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   كلٌة اآلثار  
  

 سٌرة ذاتٌة

 صالح دكتور / ٌاسر إسماعٌل عبد السالماألستاذ ال

 أوالً: البٌانات الشخصٌة :

 ٌاسر اسماعٌل عبد السالم صالح . االسم:

 هـ 79/6/4991-م41/9/4991    تارٌخ المٌالد:

 مصر -: البحٌرة محل المٌالد

 مصري . الجنسٌة:

الدور  –هٌئه تدرٌس جامعه القاهره  أعضاءب مساكن 1: فى مصر عنوانال

 .جٌزة – 41شقه  –الخامس 

 04771049796 :تلٌفون

 القاهرة. جامعةكلٌة اآلثار ب أستاذ :الوظٌفة الحالٌة

 .إسالمٌة آثار وعمارة  التخصص:

 yasser_ismail2007@yahoo.com البرٌد االلٌكترونى:

 متزوج. :الحالة االجتماعٌة

 : ثانٌاً: التسلسل الوظٌفً 

 .م49/47/4996معٌد بقسم اآلثار اإلسالمٌة بكلٌة اآلثار جامعة القاهرة من  - 4

تبارا من اعبكلٌة اآلثار جامعة القاهرة مدرس مساعد بقسم اآلثار اإلسالمٌة  - 7

 .م6/7/7007

اعتبارا من  بكلٌة اآلثار جامعة القاهرةبقسم اآلثار اإلسالمٌة  مدرس – 9

 هـ74/1/4176-م79/9/7004

 اعتبارا بكلٌة اآلثار جامعة القاهرة اإلسالمٌة اآلثاربقسم  ساعدم أستاذ -1

  هـ.41/40/4194-م77/9/7040من
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اعتباراً من  جامعة القاهرةبكلٌة اآلثار أستاذ بقسم اآلثار اإلسالمٌة  -4

 .هـ74/40/4199 -م94/9/7046

 ثالثاً : المؤهالت العلمٌة:

 . دكتوراه اسم الدرجة :

 . : مرتبة الشرف األولىالتقدٌر 

 : القاهرة اسم الجامعة: اآلثار               اسم الكلٌة 

 .م90/6/7004:  تارٌخ الحصول على الدرجة

  أثرٌةدراسة    –: المساجد الضرٌحٌة بالعراق بها عنوان الرسالة باللغة المكتوبة

 .مع مقارنتها بمثٌالتها بمدٌنة القاهرة  األئمةلروضات 

 : ماجستٌر اسم الدرجة -

 : امتٌاز . التقدٌر

 : القاهرة اسم الجامعة: اآلثار             اسم الكلٌة

 م74/44/7004:  تارٌخ الحصول على الدرجة

: العوامل المإثرة على مخططات العمائر الدٌنٌة لمكتوبة بهاعنوان الرسالة باللغة ا

 العثمانٌة فً القاهرة والوجه البحري .

 : لٌسانس  اسم الدرجة

 : آثار إسالمٌةالتخصص 

 .  : جٌد جداً مع مرتبة الشرف التقدٌر

 : القاهرة اسم الجامعة: اآلثار            اسم الكلٌة

 .م 4996/: ماٌو  تارٌخ الحصول على الدرجة

 : رابعاً: الدورات التعلٌمٌة

دورة اللغة االنكلٌزٌة بمركز اللغات والترجمة بكلٌة االداب جامعة القاهرة  -4

 .م77/4/4999الى  9-1بالفترة من 

 .م7/44/4999الى  7/40دورة الحاسب االلً بالفترة من  -7

 .م79/47/7001-74دورة مهارات اعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بالفترة  -9

 م1/9/7004إلى   41/6دورة إعداد المعلم الجامعً فً الفترة من  -1

-1ة من برنامج إعداد كتابة البحوث العلمٌة ونشرها دولٌا فى الفتر -4

جامعة  –بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات م، 6/47/7006

 .القاهرة

بمركز تنمٌة قدرات  ،م49/47/7006-44برنامج تصمٌم مقرر فى الفترة من -6

 .جامعة القاهرة –أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات 

، م70/47/7006-41برنامج االتجاهات الحدٌثة فى التدرٌس فى الفترة من  -9

 .جامعة القاهرة –بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات 
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تنمٌة قدرات بمركز  ،م9/9/7009-9برنامج سلوكٌات المهنه فى الفتره من  -1

 .جامعة القاهرة –أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات 

-71/9برنامج معاٌٌر الجوده فى العملٌه التدرٌسٌه فى الفتره من  -9

جامعة  –بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات ، م90/9/7009

 .القاهرة

طائف دوره تدرٌبٌه فى اصول التصوٌر الرقمى من مإسسه اكسترا بال -40

 م.1/7040بتارٌخ  السعودٌة العربٌةبالمملكه 

، بمركز م74/9/7040-49من  الفترة فًالوقت واالجتماعات  إدارة برنامج -44

 .جامعة القاهرة –تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات 

بعنوان "تنظٌم المإتمرات العلمٌة"، التى عقدت فً الفترة من: دورة تدرٌبٌة  -47

م بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس 90/9/7049م الى: 79/9/7049

