"املؤمتر الدولي اخلامض :اآلثار والرتاث فى عامل متغري"
(  31-29أكتوبر)2017
األحد 2107/01/29و
التوقيت

اجللصة اإلفتتاحية ()11.00 – 10.00
(قاعة املؤمترات)

9.00

انخسجيم.

10.00

كهمت أ.د /جمعت عبذ انمقصود (وكيم انكهيت نشئون انذراسبث انعهيب وانبحود ومقرر عبو انمؤحمر)

10.15

كهمت أ.د /هبت مصطفي كمبل نوح (عميذ كهيت اآلثبر ورئيس انمؤحمر)

10.30

كهمت معبني انسيذ أ.د .محمذ عثمبن انخشج (رئيس جبمعت انقبهرة وراعي انمؤحمر)

10.45

كهمت معبني انسيذ األسخبر انذكخور /خبنذ انعنبني (وزير اآلثبر)

11.00

إسخراحت شبى
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اجللصة األوىل ( – )14.15 -11.15قاعة املؤمترات
أ.د .فاطنة حمند حلنى – أ.د .عــــال العحيسى – أ.د .أمحد رجب
11.30
11.50
12.10
12.30
12.50
13.10
13.30
13.50
14.10

أ.د /يؾًذ ؽًضح ئعًبّٛم انؾذاد
انضبثذ ٔانًزغٛش ف ٙانزشاس انًًْبس٘ اإلعالي ٙريجٛمبً ّهٗ يقش
نٕاء دكزٕس /أؽًذ ّجذ انَبْش
انجؾش ٔانزُمٛت غٛش انؾشّٗ ٍّ اٜصبس ( انؾفش خهغخ ) ث ٍٛانٕالِ ٔانمبٌَٕ
أ.د /يؾًٕد ئثشاْٛى ؽغٍٛ
انفٕمٗ انغٛبعٛخ ٔانًزغٛشاد انغٛغٕنٕعٛخ ٔآصشْب ّهٗ انفٌُٕ فٗ انْقٕس اإلعاليٛخ
رشيٛى اٜصبس انضعبعٛخ انًزنشسح يٍ ؽبدس اإلَفغبسثًزؾف انفٍ اإلعاليٗ ثبنمبْشح ريجٛمبً أ.دَ .غٕ٘ عٛذ ّجذانشؽٛى  ،د .ؽًذ٘ ّجذانًُْى يؾًذ ،
د .سؽب ىّ  ،أ .يؾًذ ؽفُٙ
ّهٗ أؽذ انًُبرط انًخزبسح
Dr. Mona Z. el-Shaieb
Solar Eclipse in Ancient Egypt
أ.د .فبىًخ ؽهًٗ،أ.دَ.غالء ّهٗ ،د .عؾش ئعًبّٛم
رأسٚخ ٔرشيٛى اثزكبسٖ نمُبُ كشرَٕبعٗ يٍ انْقش انًزأخش ثغمبسح
أ.د .يؾًذ انؾؾبد

انجبدئخ انًضٚذح ف ٙانّهغخ انْشثٛخ لٛبعًب ّهٗ انًقشٚخ انمذًٚخ
يُبلؾبد.
انغذاء.
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اآلثار والتاريخ القديه
اجللصة الجاىية ( – )17.50 – 15.00قاعة املؤمترات
أ.د .عالء الديً عبد احملصً ظاٍني  -أ.د .حمند صالح اخلوىل  -لواء دكتور .أمحد عبد الظاٍر
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30

“Highlights on the Excavations at Qasr Al Rabbah /Alkarak District

Dr. Atef Mohamed Said Shiyab

د .ئثشاْٛى انؾزهخ
ّهى اٞؽٛبء "انجٕٛنٕعٗ" ٔدٔسِ فٗ رفغٛش ثْل انُقٕؿ انمذًٚخ
د .دانٛب انغٛذ
انضَٕط فٗ انْشاق انمذٚى
Mr. Bahaa Nofal, Prof. Dr. Ola El-Augizy, New Mathematical Relationships Between the Egyptian Royal Pyramids
Prof. Dr. Assem Tharwat, Prof. Dr. Ihab
positions
El-Khodary, Prof. Dr. Khalid Ghareeb
أ.د /خبنذ أؽًذ ؽًضح ّٕك.
ّكبً ف ٙانْقش انغبْه :ٙسؤٚخ ربسٚخٛخ ٔؽنبسٚخ يٍ خالل كزبثبد انًإسخٔ ٍٛانشؽبنخ
د .يشٔح يؾًٕد يؾًذ يؾًذ

