/16ـ.

 -092نظرية التداكؿ بالمكاقع اآلثرية القاىرة التاريخية إنمكذجان  ،ضمف أعماؿ
المؤتمر الدكلي األكؿ حكؿ( :المكاقع اآلثرية كالمجمكعات المتحفية القيـ

كالمشاكؿ كالحمكؿ ) ،كالذم نظمتو كمية اآلثار -جامعة القاىرة في الفترة مف
 14-11أكتكبر 1115ـ.
 -091البزار المصرم بمدينة إستانبكؿ كمكقع آثرم تجارم فريد التخطيط – دراسة
آثارية معمارية  ،بحث مشترؾ مع أ /محمد ممكو – المعيد بقسـ اآلثار

اإلسبلمية بالكمية ضمف أعماؿ المؤتمر الدكلي األكؿ حكؿ( :المكاقع اآلثرية

كالمجمكعات المتحفية القيـ كالمشاكؿ كالحمكؿ ) ،كالذم نظمتو كمية اآلثار-
جامعة القاىرة في الفترة مف  14-11أكتكبر 1115ـ.
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 -099الحسف ابف الييثـ كدكره في التقدـ العممي الحديث  ،ضمف أعماؿ ندكة اليكـ
الكاحد التي عقدىا مركز دراسات التراث العممي بجامعة القاىرة بالتعاكف مع

كمية اآلثار كالمكتبة المركزية الجديدة ككزارة الثقافة بمناسبة السنة الدكلية
لمضكء حكؿ العالـ العربي المسمـ الحسف بف الييثـ

كالتي عقدت بقاعة

المؤتمرات بالمكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاىرة في 1115/11/17ـ.
 -311ظاىرة التحرش مف منظكر تاريخي  ،ضمف فعاليات الندكة المصاحبة ليكـ المرأة
المصرية بالتعاكف مع كحدة مناىضة التحرش كالعنؼ ضد المرأة بجامعة القاىرة

 ،كالتي عقدت بقاعة أ.د /زكي حسف لممؤتمرات بالكمية يكـ األربعاء المكافؽ

1116/3/16ـ.
 -310عمارة األربطة عمى الثغكر اإلسبلمية في العصريف األمكم كالعباسي  ،ضمف
أعماؿ ندكة قضايا الثغكر كالحدكد عبر العصكر  ،التي يعقدىا قسـ التاري

بكمية اآلداب -جامعة المنيا في الفترة 1116/ 4/ 13-11ـ.

 -313متحدم االعاقة عبر العصكر ،ضمف اعماؿ ندكة اليكـ الكاخد التي نظمتيا
كحدة متحدم االعاقة بجامعة القاىرة عمي ىامش فاعميات اليكـ العالمي

لبلعاقة بقاعة ذكي حسف لممؤتمرات بكمية اآلثار في .1116/11/15
 -313محراب اسبلمي في شرقية قبطية ،ضمف محاضرات المكسـ الثقافي لكمية اآلثار
– جامعة القاىرة في .1116/11/7
 -312النقكش الكتابية داخؿ الكعبة المشرفة ،ضمف اعماؿ سيمنار االثار االسبلمية
بالجمعية المصرية لمدراسات التاريخية – المكسـ الخامس (دكرة أ.د صبلح

البحيرم) في .1116/11/17
 -311الشرؽ االدني القديـ كاصؿ الخط العربي ،ضمف اعماؿ المؤتمر العممي الدكلي
لمجمس اتحاد حضارات الشرؽ االدني القديـ بقاعة اكاديمية البحث العممي

بالقاىرة في الفترة  17-16ديسمبر .1116
 -316مكافحة الفساد في عصر العكلمة كالمعرفة ،ضمف اعماؿ ندكة اليكـ الكاحد التي
نظميا قطاع شئكف خدمة المجتمع كتنمية البيئة بالكمية عمي ىامش فاعميات

اسبكع مكافحة الفساد بالجامعة في .1117/3/14
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207- Arachaeological Information Systems: A new concept,
The first International aconference of the faculty of

and

"Archaeology

University

Cairo

–

Archaeology

Heritage in changing world", 12-15 April 2017.
 -311النقكش األثرية كمصدر لممؤرخيف المسمميف في التدكيف كالنقد التاريخي ،ضمف
اعماؿ المؤتمر العممي السنكم السابع عشر لجمعية المصرية لمدراسات

التاريخية كمكضكعو التدكيف كالنقد التاريخي حتي نياية القرف التاسع عشر
في الفترة مف  4-3مايك .1117

رابعا:ك(كأبواثكـ رتكوأخرىكػيكطرققكاكؾؾـ ركػيكؿجالتكودورقاتكعؾؿقبكؿوؽؿبك) ك

أ-ككباؾعربقب:ك ك
 -1عمػػائر القػػاىرة الخيريػػة فػػي العصػػر العثمػػاني ،كيمثػػؿ ىػػذا البحػػث الجػػزء الثػػاني
مف دراستنا المطكلة المكسكمة بػ "العمارة اإلسبلمية فػي القػاىرة العثمانيػة" كقػد

ألقيػػػػت ضػػػػمف محاضػػػػرات المكسػػػػـ الثقػػػػافي 1991/91ـ لمجمعيػػػػة المصػػػػرية
لمدراسػػػات التاريخيػػػة كقػػػد نشػػػر الجػػػزء األكؿ مػػػف الدراسػػػة كمكضػػػكعو "عمػػػائر
القػػػػاىرة الدينيػػػػة فػػػػي العصػػػػر العثمػػػػاني" فػػػػي المجمػػػػة التاريخيػػػػة المصػػػػرية،

المجمد1991 ،37ـ .كما سبؽ القكؿ( .كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).

