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  ٢  عنوان المراسالت واالستفسارات والعنوان الدائم
  ٣  البیانات الشخصیة

  ٣  جامعة القاهرة –المؤهالت الدراسیة الحاصل علیها من كلیة اآلثار : أوًال 
  ٣  والخبرة اإلداریة التسلسل الوظیفي: ثانیًا 

  ٥  .م١/٧/٢٠١٣وحتى  ٣/١١/٢٠١١تخابي وتعییني عمید الكلیة في تقریر موجز عن ما تم إنجازه منذ فترة إن: تابع ثانیاً 
  ٧  الجوائز العلمیة والدروع وشهادات التقدیر وٕاحتفالیات تكریم صاحب السیرة: ثالثًا 
  ٩  الخبرة األكادیمیة والتدریسیة: رابعًا 

  ١٣  ت الوطنیة والقومیة لصاحب السیرةالخبرة اإلستشاریة و الخبرة المیدانیة واالكتشافات اآلثاریة واالسهاما: خامسًا 
وقطـاع اآلداب بـالمجلس األعلـى للجامعـات وقطـاع  عضویة ومقرر العدید من اللجان في مجال تطویر قطاع شئون التعلیم والطالب بالجامعة : سادساً 

  معاهد السیاحة واآلثار بوزارة التعلیم العالي
١٥  

  ١٩  مرتبطة بالبحوث والدراسات التاریخیة والحضاریة واآلثاریةعضویة المجالت والحولیات العلمیة ال: سابعاً 
  ١٩  عضویة اللجان والمجالس والهیئات العلمیة والمراكز البحثیة واإلستشاریة: امناً ث

  ٢٣  عضویة الجمعیات واإلتحادات العلمیة: تاسعاً 
  ٢٣  اإلشراف والمناقشة: عاشرًا 

  ٣٤  تكیم والتعیینات والمعادالبالتح: الحادي عشر
  ٤٨  )م٢٠١٣ -١٩٨٨(التي شارك فیها صاحب السیرة من  وورش العمل الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والموائد المستدیرة : الثاني عشر 
  ٧٠  بحوث لصاحب السیرة: الثالث عشر 

  ٧٠  البحوث المنشورة في المجالت العلمیة المحكمة: أوًال 
  ٧٣    مؤتمرات والندواتاألبحاث المنشورة في وقائع ال: ثانیًا 
  ٧٥  المقدمة في الندوات والمؤتمرات والدورات التدریبیة والتنشیطیةالمنشورة األبحاث " ثالثًا 
  ١٠١  أبحاث نشرت وأخرى في طریقها للنشر في مجالت ودوریات علمیة محكمة: رابعًا 

  ١٠١  بالعربیة -أ
  ١٠٣  باإلنجلیزیة -ب

  ١٠٤  كتب لصاحب السیرة : الرابع عشر 
  ١٠٤  الكتب المنشورة: أوًال 
  ١٠٧  كتب قید النشر: ثانیًا 
  ١٠٨  األعمال المترجمة: ثالثاً 

  ١٠٩  المراجعات العلمیة والنقدیة والتحقیق والتعلیق لصاحب السیرة :الخامس عشر
  ١١١  مقاالت الثقافة اآلثاریة والوعي الحضاري وتنشیط ذاكرة األمة: السادس عشر 
  ١١١  اللقاءات والتقاریر والبرامج في التلیفزیون المصري والقنوات الفضائیة المصریة والعربیة : السابع عشر 
  ١١٢  النشاط الطالبي وخدمة الجامعة والمجتمع في مصر : الثامن عشر 

  ١١٣  خدمة الجامعة والمجتمع في الجامعات العربیة: التاسع عشر 

  محمد حمزة إسماعیل الحداد/ للدكتور  فصلةالم  السیرة الذاتیة
  )تخصص عام ( الحضارة اإلسالمیة و اآلثار  أستاذ

  )تخصص دقیق (  والفن اإلسالميوالعمارة 
  جامعة القاھرة –وعمید كلیة اآلثار المنتخب 

  ومساعد رئیس جامعة القاھرة لشئون المدن الجامعیة
ورئیس مجلس إدارة مركز صیانة اآلثار والمخطوطات ومقتنیات 

  المتاحف
  بوزارة الدولة لشئون اآلثار على لآلثاروعضو مجلس إدارة المجلس األ
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  السیرة الذاتیة
  یل الحدادمحمد حمزة إسماع/ للدكتور 

  ) تخصص عام ( اإلسالمیة الحضارة و  اآلثار أستاذ
  )تخصص دقیق (  والفن اإلسالميوالعمارة 

  جامعة القاھرة –وعمید كلیة اآلثار المنتخب 
ورئیس مجلس إدارة مركز صیانة اآلثار والمخطوطات 

  ومقتنیات المتاحف
 وعضو مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار بوزارة الدولة لشئون

  اآلثار
 

عنــوان المراســالت واالستفســارات والعنــوان (
 ):الدائم

  قسم اآلثار اإلسالمیة –جامعة القاهرة  –كلیة اآلثار 
  ١٢٦١٣الرقم البریدى  -مكتب برید األورمان –الجیزة 

   :عنوان السكن 
  .٤شقة –مدینة نصر  –الحي السابع  –شارع أحمد حسن الزیات  ١٠
  ) هرة القا( ٠١٠٠٥٠٣٧٤١٠ : موبایل
   ٣٥٦٧٥٦٠٢  - ٣٥٦٧٥٦٠١: مكتب 

  )القاهرة( ٣٥٧٢٨١٠٨ :فاكس
  )القاهرة( ٠٠٢٠٢ : الكود

   dr_mhamza2000@yahoo.com:البرید اإللكتروني 
             

Hamzahadad@gmail.com .                                                                                   
 

غالبیة البحـوث والمؤلفـات لصـاحب السـیرة 
ـــــــــــــًا  ـــــــــــــورة إلكترونی   منش

 )  Ask zad(  "أسك زاد "  في بنك المعلومات العربي
        

http:/ www.ask zad.com. 
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 البیانات الشخصیة : 
  محمد حمزة إسماعیل الحداد. د: االسم

  ثار والحضارة اإلسالمیةأستاذ اآل : التخصص العام
  اإلسالمي أستاذ العمارة والفن: التخصص الدقیق

  الغربیة –م ١٨/٩/١٩٥٩ :تاریخ ومحل المیالد 
  متزوج ویعول :الحالة االجتماعیـة 

  
المؤھالت الدراسیة الحاصل علیھا من (: الً أو

 : )جامعة القاھرة –كلیة اآلثار 
م بتقـدیر عـام جیـد جـدًا ١٩٨٠مـایو  لیسانس آثار قسم اآلثار اإلسـالمیة دور – ١

  .مع مرتبة الشرف
ـــي  – ٢ ـــار اإلســـالمیة ف ـــي اآلث ـــاز١١/٨/١٩٨٧ماجســـتیر ف ـــدیر ممت ـــان  م بتق   وك

  دراســــة »قرافــــة القــــاهرة فــــي عصــــر ســــالطین الممالیــــك «موضــــوع الرســــالة      
   .حضاریة أثریة     

ـــى م بمرتبـــة الشـــرف١٢/٩/١٩٩٠فـــي اآلثـــار اإلســـالمیة فـــي  ةدكتـــورا – ٣    األول
  الطــــراز المصــــري لعمــــائر القــــاهرة الدینیــــة خــــالل «وكــــان موضــــوع الرســــالة      
  .دراسة معماریة وفنیة مقارنة »العصر العثماني     

  

 ):التسلسل الوظیفي(:ثانیًا  
  .م١٤/١٠/١٩٨٠معید بقسم اآلثار اإلسالمیة بكلیة اآلثار من  – ١
  .م٢٢/٩/١٩٨٧ة اآلثار من مدرس مساعد بقسم اآلثار اإلسالمیة بكلی – ٢
ـــدرس اآلثـــار والحضـــارة اإلســـالمیة بقســـم اآلثـــار اإلســـالمیة بكلیـــة اآلثـــار  – ٣   م

  .م٣١/١٠/١٩٩٠من 
  أستاذ مساعد اآلثـار والحضـارة اإلسـالمیة بقسـم اآلثـار اإلسـالمیة بكلیـة اآلثـار  -٤

  .م٣٠/١١/١٩٩٥من 
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ــــة اآلداب  -٥ ــــاحف بكلی ــــار والمت ــــك ســــعودج –أســــتاذ مشــــارك بقســــم اآلث ــــة المل   امع
ــق / هـــ ٢/٥/١٤١٧مــن   ــي ١٤/٩/١٩٩٦المواف الموافــق / هـــ ٢٥/٥/١٤٢٢م إل

  .م١٥/٨/٢٠٠١
م إلـي ١٥/٩/٢٠٠١أسـتاذ زائـر بقسـم التـاریخ ـ كلیـة اآلداب ـ جامعـة الكویـت مـن  – ٦

  .م٣١/٨/٢٠٠٣
  جامعــــــــة القــــــــاهرة  – أســــــــتاذ اآلثــــــــار والحضــــــــارة اإلســــــــالمیة بكلیــــــــة اآلثــــــــار -٧

  م ٢٧/٢/٢٠٠٢ من
إلــى  م١٤/٢/٢٠٠٥مــن  )ســنوات ٦(وكیــل كلیــة اآلثــار لشــئون التعلــیم والطــالب  -٨

  .م٧/٥/٢٠١١
إلـى  م١٨/٩/٢٠٠٨جامعـة القـاهرة مـن  –مستشار األنشطة الطالبیـة بكلیـة اآلثـار  -٩

  .م٧/٥/٢٠١١
جامعـــة  -بكلیـــة االثـــارجلـــس قســـم اآلثـــار اإلســـالمیة أول رئـــیس منتحـــب لم -١٠

  .م٢٠١١-٩-٢٦من القاهرة 
١١-  êêpم٢٠١١-١١-٣من  جامعة القاهرة -اآلثار منتخب بكلیة عمید.  
جامعــة القــاهرة مــن  –قــائم بأعمــال رئــیس مجلــس قســم التــرمیم بكلیــة اآلثــار  -١٢
  .م٣١/٧/٢٠١٢م إلى ١٧/٦/٢٠١٢
قــــائم بأعمــــال وكیــــل كلیــــة اآلثــــار لشــــئون الدراســــات العلیــــا والبحــــوث مــــن  -١٣

   .م١٦/١٠/٢٠١٢ م إلى١/٨/٢٠١٢
  .م٧/١٠/٢٠١٣مساعد رئیس جامعة القاهرة لشئون المدن الجامعیة من  -١٤
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منذ فترة  تقریر موجز عن ما تم إنجازه: تابع ثانیًا  
   إنتخابي وتعییني عمید الكلیة

 :  م١/٧/٢٠١٣م وحتى ٣/١١/٢٠١١في  
 

  :تطویر البرامج الدراسیة بمرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا على النحو التالي
 .ولى من لیسانس إلى بكالوریوسغییر مسمى منح الدرجة الجامعیة األت - 
 .تغییر نظام الدراسة إلى نظام الساعات المعتمدة - 
 .استحداث قسم جدید ألول مرة بجامعة القاهرة وهو قسم اآلثار الیونانیة الرومانیة - 
) ٦(ح عددها مع البرامج الثالثة السابقة لیصبباللغة العربیة جدیدة  برامج ) ٣(استحداث  - 

برامج متمیزة باللغة اإلنجلیزیة ألول مرة خالل العام الجامعي ) ٦(فضًال عن استحداث 
 .م ٢٠١٣/٢٠١٤القادم 

 .للهیئة القومیة لضمان الجودة واإلعتماد التقدم إلى مشروع السیكاب - 
، واعتمادها من مجلس وضع المعاییر األكادیمیة لمرحلة البكالوریوس والدراسات العلیا - 

 .م٢٧/٣/٢٠١٣لجامعة بتاریخ ا
تغییر نظام الدراسة في الدراسات العلیا إلى نظام الساعات المعتمدة ومن ثم تطویر  -

دبلومًا جدیدًا ) ١٢(دبلومات وفقًا لهذا النظام مع إستحداث ) ٧(الدبلومات القائمة وعددها 
دبلومات ) ٧+ (وفق نظام الساعات المعتمدة ومنها دبلوم الدراسات الیونانیة الرومانیة 

 : على النحو التاليوذلك دبلومات مهنیة  ) ٤(متخصصة و 
  دبلوم آثار شبه الجزیرة والخلیج العربي*
  دبلوم آثار البحر المتوسط*
  دبلوم آثار المشرق اإلسالمي * 
  دبلوم آثار المغرب واآلندلس*
  دبلوم ترمیم وصیانة اآلثار العضویة *
  العضویة دبلوم ترمیم وصیانة اآلثار غیر *
  ) دبلوم الترمیم المعماري والحفاظ على المباني والمواقع اآلثریة *

   :وهي كالتاليدبلومات مهنیة ) ٤(استحداث عدد     - 
  .دبلوم الحفائر*   
  .دبلوم الخطوط المصریة القدیمة والقبطیة*   
  .دبلوم إدارة المواقع اآلثریة*   
  .Lecture course on Egypt through Agesدبلوم *   
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    :حیث تهدف هذه الدبلومات المهنیة إلى
توفیر فرص التنمیة المهنیة لخریجي كلیات اآلثار وأقسام اآلثار بكلیات اآلداب   ·

ألعمال ومهام یتطلبها سوق العمل وتوفیر وٕاعداد فرص التأهیل المهني للحاصلین 
  . على الدرجة الجامعیة األخرى في مجاالت أخرى تخصصیة یتطلبها سوق العم

في تخصصات اآلثار المختلفة باإلضافة إلى ) ماجستیر ١٤(بلغ عدد برامج الماجستیر        - 
جامعة كولون األلمانیة في تخصص علوم  –برنامج ماجستیر مشترك مع كلیة العلوم 

  .البیئة اآلثریة 
  .في تخصصات اآلثار المختلفة) دكتوراه ١٤(بلغ عدد برامج  الدكتوراه    - 
 .)م٢٠١٣دور مایو (على نتائج الفرق الدراسیة ألول مرة بالكلیة  لباركوداتطبیق نظام  - 
 .میكنة األداء بین اإلدارات المختلفة وٕاعداد قاعدة بیانات - 
 . حسن إلى قاعة مؤتمرات محمد زكي/ د.تحویل مدرج السید أ - 
 .تأهیل وتدریب الموظفین - 
 .النشر الدولي - 
 .م٢/٦/٢٠١٣سات اآلثریة باألقصر بتاریخ إنهاء ترخیص إنشاء مبنى الدراالموافقة على  - 
 .تعلیة  مبنى الدراسات المتحفیةالموافقة على  - 
تحفیة موالربط بینه وبین مبنى الدراسات ال) مبنى الربع(تعلیة المبنى الجدید بكلیة اآلثار  - 

 ).جسر(بساباط 
 .إنشاء مركز  لتصویر الكتب والمذكرات الجامعیة - 
 .إنشاء ورشة لتجلید الكتب - 
 .الموسم الثقافي للكلیةل وتنشیط تفعی - 
بالكلیة ألول مرة وذلك بالتعاون مع  م الثقافي لقسم اآلثار اإلسالمیةالموسإستحداث  - 

 .الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة بمدینة نصر 
أربعة "( ٩٤٠٠٠"زیادة وتنمیة موارد الكلیة عن طریق إقامة معارض وقد تم إدخال مبلغ   - 

 ).مصریًا خالل هذا العام وتسعون ألف جنیهاً 
زیادة وتنمیة موارد مركز صیانة اآلثار بالكلیة عن طریق مشروعات الصیانة والترمیم  - 

 .داخل الجامعة وخارجها
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 والمنح الدراسـیة الجوائز العلمیة( :ثالثًا 
 وإحتفالیـات والدروع وشـھادات التقـدیر

 ) :صاحب السیرة تكریم 
ــة تكــریم وشــهادة تقــدیر وجــا - ــدكتورإحتفالی ــة مــن األســتاذ ال محمــد / ئزة مالی

كــوني أول دفعــة مصــطفى نجیــب بقبــة وخانقــاه الســلطان الغــوري بالغوریــة ل
العمـــارة (علـــى تقـــدیر امتیـــاز فـــي مـــادة  م ولتفـــوقي وحصـــولي١٩٨٠مـــایو 

  .م١٤/١٠/١٩٨٠، وذلك في )اإلسالمیة
ار بـالمجلس لجنـة التـاریخ واآلثـ منالجائزة األولى في التاریخ واآلثار اإلسالمیة  -

 . ١٥/٤/١٩٨٩،في  ع.م.ج –، وزارة الثقافة األعلى للثقافة 

الدراسـیة المقدمـة مـن االتحـاد الـوطني الیابـاني بالتعـاون علـى المنحـة الترشیح  -
هیریامـا ، وذلـك فـي / مع منظمة الیونسكو وبتمویل من الرسام الیاباني الـدكتور

موافقــة ( م١٩٩١/١٩٩٢الحریــر عــام  قإطــار مشــروع الدراســة الشــاملة لطــر
 .)م٩/٤/١٩٩١ بتاریخ مجلس الكلیة

المجلس الثقافي البریطاني والمقدمة من معهد اآلثار بلنـدن  الترشیح على منحة -
 .)م١٨/٢/١٩٩٢موافقة مجلس الكلیة بتاریخ ( م١٩٩٢/١٩٩٣عام 

جامعـة الملـك سـعود بالریـاض  –إحتفالیة تكریم وشهادة تقدیر من كلیـة اآلداب  -
انًا بالدور األكادیمي المتمیز والعطـاء المتواصـل ودعـم مسـیرة التقـدم تقدیرًا وعرف

 م ١٠/٥/٢٠٠١العلمي بقسم اآلثار والمتاحف بكلیة اآلداب مؤرخة في 

شــهادة تقــدیر ودرع جامعــة الكویــت مــن جمعیــة أعضــاء هیئــة إحتفالیــة تكــریم و  -
والعطـــاء التـــدریس بجامعـــة الكویـــت تقـــدیرًا وعرفانـــًا للـــدور األكـــادیمي المتمیـــز 

 . ١٣/٥/٢٠٠٣المتواصل بجامعة الكویت مؤرخة في 

الثقـافي العربـي فـي دورتـه من قبل صالون غـازي  وشهادة تقدیر تكریم إحتفالیة -
ـــاء  ـــق / هــــ ١٤٢٨رجـــب  ١١السادســـة عشـــرة مســـاء األربع ـــو  ٢٥المواف یولی

تقـدیرًا وذلـك جـاردن سـیتي بالقـاهرة  –فندق فورسـیزون  –م بقاعة بالزا ٢٠٠٧
ــدور ــداع األثــري و الفنــي واألكــادیمي  لل ــارز فــي مجــال الفكــر التــاریخي واإلب الب
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لقـیم األبـداع وعرفانًا بفضله وتمیزه في مسیرة منظومة الثقافة العربیـة وترسـیخًا 
 . الحر ودافعًا لمزید من التقدم والعطاء

ة إحتفالیة تكریم ووسام ندوة الثقافة والعلـوم التابعـة للـدیوان األمیـرى بـدبي بدولـ -
 .م ٢٧/١٠/٢٠٠٩ یوم الثالثاء الموافق اإلمارات العربیة المتحدة في

حســام كامــل / إحتفالیــة تكــریم ومــنح درع جامعــة القــاهرة مــن األســتاذ الــدكتور  -
بقاعة أحمـد لطفـي السـید بحضـور السـادة نـواب رئـیس الجامعـة رئیس الجامعة 

حــد الموافــق ووكــالء كلیــات الجامعــة لشــئون التعلــیم والطــالب ، وذلــك یــوم األ
 .م٢٠/١١/٢٠١١

احتفالیة تكریم وشهادة شكر وتقدیر من مركز دراسات العـالم اإلسـالمي بجامعـة  -
آل البیــت بالمملكــة األردنیــة الهاشــمیة للمشــاركة فــي نجــاح فعالیــات المــؤتمر 

» صورة العـالم اإلسـالمي فـي كتـاب سـیاحت نامـه آولیـا جلبـي«: الدولي بعنوان 
كـانون أول ٢٠-١٨هــ الموافـق ١٤٣٢محـرم  ٢٥-٢٣والمنعقد فـي الفتـرة مـن 

 .في رحاب جامعة آل البیت بالمفرق. م٢٠١١)دیسمبر(

ــك  - ــة ، وذل ــز المصــري للدراســات السیاســیة والتنموی ــریم مــن المرك ــة تك " احتفالی
تحرصون دومًا على القیام به علـى تقدیرًا لدوركم الثقافي التنویري المتمیز الذي 

تشـهد بـه الهیئـات والمؤسسـات الحكومیـة المختلفـة  أكمل وجه وهو الدور الـذي
ـــــوطن أو خارجـــــه ـــــوم" ســـــواء فـــــي داخـــــل ال ـــــك ی  ١٤ اء الموافـــــقألربعـــــا وذل

بجاردن  شارع أوزوریس ١١٠١ م بمقر المنتدى الثقافي المصري٢٠١٢نوفمبر
 .سیتي بالقاهرة

ــى أفضــل  - ــاهرة كمشــرف عل ــل جامعــة الق ــدیر مــن قب ــة تكــریم وشــهادة تق إحتفالی
بقاعــة االحتفــاالت الكبــرى بجامعــة القــاهرة یــوم االحــد ، وذلــك وراه رســالة دكتــ

 .م٢٠١٠/٢٠١١م على مستوى الكلیة للعام الجامعي ٤/١١/٢٠١٢الموافق 

شــهادة تقــدیر ودرع المــؤتمر الــدولي األول لعصــور مــا قبــل التــاریخ فــي الــوطن  -
-١٥جامعـــــة القـــــاهرة فـــــي الفتـــــرة  -العربـــــي الـــــذي عقدتـــــه كلیـــــة اآلثـــــار

 .م١٩/١٢/٢٠١٢
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وشـــهادة تقـــدیر مـــن جمعیـــة الـــوادي المقـــدس بســـانت كـــاترین احتفالیـــة تكـــریم  -
محافظــة جنــوب ســیناء للمشــاركة فــي مهرجــان ســانت كــاترین لــدعم وتنشــیط 

 .م ٢٠١٣مارس  ٢٣السیاحة بالمحافظة یوم السبت الموافق 

 احتفالیة تكریم وشهادة تقدیر للمساهمة في نجاح الدورة التدریبیة التي عقـدتها -
ــات  الكلیــة لتــدریب أعضــاءها مــن هیئــة التــدریس والهیئــة المعاونــة علــى التقنی
الحدیثــة المســتخدمة فــي مجــال البحــث والنشــر العلمــي وذلــك فــي إطــار التعــاون 

جامعة القاهرة وقسـم اآلثـار المصـریة القدیمـة بجامعـة تـوبنجن -بین كلیة اآلثار
، وذلـك یـوم االثنـین  م٢٠١٣أبریـل  ٤مـارس إلـى  ٢٤األلمانیة فـي الفتـرة مـن 

 .م٤/٤/٢٠١٣الموافق 

جامعـة المنیـا للمشـاركة  –تقدیر مـن قسـم التـاریخ بكلیـة اآلداب  شكر و شهادة -
في إنجـاح فعالیـات نـدوة المـذكرات الشخصـیة والسـیر التـي أقامهـا قسـم التـاریخ 

 .م٢٠١٣أبریل  ١٧و ١٦یومي الثالثاء واألربعاء الموافق 

جامعــة القــاهرة –كلیــة اآلثــار  ســالمیة إلآلثــار اقســم ا مــنشــهادة شــكر وتقــدیر  -
سمینار االثار اإلسالمیة الذي یقیمه للمشاركة الفعالة والجهود المخلصة لنجاح 

القسم بالتعاون مع الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة بمقر الجمعیة ، وذلـك 
 .م١٨/٥/٢٠١٣یوم السبت الموافق 

  
ریسیة الخبرة األكادیمیة والتد( :رابعًا  -

:( 
قام صاحب السیرة بتدریس العدید من المواد والمقررات التـي تغطـي غالبیـة مقـررات 

فــي ) مقــررًا بــاللغتین العربیــة واإلنجلیزیــة ٥١(التــاریخ والحضــارة واآلثــار اإلســالمیة 
وجامعـة ) الجامعة األم وبفرعیها آنذاك الفیوم وبنـي سـویف( جامعة القاهرة  كل من

( بكلیـات اآلثـار و اآلداب والسـیاحة والفنـادقوجامعة الكویـت الملك سعود بالریاض 
ومــن هــذه وتلــك كــل ) ا س ومرحلــة الدراســات العلیــ=Ù مرحلــة اللیســانس أو البكــالور 

  :من
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 .)كویتجامعة ال –كلیة اآلداب (الحضارة العربیة اإلسالمیة  -١

جامعــــة  -كلیــــة اآلداب) (باللغــــة اإلنجلیزیــــة(الحضــــارة العربیــــة اإلســــالمیة  -٢
 ).كویتال

جامعـة الملـك  -كلیـة اآلداب(أثر الحضارات القدیمة في الحضـارة اإلسـالمیة  -٣
 ).بالریاض سعود

ـــدول اإلســـالمیة وحضـــارتها  -٤ ـــاریخ ال ـــة اآلداب(ت ـــك ســـعود  -كلی جامعـــة المل
 ) .بالریاض

 . )جامعة القاهرة –كلیة اآلثار وكلیة اآلداب ( اآلثار والحضارة اإلسالمیة -٥

جامعـــة  –قســـم اللغـــة العربیـــة بكلیـــة اآلداب (میة الفنـــون والحضـــارة اإلســـال -٦
 ) .القاهرة

 .السنة التمهیدیة للماجستیر ) موضوع خاص(تاریخ إسالمي  -٧

  تـــاریخ مصـــر منـــذ الفـــتح العربـــي اإلســـالمي حتـــى نهایـــة العصـــر الفـــاطمى  -٨
  ).فرع الخرطوم  –جامعة القاهرة ( 

 .تاریخ الدولة األمویة -٩

 .تاریخ الدولة العباسیة  -١٠

 .لمشرق اإلسالمي تاریخ ا -١١

 . تاریخ المغرب اإلسالمي -١٢

  .تاریخ مصر اإلسالمیة  -١٣
  .تاریخ األیوبیین والممالیك  -١٤
  .تاریخ العثمانیین  -١٥
 .التطور والتغیر الثقافیان  -١٦

 .م ٢٠٠٨أكادیمیة طیبة ) الفصل الدراسي الصیفي(تاریخ إسالمي  -١٧

  .رسالة قصیرة ومنهج بحث  -١٨
  ).اإلنجلیزیة اللغة ( نصوص أثریة بلغة أوربیة حدیثة  -١٩
  .علم اآلثار  -٢٠
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  .فن المتاحف والحفائر اآلثریة -٢١
  .اآلثار االسالمیة في شرق أفریقیا وغربها  -٢٢
  .الفنون الزخرفیة اإلسالمیة -٢٣
  ).خالل العصرین األموي والعباسي ( العمارة اإلسالمیة المبكرة  -٢٤
  .العمارة العثمانیة -٢٥
  .العمارة االسالمیة في المغرب واألندلس -٢٦
  .اإلسالم والعصر األموي العمارة في صدر  -٢٧
  .العمارة العباسیة -٢٨
  .الفن والعمارة في المشرق اإلسالمي -٢٩
  .الفن والعمارة في المغرب واألندلس -٣٠
  .العمارة اإلسالمیة في العصرین األیوبي والمملوكي -٣١
  .العمارة السلجوقیة والعثمانیة  -٣٢
  ).موضوع خاص ( عمارة إسالمیة  -٣٣
  .أصول العمارة اإلسالمیة  -٣٤
 .میةالفنون اإلسال -٣٥

جامعــة القــاهرة  -لبــة قســم اللغــات الشــرقیة بكلیــة اآلدابالفنــون اإلیرانیــة لط -٣٦
  ).م١٩٩٢/١٩٩٣(

  ).موضوع خاص ( فنون إسالمیة  -٣٧
  .اثر الفنون االسالمیة في أوربا  -٣٨
  .فنون الكتاب والتصویر عند المسلمین -٣٩
 .كتابات اسالمیة  -٤٠

  . الخط العربي  -٤١
 .المسكوكات االسالمیة -٤٢

 .الفن القبطي  -٤٣
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ــــالفیوم ( مصــــر القبطیــــة آثــــار  - ٤٤ ــــا  –كلیــــة الســــیاحة والفنــــادق ب الدراســــات العلی
 ) .م ٢٠٠٤/٢٠٠٥

 .عمارة إسالمیة ورسم معماري -٤٥

 .العمارة اإلسالمیة خالل العصر المملوكي  -٤٦

مـن الفـتح اإلسـالمي حتـى أواخـر القـرن ) ١(العمارة في المشـرق اإلسـالمي  -٤٧
 .م ١٥/ هـ ٩

ر الصـــفوي والقاجـــاري بـــإیران العصـــ) ٢(العمـــارة فـــي المشـــرق اإلســـالمي  -٤٨
ـــاله بأســـیا الوســـطى والعصـــر العثمـــاني والعصـــر  والعصـــر الشـــیباني ومـــا ت

 .المغولي الهندي في الهند وباكستان وبنجاالدیش 

 .العمارة في مصر خالل العصر العثماني وعصر محمد على وأسرته  -٤٩

 .تاریخ الفن  -٥٠

 .العمارة اإلسالمیة في العصرین الفاطمي واألیوبي  -٥١
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ــًا خا ــاریة و (:مس ــرة اإلستش ــرة  الخب الخب
واإلسـھامات المیدانیة واالكتشافات اآلثاریـة 

 : )والقومیةالوطنیة 
الخبــرات العالمیــة فــي الحفــاظ علــى التــراث اإلنســاني بــدول  المشــاركة مــع -

 .)م١/٩/١٩٩٢موافقة مجلس الكلیة بتاریخ ( الكومنولث
ـــادالت  - ـــة المع ـــة –استشـــاري لجن ـــى  قطـــاع الدراســـات األدبی ـــالمجلس األعل ب

  .م٣/١١/٢٠١١من  للجامعات
خبیـــر متمیـــز بوحـــدة الترجمـــة والنشـــر الـــدولى للعلـــوم االجتماعیـــة بجامعـــة  -

 .م ٢/٢/٢٠١٠من ) في تخصص اآلثار اإلسالمیة(القاهرة 

مكتـــب  –الیونســـكو (منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربیـــة والعلـــم والثقافـــة  رخبیـــ -
داد الدراســة اإلستشــاریة لمشــروع إلعــ) الیونســكو العــراق فــى عمــان بــاألردن

 .م٢٧/٨/٢٠٠٩منذ ترمیم وصیانة الروضة العسكریة بسامرا 

مكتب الیونسـكو  -الیونسكو (تربیة والعلم والثقافة خبیر منظمة األمم المتحدة لل -
والقیام بمهمة رسـمیة إلـى بغـداد وسـامرا ضـمن إطـار  )العراق في عمان باألردن

والتـرمیم فـي المام العسكري وٕانشاء كلیـة اآلثـار مشروع إعادة بناء سامرا مرقد ا
 .م ٧/٦/٢٠٠٩-١سامرا والنجف وذلك في الفترة من 

لالسـهام مـع ) تـونس) (االلكسـو(خبیر المنظمة العربیة للتربیة والثقافـة والعلـوم  -
الكتــاب المرجــع فــي تــاریخ «آخــرین فــي تــألیف الموســوعة العربیــة الموســومة بـــ

ــة ــ» األمــة العربی ــي  د صــدرت، وق ــدات ، ا ٧الموســوعة ف ــونس لال مجل كســو ، ت
 .م ٢٠٠٦

) المملكــة المغربیــة –الربــاط (للتربیــة والثقافــة والعلــوم االیسیســكو منظمــة خبیــر  -
إلعــداد مشــروع متحــف االیسیســكو االفتراضــي لعواصــم الثقافــة اإلســالمیة حــول 
معالم اآلثار في مدینة اإلسكندریة في العصور اإلسالمیة ضمن مشـروع متحـف 

الثقافـة اإلســالمیة حــول معـالم اآلثــار فــي مدینــة االیسیسـكو االفتراضــي لعواصــم 
اإلسكندریة في العصور اإلسالمیة ضمن مشـروع متحـف االیسیسـكو األفتراضـي 
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لآلثــار والفنــون اإلســالمیة فــي الــدول األعضــاء باالیسیســكو فــي إطــار االحتفــاء 
 .م ٢٠٠٨اإلسالمیة لعام باإلسكندریة عاصمة للثقافة 

خبیر االیسیسـكو لتأهیـل األطـر العاملـة فـي مجـال حمایـة التـراث الثقـافي ضـمن  -
ــدورة التدریبیــة التــي نظمتهــا االیسیســكو والجمعیــة الوطنیــة المصــریة  أعمــال ال

 .م ٢٠٠٨أبریل  ١٠-٥للتربیة والعلوم والثقافة بالقاهرة في الفترة 

فنیـــة الموســـومة خبیـــر االیسیســـكو العـــداد الموســـوعة اإلســـالمیة المعماریـــة وال -
 .، الرباط ، االیسیسكو» ةالتراث المعماري وفنون الزخرفة اإلسالمی«بـ

اإلشراف ومراجعة الترجمة وٕاعداد وتجهیـز وٕاخـراج النسـخة العربیـة لكتـاب كنـوز  -
متحـف الفـن اإلسـالمي والـذي طبــع بالجامعـة األمریكیـة بالقـاهرة وذلـك بمناســبة 

ر األمــین العــام للمجلــس األعلــى لآلثــار مئویــة متحــف الفــن اإلســالمي طبقــًا لقــرا
 .م ١٢/١١/٢٠٠٨بتاریخ  ٢٨٨٨رقم 