 جامعة القاهرة. –والقٌادات 

دورة تدرٌبٌة بعنوان "نظم الساعات المعتمدة"، التى عقدت فً الفترة من:  -49

م بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس 4/1/7049م الى: 94/9/7049

 جامعة القاهرة. –والقٌادات 

درٌبٌة بعنوان "إدارة الفرٌق البحثً"، التى عقدت فً الفترة دورة ت -41

م بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس 71/6/7041م الى: 79/6/7041من:

 جامعة القاهرة. –والقٌادات 

دورة تدرٌبٌة بعنوان "إعداد المشروعات التنافسٌة لتموٌل البحوث"، التى  -44

م )مسائً(، بمركز تنمٌة 71/6/7041 م الى:79/6/7041عقدت فً الفترة من:

 جامعة القاهرة. –قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات 

دورة تدرٌبٌة بعنوان "الجوانب المالٌة والقانونٌة فً األعمال الجامعٌة"، التى  -46

، بمركز تنمٌة قدرات أعضاء م6/9/7041م الى: 4/9/7041ترة من:عقدت فً الف

 جامعة القاهرة. –هٌئة التدرٌس والقٌادات 

دورة تدرٌبٌة بعنوان "أخالقٌات البحث العلمً"، التى عقدت فً الفترة  -49

أعضاء هٌئة التدرٌس  م، بمركز تنمٌة قدرات70/9/7041م الى: 49/9/7041من:

 جامعة القاهرة. –والقٌادات 

 : واالعارات واالنتدابات خامساً :المنح والبعثات والسفرٌات العلمٌة

ى الٌمن ضمن قافلة الشباب فً العالم االسالمً والذي نظمتها منظمة سافرت ال -4

 .م74/9/4991-47الٌونسكو بالفترة من 

سافرت فً رحلة علمٌة ضمن مجلس ادارة االتحاد العام لالثارٌٌن العرب الى  -7

 . م7000كل من االردن وسورٌا عام 

 . ٌة للدكتوراهوذلك لتجمٌع المادة العلم م7009سافرت الى العراق سنة  -9
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للمشاركة فً مإتمر عالمً حول القٌروان  م7006سافرت الى تونس سنة  -1

 مقاربات جدٌدة . –وجهتها 

جامعه االسكندرٌه للعام الجامعى  –انتدبت للتدرٌس بكلٌه الفنون الجمٌله  -4

 م .7001-7009

جامعه مصر للعلوم  –اعٌرت للتدرٌس بكلٌه االثار واالرشاد السٌاحى  -6

 م.  7009 -7001 والتكنولوجٌا للعام الجامعى 

م للمشاركه فى مإتمر عالمى حول القٌروان 7009سافرت الى تونس سنه  -9

 م.7009بمناسبه اختٌار مدٌنه القٌروان عاصمه الثقافه االسالمٌه عام  –وجهتها 

عام الجامعى   اعٌرت للتدرٌس بجامعه الطائف بالمملكه العربٌه السعودٌه لل -1

 . وحتى اآلن م7009

  -هـ 4191من عام  التدرٌس فً كلٌة الملك عبدهللا للدفاع الجوي بالطائف -9

 .وحتى اآلن -م7049/

 

 سادساً : اللغات األجنبٌة ودرجة إجادتها:

 اللغة درجة إجادتها

 اإلنجلٌزٌة جٌد

 

 .  اجٌد استخدام الحاسب االلً:  سابعاً: استخدام الحاسب اآللً

 :  تدرٌس الجامعًثامناً: ال 

 الجامعات التً قمت بالتدرٌس بها :

 .قسم اآلثار اإلسالمٌة جامعة القاهرة، كلٌة اآلثار،  -4

 المدرسة العلٌا لالثار بالمجلس االعلى لالثار المصرٌة. -7

 . جامعه االسكندرٌه -كلٌه الفنون الجمٌله  -9

 جامعه مصر للعلوم والتكنولوجٌا. –كلٌه االثار واالرشاد السٌاحى  -1

 المملكه العربٌه السعودٌه . –جامعه الطائف  -4

 التدرٌس فى كلٌة الملك عبدهللا للدفاع الجوي بالطائف. -6

 :بٌان المقررات الجامعٌة التً قمت بتدرٌسهاتاسعاً: 