 -1المصادر التاريخية كأىميتيا في دراسة العمارة اإلسبلمية فػي الكاليػات العربيػة
إبػػاف العصػػر العثمػػاني ( )1مصػػر ،ككػػاف ىػػذا البحػػث قػػد ألقػػي تحػػت عنػػكاف
"المصادر التاريخية كأىميتيا في دراسة العمارة اإلسػبلمية فػي مصػر العثمانيػة"

ضػػمف محاض ػرات المكسػػـ الثقػػافي 1993/91ـ ،لمجمعيػػة المصػػرية لمدراسػػات
التاريخيػػػػػػة كذلػػػػػػؾ فػػػػػػي يػػػػػػكـ1993/1/11ـ( .كمرفػػػػػػؽ مػػػػػػا يفيػػػػػػد ذلػػػػػػؾ)
كال يزاؿ البحث كبقية الدراسة قيد النشر.

 -3النقكش الكتابية اإلسبلمية كقيمتيا التاريخية (المبحث الثاني)
 -4عمارة المساجد في المشرؽ اإلسبلمي .دراسة تحميمية مقارنة.

 -5أعماؿ قكجة معمار سناف المعمارية الباقية في المدف العربية .
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كأبواثكوؽتبكـ رتكباؾؾغبكاالـجؾقزقبك ك-ب
وأخرىكػاكطرققكاكؾؾـ ركبذاتكاؾؾغبك ك

بعدكأنكـ رتكباؾعربقبكػيكأوعقبكاؾـ ركاؾؿذؽورة ك
1-

The treasures of islamic Art, in the Museums of Cairo ,Edited by
Bernard O' Kane, The American University (A.U.C.) (2006).
2The Burgi Mamluks (1382-1517), A.U.C, The American University,
(2006), PP. 163-186.
3Qalawun’s Mausoleum in Cairo, a New Perspective, Journal of The
Faculty of Arechaeology, Annual Bulletin of Egyptian and Oriental
Civilization and Archaeology Vol., XIII ,2008.
4Architecture of the Madrasa " religious school " and its Styles in
Ottoman Europe, analytic Study, Balkan Studies, Thessaloniki, (in
print).
5Architecture of Sebils " Fountains "and its Styles in Ottoman Europe
analytic Study, Muqarnas, Anannual on Islamic Art and
Architecture, (in print) .
6Architecture of Bathes and its Styles in Ottoman Europe analytic
Study, Oriens Leiden, E.J. Brill, (In Print) .
7Books of Local History and Travelers as a source for studying the
Architecture of Hijaz sabils in Islamic civilization. IFAO, Institut
Francais d’Archeologie orientale, Le Caire, ( in print ).
8Funerary Architecture in Egypt During the Ottoman period, Journal
of King Saud University, Vol. 12, ARTS (1), AR-Riyadh, 1420 A.H.
/2000 A.D (In Print).
9Islamic inscriptions and their Historical value, Archaeological
studies, 2, Saudi society for Archaeological studies, Muharram 1421.
/ April 2000 A.D (In Print).
10- Al-Suleimanya,s Sabils in AL- Kuds Al- sharif (Jerusalem) A
comparative and analysis study, Annals of the Arts and social
sciences, volume xx III, 1423 – 1424 / 2002 – 2003 (in print).
11- Al-Riwaq (Aisle) in Islamic Architecture in Mecca Al-Mukaramah,
Historical and Archaeological study, BIFAO, Bulletin de l’institut
Francais d’Archeologie Orientale, Le Caire, ( in print ).
12- Scientific bases used in clothes cleaning in Islamic Period, in the
Second International conference on Egyptian scince through
Ages, Faculty of Archaeology and Science Heritage center in
Cairo University and Faculty of Archaeology and tourism
Guidanace, Misr University, 9-11 October 2012.
13-La fascinacion en la caligrafia arabe, en El Instituto Cervantes de El
Cairo , de tipografias Tipos Latinos , en 2/12/2012 A.D.
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14- The Ottoman Commercial Buildings in ISTANBUL: A study

According to writings and Paintings of Travelers ,Proceeding
of ADVED 15 international Conference on Advances in
Education and Social Science, 12- 14 ,Oc., 2015 , Istanbul,
Turkey , With (Mohamed Malaka).

اؾرابعكع رك:ك(كؽتبكؾماوبكاؾسقرةك) ك
أوال:اؾؽتبكاؾؿـ ورةك :ك
 – 1مكسكعة أسس التصميـ المعمارم كالتخطيط الحضرم فػي العصػكر اإلسػبلمية
المختمفة بالعاصمة القػاىرة ( شػاركت فػي تػاليؼ ىػذه المكسػكعة ضػمف فريػؽ
الدراسػػات اآلثاريػػة التاريخيػػة الكثائقيػػة كالتػػي أعػػدتيا منظمػػة العكاصػػـ كالمػػدف
اإلسػػبلمية بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية (1411ىػػػ 1991/ـ) 678 (.صػػفحة
في القطع الكبير ) .