عضــو لجنــة الخبــراء لفحــص القطــع اآلثریــة المهربــة أو المزیفــة أو المســروقة  -
 . بالمجلس األعلى لآلثار المصریة ووزارة العدل المصریة

الرائــد األول للتفســیر الشــهیر ) م١٩٩٥عــام ( اكتشــاف قبــة الجــالل المحلــي   -
  .رآن الكریم المعروف بتفسیر الجاللین وهي من العصر المملوكي الجركسيللق

هـــ ١٤١٧موســم (االشــتراك فــي حفــائر الربــذة اإلســالمیة قــرب المدینــة المنــورة   -
ــة اآلداب  مــع فریــق العمــل بقســم) م ١٩٩٦/ ــاحف، بكلی ــار والمت جامعــة  -اآلث

 . الملك سعود

المیة بمنطقة الحطابـة بحـي الـدرب رئیس بعثة الحفائر األثریة لقسم اآلثار اإلس -
  .األحمر بالقاهرة

التدریبیة المكثفة على أعمال الحفـائر والتـرمیم لطلبـة كلیـة  المشرف على الدورة -
ـــرة مـــن  ـــار فـــي الفت ـــى ٣١/١/٢٠٠٩اآلث ـــالمركز العلمـــي ١٢/٢/٢٠٠٩م إل م ب

 .لآلثار بالقنطرة شرق طبقا التفاقیة التعاون العلمي مع المجلس األعلى لآلثار

وزارة الداخلیــة مــن أجــل  –ألمــن االتعــاون مــع مركــز بحــوث الشــرطة بأكادیمیــة  -
تحقیـــق رســـالة المركـــز وتـــدعیم أنشـــطته دعمـــا لمســـارات العمـــل الـــوطني وذلـــك 
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بالمساهمة في إعـداد وتوثیـق بانورامـا التطـور التـاریخي لـزي الشـرطة علـى مـر 
 .العصور 

ة اإلقلیمیـة حـول توثیـق التـراث خبیر اإلیسیسكو المؤطر ألعمـال الـدورة التدریبیـ -
اإلســـالمي باســـتخدام وســـائل التكنولوجیـــا الحدیثـــة التـــي عقـــدتها اإلیسیســـكو 
بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمیة بـالخرطوم بجمهوریـة السـودان فـي الفتـرة 

 .م٢٤/٥/٢٠١٢-٢٠من 

 .الثقافي للمنظمة العالمیة للكتاب اإلفریقیین واألسیویین بالقاهرةالمستشار  -

 .العلمي للمنظمة العالمیة للكتاب اإلفریقیین واألسیویین بالقاهرةالمستشار  -

  ).جریدة مصر والعالم(كاتب صحفي وعضو بالمجلس األعلى للصحافة  -
 

 

عضویة ومقرر العدید من اللجـان فـي (:اً دسسا
التعلـیم والطـالب مجال تطـویر قطـاع شـئون 

، وقطـاع اآلداب بـالمجلس األعلـى  )بالجامعة
وقطــاع معاھــد الســیاحة واآلثــار  عــاتللجام

 :بوزارة التعلیم العالي

-٥-٧م إلـى ٢٠٠٥-٢-١٤وكیل كلیة اآلثار لشئون التعلیم والطالب مـن  -
 .)ست سنوات( م٢٠١١

ــار مــن  - ــة بكلیــة اآلث -٥-٧م إلــى ٢٠٠٨-٩-١مستشــار األنشــطة الطالبی
 .م٢٠١١

عـام الجـامعي م إلـى ال١٩٩٥رائد الجمعیة العلمیة لآلثار مـن العـام الجـامعي  -
 .م٢٠١١

-٥-٧أقـــدم وكیـــل لشـــئون التعلـــیم والطـــالب علـــى مســـتوى الجامعـــة حتـــى  -
 .م٢٠١١

عضــو ومقــرر لجــان تطــویر وتعــدیل اللــوائح الداخلیــة بكلیــات جامعــة القــاهرة  -
 :بمرحلة البكالوریوس واللیسانس في الكلیات التالیة 

 كلیة اآلداب -

 .كلیة دار العلوم  -
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 .كلیة اإلعالم -

 . كلیة الهندسة -

 .كلیة الزراعة -

 .كلیة الطب -

 .كلیة التجارة -

 .عضو لجنة تطویر ومیكنة قطاع شئون التعلیم والطالب بالجامعة  -

ــــاهرة - ــــات جامعــــة الق ــــة مشــــروع الشــــهادة المصــــاحبة بكلی ــــرر لجن ــــي  مق ف
 .م٤/٧/٢٠١٠

عضو ومقرر العدید من اللجان في مجال تطـویر وتعـدیل اللـوائح واسـتحداث  -
بمرحلتـي اللیســانس والدراسـات العلیــا ) لـیم مفتــوحتع -نظــامي(بـرامج جدیـدة 
 .بالجامعات المصریة واآلثار بكلیات اآلداب

جامعـة القـاهرة -إنشـاء برنـامج تـابع لقسـم التـاریخ بكلیـة اآلدابمقرر لجنـة  -
فــــــي ) التــــــاریخ اإلنســــــاني وحضــــــارة العــــــالم(بــــــالتعلیم المفتــــــوح بعنــــــوان 

 .م١٧/١٠/٢٠١٠

جامعـة  -قسـم اللغـة الیابانیـة بكلیـة اآلدابمقرر لجنـة إنشـاء برنـامج تـابع ل -
ــــوان ــــوح بعن ــــالتعلیم المفت ــــاهرة ب ــــة: (الق ــــة كلغــــة أجنبی ــــة الیابانی ــــي ) اللغ ف

 .م١٧/١٠/٢٠١٠

عضــو اللجنــة الفرعیــة المنبثقــة عــن مجلــس جامعــة القــاهرة لدراســة مشــروع  -
إنشاء فرع لجامعة القاهرة بمنابع النیل في منطقـة البحیـرات العظمـى وتقـدیم 

ر بما انتهى إلیه الدراسة من مقترحات وآراء طبقًا لقرار مجلس الجامعـة تقری
 .م٢٨/١٢/٢٠١١بجلسته بتاریخ 

جامعــة القــاهرة بإنشــاء برنــامج  –عضــو لجنــة دراســة مقتــرح كلیــة العلــوم  -
  . م١٩/١٢/٢٠١٢التعلیم المفتوح باسم علوم وتقنیات البیئة في 
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لجــان ھیئــة المكتــب بقطــاع اآلداب بــالمجلس 
 :على للجامعات المصریةاأل

ــى عضــو  - ــالمجلس األعل ــة قطــاع األداب ب ــة عــن لجن ــة المنبثق ــة الفرعی اللجن
ــة لدرجــة الماجســتیر  ــدیل الالئحــة الداخلی ــي تع للجامعــات للدراســة والنظــر ف

ــــة االداب ــــراث الثقــــافي الغــــارق بكلی ــــة والت ــــار البحری جامعــــة  -لمركــــز اآلث
 .اإلسكندریة

 للدراسـة والنظـر فـي عـن لجنـة قطـاع اآلدابعضو اللجنـة الفرعیـة المنبثقـة  -
جامعة قنا على كلیة اآلثار بقنا  -تطبیق الئحة الدراسات العلیا بكلیة اآلداب

 .م٣١/١٢/٢٠١١بتاریخ 

عضو اللجنة الفرعیة المنبثقة عن لجنة قطاع اآلداب للدراسة والنظر وٕابـداء  -
مـن قسـم ) المتـاحف الحفائر األثریة وٕادارة(الرأي في برنامج التعلیم المفتوح 

 .م١٨/٢/٢٠١٢جامعة كفر الشیخ بتاریخ  –كلیة اآلداب  –اآلثار 

مقــرر اللجنــة الفرعیــة المنبثقــة عــن لجنــة قطــاع اآلداب بــالمجلس األعلــى  -
للجامعات المصریة لتعدیل خطة الدراسة واالمتحـان بقسـمي اآلثـار والفلسـفة 

 .م١٠/٤/٢٠١٢جامعة طنطا بتاریخ  -بكلیة اآلداب

عــن لجنــة قطــاع االداب بــالمجلس األعلــى اللجنــة الفرعیــة المنبثقــة مقــرر  -
للجامعات للدراسة والنظـر فـي معادلـة درجـة الماجسـتیر فـي علـم المصـریات 
ــــاریخ  ــــاهرة بت ــــة بالق ــــة األمریكی ــــا الجامع ــــي تمنحه ــــة الت والدراســــات القبطی

 .م١٤/٧/٢٠١٢

األعلــى  مقــرر اللجنــة الفرعیــة المنبثقــة عــن لجنــة قطــاع االداب بــالمجلس -
 –للنظر في الالئحة الداخلیـة الجدیـدة لكلیـة اآلثـار بقنـا للجامعات المصریة 

ـــــة اللیســـــانس  ـــــوادي لمرحل ـــــوب ال ـــــة جن ـــــا جامع ـــــاریخ والدراســـــات العلی بت
 .م٨/٩/٢٠١٢

مقــرر اللجنــة الفرعیــة المنبثقــة عــن لجنــة قطــاع اآلداب بــالمجلس األعلــى  -
بجامعـة سـوهاج مـع تطبیـق للجامعات المصریة للنظر في إنشاء كلیة اآلثار 
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جامعــة القـــاهرة ومـــدى تـــوافر اإلمكانیـــات  –الالئحــة الداخلیـــة لكلیـــة اآلثـــار 
 .م٨/٩/٢٠١٢بتاریخ المادیة والبشریة 

مقــرر اللجنــة الفرعیــة المنبثقــة عــن لجنــة قطــاع اآلداب بــالمجلس األعلــى  -
جامعـــة  –للجامعـــات المصـــریة للنظـــر فـــي الالئحـــة الداخلیـــة لكلیـــة اآلداب 

 .م٨/٩/٢٠١٢قازیق مرحلة الدراسات العلیا بتاریخ الز 

ــة قطــاع اآلداب  - ــة المنبثقــة عــن لجن ــة الفرعی ــى ابــعضــو اللجن لمجلس األعل
 -للجامعات للنظر في إمكانیة بدء الدراسات العلیا بقسم اآلثـار بكلیـة اآلداب

ـــق  ـــى أن تطب ـــا ومـــدى تـــوافر االمكانـــات المادیـــة والبشـــریة عل جامعـــة المنی
ــار بكلیــة اآلدابالالئحــة الدر  ــاریخ  -اســیة لقســم اآلث جامعــة عــین شــمس بت

 .م١٠/١١/٢٠١٢

ــى  - ــالمجلس األعل ــة قطــاع اآلداب ب ــة المنبثقــة عــن لجن ــة الفرعی عضــو اللجن
للجامعات للنظـر فـي مـدى إمكانیـة إضـافة برنـامج الماجسـتیر المهنـي إلدارة 

ــــاللغتین العرب ــــد ب ــــي عــــن بع ــــیم اإللكترون ــــالمي بنظــــام التعل ــــراث الع ــــة الت ی
واالنجلیزیة إلى الالئحة الداخلیة لمعهد الدراسات والبحوث اإلفریقیة بجامعـة 

 .م١٠/١١/٢٠١٢القاهرة بتاریخ 

ــى  - ــالمجلس األعل ــة قطــاع اآلداب ب ــة المنبثقــة عــن لجن ــة الفرعی عضــو اللجن
ثناء جمعـة / للجامعات إلبداء الرأي في الشكوى المقدمة من السیدة الدكتورة

ســاعد بقســم اآلثــار المصــریة بكلیــة اآلثــار بقنــا لإلفــادة الرشــیدي األســتاذ الم
حول تخصص سیادتها ومدى أحقیتها في تدریس المواد الواردة في الشكوى 

 .م١٠/١٢/٢٠١٢من عدمه بتاریخ
  

ــار  ــیاحة واآلث ــد الس ــاع معاھ ــان قط لج
 : بوزارة التعلیم العالي

اآلثـــار عـــن لجنـــة قطـــاع معاهـــد الســـیاحة و مقـــرر اللجنـــة الفرعیـــة المنبثقـــة  -
لدراسة إمكانیة إدراج بعـض األقسـام فـي دبلـوم المـدارس الثانویـة الصـناعیة 
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ــادق ) ٥-٣( ــة للمعهــد العــالي للســیاحة والفن ســنوات ضــمن الالئحــة الداخلی
 .م١٠/١٢/٢٠١٢سكندریة بتاریخ إلا –وترمیم اآلثار بأبي قیر 

ار مقـــرر اللجنـــة الفرعیـــة المنبثقـــة عـــن لجنـــة قطـــاع معاهـــد الســـیاحة واآلثـــ -
للتحقق والتحقیق في موضوع الشكوى المقدمة ضـد المعهـد العـالي للسـیاحة 

ــــات والتصــــحیح ) البطــــران( ــــالهرم بخصــــوص نظــــام االمتحان ــــة ب بالمریوطی
 .م١٠/١٢/٢٠١٢وكراسات اإلجابة بتاریخ 

  
عضــویة المجــالت والحولیــات (  :ًا◌ً ســابع

والدراســات العلمیــة المرتبطــة بــالبحوث 
 ) الثاریة التاریخیة والحضاریة وا

 .جامعة القاهرة  –عضو الهیئة اإلستشاریة لمجلة كلیة اآلثار  -

ــة التــي یصــدرها مركــز  - ــات مركــز البحــوث التاریخی ــر حولی ــة تحری عضــو هیئ
 . جامعة القـاهرة –البحـوث والدراسـات التاریخیة بكلیة اآلداب 

لیـة عضو هیئة تحریر المجلة الدوریة لمركز البحوث والدراسات التاریخیة بك -
 .جامعة القاهرة  –اآلداب 

عضـــو الهیئـــة اإلستشـــاریة العلمیـــة لمجلـــة أبجـــدیات التـــي تصـــدرها مكتبـــة  -
 .اإلسكندریة بجمهوریة مصر العربیة 

عضــــو اللجنــــة اإلستشــــاریة العلمیــــة للمجلــــة المصــــریة لآلثــــار اإلســــالمیة  -
 –وزارة الثقافـة  –التي یصدرها المجلـس األعلـى لآلثـار ) مشكاة ( والقبطیة 

 .جمهوریة مصر العربیة 
  

والمجـــالس اللجـــان  عضـــویة( : اً ثامنـــ
البحثیـــة والمراكز والھیئـــات العلمیـــة

  ) :واإلستشـاریة
عضو أصیل باللجنة العلیا إلختیار القیادات من الدرجة الممتـازة بـوزارة الدولـة لشـئون  -

ادر بتـاریخ م الصـ٢٠١٢لسـنة ) ٢٧٣(اآلثار طبقًا لقرار وزیر الدولة لشـئون اآلثـار رقـم 
  .م٢٠/٦/٢٠١٢
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عضـو لجنـة حصـر حجـج وأوقـاف وممتلكـات جامعـة القـاهرة وتجمیـع مسـتنداتها طبقـًا  -
  .م٢٩/١١/٢٠١٢بتاریخ ) ١١٩٣(لقرار رئیس الجامعة رقم 

    عضو هیئة مكتب لجنة قطاع اآلداب بالمجلس األعلى للجامعات بوزارة التعلـیم العـالي  -
  .بجمهوریة مصر العربیة     

قطــاع معاهــد الســیاحة واآلثــار بــوزارة التعلــیم العــالي بجمهوریــة مصــر عضــو لجنــة  -
  .العربیة

  جمهوریــة  -عضــو مجلــس إدارة المجلــس األعلــى لآلثــار بــوزارة الدولــة لشــئون اآلثــار -
  .مصر العربیة    

بـــالمجلس األعلـــى للشـــئون اإلســـالمیة وزارة والعلـــوم عضـــو لجنـــة التـــاریخ والحضـــارة  -
  .ع.م . األوقاف ج 

( عضو لجنة برنامج ضمان الجودة للدراسات األثاریة بالمجلس األعلي للجامعات  -
  ) . قطاع اآلداب 

ــــــــةعضــــــــو  - ــــــــة األ  لجن ــــــــوزارة الثقاف ــــــــة ب ــــــــى للثقاف ــــــــالمجلس األعل ــــــــار ب    –ث
  .ع . م . ج 

عضــو العدیــد مــن لجــان تطــویر وتعــدیل اللــوائح الداخلیــة بكلیــات جامعــة القــاهرة  -
الهندسة والزراعـة واللیسانس كاآلداب ودار العلوم واألعالم و  لمرحلة البكالوریوس

ـــن  م ، ولجنـــة تطـــویر ومیكنـــة قطـــاع شـــئون التعلـــیم والطـــالب ١٤/٢/٢٠٠٥م
 .بالجامعة 

 .)م٢٠١١-٢٠٠٥(جامعة القاهرة  –عضو مجلس كلیة اآلثار  -

 .م١٦/١١/٢٠١١جامعة القاهرة من  -رئیس مجلس كلیة اآلثار -

 ٦واآلثـار بجامعـة مصـر للعلـوم والتكنولوجیـا بمدینـة عضو مجلس كلیة السیاحة  -
  .محافظة الجیزة –أكتوبر 

ـــات المتـــاحف  - ـــار و المخطوطـــات ومقتنی ـــز صـــیانة اآلث عضـــو مجلـــس إدارة مرك
 ).م٢٠٠٥-٢٠٠٣(بجامعة القاهرة 

ــاحف مــن  - ــات المت ــار والمخطوطــات ومقتنی ــیس مجلــس إدارة مركــز صــیانة اآلث رئ
 .م١٦/١١/٢٠١١
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بجامعـة القـاهرة مـن التابعة إلدارة التكافل االجتماعي  لمنافذ یا لالعللجنة العضو  -
  .م ٣٠/١٢/٢٠٠٨

 عضو مجلس إدارة مشروع كشف تزویر اللوحات الزیتیة بجامعة القاهرة  -

عضو الهیئة العلمیة اإلستشاریة ورئیس قسم العمارة اإلسالمیة في مركـز الكـون  -
 .م ١٠/٥/٢٠٠٦للثقافة واإلبداع بمكة المكرمة منذ 

ـــــراغبین - ـــــار الســـــادة ال ـــــة إمتحـــــان وزارة الســـــیاحة المصـــــریة إلختب   عضـــــو لجن
  وذلــــــك إلمتحــــــان مــــــادة اآلثــــــار ( فــــــي مزاولــــــة مهنــــــة اإلرشــــــاد الســــــیاحي 

 .م ٢٠٠٥منذ عام ) اإلسالمیة 

ــود دول  - ــار لوف ــي مجــال اآلث ــة ، ف ــة الثالث ــدورة التدریبی ــة المنظمــة لل ــیس اللجن رئ
جامعــة القــاهرة بالتعــاون  –نظمتهــا كلیــة اآلثــار التــي ) دولــة مولــدوفا(الكومنولـث 

مــع الصــندوق المصــري للتعــاون الفنــي مــع دول الكومنولــث والــدول اإلســالمیة 
م إلـــــى ١٢/٢/٢٠٠٥واألوروبیـــــة والـــــدول المســـــتقلة حـــــدیثًا فـــــي الفتـــــرة مـــــن 

 .م ٢٣/٢/٢٠٠٥

 .ع.م.وزارة الثقافة ج –عضو لجنة جوائز الدولة بالمجلس األعلى للثقافة  -

 .الجوائز بجامعة القاهرة مجلس عضو -

عضــو لجنــة إعــداد ســیناریو العــرض المتحفــي لقصــر الســكاكیني األثــري الــذي  -
قــرار (خصــص لیكــون متحــف لتــاریخ الطــب المصــري بــالمجلس األعلــى لآلثــار 

 ).م٥/٨/٢٠٠٨بتاریخ  ١٨٩٨األمین العام للمجلس األعلى لآلثار رقم 

ــة الخاصــة بإعــداد ســینار  - ــة العلمی یو العــرض المتحفــي لمتحــف عضــو اللجن
القــاهرة التاریخیــة بــاألزهر والجــاري إنشــاؤه بالتعــاون مــع مؤسســة األغاخــان 

ـــى لآلثـــار رقـــم (للثقافـــة  بتـــاریخ  ٢٠٣٠قـــرار األمـــین العـــام للمجلـــس األعل
 ) .م١٩/٨/٢٠٠٨

عضـــو المجمـــع اإلنتخـــابي لجامعـــة القـــاهرة إلنتخـــاب رئـــیس الجامعـــة مـــن  -
 .م٣/١١/٢٠١١



٢٢ 
  

كلة لدراســة مشــروع إعــادة دهانــات قبــة الجامعــة وغســل عضــو اللجنــة المشــ -
م الصـادر ٢٠١٢لسـنة ) ٩٨٦(مبنى القاعة طبقًا لقرار رئیس الجامعـة رقـم 

 .م٤/٩/٢٠١٢بتاریخ 

رئیس المؤتمر الدولي األول لعصور ما قبل التاریخ في الوطن العربـي الـذي  -
ـــار  ـــة اآلث ـــه كلی ـــرة مـــن  –نظمت ـــي الفت ـــة القـــاهرة ف ر دیســـمب ١٩-١٥جامع

 .م٢٠١٢

طبقـًا لقـرار مجلـس الجامعـة التنسـیق الحضـاري لجامعـة القـاهرة عضو لجنة  -
 .م١٩/٣/٢٠١٣من     بجلسته رقم      بتاریخ 

عضــو لجنــة دراســة البروتوكــول الموقــع بــین المجلــس األعلــى لآلثــار ووزارة  -
الثقافــة بشــأن مراكــز اإلبــداع المخصصــة لــبعض البیــوت األثریــة مــع وضــع 

خصـــیص وٕاعـــادة إســـتغالل األمـــاكن األثریـــة طبقـــًا لقـــرار ضـــوابط مناســـبة لت
  .م٢١/٢/٢٠١٣مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار بجلسته بتاریخ 
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واإلتحــادات  تیــاالجمععضــویة :(اً تاســع
 )العلمیة

  .و الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة بالقاهرةـعض -

  .و اتحاد المؤرخین العرب بالقاهرةـعض -
  بجامعة الملك سعود بالریاض یة للدراسات األثریةو الجمعیة السعودـعض -
 .بجامعة الملك سعود بالریاض  و الجمعیة التاریخیة السعودیةـعض -

 
 ) :اإلشراف والمناقشة ( :اً عاشر

جامعـة  -كلیـة اآلثـار  االشراف على العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه فـي -
وجامعـة اإلسـكندریة ة القـاهرة بجامعـومعهد البحوث والدراسات اإلفریقیـة  القاهرة

وجامعــة  وجامعــة جنــوب الــوادي وجامعــة المنیــا وجامعــة الفیــوم وجامعــة حلــوان
بالریـاض   وجامعـة الملـك سـعودوجامعة األزهر من الجامعـات المصـریة  أسیوط

  .من الجامعات العربیة وجامعة الكویت 
بكلیـــات اآلداب و  وراةـاالشتراك في مناقشة العدید من رسائل الماجستیر والدكت  -

  :وذلك على النحو التالي  وجامعة الملك سعودفي جامعة القاهرة اآلثار 
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 بیان: أوالً 
  برسائل الماجستیر الممنوحة  

  محمد حمزة / تحت إشراف األستاذ الدكتور 
  ) جامعة القاھرة –كلیة اآلثار (  - ١

  تاریخ المناقشة  تاریخ التسجیل  عنوان الرسالة  االسم  م
١  
  

أشـــــرف ســـــید محمـــــد 
  البخشونجي حسن

  

دراســـة أثریـــة للكنـــائس الباقیـــة بمدینـــة 
  .ملوي في العصر اإلسالمي 

  م١١/٢/١٩٩٣
  

  

١١/٣/١٩٩٥  
  

  

٢  
  

ـــــد  ســـــامي صـــــالح عب
  المالك سالم

التحصینات الحربیة الباقیة بشـبھ جزیـرة 
ـــوبي  ـــي العصـــر األی دراســـة  –ســـیناء ف

  . أثریة معماریة 
  

  م١٠/١٢/٢٠٠٢  م٦/٤/١٩٩٤

٣  
  

ــــد  ــــد ناصــــر محم محم
  عفیفي

  

 دراسـة –القباب اإلسالمیة الباقیة بالدلتا 
  آثاریة معماریة 

  
  م٢٣/١/١٩٩٥

  
  م٣١/٧/١٩٩٦

٤  
  

ــة مصــطفى  ــة عطی فادی
  عطیة

  
  

 عمائر القاھرة الجنائزیة خالل القرن 
 .م دراسة أثریة معماریة١٩/ ھ┎ ١٣

  

  .م١٠/٩/٢٠٠٣  م١٦/٣/١٩٩٦
  

٥  
  
  

  
أمــــاني محمــــد طلعــــت 

  عبد الحمیدإبراھیم 

  
ــي  ــة ف ــة اإلســالمیة الباقی ــوش الكتابی النق
الســاحل الشــرقي اإلفریقــي حتــى القــرن 

الثــــــاني عشــــــر  –الســــــادس الھجــــــري 
  . دراسة أثاریة فنیة مقارنة  –المیالدي 

  

  
  

  م٥/٧/٢٠٠٤

 
 

 .م٩/٤/٢٠٠٩
 
  

محمــــد صــــالح محمــــد   ٦
  عبدالعاطي

أعمال األمیر یوسف كمال الباقیـة بمصـر 
  .عماریة فنیة دراسة آثاریة م –

  م٢٨/٤/٢٠١٠  م١/١١/٢٠٠٤

زینب إسماعیل مرسي   ٧
  طلبھ

اآلثـــــار الباقیـــــة فـــــي شـــــارع رمســـــیس 
بالقاھرة منذ أ扳اخـر القـرن التاسـع عشـر 

دراسـة  -扳حتي منتصـف القـرن العشـرین
  .آثاریة معماریة فنیة

  .م١/٧/٢٠١٠  م١٦/١/٢٠٠٧

شــــیماء عبــــد الفتــــاح   ٨
  محمد عبد الفتاح

ء بالقــــاھرة منــــذ حــــي المنیــــرة 扳اإلنشــــا
نشــأتھ 扳حتــى النصــف األ扳ل مــن القــرن 

  .دراسة آثاریة حضاریة –العشرین 

  م٢٩/٩/٢٠١٠  م١/١٠/٢٠٠٦
  
  

أحمــــد محمــــد یوســــف   ٩
  تعلب

عمــارة األحــواش فــي القــاھرة مــن العصــر 
 -المملوكي إلى نھایة عصـر األسـرة العلویـة

  .آثاریةدراسة حضاریة 

  .م٧/٩/٢٠١١  م١٥/٢/٢٠٠٥

فتحـــــي أمیـــــرة عمـــــاد   ١٠
  محمد السباعي

ـــي أســـطنبول خـــالل  الجـــامع المدرســـة ف
النصف الثاني من القرن العاشر الھجري 

دراسـة آثریـة -السادس عشـر المـیالدي/ 
  .معماریة 扳فنیة

.             م٥/٩/٢٠١١  م٢/١٢/٢٠٠٨



٢٥ 
  

محمد زین الدین محمد   ١١
  زین الدین

  

أبنیــة الســكة الحدیــد فــي مصــر خــالل عصــر 
  .األسرة العلویة

  م٥/٧/٢٠٠٤
  

  م٢/١/٢٠١٣

 

 بیان
  برسائل الماجستیر الممنوحة  

  جامعة الملك سعود بالریاض –كلیة اآلداب  - ٢
  قسم اآلثار 扳المتاحف

  تاریخ المناقشة  تاریخ التسجیل  عنوان الرسالة  االسم  م
١  
  

  -: الماجستیر -:أ扳ال┏ 
عطا هللا بن حمود بـن مزیـد 

 )سعودي الجنسیة( الر扳یلي
.  

  
لتجلیـد اإلسـالمي ، دراسـة التذھیب 扳ا

فنیة لمجموعات المخطوطات األثریـة 
ـــد  ـــك عب ـــي المل المحفوظـــة فـــي مكتبت
العزیــز العامــة 扳جامعــة الملــك  ســعود 

  .扳مركز الملك فیصل بالریاض 

  
العام الجامعي 

١٤١٨-
/ ھ┎ ١٤١٩

١٩٩٧-
  م١٩٩٨

  
 تمت مناقشتھا

 
 
 
 
  

  
٢  

  -: الدكتوراه  -: ثانیا┏ 
 موضـــي محمـــد علـــى البقمـــي

  ).عودي الجنسیةس(

  
ــة فــي  ــداخلي للقصــور الطینی التصــمیم ال

  منطقة نجد دراسة أثاریةتحلیلیة مقارنة

العام الجامعي 
١٤٢٠-
/ ھ┎ ١٤٢١

١٩٩٩-
  م٢٠٠٠

  
  تمت مناقشتھا

 



٢٦ 
  

 بیان
  الممنوحة 扳الدكتوراه المسجلة أ扳  برسائل الماجستیر 

   قسم التاریخ 
  جامعة الكویت - ٣

  تاریخ المناقشة  التسجیلتاریخ   عنوان الرسالة  االسم  م
١  
  

  -: الماجستیر -:أ扳ال┏ 
آمنــــــة فیـــــــر扳ز عبـــــــد اهللا 

  )كویتیة الجنسیة(

الحرف 扳الحرفیون فـي مصـر 扳الشـام 
ـــالل العصـــر المملـــوكي الجركســـي  خ

  )م١٥١٧-١٣٨٢/ ھ┎٩٢٣┎٧٨٤(

١١/٤/٢٠٠٦
  م

م٥/١/٢٠١٠
.  

 
 بیان

   قسم التاریخ برسائل الماجستیر الممنوحة 
  جامعة الجزائر -半ثارالمعھد الوطني ل - ٤

  تاریخ المناقشة  تاریخ التسجیل  عنوان الرسالة  االسم  م
١  
  

  -: الدكتوراه -:أ扳ال┏ 
ــــي  ــــز العرب ــــري (لقری جزائ

مشـرف مشــار拔  -)الجنسـیة
ز 扳معــز. دمــن الخــارج مــع 

  عبد الحق

ـــــة  ـــــاء التقلیدی خصـــــائص مـــــواد البن
ــــارة ،  ــــي العم ــــا ف بالصــــحراء 扳أثرھ

  منطقة بو سعادة نموذجا┏ 

    م٢٥/١/٢٠٠٩

 
 بیان:  ثانیاً 

  الممنوحة   الدكتوراهبرسائل 
  محمد حمزة / تحت إشراف األستاذ الدكتور 

  ) جامعة القاھرة –كلیة اآلثار (  - ١

تاریخ   عنوان الرسالة  االسم  م
  التسجیل

تاریخ 
  المناقشة

جمـــال صـــفوت ســـید   ١
  حسن

العمائر الدینیة في غـرب األناضـول إبـان 
دراسة أثریة )  البكوات( عصر األمارات 

  . معماریة فنیة 

  م١/٧/٢٠٠٩  ١٨/٥/٢٠٠٤

النقوش الكتابیة على اآلثار المنقولة فـي   نیرة رفیق جالل   ٢
المغرب األقصى خالل عصري السـعدیین 

ـــن  ـــویین م ـــى ١٥١٠/ ھـــ┎扳٩١٦العل م إل
ــــــة ١٧٨٩/ ھــــــ┎١٢٠٤ م دراســــــة آثاری
  .مقارنة

  م١١/٥/٢٠١٠  م١٨/٤/٢٠٠٦

ــي طــرابلس الغــرب  النقــوش  سھام عبد هللا جاد  ٣ الشــاھدیة ف
إبان العصرالعثماني األ扳ل 扳العصر القـره 

م ١٨٣٥┎ـ١٥٥١/ ھ┎١٢٥١┎٩٥٨مانلي 
  دراسة فنیة أثریة

  م٢٠/٩/٢٠١٠  م١٨/١٠/٢٠٠٦

ــــد   ٤ ــــا ســــالم أحم جمان
ـــــــات  ـــــــة (د扳یك أردنی

عمــارة المــزارات 扳المقامــات الباقیــة فــي 
العصــر  اإلســالمي دراســة اآلردن خــالل 

  م١/١١/٢٠١٠  م٢٣/٤/٢٠٠٨
  



٢٧ 
  

    ریة 扳فنیة آثریة معما  )الجنسیة
غــدیر دردیــر عفیفــي   ٥

  خلیفھ
القصـــور بمحافظـــة الفیـــوم خـــالل القـــرن 
الثالـــث عشـــر 扳الربـــع األ扳ل مـــن القـــرن 

القـــرن التاســـع / الرابـــع عشـــر الھجـــري 
ــة القــرن العشــرین المــیالدي  عشــر 扳بدای

  .دراسة أثریة فنیة 

  م٣/٤/٢٠١١  م١٥/٤/٢٠٠٨

ـــد جـــالل   ٦ طـــارق محم
  ن عبد الحمیدالدی

ــة فــي شــمال ســوریة  التحصــینات الحربی
/ ھــ┎٩٢٢-٦٥٨خــالل العصــر المملــوكي 

دراسة تحلیلیة مقارنة . م١٥١٦-١٢٦٠
.  