 .(1عمارة المشرق اإلسالمي ) -
 .(2عمارة المشرق اإلسالمي ) -
 .عمارة فاطمي وأيوبي-
 .قراءات أثرية بمغة أوربية -
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 .(أيوبي،  فاطمي) إسالميريخ تا -
 .فنون إسالميو -
 .تاريخ وحضارة شبو الجزيرة العربية -
 .مدخل فى عمم السياحة -
 .الجغرافية السياحية -
 .العمارة االسالميو فى أوربا -
 الجغرافيا العسكرية. -
 تاريخ المممكة العربية السعودية.-

 : المؤلفات ) االبحاث العلمٌة (:عاشراً 

 "وثائقيةأثريو  دراسة بالقاىرة المعماريةالخازنداره  خديجةعو الست "مجمو  -4
 الندوة -بحث منشور ضمن كتاب المإتمر الثامن لالتحاد العام لالثارٌٌن العرب  

 .                       144-994من ص– 7004نوفمبر السادسة الحلقة السابعة العلمٌة

الدينية حتى نياية  ةعمائر القاىر مي " مدرسة القيروان المعمارية وأثرىا ع -7
، بحث منشور ضمن أعمال الندوة العلمٌة الدولٌة الثانٌة  العصر الممموكي البحري"

القٌروان وجهتها  بالقٌروان: اإلنسانٌةكلٌة اآلداب والعلوم  -لقسم علم اآلثار

 -94من ص .2006 مارس 1-6جدٌدة، مقاربات جدٌدة، القٌروان:  اكتشافات

 . 476ص

ضوء مجمع  في أثريو دراسة األولعيد الممك فؤاد  في الدينية"المجمعات  -9
" بحث منشور م(1927-1925ىـ /1346-1344احمد طمعت بك ببوالق )

 إلى 476، من صـ7009ٌناٌر  -العدد الثامن -بمجله االتحاد العام لالثارٌٌن العرب 

 .  746صـ

بحث ألقى  ، جامع بالقيروان"عمى مخططات مساجد حومو ال المؤثرة"العوامل  -1

الندوة العلمٌة الدولٌة الثالثة القٌروان وجهتها : دراسات جدٌدة فً اآلثار  فً

م بكلٌة اآلداب والعلوم 7009ابرٌل  1-4من  الفترة فًعقدت  والتًوالتراث ، 

 تونس.                   –بالقٌروان  اإلنسانٌة



 6 

 13ىـ /  9 – 7خالل)ق  باألناضول الصوفية"تخطيط قاعو التصوف بعمائر  -4
بمجله العصور  نشوربحث م ،"ببغداد العثمانيةعمى مثيالتيا  وأثرهم(  15 –

  . 410: 19، من صم7047ٌولٌو هـ/4199، شعبان7، ج77المجلد

 .(االنجلٌزٌة باللغة) واإلسالمٌةوالفنون  العمارة -9

نشر فً مجله  والذي ،بالمشاركة "مقومات الطائف التراثية والحضارية" -7

((Archaeology Magazineبوزارة االتصاالت بالمملكة العربٌة  المسجلة

     .م7040-40هـ/4194-44فى السعودٌة(،

-1323المعمارية بالطائف ) وممحقاتو"قصر عمي باشا بن عون  -8
مجلة  منشور فًمشترك ، بحث "م( دراسة أثرية معمارية1997-1995ىـ/1325

األول، العدد الثالث والعشرون،  اإلصدار جامعة الملك سعود، -كلٌة السٌاحة واآلثار
 .411إلى ص 404من ص، م7044هـ/4197

” الجزء المتبقي من سور مدينة الطائف القديم من تراث الطائف المعماري:" -9
قى التراث ملتل منشور فى سجل  األبحاث، بحث “معمارية تحميميو  -دراسة أثرية 

هـ 70/47/4197 -41فً الفترة من بجدة الذي عقد  العمرانً الوطنً األول،
)أبحاث وتراث: دراسات من التراث العمرانً(  ،م46/44/7044-41الموافق

 .10ص إلى 49من صم، 7044الطبعة األولى، 

بمكتبة الممك عبداهلل بن المحفوظ ، "اإلسطرالبرسالة فى "تحقيق مخطوط  -11
، مكة المكرمة 1797ذي يحمل رقم عبدالعزيز الجامعية بجامعة أم القري، وال

 م.2111

م( "دراسة أثرية 14-12ىـ/8-6نقوش شاىدية غير منشورة من نجران )ق" -40
فى العدد السابع، مجلة أبجدٌات، مركز نشور ممشترك ، بحث فنية تحميمية"

 .61ص -25من ص، م7047الخطوط، مكتبة اإلسكندرٌة، 

بالطائف  الكاتب وبيت جبل بن ذمعا األعمال الخشبية العثمانية بمسجد" -11
لالتحاد العام  الخامس عشربحث منشور ضمن كتاب المإتمر  ،"فنية أثرية دراسة"

