بسم هللا الرحمن الرحيم

انسيشة انزاحيت
االســـــــــــــــــى  :األسخار انذكخىس/سأفج يحًذ يحًذ اننبشاوي
انىظـــــــــــــيفت  :أستاذ اآلثار والمسكوكات اإلسبلمية وعميد كميـــة
اآلثار-جامعة

القاىرة

(سابقاٌ)

لمدة

ست

سنوات من 1997/11/3م وحتى 2003/11/2م
جهت انعــــًم

 :كمية اآلثار – جامعة القاىرة

يحم انًيالد

 :مشتول السوق – شرقية

انحانت االجخًاعيت

 :متزوج ويعول ثبلثة أوالد

عنىاٌ انعًم

 :كمية اآلثار –جامعة القاىرة –االورمان –جيزة

حهيفىٌ انعًم
حهيفىٌ انًنزل

35675604 :

3371693 :

انًؤهالث انذساسيت  :دكــــتوراه
انخخصص انعهًي
انخذسج انىظيفي

 :آثار إســـــبلمية

 -1حاصل عمى ليسانس اآلثار اإلسبلمية من كمية اآلداب –جامعة القاىرة عام 1972م

 -2عمل أميناً لقسم المس كوكات بمتحــا ال ــن االســبلمى بالقــاىرة رــبلل ال تــرة مــن ســنة
1975م وحتى عام 1979م.

 -3شارك فى حرب أكتوبر عام 1973م بالكتيبة  340مش ميك بالجيش الثالث الميدانى
.

 -4حصل عمى درجة الماجستير في المسكوكات اإلســبلمية بكميــة اآلثــار –جامعــة القــاىرة
بتاريخ  1979/4/11بتقدير "ممتاز" مع التوصية بطبــع الرســالة عمــى ن قــة الجامعــة
وتبادليا مع الجامعات األررى.

 -5عــــين فــــي وظي ــــة مــــدرس مســــاعد بقســــم اآلثــــار اإلســــبلمية بالكميــــة اعتبــــا ار مــــن
1979/10/14م.

 -6حصـــل عم ــى درجـــة الـــدكتوراة فـــي اآلثـــار ف ــي ترصـــص المســـكوكات اإلســـبلمية فـــي
 1982/3/9م مع مرتبة الشرا األولى .

 -7عين في وظي ة مدرس بقسم اآلثار اإلسبلمية بالكمية اعتبا ار من 1982/6/16م .
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 -8رقــــى إلــــى وظي ــــة أســــتاذ مســــاعد بقســــم اآلثــــار اإلســــبلمية بالكميــــة اعتبــــا ار مــــن
1987/6/30م .

 -9رقى إلى وظي ة أستاذ بقسم اآلثار اإلسبلمية بالكمية اعتبا ار من 1992/9/30م .

 -10تمت إعارتو إلى قسم اآلثار والمتاحا بكمية اآلداب –جامعة الممــك ســعود بالريــاض

لمــدة ســت ســنوات رــبلل ال تــرة مــن ســنة 1987م وحتــى 1993م وعمــل بيــا أســتاذا

مساعدا ثم أستاذاً.

 -11عمل مستشا ار لمنقود اإلسبلمية في مؤسسة النقد العربي السعودي بالريــاض وكــذلك
مكتبة الممك فيد الوطنية بالرياض واشترك في تأسيس قسم لممسكوكات بكل منيما.

 -12ارتيـــر علـــو لمجنـــة الدا مـــة لآلثـــار اإلســـبلمية والقبطيـــة بيي ـــة اآلثـــار المصـــرية
"المجمس األعمى لآلثار حالياً" منذ سنة 1993م وحتى االن.

 -13ارتير علو لمجمس إدارة متحا ال ن االسبلمى بالقاىرة منذ 1993م وحتى اآلن.

 -14عـــين را ـــداً التحـــاد طـــبلب كميـــة اآلثـــار –جامعـــة القـــاىرة لمعـــام الجـــامعي -1994
1995م.

 -15عين مستشار لؤلنشطة والرعاية الطبلبية بجامعة القــاىرة بقـرار ر ــيس الجامعــة رقــم
 137لسنة 1994م في 1994/9/15م .

 -16عين وكيبلً لكمية اآلثار لش ون ردمة المجتمع والبي ة – جامعة القاىرة بقرار ر ــيس
الجامعة رقم  939لسنة 1996م في 1996/9/3م وحتى 1997/7/5م .

 -17عــين را ــدا التحــاد طــبلب كميــة اآلثــار –جامعــة القــاىرة –فــرع ال يــوم لمعــام الجــامعي
1997-1996م .

 -18عين وكيبلً لكمية اآلثار –جامعة القاىرة لش ون التعميم والطبلب بقرار ر يس الجامعة
رقم  739لسنة  1في 1997/7/6م وحتى 1997/11/1م .

 -19عين عميداً لكمية اآلثار –جامعة القــاىرة ر ــيس الجامعــة رقــم 1406لســنة 1997م
في 1997/11/3م وحتى 2003/11/2م .

