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  .جمال عبد الرحیم إبراهیم حسن / الدكتور األستاذ السید :     م ـــاالس
  بورسعید       .م ١٩٥٦/  ٨/  ١٦:     المیالدتاریخ 

  القاهرةجامعة  –لیسانس آثار إسالمیة من كلیة اآلثار ) ١: (  المؤهالت الدراسیة 
  .م ١٩٧٨دور مایو 

أغســــطس  فــــياآلثــــار اإلســــالمیة  فــــيدرجــــة الماجســــتیر ) ٢: ( 
  .جامعة القاهرةم ١٩٨٦

ــدكتوراه ) ٣: ( ــار اإلســالمیة ا فــيدرجــة ال ــيآلث ــوفمبر  ف  م١٩٩١ن
  .جامعة القاهرة

  رةــاإلسالمیة بكلیة اآلثار جامعة القاهر معید بقسم اآلثا) ١: (    ف ـائالوظ
  . م٢٦/١٢/١٩٧٨اعتبارا من                                

  نـمدرس مساعد بقسم اآلثار اإلسالمیة بالكلیة اعتبارًا م) ٢: (
  .م٨/١٠/١٩٨٦       

 مـــــدرس بقســـــم اآلثـــــار اإلســـــالمیة بالكلیـــــة اعتبـــــارًا مـــــن) ٣: (
  .م ٣١/١٢/١٩٩١

بقسم اآلثار اإلسالمیة بالكلیة اعتبـارًا  )مشارك(أستاذ مساعد) ٤: (
  .م ٣٠/٥/٢٠٠١من 

أســــــتاذ بقســــــم اآلثــــــار اإلســــــالمیة بالكلیــــــة اعتبــــــارًا مــــــن ) ٥: (
  .م٢٨/١٠/٢٠٠٩



 ٢

  .النشاط العلمي و الطالبي الخبرة و 

اري عضو لجنة المتابعة و المراجعة لمشروع تطویر موارد التراث الحض )١(
 .م ١٩٩٩بالقاهرة التاریخیة بوزارة الثقافة في الفترة من عام 

عضو مجلس إدارة المعهد المصري العالي للسیاحة والفنادق التابع لوزارة التعلیم  )٢(
 .م ٢٠٠٤م حتى ١٩٩٢العالي من عام 

عام  في فریق العمل لمنظمة العواصم و المدن اإلسالمیة عضو مشارك )٣(
  .م ١٩٩٠

 .م٢٠٠٢وزارة الثقافة من ب لآلثار األعلىتاحف بالمجلس عضو مجلس قطاع الم )٤(

 القوميللمتحف  المتحفيسیناریو العرض  إلعدادعضو اللجنة العلمیة  )٥(
  .م٢٠٠١للحضارة المصریة بالفسطاط من عام 

اآلثار وأمناء المتاحف والمرممین  لمفتشي التدریبيالبرنامج  فيمشارك  )٦(
وزارة الثقافة عام .س األعلى لآلثار العاملین بالمجل واإلداریینوالمهندسین 

 .م ٢٠٠٦

عضو لجنة مراجعة النشر العلمي للحفائر األجنبیة بالمجلس األعلى لآلثار  )٧(
 .م٢٠٠٤وزارة الثقافـــة من عام .

عضو لجنة تقییم الكتب و الرسائل العلمیة المقدمة للطبع بالمجلس األعلى  )٨(
 .م٢٠٠٤لآلثار بوزارة الثقافة من عام 

وزارة الثقافة عام .ملف القدس بالمجلس األعلى لآلثار  إعدادعضو لجنة  )٩(
 م٢٠٠٣

  .م١٩٩٢من عضو الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة  )١٠(
  .م١٩٩٢من  عضو اتحاد المؤرخین العرب )١١(
 .  م١٩٩٩من عضو اتحاد األثریین العرب  )١٢(

ى رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة بكلیة اآلثار جامعة القاهرة و الحاصلة عل )١٣(
  .٩٣/١٩٩٧درع الجامعة و المركز األول في الفترة من 

 رائد اللجنة الریاضیة بكلیة اآلثار جامعة القاهرة في العام الجامعي  )١٤(

 ٩٨/١٩٩٩. 

