
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السرية الذاتية
  

  
  

  

  املهندس  دكتورال
   عبد العاطى یاسر یحیى أمین

  

  جامعة القاهرة –كلية اآلثار  –قسم ترميم اآلثار  -أستاذ مساعد 
  ))إنشائي إنشائي ( ( ومهندس مدني ومهندس مدني   --دكتوراه يف الرتميم اإلنشائي للمباني األثرية والتارخيية دكتوراه يف الرتميم اإلنشائي للمباني األثرية والتارخيية 

  
  
  
  

  م ٢٠١٤    /  ھـ  ١٤٣٥
  

  كلیة اآلثار 
 قسم ترمیم اآلثار



) ١٠  /  ١(  
  

  محن الرحيمبسم اهللا الر
  

  البيانات الشخصية  :أوالً
  ىالعاط ر یحیى أمین عبدیاس    :    االسم     . ١

  مصري  :    الجنسیة. ٢

  .   القاھرة -الخلیفة   -   م١٩٧٠/ ٨/  ٢    :المیالد ومحلتاریخ . ٣

  .جامعة القاھرة –كلیة اآلثار  –قسم ترمیم اآلثار  - أستاذ مساعد:    الوظیفة الحالیة. ٤

  .ترمیم وصیانة اآلثار:    التخصص العام. ٥

  .اإلنشائي للمباني األثریة والتراثیةترمیم ال:    الدقیقالتخصص . ٦

  –  الجیزة –قسم ترمیم اآلثار  –كلیة اآلثار  –جامعة القاھرة       :  العنوان الحالي. ٧
  .جمھوریة مصر العربیة  – ١٢٦١٣: رقم بریدي

 yaser_yehya@yahoo.com                :الكتروني البرید -

  ).اللغة األم(اللغة العربیة  -   :اللغات. ٨
  .)تحدث/ قراءة / كتابة (مستوى ممتاز : اللغة اإلنجلیزیة -    
    

  
  )الشهادات الدراسية( املؤهالت العلمية:  ثانياً

  

قسم  -كلیة اآلثار  -جامعة القاھرة   - قسم ترمیم اآلثار منفي اآلثار   دكتوراه  :١/١٢/٢٠٠٤
  .)والتراثیة األثریة لمبانيلاإلنشائي  الترمیم: دقیق تخصص( ترمیم اآلثار

ن   المبانيتحلیل وتقییم التداعیات اإلنشائیة فى : " عنوان الرسالة األثریة اإلسالمیة الدینیة م
ري  المملوكيالعصر  رمیم والص       البح ى الت ة ف ة المتبع رق العلمی یانة والط

  ."  تطبیقًا على مدرسة أم السلطان شعبان بمدینة القاھرة -المناسبة لـھا 
  .) مرتبة الشرف األولى(    :تقدیرال  -

  

ار    ماجستیر  : ٢١/٧/١٩٩٩ ي اآلث ن ف ار   م رمیم اآلث اھرة     - قسم ت ة الق ار   -جامع ة اآلث  -كلی
  .)والتراثیة ةاألثری لمبانيلاإلنشائي  الترمیم: دقیق تخصص( قسم ترمیم اآلثار

رق    للمبانيالتحلیل اإلنشائي  : "عنوان الرسالة - تخدام ط الحجریة التاریخیة اإلسالمیة باس
  . " تطبیقًا على  مدرسة األمیر صرغتمش بالقاھرة -النماذج الرقمیة للحاسب اآللي

  .)ممتاز (     :تقدیرال -



) ١٠  /  ٢(  
  

 -كلیة اآلثار  -قاھرة جامعة ال -في ترمیم اآلثار  دبلوم دراسات علیا  :١٩٩٥مایو 
  .قسم ترمیم اآلثار

  .) ممتاز(    :تقدیرال -

قسم  -كلیة الھندسة  -جامعة القاھرة   - مدنیةالھندسة البكالوریوس  :  ١٩٩٢ یولیو
   الھندسة المدنیة