  .م٨/٩/٢٠١١  .م١٩/١٠/٢٠٠٥

عبــد هللا فھــد اللبابــدة   ٧
  ).أردني الجنسیة(
  

العمائر الدینیة الباقیة في األردن من 
العصرین المملوكي 扳العثماني دراسة أثریة 

   .ماریة مقارنةمع

  .م١٨/١/٢٠٠٩
  

  .م٩/٥/٢٠١٢

ــــف   ٨ ــــد خل ایمــــن محم
الشـــــــواھین العمـــــــر 

  )أردني الجنسیة(

النقوش الكتابیة على العمائر الباقیة بشرق 
األردن من العصر األیوبي إلى العصر 

  .العثماني دراسة أثریة فنیة 

  م١٤/٦/٢٠١٢  م٢٥/٢/٢٠١٠

فادیة عطیھ مصطفى   ٩
  عطیھ 

بمحافظة الجیزة من لباقیة األدیرة 扳الكنائس ا
القرنین الثامن عشر 扳التاسع عشر 

دراسة أثریة معماریة فنیة  –المیالدیین 
  مقارنة

  م١٣/٣/٢٠١٣  م١٩/١٠/٢٠٠٥

ســــامي صــــالح عبــــد   ١٠
  المالك سالم

القالع الحربیة بشبھ جزیرة سیناء 扳حد扳دھا 
دراسة  –في العصرین المملوكي 扳العثماني 

  .أثریة معماریة

    م٢٣/٩/٢٠٠٣

 



٢٨ 
  

 بیان: ًا الثث
  بالرسائل المسجلة تحت

  محمد حمزة / إشراف األستاذ الدكتور 
   )جامعة القاھرة  –كلیة اآلثار (  - ١

  تاریخ التسجیل  عنوان الرسالة  االسم  م
  
١  

  -: الماجستیر -:أ扳ال┏ 
  مامإیمان سعد إمام إ

  
  .الفن المملوكي  البخاریة فيزخرفة 

  

  
  م٢٣/١٢/٢٠٠٣

  
٢  

  
  د حماد حسن جملونكریم أحم

دراسة أثاریة فنیة  –قصر السلطانة ملك بالقاھرة 
  .مقارنة

  

  
  م١٧/١١/٢٠٠٤

  
٣  

  
  

  
  محمد عبد الشكور أبو زید عطیھ

  
  

عمارة الترب الباقیة بمدینة أسطنبول خالل 
 –القرنین العاشر 扳الحادي عشر الھجریین 

دراسة  -السادس عشر 扳السابع عشر المیالدیین
  فنیة مقارنةآثریة معماریة 

  
  .م١٤/٤/٢٠٠٩

  
  

  
٤  
  

  

  
  ھبھ عبد الحمید شحاتھ

  
  

  

عمارة البنوك بوسط القاھرة من النصف الثاني 
للقرن التاسع عشر إلى النصف األول من القرن 

  .العشرین

  
  م١٠/١١/٢٠١٠

  
  
  

٥  
  
  

  
  

  

  محمد أبو سیف عبد العظیم
  
  

  
  

 –التحف الخشبیة العثمانیة بعمائر إستانبول الدینیة 
  .سة أثریة فنیة مقارنة درا

  
  م١١/٢٠١١/  ٢٤

  
  

٦  
  

  

  

  ھناء أحمد فؤاد مصطفى
  

  

  

المقتنیات الفنیة بقصر األمیرة فاطمة إسماعیل 
  .دراسة أثریة فنیة -بالمتحف الزراعي بالدقي

  
  م١١/٢٠١١/  ٢٤

  
  
  

٧  
  
  

  
  إیمان زھدي محمد زكي

  )كویتیة الجنسیة(
  

  
حف طارق التحف المعدنیة اإلسالمیة المحفوظة بمت

  .دراسة أثاریة فنیة مقارنة  –رجب بالكویت 
  

  
  م١٤/٦/٢٠١٢

  

٨  
  

  

  ھشام عبد الحفیظ خلیل عبد الرحمن
  
  

عمارة الفنادق في القاھرة الخدیویة خالل فترة 
م والربع األول من  ١٩النصف الثاني من القرن 

  .م دراسة أثریة معماریة فنیة ٢٠القرن 

  
  .م٢٠/٢/٢٠١٣

  
  
  
  

٩  
  

  
  عبد الرحیم عليسمر سید 

  

  
الزوایا واألضرحة بمدینة فاس في العصر 

  .اإلسالمي دراسة أثاریة معماریة مقارنة

  
  .م٢٠/٢/٢٠١٣

  
١٠  

  
  ھند سلیمان الحسیني سلیمان

  
التحصینات الدفاعیة بمدینة فاس في عصري 

  األشراف السعدیین والعلویین

  
  م٢٠/٢/٢٠١٣



٢٩ 
  

  دعاء صالح سعد خالد  ١١
مانیة الباقیة بمدینة أستانبول من عمارة األسبلة العث

م حتى الربع األول من ١٦/ ھـ١٠أواخر القرن 
  م دراسة أثریة معماریة وفنیة ٢٠/ھـ ١٤القرن 

  م٢٢/٥/٢٠١٣

عمائر غازي خسرو بك الباقیة بسراییفو دراسة   أیة عبد العزیز إبراھیم  ١٢
  م٢٢/٥/٢٠١٣  أثریة معماریة وفنیة

  محمد أحمد بھاء الدین  ١٣
نشآت التجاریة العثمانیة الباقیة بمدینة أستانبول الم

دراسة أثریة  –م  ١٨/ ھـ ١٢حتى أواخر القرن 
  معماریة وفنیة

  م٢٢/٥/٢٠١٣

  
١  

  
  

  -: الدكتوراه  -: ثانیا┏ 
  

  مصطفى جابر محمد مصطفى
  
  

  
  

الصور الشخصیة اإلیرانیة في ضوء مجموعة 
دراسة أثریة فنیة  –جدیدة بدار الكتب المصریة 

  .قارنة م

  
  م١٩/١٠/٢٠٠٥

  
٢  

  
  

  

  رحاب بیومي عبد الحافظ بیومي
  
  

  

التأثیرات الفنیة األوروبیة على المدرسة المغولیة 
دراسة . م١٨٥٨ـ١٥٢٦/ ھـ١٢٧٤ـ٩٣٢الھندیة 

  آثاریة فنیة

  .م١٥/١٠/٢٠٠٩

  

٣  
  

  

  

  أماني محمد طلعت إبراھیم خلف
  

  

  

ي النقوش الكتابیة الوقفیة المملوكیة الباقیة بمدینت
  .دراسة آثاریة فنیة –دمشق وحلب 

  
  

  م٢٥/٢/٢٠١٠
  

  
٤  

  
  

  

  
  )لیبي الجنسیة(إبراھیم سالم نویجي 

  
  
  
  

  
التطور العمراني لمدینة غات اللیبیة في العصر 

  .اإلسالمي

  
  .م١٠/٣/٢٠١٠

  
  

٥  
  

  
سوري (محمد عبد القادر منصور  

  )الجنسیة

  
الخوانق والتكایا الباقیة بدمشق من العصرین 

دراسة أثریة  -ي الجركسي والعثمانيالمملوك
  .معماریة 

  

  
  .م٣/٢٠١١/ ١٧

  

  
  
٦  

  

  
  

  زینب إسماعیل مرسي طلبھ
  

  
التطور العمراني لحي الموسكي وباب الشعریة حتى 

دراسة آثاریة  –نھایة عصر األسرة العلویة 
  .حضاریة

  
  م٢٤/١١/٢٠١١

  
  

  
  

٧  
  
  

  
  

  شیماء عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
  

  
اني للجانب الجنوبي الشرقي لحي التطور العمر

السیدة زینب حتى النصف األول من القرن 
  .دراسة آثاریة حضاریة -العشرین

  م٢٤/١١/٢٠١١
  
  
  



٣٠ 
  

  
  
  

٨  
  
  

  
  .محمد صالح محمد عبد العاطي

  

  
الطرز المعماریة والفنیة لعمائر حي مصر الجدیدة 

  .م٢٠/ھـ١٤إبان النصف األول من االقرن 
  

  

  م٢٤/١١/٢٠١١
  

  
  

٩  
  

  
  

  
  

عراقي (ناراس إسماعیل خضر 
  ).الجنسیة

  
العناصر المعماریة والنقوش الزخرفیة في العمائر 
العثمانیة الباقیة في إقلیم كوردستان العراق خالل 

  .م دراسة أثریة معماریة فنیة١٩٢٠-١٧٠٠
  

 م٢٤/١١/٢٠١١
  

١٠  
  
  

  أمیرة عماد فتحي محمد السباعي
  
  

  
أثاریة معماریة المساجد العثمانیة في بلغاریا دراسة 

  فنیة مقارنة
  

 م٩/٥/٢٠١٢

أردني (محمد إبراھیم كریم الخوالدة   ١١
  )الجنسیة

أسقف العمائر اإلسالمیة بخانیة خیوة في القرنین 
  م٢٠/٢/٢٠١٣  .م دراسة أثاریة فنیة١٩-١٨/ ھـ ١٣-١٢

  وائل أحمد السعید محمد خطاب  ١٢
 التأثیرات اإلسالمیة على بعض العمائر في الوالیات
 –المتحدة األمریكیة تطبیقاً على نماذج في نیویورك 

  .سان فرانسیسكو ، دراسة أثاریة مقارنة  -شیكاغو
  م٢٢/٥/٢٠١٣

 أو الممنوحة الرسائل المسجلة  -٢
  الدراسات األفریقیةالبحوث 扳معھد  –بقسم التاریخ 

  جامعة القاھرة  

تاریخ   عنوان الرسالة  االسم  م
  التسجیل

تاریخ 
  المناقشة

  
١  
  

  -: الماجستیر -:أ扳ال┏ 
  

ــــدین حــــافظ  رانیــــا صــــالح ال
  مصطفى

  
  
  

مدینة مراكش في العصـر السـعدي دراسـة 
  . م ١٦٥٨ – ١٥٥٣تاریخیة أثریة 

  
  

  م٢٠/٧/٢٠٠٤

  

٢  
  
  

  
  بسمة محمد أحمد سلیم

  

  
النشاط التجـاري فـي المغـرب األقصـى فـي 

/ ھـ┎ ٨٦٩ – ٦١٠( عھد د扳لة بني مـرین 
  ) .م ١٤٦٥ – ١٢١٣

  
  م١٤/٢/٢٠٠٦

  

  
٣  

  
  
     

  
  طلب حسن عبد اللطیف طلب

  

  
 - ١٨٨١مدینة أم درمان في عھد المھدي 

    .م دراسة تاریخیة أثریة١٨٩٨

  
  م١٤/٥/٢٠٠٦

  



٣١ 
  

  
  
١  

  -: الدكتوراه  -:ثانیا┏ 
  

  جمال أحمد حداد رشوان  

  
  

ــة فــي طــرابلس الغــرب فــي  المنــازل األثری
 –العصـــرین العثمـــاني األ扳ل 扳القرمـــانللي 

  .یة أثریة دراسة تاریخ

  
  

  م٢٢/٤/٢٠٠٨

  

 
 أو الممنوحة الرسائل المسجلة  -٣

  بكلیة السیاحة 扳الفنادق  –بقسم اإلرشاد السیاحي 
  جامعة الفیوم  

 تاریخ  تاریخ التسجیل  عنوان الرسالة  االسم  م
   المناقشة

  
١  

  -: الماجستیر -:أ扳ال┏ 
  أحمد محر扳س

  
التطــور العمرانــي لحــي مصــر 

扳ل الجدیــدة خـــالل النصـــف األ
  .من القرن العشرین

    م١١/١٠/٢٠٠٦
  

 

 أو الممنوحة لرسائل المسجلةا -٤
  بكلیة السیاحة 扳الفنادق  –بقسم اإلرشاد السیاحي  

  جامعة اإلسكندریة  

تاریخ   تاریخ التسجیل  عنوان الرسالة  االسم  م
  المناقشة

  
١  

 الماجســــــتیر -:أ扳ال┏ 
:-  

  عمر扳 مسعد 

  
اني التكایا في مصر خالل العصـر العثمـ

ــــــي  ــــــة "  扳محمــــــد عل دراســــــة آثاری
  "حضاریة سیاحیة  

  
  م ٢٢/١١/٢٠٠٨

  

 

 أو الممنوحة الرسائل المسجلة  -٥
  بقسم طباعة المنسوجات 扳الصباغة 扳التجھیز ┎ بكلیة الفنون التطبیقیة 

  حلوان   جامعة 

  تاریخ المناقشة  تاریخ التسجیل  عنوان الرسالة  االسم  م
  
١  

  -: الدكتوراه  -:ثانیا┏ 
شاھیناز علي / لمھندسة ا

  عبد الحمید  

  
ــة المعاصــرة  التصــمیمات الطباعی
ـــن  ـــث المســـتمدة م ألقمشـــة التأثی
القیم التشكیلیة لتصمیمات أشـغال 
ــــــي الفــــــن  ــــــة ف المعــــــادن المكفت

  "اإلسالمي  

  
  م ١٠/٦/٢٠٠٧

  

 أو الممنوحة الرسائل المسجلة -٦
  )يقسم اللغات الشرقیة فارس(جامعة أسیوط   -اآلداببكلیة 



٣٢ 
  

  جامعة جنوب الوادي -اآلثار بقنا  扳بكلیة 

  تاریخ التسجیل  عنوان الرسالة  االسم  م
  
١  

  -: الدكتوراه -:أ扳ال┏ 
كلیـة (إسماعیل الطـواب محمد نجوى 
  )جامعة قنا–اآلثار 

  
الثالث في القرن وإستانبول القاھرة  مدینتي مآذن

دراسة "المیالدي التاسع عشر / عشر الھجري 
  "أثریة مقارنة

  
  م ٩/٦/٢٠٠٨

  
١  

  -:الماجستیر: ثانیا┏ 
الحسین حسن عبد اللطیف السـید أبـو 

  عمیرة
  )جامعة أسیوط  –كلیة األداب (

  
دا خالمصطلحات األثریة في معجم لغت نامة دھ

  )دراسة معجمیة(

  
  م٢/١٢/٢٠١٢

 أو الممنوحة الرسائل المسجلة -٧
  بقسم اللغة التركیة 扳آدابھا 

  )  فرع البنات(كلیة الدراسات اإلنسانیة  
  جامعة األزھر 

تاریخ   عنوان الرسالة  االسم  م
  التسجیل

تاریخ 
  المناقشة

  
١  

  -: االدكتوراه -:ثانیا┏ 
ـــــد  ـــــى عب صـــــباح عل

  الشافي الطباخ 

  
الكتابات التركی炳ة العثمانی炳ة عل炳ى أس炳بلة أس炳تانبول 
دراس炳炳ة أثری炳炳ة وأدبی炳炳ة م炳炳ع ترجم炳炳ة الكت炳炳ابین األول 

ألورج炳炳ون  والث炳炳اني م炳炳ن سلس炳炳لة أس炳炳بلة أس炳炳تانبول
  .باریش تا 

  
١٨/٥/

  م٢٠٠٨

  
  م١٧/٧/٢٠١٢

 أو الممنوحة الرسائل المسجلة -٨
  اإلرشاد السیاحيبقسم 

  جامعة المنیا –السیاحة 扳الفنادق كلیة  

  تاریخ المناقشة  تاریخ التسجیل  عنوان الرسالة  االسم  م
  
١  

  -: الماجستیر -:أ扳ال┏ 
ثر扳ت فتحي األزھـري 

  عبد الصمد 

  
اریـــة علــى عمـــائر القـــاھرة الكتابــات التذك

یـــة  اإلســـالم فـــي حقـــل االرشـــاد الســـیاحي
دراسـة ( بشارع الصـلیبة 扳كیفیـة توظیفھـا

  ) .حضاریة تاریخیة

  
  م٧/٦/٢٠٠٩

  
  م١٧/٤/٢٠١٣

حســــین محمــــد أحمــــد   ٢
  عثمان

الكتاب炳炳ات التذكاری炳炳炳ة عل炳炳炳ى آث炳炳炳ار الق炳炳炳اھرة 
اإلسالمیة بشارع المعز لدین هللا وكیفی炳ة 

  .السیاحي توظیفھا في حقل االرشاد 

    م٧/٦/٢٠٠٩

مصطفى أحمـد متـولي   ٣
  بخیت

مجم炳炳炳ع األدی炳炳炳ان بمنطق炳炳炳ة مص炳炳炳ر القدیم炳炳炳ة 
  .بالقاھرة واستغاللھا األمثل سیاحیا 

    م١٠/١٠/٢٠٠٩



٣٣ 
  

ــــد   ٤ شــــعبان ســــمیر عب
  الرازق محمد

النق炳炳炳炳وش الكتابی炳炳炳炳ة التذكاری炳炳炳炳ة بالعم炳炳炳炳ائر 
 –القبطی炳炳ة واإلس炳炳المیة بمحافظ炳炳ة المنی炳炳ا 

  .تحلیلیة أثریة  دراسة 

    م١٧/١/٢٠١٢

 

 بیان:  رابعاً 
 بالرسائل التي تم فحصھا 扳مناقشتھا

  )قسم اآلثار 扳المتاحف ( جامعة الملك سعود  –كلیة اآلداب  - ١

  تاریخ المناقشة  عنوان الرسالة  االسم  م
  
١  

  -: الماجستیر -:أ扳ال┏ 
  المنیف محمد عبد هللا

  

  
محفـوظ فـي  دراسـة أثریـة فنیـة لمصـحف مبكـر

  طنیة بالریاضمكتبة الملك فھد الو
  

  

  
ھ┎ ٥/٢/١٤١٨

الموافق 
١٠/٦/١٩٩٧  

  
  
٢  

  
  دالل خالد 扳ائل المطرفي

  
دراســـة فنیـــة لــــبعض مخطوطـــات المصــــاحف 
المحفوظــــة فــــي مكتبــــة الملــــك فھــــد الوطنیــــة 

  بالریاض

  
ھ┎ ١٦/٢/١٤١٩

الموافق 
  م١٠/٦/١٩٩٨

  
  جامعة القاھرة –كلیة اآلثار  -٢

  تاریخ المناقشة  عنوان الرسالة  االسم  م
  
١  

  -: الدكتوراه  -: أ扳الُ 
  العربي أحمد رجب

  
دراسة أثاریـة . شارع محمد على بمدینة القاھرة 

  حضاریة

  
  م٣/١٠/٢٠٠٥

  
١  

  -:الماجستیر: ثانیا┏ 
  رحاب بیومي عبد الحافظ بیومي

  
 –زخارف أطر تصاویر المدرسة المغولیة الھندیة 

  .دراسة أثریة فنیة مقارنة

  
  م٦/٥/٢٠٠٩

الحمامــات العامــة فــي مدینــة طــرابلس الشــام فــي   جرسھ محمد محمد حماده   ٢
العصــرین المملــوكي 扳العثمــاني دراســة معماریــة 

  .فنیة

  م٢١/٤/٢٠١١

الكتابیـة فـي منشـآت مدینـة سـمرقند فـي  النقوش  عصام مصطفى خلیلدالیا   ٣
  فرتة حكم التیموریین

  م٧/٤/٢٠١٣

  



٣٤ 
  

  لمنصورةجامعة ا –آلدابكلیة ا -٣
  قسم اآلثار اإلسالمیة

  تاریخ المناقشة  عنوان الرسالة  االسم  م
  
١  

 -:الماجستیر  -: أ扳الُ 
  موسى زھراء بھزادال

  
منشأت السلطان الظاھر جقمق بالقاھرة دراسة 

  م١٤٥٣-١٤٣٨/ ھـ٨٥٧-٨٤٢معماریة -أثاریة

  
  .م١٤/١١/٢٠١٠

ــر ــادي عش ــیم ( :الح ــییوالتعالتحك ات ن
 ) :والمعادالت 

والكتــب للنشــر فــى الــدوریات والمراكــز تحكــیم العدیــد مــن البحــوث والدراســات   - أ
؛ فضــًال عــن الكتــب البحثیــة والمؤسســات العلمیــة فــى مصــر والعــالم العربــى
،وبیانها علــى النحــو المقدمــة لنیــل جــوائز الدولــة التقدیریــة وجــوائز الجامعــة

 :التالي 
  
 

في المجالت  البحوث المحكمة: أوالً 
والحولیات والدوریات المصریة واإلقلیمیة 

 :من قبل صاحب السیرة  لیةوالدو
 )جامعة اإلمارات العربیة المتحدة( : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -١

الكتابات العربیة على اآلثار اإلسالمیة في مدینة دلهي بالهنـد 
جامعـــة اإلمـــارات  –، مجلـــة العلـــوم اإلنســـانیة واالجتماعیـــة 

ــاریخ خطــاب التحكــیم المرســل إلــى رئــیس (لمتحــدة العربیــة ا ت
   ) .م ١/٣/٢٠٠٣تحریر المجلة مؤرخ في 

  
� = ١٥١٧-١٢٥٠/هـــ٩٢٣-٦٤٨أعــالم المكیــات خــالل العصــر المملــوكي -٢

ـــــــــرة العربیـــــــــة  ـــــــــت  –مركـــــــــز دراســـــــــات الخلـــــــــیج والجزی   جامعـــــــــة الكوی
  )م ٢٧/٤/٢٠٠٥خطاب التحكیم في ( 
 

 ) . جامعة الكو : (سعود محمد العصفور . د -٣



٣٥ 
  

تم تحكیم هذا (األلعاب ووسائل التسلیة في العصر المملوكي 
  ) .م١٤/٩/٢٠٠٥البحث خطاب التحكیم بتاریخ 

 
 )جامعة القاهرة(: شادیة الدسوقي عبد العزیز . د -٤

الزخرفــة ،  –الفكــرة  –الســحب واألقمــار رؤیــة جدیــدة األصــل 
، مطبعـة جامعـة ) ٢٠٠٤(العـدد العاشـر  -مجلة كلیة اآلثـار 

  .٩٧-Ù Ÿ Ÿ٢٩ ) م٢٠٠٥(قاهرة ال
 )جامعة حلوان( :عبد المنصف سالم حسن نجم . د -٥

ــرنین الثــاني  ــون فــي الق ــائر والفن ــانیین علــى العم شــعار العثم
وحتــــى إلغــــاء ) م١٩-١٨(عشــــر والثالــــث عشــــر الهجــــریین 

ــار  ــة كلیــة اآلث الســلطنة العثمانیــة ، دراســة أثریــة فنیــة ، مجل
) ) م٢٠٠٥(معـة القـاهرة ، مطبعـة جا) ٢٠٠٤(العدد العاشر 

  . ٢٢٧-١٥٧ص ص 
  

 )جامعة حلوان( :میرفت محمود عیسى  -٦

فن تطعیم التحف الخشبیة بالعاج والعظم والصـدف فـي مصـر 
العـــدد العاشـــر  –فـــي العصـــر العثمـــاني ، مجلـــة كلیـــة اآلثـــار 

  ) ) م٢٠٠٥(، مطبعــــــــــــــة جامعــــــــــــــة القــــــــــــــاهرة ) ٢٠٠٤(
  . ٤٧٢-٤٠١ص ص 

  

 ) :تیر في اآلثار اإلسالمیة وباحث علميماجس(سامي صالح عبد المالك  -٧

قلعــة نخــل علــى درب الحـــاج المصــري بســیناء دراســة أثریـــة 
معماریة جدیدة في ضوء الحفـائر اآلثاریـة ، مشـكاة ، المجلـة 
  المصــــریة لآلثــــار اإلســــالمیة ، المجلــــس األعلــــى لآلثــــار ، 

ـــــــــــــــد األول  –ع . م . ج  -١٤٥ص ص (� = ٢٠٠٦المجل
٢٠٥. ( 



٣٦ 
  

 

 )جامعة القاهرة( :فى حسین رمضان حسین مصط. د -٨

ــــم  ــــن اإلســــالمي  ١٦٣٦١دراســــة للشــــمعدان رق بمتحــــف الف
  بالقـــــاهرة ، مجلـــــة كلیـــــة اآلثـــــار العـــــدد الحـــــادي عشـــــر ، 

  م ٢٠٠٧، مطبعــــــــــة جامعــــــــــة القــــــــــاهرة ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(
  ) . ٥٥-٢٩ص ص (
  

  

 )خبیر اآلثار اإلسالمیة باالیسیسكو( :عبد العزیز صالح سالم . د -٩

ة موحدیة تنشر ألول مرة باسم أمیر المؤمنین أبو دنانیر ذهبی
ـــــؤمنین  ـــــر الم ـــــه أمی ـــــى وابن ـــــن عل ـــــؤمن ب ـــــد الم ـــــد عب   محم
أبو یعقوب یوسف محفوظة بمتحف الربـاط بالمملكـة المغربیـة 

)  ٢٠٠٦-٢٠٠٥(العـدد الحـادي عشـر  –، مجلة كلیة اآلثار 
  .١٦٢-١٢٧ص ص Ÿ = ٢٠٠٧، مطبعة جامعة القاهرة 

  

 )جامعة القاهرة( :على أحمد رجب محمد . د  -١٠

مجلة كلیـة اآلثـار ، العـدد الحـادي ) الالرین(العمالت السلكیة 
  Ÿ = ٢٠٠٧، مطبعــة جامعــة القــاهرة ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(عشــر 

   . ٢٧-١ص ص 
 )جامعة القاهرة( :طه عبد القادر عمارة . د -١١

 –هــ ، مجلـة كلیـة اآلثـار ٨١درهم أموي فرید ضرب الحـرم سـنة  
Ÿ = ٢٠٠٨، مطبعـة جامعـة القـاهرة ) ٢٠٠٧( العـدد الثـاني عشـر

  . ١٤١-١٢٩ص ص 

 )أردني الجنسیة: (عاطف الشیاب  . رائد الشرع ، د. د - ١٢

خـــالل الفتـــرات "تقنیـــات جمـــع المیـــاه فـــي بلـــدة الربـــة فـــي األردن 
  ، دراســـــــــــة تحلیلیـــــــــــة مقارنـــــــــــة " الكالســـــــــــیكیة واإلســـــــــــالمیة

لعــدد مجلــة كلیــة اآلثــار ا) م٢/٦/٢٠٠٧خطــاب التحكــیم بتــاریخ (



٣٧ 
  

ــاني عشــر  ــة القــاهرة ) ٢٠٠٧(الث p � / ٢٠٠٨، مطبعــة جامع
  . ٩٦-٧٧ص 

 )خبیر اآلثار اإلسالمیة باالیسیسكو: (عبد العزیز صالح سالم . د- ١٣

الربــاط : منشــآت الرعایــة االجتماعیــة المرینیــة الباقیــة بالعــدوتین         
  ماریـــــة وفنیـــــة ، مجلـــــة كلیـــــة اآلثـــــار ،وســـــال دراســـــة أثریـــــة مع

� ٢٠٠٨Ÿمطبعـــة جامعـــة القـــاهرة ) ٢٠٠٧(اني عشـــر العـــدد الثـــ  
  . ٢٣٠-١٤٣ص ص  

 
 ) :ماجستیر في اآلثار اإلسالمیة وباحث علمي(سامي صالح عبد المالك - ١٤

، دراسة تاریخیـة آثاریـة معماریـة حصن الفرما العباسي في سیناء
ـــدة ، مشـــكاة المجلـــة المصـــریة لآلثـــار اإلســـالمیة المجلـــس  جدی

ـــــــــــــــار ، ج  ـــــــــــــــى لآلث ـــــــــــــــیم (� Ÿ. م  .األعل   خطـــــــــــــــاب التحك
ـــــــــــــــاریخ  ـــــــــــــــ، ال) م٥/٦/٢٠٠٧بت ـــــــــــــــاني مجل   p م ٢٠٠٧د الث

  . )١٨٩-١٠٩ص ص (
  

 : إبراهیم إبراهیم عامر. د- ١٥

  الربــــــان المفتــــــرى علیــــــه شــــــهاب الــــــدین أحمــــــد بــــــن ماجــــــد ، 
ـــاریخ ( ـــار ، ) م١/١٠/٢٠٠٧خطـــاب التحكـــیم بت ـــة اآلث مجلـــة كلی

p p ٢٠٠٨مطبعــة جامعــة القــاهرة ) ٢٠٠٧(العــدد الثــاني عشــر 
  ) .٢٣-١ص ص (
  

 )جامعة سوهاج( :عبد الناصر یاسین . د-١٦

أثــــر المنشــــآت المعماریــــة فــــي تشــــكیل الفنــــون التطبیقیــــة 
p p ١٤-٩/ هــ ٨-٣اإلسالمیة وزخرفتها خالل الفتـرة مـن ق 

، مجلــــة كلیــــة ) م٣٠/١٢/٢٠٠٧خطــــاب التحكــــیم بتــــاریخ (
قـاهرة ، مطبعـة جامعـة ال) ٢٠٠٧(اآلثار ، العدد الثاني عشر 

٢٠٠٨ p p) ٣٠٣-٢٦١ص ص( .  



٣٨ 
  

  

 )جامعة المنصورة( :عبد اهللا عطیة عبد الحافظ . د-١٧

، مجلـة "دراسة أثریـة معماریـة "جامع أشرف أوغلوفي بیشهر 
تــاریخ خطــاب التحكــیم فــي (جامعــة المنصــورة  –كلیــة اآلداب 

  ) .م٣/٦/٢٠٠٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 جامعة أم القرى )سیةسعودي الجن: (عدنان محمد الحارثي الشریف . د-١٨

 –قائــد قــوة دولــة الممالیــك فــي مكــة المكرمــة : األمیــر الراكــز       
ــــار  ــــة اآلث ــــة كلی ــــث عشــــر  –مجل ــــع(العــــدد الثال   ) تحــــت الطب

  ) .م٥/٦/٢٠٠٨خطاب التحكیم بتاریخ (
  

 )المجلس األعلى لآلثار( :عزة على عبد الحمید شحاته . د-١٩

تــم (ه المنــدثرین ، الوثــائق مصــدرًا لدراســة قصــري نبــروه وتیــر 
تحكیم هـذا البحـث وأنتهـى الحكـم إلـى أنـه غیـر صـالح للنشـر 

  .م ٧/٦/٢٠٠٨خطاب التحكیم بتاریخ ) على اإلطالق
  

 )خبیر اآلثار اإلسالمیة باالیسیسكو: (عبد العزیز صالح سالم -٢٠

تواصل حركة بناء المساجد في العصر األیوبي في ضوء       
المملكة األردنیة الهاشمیة ، المساجد الباقیة في شمال شرق 

قسم  –دراسة أثریة مقارنة ، مجلة التاریخ والمستقبل 
  .التاریخ

  
  

  : یحیي حسن وزیري  /دكتور مهندس  -٢١
المسجد األقصى ام الهیكـل المزعـوم ، دراسـة تحلیلیـة مقارنـة     

ــار  ــة اآلث ــة كلی خطــاب التحكــیم فــي (جامعــة القــاهرة  –، مجل
  ).م١/٨/٢٠٠٨

  
  



٣٩ 
  

  :ئشة التهامي عا.د -٢٢
دراســة ) لــم یســبق نشــرها(فاعیــة دشــكمجیة نســائیة بوســائل     

 –أثریــة ســیاحیة ، المجلــة العلمیــة لكلیــة الســیاحة والفنــادق 
  .م ٧/١٠/٢٠٠٨جامعة الفیوم خطاب التحكیم بتاریخ 

  

  :عبد المنصف سالم حسن نجم . د  -٢٣
ســـراي القطـــوري مـــن أعمـــال الجیـــزة ، دراســـة أثریـــة فنیـــة ،     

  .م ١/٢٠٠٩/  ١٠اب التحكیم بتاریخ خط
  

  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٢٤
مساكن الفقراء ، دراسـات حضـاریة أثریـة ، حولیـات المجلـس     

  .م١٨/٥/٢٠٠٩األعلى لآلثار ، خطاب التحكیم بتاریخ 
  

  :فایزة محمد محمد حسن ملوك  .د  -٢٥
،خطــاب )م١٨٨٢-١٨٠٥(فئــات الحــائزین لألراضــي بــالجیزة     

  .م ١٧/٦/٢٠٠٩التحكیم بتاریخ 
  

  :هبة اهللا محمد فتحي حسن . د  -٢٦
ــزة      وأمــاكن لهــا تــاریخ ، خطــاب ) .. المدینــة اإلســالمیة(الجی

  .م ١٧/٦/٢٠٠٩التحكیم بتاریخ 
  

  :هویدا عبد العظیم رمضان . د  -٢٧
ــى      ــي إل ــتح العرب ــي العصــر اإلســالمي مــن الف ــزة ف ــة الجی مدین

، خطـــــــاب التحكـــــــیم بتـــــــاریخ  نهایـــــــة الدولـــــــة الفاطمیـــــــة
  .م ١٧/٦/٢٠٠٩

  
  



٤٠ 
  

  :شادیة الدسوقي عبد العزیز. د -٢٨
دراسة جدیدة لتحفتـین معـدنیتین مـن الفـن اإلسـالمي بمتحـف     

جامعة القاهرة ، العدد الخامس عشـر ، جامعـة  –كلیة اآلثار 
  .م٢٠١٠القاهرة 

  
  
  

  :شبل عبید . د -٢٩
-٩٤٧(سكة السوریین فـي الهنـد فـي عصـر أبـاطرة المغـول     

ــــي الشــــكل ) م١٥٥٥ -١٥٤٠/ هـــــ ٩٦٢ ــــة ف دراســــة مقارن
والمضـــمون ، مجلـــة كلیـــة اآلثـــار ، العـــدد الخـــامس عشـــر ، 

  .جامعة القاهرة
30- 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 Againste earthquake, Arab Journal for 
the humanities , Academic publication council – University 
of Kuwait 30-6 1432 H/ 2-6 -2011A.D .  