 – 1السػػػمطاف المنصػػػكر قػػػبلككف ،تاريخػػػو ،أحػػػكاؿ مصػػػر فػػػي عيػػػده – منشػػػاتو
المعماريػػػػػػػػػػػة ،مكتبػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػدبكلي ،القػػػػػػػػػػػاىرة (1413ىػػػػػػػػػػػػ 1993 /ـ) ،
( 145صفحة  8 ،أشكاؿ –  55لكحة) ط  ، 1مكتبػة زىػراء الشػرؽ ػ القػاىرة
1118ـ ( 351صفحة  11 ،شكؿ –  55لكحة)

 – 3القباب في العمارة المصرية اإلسبلمية – الجزء األكؿ – مكتبػة الثقافػة الدينيػة
– القاىرة (1993ـ) ( 116صفحة  91 ،شكؿ –  144لكحة) .

 – 4المػػػدخؿ إلػػػى دراسػػػة المصػػػطمحات الفنيػػػة لمعمػػػارة اإلسػػػبلمية ،مكتبػػػة نيضػػػة
الشػػرؽ ،القػػاىرة (1996ـ) 191( ،صػػفحة  31 ،شػػكؿ –  31لكحػػة) ط ،1
مكتبػػػػة زىػػػػراء الشػػػػرؽ  ،القػػػػاىرة 1111ـ  ،ط1118 3ـ ( 311صػػػػفحة ،
 64شكؿ –  318لكحة) .
 – 5بحػػػكث كدراسػػػات فػػػي العمػػػارة اإلسػػػبلمية ( الكتػػػاب األكؿ ) مكتبػػػة نيضػػػة
الشػػرؽ ،القػػاىرة (1996ـ)  ،ط  ، 1مكتبػػة زىػراء الشػػرؽ ػ القػػاىرة 1114ـ

( 546صفحة  187 ،شكؿ) .
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 – 6مكسػػكعة العمػػارة اإلسػػبلمية فػػي مصػػر ،مػػف الفػػتح العثمػػاني إلػػى نيايػػة عيػػد
محمػػػد عمػػػي 1165-913ىػػػػ1848-1517 /ـ  .المػػػدخؿ (الكتػػػاب األكؿ)،
مكتبة زىراء الشرؽ ،القاىرة (1998ـ) ( 565صػفحة  161 ،شػكؿ – 174

لكحة) .

 – 7مكسكعة العمارة اإلسػبلمية فػي مصػر ،المجمػد الثػاني ،العمػارة الدينيػة ،الجػزء
األكؿ ،عمائر القاىرة (القسـ األكؿ) ،مكتبة زىػراء الشػرؽ ،القػاىرة (1111ـ)

( 778صفحة  35 ،شكؿ –  114لكحة).

 – 8المكاصبلت كاالتصاالت في المممكة العربية السعكدية خبلؿ مائة عاـ – دراسة
تكثيقية – مجمداف (باالشتراؾ مع آخريف) الرياض (1419ىػ 1999/ـ).

 – 9النقكش اآلثارية مصد ارن لمتاري اإلسبلمي كالحضػارة اإلسػبلمية ػ المجمػد األكؿ
ػػػػػػػػػػ القػػػػػػػػػػاىرة  ،مكتبػػػػػػػػػػة زىػػػػػػػػػراء الشػػػػػػػػػػرؽ 1111 ،ـ ( 397صػػػػػػػػػػفحة ،

 78شكؿ –  55لكحة) .

 -11العمارة اإلسبلمية في أكركبا العثمانيػة ػ المجمد األكؿ ػ مجمس النشر
العممي ،إدارة التاليؼ كالترجمة كالنشر  ،جامعة الككيت 1111ـ .
 -11سمسمة العمارة اإلسبلمية في الجزيرة العربية :

أ  -الجػػػزء األكؿ  :عمػػػارة المسػػػجد النبػػػكم الشػػػريؼ فػػػي العصػػػريف األمػػػكم
كالعباسي ( دراسػة جديػدة فػي ضػكء مشػاىدات أبػف عبػد ربػو القرطبػي )
ط ، 1القػػػػػػاىرة  ،مكتبػػػػػػة زىػػػػػػراء الشػػػػػػرؽ 1114ـ ( 115صػػػػػػفحة ،

 16شكؿ) .

ب – الجػػػزء الثػػػاني  :طػػػراز المسػػػجد القبػػػة فػػػي المدينػػػة المنػػػكرة كاليفػػػكؼ
( الكتػػػػاب األكؿ ) دراسػػػػة تحميميػػػػة مقارنػػػػة لمتخطػػػػيط كأصػػػػكلو كتطػػػػكره

فػػي العمػػارة اإلسػػبلمية  76( ،صػػفحة  65 ،شػػكؿ –  31لكحػػة) ط، 1
القاىرة  ،مكتبة زىراء الشرؽ 1114ـ.
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جػػػػ  -الجػػػزء الثالػػػث  :الػػػركاؽ فػػػي العمػػػارة اإلسػػػبلمية بمكػػػة المكرمػػػة دراسػػػة
تاريخيػػػػػػػػة آثاريػػػػػػػػة  ،القػػػػػػػػاىرة  ،مكتبػػػػػػػػة زىػػػػػػػػراء الشػػػػػػػػرؽ 1114ـ
( 56صفحة  14 ،شكؿ –  11لكحة) .