 49: 47، والذي عقد بمدٌنة وجدة بالمملكة المغربٌة، فى الفترة منالعرب لآلثارٌٌن
                    .4949-4190، ص7، جم7047أكتوبر 

لطائف ووضعو الراىن وطرق صيانتو وتأىيمو "مالمح التراث العمراني با -47
سجل األبحاث  بحث مشترك منشور فى )قصر عبداهلل السميمان بجبرة نموذجًا("،

هـ الموافق 4191محرم  71 -76لملتقى التراث العمرانً الوطنً الثانً )الدمام 
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، الطبعة 7أبحاث وتراث: دراسات من التراث العمرانً م،7047دٌسمبر  47 -40
 .714إلى  744من ص م،7047، األولى

ىـ 13األنماط المعمارية لحمَّامات العمائر المدنية بمدينة الطائف نياية ق -49
 –سالمٌة ٌات إحولبمجلة  منشور. بحث ىـ "دراسة أثرية معمارية" 14وبداية ق

الى  194، من صم7047، 16المعهد العلمً الفرنسً لآلثار الشرقٌة، العدد
 .444ص

"الرحمة الحجازية لولى النعم الحاج عباس حممي باشا ٌم كتاب إعداد وتقد -41
، الطبعة الثانٌة، محـمـد لبـٌـب البـتـانـونـً"، تؤلٌف الثاني خديوي مصر

م، 7049هـ/4191هجرٌة، إلكترونٌاً، بجامعة أم القري، مكة المكرمة، 4979
 بالمشاركة مع أ.د/ضٌف هللا ٌحً الزهرانً.

بحث مشترك ، ية"المنشآت المائ" تراث العمراني بالطائفمن روائع مواقع ال" -15
دينة المنورة مقى التراث العمراني الوطني الثالث )المنشور فى سجل األبحاث لممت

م، أبحاث وتراث: دراسات من 2113ديسمبر  12-8الموافق  هـ1435صفر 5-9
 .96الى ص 75من ص م،2113، الثالثة، الطبعة 3التراث العمراني

) دراسة تراثية  تراث  الطائف العمراني و الحضاريمدخل الى كتاب  -16
 م. 2115هـ/1436. "بالمشاركة" ، تحت الطبع بجامعة الطائف حضارية(

17- "Prince Mithqal al-Sodouny House in Al-Azhar Mosque 
Line from Waqf Document" , published in the International 
Journal MAA (ISI Arts & Humanities Citation Index, Thomson 
Reuters, USA), for Vol.14, No.2, 2014 , pp.205-220. 

طريق  –"تأىيل وتطوير الطرق والدروب التراثية القديمة بالطائف  بحث: -18
قى سجل األبحاث لممت فيبحث مشترك منشور القوافل القديم باليدا نموذجًا" ، 

 4-1الموافق  هـ1436صفر  12-9عسير  –)أبها  التراث العمراني الوطني الرابع
، الرابعة ، الطبعة 4م، أبحاث وتراث: دراسات من التراث العمراني2114ديسمبر 
 .139الى ص 126من ص م،2114

أسلحة دفاعية هعدنية تحول اسن اإلهام هحود بن سعود، وتاريخ  " بحث: -19

، بحث ودراسة("هحفوظة بوجووعة خاصة بودينة الطائف" )نشر 1511سنة 
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)من م.7041ٌناٌر  -خامس عشر العدد ال -العرب  لآلثارٌٌنبمجله االتحاد العام 
 (394: ص 359ص
"دراسة أثرية فنية لنماذج مختارة من التحف المعدنية العثمانية بحث:  -29

 :في مجمة  (on line)منشور " بحث بمدينة الطائف
Arabian Humanities , French Center for Research in Social 
Sciences , Sanà, Yemen  , 5 issue , june 2015. 

(، الطبعة األولى، دراسة تاريخية حضارية –اآلجر بمكة المكرمة كتاب:) -21
االتحاد العام لآلثاريين العرب، جولدن برس لمطباعة، مكة المكرمة، 

  م.2115هـ/1436
بحث  "دراسة أثرية معمارية"، اآلطــام )الحصون( بجنــوب الطــائــف " بحث  -22

 م.6102 –قيد النشر بالعدد السابع عشر بوجلة اإلتحاد العام لآلثارييي العرب 
 :الجوائز وشهادات التقدٌر :حادي عشر