 
   :خالد حامد السید أبو الروس. د -٣١

دراســـة (حـــي  قوصـــون فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر المـــیالدي     
تاریخیة من خالل سجالت محكمة قوصون الشـرعیة حولیـات 

ـــة اآلداب ـــة كلی ـــز البحـــوث والدراســـات التاریخی ـــة  -مرك جامع
  .م١/١٢/٢٠١١خطاب التحكیم بتاریخ ) القاهرة 

  :سعید مغاوري . د -٣٢
ـــدان، مطـــابع بحـــوث ودراســـ     ـــة ، مجل ـــات العربی ـــي البردی ات ف

ــــــار ، مــــــج  ــــــس األعلــــــى لآلث  ٢، مــــــج )م٢٠٠٩( ١المجل
، جــائزة الدولــة التشــجیعیة فــي االثــار اإلســالمیة، ) م٢٠١٠(

  .م٢٠١١المجلس األعلى للثقافة ،



٤١ 
  

  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٣٣
ـــة المشـــرفة ،      ـــة ،طأســـرار الكعب ـــاب الجمهوری ، مـــارس  ٢كت

م، جائزة الدولة التشـجیعیة ، المجلـس األعلـى للثقافـة ٢٠١٠
ƒم٢٠١١.  

  : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٣٤
ــاهرة،      ــة والق ــدس ســنان فــي قونی ــة لعمــائر المهن دراســة مقارن

 ، المجلــــس) مشــــكاة(المجلــــة المصــــریة لآلثــــار اإلســــالمیة 
  .م٢/١/٢٠١٢األعلى لآلثار، خطاب التحكیم بتاریخ 

  
  

  :هناء محمد عدلي حسن. د -٣٥
مــل شــیرین علــى   تطــور رســم شــیرین فــي تصــویر فرهــاد     

فـــي المخطوطـــات األدبیـــة اإلیرانیـــة فـــي  اجوادهـــا بعـــد أن كبـــ
العصرین التیموري والصفوي ، مجلة مركز الدراسات الشـرقیة 

  .م٢٠/٤/٢٠١٢یم بتاریخ بجامعة القاهرة ، خطاب التحك
  

  :إسماعیل أسماء محمد . د -٣٦
األمــن فــي ضــوء التخطــیط العمرانــي لــبعض المــدن اإلســالمیة     

خطـاب التحكـیم . هــ ١٣ -١ومنشأتها المعماریـة مـن القـرن 
  .م٢٣/٦/٢٠١٢بتاریخ 

  
   :أمین عبد اهللا الرشیدي.د .عبد الخالق الشیخه .د -٣٧

السابع الهجـري القرن (یوبي خزاف العصر األ: محمد المقسي    
فــي ضــوء توقیــع ینشــر ألول مــرة  )الثالــث عشــر المــیالدي/ 

  .م٢١/٦/٢٠١٢خطاب التحكیم بتاریخ 



٤٢ 
  

  : عبد الخالق الشیخة. = W أمین عبد اهللا الرشیدي.د -٣٨
ظــــاهرة داغ دل فــــي تصــــاویر المخطوطــــات اإلیرانیــــة خــــالل     

خطــاب . العصــرین التیمــوري والصــفوي ، دراســة أثریــة فنیــة 
  .م ٢١/٦/٢٠١٢التحكیم بتاریخ 

  

   :صالح سالم عبد العزیز . د -٣٩
اإلمــداء النبویــة فــي الدولــة العلویــة بــالمغرب األقصــى دراســة     

  .م٢٣/٦/٢٠١٢خطاب التحكیم بتاریخ . أثریة فنیة 
  

  :عبد العزیز صالح سالم. د -٤٠
دراسة العمارة اإلسالمیة الحربیة على ضفتي نهـر أبـي رقـراق     

خطــاب . بـالمغرب األقصـى فـي العصـرین الموحـدي والمرینـي 
  .م٢٥/٦/٢٠١٢التحكیم بتاریخ 

  

  :عبد العزیز صالح سالم . د -٤١
العمارة المورسكیة في مدینة الرباط عاصمة المملكة المغربیة     

ـــــــة  ـــــــة ومعماری ـــــــاریخ . دراســـــــة آثری ـــــــیم بت خطـــــــاب التحك
  .م٢٧/٦/٢٠١٢

  

42- Dr/ Abdel Aziz Salah Salem : 
                             The Architectural Styles of Islamic Domes 

in Morocco. 
  .م٢٨/٦/٢٠١٢خطاب التحكیم بتاریخ 



٤٣ 
  

  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٤٣
ــن ا     ــة الف ــي لغ ــة للعلــوم إلالمصــطلح ف ــة العربی ســالمي، المجل

جامعـة الكویـت، خطـاب  –اإلنسانیة ، مجلـس النشـر العلمـي 
  .م١٨/١١/٢٠١٢التحكیم بتاریخ 

  
  :محمد عبد القادر منصور -٤٤

ـــارا الســـوریة      ـــدة ق ـــي بل ـــداري ف ـــرس البندق جـــامع الظـــاهر بیب
ـــة ١٢٦٥/هــــ٦٦٤ ـــة معماری ـــات  –م دراســـة أثری ـــز حولی مرك

جامعـة القـاهرة  -كلیـة اآلداب –یخیـة البحوث والدراسات التار 
  ).م١٥/١٢/٢٠١٢خطاب التحكیم بتاریخ (
                           

الكتب المحكمة من قبل صاحب : ثانیًاً◌ 
 :السیرة 

 :عالء الدین عبد العال عبد الحمید  -١

النقوش الكتابیة على شـواهد القبـور اإلسـالمیة فـي العصـرین 
-١١٧١/ هـــــ ٩٢٣-٥٦٧األیــــوبي والمملــــوكي فــــي مصــــر 

مركـــز  –م ، دراســـة فـــي الشـــكل ، مكتبـــة اإلســـكندریة ١٥١٧
   ) .م١٠/٨/٢٠٠٥خطاب التحكیم مؤرخ في (الخطوط 

 )سعودي الجنسیة: (هاني محمد القحطاني . د -٢

العمارة اإلسالمیة ، قراءة تحلیلیـة ألهـم المبـاني التذكاریـة فـي 
یصــل جامعــة الملــك ف –العــالم اإلســالمي ، المجلــس العلمــي 

  ) .م٦/٧/٢٠٠٨خطاب التحكیم مؤرخ في (باإلحساء 
 

 :أحمد عبد الرازق أحمد . د -٣

تاریخ وأثار مصر اإلسالمیة في العصرین األیـوبي والمملـوكي 
ـــوح  ـــیم المفت ـــة عـــین شـــمس  –، التعل ـــت ) م٢٠٠٧(جامع تم

مراجعــة هــذا المقــرر الدراســي وتقییمــه وتحكیمــه لتحویلــه إلــى 



٤٤ 
  

قومي للتعلیم االلكتروني بـالمجلس المركز ال –مقرر الكتروني 
األعلى للجامعات ، وٕانتهى الرأي العلمي إلى قبول المقرر بعد 

  ) . م٢٢/٦/٢٠٠٨خطاب التحكیم بتاریخ (تعدیله 
  

 :مجدي عبد الجواد علوان عثمان . د -٤

ـــي الحضـــارة اإلســـالمیة  ـــة اآلداب  –دراســـات ف جامعـــة  –كلی
مراجعـة هـذا ، تمـت ) م٢٠٠٧/٢٠٠٨(قسـم اآلثـار  –أسیوط 

ــــرر  الدراســــي وتقییمــــه وتحكیمــــه لتحویلــــه إلــــى مقــــرر المق
المركـــز القـــومي للتعلـــیم اإللكترونـــي بـــالمجلس  –إلكترونـــي 

األعلــى للجامعــات ، وٕانتهــى الــرأي العلمــي إلــى رفــض المقــرر 
   ) .م٣/٧/٢٠٠٨خطاب التحكیم بتاریخ (
  

  :شحاته أحمد عبد الرحیم . د  -٥
ت وعـالج وصـیانة ، كلیـة أعمال الجص واإلستنساخ تقنیـا

) م٢٠٠٨(جامعــة الفیــوم  –قســم تــرمیم اآلثــار  –اآلثــار 
  .م١٨/١٢/٢٠٠٨خطاب التحكیم بتاریخ 

  

  :عبد اهللا كامل موسى عبده . د  -٦
العباسیون وآثارهم المعماریة فـي الشـرق ومصـر والمغـرب 

ـــث الهجـــري  ـــة القـــرن الثال ـــى نهای  التاســـع المـــیالدي/ حت
   .م٢٤/١٢/٢٠٠٨خطاب التحكیم بتاریخ 

  
  :نبیل أحمد عبد التواب . د  -٧

 –في فكر وتقنیات صیانة الصـور الجداریـة ، كلیـة اآلثـار 
خطــاب التحكــیم بتــاریخ .م ٢٠٠٨جامعــة جنــوب الــوادي ، 

  .م١٦/١٢/٢٠٠٨



٤٥ 
  

  

  :صالح سلیم طایع .  د -٨  
محاضرات فـي تـاریخ عصـر النبـوة والخالفـة الراشـدة أداب  

� p ٢٠٠٨ة جنـــوب الـــوادي جامعـــ –قســـم التـــاریخ  –قنـــا 
رة اإلســالمیة بكلیــة اآلداب بقنـــا ، مــدرس التــاریخ والحضــا
  .م ٣٠/١٢/٢٠٠٨خطاب التحكیم بتاریخ 

   
 :شیرین صادق محمد الجندي . د  -٩

جامعة عین شمس  –آثار مصر المسیحیة ، التعلیم المفتوح 
  .م ١٢/٣/٢٠٠٩م ، خطاب التحكیم بتاریخ ٢٠٠٨

  

  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -١٠
  وهو غیر  (المساجد األثریة المندثرة في المشاعر المقدسة       

  ، خطاب التحكیم بتاریخ ) صالح للنشر على اإلطالق                      
  .م١٨/٩/٢٠٠٩                     

  

 :فهیم فتحي إبراهیم. د -١١

A دراسة معماریة –لجوقي في بالد األناضول الحمام الس
بكلیة اآلداب المؤتمر الدولي الذي عقده قسم اللغات الشرقیة 

   »التراث في اآلداب الشرقیة«:  جامعة القاهرة حول 
  . م٢٠١٣مارس  ٣١-٣٠الفترة من في 

  
  :لي میوسف إبراهیم الزا. د  -١٢

  اماتها ،  صناعة السیوف في عهد الدولة المملوكیة واستخد      
  جمعیة اتحاد المؤرخین العرب بالقاهرة ، خطاب التحكیم                        
  .م١٠/٥/٢٠١٣بتاریخ                       



٤٦ 
  

  :حنان عبد الفتاح مطاوع . د -١٣
  الخنجر نموذج لتطور صناعة السالح في اآلندلس ، جمعیة        

  بالقاهرة ، خطاب التحكیم في اتحاد المؤرخین العرب                     
  .م١٥/٥/٢٠١٣                   

 

 : البحوث المحكمة للترقیة : ثالثًا 

عضــــاء هیئــــة التــــدریس دیــــد مــــن البحــــوث والدراســــات للســــادة أتحكــــیم الع -
ــــــة لالســــــاتذة المســــــاعدین  ــــــدمین للترقی   واالســــــاتذة ) المشــــــاركین ( المتق

الـیمن، الكویـت، دولـة اإلمـارات  -السعودیة( فى الجامعات المصریة والعربیة
 ).العربیة المتحدة، األردن، سوریا، الجزائر، لیبیا، سلطنة عمان

 

الرسائل التي تم فحصھا للتعیـین أو : رابعًا 
 :المعادلة 

فحص رسائل السادة المتقدمین للتعیین وشغل وظـائف أعضـاء هیئـة  -١
  یـات اآلداب التدریس والهیئة المعاونـة بكلیـة اآلثـار وأقسـام اآلثـار بكل

  .في الجامعات المصریة 

 مـن الجامعـات العربیـة والدكتوراة فحص العدید من رسائل الماجستیر -٢
تمنحهـا كلیـات  التـي والـدكتوراةلمعادلتها لدرجة الماجسـتیر  واألجنبیة

بالجامعــــات المصــــریة ) تخصــــص آثــــار إســــالمیة ( اآلثــــار واآلداب 
   بتكلیــــــــــف مــــــــــن المجلــــــــــس األعلــــــــــى للجامعــــــــــات المصــــــــــریة

  .:وبیانھا على النحو التالي ) إدارة المعادالت ( 



٤٧ 
  

 الـــمـــاجـــــسـتیر: والً أ
اسم المتقدم  م

 للمعادلة
التخصص  الدرجة المطلوب معادلتھا

 المطلوب
 الجامعة والدولة

  أمل محمد علي العطیوي   ١
  )أردنیة الجنسیة(

  ماجستیر في اآلثار اإلسالمیة
جد أحمــد بــن طولــون بنــاء وزخــارف مســ( : موضــوعفــي 

   )م ٨٧٩-٨٧٦/هـ٢٦٥-٢٦٣بالقاهرة 

  الجامعة األردنیة   آثار إسالمیة 
  م ٢٠٠٠

  عادل المبروك المختار الفار  ٢
  )لیبي الجنسیة (     

   ماجستیر في اآلثار اإلسالمیة
مساجد القبیبات بمدینة طرابلس : (في موضوع 

-٩٥٨في العهد العثماني األول ) لیبیا(القدیمة 
دراسة میدانیة "Ù  )م١٧١١-١٥٥١/هـ ١١٢٣

  "تحلیلیة

  جامعة الیرموك  آثار إسالمیة
  األردن 
  م٢٠٠١

  أمل أكرم محمود أبو الهوى   ٣
  )فلسطینیة الجنسیة (    

ـــــــــــــــــــــار اإلســـــــــــــــــــــالمیة    ماجســـــــــــــــــــــتیر فـــــــــــــــــــــي اآلث
التطـور المعمـاري فـي حـارة بـاب النـاظر فـي ( :في موضـوع

ــوكي والعثمــانيالقــدس  ــة  دراســة) فــي العصــرین الممل أثری
  وتاریخیة ومعماریة

  جامعة القدس  آثار إسالمیة
  فلسطین
  م٢٠٠٢
  

  جمانا سالم أحمد دویكات   ٤
  )أردنیة الجنسیة (     

   ماجستیر في اآلثار اإلسالمیة
دراســة نظــام التســقیف فــي العمــارة األمویــة :(فــي موضــوع 

   )نماذج مختارة  –في اآلردن 

  جامعة الیرموك  آثار إسالمیة
  األردن 
  م٢٠٠٢

  منال حاج یوسف   ٥
  ) سوریة الجنسیة (    

ـــــــــــــــــــــار اإلســـــــــــــــــــــالمیة    ماجســـــــــــــــــــــتیر فـــــــــــــــــــــي اآلث
ـــي : (فـــي موضـــوع ـــراث العمران ـــة فـــي الت المنشـــآت التجاری

   )القیساریات في حلب القدیمة أنموذجا: العربي 

  جامعة حلب   آثار إسالمیة
  سوریة 
  م٢٠٠٦

  ةبدعبد اهللا فهد مصلح اللبا  ٦
  ) أردني الجنسیة (    

ــوم اإلجتماعیــة    فــي  تخصــص آثــار –ماجســتیر فــي العل
  :موضوع 

المقرنصــات فــي العمــارة اإلســالمیة فــي مصــر فــي العصــر (
   )دراسة معماریة فنیة مقارنة : المملوكي 

  جامعة مؤتة   آثار إسالمیة 
  األردن   

  م٢٠٠٦

مصطفى عثمان مسعود   ٧
  الحوات

  )لیبي الجنسیة(

ي موضــوع الســرادیب ماجســتیر فــي اآلثــار الكالســیكیة فــ
ــاكومبس(المســیحیة  ــثالث مــن ) كت ــة المــدن ال فــي منطق

  .القرن الثاني حتى القرن السادس المیالدي

كلیة اآلداب  –جامعة المرقب   آثار كالسیكیة
قسم اآلثار الخمس ،  –والعلوم 

  م٢٠٠٦الجماهیریة اللیبیة 

  ویجي إبراهیم سالم ن  ٨
  )لیبي الجنسیة(

ــة القدیمــة بطــرابلس فــي المســاجد اإلســالمیة فــي  المدین
م دراسـة ١٧١١م إلـى ١٥٥١العهد العثمـاني األول مـن 
  أثریة تاریخیة ، ماجستیر

كلیة اآلداب  –جامعة المرقب   أثار إسالمیة
قسم اآلثار الخمس ،  –والعلوم 

الجماهیریة العربیة اللیبیة 
الشعبیة اإلشتراكیة العظمى العام 

  م ٢٠٠٤-٢٠٠٣الجامعي 
 



٤٨ 
  

 ةدكتوراــال: ثانیًا  
اسم المتقدم  م

 للمعادلة
الدرجة المطلوب 

 معادلتھا
التخصص 
 المطلوب

الجامعة 
 والدولة

  عكاشة الدالي  ١
  )مصري الجنسیة (   

  ة في اآلثار المصریةدكتورا  
  : في موضوع 

"Ancient Egypt in 
Medieval Moslem  

Arabic writing  

معهد /  جامعة لندن  آثار مصریة
  اآلثار

  م٢٠٠٣  

  أحمد سامح رمسیس صالح فتوح   ٢
  )مصري الجنسیة (    

  الفلسفة في اآلداب  ةدكتورا
  في علم الثقافة 

  )اآلثار الغارقة ( 
  

جامعة موسكو   اآلثار الغارقة
الحكومیة للثقافة 

روسیا              –والفنون 
  م٢٠٠٥

 
 الندوات والمؤتمرات( :عشر يثانال

 وورش العملرة والموائد المستدی والمحاضرات
والدورات )السیمنار(والحلقات النقاشیة 

صاحب  فیھا التي شارك التدریبیة والتنشیطیة
 ) م ٣١٢٠ -م  ١٩٨٨السیرة من 

  .م١٩٨٨ –القاهرة   –أعمال المؤتمر الدولي الثامن للفن التركي   -١
م للجمعیة المصـریة للدراسـات التاریخیـة ٩٠/١٩٩١محاضرات الموسم الثقافي  -٢

  ).ومرفق ما یفید ذلك(م ٢٤/٢/١٩٩١    وذلك في 
لجنـة التـاریخ واآلثـار بـالمجلس األعلـى  –ندوة المدارس فـي مصـر اإلسـالمیة   -٣

إبریـــل  ٢٥-٢٢للثقافــة باالشــتراك مــع الجمعیــة المصــریة التاریخیــة، القــاهرة 
  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩١

-قسـم التـاریخندوة تاریخ مصر االقتصادي واالجتماعي فـي العصـر العثمـاني،  -٤
  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩٢سبتمبر ٣-١جامعة القاهرة، –كلیة اآلداب 

م للجمعیة المصـریة للدراسـات التاریخیـة ٩٢/١٩٩٣محاضرات الموسم الثقافي  -٥
  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٠/١/١٩٩٣وذلك في یوم 

 قســم اللغــات الشــرقیة-)جیــل الــرواد(نــدوة الدراســات الشــرقیة فــي خمســین عــام  -٦
اكتـوبر ٢٨-٢٦وآدابها باالشتراك مع مركـز الدراسـات الشـرقیة بجامعـة القـاهرة 

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩٣



٤٩ 
  

المسلمون في آسیا الوسطى والقوقاز بین الماضي "المؤتمر الدولي الموسوم بـ  -٧
جامعــة األزهــر ) فــرع البنــات(كلیــة الدراســات اإلنســانیة -والحاضــر والمســتقبل
سـبتمبر ٣٠-٢٨صـالح كامـل لالقتصـاد اإلسـالمي، القـاهرة باالشتراك مع مركز 

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩٣
ـــة اآلداب -٨ ـــة فـــي العصـــور الوســـطى، كلی ـــة والرحال ـــدوة الرحل ـــا، -ن     جامعـــة المنی

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩٣نوفمبر ١-اكتوبر٣٠
  جامعـة عـین شـمس-كلیـة اآلداب-"نحو دورأساسي للدراسات اإلنسـانیة"ندوة   -٩

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩٥اكتوبر ٢٣-٢١القاهرة 
القاهرة  مؤتمر االستشراق وحوار الحضارات، مركز الدراسات الشرقیة بجامعة   -١٠

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩٥اكتوبر ٢٨-٢٦
كلیـة  -ندوة فلسطین عبر عصور التاریخ مركز البحوث والدراسـات التاریخیـة -١١

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩٥مبر نوف٦-٤جامعة القاهرة، -اآلداب
اتحــاد المــؤرخین العــرب بالقــاهرة، -نــدوة بــالد المغــرب وعالقتهــا بالمشــرق  -١٢

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩٧نوفمبر ٢٧-٢٥
ــرة العربیــة  -١٣ ــاریخ الجزی ــدوة ت ــك -ن ــة الســعودیة، جامعــة المل ــة التاریخی الجمعی

. م١٢/٣/١٩٩٨-١١هــــ الموافـــق ١٤/١١/١٤١٨-١٣ســـعود، الریـــاض، 
  ).ومرفق ما یفید ذلك(

كلیــة " الترجمــة ودورهــا فــي تفاعــل الحضــارات"المــؤتمر الــدولي الموســوم بـــ   -١٤
جامعــة األزهــر، القــاهرة ) قســم اللغــة الفارســیة وآدابهــا(الدراســات اإلنســانیة 

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩٨یونیو ٢٥-٢٣
عـــرب اتحـــاد المـــؤرخین ال-نـــدوة أضـــواء جدیـــدة علـــى مصـــادر تـــاریخ العـــرب -١٥

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩٨نوفمبر  ٢٦-٢٤بالقاهرة 
آلثــار، جامعــة نــدوة اآلثــار اإلســالمیة فــي شــرق العــالم اإلســالمي، كلیــة ا -١٦

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩٨دیسمبر ١-نوفمبر ٣٠ القاهرة



٥٠ 
  

كلیــة الدراســات " مصــر فــي اآلداب العالمیــة"المــؤتمر الــدولي الموســوم بـــ  -١٧
  . م١٩٩٩یونیو ٢٤-٢٢جامعة األزهر ) فرع البنات(اإلنسانیة 

الندوة العلمیة المصاحبة لمعرض الخط العربي الذي أقامتـه الهیئـة العلیـا   -١٨
-١٣هــــ الموافـــق ١٤٢٠رجـــب ٦-٤لتطـــویر مدینـــة الریـــاض فـــي الفتـــرة 

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م١٩٩٩اكتوبر ١٥
لـس التعـاون الخلیجـي دول مج"ندوة جمعیة التاریخ واآلثار الموسـومة بــ  -١٩

دارة الملك عبد العزیز بالریاض فـي الفتـرة " تاریخها وآثارها عبر العصور
ومرفــق مــا . (م٢٠٠٠إبریــل ٢٩-٢٧هـــ الموافــق ١٤٢١محــرم ٢٤-٢٢

  ).یفید ذلك
ندوة الرحالت إلى شبه الجزیرة العربیة، دارة الملك عبد العزیـز بالریـاض  -٢٠

 م٢٠٠٠اكتـــوبر ٢٥-٢٢ هــــ الموافـــق١٤٢١رجـــب ٢٨-٢٥فـــي الفتـــرة 
  ).ومرفق ما یفید ذلك(

ندوة الملتقـى الثالـث لآلثـاریین العـرب، القـاهرة، جمعیـة اآلثـاریین العـرب  -٢١
  . م٢٠٠٠نوفمبر ١٣-١٢في الفترة 

حـوار تـاریخي ـ ثقـافي ، سیاسـي ـ : نـدوة العالقـات الكویتیـة اإلیطالیـة  -٢٢
مع كلیتي اآلداب والعلـوم مركز دراسات الخلیج والجزیرة العربیة بالتعاون 

 .م ١٢/٣/٢٠٠٢ـ١١االجتماعیة بجامعة الكویت ، وجامعة فینسیا 

مدونــة اآلثــار العثمانیــة فــي العــالم ـ : المــؤتمر العــالمي الســادس حــول  -٢٣
مــارس  ٢٨ـــ٢٦مؤسســة التمیمــي للبحــث العلمــي والمعلومــات ـ زغــوان 

 ) .ومرفق ما یفید ذلك. (م٢٠٠٣آذار /

والـــدول والـــدول اإلســـالمیة األوربیـــة فـــد دول الكومنولـــث الـــدورة التدریبیـــة لو  -٢٤
  جامعـــة القـــاهرة  –المنعقـــدة بكلیـــة اآلثـــار  )دولـــة جورجیـــا( المســـتقلة حـــدیثاً 

مجال اآلثار الفرعونیة واإلسالمیة والقبطیـة وصـیانة وتـرمیم اآلثـار وآثـار  في
م إلــــــى ٢٤/٦/٢٠٠٤رة مــــــن الفتــــــ مــــــا قبــــــل التــــــاریخ والمتحــــــف خــــــالل

  .م٨/٧/٢٠٠٤



٥١ 
  

جامعــة الــــقاهرة فــى    –اللقــاء العلمــى المصــرى اللبنــانى المنعقــد بكلیــة اآلثــار  -٢٥
  . م٢٠٠٤دیسمبر  ٣١-٢٤الفترة 

دولـــة (الـــدورة التدریبیـــة الثالثـــة فـــي مجـــال اآلثـــار لوفـــود دول الكومنولـــث  -٢٦
  .م ٢٣/٢/٢٠٠٥إلى  ١٢/٢خالل الفترة من ) مولدوفا

ـــة فـــي مجـــا -٢٧ ـــدورة التدریبیـــة الرابع ـــود دول الكومنولـــث ال دولـــة (ل اآلثـــار لوف
  .م ٢٦/٣/٢٠٠٥إلى  ١٢/٣خالل الفترة من  )كازاخستان

ندوة المجتمع المصرى فى العصرین المملـوكى والعثمـانى التـى عقـدت بقاعـة  -٢٨
ــى للثقافــة بــوزارة الثقافــة المصــریة تكریمــا للعــالم  ــالمجلس األعل المــؤتمرات ب

  ٠م  ٢٠٠٥ابریل   ٤ – ٢الكبیر أندریه ریمون فى الفترة  
جامعــة  –فــرع الفیــوم  –مــؤتمر الفیــوم الخــامس الــذى عقدتــه كلیــة اآلثــار  -٢٩

فى الفتـرة " النیل ومصادر المیاه فى مصر عبر العصور " القاهرة تحت عنوان 
  ٠م  ٢٠٠٥ابریل   ٤ – ٢ن م

  .م ٩/٤/٢٠٠٥محاضرات الموسم الثقافي للجمعیة المصریة التاریخیة في  -٣٠
جامعـة القـاهرة فـي  –دولة أرمینیا المنعقدة بكلیة اآلثار  لدورة التدریبیة لوفدا -٣١

  .م ٢١/٤/٢٠٠٥م إلى ١٠/٤/٢٠٠٥الفترة من 
نــدوة المجتمعــات األفریقیــة تطورهــا التــاریخى ودورهــا الحضــارى حتــى مطلــع  -٣٢

القـرن الحــادى والعشــرین  ،  التـى عقــدها معهــد البحـوث والدراســات األفریقیــة 
  ٠م  ٢٠٠٥مایو  ١٩ – ١٨جامعة القاهرة فى الفترة ) التاریخ قسم (

ندوة محمد على مؤسس مصر الحدیثة التـى عقـدها المجلـس األعلـى للثقافـة  -٣٣
  ٠م  ٢٠٠٥نوفمبر  ١٤ – ١٢بوزارة الثقافة المصریة فى الفترة 

  مائـــدة مســــتدیرة حــــول األوقــــاف وأهمیتهـــا التاریخیــــة والحضــــاریة واألثریــــة  -٣٤
م بقاعـة اآلداب ١٤/١١/٢٠٠٥مائدة الثالثـة التـي عقـدت یـوم االثنـین وهي ال

بــالمجلس األعلــى للثقافــة وزارة الثقافــة المصــریة ضــمن أعمــال نــدوة عصــر 
  .م ٢٠٠٥نوفمبر  ١٤إلى  ١٢محمد على من 



٥٢ 
  

  وزارة الثقافــــــة ( الــــــدورة التدریبیــــــة للعــــــاملین بــــــالمجلس األعلــــــى لآلثــــــار  -٣٥
للوحــات الزیتیــة واآلثــار الملونــة التــي عقــدت كشــف تزویــر ا�/�Ÿ= ) المصــریة 

  .م ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٤-١٩جامعة القاهرة في الفترة  –بكلیة اآلثار 
دراســات اللغــة العربیــة بكلیــة  بمركــز الــدورة التدریبیــة لوفــد دولــة أزربیجــان -٣٦

  .م ٢٦/١/٢٠٠٦إلى  ١٢/١جامعة القاهرة خالل الفترة من  –اآلداب 
  عات النیلیــــة الكبــــرى الــــذى عقــــده قســــم التــــاریخ مــــؤتمر تــــاریخ المشــــرو  -٣٧

ـــــــرة    بمعهـــــــد البحـــــــوث والدراســـــــات التاریخیـــــــة جامعـــــــة القـــــــاهرة فـــــــى الفت
  ٠م ٢٠٠٦مایو  ٢٥ – ٢٤

الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  الســیاحیین الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین -٣٨
  ) اإلدارة العامــــــــــة لنقابــــــــــة المرشــــــــــدین الســــــــــیاحیین(بــــــــــوزارة الســــــــــیاحة 

  .م ١٠/٢/٢٠٠٧في 
مائـــدة مســـتدیرة حـــول المخطوطـــات اإلســـالمیة المصـــورة بالمعهـــد العلمـــي  -٣٩

م ضــمن أعمــال ٢٧/٢/٢٠٠٧الثالثــاء الفرنســي لآلثــار الشــرقیة بالقــاهرة یــوم 
  .م ٢٠٠٧فبرایر  ٢٨إلى  ٢٥ندوة الفنون والتاریخ المشار إلیها من 

  

ة بقاعــة المــؤتمرات مائــدة مســتدیرة حــول المــؤرخ فــي المصــادر غیــر التقلیدیــ -٤٠
ــــــاریخ كلیــــــة اآلداب  ــــــى قســــــم الت ــــــوم األربعــــــاء  –بمبن ــــــة القــــــاهرة ی جامع

ــــــاریخ المشــــــار إلیهــــــا ٢٨/٢/٢٠٠٧ ــــــون والت ــــــدوة الفن   م ضــــــمن أعمــــــال ن
  . م٢٠٠٧فبرایر  ٢٨إلى  ٢٥من 

مائدة مسـتدیرة حـول الفنـون التشـكیلیة والنهضـة المصـریة بقاعـة المـؤتمرات  -٤١
ــــــة  ــــــاریخ بكلی ــــــى قســــــم الت ــــــوم األربعــــــاء  –اآلداب بمبن جامعــــــة القــــــاهرة ی

ــــــاریخ المشــــــار إلیهــــــا ٢٨/٢/٢٠٠٧ ــــــون والت ــــــدوة الفن   م ضــــــمن أعمــــــال ن
  . م٢٠٠٧فبرایر  ٢٨إلى  ٢٥من 

تطـویر اللـوائح األكادیمیـة فـي الدراسـات اآلثاریـة " مؤتمر الیـوم الواحـد حـول  -٤٢
عقــد بكلیــة  الــذي "اآلثــار ، اآلداب ، التربیــة والســیاحة والتاریخیــة فــي كلیــات 

  . م٢٠٠٧أبریل  ٤جامعة القاهرة یوم األربعاء الموافق  –اآلثار 



٥٣ 
  

المنتدى الدولي الثالث للنقوش والخطوط والكتابات الذي نظمه مركز الخطـوط  -٤٣
  .م ٢٠٠٧ابریل  ٢٦ - ٢٤بمكتبة األسكندریة في الفترة 

ــــة ال – ٤٤ ــــة وتطبیقاتهــــا بجامع ــــث للبحــــوث العلمی ــــؤتمر الــــدولي الثال   قــــاهرة الم
  .م ٢٠٠٧مایو  ٥-٣في الفترة 

تاریخــه وواقعــه وآفاقــه الــذي عقــده قســم " مــؤتمر التعــاون العربــي االفریقــي  -٤٥
   -جامعـــــــة القـــــــاهرة  –التـــــــاریخ بمعهـــــــد البحـــــــوث والدراســـــــات االفریقیـــــــة 

  .م ٢٠٠٧مایو  ٩ - ٨في الفترة 
تراخیصـهم الـذین حـان موعـد تجدیـد  السـیاحیین  الدورة التنشیطیة للمرشـدین -٤٦

ـــــــــوزارة الســـــــــیاحة  ـــــــــة المرشـــــــــدین الســـــــــیاحیین ( ب   ) اإدارة العامـــــــــة لنقاب
  .م١٩/٥/٢٠٠٧في 

الـذین حـان موعـد تجدیـد تراخیصـهم  السـیاحیین  الدورة التنشیطیة للمرشـدین -٤٧
   )اإلدارة العامــــــــــة لنقابــــــــــة المرشــــــــــدین الســــــــــیاحیین(بــــــــــوزارة الســــــــــیاحة 

  .م ٧/٧/٢٠٠٧في 
ـــــي " رب بالقـــــاهرة وموضـــــوعها نـــــدوة اتحـــــاد المـــــؤرخین العـــــ -٤٨ ـــــوطن العرب   ال

هـ ١٤٢٨شوال  ٢٧ – ٢٦في الفترة من " التاریخ االجتماعي : عبر العصور 
  .م ٢٠٠٧نوفمبر  ٨ – ٧الموافق / 

ندوة الصحاري المصریة مهد الحضـارات التـي عقـدتها لجنـة اآلثـار بـالمجلس  -٤٩
  .م ٢٠٠٨مارس  ٢٦-٢٥األعلى للثقافة بوزارة الثقافة المصریة في الفترة 

الدورة التدریبیة الوطنیـة حـول تأهیـل األطـر العاملـة فـي مجـال حمایـة التـراث  -٥٠
ــي نظمتهــا  ــافي الت ــة  منظمــة االیسیســكوالثق ــة والجمعی ــوم والثقاف ــة والعل للتربی