  ) .ممــتاز  مع مرتبة الشرف (  :     تقدیر عام -
  .)  ممتاز   :  (   تقدیر   -خرسانة مسلحة     :     مشروع التخرج -

  

  
  العلمية اخلربات و اجلامعية املناصب:  ثالثاً

  .قسم ترمیم اآلثار -كلیة اآلثار  - جامعة القاھرة - أستاذ مساعد  :حتى اآلن – ١٢٢٠ /٤/ ٢٩
  

  .قسم ترمیم اآلثار -كلیة اآلثار  - جامعة القاھرة - مدرس                :٢٠٠٤ /١٢/ ٢٩
  

كلیة السیاحة واآلثار  -الملك سعود جامعة  –  أستاذ مساعد  :١٢/٢/٢٠١١  – ٢٠٠٨ /١٠/ ٦
  .)السعودیة -الریاض ( قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السیاحي  -

  

  .قسم ترمیم اآلثار -كلیة اآلثار  - جامعة القاھرة - مدرس مساعد            :١٩٩٩ /٢٨/٩
  

  .قسم ترمیم اآلثار -كلیة اآلثار  - جامعة القاھرة -  معید        : ١٨/١١/١٩٩٣

  
  

  العضويات العلمية واملهنية : رابعاً
  
  .جامعة القاھرة - كلیة اآلثار - لدراسات العلیااجلس معضو فى  :حتى اآلن  – ٢٠١٣ / ٠١

  .جامعة القاھرة - كلیة اآلثار -جلس قسم ترمیم اآلثار معضو فى    :حتى اآلن  – ٠١٢٢

ة   –عضو فى نقابة المھندسین    :حتى اآلن  – ١٩٩٢ ة   ( جمھوریة مصر العربی شعبة الھندس

  .)المدنیة

  
  

  



) ١٠  /  ٣(  
  

  خربات التدريس واإلشراف على الرسائل العلمية:  خامساً
  
  جامعة القاھرة –كلیة اآلثار  –التدریس بقسم ترمیم اآلثار  -أ
  

رمی ال( مقرر  .١ ار مصریة   الم ت اري آث ل ال  –) معم ة  ال –ول األدراسي  الفص ة  فرق قسم   –الثالث
 .جامعة القاھرة -كلیة اآلثار -ترمیم اآلثار 

ل الدراسي    –) خواص واختبارات المواد(مقرر   .٢ اري     –ول األالفص رمیم المعم وم الت  –دبل
 .جامعة القاھرة -كلیة اآلثار -قسم ترمیم اآلثار 

رر  .٣ ة  (مق اني األثری ق المب جیل وتوثی ي   –) تس ل الدراس رمیم    – األول الفص وم الت دبل
 .جامعة القاھرة -كلیة اآلثار -قسم ترمیم اآلثار  –المعماري 

رر  .٤ ة   (مق اني األثری ائي للمب ل اإلنش ي    –) التحلی ل الدراس اني الفص رمیم    – الث وم الت دبل
 .جامعة القاھرة -كلیة اآلثار -قسم ترمیم اآلثار  –المعماري 

رر   .٥ احة ورسم  (مق اريمس ل ا   –) معم ي الفص اري    – األوللدراس رمیم المعم وم الت  –دبل
 .جامعة القاھرة -كلیة اآلثار -قسم ترمیم اآلثار 

رر   .٦ م (مق احة ورس اريمس ي  –) معم ل الدراس وم إدارة   –ول األالفص ائر ودبل وم الحف دبل
 .جامعة القاھرة -كلیة اآلثار - ) دبلومات مھنیة( المواقع األثریة 

رر  .٧ احة ورسم  (  مق اريمس ل الدراسي   –) معم ة ال –ول األالفص ة  فرق رمیم  –الثانی م ت قس
  .جامعة القاھرة -كلیة اآلثار -اآلثار 

اري رسم ( مقرر .٨ ل الدراسي    –) معم ة  ال –ول األالفص ة  فرق ار المصریة     –الثانی  -قسم اآلث
 .جامعة القاھرة -كلیة اآلثار