انشيضٚخ انذُٛٚخ ٔلذاعخ انًبء فٗ ؽنبسح ثالد انُٓشٍٚ
Dr. Omar Abou Zaid
The furthermost Western striding Colossus of Luxor temple façad
Mr. Mohamed Nabil
Spinning Bowls from Sinai
أ .ئُٚبط انغٛذ انؾبفْٗ
رًًٛخ انُغًخ انخًبعٛخ ( دساعخ نغٕٚخ – ؽنبسٚخ)
ىشق غهك يذاخم يمبثش انْقش ٍٚانَٕٛبَٔ ٙانشٔيبَ ٙريجٛمب ّه ٙعجبَبد ٔاؽخ انذاخهخ أ .يغذ٘ ئثشاْٛى  ،أ .يؾًٕد ئثشاْٛى
ثبنقؾشاء انغشثٛخ
يُبلؾبد.
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اإلثيني 2017/10/30و
اجللصة الجالجة ( – )10.45 – 9.00قاعة املؤمترات
أ.د .أمحد عيصى – أ.د .زييب حمروط  -أ.د .ىاصر مكاوى
9.00
9.15
9.30
9.45
10.00

10.15
10.30
10.45

د /صُٚت ّجذ انزٕاة سٚبك
انذفٍ انغًبٔ٘ فٗ ّقٕس يب لجم انزبسٚخ " دساعخ يمبسَخ " ث ٍٛاَٞبمٕل ٔعكبٌ عجبل انزجذ
د/ئًٚبٌ انغٛذ ّه ٙخهٛفخ
دساعبد َؾأح انكزبثخ انًقشٚخ انمذًٚخ فّ ٙبن ٍى يزغٛش
أ /ؽغُٗ يؾًذ ثؾُذٖ عْٛذ
انًخشثؾبد انقخشٚخ فٗ ثْل يُبىك ٔاؽبد انذاخهخ (دساعخ ٔففٛخ – ربسٚخٛخ – رؾهٛهٛخ)
أ.دّ/هٗ سمٕاٌ ،أ.د .عهٕٖ كبيم ،أ .فبىًخ ؽغٍ
أًْٛخ يُيمخ عجم انغهغهخ
أؽًذ ّهٗ.
Prof. Dr. Mohamed Al-Haddad- Prof. Dr. Archaeological Information System: A new concept
Assem Tharwat - Mr. Bahaa Nofal
انذالالد "انذُٛٚخ  -انفهكٛخ" فًّ ٙبسح انٓشو اٞكجش يٍ خالل َقٕؿ "يزٌٕ اْٞشاو"
 hrwnfrانٕٛو اٜخش (ٕٚو انمٛبيخ فٗ انفكش انًقشٖ انمذٚى )
يُبلؾبد
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د .أؽًذ يؾًذ ّٕك
د .ؽغ ٍٛيؾًذ سث ِٛؽغٍٛ

اجللصة الرابعة ( – )13.15 - 11.00قاعة املؤمترات
أ.د .أمحد جالل  -أ.د .حتية حمند حمنود ظَاب  -أ.د .مصطفى عطا اهلل حمند خليفة
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00

ئعزشارٛغٛخ رًُٛخ انؾشف انزمهٛذٚخ ٔانزشاصٛخ ٔانقُبّبد انًؾهٛخ ثمش٘ فْٛذ يقش ٔانجؾش اٞؽًش أ.د .ثذٔ٘ ئعًبّٛم – دْ /بَٗ عبد انشة انغٛذ
Dr. Ayman Wahby Taher, Dr. Sohier Two Hieroglyphic-Demotic Stelae from Akhmim
Mohamed Wahid el-din
أؽغبس ثبصنزٛخ يُمٕؽخ يٍ عًُٕد
د .سفْذ فجؾّ ٙغالٌ
Dr. Soheir M.Wahid El-din
Two New Demotic Temple Oaths from Gebelen
د .إَس عهٛى
انقشاُ ّه ٙصُ ٙفّ ٙقش االَزمبل االٔل
د .سؽبة ّجذ انًُْى ّجذ انقًذ ثبٍخ
انشعٕو اٜديٛخ ٔانؾٕٛاَٛخ ّهٗ فخٕس ٔاد٘ انًكزت ثغُٕة ؽجّ عضٚشح عُٛبء
أ .يغذٖ ّجذ انغالو يؾًذ فبنؼ
انْشة فٗ َمٕػ انْقش اٞؽٕسٖ انؾذٚش
يُبلؾبد.
انغذاء.