أبریــل  ١٠-٥الوطنیــة المصــریة للتربیــة والعلــوم والثقافــة بالقــاهرة فــي الفتــرة 
  .م ٢٠٠٨

الـذي نظمـه " العالقـات المصـریة اللیبیـة عبـر العصـور"pp�Ù  المؤتمر الـدولي -٥١
ـــــاهرة  ـــــة بجامعـــــة الق ـــــاریخ بمعهـــــد البحـــــوث والدراســـــات اإلفریقی   . قســـــم الت

  .م ٢٠٠٨مایو  ٧-٦في الفترة 



٥٤ 
  

ندوة الیوم الواحد بلجنة اآلثـار بـالمجلس األعلـى للثقافـة بـوزارة الثقافـة حـول  -٥٢
  .م ٢٧/٥/٢٠٠٨م الثالثاء الموافق عمارة المیاه في القاهرة التاریخیة یو 

نــدوة الفنــون والتــاریخ التــي نظمهــا المعهــد العلمــي الفرنســي لآلثــار الشــرقیة  - ٥٣
بالقـــاهرة والمجلـــس األعلـــى للثقافـــة بـــوزارة الثقافـــة المصـــریة ومركـــز البحـــوث 

 ٢٨ - ٢٥جامعـــة القـــاهرة فـــي الفتـــرة  –والدراســـات التاریخیـــة بكلیـــة اآلداب 
  .م ٢٠٠٧فبرایر 

ابـن خلـدون والعالقـة "فعالیات البرنـامج الثقـافي والفنـي علـى هـامش معـرض  -٥٤
بالتعـــاون بـــین وزارة الثقافـــة " بـــین مصـــر واألنـــدلس فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر

م ٧/٢/٢٠٠٨المصــریة والســفارة األســبانیة بالقــاهرة فــي الفتــرة مــن الخمــیس 
  م ١٣/٣/٢٠٠٨إلى الخمیس 

ســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین ال -٥٥
اإلدارة العامـــــة لنقاقبـــــة المرشـــــدین الســـــیاحیین بتـــــاریخ (بـــــوزارة الســـــیاحة 

  )م٣/٥/٢٠٠٨
ــــــــافي المصــــــــري  -٥٦ ــــــــدى الثق ــــــــا المنت ــــــــي نظمه ــــــــوم الواحــــــــد الت ــــــــدوة الی   ن

جــاردن ســیتي  –عمــارة تــاجر  –الــدور األول  –ش كــورنیش النیــل  ١١٠١(
د العزیز حجازي رئـیس المنتـدى ورئـیس وزراء مصـر عب. د.برئاسة أ) بالقاهرة

ــدى وموضــوعها ــیس المنت ــب رئ ــد الغمــراوي نائ .  األســبق والســید الســفیر أحم
ــــــــــار اإلســــــــــالمیة فــــــــــي العــــــــــالم اإلســــــــــالمي"   " إبــــــــــداعات وروائــــــــــع اآلث

  .م ٦/٤/٢٠٠٨وذلك یوم األحد الموافق 
بالمجلس األعلـى  ندوة آثار الساحل الشمالي الغربي التي عقدتها لجنة اآلثار -٥٧

ـــــــــــــاء  ـــــــــــــوم الثالث ـــــــــــــي ی ـــــــــــــة المصـــــــــــــریة ف ـــــــــــــوزارة الثقاف ـــــــــــــة ب   للثقاف
  .م ٢٩/٤/٢٠٠٨الموافق 

ندوة الیوم الواحد التي عقـدتها لجنـة اآلثـار بـالمجلس األعلـى للثقافـة ، وزارة  -٥٨
عمـــارة المیـــاه فـــي "ع بمناســـبة یـــوم البیئـــة العـــالمي حـــول . م . الثقافـــة ، ج 

  .م ٢٧/٥/٢٠٠٨م الثالثاء الموافق وذلك یو " القاهرة التاریخیة



٥٥ 
  

مقرر الجلسة األولى بنـدوة الیـوم الواحـد التـي نظمهـا إتحـاد المحـامین العـرب  -٥٩
 ppp�pŸ"ـــي ـــراث الحضـــاري العرب ـــار والت ـــدمیر اآلث ـــات " نهـــب وت ـــل آلی نحـــو تفعی

م بمقـر األمانـة ١٥/٦/٢٠٠٨المواجهة واالسترداد ، وذلك یوم األحـد الموافـق 
  ) .القاهرة -جاردن سیتي  –ش إتحاد المحامین العرب  ١٣(العامة لالتحاد 

الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  الســیاحیین الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین -٦٠
  ) ة لنقابــــــــــة المرشــــــــــدین الســــــــــیاحییناإلدارة العامــــــــــ(بــــــــــوزارة الســــــــــیاحة 

  .م ٢٣/٦/٢٠٠٨ في
تراخیصــهم الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد  -٦١

  ) اإلدارة العامــــــــــة لنقابــــــــــة المرشــــــــــدین الســــــــــیاحیین(بــــــــــوزارة الســــــــــیاحة 
  .م ٢٧/٧/٢٠٠٨في 

الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٦٢
  ) اإلدارة العامــــــــــة لنقابــــــــــة المرشــــــــــدین الســــــــــیاحیین(بــــــــــوزارة الســــــــــیاحة 

  .م ١٠/٨/٢٠٠٨في 
لبـــة البوســـنة بمركـــز جامعـــة القـــاهرة للغـــة والثقافـــة الـــدورة التدریبیـــة لوفـــد ط -٦٣

  .م٢٧/٨/٢٠٠٨إلى  ١١/٨العربیة في الفترة من 
الــدورة التدریبیــة لوفــد دولــة اوزبكســتان بمركــز جامعــة القــاهرة للغــة والثقافــة  -٦٤

  .م ٢٢/٩/٢٠٠٨العربیة في 
رق أصــداء الثقافــة العربیــة اإلســالمیة باألنــدلس فــي المشــ« المــؤتمر الــدولي  -٦٥

ــذي » اإلســالمي  ــهال ــة اللغــات والترجمــة  نظمت ــاون  –كلی ــة األزهــر بالتع   جامع
  .م ٢٠٠٨أكتوبر ١٦-١٤مع معهد ثربانتس بالقاهرة في الفترة 

ندوة الیوم الواحد التـي عقـدتها لجنـة اآلثـار بقاعـة الفنـون بـالمجلس األعلـى  -٦٦
�ê  م٢٨/١٠/٢٠٠٨للثقافة یـوم الثالثـاء ±ê»التهـا فـي النقـوش األثریـة ودال

  .»العصرین األموي والعباسي 
السـفارة األسـبانیة ومعهـد ثریـانتس والمجلـس ندوة الیوم الواحد التـي عقـدتها  -٦٧

ـــال بمـــرور  ـــار بمناســـبة اإلحتف ـــى لآلث ـــة  ٤٢األعل ـــى تأســـیس جمعی عامـــًا عل



٥٦ 
  

ــم  ــرة رق ــالمتحف المصــري  ٤٢المستشــرقین األســبان بقاعــة المعــارض المتغی ب
  .م ٢/١١/٢٠٠٨بالقاهرة في 

الــدورة التدریبیــة لوفــد جورجیــا بمركــز صــیانة اآلثــار والمخطوطــات ومقتنیــات  -٦٨
  .م ٥/١١/٢٠٠٨جامعة القاهرة في  –المتاحف بكلیة اآلثار 

تـاریخ الـوطن العربـي عبـر (ندوة إتحاد المؤرخین العرب بالقـاهرة وموضـوعها  -٦٩
/ هــــ١٤٢٩ة ذو القعــد ١٥-١٤فـــي الفتــرة مـــن ) التـــاریخ الثقــافي: العصــور 
  .م ٢٠٠٨نوفمبر  ١٣-١٢الموافق 

تجدیـد تراخیصـهم الدورة التنشیطیة للمرشـدین السـیاحیین الـذین حـان موعـد   -٧٠
فـــــــي ) اإلدارة العامـــــــة لنقابـــــــة المرشـــــــدین الســـــــیاحیین(بـــــــوزارة الســـــــیاحة 

  .م ٢٣/١١/٢٠٠٨
الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٧١

فـــــــي ) اإلدارة العامـــــــة لنقابـــــــة المرشـــــــدین الســـــــیاحیین(وزارة الســـــــیاحة بـــــــ
  .م ٣٠/١١/٢٠٠٨

نظمتـه ملتقـى الشـرق والغـرب الـذي » ابـن عربـي فـي مصـر«المؤتمر الدولي  -٧٢
الهیئـة العامــة لـدار الكتــب والوثـائق القومیــة وجامعـة األزهــر بجمهوریـة مصــر 

وجامعـة األزهـر فـي الفتـرة مـن  العربیة بالتعاون مع السفارة األسـبانیة بالقـاهرة
وقاعــة اإلمــام محمــد عبــده  م بمبنــى دار الكتــب٢٠٠٨دیســمبر  ١٦إلــى ١٣

  .القاهرة بجامعة األزهر ب
نـــدوة آثـــار مصـــر اإلســـالمیة فـــي عصـــر الـــوالة التـــي نظمتهـــا لجنـــة اآلثـــار  -٧٣

ـــرة  ـــة المصـــریة فـــي الفت ـــى للثقاف ـــالمجلس األعل م ٢٠٠٨دیســـمبر  ١٧-١٦ب
  .  ) عن المشاركة ببحثمقرر الندوة فضالً (

الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٧٤
فـــــــي ) اإلدارة العامـــــــة لنقابـــــــة المرشـــــــدین الســـــــیاحیین(بـــــــوزارة الســـــــیاحة 

  .م ٢١/١٢/٢٠٠٨



٥٧ 
  

الدورة التدریبیة لوفد طلبة تشاد بمركز صیانة اآلثار والمخطوطـات ومقتنیـات  -٧٥
  .م٥/١/٢٠٠٩جامعة القاهرة في  –ة اآلثار المتاحف بكلی

الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٧٦
فـــــــي ) اإلدارة العامـــــــة لنقابـــــــة المرشـــــــدین الســـــــیاحیین(بـــــــوزارة الســـــــیاحة 

  .م ٢٤/١/٢٠٠٩
المنتدى الـدولي الرابـع للنقـوش والخطـوط والكتابـات فـي العـالم عبـر العصـور  -٧٧

  p=»الـذي ینظمـه مركـز الخطـوط بمكتبـة اإلسـكندریة فـي » النقود فـي العـالم
  .م ٢٠٠٩مارس  ١٨-١٦الفترة 

والعمراني في اللغات الشرقیة التـي نظمتهـا  ندوة ترجمة كتب التراث الحضاري -٧٨
م ٢٠٠٩أبریــل  ٢٣-٢٢لجنــة الترجمــة بــالمجلس األعلــى للثقافــة فــي الفتــرة 

  .بقاعة المؤتمرات بالمجلس 
الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٧٩

فـــــــي ) اإلدارة العامـــــــة لنقابـــــــة المرشـــــــدین الســـــــیاحیین(بـــــــوزارة الســـــــیاحة 
  .م ٢١/٢/٢٠٠٩

الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٨٠
فـــــــي ) شـــــــدین الســـــــیاحییناإلدارة العامـــــــة لنقابـــــــة المر (بـــــــوزارة الســـــــیاحة 

  .م ٢١/٣/٢٠٠٩
الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٨١

فـــــــي ) اإلدارة العامـــــــة لنقابـــــــة المرشـــــــدین الســـــــیاحیین(بـــــــوزارة الســـــــیاحة 
  .م ٢٨/٣/٢٠٠٩

الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٨٢
فـــــــي ) اإلدارة العامـــــــة لنقابـــــــة المرشـــــــدین الســـــــیاحیین(یاحة بـــــــوزارة الســـــــ

  .م ٢٣/٥/٢٠٠٩



٥٨ 
  

الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٨٣
  ) اإلدارة العامــــــــــة لنقابــــــــــة المرشــــــــــدین الســــــــــیاحیین(بــــــــــوزارة الســــــــــیاحة 

  .م ٢٨/٦/٢٠٠٩في 
ان موعــد تجدیــد تراخیصــهم الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــ -٨٤

  ) اإلدارة العامــــــــــة لنقابــــــــــة المرشــــــــــدین الســــــــــیاحیین(بــــــــــوزارة الســــــــــیاحة 
  .م ٨/٧/٢٠٠٩في 

الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٨٥
  ) اإلدارة العامــــــــــة لنقابــــــــــة المرشــــــــــدین الســــــــــیاحیین(بــــــــــوزارة الســــــــــیاحة 

  .م ١٠/١٠/٢٠٠٩بالغردقة في  
الثقافـــة "بالثقافـــة األســـبانیة وموضـــوعه المـــؤتمر الثـــانى لجمعیـــة المهتمـــین  -٨٦

  صــــالح الــــدین بالقــــاهرة  ةوالــــذى عقــــد بمقــــر اتحــــاد الكتــــاب بقلعــــ"" البیئیــــة
  .م ٢٠/١٠/٢٠٠٩فى 

الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٨٧
  ) ة المرشــــــــــدین الســــــــــیاحییناإلدارة العامــــــــــة لنقابــــــــــ(بــــــــــوزارة الســــــــــیاحة 

  .م ٢٤/١٠/٢٠٠٩بأسوان في 
المصــاحبة لمعــرض الخــط العربــي بالقــدس حــروف فــى القلــب  العلمیــة النــدوة -٨٨

بـدبى فـى الفتـرة مـن  "التى أقامتها ندوة الثقافة والعلـوم ومجلـة حـروف عربیـة"
  .م ٣١/١٠/٢٠٠٩-٢٦

تجدیــد تراخیصــهم  الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد -٨٩
  ) اإلدارة العامــــــــــة لنقابــــــــــة المرشــــــــــدین الســــــــــیاحیین(بــــــــــوزارة الســــــــــیاحة 

  .م ٨/١١/٢٠٠٩ فيبكلیة السیاحة والفنادق جامعة حلوان 
الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٩٠

  ) اإلدارة العامــــــــــة لنقابــــــــــة المرشــــــــــدین الســــــــــیاحیین(بــــــــــوزارة الســــــــــیاحة 
  .م ١٥/١١/٢٠٠٩ي ف



٥٩ 
  

الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم  -٩١
ـــــــــة المرشـــــــــدین الســـــــــیاحیین(بـــــــــوزارة الســـــــــیاحة    ) اإلدارة العامـــــــــة لنقاب

  .م ٩/١٢/٢٠٠٩باألقصر في 
العربیــة التــي عقــدتها كلیــة الجزیــرة  النــدوة العالمیــة الســابعة لدراســة تــاریخ  -٩٢

بجامعــة الملــك ) قســم اآلثــار(وكلیــة الســیاحة واآلثــار ) التــاریخقســم (اآلداب 
-٥افـــــــق المو / هــــــــ ٢١/١/١٤٣١-١٩ســـــــعود بالریـــــــاض فـــــــي الفتـــــــرة 

  .م٧/١/٢٠١٠
ــــد  -٩٣ ــــذین حــــان موعــــد تجدی ــــدورة التنشــــیطیة للمرشــــدین الســــیاحیین ال ال

) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 
  . م١٣/١/٢٠١٠ في

ــــد  -٩٤ ــــذین حــــان موعــــد تجدی ــــدورة التنشــــیطیة للمرشــــدین الســــیاحیین ال ال
) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 

 .م ٢٤/١/٢٠١٠ في
الــــدورة التنشــــیطیة للمرشــــدین الســــیاحیین الــــذین حــــان موعــــد تجدیــــد  -٩٥

) ة المرشــدین الســیاحییناإلدارة العامــة لنقابــ(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 
 .م ١٤/٢/٢٠١٠ في

ــدورة  -٩٦ ــار والمخطوطــات ال ــز صــیانة اآلث ــدرب مــن قطــر بمرك ــة لمت التدریبی
  .م ٣/٢/٢٠١٠جامعة القاهرة في  –ومقتنیات المتاحف بكلیة اآلثار 

ــــد  -٩٧ ــــذین حــــان موعــــد تجدی ــــدورة التنشــــیطیة للمرشــــدین الســــیاحیین ال ال
) ة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحییناإلدار (تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 

  .م ٢٢/٣/٢٠١٠في 
ــــد  -٩٨ ــــذین حــــان موعــــد تجدی ــــدورة التنشــــیطیة للمرشــــدین الســــیاحیین ال ال

) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 
  .م ٣٠/٣/٢٠١٠باألقصر في 



٦٠ 
  

لبحـوث والدراســات دورة إعـداد المرشـدین الســیاحیین التـي یعقـدها مركــز ا -٩٩
إلــــى  ٢٨/٣جامعــــة القــــاهرة خــــالل الفتــــرة  -التاریخیــــة بكلیــــة اآلداب

  م ١/٤/٢٠١٠م في ٦/٥/٢٠١٠
دورة إعداد المرشدین السیاحیین التي یعقدها مركـز البحـوث والدراسـات  -١٠٠

إلــــى  ٢٨/٣جامعــــة القــــاهرة خــــالل الفتــــرة  -التاریخیــــة بكلیــــة اآلداب
  .م ٨/٤/٢٠١٠م في ٦/٥/٢٠١٠

دورة إعداد المرشدین السیاحیین التي یعقدها مركـز البحـوث والدراسـات  -١٠١
إلــــى  ٢٨/٣جامعــــة القــــاهرة خــــالل الفتــــرة  -التاریخیــــة بكلیــــة اآلداب

  .م ١٥/٤/٢٠١٠م في ٦/٥/٢٠١٠
دورة إعداد المرشدین السیاحیین التي یعقدها مركـز البحـوث والدراسـات  -١٠٢

إلــــى  ٢٨/٣خــــالل الفتــــرة  جامعــــة القــــاهرة -التاریخیــــة بكلیــــة اآلداب
  .م ٢٢/٤/٢٠١٠م في ٦/٥/٢٠١٠

دورة إعداد المرشدین السیاحیین التي یعقدها مركـز البحـوث والدراسـات  -١٠٣
إلــــى  ٢٨/٣جامعــــة القــــاهرة خــــالل الفتــــرة  -التاریخیــــة بكلیــــة اآلداب

  .م ٢٩/٤/٢٠١٠م في ٦/٥/٢٠١٠
امتهــا لجنــة نــدوة آثــار مصــر اإلســالمیة فــي العصــر الطولــوني التــي أق -١٠٤

اآلثـــار بـــالمجلس األعلـــى للثقافـــة بقاعـــة المـــؤتمرات بـــالمجلس األعلـــى 
  .م ٢٠١٠مایو  ٢٥-٢٤للثقافة في الفترة 

الـــدورة التنشـــیطیة للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد  -١٠٥
) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 

  .م ٢٢/٦/٢٠١٠في 
الـــدورة التنشـــیطیة للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد  -١٠٦

) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 
  .م ٢٧/٦/٢٠١٠اإلسكندریة في 



٦١ 
  

ن الخاصـــة بطـــالب وخریجـــي أقســـام  دورة إعـــداد المرشـــدین الســـیاحی -١٠٧
ـــز ـــدها مرك ـــي یعق ـــات المصـــریة الت ـــات بالجامع البحـــوث والدراســـات  اللغ

 ٣/٧/٢٠١٠ جامعــة القــاهرة فــي الفتــرة مــن –التاریخیــة بكلیــة اآلداب 
  .م ٢٨/٧/٢٠١٠حتى 

ین الخاصـــة بطـــالب وخریجـــي أقســـام  دورة إعـــداد المرشـــدین الســـیاح -١٠٨
ـــز البحـــوث والدراســـات  ـــدها مرك ـــي یعق ـــات المصـــریة الت ـــات بالجامع اللغ

  .م ٦/٧/٢٠١٠ي جامعة القاهرة ف –التاریخیة بكلیة اآلداب 
ین الخاصـــة بطـــالب وخریجـــي أقســـام بدورة إعـــداد المرشـــدین الســـیاح -١٠٩

ـــز البحـــوث والدراســـات  ـــدها مرك ـــي یعق ـــات المصـــریة الت ـــات بالجامع اللغ
  .م١٣/٧/٢٠١٠جامعة القاهرة في  –التاریخیة بكلیة اآلداب 

ین الخاصـــة بطـــالب وخریجـــي أقســـام  دورة إعـــداد المرشـــدین الســـیاح -١١٠
ـــات  ـــز البحـــوث والدراســـات اللغ ـــدها مرك ـــي یعق ـــات المصـــریة الت بالجامع

  .م٢٠/٧/٢٠١٠جامعة القاهرة في  –التاریخیة بكلیة اآلداب 
ن الخاصـــة بطـــالب وخریجـــي أقســـام  دورة إعـــداد المرشـــدین الســـیاحی -١١١

ـــز البحـــوث والدراســـات  ـــدها مرك ـــي یعق ـــات المصـــریة الت ـــات بالجامع اللغ
  .م٢٧/٧/٢٠١٠القاهرة في  جامعة –التاریخیة بكلیة اآلداب 

الـــدورة التنشـــیطیة للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد  -١١٢
) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 

  .م ١/٨/٢٠١٠في 
الـــدورة التنشـــیطیة للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد  -١١٣

) إلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیینا(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 
  م١٩/٩/٢٠١٠في 

نـــدوة الیـــوم الواحـــد حـــول عمـــارة األســـبلة التـــي عقـــدتها لجنـــة اآلثـــار  -١١٤
  .م١٢/١٠/٢٠١٠بالمجلس األعلى للثقافة في 
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الـــدورة التنشـــیطیة للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد  -١١٥
عامـــــــة لنقابــــــــة المرشــــــــدین اإلدارة ال(تراخیصـــــــهم بــــــــوزارة الســــــــیاحة 

  .م٢٥/١٠/٢٠١٠بأسوان  في )السیاحیین
دورة إعــداد المرشــدین الســیاحیین الخاصــة بطــالب وخریجــي الجامعــات  -١١٦

 -المصریة التي عقدها مركز البحـوث والدراسـات التاریخیـة بكلیـة االداب
  .م٢/١١/٢٠١٠جامعة القاهرة في 

طــالب وخریجــي الجامعــات دورة إعــداد المرشــدین الســیاحیین الخاصــة ب -١١٧
 -المصریة التي عقدها مركز البحـوث والدراسـات التاریخیـة بكلیـة االداب

  .م٩/١١/٢٠١٠جامعة القاهرة في 
الـــدورة التنشـــیطیة للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد  -١١٨

) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 
  .م٢٠/١١/٢٠١١في 

الـــدورة التنشـــیطیة للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد  -١١٩
) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 

  .م٢٧/١١/٢٠١٠باألقصر في 
الـــدورة التنشـــیطیة للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد  -١٢٠

) مــة لنقابــة المرشــدین الســیاحییناإلدارة العا(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 
  .م٣٠/١١/٢٠١١في 

المــؤتمر الــدولي األول حــول العالقــات المصــریة اإلســبانیة الــذي عقــده  -١٢١
جامعـة القـاهرة وجمعیـة المهتمـین  –قسم اآلثـار اإلسـالمیة بكلیـة اآلثـار 

  .م٢٠١٠دیسمبر  ٩-٨بالثقافة اإلسبانیة بمصر في الفترة من 
حــول العصــر الفطمــي تــاریخ وحضــارة التــي عقــدتها  نــدوة الیــوم الواحــد -١٢٢

  .م٢٣/١٢/٢٠١٠لجن التاریخ بالمجلس األعلى للثقافة في 
ورشــة العمـــل التـــي عقـــدها مركـــز البحـــوث والدراســـات التاریخیـــة بكلیـــة -١٢٣

ـــرة مـــن  -اآلداب ـــایر  ١٩-٨جامعـــة القـــاهرة فـــي الفت   gypt i ٢٠١١ین
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وم اإلجتماعیــة لطــالب اإلتجاهــات الحدیثــة فــي منــاهج البحــث فــي االلعلــ
بالملحق القـدیم  ٦٣جامعة القاهرة بمدرج  -الدراسات العلیا بكلیة اآلداب

  .جامعة القاهرة -بكلیة االداب
لجنة خبراء اإلیسیسكو اآلثـاریین المكلفـین بإعـداد تقـاریر قانونیـة ندوة  -١٢٤

حول محاوالت تهوید القـدس الشـریف بمقـر دائـرة اآلثـار األردنیـة العامـة 
  .م٢٠١١مارس ١٧-١٦مان یومي بع

الـــدورة التنشـــیطیة للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد  -١٢٥
) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 

  .م٢٠/٣/٢٠١١جامعة حلوان في  –بكلیة السیاحة والفنادق 
هــا لجنــة اآلثــار نــدوة آثــار مصــر فــي الوثــائق عبــر العصــور التــي عقت -١٢٦

  .م٢٠١١مارس  ٢٣-٢٢بالمجلس األعلى للثقافة في الفترة 
ــة قطــر الشــقیقة التــي عقــدها مركــز صــیانة  -١٢٧ ــد دول ــدورة التدریبیــة لوف ال

جامعة القـاهرة فـي  -اآلثار والمخطوطات ومقتنیات المتاحف بكلیة اآلثار
  .م٢٠١١مارس ٣١-٢٧الفترة من 

العصــرین اإلخشــیدي والفــاطمي التــي  نــدوة آثــار مصــر اإلســالمیة فــي -١٢٨
عقدتها لجنـة اآلثـار بـالمجلس األعلـى للثقافـة فـي یـوم الثالثـاء الموافـق 

  .م٢٠١١أبریل  ١٢
فــي یــوم ) القــاهرة -الزمالــك( نــدوة ملتقــى الفوتوغرافیــا بســاقیة الصــاوي -١٢٩

  .م١٧/٨/٢٠١١األربعاء الموافق 
ین حـــان موعـــد تجدیـــد الـــدورة التنشـــیطیة للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذ -١٣٠

) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 
  .م١٨/٩/٢٠١١جامعة حلوان في  –بكلیة السیاحة والفنادق 

الـــدورة التنشـــیطیة للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد  -١٣١
 )لســیاحییناإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین ا(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 

  .م ٢٠/١١/٢٠١١جامعة حلوان في  –بكلیة السیاحة والفنادق 
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الـــدورة التنشـــیطیة للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد  -١٣٢
 )اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 

  .م ٤/١٢/٢٠١١باإلسكندریة في 
جامعــة طنطــا التــي عقــدها قســمي  -نــدوة الیــوم الواحــد بكلیــة اآلداب -١٣٣

وذلــك یــوم اإلثنــین " العالقــة بــین اآلثــار والتــاریخ"اآلثــار والتــاریخ حــول 
  .م٥/١٢/٢٠١١الموافق 

الدولیة حول صورة العالم اإلسالمي في سیاحت نامه أولیاجلبي التي ندوة ال -١٣٤
-أرسیكا مع مؤسسـة آل البیـت بالمملكـة األردنیـة الهاشـمیة المفـرق نظمتها

  .م٢٠١١دیسمبر –كانون األول ٢٠-١٨لفترة من اعمان في 
الدورة التنشیطیة للمرشدین السیاحیین الـذین حـان موعـد تجدیـد تراخیصـهم  -١٣٥

ــــــوزارة الســــــیاحة  ــــــة المرشــــــدین الســــــیاحیین(ب ــــــة لنقاب ــــــي  )اإلدارة العام ف
  .م ٢٥/١٢/٢٠١١

خیصهم الدورة التنشیطیة للمرشدین السیاحیین الذین حان موعد تجدید ترا - ١٣٦
في ) االدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(بوزراة السیاحة 

 .م١/٣/٢٠١٢

الندوة العلمیة التي عقدتها منظمة االیسیسكو للجنة خبراء االیسیسكو  - ١٣٧
االثاریین المكلفین باعداد تقاریر قانونیة حول االنتهاكات االسرائیلیة 

 –ار االردنیة العامة الجدیدة في محیط المسجد االقصي بمقر دائرة االث
 .م٢٠١٢مارس  ٥- ٤عمان یومي 

ندوة الیوم الواحد التي نظمها نادي الصید بالقاهرة حول كلمة أم وما  - ١٣٨
ارتبط بها من دالالت ومعاني والقاب بمناسبة عید االم بقاعة الندوات 

 .م٢٠١٢مارس  ٢٠بالنادي وذلك یوم الثالثاء الموافق 
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المعهد  الشرق االدني القدیم الذي ینظمه الثاني لدراسات المؤتمر الدولي - ١٣٩
- ١٩العالي لحضارات الشرق االدني القدیم بجامعة الزقازیق في الفترة 

 ).لموعد آخر لم یحدد بعدوقد تم تاجیل المؤتمر (م ٢٠١٢ مارس ٢١

ندوة الیوم الواحد التي عقدتها كلیة اآلثار بالتعاون مع المؤسسة المكیة  - ١٤٠
تأمالت حول «لعربیة السعودیة تحت عنوان في المملكة ا المدنیة بجدة
 .م٢٦/٣/٢٠١٢، وذلك یوم االثنین الموافق »السیرة النبویة

مقرر الندوة العلمیة التي عقدتها لجنة االثار بالمجلس االعلي للثقافة    - ١٤١
 �ph"فضال عن مشاركتي ببحث ایضا " حمایة المواقع االثریة والمتاحف

 .م٢٠١٢مارس  ٢٧ء الموافق ضمن أعمال الندوة وذلك یوم الثالثا

الندوة العلمیة المصاحبة لفعالیات اسبوع التوعیة بالتنمیة المستدامة  - ١٤٢
الذي نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع ) السیاحة الخضراء(السابع 

وتنمیة البیئة بجامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البیئة 
 .م٢٠١٢ابریل  ٥-١ووزارة السیاحة في الفترة 

علم النمیات �ph  األولى بالشرق األوسط الدولیةالتدریبیة  الدورة - ١٤٣
جامعة  -التي عقدتها كلیة اآلثاروتطویر المدارس البحثیة  اإلسالمیة

 بالتعاون مع معهد الدراسات الشرقیة واألسیویة بجامعة هامبورج الفیوم
 .م٢٠١٢أبریل  ١٠-٩من  في الفترة

لعمل التي نظمتها دار الكتب والوثائق الندوة العلمیة المصاحبة لورشة ا - ١٤٤
" الكارثة واسالیب المعالجة والترمیم: المجمع العلمي"القومیة حول 

بقاعة علي مبارك باالهیئة العامة لدار الكتب والوثائق القومیة وذلك یوم 
 .م٢٢/٤/٢٠١٢االحد الموافق 
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�ph الندوة العلمیة التي عقدتها لجنة االثار بالمجلس االعلي للثقافة  - ١٤٥
وذلك یوم الثالثاء الموافق " الواقع والتحدیات: اثار ومتاحف مصر"

 .م٢٤/٤/٢٠١٢

الدورة التدریبیة االقلیمیة حول توثیق التراث االسالمي باستخدام    - ١٤٦
التكنولوجیا الحدیثة التي عقدتها منظمة االیسیسكو بالتعاون مع منظمة 

- ٢٠ترة الدعوة االسالمیة بالخرطوم جمهوریة السودان في الف
 .م٢٤/٥/٢٠١٢

الندوة العلمیة التي نظمها مجمع اللغة العربیة بالخرطوم جمهوریة    - ١٤٧
بمقر المجمع " حفظه وتطویره: التراث العربي المخطوط"السودان حول 

 .م٢٠١٢مایو  ٢٣/هـ١٤٣٣رجب  ٢یوم االربعاء الموافق 

صهم الدورة التنشیطیة للمرشدین السیاحیین الذین حان موعد تجدید تراخی - ١٤٨
باالقصر ) االدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحین(بوزراة السیاحة 
 .م١/٧/٢٠١٢وذلك یوم االحد 

الندوة العلمیة التي نظمتها سفارة جمهوریة الصین الشعبیة بالتعاون مع  - ١٤٩
المنظمة العالمیة للكتاب اإلفریقیین واآلسیویین على هامش منتدى 

ربي والمتغیرات الراهنة، وذلك الحوار حول الصین ومصر والعالم الع
 .م٣/٥/٢٠١٢بالمركز الثقافي الصیني یوم 

الدورة التنشیطیة للمرشدین السیاحیین الذین حان موعد تجدید    - ١٥٠
 )اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(تراخیصهم بوزارة السیاحة 

  .م٨/٧/٢٠١٢جامعة القاهرة ، وذلك یوم األحد الموافق  - بكلیة اآلثار

الذین حان موعد تجدید تراخیصهم  الدورة التنشیطیة للمرشدین السیاحین - ١٥١
بكلیة  )اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(بوزارة السیاحة 
 .م٢٧/٨/٢٠١٢جامعة حلوان یوم االثنین الموافق  –السیاحة والفنادق 
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æ�Ù الدورة التدریبیة المكثفة حول توثیق وتسجیل اآلثار والتراث بالتقن - ١٥٢
جامعة القاهرة في  -الحدیثة التي عقدها مركز صیانة اآلثار بكلیة اآلثار

 .م٢٠١٢سبتمبر  ١١-٩الفترة من 

153- Conference in Berlin, Germany Arab Higher 
Education in Tunes of change, a new papsage to 
transformation 26-27 September 2012. 

لمنظمة اإلسالمیة للتربیة والثقافة والعلوم اإلجتماع الطارئ الذي عقدته ا  - ١٥٤
جامعة القاهرة لدراسة سبل حمایة التراث  –بمركز صیانة اآلثار ) اإلیسیسكو(

 .م٢٠١٢أكتوبر  ٢و  ١ینة حلب یومي في مد يالحضار 

الذین حان موعد تجدید ن  الدورة التنشیطیة للمرشدین السیاحی  - ١٥٥
) لنقابة المرشدین السیاحین االدارة العامة(تراخیصهم بوزراة السیاحة 

 .م٢٠١٢أكتوبر٧وذلك یوم االحد  بأسوان

156-  The Second international conference on Egyptian 
Science through Ages, Faculty of Archaeology and 
Science Heritage center in Cairo University and Faculty 
of Archaology and tourism Guidanace , Must University 
9-11 October 2012. 