 -20عين مشرفا عمى كمية اآلثار – فرع ال يــوم بقـرار ر ــيس الجامعــة رقــم  1457لســنة
1997م في 1997/11/13م وحتى 2000/11/2م.

 -21عين علوا بمجمس جامعة القاىرة في 1997/11/3م .

 -22عين علوا بمجمس عمداء جامعة القاىرة في 1997/11/3م .

 -23ارتير علوا بمركز ىندسة اآلثار بكمية اآلثار –جامعة القاىرة بقرار ر يس الجامعــة
رقم  1578لسنة 1997م في 1997/12/3م وحتى 2003/11/2م .
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 -24عــين عل ـوا بمجمــس إدارة المجمــس األعمــى لآلثــار بق ـرار وزيــر الثقافــة رقــم  2فــي
1998/1/4م وقــــــرار ر ــــــيس مجمــــــس الــــــوز ارء رقــــــم  21لســــــنة 1998م وحتــــــى
2003/11/2م .

 -25ارتيــر عل ـوا بمجنــة قطــاع اآلداب والعمــوم والدراســات اإلنســانية بــالمجمس األعمــى
لمجامعات من 1997/11/3م وحتى 2002/11/2م .

 -26ارتير علوا بالجنــة التـراث الحلــاري واالثــرى بالمجــالس القوميــة المترصصــة منــذ
يناير 1998م وحتى اآلن .

 -27ارتيــــر علــــوا بالمنظمــــة العالميــــة لممتــــاحا " االيكــــوم " ببــــاريس"  "Icomســــنة
1999م.

 -28ارتيــر عل ـوا فــي مجمــس إدارة مركــز توثيــق الشــرق الوســط( الدراســات الممموكيــة)
بشيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية في مايو 1999م.

 -29ارتير علوا بالجنة المعارض الرارجية بالمجمس األعمى لآلثار بقرار األمين العــام
رقم  2941بتاريخ 1999/12/12م.

 -30ارتيـــر علـــوا بمجم ــس إدارة المتحـــا المصـــري العـــالي لمســـياحة وال نـــادق بمصـــر
الجديــدة لمعــام الدراســي 2000/1999م بق ـرار الســيد األســتاذ الــدكتور/وزير التعمــيم

العالي والدولة لمبحث العممي رقم  1638بتاريخ 1999/12/23م وحتى اآلن .

اننشاط انعهًي:

 -1قام بتوصيا وتسجيل النقود اإلسبلمية المح وظة بمتحا كمية اآلثار –جامعة القاىرة.

 -2قــام باالشــتراك مــع كــل مــن الــدكتور /جبــري باكــاراك األســتاذ بجامعــة واشــنطن بســياتل

والـــدكتور /نورمـــان نيكـــول ف ــي تصـــنيا ودراســـة النقـــود اإلســـبلمية والصـــن الزجاجيـــة

والميــداليات واألرتــام المح وظ ـة بــدار الكتــب المصــرية والبــال عــددىا ح ـوالي ســت أالا
قطعة وتم طباعة ىذا العمل العممي بمطابع والية كالي ورنيا األمريكية وتحت أشراا مركز

البحوث األمريكية بمصر.

 -3ســافر ســنة 1981م إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة بــدعوة منيــا لدراســة المســكوكات
الموجودة بمتحا جمعية النميات األمريكية بنيويورك وكــذلك التعــرا عمــى أحــدث الطــرق
العممية المستردمة في توصيا وتصنيا وتسجيل وعرض ودراسة المسكوكات.

 -4قـــام بتوصـــيا وتســـجيل كنـــز مـــن النقـــود الممموكيـــة الموجـــودة بمتحـــا جمعيـــة النميـــات
األمريكية بنيويورك بالواليات المتحدة األمريكية والبال عددىا  1295قطعة وذلك ربلل
ال ترة من ابريل حتى يوليو سنة 1981م كما قام بنشر ىذا الكنز.
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 -5قــام بتوصــيا وتســجيل حـوالي أربعــة عشــر ألــا قطعــة مــن النقــود اإلســبلمية بمؤسســة
النقد العربي السعودي بالرياض ربلل فترة إعارتو لجامعة الممك سعود بالرياض.

 -6اشــترك فــي ترطــيط متحــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بالريــاض وفــى ارتيــار القطــع
المعرولة بو والبال عددىا أكثر من ستما ة قطعة وىذا المتحــا يعــد أول متحــا لمنقــود

اإلســبلمية فــي العــالم كمــا قــام بدارســة ىــذه القطــع المعرولــة فــي مؤلــا تــم طباعتــو عــام

1997م .

 -7اشــترك فــي تأســيس قســم لمنقــود بمكتبــة الممــك ال يــد الوطنيــة بالريــاض وكــذلك فــي ولــع
أسس الدراسة والتسجيل لمجموعة القســم المــذكور والبــال عــددىا أكثــر مــن رمســة عشــر
ألا قطعة.