 .  ٢٠٠٦ الجامعيالعام  فيرائد اللجنة الثقافیة بكلیة اآلثار جامعة القاهرة  )١٥(



 ٣

  العاليخطة بعثات وزارة التعلیم  مبعوث المهمة العلمیة ضمن )١٦(

  .لى جامعة لندن بانجلترا إ ٢٠٠٢/٢٠٠٣لعام
الوقت وضغوط  إدارةاجتیاز برنامج اتخاذ القرارات وحل المشكالت ، وبرنامج  )١٧(

العمل ضمن برامج تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس والقیادات بجامعة 
  .م ٢٠٠٧-٢٠٠٦القــــاهرة عام 

 لكویتجامعة ا –مستشار مركز دراسات الخلیج والجزیرة العربیة  )١٨(

 .م٢٠٠٦  عام

اإلشراف ومناقشة العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه فى اآلثار اإلسالمیة  )١٩(
 . بالكلیة وخارجها 

  حضور دورة التعلیم النشط ضمن دورات عمادة تطویر المھارات )  ٢٠(     

  .ھـ  ١٤٣٠محرم  ١٥ – ١٤سعود في الفترة من جامعة الملك               

  ضور دورة الجودة في التدریس ضمن دورات عمادة تطویرح –) ٢١(     

         ١٤٣٠محرم  ٢٢ – ٢١المھارات جامعة الملك سعود في الفترة من              

  حضور دورة بناء المقرر ضمن دورات عمادة تطویر المھارات) ٢٢(    

  .ھـ ١٤٣٠محرم  ٢٩ – ٢٨جامعة الملك سعود في الفترة من             

  حضور دورة مھارات تقویم أداء الطالب ضمن دورات عمادة تطویر) ٢٣(     

  ھـ١٤٣٠ذى القعدة ١٤-١٢المھارات جامعة الملك سعود في الفترة من            

  .م٢٠٠٩نوفمبر -اكتوبر٢-٣١الموافق            

  حضور دورة أساسیات إدارة الجودة ضمن دورات عمادة الجودة) ٢٤(    

  .م٢٣/١٢/٢٠٠٩/ھـ ٦/١/١٤٣١عة الملك سعود في جام           

حضور دورة مھارات إدارة االجتماعǈات ضǈمن دورات عمǈادة تطǈویر         ) ٢٥(    
ھǈǈǈǈǈǈـ                 ٢٣/٣/١٤٣١-٢٢المھǈǈǈǈǈǈارات جامعǈǈǈǈǈǈة الملǈǈǈǈǈǈك سǈǈǈǈǈǈعود فǈǈǈǈǈǈي الفتǈǈǈǈǈǈرة مǈǈǈǈǈǈن 

  .م٩/٣/٢٠١٠-٨الموافق 



 ٤

ضǈǈǈمن دورات  حضǈǈǈور دورة معالجǈǈǈة الصǈǈǈور الرقمیǈǈǈة بالفوتوشǈǈǈوب) ٢٦(    
ھǈـ ١٢/١١/١٤١٣-١١عمادة تطویر المھارات جامعة الملك سعود في الفترة مǈن 

  .م٢٠/١١/٢٠١٠-١٩الموافق 

ضǈمن دورات عمǈادة   L m Sحضǈور دورة إدارة التعلǈیم ا邦لكترونǈي ) ٢٧(    
  .ھـ١٧/١١/١٤٣٢تطویر المھارات جامعة الملك سعود في یوم السبت الموافق 

مل تقییم الوضع الراھن ومراجعة برنامجي الدراسǈات حضور ورشة ع) ٢٨(    
  .م١٧/١٢/٢٠١٢في یوم السبت الموافق  S w O T  analysisالعلیا 

لمملكǈǈة العربیǈǈة معǈǈار إلǈǈى كلیǈǈة السǈǈیاحة وا瓣ثǈǈار جامعǈǈة الملǈǈك سǈǈعود با) ٢٩(    
  .م٢٠٠٨السعودیة عام 

راه فǈǈي ا邦شǈǈراف ومناقشǈǈة أكثǈǈر مǈǈن خمسǈǈین رسǈǈالة ماجسǈǈتیر ودكتǈǈو) ٣٠(   
  .الجامعات المصریة والسعودیة 

مستشار آثاري للفنون والعمارة ا邦سالمیة لمركǈز الملǈك فیصǈل للبحǈوث ) ٣١(   
  .م٢٠١٣عام بالریاض والدراسات ا邦سالمیة 

  

  
  
  

  : بالكلیة بتدریسها قمت وأقومالمواد التي 

  . )البكالوریوس( على مستوى مرحلة اللیسانس:  أوالً 

  ) إنجلیزي(ة أوروبیة قراءات أثریة بلغ )١(
  .                        فنون إسالمیة  )٢(
  .                            تاریخ الفن  )٣(
  . عمارة المغرب و األندلس  )٤(