المؤتمر الثقافي الذي نظمته المنظمة العالمیة للكتاب اإلفریقیین   - ١٥٧
بمركز  »و أسیويفر ربي األعنصر أكتوبر والتضامن ال«واآلسیویین حول 

إعداد القادة الكائن بشارع البرج بالجزیرة والمالصق لنادي الشرطة ومواجه 
 .م١٧/١٠/٢٠١٢اء الموافق القاهرة في یوم األربع لبرج

 –كلیة اآلثار  –اآلثار اإلسالمیة الذي نظمه قسم اآلثار اإلسالمیة سیمنار   - ١٥٨
جامعة القاهرة بالتعاون مع الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة بمدینة 

 .م٢٠/١٠/٢٠١٢نصر ، وذلك یوم السبت الموافق 
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ج العلمي وأهمیته في العالقة بین اآلثار والتاریخ دراسة حول تكامل المنه  - ١٥٩
برنامج السمینار األول لقسم تحقیق األحداث التاریخي ضمن فعالیات 

اإلسالمیة بالتعاون مع الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة ، وذلك یوم 
 .م٢٠١٢أكتوبر ٢٠السبت الموافق 

 –ت التاریخیة بكلیة اآلداب االبحوث والدراس ورشة العمل التي نظمها مركز - ١٦٠
االتجاهات الحدیثة في مناهج البحث في العلوم «لقاهرة حول جامعة ا

نوفمبر  ٨-٣لطالب الدراسات العلیا بالكلیة في الفترة من »  اإلجتماعیة
 .بالملحق القدیم بكلیة اآلداب) ٦٥(م بمدرج ٢٠١٢

: جامعة المنیا حول   -المؤتمر العلمي لقسم اآلثار بكلیة اآلداب  - ١٦١
اآلثار المصریة القدیمة والیونانیة ( » ة في مصراإلكتشافات اآلثریة الحدیث«

أكتوبر  ٢٣ -٢٢، والذي عقد في الفترة من ) الرومانیة واإلسالمیة 
 .م٢٠١٢

ندوة الیوم الواحد التي نظمتها ساقیة الصاوي بالقاهرة حول اآلثار   - ١٦٢
 .م١٥/١١/٢٠١٢اإلسالمیة ، وذلك یوم الخمیس الموافق

الالتینیة والعربیة بأسبانیا وأمریكا الالتینیة  حول الخطوطندوة الیوم الواحد   - ١٦٣
) ثربانتس(ي األسباني التي نظمها المركز الثقافو  تحدیات من أجل عالم واحد

البینالي  –أنماط التینیة (التي أقیمت على هامش افتتاح معرض  و) 
 –، وذلك بالمركز الثقافي األسباني ) الخامس ألنماط الخطوط الالتینیة

 .م٢/١٢/٢٠١٢یوم األحد الموافق  ))تس بالقاهرةمعهد ثربان(

القضاء حصن : "وعنوانهالمؤتمر القومي الهام حول الدستور والقانون   - ١٦٤
، الذي عقدته المنظمة العالمیة للكتاب اإلفریقیین " الشعب ودرع الشرعیة

واألسیویین بفندق القادة بشارع البرج أمام برج القاهرة والمالصق لنادي 
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سي بجزیرة الزمالك ، وذلك یوم األربعاء الموافق الشرطة الرئی
 .م٢٨/١١/٢٠١٢

المنتدى الدولي للبحث العلمي بجامعة القاهرة حول الرؤیة المستقبلیة  - ١٦٥
الذي عقدته جامعة " التحدیات وفرص التعاون"للتنمیة في دول حوض النیل 

 .م٢٠١٢دیسمبر  ١٣-٩القاهرة في الفترة من 

لعصور ما قبل التاریخ في الوطن العربي  رئیس المؤتمر الدولي األول  - ١٦٦
 .م٢٠١٢/ ١٢/ ١٩-١٥جامعة القاهرة في الفترة  -الذي عقدته كلیة اآلثار

الندوة العلمیة التي عقدتها منظمة االیسیسكو للجنة خبراء االیسیسكو   - ١٦٧
اآلثاریین المكلفین بإعداد تقاریر فنیة وقانونیة حول االنتهاكات اإلسرائیلیة 

حیط المسجد األقصى بمقر دائرة االثار اإلردنیة العامة عمان الجدیدة في م
 .م٣١/١/٢٠١٣-٢٩في الفترة من 

المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة االیسیسكو بالتعاون مع مركز صیانة   - ١٦٨
جامعة القاهرة بالتزامن مع إجتماع لجنة خبراء  -اآلثار بكلیة اآلثار

بمقر كلیة " ممتلكات الثقافیةاإلتجار غیر المشروع في ال"اإلیسیسكو حول 
 .م٢٠١٣مارس  ٢٨-٢٦جامعة القاهرة في الفترة من  -اآلثار

دورة إعداد المرشدین السیاحیین التي نظمها مركز البحوث والدراسات   - ١٦٩
إلى  ٢٤/٣ جامعة القاهرة في الفترة من - التاریخیة بكلیة اآلداب

 .م١٦/٤/٢٠١٣

إحیاء المباني :"اآلثار وموضوعها في مجال ترمیم وصیانة الدورة التدریبیة   - ١٧٠
لمتدربین من هیئة متاحف قطر والتي عقدت بمركز صیانة " األثریة القدیمة

 .م٢٠١٣فبرایر  ١٤-١٠جامعة القاهرة في الفترة من  -اآلثار بكلیة اآلثار

الذي عقدته " التحدیات واآلثار:"المؤتمر الدولي حول التنمیة المستدامة  - ١٧١
ن مع برنامج األمم المتحدة األنمائي بمركز المؤتمرات جامعة القاهرة بالتعاو
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بالمدینة الجامعیة للطالب بجامعة القاهرة ، وذلك یوم االثنین الموافق أول 
 .م٢٠١٣أبریل 

ندوة الیوم الواحد التي عقدتها لجنة الثقافة واإلعالم والسیاحة بمجلس  - ١٧٢
لموافق ، وذلك یوم الخمیس ا" حمایة اآلثار المصریة:"الشورى حول 

 .م٤/٤/٢٠١٣

جامعة المنیا حول  -الندوة العلمیة التي عقدها قسم التاریخ بكلیة اآلداب - ١٧٣
 .م٢٠١٣أبریل  ١٧-١٦في الفترة من " سیرالالمذكرات الشخصیة و :"

المواقع :"جامعة القاهرة حول  -ندوة الیوم الواحد التي عقدتها كلیة اآلثار - ١٧٤
، وذلك یوم الثالثاء " افظة علیهاكیفیة المح –مشاكلها  -أهمیتها –األثریة 
 .م٤/٢٠١٣/  ٢٣الموافق

 )بحوث لصاحب السیرة (  :عشر لثالثا

والحولیــات  البحــوث المنشــورة فــي المجــالت : ( أوالً 
 ):العلمیة المحكمة 

عمائر القاهرة الدینیة في العصر العثماني، ألقى هذا البحث، وهو بمثابة الجزء األول مـن  – ١
ــة عــن  العمــارة اإلســالمیة فــي القــاهرة العثمانیــة، ضــمن محاضــرات الموســم دراســة مطول

ــــــوم ٩٠/١٩٩١الثقــــــافي  ــــــي ی ــــــك ف ــــــة وذل ــــــة المصــــــریة للدراســــــات التاریخی م للجمعی
القـاهرة  –)  ٣٧(المجلـد  –المجلة التاریخیة المصـریة ( م، وتـم نشره في ٢٤/٢/١٩٩١

  . ) شكل ٣٠)   ١٤٧-١٠٥ص ( ، ومرفق ما یفید ذلك)م ١٩٩٠
دراسـة تحلیلیـة  –عمائر الوزیر قوجه سنان باشا الباقیة فـي القـاهرة ودمشـق  – ٢

في العصـر   ضمن أبحاث ندوة تاریخ مصر االقتصادي واالجتماعي  –مقارنة 
العثماني والتي عقدت بقسم التاریخ بكلیة اآلداب جامعة القاهرة في الفتـرة مـن 

الجـزء  –التاسع  المجلد –ونشر في مجلة العصور ( م  ١٩٩٢سبتمبر  ٣-١
، ومرفــق مــا )م١٩٩٤ینــایر / هـــ ١٤١٤رجــب  –دار المــریخ للنشــر  –األول 

  ) شكل ٣٦/  ١٦٠-١٣٥ص ( یفید ذلك
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ـــة المســـلمین وأهمیتهـــا فـــي دراســـة المصـــطلحات الفنیـــة للعمـــارة  – ٣   كتـــب الرحال
كلیـة  –ضمن أبحاث ندوة الرحلة والرحالة فـي العصـور الوسـطى  –اإلسالمیة 
  م، ونشـــــــــر ١٩٩٣نـــــــــوفمبر  ١ -أكتـــــــــوبر ٣٠ -معـــــــــة المنیـــــــــااآلداب، جا

 –العدد الثاني الریـاض  –المجلد الرابع / في مجلة عالم المخطوطات والنوادر 
 - ٢٦٨ص( م٢٠٠٠م، مـارس ١٩٩٩اكتوبر / هـ ١٤٢٠ذو الحجة  –رجب 
٣٦٠ (.  

ـــدلس  – ٤ ـــدي للمســـاجد فـــي األن ـــر التقلی ـــة  –التخطـــیط غی ـــة مقارن   دراســـة تحلیلی
الدرس والتاریخ الذي عقد بكلیة اآلداب جامعـة  –اث مؤتمر األندلسضمن أبح

ــــــرة  ــــــي الفت ــــــات اإلســــــالمیة ف ــــــع رابطــــــة الجامع   اإلســــــكندریة باالشــــــتراك م
ــة إســالمیة  ٠م ١٩٩٤إبریــل ١٥-١٣مــن  ــة دراســات آثاری    –ونشــر فــي مجل

  )  ١٩٩٥القـــــــاهرة  –المجلــــــس األعلــــــى لآلثــــــار المصــــــریة  – ٥المجلــــــد 
  .ومرفق ما یفید ذلك

  مصــــــلیات الجنــــــائز فــــــي العمــــــارة المصــــــریة اإلســــــالمیة، دراســــــة آثاریــــــة  – ٥
العــــدد الثــــامن  –وثائقیــــة تاریخیــــة، مجلــــة كلیــــة اآلثــــار ) تحلیلیــــة مقارنــــة( 

  .) ٢٤٤-١٤٥ص ( م٢٠٠٠م، مطبعة جامعة القاهرة ١٩٩٧
  عمـــارة المســـجد النبـــوي الشـــریف، دراســـة جدیـــدة فـــي ضـــوء مشـــاهدات ابـــن  – ٦

الجمعیــة  –لســي، ضــمن أبحــاث نــدوة تــاریخ الجزیــرة العربیــة عبــد ربــه األند
هــ ١٤/١١/١٤١٨-١٣الریاض  –جامعة الملك سعود  –التاریخیة السعودیة 

م، ونشــر فــي سلســلة بحــوث تاریخیــة، الجمعیــة ١٢/٣/١٩٩٨-١١الموافـــق 
. م١٩٩٩ینـــایر /هــــ ١٤١٩التاریخیـــة الســـعودیة، اإلصـــدار األول، رمضـــان 

  .)شكل ١٥صفحة ،  ١١٥( ومرفق ما یفید ذلك
العمــائر الجنائزیــة فــي مصــر خــالل العصــر العثمــاني، دراســة تحلیلیــة مقارنــة،  – ٧

/ هــ١٤٢٠، العـدد األول )١(، اآلداب  ١٢مجلة جامعة الملـك سـعود، المجلـد 
  .) ٣٤٠-٢٢٧ص (م ٢٠٠٠
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  العالقـــة بـــین اآلثـــار والتـــاریخ، دراســـة حـــول تكامـــل المـــنهج العلمـــي وأهمیتـــه  -٨
السـنة الثانیـة  –، مجلـة الدرعیـة )١(یق األحداث التاریخیـة اإلسـالمیة في تحق

   م٢٠٠٠فبرایــــــــــر / هـــــــــــ١٤٢٠العــــــــــدد الثــــــــــامن، الریــــــــــاض، شــــــــــوال  –
  ) .لوحات ٩ –شكل  ١٨   ٢٣٢-١٧٠ص (

النقــوش الكتابیــة اإلســالمیة وقیمتهــا التاریخیــة،  ضــمن أبحــاث نــدوة أضــواء  – ٩
 – ٢٤المــؤرخین العــرب بالقــاهرة اتحــاد  –جدیــدة علــى مصــادر تــاریخ العــرب 

ـــوفمبر  ٢٦ ـــي سلســـلة دراســـات ١٩٩٨ن ـــه ف ـــد نشـــر المبحـــث األول من م، وق
/ هـــ١٤٢١آثاریــة، الجمعیــة الســعودیة للدراســات األثریــة، العــدد الثــاني محــرم 

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (م٢٠٠٠إبریل
العـــدد الســـنة الثالثـــة،  –، مجلـــة الدرعیـــة )٢(العالقـــة بـــین اآلثـــار والتـــاریخ  -١٠

/  ٣٠٠-٢٤٦ص ( م٢٠٠٠یولیـو / هــ١٤٢١ اآلخـرالعاشر، الریاض، ربیع 
  . ) لوحة ١٩ –شكل  ٣٦

ــــة بالقــــدس الشــــریف  -١٢ ــــوم (األســــبلة الســــلیمانیة الباقی ــــات اآلداب والعل حولی
س النشر العلمي ، جامعـة ، مجل٢٣، الحولیة رقم ١٩٩اإلجتماعیة ، الرسالة 

  .١٦٠-٧ص ص  )م ٢٠٠٣-٢٠٠٢/ هـــ١٤٢٤-١٤٢٣الكویت 
  الحجازیـــة كتـــب التـــاریخ المحلـــى والرحالـــة مصـــدر لدراســـة عمـــارة األســـبلة  – ١٢

 –حولیــات االداب والعلــوم االجتماعیــة ( فــى مكــة المكرمــة والمدینــة المنــورة 
ــة  ــس النشــر العلمــى   ٢٤٣الرســالة   – ٢٦الحولی ــت  –،  مجل ــة الكوی جامع
  ) .تلوحا ١٠ –شكل  ٢٢صفحة ،  ١١٥( ) م٢٠٠٦/ هـ  ١٤٢٧

الرواق في العمارة اإلسالمیة بمكة المكرمـة دراسـة تاریخیـة أثریـة مجلـة كلیـة  -١٣
مطبعة جامعة القـاهرة ) م ٢٠٠٦-٢٠٠٥(  ١١جامعة القاهرة العدد  –اآلثار 
  .) لوحة ٢٠ –شكل  ê٢٤  ٢٧٣-٢٠٣ص (م ٢٠٠٧

دور مصــر التــاریخي والحضــاري فــي مجــال الكتابــة والخــط العربــي ، مجلــة  -١٤
Ã�êÙêŸ  تصــدر عــن نــدوة الثقافــة والعلــوم ، العــدد العشــرون ، الســنة  –عربیــة

ــة المتحــدة    دبــي   الســابعة ــي (اإلمــارات العربی   عــدد خــاص عــن الخــط العرب



٧٣ 
  

  p � ٢٠٠٨إبریـــــل / هــــــ ١٤٢٩ربیـــــع األخـــــر ) فـــــي مصـــــر ، الجـــــزء األول
  . ٣٦-٣٠ص 

نــدوة تصــدر عــن  –مجلــة حــروف عربیــة  الخــط العربــي فــي الجــامع األزهــر ، -١٥
اإلمــارات العربیــة    دبــي   الثقافــة والعلــوم ، العــدد العشــرون ، الســنة الســابعة

ربیـع األخـر ) عدد خاص عـن الخـط العربـي فـي مصـر ، الجـزء األول(المتحدة 
٤٢-٣٨� ê ± ٢٠٠٨إبریل / هـ ١٤٢٩ .  

القیم الجمالیة في الخط العربي وأثرها فـي فنـون أوروبـا ، مجلـة حـروف  -١٦
     ٨، السـنة  ٢٤نـدوة الثقافـة والعلـوم ، دبـي ، العـدد عربیة ، تصدر عـن 

  .م ٢٠٠٩كانون األول  / دیسمبر /هـ١٤٣٠ذو الحجة 
العلمـي وأهمیتـه دراسـة حـول تكامـل المـنهج العالقة بین اآلثار والتـاریخ  -١٧

ــة  ــق األحــداث التاریخی اإلســالمیة ضــمن أعمــال المــؤتمر العلمــي فــي تحقی
المنیا حول اإلكتشـافات األثریـة الحدیثـة  جامعة -لقسم اآلثار بكلیة اآلداب

، والذي )اآلثار المصریة القدیمة والیونانیة الرومانیة واإلسالمیة(في مصر 
�‰ ٢٠١٢أكتـوبر  ٢٣ – ٢٢جامعـة المنیـا فـي الفتـرة  –عقد بكلیـة اآلداب 

وقد نشرت أبحاث المؤتمر في إصدار خاص من مجلة كلیة اآلداب والعلـوم 
  ).٢٣٦-١٧٩ص  ص(م ٢٠١٢اإلنسانیة 
األبحـاث المنشـورة فـي وقـائع : ( ثانیًا 

 : )المؤتمرات والندوات 
  العالقـــــة بـــــین الـــــنص التأسیســـــي والوظیفـــــة والتخطـــــیط المعمـــــاري للمدرســـــة  -١

في العصر المملوكي، ضمن أبحاث نـدوة تـاریخ المـدارس فـي مصـر اإلسـالمیة 
  باالشــــتراك التــــي عقــــدتها لجنــــة التــــاریخ واآلثــــار بــــالمجلس األعلــــى للثقافــــة 

:   ١٩٩١إبریـل  ٢٥-٢٢مع الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیـة فـي الفتـرة 
، القـاهرة، الهیئـة ٥١ونشرت أبحاث الندوة في سلسلة تاریخ المصـریین، العـدد 

م، ثم أعیـد نشـرها ثانیـة ضـمن أعمـال مهرجـان ١٩٩٢المصریة العامة للكتاب 
  .) شكل ٣٤�  ٣٩٠-٢٧٣ص (  م٢٠٠٠القراءة للجمیع، القاهرة 
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المساجد المبكرة الباقیة في آسـیا الوسـطى وأهمیتهـا فـي دراسـة تطـور العمـارة   -٢
  المســــــلمون "اإلســــــالمیة، ضــــــمن أبحــــــاث المــــــؤتمر الــــــدولي الموســــــوم بـــــــ 

، الـذي عقـده قســم "فـي آسـیا الوسـطى والقوقـاز، الماضـي، الحاضـر، المسـتقبل
ــــــا بكلیــــــة الدراســــــات اإلنســــــانیة  ــــــة الفارســــــیة وآدابه � )فــــــرع البنــــــات(اللغ  

  جامعــــة األزهــــر باالشــــتراك مــــع مركــــز صــــالح كامــــل لالقتصــــاد اإلســــالمي، 
  م، وقــــد نشــــر البحــــث فــــي الجــــزء األول ١٩٩٣ســــبتمبر ٣٠-٢٨فــــي الفتــــرة 

  .من أبحاث المحور الحضاري والثقافي، ومرفق ما یفید ذلك
اث طراز المسجد القبة وأنماطه الباقیة في المدینة المنـورة والهفـوف ضـمن ابحـ -٣

  نــــــــدوة جمعیــــــــة التــــــــاریخ واآلثــــــــار بــــــــدول مجلــــــــس التعــــــــاون الخلیجــــــــي 
ـــرة  ـــي الفت ـــاض ف ـــدالعزیز بالری ـــك عب ـــى نظمتهـــا دارة المل محـــرم  ٢٤ – ٢٢الت

م ، وقـــد نشـــر ضـــمن سلســـلة ٢٠٠٠أبریـــل  ٢٩– ٢٧الموافـــق / هــــ ١٤٢١
شـكل  ٦٥/  ٢٤٠-١٦١ص ( مداوالت اللقاء العلمي  السنوى الثاني للجمعیـة

 . )لوحة ٣٠ -

لعالقة بین اآلثار والتاریخ دراسة حول تكامل المـنهج العلمـي وأهمیتـه فـي ا -٤
تحقیـق األحــداث التاریخیــة اإلســالمیة ضــمن أعمــال المــؤتمر العلمــي لقســم 

جامعـة المنیـا حـول اإلكتشـافات األثریـة الحدیثـة فـي  -اآلثار بكلیـة اآلداب
، والــذي )میةاآلثــار المصــریة القدیمــة والیونانیــة الرومانیــة واإلســال(مصــر 

pp ٢٠١٢أكتـوبر  ٢٣ – ٢٢جامعـة المنیـا فـي الفتـرة  –عقد بكلیة اآلداب 
وقد نشرت أبحاث المؤتمر في إصدار خاص من مجلة كلیة اآلداب والعلـوم 

  ).٢٣٦-١٧٩ص ص (م ٢٠١٢اإلنسانیة 
 

 

ــًا  ــاث: ثالث ــورة و األبح ــي  المنش ــة ف المقدم
والمحاضــرات والموائــد النــدوات والمــؤتمرات 

وورش العمــل والحلقــات النقاشــیة دیرة المســت
من التدریبیة والتنشیطیةالدورات و )السیمنار(

 : م٢٠١٣-١٩٨٨
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الطراز المحلي لمساجد القاهرة في العصر العثماني ، ضـمن أعمـال المـؤتمر  - ١
  .م١٩٨٨القاهرة  –الدولى الثامن للفن التركي 

لعثمانیـة، ضـمن النظام الجامع بین التخطیط التقلیدي والمدرسة في العمـارة ا - ٢
، قسـم اللغـة )جیـل الـرواد(- "الدراسات الشرقیة في خمسین عـام"أبحاث ندوة 

  الشـــرقیة وآدابهـــا باالشـــتراك مـــع مركـــز الدراســـات الشـــرقیة بجامعـــة القـــاهرة 
  . م، ومرفق ما یفید ذلك١٩٩٣أكتوبر ٢٨-٢٦في الفـــترة 

ة، ضــمن أبحــاث التقنیــات العلمیــة الحدیثــة وتطبیقاتهــا فــي الدراســات اآلثاریــ - ٣
، كلیــة اآلداب، جامعــة عــین "دور أساســي للدراســات اإلنســانیة نحــو"نــدوة 

 ) .ومرفق ما یفید بذلك (  م١٩٩٥أكتوبر ٢٣-٢١شمس في الفترة 

المستشــرقون ودراســة اآلثــار اإلســالمیة، ضــمن أبحــاث مــؤتمر االستشــراق  - ٤
ـــ ـــي الفت ـــاهرة ف ـــة الق ـــز الدراســـات الشـــرقیة بجامع   رةوحـــوار الحضـــارات، مرك

 ).ومرفق ما یفید ذلك ()  ١٩٩٥أكتوبر ٢٨-٢٦

نــدوة فلســطین عبــر عصــور  –األســبلة الســلیمانیة الباقیــة بالقــدس الشــریف  - ٥
مركز البحوث والدراسات التاریخیـة، كلیـة اآلداب، جامعـة القـاهرة،  –التاریخ 

  وقـــد تـــم نشـــره  . م، ومرفـــق مـــا یفیـــد ذلـــك١٩٩٥نـــوفمبر  ٦-٤فـــي الفتـــرة 
 -١٩٩، الرســالةب والعلــوم االجتماعیــة ـ جامعــة الكویــتحولیــات اآلدا(فــي 

 .)١٦٠-٧ص() م٢٠٠٣ـ  ٢٠٠٢/هـ  ١٤٢٤ـ  ١٤٢٣ـ  ٢٣الحولیة رقم 

ــي الحجــاز،  - ٦ ــة ف ــة مصــدرًا لدراســة المصــطلحات الفنی ــة المغارب ــات الرحال كتاب
ضمن أبحاث ندوة بالد المغرب وعالقاتها بالمشرق، اتحـاد المـؤرخین العـرب 

  . م، ومرفق ما یفید ذلك١٩٩٧نوفمبر ٢٧-٢٥ة بالقاهرة في الفتر 

دراسة تحلیلیة لبعض المصطلحات األجنبیة المترجمة في العمارة اإلسالمیة،  - ٧
الترجمــة ودورهـــا فــي تفاعـــل " ضــمن أبحــاث المـــؤتمر الــدولي الموســـوم بـــ 

بجامعـة ) قسم اللغـة الفارسـیة وآدابهـا(، كلیة الدراسات اإلنسانیة "الحضارات
 . م، ومرفق ما یفید ذلك١٩٩٨یونیو  ٢٥-٢٣اهرة الق –األزهر 



٧٦ 
  

ـــة وأهمیتهـــا فـــي دراســـة التـــاریخ  - ٨ دراســـة تحلیلیـــة لـــبعض المصـــادر اآلثاری
اإلســالمي، ضــمن أبحــاث نــدوة أضــواء جدیــدة علــى مصــادر تــاریخ العــرب، 

-  م١٩٩٨نـــوفمبر ٢٦-٢٤اتحـــاد المـــؤرخین العـــرب بالقـــاهرة فـــي الفتـــرة 
جــزء األول منــه ضــمن سلســلة دراســات وقــد نشــر ال(ومرفــق مــا یفیــد ذلــك، 

آثاریة، العدد الثاني، كمـا سـبقت اإلشـارة إلـى ذلـك ضـمن األبحـاث المنشـورة 
 ).٩في المجالت العلمیة المحكمة، البحث رقم 

المســاجد التیموریــة الباقیــة فــي آســیا الوســطى، ضــمن أبحــاث نــدوة اآلثــار  - ٩
   ة القـاهرة فـي الفتـرة  اإلسالمیة في شرق العالم اإلسالمي، كلیة اآلثـار، جامعـ

 . م، ومرفق ما یفید ذلك١٩٩٨دیسمبر ١–نوفمبر  ٣٠

كتب الرحالة األوربیین ولوحاتهم مصدرًا لدراسة العمـارة المصـریة اإلسـالمیة،  -١٠
، كلیـة "مصـر فـي اآلداب العالمیـة"ضمن أبحاث المـؤتمر الـدولي الموسـوم بــ 

یونیــو ٢٤-٢٢ي الفتــرة زهــر فــبجامعــة األ ) فــرع البنــات(الدراســات اإلنســانیة 
 ) ومرفق ما یفید ذلك (  م١٩٩٩

الزخرفــــة الخطیــــة فــــي العمــــارة اإلســــالمیة، ضــــمن أبحــــاث النــــدوة العلمیــــة  -١١
المصــاحبة لمعــرض الخــط العربــي الــذي أقامتــه الهیئــة العلیــا لتطــویر مدینــة 

   ١٠/١٩٩٩/ ١٥ – ١٣الموافـق / هــ٦/٧/١٤٢٠-٤الریاض فـي الفتـرة  
 .  ومرفق ما یفید ذلك

طـراز المســجد القبــة وأنماطــه الباقیــة فـي المدینــة المنــورة والهفــوف بالمملكــة  -١٢
العربیــة الســعودیة، ضــمن أبحــاث نــدوة جمعیــة التــاریخ واآلثــار بــدول مجلــس 
التعــاون الخلیجــي التــي نظمتهــا دارة الملــك عبــد العزیــز بالریــاض فــي الفتــرة 

  ومرفــــــق . م٢٠٠٠إبریــــــل ٢٩-٢٧الموافــــــق /هـــــــ ١٤٢١محــــــرم  ٢٤-٢٢
ــاني . مــا یفیــد ذلــك وقــد تــم نشــره ضــمن مــداوالت اللقــاء العلمــي الســنوي الث

 .للجمعیة كما سبق القول

رحلة عبد الغني النابلسي إلـى الحجـاز مصـدرًا لدراسـة العمـارة اإلسـالمیة فـي  -١٣
م، ضـمن أبحـاث  نـدوة الـرحالت إلـى ١٧أواخـر القـرن / هــ  ١٢أوائل القرن 
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ــــة  ــــرة العربی ــــك  –شــــبه الجزی ــــرة دارة المل ــــي الفت ــــاض ف ــــز بالری ــــد العزی   عب
  . م٢٠٠٠أكتوبر ٢٥-٢٢هـ،  الموافق ١٤٢١رجب ٢٨-٢٥

إضافات جدیدة في تاریخ الدولة الزیادیة بالیمن فـي ضـوء النقـوش اآلثاریـة،  -١٤
ــــــرب الموســــــومة  ــــــاریین الع ــــــث لآلث ــــــى الثال ــــــدوة الملتق   ضــــــمن أبحــــــاث ن

، فـي  ثـاریین العـرب، القاهرة، جمعیـة اآل"دراسات آثاریة في الوطن العربي"بـ 
 . م٢٠٠٠نوفمبر١٣-١٢ترة الف

 –البندقیـة والفـن اإلســالمي، ضـمن أعمـال نــدوة العالقـات الكویتیـة اإلیطالیــة  -١٥
جامعة الكویت بالتعاون مع كلیتي اآلداب والعلوم االجتماعیة بجامعة الكویت 

 . م١٢/٣/٢٠٠٢ – ١١وجامعة فینسیا  

دمشـق ـ دراسـة تحلیلیـة مقارنـة ـ ضـمن التكایا العثمانیة الباقیة فـي القـاهرة و  -١٦
  مدونـــــة اآلثـــــار العثمانیـــــة : أعمـــــال المـــــؤتمر العـــــالمي الســـــادس حـــــول 

 ٢٦في العالم ـ مؤسسة التمیمي للبحث العلمــي والمعلومات ـ زغوان ـ تونس 
 .م ٢٠٠٣آذار / مارس  ٢٨ـ 

نولـث العمارة العثمانیة بالقاهرة ضمن أعمال الدورة التدریبیـة لوفـد دول الكوم -١٧
ــدول اإلســالمیة  ــدول المســتقلة حــدیثًا و وال ــة وال ــا(األوربی ــة جورجی ــي ) دول الت
مجـال اآلثـار الفرعونیـة واإلسـالمیة  جامعـة القـاهرة فـي –عقدت بكلیة اآلثـار 

الفتـرة  والقبطیة وصیانة وترمیم اآلثار وآثار مـا قبـل التـاریخ والمتـاحف خـالل
حـــث فـــي یـــوم األحـــد م وقـــد ألقـــى الب٨/٧/٢٠٠٤م إلـــى ٢٤/٦/٢٠٠٤مـــن 

 .م ٤/٧/٢٠٠٤الموافق 

ضمن اعمال اللقـاء العلمـى المصـرى اللبنـانى –األسبلة فى العمارة االسالمیة  -١٨
 م٣١/١٢/٢٠٠٤-٢٤المنعقد بكلیة االثار  جامعة القاهرة فى الفترة 

معالم تاریخ وآثار مصر اإلسالمیة ضمن أعمـال الـدورة التدریبیـة الثالثـة فـي  -١٩
 ١٢/٢خـالل الفتـرة مــن ) دولـة مولـدوفا(ول الكومنولـث مجـال اآلثـار لوفـود د

 .م ١٣/٢/٢٠٠٥م وقد ألقى البحث یوم األحد الموافق ٢٣/٢/٢٠٠٥إلى 
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مالمح العمارة اإلسالمیة في مصر ضمن أعمـال الـدورة التدریبیـة الرابعـة فـي  -٢٠
 ١٢/٣خالل الفترة مـن ) دولة كازاخستان(مجال اآلثار لوفود دول الكومنولث 

 .م ١٣/٣/٢٠٠٥م وقد ألقى البحث یوم األحد ٢٦/٣/٢٠٠٥إلى 

عمــائر القــاهرة الخیریــة خــالل العصــر العثمــانى  ، دراســة تحلیلیــة مقارنــة  ،  -٢١
ضــــــمن أعمــــــال نـــــــدوة المجتمــــــع المصــــــرى فـــــــى العصــــــرین المملـــــــوكى 

افــة تكریمــا للعــالم عقــدت بقاعــة المــؤتمرات بــالمجلس األعلــى للثقالتىوالعثمانى
 .م  ٢٠٠٥ابریل    ٤ – ٢الفترة   ریمون فى الكبیر أندریه

ضــمن أعمــال مــؤتمر " أســبلة المــاء بمدینــة القــاهرة خــالل العصــر المملــوكى  -٢٢
جامعة القاهرة تحـت  -فرع الفیوم  –الفیوم الخامس الذى عقدته كلیة اآلثار 

  فــــى الفتــــرة " النیــــل ومصــــادر المیــــاه فــــى مصــــر عبــــر العصــــور"عنــــوان 
 . م٢٠٠٥ابریل  ٤ – ٢ 

اریة مصدر لدراسة التاریخ اإلسالمي والحضارة اإلسـالمیة ضـمن النقوش اآلث -٢٣
محاضــــرات الموســــم الثقــــافي للجمعیــــة المصــــریة للدراســــات التاریخیــــة فــــي 

 .م ٩/٤/٢٠٠٥

ــالم تــاریخ وحضــارة مصــر اإلســالمیة ودور األرمــن ضــمن أعمــال الــدورة -٢٤  مع
  رة جامعـــة القـــاه –بكلیـــة اآلثـــار التدریبیـــة لوفـــد دولـــة أرمینیـــا التـــي عقـــدت 

ــــرة مــــن  ــــي الفت ــــى ١٠/٤/٢٠٠٥ف ــــى البحــــث ٢١/٤/٢٠٠٥م إل ــــد ألق   م وق
 .م ١١/٤/٢٠٠٥في یوم االثنین الموافق 