ة ال – الثانيالفصل الدراسي  –) معماريرسم ( مقرر .٩ ار   ق – فرقة الرابع المیة سم اآلث  - اإلس
  جامعة القاھرة -كلیة اآلثار

اني ال الدراسيالفصل  –) وزخرفي صناعيرسم (  مقرر .١٠ ة  ال – ث ة  فرق رمیم   قسم  –الثانی ت
  .جامعة القاھرة -كلیة اآلثار -اآلثار 

قسم ترمیم  –السنة األولى دبلوم ترمیم  -) صناعيورسم  معماريمساحة ورسم (  مقرر .١١
  .جامعة القاھرة -ثاركلیة اآل -اآلثار 

رر  .١٢ وث (  مق ال سنة وبح رمیم    -)  أعم وم ت ة دبل نة الثانی ار   –الس رمیم اآلث م ت ة  -قس كلی
 .جامعة القاھرة -اآلثار

  

 



) ١٠  /  ٤(  
  

  

  المملكة العربیة السعودیة – كلیة السیاحة واآلثار - جامعة الملك سعودفي التدریس   -ب
  

 –كلیة السیاحة واآلثار  –"  ملكةالتراث العمراني التقلیدي فى الم ") : ترث ٢٥٣(مقرر  .١
  .المستوى الثالث – قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السیاحي

قسم إدارة موارد  –كلیة السیاحة واآلثار  –"  السیاحة الثقافیة ") : ترث ٢٠١(مقرر  .٢
  .المستوى الثالث – التراث واإلرشاد السیاحي

كلیة السیاحة واآلثار  –"  ارد التراثتطبیقات الحاسب فى إدارة مو ") : ترث ٣٥٢(مقرر  .٣
  .المستوى الرابع – قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السیاحي –

قسم  –كلیة السیاحة واآلثار  –"  تقنیات حدیثة فى عرض التراث ") : ترث ٤٥٢(مقرر  .٤
  .المستوى السادس – إدارة موارد التراث واإلرشاد السیاحي

قسم  –كلیة السیاحة واآلثار  –"  نة المباني األثریةترمیم وصیا ") : ترث ٤٥٤(مقرر  .٥
  .المستوى الثامن – إدارة موارد التراث واإلرشاد السیاحي

كلیة السیاحة  –"  ترمیم وصیانة المواد العضویة والمخطوطات ") : ترث ٤٠٥(مقرر  .٦
  .المستوى السابع – قسم إدارة موارد التراث واإلرشاد السیاحي –واآلثار 

قسم إدارة  –كلیة السیاحة واآلثار  –"  كیمیاء الصیانة والترمیم ") : ترث ٣٥٦(مقرر  .٧
  .المستوى السادس - موارد التراث واإلرشاد السیاحي

قسم إدارة  –كلیة السیاحة واآلثار  –"  طرق فحص اآلثار وتحلیلھا ") : ترث ٣٥٧(مقرر  .٨
  .المستوى السادس  - موارد التراث واإلرشاد السیاحي

قسم إدارة  –كلیة السیاحة واآلثار  –"  مقدمة فى إدارة التراث ") : ترث ١٠١(مقرر  .٩
  .المستوى األول – موارد التراث واإلرشاد السیاحي

قسم  –كلیة السیاحة واآلثار  –"  الموارد السیاحیة في المملكة ") : سیح ١٥١(مقرر  .١٠
  .اإلدارة السیاحیة والفندقیة

 –كلیة السیاحة واآلثار  –"  فعالیات السیاحیةالمھرجانات وال ") : سیح ٣٠٢(مقرر  .١١
  .المستوى الثاني  - قسم اإلدارة السیاحیة والفندقیة

رر  .١٢ یح ٢٥٤(مق ة   ") : س ى الفندق ة ف ار    –"  مقدم یاحة واآلث ة الس م اإلدارة   –كلی قس
 .المستوى الرابع – السیاحیة والفندقیة

  

  

  

  

  

  

 