شهادة شكر وتقدٌر من سمو األمٌر الملكً األمٌر سلطان بن سلمان بن  -1

العامة للسٌاحة واآلثار بالمملة العربٌة السعودٌة عام  عبدالعزٌز رئٌس الهٌئة

 م.7044هـ/4196

 م. 7041هـ/4194 -4191جائزة جامعة الطائف للنشر العلمً عام   -2

  م.7049/هـ4191 -4199جائزة جامعة الطائف للنشر العلمً عام   -3

 م.7049 جائزة التفوق العلمً لشباب اآلثارٌٌن العرب لعام -4

 م.7047-7044هـ/4199-4197 للنشر العلمً عام لطائف جائزة جامعة ا -5

، بمناسبة الجمهورٌة التونسٌة -جمعٌة صٌانة مدٌنة المنستٌرشهادة تقدٌر من  -6

المائدة المستدٌرة حول دور اآلثاري فً صٌانة المشاركة الفعالة فً فعالٌات 

 .م7006، المدٌنة

بجامعه مركز إحٌاء الفنون التراثٌة والوعً األثري شهادة تقدٌر من  -7

 .م7009، فعالة والمتمٌزة فً أنشطة المركزالمشاركة ال، بمناسبة القاهرة

/ هـ4194،محافظ الطائف والهٌئة العلٌا للسٌاحة واآلثارشهادة تقدٌر من  -8

 . م7040

إدارة تعلٌم البنٌن  -درع من وزارة التربٌة والتعلٌم بالمملكة العربٌة السعودٌة -9

العمائر المائٌة بالطائف،  بالطائف، بمناسبة إقامة ندوة عن

 م.7040هـ/4194
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شهادة تقدٌر من مركز التراث العمرانً الوطنً بالمملكة العربٌة  -11

الهٌئة العلٌا للسٌاحة واآلثار، بمناسبة المشاركة الفعالة فً فعالٌات -السعودٌة

 م.7044هـ/4197ملتقً التراث العمرانً الوطنً بجدة، 

 :فًالنشاط الطالبً والثقاعشر:  ثانً

شاركت فً العدٌد من قوافل الشباب سواء فً جامعة القاهرة او فً غٌرها من  -4

 الجامعات المصرٌة االخرى .

 .م 4999دوره فى مجال التثقٌف القٌادى من معهد إعداد القاده بحلوان  -7

 م. 7006المشاركه فى معسكر قاده المستقبل الذى عقد فى جامعه القاهره -9

طه مركز إحٌاء الفنون التراثٌه والوعى االثرى بجامعه المشاركه فى انش -1

 القاهره.

 جامعه القاهره. –رائد اسره الرشٌد بكلٌه االثار  -5

المشاركه الفعاله فى معرض التراث العمرانى المقام فى متحف قصر شبرا  -6

 .هـ41/6/4194- 9من التارٌخى فى الفتره 

 : النشاط العملً فً مجال التخصص :عشر لثثا

عضو لجنة مراجعة اعمال  الترمٌم التً تمت بجامع قانً باي الرماح االثري  -4

 بالمجلس االعلى لالثار .

عضو لجنة دراسة عدد من شواهد القبور والتراكٌب الرخامٌة بمسجد حسن  -7

 باشا طاهر االثري بالقاهرة بالمجلس االعلى لالثار.

مشروع شركة االغا خان حول  ي بشؤنو لجنة معاٌنة ودراسة وابداء الرأعض -9

 سور القاهرة االٌوبً بالمجلس االعلى لالثار.

 عضو لجنة االشراف والمراجعة على اصدارات االتحاد العام لالثارٌٌن العرب. -1

 بكلٌةالسٌاحً  اإلرشاداإلرشاد السٌاحً لطلبه قسم  مادة عضو لجنه امتحان -4

 .م7009-م7001جامعه الفٌوم  –والفنادق  السٌاحة

منسق الدراسة الذاتٌة لكلٌة اآلثار واإلرشاد السٌاحً جامعة مصر للعلوم  -6

 م.7009والتكنولوجٌا 

 وابداء الرأى بشؤن مشروع ترمٌم وتطوٌر وتؤهٌل ودراسةعضو لجنه معاٌنه  -9

بالهدا بمدٌنه  (األثري اكر القوافل القدٌم )طرٌق طرٌقل والثانٌة األولًالمرحة 

، هـ40/7/4194بتارٌخ  (94) بالتوجٌه رقم السعودٌة العربٌة بالمملكةالطائف 

 .هـ4197

وتطوٌر وتؤهٌل  بشؤن مشروع ترمٌم الرأي وإبداء ودراسةعضو لجنه معاٌنه  -1

( 99توجٌه رقم)بال االثرى بمدٌنه الطائف كال من قصر سلٌمان بجبره وبرج غلفه

 .هـ40/7/4194بتارٌخ
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 محافظه الطائف(، فً العمرانًمن التراث  )مالمحلكتاب  العلمٌة المراجعة -9