النقوش اآلثاریة فى شرق أفریقیا وقیمتها التاریخیة  ،   ضـمن أعمـال نـدوة  -٢٥
القـرن المجتمعات اآلفریقیـة تطورهـا التـاریخى ودورهـا الحضـارى حتـى مطلـع 

  دها معهــــد البحــــوث والدراســــات االفریقیــــة التــــى عقــــالحــــادى والعشــــرین  ، 
 ٠م  ٢٠٠٥مایو   ١٩ – ١٨جامعة القاهرة فى الفترة   –قسم التاریخ ( 

عمــائر القــاهرة الدینیــة فــى عصــر محمــد علــى دراســة تحلیلیــة مقارنــة ضــمن  -٢٦
أعمال نـدوة محمـد علـى مؤسـس مصـر الحدیثـة التـى عقـدها المجلـس األعلـى 

 .م  ٢٠٠٥نوفمبر  ١٤  -  ١٢فى الفترة   للثقافة بوزارة الثقافة المصریة
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التزویــر واإلنتحــال والســرقات التاریخیــة فــي العصــر اإلســالمي ضــمن أعمــال  -٢٧
) وزارة الثقافـة المصـریة ( بالمجلس األعلـى لآلثـار الدورة التدریبیة للعاملین 

 ê�=/Ã " التــي عقــدت بكلیــة " كشــف تزویــر اللوحــات الزیتیــة واآلثــار الملونــة
 .م ٢٠٠٥نوفمبر  ٢٤-١٩ة القاهرة في الفترة جامع –اآلثار 

العمــارة المائیــة فــى مصــر االســالمیة قبــل تأســیس القــاهرة  ، ضــمن أعمــال  -٢٨
  مــــؤتمر تــــاریخ المشــــروعات النیلیــــة الكبــــرى بمعهــــد الدراســــات االفریقیــــة 

 ٠ ٢٠٠٦مایو  ٢٥ – ٢٤جامعة القاهرة فى الفترة  ) قسم التاریخ ( 

ســالمیة بالقــاهرة ضــمن أعمــال الــدورة التنشــیطیة اآلثــار والعمــارة والفنــون اإل -٢٩
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 –بمقـر كلیـة السـیاحة والفنـادق ) اإلدارة العامة لنقابة المرشـدین السـیاحیین(
 م ١٠/٢/٢٠٠٧جامعة حلوان في 

  العلمـــي وأهمیتـــه  العالقـــة بـــین اآلثـــار والتـــاریخ دراســـة حـــول تكامـــل المـــنهج -٣٠
في تحقیق األحداث التاریخیة ضمن أعمال ندوة الفنون والتاریخ التي نظمهـا 
المعهــد العلمــي الفرنســي لآلثــار الشــرقیة بالقــاهرة والمجلــس األعلــى للثقافــة 
  ومركـــــــز البحـــــــوث والدراســـــــات التاریخیـــــــة بـــــــآداب القـــــــاهرة فـــــــي الفتـــــــرة 

 م ٢٠٠٧فبرایر  ٢٨ – ٢٥

ــرامج  -٣١ ــي الدراســات مســوغات تطــویر الب التدریســیة وتكامــل المــنهج العلمــي ف
ــة فــي الجامعــات المصــریة والعربیــة ضــمن أعمــال مــؤتمر  ــة والتاریخی اآلثاری

اآلثاریة والتاریخیـة تطویر اللوائح األكادیمیة في الدراسات " الیوم الواحد عن 
ـــــــــذي عقـــــــــد  ـــــــــار ال ـــــــــة اآلث ـــــــــوم األربعـــــــــاء  –بكلی   جامعـــــــــة القـــــــــاهرة ی

 . " م٢٠٠٧أبریل  ٤الموافق 

ــــة "  -٣٢ ــــرة العربی ــــدة " نقــــوش عباســــیة مبكــــرة فــــي الجزی ــــة جدی   دراســــة تحلیلی
ولي الثالـــث للنقـــوش والخطـــوط ضـــمن أعمـــال المنتـــدى الـــد" فـــي المضـــمون 

ــــاتوالكت ــــي الفتــــرة  اب ــــة األســــكندریة ف ــــز الخطــــوط بمكتب ــــه مرك ــــذي نظم   ال
 م ٢٠٠٧إبریل  ٢٦ – ٢٤
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لمــؤتمر الــدولي الثالــث عمــارة المیــاه فــي القــاهرة التاریخیــة ، ضــمن أعمــال ا -٣٣
 .م٢٠٠٧مایو  ٥-٣لقاهرة في الفترة للبحوث العلمیة وتطبیقاتها بجامعة ا

مصـادر مهملـة فـي دراسـة تــاریخ العالقـات والـروابط العربیـة األفریقیـة ضــمن  -٣٤
تاریخه وواقعه وآفاقـه الـذي نظمـه " التعاون العربي األفریقي " أعمال مؤتمر 
دراسات اإلفریقیة بجامعـة القـاهرة فـي الفتـرة ، بمعهد البحوث والقسم التاریخ 

 . م٢٠٠٧مایو  ٩-٨من 

ـــدورة التنشـــیطیة   -٣٥ ـــار وحضـــارة مصـــر اإلســـالمیة ضـــمن أعمـــال ال ـــاریخ وآث ت
  للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد تراخیصـــهم بـــوزارة الســـیاحة 

 –ادق بمقـر كلیـة السـیاحة والفنـ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین ( 
 .م ١٩/٥/٢٠٠٧جامعة حلوان في تاریخ 

اآلثــار والعمــارة والفنــون اإلســالمیة بالقــاهرة ضــمن أعمــال الــدورة التنشــیطیة  -٣٦
للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان موعـــد تجدیـــد تراخیصـــهم بـــوزارة الســـیاحة 

 –بمقــر كلیــة الســیاحة والفنــادق ) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(
 .م ٧/٧/٢٠٠٧ن في  جامعة حلوا

إسـهامات المـرأة فـي مجـال الرعایـة االجتماعیـة خـالل العصـر الوسـیط ضــمن  -٣٧
تاریخ الوطن العربـي " أعمال ندوة اتحاد المؤرخین العرب بالقاهرة موضوعها 

/  ١٤٢٨شـوال  ٢٧ – ٢٦في الفترة من   "تاریخ اجتماعي : عبر العصور 
 . م٢٠٠٧نوفمبر  ٨ – ٧الموافق 

ـــار  -٣٨ ـــاریخ وآث ـــدورة التنشـــیطیة  وحضـــارة مصـــر اإلســـالمیةت ضـــمن أعمـــال ال
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 –بمقـر كلیـة السـیاحة والفنـادق ) اإلدارة العامة لنقابة المرشـدین السـیاحیین(
 .م ١٠/١١/٢٠٠٧جامعة حلوان في 

مـؤتمر الیـوم الواحـد حـول في مصر ضـمن أعمـال  الحفائر األثریة اإلسالمیة -٣٩
الجیوفیزیــاء وعلــم اآلثــار الــذي عقدتــه كلیــة اآلثــار بالتعــاون مــع الجمعیــة 

 .م ١٠/١٢/٢٠٠٧الجیوفیزیقیة المصریة یوم األثنین الموافق 
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اآلثــار والعمــارة والفنــون اإلســالمیة بالقــاهرة ضــمن أعمــال الــدورة التنشــیطیة  -٤٠
ــد ت ــذین حــان موعــد تجدی ــوزارة الســیاحة للمرشــدین الســیاحیین ال راخیصــهم ب

 –بمقـر كلیـة السـیاحة والفنـادق ) اإلدارة العامة لنقابة المرشـدین السـیاحیین(
 م ١٩/١/٢٠٠٨جامعة حلوان في 

المركـز  الیوم الواحد التي نظمها ندوة –صدى العمارة األندلسیة في المشرق  -٤١
   .م ٢٧/٢/٢٠٠٨الثقافي األسباني بالقاهرة األربعاء 

ـــار وحضـــ -٤٢ ـــاریخ وآث ـــدورة التنشـــیطیة  ارة مصـــر اإلســـالمیةت ضـــمن أعمـــال ال
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 –بمقـر كلیـة السـیاحة والفنـادق ) اإلدارة العامة لنقابة المرشـدین السـیاحیین(
  .م ١/٣/٢٠٠٨جامعة حلوان في 

أثریـة تاریخیـة ضـمن  دراسـة –قبة الدكروري وقنـاطر صـالح الـدین بـالجیزة   -٤٣
  حــــول الجیــــزة  جامعــــة القــــاهرة –أعمــــال المــــؤتمر الــــدولي لكلیــــة اآلثــــار 

 .م ٢٠٠٨مارس  ٦-٤في الفترة  عبر العصور

  والفنــــي الثقــــافي ضــــمن فعالیــــات البرنــــامج العمــــارة واآلثــــار األندلســــیة ،  -٤٤
علــى هــامش معــرض ابــن خلــدون والعالقــة بــین مصــر واألنــدلس فــي القــرن 

لتعـاون مـع وزارة الثقافـة المصـریة والسـفارة األسـبانیة بالقـاهرة با الرابع عشر
 . م١٣/٣/٢٠٠٨م إلى الخمیس ٧/٢/٢٠٠٨في الفترة من الخمیس 

   النقوش الكتابیة المملوكیة والعثمانیـة فـي سـیناء وقیمتهـا التاریخیـة ضـمن -٤٥
عمــال نــدوة الصــحارى المصــریة مهــد الحضــارات التــي عقــدتها لجنــة اآلثــار أ

مـارس  ٢٦-٢٥األعلى للثقافة بـوزارة الثقافـة المصـریة فـي الفتـرة بالمجلس 
 .م ٢٠٠٨

إبــداعات وروائــع اآلثــار اإلســالمیة فــي العــالم اإلســالمي ضــمن أعمــال نــدوة  -٤٦
الیــوم الواحــد التــي نظمهــا المنتــدى الثقــافي المصــري بجــاردن ســیتي بالقــاهرة 

 .م ٦/٤/٢٠٠٨یوم األحد الموافق 
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ضــمن أعمــال الــدورة W نموذجــًا إالقــاهرة التاریخیــة : التــراث الثقــافي وحمایتــه  -٤٧
التدریبیة الوطنیة حول تأهیل األطر العاملة فـي مجـال حمایـة التـراث الثقـافي 

 ١٠-٥التي نظمتها االیسیسكو واللجنة الوطنیة المصریة بالقاهرة في الفتـرة 
 .م ٢٠٠٨أبریل 

آثــار  الســاحل الشــمالي الغربــي بــین المشــرق والمغــرب ضــمن أعمــال نــدوة -٤٨
السـاحل الشـمالي الغربـي التـي عقــدتها لجنـة اآلثـار بـالمجلس األعلـى لآلثــار 

 .م ٢٩/٤/٢٠٠٨بوزارة الثقافة في یوم الثالثاء الموافق 

اآلثــار والعمــارة والفنــون اإلســالمیة بالقــاهرة ضــمن أعمــال الــدورة التنشــیطیة  -٤٩
ــوزارة الســی ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی احة للمرشــدین الســیاحیین ال

 –بمقـر كلیـة السـیاحة والفنـادق ) اإلدارة العامة لنقابة المرشـدین السـیاحیین(
  .م ٣/٥/٢٠٠٨جامعة حلوان في 

ــة ا -٥٠ ــأثیرات العثمانی ــىلت ــاهرة وطــرابلس الغــرب  عل ــائر الدینیــة بالق دراســة "العم
ضمن أعمال المؤتمر الدولي حول العالقات المصریة اللیبیـة " تحلیلیة مقارنة

ذي نظمـه قســم التـاریخ بمعهـد البحـوث والدراسـات اإلفریقیــة عبـر العصـور الـ
 .م ٢٠٠٨مایو  ٧-٦بجامعة القاهرة في الفترة 

عمــارة المیــاه فــي القــاهرة التاریخیــة ضــمن أعمــال نــدوة الیــوم الواحــد بلجنــة  -٥١
  اآلثــــار بــــالمجلس األعلــــى للثقافــــة بــــوزارة الثقافــــة المصــــریة یــــوم الثالثــــاء 

 .م ٢٧/٥/٢٠٠٨الموافق 

ضــــمن أعمــــال الــــدورة التنشــــیطیة  وآثــــار وحضــــارة مصــــر اإلســــالمیة تــــاریخ -٥٢
للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 

مكتـب التـدریب السـیاحي بشـارع )اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(
 م ٢٣/٦/٢٠٠٨في رمسیس بالقاهرة 

اهرة ضــمن أعمــال الــدورة التنشــیطیة اآلثــار والعمــارة والفنــون اإلســالمیة بالقــ -٥٣
ــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة    للمرشــدین الســیاحیین ال
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السـیاحي مكتب التـدریب بمقر ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین ( 
 .م ٢٧/٧/٢٠٠٨بشارع رمسیس في 

ـــاریخ  -٥٤ ـــدورة التنشـــیطیة ت ـــار وحضـــارة مصـــر اإلســـالمیة ضـــمن أعمـــال ال وآث
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

مكتــب التــدریب الســیاحي بشــارع )اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(
 م ١٠/٨/٢٠٠٨في رمسیس بالقاهرة 

آثار وحضارة مصر اإلسالمیة لوفد طلبة البوسنة بمركـز جامعـة القـاهرة للغـة  -٥٥
م وقـد ألقـى البحـث ٢٧/٨/٢٠٠٨إلـى  ١١/٨رة مـن والثقافة العربیة في الفتـ

 .م ١٧/٨/٢٠٠٨یوم األحد 

اآلثار اإلسالمیة بالقاهرة ضمن أعمال الدورة التدریبیة لوفد دولـة أوزبكسـتان  -٥٦
  .م٢٢/٩/٢٠٠٨بمركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربیة في 

مـــؤتمر ضـــمن أعمـــال ال قـــاهرةالتـــأثیرات األندلســـیة فـــي العمـــارة اإلســـالمیة بال -٥٧
أصـــداء الثقافـــة العربیـــة اإلســـالمیة باألنـــدلس فـــي المشـــرق «الـــدولي حـــول 

ــة اللغــات والترجمــة »اإلســالمي  ــذي تنظمــه كلی   األزهــر بالتعــاون جامعــة  –ال
 . م ٢٠٠٨أكتوبر  ١٦-١٤مع معهد ثربانتس بالقاهرة في الفترة 

ــامن والتاســع الهجــری -٥٨ ــة خــالل القــرنین الث / ±Õ دور المــراة فــي الحركــة العلمی
الرابع عشر والخامس عشـر المیالدیـین ، ضـمن أعمـال نـدوة اتحـاد المـؤرخین 

) التــاریخ الثقــافي : تــاریخ الــوطن العربــي عبــر العصــور ( العــرب وموضــوعها 
 .م٢٠٠٨أكتوبر  ٢٣-٢٢الموافق /هـ ١٤٢٩شوال  ٢٣ -٢٢خالل الفترة 

باسـي ضــمن اریـة ودالالتهـا التاریخیـة فـي العصـرین األمـوي والعنقـوش األثال -٥٩
بـالمجلس  بقاعـة الفنـون أعمال نـدوة الیـوم الواحـد التـي عقـدتها لجنـة اآلثـار

 .م٢٨/١٠/٢٠٠٨األعلى للثقافة في یوم الثالثاء الموافق 

التأثیرات األندلسیة في العمـارة المصـریة اإلسـالمیة ضـمن أعمـال نـدوة الیـوم  -٦٠
هرة والمجلــس انتس بالقــابــالواحــد التــي عقــدتها الســفارة األســبانیة ومعهــد ثر 

عامـــًا علـــى تأســـیس جمعیـــة  ٤٢األعلـــى لآلثـــار بمناســـبة اإلحتفـــال بمـــرور 
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بــالمتحف المصــري  ٤٢المستشــرقین األســبان بقاعــة المعــارض المتغیــرة رقــم 
 .م٢/١١/٢٠٠٨بالقاهرة في 

أعمال الدورة التدریبیة لوفد جورجیا بمركـز عالمیة الحضارة اإلسالمیة ضمن  -٦١
جامعـة القـاهرة  –ومقتنیات المتاحف بكلیة اآلثار صیانة اآلثار والمخطوطات 

 .م ٥/١١/٢٠٠٨في 

تــاریخ وآثــار القــاهرة اإلســالمیة فــي الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین  -٦٢
 .م ٢٣/١١/٢٠٠٨الذین حان موعد تجدید تراخیصهم في 

آثار القاهرة اإلسالمیة في الدورة التنشیطیة للمرشدین السیاحیین الذین حـان  -٦٣
 .م ٣٠/١١/٢٠٠٨جدید تراخیصهم في موعد ت

الثالث عشر / منشآت الصوفیة بمصر خالل القرنین السابع والثامن الهجري  -٦٤
ابـن عربـي فـي «ضـمن أعمـال المـؤتمر الـدولي حـول  والرابع عشـر المـیالدي

ملتقى الشرق والغرب الذي نظمته الهیئة العامة لدار الكتب والوثـائق » مصر
یــة بالتعــاون مــع الســفارة األســبانیة بالقــاهرة القومیــة بجمهوریــة مصــر العرب

دار الكتـــب بمبنـــى  م٢٠٠٨دیســـمبر  ١٦-١٣وجامعـــة األزهـــر فـــي الفتـــرة 
 .المصریة وقاعة اإلمام محمد عبده بجامعة األزهر

ب البردیات العربیـة إلـى أوروبـا وجهـود المستشـرقین فـي دراسـتها ضـمن سر ت -٦٥
ــال نــدوة مصــر اإلســالمیة فــي عصــر الــوالة التــي  اآلثــار  نظمتهــا لجنــةأعم

 .م ٢٠٠٨دیسمبر ١٧-١٦بالمجلس األعلى للثقافة من 

الــدورة التنشــیطیة اآلثــار والعمــارة والفنــون اإلســالمیة بالقــاهرة ضــمن أعمــال  -٦٦
للمرشــــــدین الســــــیاحیین الــــــذین حــــــان موعــــــد تجدیــــــد تراخیصــــــهم فــــــي 

 .م ٢١/١٢/٢٠٠٨

التدریبیـة لوفـد ضمن أعمال الـدورة  المخطوطات اإلسالمیة وقیمتها التاریخیة -٦٧
طلبة تشاد بمركز صیانة اآلثار والمخطوطات ومقتنیات المتاحف بكلیة اآلثار 

 .م٥/١/٢٠٠٩جامعة القاهرة في  –
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ـــاریخ و  -٦٨ ـــار وحضـــارة مصـــر اإلســـالمیة ضـــمن أعمـــال ت ـــدورة التنشـــیطیة آث ال
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 .م ٢٤/١/٢٠٠٩في ) نقابة المرشدین السیاحییناإلدارة العامة ل(

الــدورة التنشــیطیة اآلثــار والعمــارة والفنــون اإلســالمیة بالقــاهرة ضــمن أعمــال  -٦٩
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

  .م ٢١/٢/٢٠٠٩في ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(
تطبیقــا علــى نمــاذج مختــارة مــن  وقیمتهــا التاریخیــة اإلســالمیة نقــوش الســكة -٧٠

ــدولي الرابــع للنقــوش والخطــوط  العصــر العباســي ، ضــمن أعمــال المنتــدى ال
والكتابات في العالم عبر العصـور حـول النقـود فـي العـالم الـذي ینظمـه مركـز 

 .م٢٠٠٩مارس  ١٨-١٦الخطوط بمكتبة اإلسكندریة في الفترة 

الــدورة التنشــیطیة ســالمیة بالقــاهرة ضــمن أعمــال اآلثــار والعمــارة والفنــون اإل -٧١
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 .م ٢١/٣/٢٠٠٩في ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(

ـــاریخ و  -٧٢ ـــار وحضـــارة مصـــر اإلســـالمیة ضـــمن أعمـــال ت ـــدورة التنشـــیطیة آث ال
ــذین حــان م ــوزارة الســیاحة للمرشــدین الســیاحیین ال ــد تراخیصــهم ب وعــد تجدی

ـــة المرشـــدین الســـیاحیین( ـــة  م٢٨/٣/٢٠٠٩فـــي ) اإلدارة العامـــة لنقاب بمدین
  . األقصر

ــة  -٧٣ ــبعض المصــطلحات الفنی المشــرقیة فــي العمــارة اإلســالمیة ضــمن دراســة ل
أعمال ندوة ترجمة كتب التراث الحضاري والعمرانـي فـي اللغـات الشـرقیة التـي 

أبریــل  ٢٣-٢٢ة بــالمجلس األعلــى للثقافــة فــي الفتــرة نظمتهــا لجنــة الترجمــ
 .م بقاعة المؤتمرات بالمجلس ٢٠٠٩

ـــاریخ و  -٧٤ ـــار وحضـــارة مصـــر اإلســـالمیة ضـــمن أعمـــال ت ـــدورة التنشـــیطیة آث ال
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 .م ٢٣/٥/٢٠٠٩في ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(
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الـدورة اآلثار والعمارة والفنـون اإلسـالمیة بالقـاهرة واإلسـكندریة ضـمن أعمـال  -٧٥
التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم بــوزارة 

م ٢٨/٦/٢٠٠٩فــي ) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(الســیاحة 
 .بمدینة اإلسكندریة 

ـــار وحضـــارة مصـــر اإلســـ -٧٦ ـــاریخ وآث ـــدورة التنشـــیطیة ت المیة ضـــمن أعمـــال ال
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 .م ٨/٧/٢٠٠٩في ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(

ــدورة التنشــیطیة  -٧٧ ــال ال ــون اإلســالمیة بمصــر ضــمن أعم ــار والعمــارة والفن اآلث
ــذین حــان موعــد ت ــوزارة الســیاحة للمرشــدین الســیاحیین ال ــد تراخیصــهم ب جدی

ــــــــــــــة المرشــــــــــــــدین الســــــــــــــیاحیین( ــــــــــــــة لنقاب ــــــــــــــة ب) اإلدارة العام   الغردق
 .م١٠/١٠/٢٠٠٩فى 

العمارة والفنـون شـواهد علـى التعددیـة الثقافیـة ضـمن أعمـال المـؤتمر الثـانى  -٧٨
والـذى عقـد » الثقافة البیئیة«لجمعیة المهتمین بالثقافة األسبانیة وموضوعه 

 .م ٢٠/١٠/٢٠٠٩بقلعة صالح الدین بالقاهرة فى بمقر اتحاد الكتاب 

العمارة والفنون اإلسالمیة في القاهرة وأسوان ضمن أعمال الـدورة التنشـیطیة  -٧٩
للمرشـــدین الســـیاحیین الـــذین حـــان مـــوع تجدیـــد تراخیصـــهم بـــوزارة الســـیاحة 

  بأســـــــــــــــوان ) اإلدارة العامـــــــــــــــة لنقابـــــــــــــــة المرشـــــــــــــــدین الســـــــــــــــیاحیین(
 .م ٢٤/١٠/٢٠٠٩في 

فــن الخــط العربــى فــى ضــوء اآلدلــة اآلثاریــة ضــمن أعمــال النــدوة االبهــار فــى  -٨٠
» القـدس حـروف فـى القلـب«العلمیة المصـاحبة لمعـرض الخـط العربـى حـول 
ـــــدبى  ـــــوم ب ـــــة والعل ـــــدوة الثقاف ـــــه ن ـــــذى أقامت ـــــة  –ال ـــــة اإلمـــــارات العربی   دول

م ، وقد ألقى البحـث بالجلسـة االفتتاحیـة ٣١/١٠/٢٠٠٩-٢٦فى الفترة من 
 .م ٢٧/١٠/٢٠٠٩الموافق یوم الثالثاء 

ـــدورة التنشـــیطیة  -٨١ ـــار وحضـــارة مصـــر اإلســـالمیة ضـــمن أعمـــال ال ـــاریخ وآث ت
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال
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ـــة المرشـــدین الســـیاحیین( ـــادق ) اإلدارة العامـــة لنقاب ـــة الســـیاحة والفن  –بكلی
 .م ٨/١١/٢٠٠٩جامعة حلوان في 

ـــار وح -٨٢ ـــاریخ وآث ـــدورة التنشـــیطیة ت ضـــارة مصـــر اإلســـالمیة ضـــمن أعمـــال ال
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 .م ١٥/١١/٢٠٠٩في ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(

ـــدورة  -٨٣ ـــاهرة وصـــعید مصـــر ضـــمن أعمـــال ال ـــون اإلســـالمیة بالق العمـــارة والفن
حیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم بــوزارة التنشــیطیة للمرشــدین الســیا

  ألقصــــــــربا) اإلدارة العامــــــــة لنقابــــــــة المرشــــــــدین الســــــــیاحیین(الســــــــیاحة 
 .م ٩/١٢/٢٠٠٩في  

ــدوة -٨٤ ــاریخ الن ــة الســابعة لدراســة ت ــرة العالمی ــة  الجزی ــدتها كلی ــي عق ــة الت العربی
 بجامعــة الملــك) قســم اآلثــار(وكلیــة الســیاحة واآلثــار  )قســم التــاریخ(اآلداب 

-٥الموافـــــــق / هــــــــ ٢١/١/١٤٣١-١٩ســـــــعود بالریـــــــاض فـــــــي الفتـــــــرة 
 .م ٧/١/٢٠١٠

ـــدورة التنشـــیطیة  -٨٥ ـــار وحضـــارة مصـــر اإلســـالمیة ضـــمن أعمـــال ال ـــاریخ وآث ت
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 . م١٣/١/٢٠١٠ في) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(

ـــا -٨٦ ـــاریخ وآث ـــدورة التنشـــیطیة ت ر وحضـــارة مصـــر اإلســـالمیة ضـــمن أعمـــال ال
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 .م ٢٤/١/٢٠١٠ في) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(

ـــدورة التنشـــیطیة  -٨٧ ـــار وحضـــارة مصـــر اإلســـالمیة ضـــمن أعمـــال ال ـــاریخ وآث ت
ــذی ــوزارة الســیاحة للمرشــدین الســیاحیین ال ــد تراخیصــهم ب ن حــان موعــد تجدی

 .م ١٤/٢/٢٠١٠ في) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(

ــیج العربــي ضــمن أعمــال خصــائص  -٨٨ العمــارة والفنــون التقلیدیــة فــي دول الخل
الــــدورة التدریبیــــة لمتــــدرب مــــن قطــــر بمركــــز صــــیانة اآلثــــار والمخطوطــــات 

 .م ٢٣/٢/٢٠١٠جامعة القاهرة في  –ومقتنیات المتاحف بكلیة اآلثار 
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أراء جدیدة في تاریخ وآثار مصـر اإلسـالمیة ضـمن أعمـال الـدورة التنشـیطیة  -٨٩
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 .م٢٢/٣/٢٠١٠في ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(

ضمن أعمـال الـدورة التنشـیطیة  تارخ وآثار صعید مصر في العصر اإلسالمي -٩٠
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 .م٣٠/٣/٢٠١٠باألقصر في ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(

مصادر دراسة آثار مصر اإلسالمیة من الفتح العربي إلى نهایـة عصـر أسـرة  -٩١
مرشدین السیاحیین التي یعقـدها مركـز المحمد علي ضمن أعمال دورة إعداد 

ــــــة اآلداب  ــــــة بكلی ــــــي  –البحــــــوث والدراســــــات التاریخی ــــــاهرة ف ــــــة الق جامع
 .م ١/٤/٢٠١٠

آثــار مصــر اإلســالمیة مــن عصــر الــوالة إلــى نهایــة العصــر األیــوبي ضــمن   -٩٢
أعمال دورة إعداد المرشدین السیاحیین التي یعقدها مركز البحوث والدراسات 

 .م ٨/٤/٢٠١٠جامعة القاهرة في  –داب التاریخیة بكلیة اآل

آثـــار مصـــر اإلســـالمیة فـــي العصـــر المملـــوكي ضـــمن أعمـــال دورة إعـــداد  -٩٣
التـي یعقـدها مركـز البحـوث والدراسـات التاریخیـة بكلیـة  المرشدین السیاحیین

 .م١٥/٤/٢٠١٠جامعة القاهرة في  –اآلداب 

د آثــــار مصــــر اإلســــالمیة فــــي العصــــر العثمــــاني ضــــمن أعمــــال دورة إعــــدا -٩٤
 .م ٢٢/٤/٢٠١٠المرشدین السیاحیین في 

م ضــمن ١٩٥٢-١٨٠٥آثــار مصــر اإلســالمیة فــي عصــر أســرة محمــد علــي  -٩٥
أعمال دورة إعداد المرشدین السیاحیین التي یعقدها مركز البحوث والدراسات 

 .م٢٩/٤/٢٠١٠جامعة القاهرة في  –التاریخیة بكلیة اآلداب 

من أعمـال نـدوة آثـار مصـر الشعر كمصدر لدراسة آثار العصر الطولـوني ضـ -٩٦
اإلســـالمیة فـــي العصـــر الطولـــوني نـــدوة آثـــار مصـــر اإلســـالمیة فـــي العصـــر 
الطولوني التي أقامتها لجنة اآلثار بالمجلس األعلى للثقافة بقاعة المؤتمرات 

 .م٢٠١٠مایو  ٢٥-٢٤بالمجلس األعلى للثقافة في الفترة 
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ــاهرة اإلســالمیة -٩٧ ــار الق ــاریخ وآث ــدورة ا ضــمن أعمــال ت لتنشــیطیة للمرشــدین ال
اإلدارة العامـة (السیاحیین الذین حان موعد تجدید تراخیصهم بـوزارة السـیاحة 

 .م ٢٢/٦/٢٠١٠في ) لنقابة المرشدین السیاحیین

ــوبي -٩٨ ــة العصــر األی ــى نهای ــوالة إل ــار مصــر اإلســالمیة مــن عصــر ال ضــمن  آث
الخاصــة بطــالب وخریجــي أقســام أعمــال دورة إعــداد المرشــدین الســیاحیین 

للغات بالجامعات المصریة التـي یعقـدها مركـز البحـوث والدراسـات التاریخیـة ا
 .م ٦/٧/٢٠١٠جامعة القاهرة في  –بكلیة اآلداب 

دورة إعـــداد آثـــار مصـــر اإلســـالمیة فـــي العصـــر المملـــوكي ضـــمن أعمـــال  -٩٩
المرشــدین الســـیاحبین الخاصـــة بطـــالب وخریجـــي أقســـام اللغـــات بالجامعـــات 

ــة اآلداب  المصــریة التــي یعقــدها مركــز ــة بكلی  –البحــوث والدراســات التاریخی
 .م١٣/٧/٢٠١٠جامعة القاهرة في 

دورة إعــــداد  آثــــار مصــــر اإلســــالمیة فــــي العصــــر العثمــــاني ضــــمن أعمــــال - ١٠٠
المرشــدین الســـیاحیین الخاصـــة بطـــالب وخریجـــي أقســـام اللغـــات بالجامعـــات 

ــة اآلداب ــة بكلی  – المصــریة التــي یعقــدها مركــز البحــوث والدراســات التاریخی
 .م٢٠/٧/٢٠١٠جامعة القاهرة في 

-١٨٠٥) العصـر الحـدیث(آثار مصر اإلسالمیة في عصر أسرة محمد على  - ١٠١
دورة إعـــداد المرشـــدین الســـیاحیین الخاصـــة بطـــالب  م ضـــمن أعمـــال١٩٥٢

وخریجـــي أقســـام اللغـــات بالجامعـــات المصـــریة التـــي یعقـــدها مركـــز البحـــوث 
 .م٢٧/٧/٢٠١٠قاهرة في جامعة ال –والدراسات التاریخیة بكلیة اآلداب 

الـدورة التنشـیطیة  ضمن أعمـال ار اإلسكندریة في العصر اإلسالميتاریخ وآث - ١٠٢
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 .م ١/٨/٢٠١٠في ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(

الــــدورة التنشــــیطیة  معــــالم تــــاریخ وآثــــار القــــاهرة اإلســــالمیة ضــــمن أعمــــال - ١٠٣
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 .م ١٩/٩/٢٠١٠في ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(
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عمارة األسبلة بالقاهرة ضـمن أعمـال نـدوة الیـوم الواحـد حـول عمـارة األسـبلة  - ١٠٤
 ,م١٢/١٠/٢٠١٠في  التي عقدتها لجنة اآلثار بالمجلس األعلى للثقافة

 الجدیــد فــي معــالم تــاریخ وآثــار أســوان فــي العصــر اإلســالمي ضــمن أعمــال - ١٠٥
الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم 

بأســـوان فـــي ) اإلدارة العامـــة لنقابـــة المرشـــدین الســـیاحیین(بـــوزارة الســـیاحة 
 .م ٢٥/١٠/٢٠١٠

ــو  - ١٠٦ ــار مصــر اإلســالمیة مــن عصــر ال ــوبي ضــمن آث ــة العصــر األی ــى نهای الة إل
أعمال دورة إعداد المرشدین السـیاحیین الخاصـة بطـالب وخریجـي الجامعـات 

 -المصـــریة التـــي عقـــدها مركـــز البحـــوث والدراســـات التاریخیـــة بكلیـــة اآلداب
 .م٢/١١/٢٠١٠جامعة القاهرة في 

آثـــار مصـــر اإلســـالمیة فـــي العصـــر المملـــوكي ضـــمن أعمـــال دورة إعـــداد  - ١٠٧
ن الســیاحیین الخاصــة بطــالب وخریجــي الجامعــات المصــریة التـــي المرشــدی

جامعـة القـاهرة فـي  -عقدها مركز البحوث والدراسات التاریخیـة بكلیـة اآلداب
 .م٩/١١/٢٠١٠