اجللصة اخلامصة ( – )16.30 – 14.00قاعة املؤمترات
أ.د .عست قادوط – أ.د .حمند العخات  -أ.د .خالد غريب
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00

أٚبو انؾٌ ٔانُؾظ ف ٙانُقٕؿ انًقشٚخ انمذًٚخ ّٔاللزٓب ثبنغهٕن انٕٛي ٙنهًقش ٍٛٚانمذيبء أ .آٚبد ّجذ انْضٚض ،أ.دّ/ال انْغٛض٘
(دساعخ يمبسَخ).
)Dr. Aboualhassan Bakry – Mrs. Yasmine “Paleolithic Rock Art in North Africa” (Egypt and Libya
Gomaa
Dalia Abu Stet
”“The Double Vase: A peculiar form of ancient Egyptian vessels
د .يشٖٔ يؾًذ عٛذ
 smntywفّ ٙقش انذٔنخ انٕعيٗ
" ٍٔٛفخ انًُمجٌٕ "
أ .سثبة ؽًذ٘ ّهٙ
يُيمخ آصبس انْ ٍٛانغخُخ " انٕالِ ٔانًأيٕل"
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15.15
15.30
15.45
16.00
16.15

16.30

Fugitives and refugees in ancient Egypt
دٔس انمقـ انذ ُٗٚفٗ انفٍ انًغٛؾٗ انًجكش
انؾٛبح انخبفخ نإليجشاىٕس رٛجٛشٕٚط ٔدٔسْب ف ٙعٛبعزّ ٔأًّبنّ (دساعخ آصبسٚخ-ربسٚخٛخ-رؾهٛهٛخ)

Dr. Dalia Hanafy
د .دّبء يؾًذ ثٓٗ انذٍٚ
دّ .ضٚضح ؽغٍ انغٛذ عهًٛبٌ

Dr. Olaf Bubenzer – Dr. Aboualhassan Qanat Systems in Ancient World (Bahariya Oasis as an Example for the
Bakry – Mr. Mahmoud Salem
)Arid Areas
منبقشبث

اجللصة اخلتامية والتوصيات( – )16.30قاعة املؤمترات
أ.دٍ .بة مصطفى كنال ىوح – أ.د .مجعة عبد املقصود

9.00
15.00

الجالثاء 2017/10/31
زيارات للنتاحف واملياطق األثرية مبديية القاٍرة.
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العصور الوشطى واإلشالمية
األحد 2017/10/29و
اجللصة الجاىية ( – )17.00 – 15.00مدرج شيد توفيق
أ.د .حصيى ىويصر  -أ.د .حمنود إبراٍيه حصني  -أ.د .حمند محسة إمساعيل احلداد
15.00
15.20
15.40
16000
16.20

16.40

The Dialogue between the Religions and Civilizations in
Islamic Arts
يغًّٕخ انزؾف انًٓذاح ؽذٚضًب نهًزؾف انمجيٗ
د .عًبل ْشيُٛب
ئعكُذسٚخ انجبَٛب ٔيغغذْب انغبيِ (عبيِ ثٕؽبىهٗ يؾًذ ثبؽب )( دساعخ فٗ رفشد أ.د .يؾًذ ؽًضح ئعًبّٛم انؾذاد  ،أ .أؽًذ كبٍى ئثشاْٛى
ّجذ انًٕعٕد
انًًْبس ٔيٕاعٓبد انًبمٗ ٔانؾبمش )
أ .االء ّجذانْضٚض يؾًذ خٛش٘  ،أ.د .ؽبدٚخ انذعٕل،ٙ
انًؾبسٚت انشخبيٛخ فٗ انُٓذ خالل انمشٌ انغبثِ ْغشٖ انضبنش ّؾش يٛالدٖ
أ.د .أؽًذ سعت
د .عًبل عْذ َغٛت ثٓهٕل
انًْبدٌ انمجيٛخ أؽكبنٓب ٔسّٔخ صخبسفٓب
يُبلؾبد.