د – الجػػزء الرابػػع  :األسػػبمة فػػي العمػػارة اإلسػػبلمية بمكػػة المكرمػػة كالمدينػػة
المنػػػكرة  ،دراسػػػة تاريخيػػػة آثاريػػػة  ،القػػػاىرة  ،مكتبػػػة زىػػػراء الشػػػرؽ
1114ـ ( 76صفحة  11 ،شكؿ –  11لكحات) .

ىػػػ  -الجػػزء الخػػػامس  :عمػػارة الحػػػرميف الشػػريفيف إبػػػاف العصػػر العباسػػػي ،
القاىرة مكتبة زىراء الشرؽ 1431ىػ1119/ـ ( 167صفحة) .
 -11مكسػػكعة مكػػة المكرمػػة كالمدينػػة المنػػكرة (باإلشػػتراؾ مػػع نخبػػة مػػف العممػػاء
كالبػػاحثيف)  ،مؤسسػػػة الفرقػػػاف لمتػػػراث اإلسػػبلمي  ،جػػػدة ؛ المممكػػػة العربيػػػة
السعكدية (1115ـ) .
 -13الكتػػػػػػاب المرجػػػػػػع فػػػػػػي تػػػػػػاري األمػػػػػػة العربيػػػػػػة  7مجمػػػػػػدات ( باإلشػػػػػػتراؾ
مػػػع آخػػػريف) -المنظمػػػة العربيػػػة لمتربيػػػة كالثقافػػػة كالعمػػػكـ –اليكسػػػك -تػػػكنس
1116ـ .
 -14المجمػػػػؿ فػػػػي اآلثػػػػار كالحضػػػػارة اإلسػػػػبلمية  ،القاىرة،مكتبػػػػة زىػػػػراء الشػػػػرؽ
(1116ـ) ( 957صفحة  377 ،شكؿ –  431لكحة) .

 -15بحػػكث كدراسػػات فػػي العمػػارة اإلسػػبلمية ( الكتػػاب الثػػاني ) القػػاىرة  ،مكتبػػة
زىراء الشرؽ ( 368( )1115صفحة  91 ،شكؿ –  117لكحة) .

 -16سمسػػػػمة الجبانػػػػات فػػػػي العمػػػػارة اإلسػػػػبلمية المجمػػػػد األكؿ – قرافػػػػة القػػػػاىرة
مػػف الفػػتح اإلسػػبلمي إلػػى نيايػػة العصػػر المممػػككي ( القسػػـ األكؿ ) الد ارسػػة
التاريخية الحضارية اآلثارية  ،القػاىرة  ،مكتبػة الثقافػة الدينيػة 1116 ( ،ـ )

( 587صفحة  46 ،شكؿ –  91لكحة)

 -17التػػػراث المعمػػػارم كفنػػػكف الزخرفػػػة اإلسػػػبلمية  ،المنظمػػػة اإلسػػػبلمية لمتربيػػػة
كالعمػػػػكـ كالثقافػػػػة ( اإليسيسػػػػكك )  ،الربػػػػاط  ،المممكػػػػة المغربيػػػػة 1114ـ.
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 -18العمػػػارة كالفنػػػكف فػػػى الحضػػػارة اإلسػػػبلمية  ،ثبلثػػػة مجمػػػدات ،دار المقتػػػبس،
بيركت 1435ىػ1114/ـ.
19-The Treasures of Islamic Art, in the Museums of Cairo Edited by
Bernard O'Kane, A.U.C. ( 2006 ) p.p1-312.
 -11العمارة االسبلمية في مصر في العصر العثمػاني  1333-913ىػػ 1914-1517 /ـ،
مركػػز جامعػػة القػػاىرة لمتعمػػيـ المفتػػكح( 1117 ،لطمبػػة كميػػة اآلداب – برنػػامج الدراسػػات

التاريخية – رقـ المقرر .)414

* سمسمة مف الكتب الحديثػة سػكؼ تصػدر إف شػاء اهلل فػي بدايػة الفصػؿ الدراسػي االكؿ مػف
العاـ الجامعي 1118/1117ـ كىي عمى النحك التالي :

-11المدخؿ إلى دراسة العمارة اإلسبلمية مف صدر اإلسبلـ إلى أكاخر القرف 4ق11 /ـ .

 -11المدخؿ إلى دراسػة العمػارة المصػرية اإلسػبلمية خػبلؿ عصػر سػبلطيف المماليػؾ (-648
913ق1517 -1151 /ـ).

 -13المدخؿ إلى دراسة العمارة اإلسبلمية في المشرؽ.

 -14المػػدخؿ إلػػى دراسػػة العمػػارة اإلسػػبلمية فػػي الغػػرب اإلسػػبلمي جػػػ( 1دكؿ المغػػرب العربػػي
كاآلندلس).