-8اشــترك فــي دراســة ونشــر مجموعــة النقــود اإلســبلمية البــال عــدده ح ـوالي ثمانما ــة قطعــة
الميداة من األمير سمطان بن عبد العزيز إلى قسم اآلثار والمتاحا بكمية اآلداب -جامعة

الممــك ســعود-وجــارى حالي ـاً طباعــة ىــذا العمــل العممــي فــي مطــابع جامعــة الممــك ســعود

بالرياض.

 -9يقــوم حاليـاً بدراســة ونشــر مجموعــة ال مــوس الممموكيــة ال مــوس المح وظــة بمتحــا ال ــن
اإلسبلمي بالقــاىرة والبــال وزنيــا أكثــر مــن أربعــين رطـبلً والبــال عــددىا أربعــة أالا قطعــة

تمييداً لطباعة ىذا العمل بمطابع المجمس األعمى لآلثار بمصر.

-10اشــترك لمــدة رمــس ســنوات فــي ارتيــار وعــرض النقــود اإلســبلمية والســعودية الموجــودة

بمؤسسة النقد العربي الســعودي التــي كــان يشــترك فــي الميرجــان الســنوى لمتـراث والثقافــة

والمعرفة باسم ميرجان الجادرية.

-11حلر الندوات ا لثقافية العامة باليي ة العميا لتطوير مدينة الريــاض بالســعودية فــي ال تــرة

مــن 16-12أكتــوبر 1999م ممــثبلً لمصــر وألقــى بيــا بحــث تحــت عنـوان " الرــط العربــي
عمى النقود اإلسبلمية "

 -12أشرا عمى الباحث األمريكي األستاذ الدكتور /دونالد ربد أستاذ التاريخ الحديث بجامعة
واليــة جورجيــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة رــبلل ال تـرة التــي قلــاىا بمصــر لمــدة رمســة

اشــير مــن 1998/9/16م إلعــداد دراســة عــن بنــاء القوميــة المصــرية مــن ســنة 1919م

وحتى سنة  1970م من ربلل دراسة اآلثار والمتاحا القومية المصرية.

 -13اشترك ببحث في العديد من الندوات المحمية التي عقدت بــالمجمس األعمــى لمثقافــة مثــل
ندوة آثار القدس الشريا سنة 2000م البحث تحت عنوان " عمارة قبة الصررة" وندوة

آثار سيناء سنة  2000م ببحث تحت عنوان " آثار سيناء اإلسبلمية العا دة من إس ار يل
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" وندوة تكنولوجيا ترميم اآلثار مــارس 2001م ببحــث تحــت عنـوان " أســاليب اســتكمال
الكتابات الناقصة عمى النقود اإلسبلمية" وندوة القدس ببحث بعنوان "نقود القدس ربلل

العصــرين األمــوي والعباســي" وىــذا البحــث يشــمل عمــى 19قطعــة عمييــا اســم القــدس

(إيميــا) كأدلــة ماديــة وقويــة وأثريــة تثبــت أن القــدس عربيــة إســبلمية وقــد ارتــارت دولــة
فمسطين وجامعة الدول العربية ىذا البحث وترجمتو إلى عــدة لتــات لمــدفاع عــن القلــية
ال مســطينية وراصــة القــدس فــي العديــد مــن المــؤتمرات الدوليــة راصــة مــؤتمر التــراث

العالمي الذي عقد في يونيو من العام المالي.

-14تحت إشرافو كعميد لمكمية تم عقد المؤتمر الدولي األول لترميم اآلثار عام 1998م لمــدة

ثبلثة أيام وشارك فيو أكثر من ثبلثين عالما من مرتما دول العالم كما تم تحت رعايتو
عقد مؤتمر آثار شرق العالم اإلسبلمية عام 1999م لمدة يومين وتوصــل المــؤتمر إلــى
العديد من النتا

والتوصيات اليامة لردمة آثار مصرنا العظيمة.

 -15تحت إشرافو كعميد قام مركز صيانة المرطوطات واآلثار ومقتنيات المتاحا التابع لكمية

اآلثــار بص ـ تو ر يس ـاً إدارة المركــز أيلــا بالتعاقــد مــع كميــة طــب قصــر العينــي جامعــة
القاىرة لترميم مجموعة ىا مة من الصور الجداريــة والواحــات الزيتيــة والما يــة والتماثيــل

والمرطوطــات والصــور ال وتوغرافيــة الراصــة بالرعيــل األول مــن األطبــاء الــذين أوفــدىم

محمد عمى باشا لدراسة الطب في أوروبا وكذلك مجموعة من األدوات الطبية والجراحيــة

ومجموعة من األرتام واألجزرانات الصيدلية القديمة.

أ -وقــد انتيــى مــن كــل ىــذه األعمــال وجيــز ليــا متح ــا افتتحــو الســيد األســتاذ الــدكتور /م يــد
شياب وزير التعميم العالي يوم  3مارس سنة 1998م.

