كلية اآلثار

ثرَبيح أعًبل َذوح
انجيئخ واآلثبر وانتراث
اإلثُيٍ انًىافق 8192/99/91و

الجمسة اإلفتتاحية
9,,0-9,00

التسجيل
كممة السيدة أ.د /ىالة عفيفي محمود

9,,9-9,,0

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "مقرر الندوة"
كممة السيد أ.د /جمعو محمد عبد المقصود

9,,0-9,,9

القائم بأعمال عميد الكمية "رئيس الندوة"
أ.د .ىبة مصطفى كمال عمى نوح

9.,9-9.,0

نائب رئيس جامعة القاىرة لشئون التعميم والطالب
الجلسة األولى

أ.د /محمود إبراىيم –أ.د /محمد عبد اليادي  -أ.د /أحمد محمود عيسى
اسم المحاضر

جية العمل

عنوان المحاضرة

نىاء د /أحًذ عجذ انظبهر

رئيش شرطخ انضيبحخ واآلثبر صبثقبً ويضبعذ يذير أيٍ خُىة صيُبء صبثقبً

اآلثبر بين انحقيقت وانتزييف

و /خىاد حشيش

يهُذس يعًبري ويؤصش شركخ يذي نهعًبرح وعضىيُتذة ثجعثخ حفبئر تىَخ
اندجم.

تجربت انبنبء ببنمىاد انتقهيديه :انحفبظ عهى انتراث وانبيئت

أ /عجذ انرحًٍ يحًذ فهًي

يعيذ ثقضى انترييى –كهيخ اآلثبر -خبيعخ انقبهرح

الوقت
00,00-9,,9
00,09 -00,00

كلية اآلثار

تطىر مفبهيم صيبنت انمىاقع اآلثريت في انمىاثيق
وانمؤتمراث اندونيت
مدخم منهجي نكيفيت انتعبمم مع انمنبطق ذاث انقيمت
انتراثيت

أ.د /انضيذ يحًىد انجُب

األصتبر انًتفرغ ثقضى انترييى ووكيم كهيخ اآلثبر انضبثق

و /حًذي صطىحي

اصتشبري يعًبري في تصًيى انًجبَي انعبيخ وتًُيخ انًُبطق انتراثيخ  ،وعضى
اإلتحبد انذوني نهًعًبرييٍ.

.د /دانيب عجذ انعبل

انًتحف انًصري

اإلحتيبطبد وانىصبئم انًتجعخ نضجظ انظروف انجيئيخ
انًختهفخ نحفظ وعرض انًُضىخبد اآلثريخ

أ.د /عجذ انعزيز صالذ صبنى

أصتبر اآلثبر وانفُىٌ ثكهيخ اآلثبر –خبيعخ انقبهرح وخجير انتراث ثًُظًخ اإليضيضكى

و /أحًذ صذقي

خجير إدارح انعًراٌ انتراثي واصتشبري تًُيخ عًراَيخ نذي كم يٍ اإلتحبد
األوروثي ويُظًخ هبثيتبد انتبثعخ نأليى انًتحذح

األخطبر انبيئيت وانبشريت عهى مىاقع انتراث انعبنمي
انمصريت واإلفريقيت  :انتحديبث وانحهىل
إدارة انتراث انثقبفى من منظىر بيئى :انبر انغربى كحبنت
دراسيت

مناقشات

00,,0-00,09
00,,9-00,,0
00,00-00,,9
00,09-00,00
00,,0-00,09

98,11-99,11

الجلسة الثانية
أ.د /السيد البنا – أ.د /حسان عامر – أ.د /شادية الدسوقي
أ.د /خبنذ غريت

رئيس مجمس قسم اآلثار اليونانية الرومانية بكمية اآلثار – جامعة القاىرة

تعديات الزحف العمراني عمى اآلثار "اإلسكندرية نموذج"

00,01 -00,11

أ.د /يحًىد إثراهيى

أستاذ متفرغ بقسم اآلثار اإلسالمية–كمية اآلثار – جامعة القاىرة

تلوث البيئة وأثره على التراث اإلنساني

00,21-00,01

د /أشرف صًير

كمية اآلقتصاد والعموم السياسية

اإلستثمار في قطاع السياحة المتحفية وتعزيز مفهوم

00,21-00,21

د .اثراهيى انشتهخ

كبير مفتشين بمنطقة سقاره سابقا

الثقافة البيئية
اآلثار المصرية والبيئة

0,11-00,21

كلية اآلثار

أ.د /فبطًخ صالذ

أستاذ ورئيس قسم الترميم األسبق بكمية الفنون الجميمة 1-جامعة المنيا

تطبيقات الليزر في ترميم وصيانة الفخار والخزف اآلثري

0,01-0,11

أ.د /األييرح صًبذ فرج عجذ
انفتبذ

كمية اإلعالم –جامعة القاىرة

اعالم الفرص الضائعو :قضايا البيئو والتراث فى وسائل االعالم

0,21-0,01

و/عًبد انذيٍ اثراهيى

مدير وحدة التوثيق بشركة المقاولون العرب

التوثيق الفوتوجرامتري لآلثار تطبيقا علي بعض الحاالت

د /يحًذ يىصف

باحث اقتصادي

دور التراث الثقافي والطبيعي في تحقيق التنمية اإلقتصادية

المصريو

0,21-0,21

الدراسية

0,11-0,21

واإلجتماعية

مناقشات وتوصيات

0,21-0,00