 -15المدخؿ إلى دراسة العمارة اإلسبلمية في العصر العثماني (األناضكؿ كالبمقاف).
 -16العمارة المصرية اإلسبلمية في العصر العثماني كأسرة محمد عمي.

راـقا:كؽتبكؼقدكاؾـ ر :ك
-1

مكسكعة العمارة اإلسبلمية في مصر (بقية المجمدات كاألجزاء).

 المجمد األكؿ  :المدخؿ (الكتاب الثاني). -المجمد الثاني  :العمارة الدينية.

الجزء األكؿ  :عمائر القاىرة (القسـ الثاني).
الجزء الثاني  :عمائر الكجو البحرم.
الجزء الثالث  :عمائر الكجو القبمي.
 المجمد الثالث  :العمارة الجنائزيةالجزء األكؿ  :عمائر القاىرة

الجزء الثاني  :عمائر الكجو البحرم.
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الجزء الثالث  :عمائر الكجو القبمي.
 المجمد الرابع  :العمارة المدنيةالجزء األكؿ  :العمائر الخيرية

الجزء الثاني  :العمائر السكنية
الجزء الثالث  :العمائر التجارية كالصناعية
الجزء الرابع  :عمائر المنافع العامة

 -المجمد الخامس  :العمارة الحربية

 -1القباب في العمارة المصرية اإلسبلمية  -الجزء الثاني.
 – 3سمسػػػػمة الجبانػػػػات فػػػػي العمػػػػارة اإلسػػػػبلمية المجمػػػػد األكؿ – قرافػػػػة القػػػػاىرة

مػػف الفػػتح اإلسػػبلمي إلػػى نيايػػة العصػػر المممػػككي ( القسػػـ الثػػاني ) الدراسػػة
اآلثارية المعمارية كالفنية .

 – 4العمارة العثمانية في العالـ العربي.

 -5المصطمحات الفنية لمعمارة اإلسبلمية عمى حركؼ المعجـ (خمسة أجزاء).
 -6المكسكعة اآلثارية لمطفؿ العربي عمى حركؼ المعجـ (خمسة أجزاء).
 -7عبد الرحمف كتخدا أمير البنائيف في العصر العثماني.

 -8المفصؿ في تاري كآثارالحضارة اإلسبلمية (ثمانية مجمدات).
 -9عمـ اآلثار ماضيو كحاضره كمستقبمو.
 -11العمارة اإلسبلمية في أكركبا العثمانية المجمد الثاني.

 -11النقكش اآلثاريػة مصػد ارن لمتػاري اإلسػبلمي كالحضػارة اإلسػبلمية – المجمػداف
الثاني كالثالث .

 -11المكتبة التاريخية اإلسبلمية ( عشرة مجمدات ).

 -13آثر الحضارة اإلسبلمية في أكربا ( ثبلثة مجمدات ).
 -14الفنكف الزخرفية اإلسبلمية (  3مجمدات ) .
 -15الخط العربي (  3مجمدات ) .
ك
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راؾرا(:كاألعؿالكاؾؿترجؿبك)ك :ك
 – 1ترجمػػة العديػػد مػػف الم ػكاد التاريخيػػة كاآلثريػػة كالحضػػارية فػػي دائػػرة المعػػارؼ
اإلسبلمية مػف المغػة اإلنجميزيػة إلػى المغػة العربيػة (المجمػدات  ،31-13المػكاد
ع-ل) تحػػت إش ػراؼ الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب كمركػػز الشػػارقة لئلبػػداع
الفكػػرم 1419ىػػػ1998 /ـ كمػػف بػػيف ىػػذه الم ػكاد كػػؿ مػػف  :العمػػارة ،عمػػاف،
عمرك بف العاص ،العكاصـ ،الفف الفاطمي ،عمػار بػف ياسػر ،غرناطػة ( آثػار)،
الفخار ،الفف كاآلثار في العراؽ ،قتيبة بف مسػمـ البػاىمي ،قػرة بػف شػريؾ ،فػاس
( تاري كآثار) األسرة العمكية ،القيػركاف كغيػر ذلػؾ ،كىػذه المػكاد لكبػار العممػاء
كالمستشرقيف األجانب(  1111صفحة ).
 -1شػػػػاىنده كػػػػريـ ،دكر المػػػػرأة فػػػػي العمػػػػارة فػػػػي القػػػػاىرة المممككيػػػػة  ،ترجمػػػػة

محمػػػػػػػػد حمػػػػػػػػزة الحػػػػػػػػداد – دار اآلثػػػػػػػػار اإلسػػػػػػػػبلمية بالككيػػػػػػػػت 1111( ،ـ)

«11صفحة».
 -3بعض المظاىر التقنية في العمػارة السػمجكقية فػي ايػراف  :العقػكد كالمقرنصػات

– ترجمػػة محمػػد حمػػزة الحػػداد – دار اآلثػػار االسػػبلمية بالككيػػت 1113ـ (15
صفحة).

 -4الحػػػػدائؽ المغكليػػػػة كالفػػػػف المعمػػػػارم – ترجمػػػػة محمػػػػد حمػػػػزه الحػػػػداد – دار
اآلثار االسبلمية بالككيت – 1113ـ (  31صفحة ).