Prof. Dr. AbdelAziz Salah Salem
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اإلثيني 2017/10/29
اجللصة الجالجة ( – )11.00 – 9.00مدرج شيد توفيق
أ.د .رأفت اليرباوى – أ.د .أشامة طلعت  -أ.د .ظادية الدشوقى عبد العسيس
9.00
9.25
9.50
10.15
10.40
11.05
16.30

أ.د .أؽًذ دلًبق
"فٓبسٚظ اإلعكُذسٚخ ف ٙانْقش انْضًبَ ٙيٍ خالل انٕصبئك ٔانجمبٚب اٞصشٚخ "
دّ .جذِ اثشاْٛى يؾًذ ثبٍخ
أمـــٕاء عـــذٚذح ّهٗ سعبنخ يقيفٗ انزْج :ٙانُمٕد انًزذأنخ ثًقش
د .يؾًذ َبفش يؾًذ ّفٛفٙ
" انُْبفش انًًْبسٚخ ّهٗ انزؾف انضعبعٛخ فٗ انْقش ٍٚإٚٞثٗ ٔانًًهٕكٗ "
انْاللبد انخبسعٛخ نهذٔنخ انكبكٕٚخ فّٓ ٙذ يؾًذ ثٍ دؽًُضاس ف ٙمٕء َمٕػ د .أؽًذ يؾًذ دعٕل ٙأثٕ ؽؾٛؼ
انغكخ(ْ433–398ـ1041-1007/و)
دْ .ذ٘ فالػ انذًّ ٍٚش يؾًذ
رشكٛجخ عٛف انذ ٍٚانجبخشصٖ فٗ ثخبسٖ
يُبلؾبد.

اجللصة اخلتامية والتوصيات( – )16.30قاعة املؤمترات
أ.دٍ .بة مصطفى كنال ىوح – أ.د .مجعة عبد املقصود

9.00
15.00

الجالثاء 2017/10/31
زيارات للنتاحف واملياطق األثرية مبديية القاٍرة.
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ترميه وصياىة اآلثار
و2017/10/ 29 األحد
) – مدرج أبو بكر17.00 – 15.00( اجللصة الجاىية
 أمحد ظعيب.د. ميى فؤاد – أ.د. حمند عبد اهلادى – أ.د.أ
Mr.Abdelaziz Elfadaly, Hanaa Ahmed, Mohamed Detect the deterioration in the Temple of Horus due to the
Abou Arab, Osama Wafa, Antonella Guida, Rosa changes in land-use during the last fifty years using the
Lasaponara
integration between Archaeological, Remote sensing, and
hydrological studies at Edfu, Egypt
 ثبنمبْشحٙ يخيٕه ثًزؾف انفٍ اإلعاليٙ نهشق ييجمب ّهٙغٚانزهف انزذس
 ؽًذ٘ ّجذانًُْى يؾًذ.د
ذٛذ يؾًذ انغًٛبء عٛ ؽ. د،ذٛ ّجذ انمبدس عِٙ سامٛ سث.مب أٛئخ انذفٍ ريجٛ ثٙنجبعزش انًقش٘ فٞت اٛش غبصاد انزهٕس انغٕ٘ ّهٗ رشكٛرأص
ّهٗ أؽذ انًُبرط انًخزبسح
ٌ أؽًذ ّجذانًُْى فشيب. د،ٙ ّشاثٙ ّض ّشث.د
ًخٚبَخ فٗ يقش انمذٛى ٔانقٛأًّبل انزشي
ٖ ؽًذ. د، ٗ يؾًذ يؾًذ يقيف.د. أ، ٖٕى مٚ عهٕٖ عبد انكش.د.مب ّهٗ أٛخ انًؾفٍٕخ ثبنًخبصٌ ريجٛصبس انضعبعٍٝ ٔانْالط نٚدساعخ ىشق انزخض
ب ّجذ انغٕادَٛ سا. أ، ّجذ انًُْى
ًَٕٙرط يخزبس يٍ يزؾف انفٍ اإلعالي
Dr. Ahmed Elyamani, Nourhan Mohamed Ali, Alarming damage in some obsolete historical structures in
Naglaa Abdel-Maksoud Abdel-Razek, Aya Adel Cairo: visual inspection and explanation
Abdel-Moneam, Dina Hossam El-Din, Mahmoud
Sobhy Fathy
.يُبلؾبد
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15.00