ب -انتيى المركز من ترميم التحا األثرية الراصة بمتحا كمية الطب القصر العيني المرحمة

الثانيــة وافتتحــت فــي شــير مــارس 1999م كمــا يقــوم ن ــس المركــز حاليـاً بتن يــذ المرحمــة
الثانية من مشروع ىذا المتحا

ت -قــام مركــز صــيانة اآلثــار والمرطوطــات ومقتنيــات المتــاحا ب ـ جراء العديــد مــن التحاليــل
المعمميــة لشــركة المقــاولون العــرب فــي مشــروع تــرميم أسـوار القــاىرة ال اطميــة فــي الجــزء

الشمالي من السور مابين برج المظ ر وباب النصر.

ث -قــام المركــز بعمــل التحاليــل لشــركة المقــاولون العــرب لمشــروع تــرميم مدرســة جمــال الــدين
االستادار بشارع الجمالية.

ج -قام المركــز بعمــل التحمــيبلت لشــركة المقــاولون العــرب لمشــروع تــرميم مجموعــة المنصــور
قبلوون بشارع المعز لدين اهلل بالقاىرة.
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ح -تم التعاقد والتن يذ بين المركز وشركة المقاولون العرب الستكمال واجيات مبنى الدراســات
المتح ية التابع لكمية اآلثار –جامعة القاىرة وذلك بعمل حميات زررفية تتلمن مناظر من
ال ن المصري القديم وال ن اليوناني الروماني والقبطي وال ن االسبلمى بمقاس 2×1م مــن

مادة البوليمرز .

خ -يقوم المركز حاليا بأعداد مشروع لترميم مقتنيات محكمة االست ناا بمدينة اإلسكندرية.

ذ -قام المركز بترميم مجموعة السجاد االسبلمى المح وظ بمتحا كمية اآلثــار جامعــة القــاىرة
وعددىا 20سجادة.

ر -قام المركز بعمل معاينة وفحص لممكتبة العممية المركزية -قسم المرطوطات وكتب التراث
بجامعة اإلسكندرية حيث يوجد بيا أكثر من 1100مرطوط نادر سيتولى المركــز ترميميــا

إن شاء اهلل .

ز -أجـــراء تحميـــل األحجـــار واألرشـــاب والزجـــاج والمونـــة والطـــوب المـــبن لمجموعـــة المنصـــور
قبلوون .

س -اإلعداد لعمل الدراسات والتحاليل المعممية عمى عينات الحجــر والمونــة والزجــاج والجــص
لمسجد أحمد بن طولون.

 -16شــارك عل ـوا فــي لجــان فحــص اإلنتــاج العممــي وترقيــة العديــد مــن األســاتذة واألســاتذة
المساعدين في اآلثا ر من مصــر والــدول العربيــة مثــل المممكــة العربيــة الســعودية والمممكــة

األردنية الياشمية وغيرىا.

 -17شارك في تحكيم الم ات من األبحاث العممية بالمجبلت والدوريات العربية واألجنبية.

 -18قام باإلشراا عمى األســاتذة والبــاحثين األمــريكيين الــذين يقومــون بعمــل أبحــاث فــي مصــر
عن اآلثار اإلسبلمية تحت رعاية مركز البحوث االمريكى بالقاىرة.

 -19شـــارك كمستشـــار فـــي دراســـة وتصـــوير مجموعـــة الصـــن واألرتـــام الزجاجيـــة اإلس ــبلمية
المح وظة بمتحا جابر اند رسون والبــال عــددىا  1070قطعــة مــع البروفيســور " جيــري

باكاراك" تحت رعاية مركز البحوث االمريكى وتم ولع ىذه المجموعة عمى شبكة االنترنت

بالمتتين العربية واألجنبية وصورة لكل قطعة وبياناتيا كاممة ووص يا وصـ ا عمميــا ســميماً
وتمت ىذة الدراسة ربلل ال ترة من ديسمبر 2004م.

انكخب وانًقاالث وانبحىد :
أوالً  :انكخب
1-Catalog of the Islamic Coins Glass Weights, Dies and Medals in the
(U.S.A.,October,1982).

Egyptian National, Cairo
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وذلك باالشتراك مع كل من :
Dr.Norman Nicol & Prof. Gery Bacharach
 -2تحقيق كتاب " شذور العقود في ذكــر النقــود لممقريــزي " مجمــة العصــور بالريــاض ينــاير
1988م.

 -3تأليا كتــاب " أســعار الســمع التذا يــة والجوامــك فــي مصــر عصــر ســبلطين دولــة المماليــك

الجراكســة " دراســة عمميــة محكمــة صــادرة عــن مركــز البحــوث كميــة اآلداب ـ جامعــة الممــك

سعود بالرياض رقم  17عام 1411ىـ 1990/م .

 -4األسمحة اإلسبلمية "الســيوا والــدروع " مركــز الممــك فيصــل لمبحــوث والدراســات اإلســبلمية

بالرياض عــام 1411ىـــ 1991/م وقــد قــام بكتابــة مقدمــة ىــذا العمــل مــن ص  15إلــي

ص 35كما قام بمراجعة وتصحيح الشرح الراص بالقطع المدونة بالكتاب .