 -5كريػػػزكؿ  ،العمػػػارة اإلسػػػبلمية المبكػػػرة – ترجمػػػة كتعميػػػؽ كتقػػػديـ محمػػػد حمػػػزة
الحداد ( قيد النشر ) «  033صفحة ».

 -6المػػدف العربيػػة فػػي الحضػػارة اإلسػػبلمية ،ترجمػػة كتعميػػؽ كتقػػديـ محمػػد حمػػزة
الحداد ( قيد النشر ) « 351صفحة » .
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اؾخةةاؿسكع ةةر:ككاؾؿراجعةةاتكاؾعؾؿقةةبكواؾـقدقةةبكواؾتوققةةقكواؾتعؾق ةقك
اؾعؾؿيكؾماوبكاؾسقرةك)ك ك
 – 1مراجعة نقدية لكتاب نقكش إسبلمية مف حمدانو بكادم عميػب ،مجمػة البحػريف
الثقافية ،العدد  ،13يكليك 1997ـ ( 15صفحة ).
 – 1مراجعة كتػاب ( مػع آخػريف ) المختػار مػف ابػداعات الخػط العربػػي ،الريػاض ،

الييئة العميا لتطكير مدينة الرياض (1419ىػ1999/ـ) ( 177صفحة)
Wonders of Arab Calligraphy,Arriyadh Development Authority
(1999),pp,1-135.
 -3كريزكؿ ،العمارة االسبلمية في مصر – مجمداف – ترجمة عبػدالكىاب عمػكب –
راجعو كاستخرج نصكصو كقدـ لو كعمؽ عميو محمػد حمػزة إسػماعيؿ الحػداد (
تػػـ نشػػػر المجمػػػد األكؿ  ،القػػػاىرة  1113ـ )  435صػػػفحة  173 ،شػػػكؿ ،
 115لكحػػة ا التعميقػػات كالتحقيػػؽ العممػػي مػػف صػػػ  311إلػػى صػػػ 415فػػي
 395حاشػػية كىػػامش عممػػي  ،كسػػكؼ ينشػػر المجمػػد الثػػانى فػػى القريػػب (
بمشيئة اهلل تعالى )1
 -4مالػدكنادك ،باسػػيميكبابكف ،الفػف اإلسػػبلمي فػي األنػػدلس( )1الزخرفػة اليندسػػية

ترجمػػة عمػػي إب ػراىيـ منػػكفي ،م ارجعػػة كتقػػديـ محمػػد حمػػزة إسػػماعيؿ الحػػداد،
المجمػػػػػػس األعمػػػػػػى لمثقافػػػػػػة  ،المشػػػػػػركع القػػػػػػكمي لمترجمػػػػػػة العػػػػػػدد 353

(  846صفحة ) ػ القاىرة 1111ـ .

 -5مالػػػػدكنادك ،الفػػػػف اإلسػػػػبلمي فػػػػي األنػػػػدلس ( )1الزخرفػػػػة النباتيػػػػة -ترجمػػػػة
عمي إبراىيـ منكفي ،مراجعة كتقػديـ محمػد حمػزة إسػماعيؿ الحػداد ،المشػركع
القكمي لمترجمة العدد  379 ( -354صفحة ) ػ القاىرة 1111ـ.

 -6مالدكنادك ،الفف الطميطمي :اإلسبلمي كالمدجف  ،ترجمػة عمػى إبػراىيـ منػكفي ،
مراجعػػة كتقػػديـ محمػػد حمػػزة إسػػماعيؿ الحػػداد ،المشػػركع القػػكمي لمترجمػػة -
العدد  618 ( 513صفحة )  ،القاىرة 1 1113
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 -7جكثمػػػاف ،رفائيػػػؿ لكبػػػث  ،العمػػػارة المدجنػػػة – ترجمػػػة عمػػػى ابػػػراىيـ منػػػكفي،
مراجعػػػػة كتقديػػػػـ محم ػػد حمػػزة إسػػماعيؿ الحػػداد ،المشػػركع القكم ػػي لمترجمػػة
العدد  894 ( ، 611صفحة ) القاىرة  1113ـ . 1

 – 8مالدكنادك  ،العمارة فى االندلس  ،عمارة المدف كالحصكف  ،ترجمػة عمػى
اب ػراىيـ منػػكفى  ،مراجعػػة كتقػػديـ محمػػد حمػػزة إسػػماعيؿ الحػػداد  ،المشػػركع
القػػػكمى لمترجمػػػة  ،المجمػػػػد األكؿ  ،العػػػدد  761( 853صػػػفحة)  ،المجمػػػػد
الثاني  ،العدد  551( 854صفحة)  ،القاىرة (1 ) 1115

 -9مالػػدكنادك ،عمػػارة الميػػاه فػػى االنػػدلس –ترجمػػة عمػػى اب ػراىيـ منػػكفى ،مراجعػػة
كتقديـ محمد حمزة إسماعيؿ الحداد  ،القاىرة ،مكتبة زىراء الشػرؽ (1118ـ)

( 711صفحة  413 ،شكبلن كلكحة داخػؿ مػتف الكتػاب األصػمي  153 ،لكحػة
بنياية الكتاب األصمي) .