15.20
15.40
16.00
16.20

16.40

17.00

اجللصة الجالجة ( – )11.00 – 9.00مدرج أبو بكر
أ.د .ياشني الصيد زيداٌ  -أ.د .الصيد حمنود البيا – أ.د .وفيقة ىصخى وٍبة
9.00
9.25

Conservation of an Osiris Grain Mummy
يُمزشػ نزشيٛى ٔانؾفبً ّهٗ عبيِ انْؾًبٔ٘ ثبنمبْشح انخذٕٚٚخ ف ٙمٕء يُٓغٛخ
اإلٚكٕيٕط نزشيٛى انًجبَ ٙاٞصشٚخ
دساعخ رغشٚجٛخ نزمٛٛى رأصٛش ًّهٛبد رمٕٚخ االخؾبة ثيشٚمخ انغًش ّهٗ رشكٛت
انخؾت

10.15

دساعخ نًؾٛو يجُٗ فٛذَبٔ٘ انخبصَذاس انزبسٚخ ٙثبنمبْشح انخذٕٚٚخ ٔيمزشؽبد
انزيٕٚش ٔاإلسرمبء

10.40

دساعخ رغشٚجٛخ نزمٛٛى انزمٕٚخ ثًؾزمبد انغهٛهٕص ّهٗ االخؾبة

11.05

دساعخ رغشٚجٛخ نزمٛٛى يٕاد انزَُٛف ّه ٙاٜصبس انًشكجخ ( خؾت – ؽذٚذ)

11.30

ٔكبنخ عًبل انذ ٍٚانزْجٔ ٙيؾٛيٓب :دساعخ نهؾبنخ انشاُْخ ٔيمزشؽبد انزشيٛى
ٔئّبدح اإلعزخذاو ٔاإلسرمبء ثبنًؾٛو
دساعخ عٕٛنٕعٛخ ٔىبفَٕٕيٛخ نًؾيبد يٕلِ ٔاد عشاد انيبعجهَ ٙبعش انقؾشاء د .ثذس انذ ٍٚعٛزٕاػ
انٕعي - ٙانغضائش
يُبلؾبد.

9.50

11.55
12.20
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Mrs. Venice Ibrahim
أؽًذ يؾًذ ؽغٍ  ،أٚخ ليت أؽًذ ،أٚخ يغذ٘ يؾًذ ،عبسح يؾًذ
اعًبّٛم ،االء يؾًذ ّجذ انشؽًٍ  ،د .أؽًذ انًُٗٛ
أؽًذ يغذ٘ اثشاْٛى انغٛذ ،آالء فالػ ّجذ انقجٕس ئيبو ،يؾًذ أؽًذ
ّجذ انؾبفٌ ؽبيذ،يؾًذ عالل ّجذ انْضٚض ؽٕيبٌ ،يؾًٕد يؾًذ ّجذ
انغالو أؽًذ ،د .ففب ّجذ انمبدس يؾًذ– د .يشاد فٕص٘ يؾًذ
أٚخ ّبدل ّجذانًُْى– َٕسْبٌ يؾًذ ّهَ –ٙغالء ّجذانًمقٕد
ّجذانشاصق  -يؾًٕد فجؾ ٙفزؼ -دُٚب ؽغبو انذ ٍٚفبنؼ – د .أؽًذ
انًُٙٛ
ثغًخ يؾًذ عٛذ  ،يُّ اهلل يؾًٕد َ ،بدٚخ دٚبة َ ،غًّ يؾًذ  ،د .يشاد
فٕص٘  ،د .ففب ّجذانمبدس
يبسُٚب سام ، ٙيبدَٔب ٕٚعف  ،أَيَٕٕٛط ّبدل ،فبد٘ نيٛف  ،د.
يشاد فٕص٘  ،د .فمب ّجذانمبدس
يؾًٕد عًبل  ،يؾًذ ٚبعش  ،يؾًذ ّجذانْضٚض  ،د .أؽًذ انًُٙٛ

16.30

اجللصة اخلتامية والتوصيات( – )16.30قاعة املؤمترات
أ.دٍ .بة مصطفى كنال ىوح – أ.د .مجعة عبد املقصود

9.00
15.00

الجالثاء 2017/10/31
زيارات للنتاحف واملياطق األثرية مبديية القاٍرة.
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