 -5السكة اإلسبلمية في عصر دولة المماليك الجراكسة القاىرة 1993م .
 -6النقود الصميبية في مصر والشام القاىرة 1996م.

 -7الصن الزجاجية لمسكة ال اطمية بمتحا ال ن اإلسبلمي بالقاىرة ن القاىرة 1997م.

 -8النقود اإلسبلمية منذ بداية القرن السادس وحتى نياية القرن التاسع اليجري القاىرة
2000م .

 -9اآلثار اإلسبلمية  :العمارة وال نون والنقود القاىرة 2003م .

 -10انتشار اإلسبلم دعوة ببل إكراه وفلل اإلسبلم عمى الترب الرياض 2009م .

 -11الصن الزجاجية والميداليات اإلسبلمية بمتحا جاير أندرسون شبكة المعمومات الدولية
القاىرة 2009م .

ثانيا ً  :انًقاالث وانبحىد :
1- A Hoard of Mamluk Copper Coins Ca. 770A-II/1369 A.D.In the
Collection of Egyptian National Library.(Journal of the American
Research Center in Egypt,Vol,XX1,1984,pp,118).
 -2فازة نادرة من الرزا ذي البريق المعدني من األنــدلس " حوليــات ىي ــة اآلثــار المصــرية
القاىرة 1986م .

 -3د راسة لقطعتين نادرتين من المنسوجات اإلسبلمية من مصر واليمن " حوليات ىي ة اآلثار
المصرية القاىرة 1986م.

" -4درىم أيوبي يسجل مصاىرة ممكية " مجمة العصور مجمد  2ج 1يوليو 1987م.
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 -5فموس عمان وجرش فى صدر اإلســبلم مجمــة اليرمــوك لممســكوكات المجمــد األول العــدد
األول يناير 1989م .

 -6التاريخ اليجرى عمى النقود اإلسبلمية مجمة العصور مجمد  4ج 2يوليو 1989م .

 -7الت ـواريخ غيــر اليجريــة عمــى النقــود اإلســبلمية مجمــة العصــور مجمــد  5ج 1ينــاير
1990م .

 -8طــرز ال مــوس الملــروبة بحمــص فــى القــرنين األول والثــانى اليجــريين مجمــة العصــور
مجمد  6ج 1يناير 1991م .

 -9الدوكات الذىبية البندقية المح وظة فــى المتحــا اليونــانى والرومــانى باالســكندرية مجمــة
الدارة يناير 1992م .

 -10درىم أيوبى يسجل مصالحة ممكية مجمة الدارة يونيو 1992م .

 -11الرــط العربــى عمــى النقــود اإلســبلمية مجمــة كميــة اآلثــار جامعــة القــاىرة العــدد الثــامن
2000م .

 -12درىم صميبى نادر تقميد لدراىم الممك الكامل محمد األيوبى مجمة الدارة 2008م .
 -13الشكل والملمون لمنقود اإلسبلمية ندوة اآلثاريين العرب القاىرة 2010م .

 -14القـــدس عربيـــة مـــن رـــبلل النقـــود اإلســـبلمية نـــدوة ســـاقية الصـــاوى بالقـــاىرة القـــاىرة
2011م.

 -15صندوق ح ظ م تاح الكعبــة المــؤرخ بســنة 1142ىـــ بمجموعــة األميــرة مولــى العســاا
بالرياض الرياض 2012م .

ثانثا ً  :انًىاد انخي يقىو بخذسيسها :

المسكوكات اإلسبلمية ـ ال نون اإلسبلمية ـ العمارة اإلسبلمية ـ الكتابات األثرية اإلسبلمية ـ فــن

المتاحا والح ا ر ـ المكاييل والمـوازين اإلســبلمية ـ نصــوص أثريــة بالمتــة اإلنجميزيــة ـ التــاريخ

اإلسبلمي ـ ال نون الشعبية في العصر اإلسبلمي ـ أثر ال نون اإلسبلمية عمي ال نون األوروبية

ـ آثار مصر اإلسبلمية .

وذلك لطبلب مرحمة الميسانس ودبمومو الدراسات العميا والسنة التمييدية لمماجستير بكميــة

اآلثار ـ جامعة القاىرة وكذلك في كمية اآلداب ـ جامعة القاىرة وقسم اآلثــار بكميــة آداب أســيوط

بســوىاج وكميــة اآلداب جامعــة عــين شــمس ومعيــد الدراســات اإلســبلمية بالقــاىرة وقســم اآلثــار

والمتــاحا جامعــة الممــك ســعود بالريــاض وكميــة الدراســات العميــا بجامعـة الممـك ســعود أيلـاً
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وقسم اآلثار بكمية اآلداب جامعة طنطا والمعيد المصري العالي لمسياحة وال نــادق بشــيراتون

.