) ١٠  /  ٥(  
  

  ):جامعة القاھرة(باإلشراف علیھا  أشاركالتى  والدكتوراه ماجستیرالقائمة برسائل   -جـ
  

دراسة المشكالت اإلنشائیة لألسقف الخشبیة  (: مصطفى ماھر مصطفى شریف/ الطالب -١
 –) فى المباني األثریة اإلسالمیة وطرق عالجھا مع التطبیق على أحد النماذج المختارة

/ .د.م.أ: ت إشرافتح -اآلثار قسم ترمیم -كلیة اآلثار - جامعة القاھرة - دكتوراهرسالة 
  .)٢٠١١في أكتوبر تسجیل ( یاسر یحیى أمین/ .د.م.أ،  الحدیدينسرین محمد نبیل 

دراسة مظاھر تلف الحوائط الحجریة ذات الرقتین (:إبراھیم محمد اإلمام سالم / الطالب -٢
 –) في المباني األثریة اإلسالمیة مع التطبیق العلمي للعالج على بعض النماذج المختارة

/ .د.أ: تحت إشراف -اآلثار قسم ترمیم -كلیة اآلثار - جامعة القاھرة - الة ماجستیررس
  .)٢٠١١تم المناقشة في مارس ( یاسر یحیى أمین/ .السید محمود البنا ، د

  املشاركة يف اللجان اإلدارية : سادساً
  كلیة اآلثار - جامعة القاھرةاإلداریة داخل  والمناصب اللجان -أ

ایر  طس   - ٢٠١٢ین دیر    :٢٠١٣أغس ب م ابقًا(نائ ز) س ة   " مرك اني األثری ار والمب یانة اآلث ص

ة   –كلیة اآلثار  –) وحدة ذات طابع خاص( "والتاریخیة ومقتنیات المتاحف جامع

  .القاھرة

ة    :اآلن -٢٠١٢ ودة بالكلی ة الج ي لجن و ف ار  ( عض ة اآلث اھرة –كلی ة الق ار  – )جامع ة معی لجن

  .التخطیط االستراتیجي

  .في قسم ترمیم اآلثار "اإلشراف على المعامل"في لجنة  )سابقًا( عضو  :٢٢٠١
  

  )السعودیة -الریاض ( كلیة السیاحة واآلثار - جامعة الملك سعوداللجان اإلداریة داخل  -ب

  ).عضوًا(    وحدة الجودة بكلیة السیاحة واآلثار  : ٢٠١١ – ٢٠٠٩

  ).عضوًا(    جیة للكلیةلجنة إعداد الخطة اإلستراتی  :             ٢٠٠٩

  ).عضوًا(    لجنة الخطة اإلستراتیجیة بالقسم  : ٢٠١٠ – ٢٠٠٨

لجنة إعداد ومراجعة مؤشرات األداء واألدلة الواجب تقدیمھا لخبراء   : ٢٠١٠ – ٢٠٠٨

  ).عضوًا(  الھیئة الوطنیة لالعتماد والتقویم األكادیمي

  ).عضوًا(        لجنة الجودة بالقسم  : ٢٠١١ -٢٠٠٩ 

  ).عضوًا(    لجنة الجداول واالمتحانات بالقسم  :٢٠٠٩ – ٢٠٠٨

  ).ًامقرر(      لجنة اللقاء العلمي بالقسم  :٢٠١٠ – ٢٠٠٨

  ).عضوًا(  تصور للمتحف العلمي بالكلیةلوضع لجنة   :            ٢٠٠٩



) ١٠  /  ٦(  
  

  -:الدراسات والدورات التدريبية  :سابعاً
  .جامعة القاھرة –التعلیم المفتوح كز مر –كلیة اآلداب  – اإلنجلیزیةاللغة  فىدورة :   ١٩٩٥

  

  .جامعة القاھرة -دورة إعداد المعلم الجامعي :    ٢٠٠٠
  

 –مدینة سالونیك  –منحة جمع مادة علمیة لبحث الدكتوراه بدولة الیونان :    ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢

  .قسم الھندسة اإلنشائیة  –جامعة ارسطوتیلو  –كلیة الھندسة 
  

ة   –كلیة اآلداب  – اإلنجلیزیةفى اللغة ) TOEFL(التویفل  انمتحا الجتیاز دورة :  ٢٠٠٣ جامع

  .قسم اللغات والترجمة  –القاھرة 
  

  :جامعة القاھرة –كلیة اآلثار  –دورة قصیرة مكثفة فى صیانة اآلثار :  ٢٠٠٦

"Short Advanced Intensive Training Course on Conservation of Cultural 

Heritage", Sponsored by: Faculty of Archaeology (Cairo University), Academy 

of Scientific Research (Egypt) and National Research Council of Italy (CNR).  
  

  :جامعة القاھرة –)" FLDC( مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس"دورات  -
  

  ).دةنظام الساعات المعتم: (دورة أساسیة    : ٢٠١١/  ٧/  ٤-٢

  ).النشر الدولي للبحوث العلمیة: (دورة أساسیة  : ٢٠١١/  ١٢/  ١٤-١٢

  ).إعداد مشروعات بحوث التنافسیة: (دورة أساسیة  : ٢٠١٢/  ٢/  ١٣ -١١

  ).ةیفي األعمال الجامع ةیو المال ةیالجوانب القانون: (ةاختیاریدورة : ٢٠١٢/  ٢/  ٢٢ -٢٠
 –الریاض  –بجامعة الملك سعود " تطویر المھاراتعمادة " معادلة دورات  : ٢٠١٢/  ٢/  ١٥

مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة "، بدورتین من دورات "السعودیة
  :؛ وھما الدورتین التالیتینجامعة القاھرة –)" FLDC(التدریس 

 مھارات التدریس الفعال: (دورة أساسیة(.  

 التدریسیةمعاییر الجودة في العملیة (: دورة أساسیة(. 
  ).جيیاالسترات طیالتخط: (دورة أساسیة    : ٢٠١٣/  ١/  ١٠ - ٨

  ).الطالب مینظم االمتحانات وتقو: (دورة أساسیة    : ٢٠١٣/  ٨/  ٢٠-١٩

  ).إدارة الفریق البحثي: (دورة أساسیة    : ٢٠١٣/  ١٠/  ٢٠-١٩

  



) ١٠  /  ٧(  
  

  :السعودیة –الریاض  –بجامعة الملك سعود " عمادة تطویر المھارات"دورات  -
  

  .الریاض –جامعة الملك سعود  -) استراتیجیات التعلم النشط(دورة :  ٢٠٠٩/  ٢/  ١٤
  

  .الریاض –جامعة الملك سعود  -) التعلم المبني على المخرجات(دورة :  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٣١
  

جامعة  -) PowerPoint العروض التقدیمیة باستخدام البوربوینت(دورة :  ٢٠١٠/  ١٢/  ٢٧
  .الریاض –الملك سعود 

  

  .الریاض –جامعة الملك سعود  -) بناء المقرر الدراسي(دورة :  ٢٠٠٩/  ١١/  ١٢
  

  .الریاض –جامعة الملك سعود  -) أساسیات إدارة الجودة(دورة :  ٢٠٠٩/  ١٢/  ٢٣
  

ي  (دورة :  ٢٠١٠/  ١/  ١٠ یم اإللكترون ة   -) Blackboard التعرف على نظام إدارة التعل جامع
  .الریاض –الملك سعود 

  

ل  : ٢٠١٠/ ٥/ ٤-٣ ة عم واتج   (ورش ى الن ائم عل یم الق عود    -) OBE التعل ك س ة المل  –جامع
  .الریاض

  
  

  املشاركة مبحاضرات يف دورات ومؤمترات علمية يف جمال اآلثار: ثامناً
 –) االتجاھات الحدیثة في مجال ترمیم وصیانة المباني األثریة(محاضرة بعنوان : ٢٠٠٥مارس 