 .اآلثار اإلسالمیة في الجزیرة العربیة )٥(



 ٥

 .تاریخ وحضارة الدول اإلسالمیة )٦(

 .العمارة اإلسالمیة )٧(

                .اآلثار اإلسالمیة في شرق العالم اإلسالمي )٨(

  .على مستوى مرحلة الدراسات العلیا : ثانیا

  .                اإلسالمي في مصر الفن ) ١(
  .                                فنون إسالمیة ) ٢(
  .العمارة اإلسالمیة) ٣(
  ).موضوع خاص(العمارة اإلسالمیة ) ٤(
  ).موضوع خاص(الفنون اإلسالمیة ) ٥(
  .اإلسالمیةأصول العمارة ) ٦(
               .قضایا أثریة) ٧(

 

 

  

  .االنتدابات الخارجیة : ثالثا 

كلیـــة الســـیاحة  -لطلبـــة الســـنة الرابعـــة إرشـــاد  تطبیقـــي ســـیاحي مـــادة إرشـــاد )١(
 .والفنادق جامعة القاهرة فرع الفیوم 

ماجستیر قسم نحت بكلیة الفنون  تمهیديلطلبة  وأثریةمادة دراسات متحفیة  )٢(
  . اإلسكندریة الجمیلة جامعة

بالمعهـــد المصـــري إرشـــاد ســـیاحي مـــادة التـــذوق الفنـــي لطلبـــة الســـنة األولـــى  )٣(
  .العالي للسیاحة و الفنادق التابع لوزارة التعلیم العالي 

بالمعهـد المصـري العـالي  سیاحيمادة التاریخ اإلسالمي للسنة الرابعة إرشاد  )٤(
  .للسیاحة و الفنادق التابع لوزارة التعلیم العالي 



 ٦

بالمعهـد المصـري العـالي  سـیاحيدة اآلثار اإلسالمیة للسـنة الرابعـة إرشـاد ما )٥(
  .للسیاحة والفنادق التابع لوزارة التعلیم العالي 

مادة التاریخ اإلسالمي و اآلثار اإلسالمیة و الفنون اإلسالمیة للفرقتین  )٦(
 أكتوبر  ٦د العالي للسیاحة و الفنادق بالمعهإرشاد سیاحي الثالثة و الرابعة 

  .التابع لوزارة التعلیم العالي
بالمعهد سیاحي مادة اللغة األجنبیة األولى لطلبة السنة الثالثة إرشاد  )٧(

  العاليللسیاحة والفنادق التابع لوزارة التعلیم  العالي المصري

لطلبة السنة الثالثة قسم دراسات سیاحیة بكلیة  إسالمیةمادة حضارة  )٨(
 .معة المنوفیة السیاحة والفنادق بمدینة السادات جا

بكلیة  سیاحي إرشادبلغة انجلیزیة لطلبة السنة الرابعة  إسالمیة آثارمادة  )٩(
 .السیاحة والفنادق بمدینة السادات جامعة المنوفیة 

مــــادة فنـــــون قبطیـــــة و إســـــالمیة للســــنة التمهیدیـــــة للماجســـــتیر بكلیـــــة الفنـــــون  )١٠(
 .الجمیلة بالقاهرة جامعة حلوان 

 

 

 

  بیان بأبحاث 

  جمال عبد الرحیم إبراھیم حسن/ دكتوراألستاذ ال

 ِ◌◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ  

نـد扳ة تـار拌خ ,التغشیات المعدنیـة علـى عمـائر القـاھرة فـي العصـر العثمـاني -١
ــدت فــي قســم  ــي عق ــي العصــر العثمــاني الت 柏صــر االقتصــادي 扳االجتمــاعي ف

  .م١٩٩٢سبتمبر, التار拌خ كلیة اآلداب جا柏عة القاھرة



 ٧

ائر 柏صـــر فــي عصـــر الممالیـــك 柏扳ـــا التــأثیرات الفنیـــة المتبادلـــة بــین عمـــ -٢
, جا柏عـة جنـوب الـوادي, 柏جلـة كلیـة اآلداب, 拌عاصرھا في بـ榜د آسـیا الوسـطى

  .م١٩٩٦,الجزء األ扳ل, العدد السادس

, المعمار拌ــة 扳الفنیــة) أحــد أ柏ــراء الممالیــك البحر拌ــة(أعمــال األ柏یــر بیســري  -٣
  .م١٩٩٧,العدد الثا柏ن, جا柏عة القاھرة, 柏جلة كلیة اآلثار

柏جلـة , تان نادرتان 柏ن العصر العثماني 柏ن الزجاج 扳البلور الصـخريتحف -٤
  .م١٩٩٧,العدد السابع, جا柏عة جنوب الوادي, كلیة اآلداب

جا柏عـة , 柏جلة كلیة اآلثـار, عبارات األ柏نیات الطیبة على التحف اإلس柏榜یة -٥
  .م١٩٩٨,العدد التاسع, القاھرة