 -11مالدكنادك  ،العمارة اإلسبلمية في األندلس – عمػارة القصػكر  4 ،مجمػدات ،
ترجمػػة عمػػى إبػراىيـ منػػكفي كمراجعػػة محمػػد حمػػزة إس ػماعيؿ الحػػداد  ،المركػػز
القكمي لمترجمة األعداد  ، 1518-1515القاىرة 1111ـ .
 -11سػػكفاجية ،المسػػجد النبػػكل الشػػريؼ فػػي العصػػر األمػػكم – ترجمػػة صػػفكت
سعكدل ،راجعو كاستخرج نصكصو كقدـ لو كعمؽ عميو محمػد حمػزة إسػماعيؿ

الحداد ( قيد النشر).

اؾسادس كع ر :ك( كؿقاالت كاؾرقاػب كاارارقبو كاؾوعي كاؾوضاري كوتـ قطك
ذاؽرةكاألؿبك)ك :ك
1-The Mausoleum of Kalawun, Prism, Quarterly of Egyptian
Culture, (1984) October, November, December.
 -1القدس كأندر اآلثار اإلسبلمية ،مجمة اليبلؿ ،القاىرة  ،عدد فبراير 1996ـ.
 -3األسبمة في العمارة اإلسبلمية – جريػدة الفنػكف السػنة  ، 3العػدد  ،18الككيػت
المجمس الكطنى لمثقافة كالفنكف كاآلداب – نيساف /ابريؿ 1113ـ .
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 -4العديػػػػد مػػػػف المقػػػػاالت فػػػػي الصػػػػحؼ كالمجػػػػبلت العربيػػػػة كاألجنبيػػػػة ،فضػػػػبلن
عف األحاديث اإلذاعية ( في اإلذاعة المصرية كالككيتية ).

اؾسابعكع رك:اؾؾقاءاتكواؾتقةارقركواؾبةراؿفكػةيكاؾتؾقفزقةونكاؾؿمةريك
واؾقـواتككاؾفضائقبكاؾؿمرقبكواؾعربقب .
 العديػػػد مػػػف المقػػػاءات كالتقػػػارير كالبػػػرامج (كضػػػيؼ ككمػػػذيع) فػػػي القنػػػكاتالمصػػرية األرضػػية كالفضػػائية (كمنيػػا القنػػاة األكلػػى كالقنػػاة الثانيػػة كالقنػػاة
الثالثػػة (قنػػاة القػػاىرة –برنػػامج عممػػاء مػػف بمػػدم الثبلثػػاء 1111/11/6ـ،
الثبلثػػاء 1111/11/13ـ) كالقنػػاة الخامسػػة كقنػػاة التنػػكير كالقن ػاة الثقافيػػة
كقنػػاة النيػػؿ لؤلخبػػار كقنػػاة الحيػػاة  )1كالقن ػكات العربيػػة األرضػػية كالفضػػائية
(كمنيػػا قنػػاة العربيػػة كقنػػاة المجػػد كقنػػاة اإلخباريػػة كالقنػػاة األكلػػى السػػعكدية

كقنػػػاة دبػػػي كقنػػػاة  MBCكقنػػػاة العػػػالـ كقنػػػاة درة "مكاىػػػب أفكػػػار سػػػابقان"
كالفضائية األردنية كالفضائية الفمسطينية كقناة  BBCكقناة إق أر ).

 كمف أىـ التقػارير كالبػرامج  :شػكاىد مػف الحضػارة اإلسػبلمية (قنػاة المجػد)،كخطػػط التنػػكيرم (قنػػاة التنػػكير) كالفتكحػػات اإلسػػبلمية (قنػػاة العربيػػة) كدكلػػة

الرسػػكؿ فػػي المدينػػة قنػػاة العربيػػة كاإلخباريػػة كاألزىػػر (قنػػاة العربيػػة) ،اآلثػػار
الفاطميػػػػة بالقػػػػاىرة كاآلثػػػػار اإلسػػػػبلمية كالمسػػػػيحية بالقػػػػدس كاالعتػػػػداءات
االسػرائيمية فػػي قنػػاة النيػػؿ لؤلخبػػار ،كجػػامع كمدرسػػة السػػمطاف حسػػف (قنػػاة
العربيػػػػة) كبرنػػػػامج مصػػػػر المحركسػػػػة القنػػػػاة األكلػػػػى المصػػػػرية (األرضػػػػية

كالفضػػائية) كبرنػػامج عممػػاء مػػف بمػػدم – قنػػاة القػػاىرة ،كاآلثػػار المنسػػكبة
لمرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)  -قناة إق أر.

اؾراؿنكع ر:كبرـاؿفكؿمركاؾؿوروسبكباؾتؾقفزقونكاؾؿمري :ك
 رئيس تحرير كمعد كمقدـ المادة العمميػة كالتكثيػؽ التػاريخي لبرنػامج (مصػرالمحركسػػة) عمػػى القنػػاة األكلػػى المصػػرية بػػالتميفزيكف المصػػرم منػػذ ينػػاير
 1111كحتي اآلف كقد تـ إذاعة  411حمقة مف البرنامج ساعدت في نشر
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الػػػكعي االثػػػرم كالتػػػاريخي كالتراثػػػي كاالنتمػػػاء الػػػكطني مػػػف خػػػبل ؿ الحمقػػػات
العديدة المشار الييػا فػي القػاىرة كاالسػكندرية ك رشػيد كفػكه كالبحػر االحمػر
كىك البرنامج الكحيد المستمر منذ يناير  1111حتي اآلف.