كلیة  – "دولة كازاخستان" مجال اآلثار لوفود دول الكومنولثالدورة التدریبیة الرابعة في 

  .مركز ترمیم اآلثار –جامعة القاھرة  –اآلثار 

دراسة االتزان اإلنشائي وطرق ترمیم ظالت المساجد األثریة (محاضرة بعنوان : ٢٠٠٨مارس 

جامعة  –ار لكلیة اآلثاألول  الدوليالمؤتمر  –) المرتكزة على عقود وأعمدة بمدینة القاھرة

  .مصر -الجیزة  -٢٠٠٨مارس  ٦-٤ فى "الجیزة عبر العصور"القاھرة، بعنوان 

كرسي  نظمھا -" صون المباني والمواقع األثریة"ضمن دورة  اتمحاضر أربع: ٢٠١٠ دیسمبر

الھیئة بالتعاون بین  – األمیر سلطان بن سلمان لتطویر الكوادر الوطنیة في السیاحة واآلثار

  .المملكة العربیة السعودیة –الریاض  –وجامعة الملك سعود  احة واآلثارالعامة للسی

 – )مشروع تخطیط وتھیئة موقع دادان لیصبح متحفًا مفتوحًا(حاضرة عامة بعنوان م: ٢٠١١ینایر 

  .المملكة العربیة السعودیة –الریاض  –جامعة الملك سعود  - اآلثاركلیة السیاحة و

  : م٢٠١٢  سبتمبر ١٨ – ١٦
، التى "الحدیثة  بالتقنیات والتراث اآلثار وتسجیل توثیق" في دورة   ناحاضرتم

 –المتاحف، في كلیة اآلثار  ومقتنیات والتاریخیة األثریة والمباني اآلثار صیانة مركزعقدھا
  :م، وبیان المحاضرتین كالتالي٢٠١٢  سبتمبر ١٨ – ١٦ الفترة من جامعة القاھرة، في



) ١٠  /  ٨(  
  

 ى رة األول ت المحاض وان تح ق:  " عن وغرافي التوثی ي الفوت ات الرقم  وتقنی
  ". الفوتوجرامتري

  ة رة الثانی وان  المحاض ت عن ات :  " تح رامج تطبیق وتر  ب ي الكمبی ال  ف جیل  أعم  التس
  ". الرقمي

  : م٢٠١٢  أكتوبر ١
رة ي   محاض اع"ف ارئ االجتم ول الط ة ح بل دراس ة س راث حمای اري الت ي الحض ة ف  مدین

ة  "حلب ھ المنظم المیة ا ، عقدت ة  إلس وم  للتربی ة  والعل ـاون ) إیسیسكو  (  والثقاف ز   بالتع ع مرك  م
یانة ار ص اني اآلث ة والمب ة األثری ات والتاریخی ار    ومقتنی ة اآلث ي كلی احف، ف ة  –المت جامع
ي  المعماري التراث وتسجیل توثیق" :؛ تحت عنوانالقاھرة ة  ف ب  مدین ات  حل ة  بالتقنی  الحدیث

  ." والحمایة المحافظة سبل كأحد
 

  العلمية احلضور واملشاركة ىف املؤمترات والندوات:  تاسعاً
1. The First International Conference on Restoration of Heritage Masonry 

Structures, 24-27April, 2006, Sponsored by Supreme Council of Antiquities and 
Arab Contractors Company, Cairo, Egypt (Attendance only). 

2. The 12th International Colloquium on Structural and Geotechnical 
Engineering, 10-12 December 2007, Ain Shams University, Faculty of Engineering, 
Cairo – Egypt (Attendance only). 