 .م7040هـ/4194، األول الجزء

المشاركة فً إعداد المادة العلمٌة لمعرض وكتٌب التراث العمرانً الذي أقٌم  -40

 .هـ1/4/4194- 9فً متحف قصر شبرا اإلقلٌمً فً الفترة من 

بتارٌخ (410عضو اللجنة المشرفة علً فعالٌات سوق عكاظ بالتوجٌه رقم) -44

 هـ. 41/9/4194( بتارٌخ 969هـ، وتوجٌه رقم)41/1/4194

عضو لجنة تسجٌل وتوثٌق قصر الملك سعود بحرم جامعة الطائف بالتوجٌه  -47

 هـ. 71/9/4194( بتارٌخ 946رقم)

بتوجٌه  محرم بالمملكة العربٌة السعودٌة، واديعضو لجنة تطوٌر مٌقات  -49

 هـ.7/1/4197، بتارٌخ7194رقمواألوقاف  اإلسالمٌةوزارة الشإون 

عضو لجنة اإلشراف على ترمٌم وتؤهٌل وتطوٌر قصر الملك عبدالعزٌز )ابن  -41

 هـ.4197 /6/44/ح( بتارٌخ 709/996/71رقم ) ، بخطاببجبره سلٌمان(

لالتحاد العام  الخامس عشرلمإتمر للجنه اإلعداد والتنظٌم نائب رئٌس  -44

 49: 47دٌنة وجدة بالمملكة المغربٌة، فى الفترة من، والذي عقد بمالعرب لآلثارٌٌن

  م.7047أكتوبر 

جامعة الطائف فً حصر معالم محافظة الطائف األثرٌة والسٌاحٌة  مثلم -46

، 99197بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة الطائف، بالقرار رقم 

كة المكرمة )جامعة الطائف(؛ وبرقٌة وكٌل منطقة م هـ4191/ 9/ 1بتارٌخ 

 .)إمارة منطقة مكة المكرمة( هـ4191/ 6/ 79/ ص/ ب ، بتارٌخ 99144رقم

 هـ. 4191عضو اللجنة الدائمة للمخطوطات بجامعة أم القرى من عام  -49

 المشاركة فً لجان الجودة:عشر:  رابع

سسً عضو اللجنة الرئٌسٌة إلعداد وصٌاغة الدراسة الذاتٌة للتقوٌم المإ -4

 6 /49عام، بتارٌخ  96191رقم مدٌر الجامعة قرار جامعة الطائف، بوالبرامجً ب

   هـ.4191/

 عضو لجنة الجودة الرئٌسٌة بكلٌة اآلداب جامعة الطائف. -7

 عضو لجنة التعلٌم اإللكترونً بكلٌة اآلداب جامعة الطائف. -9

           

 :البحثٌةالمشارٌع  عشر: خامس

 ،، جامعه الطائف( والحضارٌة التراثٌةائف مات الطبعنوان )مقو بحثًمشروع  -4

 م.7040هـ/4194( ، 976/194/4رقم )

بالطائف(، جامعه  العمرانًبعنوان )تصور معرض للتراث  بحثًمشروع  -7

 م.7040هـ/4194، (944/194/4رقم ) ،الطائف
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قصري الملك  -)توثٌق وتسجٌل التراث العمرانً بالطائف مشروع بحثً بعنوان -9

(، 4107/197/4معة وبن سلٌمان فً جبره(، جامعة الطائف، رقم )سعود بالجا

 .م7047-م7044/هـ4199-هـ4197

مشروع بحثً بعنوان )دراسة التحف الفنٌة بمتحف قصر شبرا التارٌخً  -1

(، 4-199-7094قاعة ما قبل التارٌخ(، جامعة الطائف، رقم ) -بالطائف

 م.7047هـ/4199

علمٌة لتطوٌر وترمٌم القصور التراثٌة بالطائف مشروع بحثى بعنوان )الطرق ال -4

قصر الملك عبدالعزٌز "عبدهللا السلٌمان" بجبرة نموذجاً، جامعة الطائف، رقم  –

  م.7049هـ/4191(، 7194-191-4)

مشروع بحثً بعنوان )تسجٌل وتوثٌق النقوش الشاهدٌة والتحف المعدنٌة  -6

-7197، جامعة الطائف، رقم )اإلسالمٌة بمتحف قصر شبرا التارٌخً بالطائف(

 م.9049هـ/4191(، 191-4

قرٌة  -ثٌق القرى التراثٌة بجنوب الطائف مشروع بحثً بعنوان )تسجٌل وتو -7
(، 4-194 -9901مرحلة أولى(، جامعة الطائف، رقم ) –الكالدا ببنً سعد 

 م.9041هـ/4194

السجي في )توثيق ودراسة الووقع التراثي الوعروف ب هشروع بحثي بعنواى -8

الونطقة الواقعة بيي الوهط والوهيط وطريق الشفا بالطائف(، جاهعة الطائف، رقن 

 م.6104هـ/0532(، 0 – 534 – 3763)

 

 :والمحاضرات العامهوالندوات  : المؤتمرات العلمٌةعشر ادسس

 شاركت فً العدٌد من المإتمرات العلمٌة الدولٌة والمحلٌة، ومنها على سبٌل المثال:

رصداً ودراسة  –ر ندوة "المصادر التارٌخٌة لمكة المكرمة عبر العصور حضو -4

ٌناٌر  90-79هـ الموافق 4199ربٌع اآلخر  70-49وتحلٌالً" فً الفترة من 

 م، بفندق ساعة مكة فٌرمونت بمكة المكرمة.7046

رئٌس لجنه االعداد والتنظٌم لجمٌع مإتمرات االتحاد العام لالثارٌٌن نائب  -7

واء التً عقدت فً جامعة الدول العربٌة او فً مقر اتحاد الجامعات العرب س

 . م  4999العربٌة من عام 

وجهتها مقاربات جدٌدة الذي عقد فً مدٌنة القٌروان بتونس  –مإتمر القٌروان  -3

 .م7006/ 9/9-6فً الفترة من 

ٌوم دور االثارى فى صٌانة المدٌنة التى تم تنظٌمها  ورشة عمل دولٌة حول: -1

 م بمقر جمعٌة صٌانة مدٌنة المنستٌر بتونس.7006مارس44السبت
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مراحل ٌه واالجتماعٌه بتونس حول موضوع)إلقاء محاضره بكلٌه العلوم االنسان -4

 م .7006تعمٌر مدٌنه القاهره( 

دراسات جدٌده فى التراث واالثار الذى عقد  –مإتمر القٌروان وجهتها  -6

 م.7009ابرٌل  1- 4الفتره من فى مدٌنه القٌروان بتونس فى 

لقاء ورشه عمل حول مفاهٌم ومبادىء علم السٌاحه وكٌفٌه االستفاده منها فى إ -9

حاب جامعه الطائف فً التنمٌه السٌاحٌه واالثرٌه بالطائف والتى عقدت  فً ر

 .(هـ4194/  9/7-7الفترة من )

التراث العمرانى مقومات مالمح ضره عامه بجامعه الطائف بعنوان )إلقاء محا -1

( فى إطار الفعالٌات المصاحبه لمإتمر التراث العمرانى بالدول االسالمٌه بالطائف

 هـ.41/6/4194-9الذى عقد بالرٌاض فى الفتره من 

إلقاء محاضره عامه بإداره تعلٌم البنٌن بالطائف بعنوان )المنشآت المائٌه  -9

فعالٌات المصاحبه لمإتمر التراث فى إطار ال (وسبل الحفاظ علٌها وتهٌئتها بالطائف

 هـ.41/6/4194-9العمرانى بالدول االسالمٌه الذى عقد بالرٌاض فى الفتره من 

  ASSESSMENT OF  األكادٌمٌة حضور محاضره بعنوان)تقٌٌم البرامج -40

ACADEMIC  PROGRAMS) األربعاءجامعة الطائف ٌوم  - بكلٌة الهندسة 

 هـ.9/4/4197الموافق 

ترمٌم وتطوٌر وتأهٌل مواقع  أسس)لقاء ورشه عمل حول اركة فً إالمش -44

فً الفترة  والذي عقدت فً متحف قصر شبرا التارٌخً بالطائف (التراث العمرانً

 .(م79/47/7040-77الموافق هـ 4197/  46/4-44من ) 

فى ملتقى التراث العمرانً الوطنً ومعرض صور المشاركة بورقة عمل  -47
 -41قد بمدٌنة جدة بالمملكة العربٌة السعودٌة فً الفترة من األول، والذي ع

 .م46/44/7044-41الموافق هـ 70/47/4197

المشاركة فى فعالٌات البعد الحضاري للمملكة العربٌة السعودٌة بالجامعات  -49
)البعد الحضاري للطائف من خالل رؤٌة جدٌدة عن السعودٌة بورشة عمل بعنوان 

 .م2112، كرٌة(تحصٌنات الطائف العس

إلقاء محاضرة عامة فى إطار احتفال الهٌئة العلٌا للسٌاحة واآلثار بالمملكة  -41
هـ 79/6/4199وذلك ٌوم الجمعة  بالٌوم العالمً للمتاحف، العربٌة السعودٌة

أهمٌة المتاحف ودورها فى نشر الوعً بالتراث بعنوان ) م،41/4/7047الموافق 
  عقدت بمتحف قصر شبرا التارٌخً بالطائف.تً وال والثقافة فى المجتمع(

، العرب لآلثارٌٌنلالتحاد العام  المشاركة ببحث بالمإتمر الخامس عشر -15

  م.7047أكتوبر  49: 47والذي عقد بمدٌنة وجدة بالمملكة المغربٌة، فى الفترة من
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ملتقى التراث العمرانً الوطنً المشاركة بورقة عمل ومعرض صور فى  -46