سابعا ً  :اإلششاف عهي انشسائم انعهًيت :

أشرا عمي أكثر من ما و وستين رســالة ماجســتير ودكتــوراه فــي مجــال المســكوكات والحلــارة

اإلسبلمية والعمارة وال نون والكتابات اإلسبلمية والتصوير اإلســبلمي تمــت مناقشــتيا ومنحيــا
الدرجة العممية وحاليــا يقــوم باإلشـراا عمــي أكثــر مــن ثبلثــين رســالة ماجســتير ودكتــوراه بكميــة

اآلثــار ـ جامعــة القــاىرة وقســم اآلثــار بكميــة اآلداب ـ جامعــة طنطــا ومعيــد اآلثــار جامعــة

الج از ــر ومعيــد الدراســات األفريقيـة وقســم اآلثــار بــنداب قنــا ـ جامعــة جنــوب الـوادي وكميــة
الســياحة وال نــادق جامعــة حمـوان والرســا ل التــي نوقشــت ومســجمة فــي كميــة اآلثــار ـ جامعــة

القاىرة وقسم اآلثار والمتــاحا ـ جامعــة الممــك ســعود بالريــاض ومعيــد اآلثــار ـ جامعــة الج از ــر
والمركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب بالرياض .

ارتير علواً في مناقشة أول رســالة دكتــوراه دوليــة فــي المســكوكات اإلســبلمية بمعيــد اآلثــار ـ

جامعة الج از ر في أول مارس  1995عن نقود الموحدين والمرابطين لمباحث  /صالح بن قربة

.

اشــترك فــي مناقشــة أول رســالة دكتــوراه دوليــة عــن العمــارة اإلســبلمية مــن قســم اآلثــار بكميــة
العموم االنستنية ـ جامعة الج از ر ومولوعيا " المباني الرينيــة فــي أمــارة تممســات الزيانيــة "

لمباحث /محمد عبد العزيز األعرج وذلك في شير نوفمبر 1999م .

شــارك فــي مناقشــة أول رســالة دكتــوراه فــي اآلثــار اإلســبلمية لســيدة وىــي مــن إعــداد باحثــة

سعودية في المممكة العربية السعودية بكمية الدراسات العميا بجامعة الممك سعود 2003م وىي

لمباحثــة  /حيــاة بنــت عبــد اهلل الكبلبــي وىــي أول ســيدة ســعودية تحصــل عمــي الــدكتوراه فــي

اآلثار اإلسبلمية .

كمـــا اشـــترك فـــي مناقشـــة أكثـــر مـــن تســـعين رســـالة فـــي مجـــال المســـكوكات والعمـــارة وال نـــون

والتصوير اإلسبلمي بك مية اآلثار ـ جامعة القاىرة ومعيد الدراسات األفريقية وقسم اآلثــار بكميــة
اآلداب ـ جامعة طنطا وكمية السياحة وال نادق ـ جامعة اإلسكندرية وكمية السياحة وال نادق ـ

جامعة حمـوان وكميــة اآلداب ـ جامعــة القــاىرة وكميــة الدراســات العميــا ـ جامعــة الممــك ســعود

بالرياض وكمية اآلداب ـ جامعة الجزا ر .

خايس اا ً :لــو نشــاط مميــز فــي الكتابــة فــي مجــال التمي زيــون بقنواتــو المرتم ــة وكــذلك اإلذاعــة
والصحافة المصرية والعربية في مجال اآلثار اإلسبلمية منذ أكثر من عشرين عاماً وحتى اآلن

.

سادسا ً  :حلر كثير من المؤتمرات العممية المحمية والعربية واألجنبية .
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سابعا ً  :علواً في

 )1مجمس قسم اآلثار اإلسبلمية .

 )2كمية اآلثار ـ جامعة القاىرة في عام 1993م وحتى اآلن .
 )3مجمس قسم اآلثار والمتاحا ـ جامعة الممك سعود .
 )4لجنة دراسة نتا

ح ا ر مدينة الريادة اإلسبلمية بالسعودية .

 )5مجمس إدارة متحا ال ن اإلسبلمي بالقاىرة .

 )6المجنة الدا مة لآلثار اإلسبلمية والقبطية بالمجمس األعمى لآلثار .
 )7جمعية النميات األمريكية بنيويورك .
 )8اتحاد المؤررين العرب .

 )9الجمعية المصرية لمدراسات التاريرية .

)10الجمعية السعودية لمدراسات األثرية .

 )11علو مجمس ش ون ردمة المجتمع وتنمية البي ة بجامعة القاىرة منذ 1996/9/3م
وحتى 1997/7/6م.

 )12علو مجمس ش ون التعميم والطبلب بجامعة القاىرة من1997/7/6م
حتى1997/11/2م .

 )13عين علواً بمجمس جامعة القاىرة في  1997/1/3وحتى 2003/11/2م .

 )14عين علواً بمجمس عمداء جامعة القاىرة من  1997/11/3حتى 2003/11/2م

 )15ارتيــر عل ـواً بمركــز ىندســة اآلثــار بكميــة اليندســة ـ جامعــة القــاىرة بق ـرار ر ــيس
الجامعة رقم  1578لسنو 1997م في 1997/12/3م وحتى 2003/11/2م .