وان   ؛جامعة القاھرة –لكلیة اآلثار األول  الدوليالمؤتمر  .٣ ر  "بعن زة عب ور  الجی  ٦-٤ ،"العص
  ).المشاركة بالحضور واللقاء محاضرة(العربیة  مصرجمھوریة ، الجیزة، ٢٠٠٨مارس 

المیة   .٤ دول اإلس ار،     المؤتمر الدولي األول للتراث العمراني في ال یاحة واآلث ة للس ة العام ، الھیئ
  .)بورقة علمیةمشاركة حضور و( ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة٢٠١٠مایو  ٢٨-٢٣

ین    –الموارد البشریة فى القطاع السیاحي  (قاء السیاحة والضیافة الثاني، بعنوان ل .٥ و تمك نح
ـ  ١٤٣١جماد اآلخر  ٢٤-٢٢ – )الموارد البشریة السیاحیة وتطویر كفاءتھا االحترافیة -٥(ھ

 .)فقط المشاركة بالحضور( الریاض، المملكة العربیة السعودیة، )م٢٠١٠یونیو  ٧
دوة   .٦ ة ن المیة  المنظم ة اإلس وم  للتربی ة  والعل ـاون)  إیسیسكو (  والثقاف ز   بالتع ع مرك یانة م  ص

ار  اني  اآلث ة  والمب ة األثری ات  والتاریخی ار     ومقتنی ة اآلث ي كلی احف، ف اھرة  –المت ة الق ، جامع
ب  مدینة في الحضاري التراث حمایة سبل دراسة حول الطارئ االجتماع(تحت عنوان   -)حل

  .كة في لجنة التنظیم وباللقاء محاضرةمشار – ٢٠١٣أكتوبر  ٢-١: في الفترة
المي        .٧ ي المشرق اإلس المیة ف ار اإلس رة   –المؤتمر الدولي األول لآلث ي الفت دیسمبر   ١١-٨: ف

 .)فقط مشاركة بالحضور(جامعة القاھرة  –كلیة اآلثار  – ٢٠١٣
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  اإلنتاج العلمي من األحباث املنشورة:  عاشراً
١-  

Amin, Y., "Three-Leaf Masonry Walls in Archaeological Islamic Buildings in 
Cairo and the Use of Embedded Timber Ties in Its Restoration and Retrofit", 
Journal of General Federation for Arab Archaeologists, Vol. 13, Arabic Council for 
Higher Education and Scientific Research, Cairo, Egypt, 2012. 

٢-  
Abdulnaser Al-Zahrani and Yaser Abdel-Aty, "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 Against Earthquake", Arab Journal for the Humanities, Issue No. 118, Vol. 
30, Academic Publication Council, University of Kuwait, 2012, pp. 177-207. 

٣-  
Amin, Y., "Structural Study and Evaluation of Previous Restoration Work of 
Mohammad 'Ali Pasha Mosque at the Citadel in Cairo", Journal of General 
Federation for Arab Archaeologists, Vol. 12, Arabic Council for Higher Education 
and Scientific Research, Cairo, Egypt, 2011. 

  

رحمن  -٤ ین     و  ،الزھراني، عبد الناصر بن عبد ال ى أم اطى، یاسر یحی د الع ق   " :عب تسجیل وتوثی
رمیم         مبنى قلعة الفقیر م ال الت ا وتوصیات بأعم ف اإلنشائي بھ یم مظاھر التل  -ع دراسة وتقی

 ١٤٣٢العدد السادس مجلة الخلیج للتاریخ واآلثار،  ،"المملكة العربیة السعودیة -محافظة العال 
ي،  ھـ،  دوریة محكمة تصدر عن جمعیة التاریخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العرب

  .٤٠٦ - ٣٥٧، ص ٢٠١١، عربیة السعودیةالریاض، المملكة ال
  

ین    -٥ ى أم الت        : "عبد العاطى، یاسر یحی زان اإلنشائي لظ ى االت قف الخشبیة ف ة دور األس دراس
اھرة    ة الق اجد بمدین د المس ى أح ًا عل ا تطبیق بة لھ رمیم المناس رق الت ة وط اجد األثری  ،"المس

المی      دول اإلس ي ال ي ف راث العمران دولي األول للت ؤتمر ال ایو  ٢٨-٢٣ة، الم ة ٢٠١٠م ، الھیئ
  .)CDاسطوانة ( ٢٠١٠، العامة للسیاحة واآلثار، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