اؾتاسعكع ر:ك(كاؾـ اطكاؾطالبيكوخدؿبكاؾجاؿعبكواؾؿجتؿعك)كػيكؿمرك :ك
 عضك عامؿ بنادم ىميكبكليس الرياضي بمصر الجديدة كمدينة الشركؽ . رائػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػبعض األسػػػػػػػػػر الطبلبيػػػػػػػػػة بكميػػػػػػػػػة اآلثػػػػػػػػػار –جامعػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػاىرةمف  1991إلى 1996ـ.
 رائد الجمعية العممية لآلثار بكمية اآلثار-جامعة القاىػػػرة ،العػاـ الجػامعي -951996ـ ،كقد أصدرنا العدد األكؿ مف مجمة الجمعية في إبريؿ 1996ـ
 -رائد الجمعيات العممية بكمية اآلثار –جامعة القاىرة مف ديسمبر 1114ـ .

 مستشار األنشطة الطبلبية بكمية اآلثار – جامعة القاىرة مف 1118/9/18ـ . االشػػتراؾ مػػع آخػػريف فػػي كتابػػة مكسػػكعة أسػػس التصػػميـ المعمػػارم كالتخطػػيطالحضػرم فػي العصػكر اإلسػبلمية المختمفػة بالعاصػمة القػاىرة ،منظمػة العكاصػـ

كالمدف اإلسبلمية – جػدة 1991 (،ـ).

 االشػػتراؾ ( مػػع آخػػريف) فػػي ترجمػػة العديػػد مػػف م ػكاد دائػػرة المعػػارؼ االسػػبلمية(1998ـ) ( كما سبؽ القكؿ ).

 اإلشػػتراؾ مػػع آخػػريف فػػي كتابػػة مكسػػكعة التػػاري اإلسػػبلمي التػػي أعػػدتيا لجنػػةالتػػاري بػػالمجمس األعمػػى لمشػػئكف اإلسػػبلمية كىػػذه المػكاد ىػػي (القمعػػة -قبػػة
الصخرة بالقدس الشريؼ -دار السكة -جامع عمرك بف العاص -جامع أحمػد

بف طكلكف).

 -إلقاء العديد مف المحاضرات العامة في مصر كخارجيا لنشر الكعي األثرم .
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اؾع رون:ك(كخدؿبكاؾجاؿعبكواؾؿجتؿعكػيكاؾجاؿعاتكاؾعربقبك)ك :ك
أوالك:ك(كؽؾقبكاادابك–كجاؿعبكاؾؿؾككسعودك)ك(ؿنك1996/9/14ك ؾيك2001/8/15مك)ك:ككككككك ك
 عضك المجنة االجتماعية كالنشاط الطبلبي بقسـ اآلثار كالمتاحؼ ،كميػة اآلداب،جامعة الممؾ سعكد.
-

عضك لجنة الدراسات العميا بقسـ اآلثار كالمتاحؼ.

عضػػػك لجنػػػة دراسػػػة كتطػػػكير الخطػػػة الدراسػػػية كأمػػػيف المجنػػػة بقسػػػـ اآلثػػػار

كالمتاحؼ.
-

عضػػػك لجنػػػة تحريػػػر كتػػػاب دراسػػػات فػػػي اآلثػػػار (الكتػػػاب الثػػػاني) قسػػػـ اآلثػػػار

-

مقرر لجنة المقاء العممي بقسـ اآلثار كالمتاحؼ.

كالمتاحؼ – جامعة الممؾ سعكد .

 االشتراؾ (مع آخريف) فػي كتابػة مكسػكعة المكاصػبلت كاالتصػاالت فػي المممكػةالعربيػػػػػة السػػػػػعكدية بمناسػػػػػبة االحتفػػػػػاؿ بالعيػػػػػد المئػػػػػكم لتاسػػػػػيس المممكػػػػػة،

(كمرفؽ ما يفيد ذلؾ).
 اإلشػػتراؾ (مػػع آخػػريف) فػػي كتابػػة المػػادة العمميػػة لػػبعض المػػداخؿ فػػي مكسػػكعةمكة المكرمة كالمدينة المنكرة التػي أصػدرتيا مؤسسػة الفرقػاف لمتػراث اإلسػبلمي

– جدة – المممكة العربية السعكدية (1115ـ) كمرفؽ ما يفيد ذلؾ.

راـقاك(:كؽؾقبكاادابك–كجاؿعبكاؾؽوقت)ك ك
(كؿنك2001/9/15مك ؾيك2003/8/31مك)ك :ك
 عضػػك المجنػػة األكاديميػػة كمعادلػػة المقػػررات – قسػػـ التػػاري – كميػػة اآلداب –جامعة الككيت.
-

عضك لجنة التقرير السنكم .

-

مقرر المجنة الثقافية بقسـ التاري .

-

مقرر المجنة الثقافية بكمية اآلداب .ذ ذ
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