 )16عين علـواً بــالمجمس األعمــى لآلثــار بقـرار وزيــر الثقافــة رقــم 2فــي 1998/1/4م
وقرار ر يس الوزراء رقم 21لسنة 1998م وحتى 2003/11/2م .

 )17ارتير علواً بمجنة قطاع اآلداب والعموم اإلنســانية بــالمجمس األعمــي لمجامعــات منــذ
عام 1997م حتى اآلن .

 )18ارتيــر عل ـواً بمجنــة الت ـراث الحلــاري واألثــري بالمجــالس القوميــة المترصصــة منــذ
يناير  1998وحتى اآلن .

 )19ارتير علواً بيي ة تحرير جمعية التاريخ واآلثار بدول مجمس التعاون لــدول الرمــي
العربية بتاريخ 1997/10/3م .
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 )20عين علواً بالمجان العممية الدا مة لترقية األساتذة واألساتذة المســاعدين فــي اآلثــار
اإلســبلمية حســب قـرار وزيــر التعمــيم العــالي لمدولــة والبحــث العممــي رقــم  725بتــاريخ

1998/6/16م .

 )21عين علواً بمجمس اإلدارة الموحد لشعب المتات بكميات الجامعة بقرار السيد األستاذ
الدكتور ر يس الجامعة رقم  1079في 1998م.

ـاء
 )22عين علواً بمجمس إدارة مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شــمس بنـ ً
عمي موافقة أ.د /ر يس الجامعة في 1998/9/9م.
 )23ارتيــر علـواً بمجمــس إدارة مركــز توثيــق دراســات الشــرق األوســط بجامعــة شــيكاغو

بالواليات المتحدة األمريكية وأيلا علوا بمجمس إدارة مجمة الدراســات الممموكيــة

التــــي تصــــدر عــــن ن ــــس المركــــز وذلــــك لــــمن ســــتة عشــــر علــــواً مــــن العممــــاء

المترصصين في ىذا المجال من مرتما دول العالم وىو المصري الوحيد الذي وقع

عمية االرتيــار لنشــاطو العممــي الممحــوظ وأبحاثــو المميــزة فــي ىــذا المجــال فــي مــايو

1999م .

 )24ارتيـــر علـــواً بالمنظمـــة العالميـــة لممتـــاحا ببـــاريس المعـــروا بـــاأليكوم ببـــاريس
" "ICOMسنة  1999م وىذه المنظمة تيتم بــأمر المتــاحا عمــي مســتوى العــالم

من حيث طرق العرض ووسا ل اإللاءة ونظم الحماية لد السرقة والحريق وربلفو

.

 )25ارتير علواً بمجنة المعارض الرارجيــة بــالمجمس االعمــي لآلثــار بقـرار األمــين العــام
رقم 2941بتاريخ 1999/12/12م.

 )26ارتيــر علـواً بمجمــس إدارة المتحــا المصــري العــالي لمســياحة وال نــادق بمصــر الجديــدة
لمعــام الدراســـي 2000/1999م بقــرار الســـيد أ.د /وزيــر التعمـــيم العــالي والدولـــة والبحـــث

العممي رقم 1638بتاريخ 1999/12/23م .

 )27تــم ارتيــاره علـواً بمجمــس إدارة مركــز ردمــة المجتمــع بجامعــة القــاىرة بقـرار الســيد أ.د/
ر يس الجامعة رقم 986لسنة 2000م في 2000/7/3م .

 )28تــم ارتيــاره علـواً بمجمــس إدارة مركــز ردمــة المجتمــع بجامعــة القــاىرة بقـ ارر الســيد أ.د/
ر يس الجامعة رقم  1275لسنو 2000في 2000/8/17م

 )29ارتير ر يساً لتحرير مجمة العصور وىى مجمة عممية محكمة نصا سنوية تعنى بنشر

البحوث التاريرية واألثرية والحلارية الصادرة عن دار لمنشر المريخ بمنــدن وذلــك اعتبــا ارً
من أول يناير سنة 2001م ( مجمد  11ج.) 1
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 )30ارتيــر علـواً بمجمــس إدارة مركــز البحــوث والدراســات التاريريــة بكميــة اآلداب ـ جامعــة

القاىرة لمدة عــامين بنــاء عمــي قـرار الســيد أ.د /ر ــيس الجامعــة رقــم  660لســنة 2001م

بتاريخ 2001/4/22م .

 )31تم انترابو مقرر المجنة العممية الدا مة لترقية األساتذة واألساتذة المســاعدين فــي اآلثــار
اإلسبلمية لمدورة الثامنة وصــدر بــذلك قـرار الســيد أ.د/وزيــر التعمــيم العــالي والدولــة لمبحــث

العممي رقم  1658بتاريخ 2001/11/25م

 )32ارتــاره معيــد المعمومــات العمميــة بأمريكــا كأحســن مؤلــا فــي مجــال اآلثــار عمــى مســتوى

الشرق األوسط ومنحة شيادة Contribution to Seienceإلسياماتو في مجال اآلثار
وتم تكريمو ومنحو الشيادة المذكورة يوم 2003/10/22م بدار الكتب المصــرية والجــدير
بالذكر أن ىذا المعيد ىو الوحيد في العــالم الــذي يحــدد أحســن المــؤل ين وأحســن األعمــال

العممية وأحسن الدوريات العمميــة وذلــك منــذ ثمــانين عامـاً وألول مـرة يرتــار شرصــية مــن
الشرق األوسط ويكرميا .