٦-   
Manos, G. C., Soulis, V. J., Amin, Y., Papas, L., Diagouma, A., "Preliminary 
Numerical Investigation of The Dynamic Characteristics of Historic 
Monuments", The 8th  Inter-Build Egypt, Annual International Conference, 6-9 
July 2003, Cairo, Egypt. 
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  -: فيهااالشتراك إعدادها أو ب الىت قمتاآلثار  ترميم بعض مشروعات  :حادي عشر
ى      : ١٩٩٤فبرایر  - ة مبن ي عن حال الھرم   "إعداد تقریر فن ة ب تراحة الملكی ى المشرفة عل  " (االس

  .لدقیقعمال الترمیم المعماري واألتوصیات ، مع وضع ال) األھرامات

ي  مستشفى بمبنى االشتراك فى تصمیم متحف  : ١٩٩٥ - د  القصر العین اوي (الجدی ة  ) الفرنس بكلی
  .لھوإعداد العرض المتحفي ، جامعة القاھرة –الطب 

ة  :  ١٩٩٨-١٩٩٧ - ى مدرس ة مبن ة حال ر دراس داد األمی اھرة، وإع رغتمش بالق ر  ص يتقری  فن
  .)ضمن رسالة الماجستیر(اإلنشائیة المطلوبة لھ الترمیم والصیانة  منھجیة یتضمن

رمیم اإل   :  ٢٠٠٤-٢٠٠٢ - ال الت ل ألعم ة والتصمیم الكام ة حال ائ دراس اري ل ينش جد والمعم مس
  ).ضمن رسالة الدكتوراه( القاھرة -باب الوزیر -ومدرسة أم السلطان شعبان

اني  إعداد  المشاركة في:  ٢٠٠٧مارس  - تقریر ھندسي عن أعمال الترمیم اإلنشائي لمسجد الفكھ
  .القاھرة –الغوریة  –

ي : ٠١٠٢ - ٢٠٠٩ - اركة ف داد  المش ة إع ة دراس یم  علمی ل وتقی ائیة  لتحلی كالت اإلنش ع المش م
ع  ة وض رمیم خط ال الت ة   ل أعم ة بمدین اني الطینی ن المب دد م ةع ة  الدرعی ة  التراثی یقروقری  أش

  .مملكة العربیة السعودیةال –التراثیة 

ة (موقع دادان إعداد مشروع تخطیط :  ٢٠١٠مارس  - ھ لیكون متحف    )الخریب   - ًامفتوح  ًاوتھیئت
 .المملكة العربیة السعودیة –محافظة العال 

رة    عمالأعن  تقریر ھندسيإعداد :  ٢٠١٢س مار - ة الكبی ل القاع ة      تأھی ى المكتب دروم مبن ي ب ف
ة      بجامعة اإلسكندریة  المركزیة ادرة واألثری ائق الن ب والوث ًا للكت بح متحف ز   – لتص یانة ص مرك

 .القاھرةجامعة  –اآلثار كلیة  –اآلثار 

و ع:  ٢٠١٢ /١٢-٩ - يض ة ب   ف اھرة والخاص ة الق ة جامع دادإلجن روع ع ر مش ویر ت میم وتط
 .القاھرةجامعة  –اآلثار كلیة  –یانة اآلثار صمركز  –بجامعة القاھرة وتأھیل المكتبة التراثیة

اھرة   میم وتطویر وتأھیل المكتبة التراثیةتر مشروع عدادإ: ٢٠١٣ /١ – ٩/٢٠١٢ - ة الق  بجامع
 .القاھرةجامعة  –اآلثار كلیة  –یانة اآلثار صمركز   –) مشروع الترمیم الدقیق(

دادإ: ٢٠١٣ / ٩ - ر  ع يتقری ى      فن ل المبن ادة تأھی یانة وإع رمیم وص روع ت ن مش اریخيع  الت
  .القاھرةجامعة  –اآلثار كلیة  –اآلثاربأرض بین السرایات لیكون متحفًا لكلیة  جامعة القاھرةل

  