ان األشـرف قا拌تبـاي بمصـر أضواء على الحیاة الفنیة لـبعض أ柏ـراء السـلط -٦
  .  م١٩٩٩نوفمبر, 柏جلة جمعیة اآلثار拌ین العرب, 扳الشام

بحـث ألقـى ضـمن فعالیـات المـؤتمر , نماذج 柏ن الفنون الزخرفیة اإلسـ柏榜یة بالقـدس - ٧
  .٢١/٣/٢٠٠٢ – ١٩السنوي الذي عقد في كلیة اآلداب جا柏عة المنیا في الفترة 柏ن

خرف بأكاسید 柏عدنیـة فـي 柏صـر اإلسـ柏榜یة حتـى 柏فردات فنیة جد拌دة للزجاج  المز – ٨
, )فــي ضــوء 柏جموعــة جد拌ــدة بمتحــف الفــن اإلســ柏榜ي بالقــاھرة(نھا拌ــة العصــر الفــاطمي 

ربیـــع / م 拌٢٠٠٢ولیــو. الجــزء الثـــاني, المجلــد الثـــاني عشــر, 柏نشــور بمجلــة العصـــور
  .ھ┎ ١٤٢٣الثاني

ــا – ٩ ــة بــین آث ر العــراق 柏扳صــر فــي العناصــر المعمار拌ــة الزخرفیــة اإلســ柏榜یة المتبادل
柏نشور في كتاب المؤتمر السادس لإلتحاد العام لآلثار拌ین العـرب فـي ,العصور الوسطى

  .م٢٠٠٣أكتوبر ٦-٤الفترة 柏ن 

柏نشور في 柏جلـة حولیـات إسـ柏榜یة ,ھ┎٢٦٥د拌نار طولوني نادر ضرب 柏صر سنة – ١٠
  .م٢٠٠٥سنة ,المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة بالقاھرة, ٣٩رقم 

/ ھـ┎ ٩-٨(بعض التأثیرات الفنیة المملوكیة على الخزف اإل拌طـالي خـ榜ل القـرنین  – ١١
ــاني ,)م١٥-١٤ ــوكي 扳العثم ــي العصــر拌ن الممل ــع المصــري ف ــاب المجتم ــي كت 柏نشــور ف

المجلـس , الجمعیـة المصـر拌ة للدراسـات التار拌خیـة, تكر拌ماً للعالم الكبیـر أندر拌ـھ ر拌مـون,
  .م٢٠٠٦,القاھرة, األعلى للثقافة



 ٨

柏نشـور فـي 柏جلـة كلیـة اآلداب جا柏عـة , األشعار 扳دالالتھا على المعادن التیمور拌ة – ١٢
  .م拌٢٠٠٦ولیو, العدد العشر扳ن, حلوان 

  

柏قبـول , بمتحـف كلیـة اآلثـار جا柏عـة القـاھرة ١٤٦٨دراسة للزھر拌ـة المعدنیـة رقـم  -١٣
  .م拌٢٠٠٧نا拌ر, العدد الواحد 扳العشر扳ن, للنشر في 柏جلة كلیة اآلداب جا柏عة حلوان

ــد扳ر الســكنیة  – ١٤ ــارة ال ــي عم ــة 扳د扳ره ف ــالجز拌رة العربی ــارة الســكنیة ب 柏ــور扳ث العم
ـــــة اإلتحـــــاد العـــــام , بفســـــطاط 柏صـــــر العـــــدد , العـــــرب لآلثـــــار 拌ـــــیننشـــــر فـــــي 柏جل

  .م拌٢٠٠٨نا拌ر,التاسع

نشـر فـي 柏جلـة كلیـة اآلثـار جا柏عـة  تحلیلیـھدراسـة ,حر拌م榜ء 柏扳سـجد قراشـھ القـد拌م -١٥
  .م٢٠٠٩شر عام العدد الرابع ع, القاھرة

نشـر فــي 柏جلــة كلیــة اآلثـار بقنــا جا柏عــة جنــوب  柏قبــول أإلسـ柏榜ياإلبـل فــي الفــن  – ١٦
  .م٢٠٠٩عام ,الوادي

الحر柏ان الشر拌فان 扳د扳رھما في ألقاب سـ榜طین الممالیك،النـد扳ة العالمیـة السـابعة  – ١٧
،الفترة جا柏عـة الملـك سعود،قسـم التـار拌خ 扳قسـم االثـارب لدراسات تار拌خ الجز拌رة العربیـة

  .ھ┎٧/١/٢٠١٠-٥ھ┎ الموافق ٢١/١/١٤٣١-柏١٩ن 

  