 )33ارتارتــو المنظمــة اإلســبلمية لمتربيــة والعمــوم الثقافيــة بالرباط(اإليسســكو) ممــثبلً لمصــر
وربيراً ليا لمن لجنة عمى مستوى دول العالم اإلسبلمي تلــم رؤســاء ىي ــات اآلثــار بيــا

وأبــرز األســـاتذة المترصصــين وعقـــدت المجنـــة المــذكورة عـــدة اجتماعــات بعمـــان بـــاألردن

ودمشق فــي ســوريا برصــوص أثــار العـراق ومــا تعرلـت لــو مــن نيــب وتــدمير فــي أعقــاب

التزو األمريكي والبريطاني وتوصمت ىذه المجنة إلى اقتراحات وتوصــيات الســترداد اآلثــار
العراقية المنيوبة وترميم ما يحتاج منيا إلى ترميم ؟

 )34أصدر األمين العام لممجمس األعمى لآلثار ق ارراً فــي عــام 2002م بت ويلــو ومنحــو كافــة
السمطات المالية واإلدارية كر يس لمجمس إدارة متحا ال ن االسبلمى بالقاىرة.

 ) 35تم ارتياره علوا بمجمس إدارة المعيد العالي لم نون المسرحية بأكاديميــة ال نــون لمعــام
الدراسي 2005/2004م

 )36تــم تعينــو ر يس ـاً لقســم اآلثــار اإلســبلمية -كميــة اآلثــار –جامعــة القــاىرة اعتبــا ار مــن أول
مارس 2007م.

 )37تـــم ارتيـــاره علـــوا بالجنـــة تحكـــيم المـــادة العمميـــة لمطبوعـــات مكتبـــة اإلســـكندرية فـــي
2007/5/30م وحتى أول مارس 2009م .

 )38تم ارتياره وانترابو أمينا لمجنة العممية الدا مة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين فــي

(اآلثــار والتــرميم )الــدورة العاشــرة 2011/2008م وىــى المجنــة التــي تقــوم بالترقيــة فــي
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مجاالت) اآلثار المصرية القديمة وتاريخ مصــر القــديم واآلثــار اليونانيــة والرومانيــة
واآلثار اإلسبلمية والقبطية وترميم اآلثار عمى مستوى جميع الجامعات المصرية.

 )39تم تكمي ى بقرار مــن النا ــب العــام بتــاريخ شــير يوليــو ســنة 2011م لئلشـراا عمــى جــرد
المتحــا المصــرى بميــدان التحريــر بعــد الســرقات التــى حــدثت بــو أثنــاء ثــورة  25ينــاير

2011م ويمارس ىذا العمل حتى يومنا ىذا .

 ) 40سافر إلى المممكة العربية السعودية بدعوة من األميرة الجوىرة بنت فيد آل سعود ر يســة

جامعة األميرة نورا بالريــاض لتوثيــق بعــض القطــع األثريــة لعرلــيا فــى متحــا العمــبلت
اإلســبلمية المزمــع انشــا و وقــام ســيادتو بالسـ ر رــبلل شــير ينــاير حتــى العشــرين مــن

فبراير الحالى(2012م) وقام بتوثيق وتصنيا وتسجيل أكثر من ثمانية آالا قطعة من

النقود وال نون التطبيقية اإلسبلمية وذلك نظ ارً لمسمعة العالمية الطيبة التى يتمتع بيا .

 )41فى يوم اإلثنين 2013 -7 -15م تم تكمي ى رسمياً من قبــل أ.د /حــازم البــببلوى ر ــيس
الوزراء بتولى و ازرة اآلثار وتم نشر ىذا الربر رسمياً فى وسا ل اإلعبلم المرتم ة ولكن
فى يوم الثبلثاء الموافق 2013 -7 -16م اعتذرت عن تولى ىذا المنصب وأذيــع ذلــك

رسمياً عند قيام الو ازرة بحما اليمــين أمــام ر ــيس الجميوريــة المستشــار عــدلى منصــور

عنــدما أعمــن المــذيع أن الــدكتور محمــد إبـراىيم وزيـراً لآلثــار بعــد اعتــذار الــدكتور رأفــت

النبراوى كما دون ىذا اإلعتذار رسمياً عمى موقعــة عمــى شــبكة اإلنترنــت الــدكتور حــازم

البببلوى ر يس الوزراء والذى ذكر عمى موقعة أسماء ثبلثة من الوزراء المعتذرين وكنت

واحداً منيم .
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