 71 -76الدمام  -المملكة العربٌة السعودٌة بالذي عقد بالمنطقة الشرقٌة  ،الثانً

  م.7047 دٌسمبر 47 -40هـ الموافق 4191محرم 

، والذي عقد العرب لآلثارٌٌنلالتحاد العام  المشاركة بالمإتمر السادس عشر -49

 م.7049نوفمبر 41: 44بمدٌنة شرم الشٌخ، فى الفترة من

دينة مالتراث العمراني الوطني الثالث الذي عقد بال بملتقى بورقة عملالمشاركة  -41
 م.2113ديسمبر  12-8الموافق  هـ1435صفر  9-5المنورة في الفترة من 

 

 على الرسائل العلمٌه والبحوث : اإلشرافعشر:  بعاس

حمد اسماعٌل فتح هللا أ مشرف مشارك على رساله الماجستٌر الخاصه بالطالب/ -1

ساجد شبرا منذ نهاٌه القرن التاسع عشر وحتى اوائل القرن م) امٌن فى موضوع

 هـ دراسه اثرٌه وثائقٌه.4916-4799م/4976- 4110(العشرٌن 

مشرف مشارك على رساله الماجستٌر الخاصه بالطالب /مصطفى فوزى محمد  -7

االسواق التجارٌه المشٌده بمدٌنه القاهره خالل الربع ) عبدالرحٌم فى موضوع

 ( دراسه حضارٌه معمارٌه .قرن العشرٌن االول من ال

مشرف مشارك على رساله الماجستٌر الخاصه بالطالب /احمد محمد حمٌد فى  -9

( دراسه اثرٌه معمارٌه  االدٌره االثرٌه الباقٌه بمحافظه البحر االحمر) موضوع

 فنٌه مقارنه.

فى أٌمن فتحى عبده /مشرف مشارك على رساله الماجستٌر الخاصه بالطالب -1

دراسه أثرٌه ( دروٌش باالسكندرٌه ومسرح دمنهور مسرحا سٌد) موضوع

 وثائقٌه. 

 نشوى أشرف حممىعلى رسالة الماجستٌر الخاصة بالطالبة/  مشرف رئٌسً -4
م( 1911-1897قصر األمٌر سعٌد حلٌم )شامبلٌون( بالقاهرة ) وموضوعها /

والفنادق ، قسم االرشاد  جامعة مدٌنة السادات، كلٌة السٌاحة،  وتوظٌفه سٌاحٌاً 

  السٌاحى.
 

 مناقشة رسائل الماجستٌر والدكتوراة: عشر : ثامن

لمطالب/ عبدالرحيم حنفي  ماجستير في اآلثار اإلسالميةرسالة مناقشة  – 4
منجانات )مزاول( المساجد التونسية دراسة أثرية فنية في وموضوعها:  عبدالرحيم

  .جامعة القاهرة –، بكمية اآلثار (م19-18هـ/13-12) الفترة من  القرنين
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مناقشة رسالة الماجستير في اآلثار اإلسالمية لمطالب/أحمد مسعد سميم بحيري  -2
مدفنا أحمد حسنين باشا والشيخ مصطفى البابي الحمبي بمدينة وموضوعها: 

  ، بكمية اآلداب، جامعة طنطا. دراسة أثرية معمارية مقارنة –القاىرة 
إسالم محمد منصور /الماجستير في اآلثار اإلسالمية لمطالب مناقشة رسالة  -3

الحميات المعمارية والزخرفية بواجيات العمائر المدنية وموضوعيا:  عمي أبو نوار
، بكمية م(1952-1895ىـ/1372-1229بطنطا في عصر األسرة العموية )

 اآلداب، جامعة طنطا.
 

 النشاط اإلذاعي والتمفزيوني: تاسع عشر:
من البرامج الثقافٌة والعلمٌة فً مجال التخصص فً اإلذاعة العدٌد  -4

المصرٌة السٌما إذاعة صوت العرب والبرنامج العام وإذاعة القرآن الكرٌم 

 وغٌرها.

العدٌد من البرامج والحلقات التلفزٌونٌة المباشرة والمسجلة فً العدٌد من  -7

صرٌة، والثقافٌة، القنوات األرضٌة والفضائٌة السٌما على القناة الثانٌة الم

 وقناة الحرة الدولٌة، وغٌرها.

 عضوٌة لجان التحكٌم فً المجالت واللجان العلمٌة:العشرون: 

  عضو لجنة تحكٌم البحوث والمشارٌع البحثٌة بجامعة الملك عبدالعزٌز بجدة. -4

 : عضوٌة الجمعٌات العلمٌة ذات الصلة بمجال التخصصعشرون : واحد و

 . م4999من عام  آلثارٌٌن العربلالعام   تحاداالعضو  -4

 م.7004ٌن العرب بالقاهرة منذ عام االثارٌ اتحاد جمٌعه عضو -7

 
 
 
 

 