آثــــار مصــــر اإلســــالمیة فــــي العصــــر العثمــــاني ضــــمن أعمــــال دورة إعــــداد  - ١٠٨
المرشــدین الســیاحیین الخاصــة بطــالب وخریجــي الجامعــات المصــریة التـــي 

جامعـة القـاهرة فـي  -دها مركز البحوث والدراسات التاریخیـة بكلیـة اآلدابعق
 .م٢٣/١١/٢٠١٠

الدورة التنشـیطیة للمرشـدین  معالم تاریخ وآثار مصر اإلسالمیة ضمن أعمال - ١٠٩
اإلدارة العامـة (السیاحیین الذین حان موعد تجدید تراخیصهم بـوزارة السـیاحة 

 .م ٢٧/١١/٢٠١٠ باألقصر في) لنقابة المرشدین السیاحیین

آثار مصر اإلسـالمیة فـي عصـر أسـرة محمـد علـي ضـمن أعمـال دورة إعـداد  - ١١٠
المرشــدین الســیاحیین الخاصــة بطــالب وخریجــي الجامعــات المصــریة التـــي 

جامعـة القـاهرة فـي  -عقدها مركز البحوث والدراسات التاریخیـة بكلیـة اآلداب
 .م٣٠/١١/٢٠١٠
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ق جــدار القبلــة بمســاجد مصــر طــرح جدیــد حــول ظــاهرة القبــاب الــثالث بــروا - ١١١
والمغـــرب ضــــمن أعمــــال المــــؤتمر الـــدولي األول الــــذي عقــــده قســــم اآلثــــار 

جامعة القاهرة وجمعیـة المهتمـین بالثقافـة اإلسـبانیة  -اإلسالمیة بكلیة اآلثار
 .م٢٠١٠دیسمبر ٩-٨بمصر في الفترة من 

ــدوة الیــوم الواحــد  - ١١٢ حــول العصــر الفــاطمي المشــاهد الفاطمیــة ضــمن أعمــال ن
تــاریخ وحضــارة التــي عقــدتها لجنــة التــاریخ بــالمجلس األعلــى للثقافــة فــي 

 .م٢٣/١٢/٢٠١٠

اآلثـار اإلسـالمیة والتـاریخ (مشكالت البحث في العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة  - ١١٣
ضــمن أعمــال ورشــة العمــل التــي عقــدها مركــز البحــوث ) اإلســالمي إنموذجــاً 

هرة حـول اإلتجاهـات الحدیثـة جامعـة القـا -والدراسات التاریخیة بكلیـة اآلداب
فـــي منـــاهج البحـــث فـــي العلـــوم اإلجتماعیـــة لطـــالب الدراســـات العلیـــا بكلیـــة 

 .م٢٠١١ینایر ١٩-٨جامعة القاهرة في الفترة  -اآلداب

لحائط البراق بالقدس الشـریف ضـمن أعمـال لجنـة خبـراء التهوید اإللكتروني  - ١١٤
حــول محــاوالت تهویــد اإلیسســكو اآلثــاریین المكلفــین بإعــداد تقــاریر قانونیــة 

ـــومي  ـــان ی ـــة العامـــة بعم ـــار األردنی ـــرة اآلث ـــر دائ ـــدس الشـــریف بمق -١٦الق
 .م٢٠١١مارس ١٧

رؤیة جدیدة حول بعـض معـالم تـاریخ وآثـار القـاهرة اإلسـالمیة ضـمن أعمـال  - ١١٥
الــدورة التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم 

فــي یــوم االحــد ) نقابــة المرشــدین الســیاحییناإلدارة العامــة ل(بــوزارة الســیاحة 
 .م٢٠١١مارس ٢٠الموافق 

ــار مصــر اإلســالمیة  - ١١٦ ــرمیم آث ــائق وت ــي الوث ــار مصــر ف ــدوة آث ضــمن أعمــال ن
األعلـى للثقافـة فـي الوثائق عبر العصور التي عقدتها لجنة اآلثار بـالمجلس 

 .م٢٠١١مارس  ٢٣-٢٢الفترة 

اإلســالمیة ضــمن أعمــال الــدورة المــداخل والفتحــات ومفرداتهمــا فــي العمــارة   - ١١٧
ـــار والمخطوطـــات  ـــز صـــیانة اآلث ـــة قطـــر الشـــقیقیة بمرك ـــد دول ـــة لوف التدریبی
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جامعــة القــاهرة فــي یــوم االثنــین الموافــق  -ومقنیتــات المتــاحف بكلیــة اآلثــار
 .م٢٠١١مارس ٢٨

ــراب بالعباســیة  - ١١٨ ــي ت ــة أب ــار مصــر اإلســالمیة فــي  قب ــدوة آث ضــمن أعمــال ن
مي التــي عقــدتها لجنــة اآلثــار بــالمجلس األعلــى العصــرین اإلخشــیدي والفــاط

 .م٢٠١١أبریل  ١٢للثقافة في یوم الثالثاء الموافق 

ــاهرة خــالل  - ١١٩ ــي الق ــار اإلســالمیة ف ــوغرافي كمصــدر لدراســة اآلث التصــویر الفوت
القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرین المــیالدي ضــمن نــدوة ملتقــى 

، وذلك یوم األربعاء الموافـق  )لقاهرةا-الزمالك (الفوتوغرافیا بساقیة الصاوي 
 .م ١٧/٨/٢٠١١

الجدیــد فــي تــاریخ وآثــار القــاهرة اإلســالمیة ضــمن أعمــال الــدورة التنشــیطیة  - ١٢٠
ــوزارة الســیاحة  ــد تراخیصــهم ب ــذین حــان موعــد تجدی للمرشــدین الســیاحیین ال

 .م١٨/٩/٢٠١١في ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(

ـــدة حـــول بعـــض - ١٢١ ـــة جدی ـــار رؤی ـــدورة  آث ـــال ال ـــاهرة اإلســـالمیة ضـــمن أعم الق
التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم بــوزارة 

  .م٢٠/١١/٢٠١١في ) اإلدارة العامة لنقابة المرشدین السیاحیین(السیاحة 

رؤیة جدیدة حول بعض معالم تاریخ وآثار اإلسـكندریة فـي العصـر اإلسـالمي  - ١٢٢
ة التنشیطیة للمرشدین السیاحیین الذین حان موعـد تجدیـد ضمن أعمال الدور 

فــي ) اإلدارة العامــة لنقابــة المرشــدین الســیاحیین(تراخیصــهم بــوزارة الســیاحة 
 .م٤/١٢/٢٠١١

العالقة بین اآلثـار والتـاریخ دراسـة حـول تكامـل المـنهج العلمـي وأهمیتـه فـي  - ١٢٣
لتي عقـدها قسـمي ضمن أعمال ندوة الیوم الواحد اتحقیق األحداث التاریخیة 

ــــــة اآلداب ــــــاریخ بكلی ــــــار والت ــــــین  -اآلث ــــــوم االثن ــــــك ی جامعــــــة طنطــــــا وذل
 .م٥/١٢/٢٠١١

سیاحتنامه كمصدر لدراسـة العمـارة اإلسـالمیة بالقـاهرة دراسـة تحلیلیـة اهمیة  - ١٢٤
ــالم اإلســالمي فــي ســیاحتنامه  ــة حــول صــورة الع ــدوة الدولی ضــمن أعمــال الن
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آل البیـت بالمملكـة األردنیـة جامعة  بأستانبولها أرسیكا تأولیاجلبي التي عقد
 –كــــانون األول  ٢٠-١٨عمــــان فــــي الفتــــرة مــــن  -المفــــرق –الهاشــــمیة 

 .م٢٠١١دیسمبر

ـــدورة  - ١٢٥ ـــال ال ـــاهرة اإلســـالمیة ضـــمن أعم ـــار الق ـــاریخ وآث ـــالم ت ـــي مع ـــد ف الجدی
التنشــیطیة للمرشــدین الســیاحیین الــذین حــان موعــد تجدیــد تراخیصــهم بــوزارة 

 .م٢٥/١٢/٢٠١١في ) لنقابة المرشدین السیاحیین اإلدارة العامة(السیاحة 

إضافات جدیدة في تاریخ ومعالم القاهرة االسالمیة ضمن اعمال الدورة  - ١٢٦
التنشیطیة للمرشدین السیاحیین الذین حان موعد تجدید تراخیصهم بوزارة 

 .١/٣/٢٠١٢في  )- (- (االدارة العامة لنقابة المرشدین الس(السیاحة 

یلیة الجدیدة في القدس الشریف ضمن أعمال الندوة التي االنتهاكات االسرائ - ١٢٧
عقدتها لجنة خبراء االیسیسكو االثاریین المكلفین باعداد تقاریر قانونیة 
حول االنتهاكات االسرائیلیة الجدیدة في محیط المسجد االقصي بمقر دائرة 

 .م٢٠١٢مارس  ٥-٤یومي  -عمان–االثار االردنیة العامة 

أعمال ندوة الیوم الواحد التي عقدها نادي الصید  مصر أم الدنیا ضمن - ١٢٨
بالقاهرة حول كلمة أم بمناسبة عید االم بقاعة الندوات بالنادي وذلك یوم 

 .م٢٠١٢مارس  ٢٠الثالثاء الموافق 

دراسة تحلیلة لبعض ظواهر رسم المصحف العثماني واصولها التاریخیة في  - ١٢٩
ضمن اعمال ) االسالم عصر ما قبل االسالم وصدر(ضوء النقوش االثریة 

ه المعهد عقدالذي  الثاني لدراسات الشرق اآلدنى القدیم المؤتمر الدولي
 مارس ٢١-١٩العالي لحضارات الشرق االدني بجامعة الزقازیق في الفترة 

 .موعد آخر لم یحدد بعد إلىجیله أم وقد تم ت٢٠١٢

ب توثیق طریق الهجرة وتسجیل معالم اآلثار اإلسالمیة في شمال غر  - ١٣٠
المملكة العربیة السعودیة ضمن أعمال ندوة الیوم الواحد التي عقدتها كلیة 

بجدة في  –جامعة القاهرة بالتعاون مع المؤسسة المكیة المدنیة  -اآلثار
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تأمالت حول السیرة «المملكة العربیة السعودیة ، وذلك تحت عنوان 
 .م٢٦/٣/٢٠١٢، وذلك یوم االثنین الموافق » النبویة

وقاف واالثار االسالمیة، ضمن أعمال الندوة العلمیة التي عقدتها وزارة اال  - ١٣١
لجنة االثار بالمجلس االعلي للثقافة حول حمایة المواقع االثریة والمتاحف 

 .م٢٠١٢مارس  ٢٧وذلك یوم الثالثاء الموافق 

علم االثار االسالمیة في مصر واسبانیا دراسة مقارنة، ضمن اعمال  - ١٣٢
عقدتها كلیة االثار جامعة القاهرة بالتعاون مع  ندوة الیوم الواحد التي

 .م٢٩/٣/٢٠١٢بكلیة االثار یوم ) ثربانتس(المركز الثقافي االسباني 

ثار القاهرة االسالمیة وكیفیة الحفاظ الحضري ضمن فعالیات اسبوع آ - ١٣٣
والندوة العلمیة ) السیاحة الخضراء(التوعیة بالتنمیة المستدامة السابع 

نظمة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة المصاحبة له الذي 
بجامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البیئة ووزارة السیاحة 

 .م٥/٤/٢٠١٢-١في الفترة 

النقوش على السكة اإلسالمیة وعالقتها بفروع اآلثار األخرى ضمن  - ١٣٤
علم  "ÕÙÃ  التدریبیة الدولیة األولى بالشرق األوسط أعمال الدورة

 -التي عقدتها كلیة اآلثار""وتطویر المدارس البحثیة لنمیات اإلسالمیةا
بالتعاون مع معهد الدراسات الشرقیة واآلسیویة بجامعة جامعة الفیوم 

 .م٢٠١٢أبریل  ١٠-٩في الفترة من هامبورج 

المجمع العلمي المصري وكیفیة الحفاظ علي التراث ضمن اعمال الندوة  - ١٣٥
لعمل التي نظمتها دار الكتب والوثائق العلمیة المصاحبة لورشة ا

" الكارثة واسالیب المعالجة والترمیم: المجمع العلمي"القومیة حول 
 .م٢٢/٤/٢٠١٢بقاعة علي مبارك بالدار وذلك یوم االحد الموافق 
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القاهرة التاریخیة وكیفیة الحفاظ الحضري ضمن فعالیات الندوة العلمیة  - ١٣٦
اثار ومتاحف "العلي للثقافة حول التي عقدتها لجنة االثار بالمجلس ا

 .م٢٤/٤/٢٠١٢وذلك یوم الثالثاء الموافق " الواقع والتحدیات: القاهرة

التراث المادي االسالمي مفهومة ومجاالته ضمن اعمال الدورة  - ١٣٧
التدریبیة االقلیمیة التي عقدتها منظمة االیسیسكو بالتعاون مع منظمة 

دان یوم االحد الدعوة االسالمیة بالخرطوم جمهوریة السو 
 .م٢٠/٥/٢٠١٢

التقنیات الحدیثة وأهمیتها في االستثمار السیاحي للتراث المادي  - ١٣٨
االسالمي تطبیقا علي تراث مدینة القاهرة التاریخیة، ضمن أعمال 
الدورة التدریبیة االقلیمیة بالخرطوم المشار الیها وذلك یوم االثنین 

 .م٢١/٥/٢٠١٢

الحدیث لالثار االسالمیة باستخدام عملیات التوثیق والتسجیل العلمي  - ١٣٩
التكنولوجیا الحدیثة ضمن أعمال الدورة التدریبیة االقلیمیة بالخرطوم 

 .م٢٢/٥/٢٠١٢المشار الیها وذلك یوم الثالثاء الموافق 

المصحف الشریف وأسالیب زخرفته ضمن أعمال الندوة العلمیة التي  - ١٤٠
التراث "pWê =Ÿ نظمها مجمع اللغة العربیة بالخرطوم جمهوریة السود

بمقر المجمع وذلك یوم االربعاء " حفظه وتطویره: العربي المخطوط
 .م٢٣/٥/٢٠١٢الموافق / هـ١٤٣٣رجب  ٢الموافق 

إضافات جدیدة في تاریخ ومعالم واثار صعید مصر االسالمیة ضمن  - ١٤١
حان موعد تجدید  الذین عمال الدورة التنشیطیة للمرشدین السیاحیینأ

  )االدارة العامة لنقابة المرشدین الساحیین(سیاحة تراخیصهم بوزارة ال
 .م١/٧/٢٠١٢باالقصر في 
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األصول التاریخیة للعالقات العربیة الصینیة في ضوء األدلة األثریة  - ١٤٢
ضمن أعمال الندوة العلمیة التي نظمتها سفارة جمهوریة الصین 

ن الشعبیة بالتعاون مع المنظمة العالمیة للكتاب اإلفریقیین واآلسیویی
  .م٣/٥/٢٠١٢وذلك بالمركز الثقافي الصیني في یوم 

إضافات جدیدة في تاریخ وآثار القاهرة اإلسالمیة ضمن أعمال الدورة  - ١٤٣
جامعة حلوان ، وذلك یوم االثنین  –التنشیطیة بكلیة السیاحة والفنادق 

 .م٢٧/٨/٢٠١٢٢الموافق 

ات العلمیة اآلثار والتراث الثقافي المادي وأهمیة أعمال التوثیق بالتقنی - ١٤٤
الحدیثة ضمن أعمال الدورة التدریبیة المكثفة حول توثیق وتسجیل 
اآلثار والتراث بالتقنیات الحدیثة التي عقدها مركز صیانة اآلثار بكلیة 

 .م٢٠١٢سبتمبر  ١١- ٩جامعة القاهرة في الفترة –اآلثار 

التراث المادي بحلب المكانة والحمایة ضمن فعالیات اإلجتماع الطارئ  - ١٤٥
) ایسیسكو(للتربیة والثقافة والعلوم ذي عقدته المنظمة اإلسالمیة ال

لدراسة سبل حمایة التراث الحضارة في مدینة حلب بمركز صیانة 
 .م٢٠١٢أكتوبر  ٢و١جامعة القاهرة یومي  –اآلثار بكلیة اآلثار 

آثار أسوان اإلسالمیة ضمن أعمال الدورة التنشیطیة إضافات جدیدة في  - ١٤٦
حیین الذین حان موعد تجدید تراخیصهم بوزارة للمرشدین السیا

بأسوان بمتحف ) االدارة العامة لنقابة المرشدین الساحیین(السیاحة 
 . م٢٠١٢أكتوبر  ٧النوبة بأسوان ، وذلك یوم االحد الموافق 

147- Scientific bases used in clothes cleaning in Islamic 
Period, in the Second International conference on 
Egyptian scince through Ages, Faculty of Archaeology 
and Science Heritage center in Cairo University and 
Faculty of Archaeology and tourism Guidanace, Must 
University, 9-11 October 2012. 
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ثریة من خالل األدلة األ إضافات جدیدة في تاریخ جنوب الجزیرة العربیة  - ١٤٨
اإلسالمیة ضمن أعمال سیمنار اآلثار اإلسالمیة الذي نظمه قسم اآلثار 

جامعة القاهرة بالتعاون مع الجمعیة المصریة  –بكلیة اآلثار اإلسالمیة 
 .م٢٠/١٠/٢٠١٢للدراسات التاریخیة بمدینة نصر یوم السبت الموافق 

 )اً التاریخ اإلسالمي إنموذج(مشكالت البحث في العلوم اإلجتماعیة  - ١٤٩
ضمن أعمال ورشة العمل التي نظمها مركز البحوث والدراسات 

الحدیثة في  جامعة القاهرة حول اإلتجاهات -التاریخیة لكلیة اآلداب
اإلجتماعیة لطالب الدراسات العلیا بالكلیة في  مناهج البحث في العلوم

 .م٢٠١٢نوفمبر  ٨-٣الفترة 

ستدامة ضمن أعمال ندوة آثار القاهرة اإلسالمیة والتنمیة السیاحیة الم - ١٥٠
ها ساقیة الصاوي بالقاهرة حول اآلثار اإلسالمیة تالیوم الواحد التي نظم

 Ù�êم١٥/١١/٢٠١٢. 
 

العالقة بین اآلثار والتاریخ دراسة حول تكامـل المـنهج العلمـي وأهمیتـه  - ١٥١
في تحقیق األحـداث التاریخیـة اإلسـالمیة ضـمن أعمـال المـؤتمر العلمـي 

جامعـــة المنیـــا حـــول اإلكتشـــافات األثریـــة  -دابلقســـم اآلثـــار بكلیـــة اآل
اآلثــــار المصــــریة القدیمــــة والیونانیــــة الرومانیــــة (الحدیثــــة فــــي مصــــر 

 – ٢٢جامعة المنیـا فـي الفتـرة  –، والذي عقد بكلیة اآلداب )واإلسالمیة
م، وقد نشرت أبحاث المؤتمر فـي إصـدار خـاص مـن ٢٠١٢أكتوبر  ٢٣

  ).٢٣٦-١٧٩ص ص (م ٢٠١٢یة مجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسان
 

حول الخطوط اإلبهار في الخط العربي ضمن فعالیات ندوة الیوم الواحد  - ١٥٢
الالتینیة والعربیة بأسبانیا وأمریكا الالتینیة تحدیات من أجل عالم واحد 

البینالي  –أنماط التینیة (والتي أقیمت على هامش افتتاح معرض 
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األسباني بالمركز الثقافي ، وذلك )الخامس ألنماط الخطوط الالتینیة
 .م٢٠١٢دیسمبر ٢یوم األحد الموافق  ))معهد ثربانتس بالقاهرة(

إلى شرق أفریقیا في ضوء األدلة األثریة الباقیة ضمن الهجرات العربیة  - ١٥٣
فعالیات المنتدى الدولي للبحث العلمي بجامعة القاهرة حول الرؤیة 

" وفرص التعاون التحدیات"المستقبلیة للتنمیة في دول حوض النیل 
 ١٣-٩الذي عقدته جامعة القاهرة ، وذلك في الفترة من 

الروابط التاریخیة بین مصر ودول حوض  محور(م ٢٠١٢دیسمبر
 ).النیل

واقع اآلثار اإلسالمیة في ظل االنتهاكات اإلسرائیلیة الجدیدة في محیط  - ١٥٤
م ، ضمن فعالیات الندوة العلمیة ٢٠١٢المسجد األقصى خالل عام 

عقدتها منظمة االیسیسكو للجنة خبراء االیسیسكو اآلثاریین التي 
تقاریر فنیة وقانونیة حول االنتهاكات اإلسرائیلیة المكلفین بإعداد 

الجدیدة في محیط المسجد األقصى بمقر دائرة اآلثار األردنیة العامة 
 .م٣١/١/٢٠١٣-٢٩عمان في الفترة 

بله وآفاقه وكیفیة في الممتلكات الثقافیة ساإلتجار غیر المشروع  - ١٥٥
له ضمن أعمال المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة التصدي 

في الفترة جامعة القاهرة  -اإلیسیسكو بالتعاون مع مركز صیانة اآلثار
 .م٢٠١٣مارس  ٢٨- ٢٦ من

اإلخشیدي آثار مصر اإلسالمیة من الفتح اإلسالمي إلى نهایة العصر  - ١٥٦
عقدها مركز البحوث  ضمن أعمال دورة المرشدین السیاحیین التي

جامعة القاهرة خالل الفترة من  -بكلیة اآلداب تاریخیةوالدراسات ال
م ، وذلك یوم االحد الموافق ١٦/٤/٢٠١٣إلى  ٢٤/٣
 .م٢٤/٣/٢٠١٣
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آثار مصر اإلسالمیة خالل العصرین الفاطمي واألیوبي ضمن أعمال  - ١٥٧
دورة المرشدین السیاحیین التي عقدها مركز البحوث والدراسات 

إلى  ٢٤/٣جامعة القاهرة خالل الفترة من  -بكلیة اآلدابتاریخیة لا
 .م٢٧/٣/٢٠١٣االربعاء الموافق  م ، وذلك یوم١٦/٤/٢٠١٣

آثار مصر اإلسالمیة خالل العصر المملوكي ضمن أعمال دورة  - ١٥٨
 تاریخیةالمرشدین السیاحیین التي عقدها مركز البحوث والدراسات ال

إلى  ٢٤/٣خالل الفترة من جامعة القاهرة  -بكلیة اآلداب
 .م ٣٠/٣/٢٠١٣م ، وذلك یوم السبت الموافق ١٦/٤/٢٠١٣

آثار مصر اإلسالمیة خالل العصر العثماني ضمن أعمال دورة  - ١٥٩
 تاریخیةالمرشدین السیاحیین التي عقدها مركز البحوث والدراسات ال

إلى  ٢٤/٣جامعة القاهرة خالل الفترة من  -بكلیة اآلداب
١٦/٤/٢٠١٣ŸA ê Ù م ٦/٤/٢٠١٣لك یوم السبت الموافق. 

خالل عصر أسرة محمد علي ضمن أعمال دورة آثار مصر اإلسالمیة  - ١٦٠
 تاریخیةالمرشدین السیاحیین التي عقدها مركز البحوث والدراسات ال

إلى  ٢٤/٣جامعة القاهرة خالل الفترة من  -بكلیة اآلداب
 .م١٣/٤/٢٠١٣م ، وذلك یوم السبت الموافق ١٦/٤/٢٠١٣

الفتح العربي اإلسالمي إلى نهایة العصر الفاطمي  منخ مصر تاری - ١٦١
ضمن أعمال دورة المرشدین السیاحیین التي عقدها مركز البحوث 

جامعة القاهرة خالل الفترة من  -بكلیة اآلداب تاریخیةوالدراسات ال
م ، وذلك یوم األربعاء الموافق ١٦/٤/٢٠١٣إلى  ٢٤/٣
 .م١٠/٤/٢٠١٣

الل العصرین األیوبي والمملوكي ضمن أعمال تاریخ مصر اإلسالمیة خ - ١٦٢
دورة المرشدین السیاحیین التي عقدها مركز البحوث والدراسات 
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إلى  ٢٤/٣جامعة القاهرة خالل الفترة من  -بكلیة اآلداب تاریخیةال
 .م١٤/٤/٢٠١٣م ، وذلك یوم االحد الموافق ١٦/٤/٢٠١٣

 »اریخیة إنموذجاً القاهرة الت« اإلحیاء وٕاعادة تأهیل المناطق اآلثریة - ١٦٣
ضمن أعمال الدورة التدریبیة في مجال ترمیم وصیانة اآلثار التي 

جامعة القاهرة تحت عنوان  –عقدها مركز صیانة اآلثار بكلیة اآلثار 
لمتدربین من هیئة متاحف قطر بمقر " إحیاء المباني األثریة القدیمة:"

 .م٢٠١٣=±�Ã فب ١٤-١٠جامعة القاهرة خالل الفترة من  –كلیة اآلثار 

التنمیة المستدامة للمناطق التراثیة في القاهرة ضمن أعمال المؤتمر  - ١٦٤
التحدیات واآلفاق الذي عقدته جامعة " التنمیة المستدامة:"الدولي حول 

القاهرة ، وذلك  –القاهرة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
المدینة الجامعیة م بمركز المؤتمرات ب١/٤/٢٠١٣یوم االثنین الموافق 

 .للطالب بجامعة القاهرة

اإلهمال والتعدیات والسرقات لآلثار المصریة ضمن أعمال ندوة الیوم  - ١٦٥
الواحد التي عقدتها لجنة الثقافة واالعالم والسیاحة بمجلس الشورى، 

 .م٤/٤/٢٠١٣وذلك یوم الخمیس الموافق 

ار اإلسالمیة والطبقات والسیر كمصدر لدراسة العمارة واآلثكتب التراجم  - ١٦٦
 -ضمن أعمال الندوة العلمیة التي عقدها قسم التاریخ بكلیة اآلداب

جامعة المنیا حول المذكرات الشخصیة والسیر ، وذلك خالل الفترة 
 .م٢٠١٣أبریل  ١٧-١٦

المواقع اآلثریة اإلسالمیة بمدینة القاهرة الواقع والمأمول ضمن أعمال  - ١٦٧
مشاكلها  - أهمیتها – في مصر ریةالمواقع األث:ندوة الیوم الواحد حول 

جامعة القاهرة  –، التي عقدتها كلیة االثار  كیفیة المحافظة علیها –
  .م٢٣/٤/٢٠١٣الموافق  ثالثاء،وذلك یوم ال
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في طریقھا للنشر في  نشرت وأخرى أبحاث: ( بعارا
 )مجالت ودوریات علمیة محكمة 

  :بالعربیة  -أ
  عثمــاني، ویمثــل هــذا البحــث الجــزء الثــاني عمــائر القــاهرة الخیریــة فــي العصــر ال -١

وقـد " العمارة اإلسالمیة فـي القـاهرة العثمانیـة"من دراستنا المطولة الموسومة بـ 
م للجمعیــــة المصــــریة ٩٠/١٩٩١ألقیــــت ضــــمن محاضــــرات الموســــم الثقــــافي 

عمـــائر "للدراســـات التاریخیـــة وقـــد نشـــر الجـــزء األول مـــن الدراســـة وموضـــوعه 
ــــي  ــــة ف ــــاهرة الدینی ــــة المصــــریة، " العصــــر العثمــــانيالق ــــة التاریخی ــــي المجل ف

  ).ومرفق ما یفید ذلك. (كما سبق القول. م١٩٩٠" ٣٧المجلد
المصادر التاریخیة وأهمیتها في دراسة العمارة اإلسالمیة فـي الوالیـات العربیـة   -٢

مصــر، وكــان هــذا البحــث قــد ألقــي تحــت عنــوان ) ١(إبــان العصــر العثمــاني 
" همیتها في دراسة العمارة اإلسـالمیة فـي مصـر العثمانیـةالمصادر التاریخیة وأ"

م، للجمعیــة المصــریة للدراســات ٩٢/١٩٩٣ضــمن محاضــرات الموســم الثقــافي 
  ) ومرفــــــق مــــــا یفیــــــد ذلــــــك. (م١٠/١/١٩٩٣التاریخیــــــة وذلــــــك فــــــي یــــــوم

 .وال یزال البحث وبقیة الدراسة قید النشر

  )بحث الثانيالم(النقوش الكتابیة اإلسالمیة وقیمتها التاریخیة  -٣
  .دراسة تحلیلیة مقارنة. عمارة المساجد في المشرق اإلسالمي  -٤
 . أعمال قوجة معمار سنان المعماریة الباقیة في المدن العربیة  -٥
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  نشرت باللغة االنجلیزیة  وكتب بحاثأ -ب
  للنشر بذات اللغة وأخرى فى طریقھا 

 في أوعیة النشر المذكورة بعد أن نشرت بالعربیة
1- The treasures of islamic Art, in the Museums of Cairo ,Edited by 

Bernard O' Kane, The American University (A.U.C.) (2006). 
2- The Burgi Mamluks (1382-1517), A.U.C, The American University, 

(2006), PP. 163-186. 
3- Qalawun’s Mausoleum in Cairo, a New Perspective, Journal of The 

Faculty of Arechaeology, Annual Bulletin of  Egyptian and Oriental 
Civilization and Archaeology Vol., XIII ,2008.  

4- Architecture of the Madrasa " religious school " and its Styles in 
Ottoman Europe, analytic Study, Balkan Studies, Thessaloniki, (in 
print). 

5- Architecture of Sebils " Fountains "and its Styles in Ottoman Europe 
analytic Study, Muqarnas, Anannual on Islamic Art and 
Architecture, (in print) . 

6- Architecture of Bathes and its Styles in Ottoman Europe analytic 
Study, Oriens Leiden, E.J. Brill, (In Print) .    

7- Books of Local History and Travelers as a source for studying the 
Architecture of Hijaz sabils in Islamic civilization. IFAO, Institut 
Francais d’Archeologie orientale, Le Caire, ( in print ).  

8- Funerary Architecture in Egypt During the Ottoman period, Journal 
of King Saud University, Vol. 12, ARTS (1), AR-Riyadh, 1420 A.H. 
/2000 A.D (In Print). 

9- Islamic inscriptions and their Historical value, Archaeological 
studies, 2, Saudi society for Archaeological studies, Muharram 1421. 
/ April 2000 A.D (In Print). 

10- Al-Suleimanya,s Sabils in AL- Kuds Al- sharif (Jerusalem) A 
comparative and analysis study, Annals of the Arts  and social 
sciences, volume xx III, 1423 – 1424 / 2002 – 2003 (in print).   

11- Al-Riwaq (Aisle) in Islamic Architecture in Mecca Al-Mukaramah, 
Historical and Archaeological study, BIFAO, Bulletin de l’institut 
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 )كتب لصاحب السیرة (  : عشررابع ال
 :الكتب المنشورة :أوالً 

موسوعة أسس التصمیم المعماري والتخطیط الحضري فـي العصـور اإلسـالمیة  – ١
شـاركت فـي تـألیف هـذه الموسـوعة ضـمن فریـق ( المختلفة بالعاصمة القـاهرة 
ة الوثائقیــة والتــي أعــدتها منظمــة العواصــم والمــدن الدراســات اآلثاریــة التاریخیــ

صــفحة  ٦٧٨( ).م١٩٩٠/هـــ ١٤١١(اإلســالمیة بالمملكــة العربیــة الســعودیة 
  ) .في القطع الكبیر 

منشـــأته  –الســـلطان المنصـــور قـــالوون، تاریخـــه، أحـــوال مصـــر فـــي عهـــده  – ٢
ـــــــــــاهرة  ـــــــــــة مـــــــــــدبولي، الق ـــــــــــة، مكتب   ) ) م١٩٩٣/ هــــــــــــ ١٤١٣(المعماری

، مكتبـة زهـراء الشـرق ـ القـاهرة  ٢ط ) لوحة ٥٥ –أشكال  ٨ صفحة ، ٢٤٥(
  ) لوحة ٥٥ –شكل  ٢٠صفحة ،  ٣٥٠(م ٢٠٠٨

مكتبـة الثقافـة الدینیـة  –الجزء األول  –القباب في العمارة المصریة اإلسالمیة  – ٣
  .) لوحة ١٤٤ –شكل  ٩١صفحة ،  ٢١٦( )م١٩٩٣(القاهرة  –

ة للعمـــارة اإلســـالمیة، مكتبـــة نهضـــة المـــدخل إلـــى دراســـة المصـــطلحات الفنیـــ – ٤
) ٢ط ) لوحــة ٣٢ –شــكل  ٣٢صــفحة ،  ١٩٢(  )م١٩٩٦(الشــرق، القــاهرة 

  صــــفحة ،  ٣٠٠(م ٢٠٠٨ Ÿ A٣ م٢٠٠١مكتبــــة زهــــراء الشــــرق ، القــــاهرة 
   .) لوحة ٣٢٨ –شكل  ٦٤

مكتبـــة نهضـــة ) الكتـــاب األول ( بحـــوث ودراســـات فـــي العمـــارة اإلســـالمیة   – ٥
م ٢٠٠٤، مكتبــة زهــراء الشــرق ـ القــاهرة  ٢± W ) م١٩٩٦(الشــرق، القــاهرة 

  . ) شكل ٢٨٧صفحة ،  ٥٤٦(
موســوعة العمــارة اإلســالمیة فــي مصــر، مــن الفــتح العثمــاني إلــى نهایــة عهــد  – ٦

. )الكتـــاب األول(المـــدخل . م ١٨٤٨-١٥١٧/ هــــ١٢٦٥-٩٢٣محمـــد علـــي 
 ١٧٤ –شـكل  ٢٦٢صـفحة ،  ٥٦٥( )م١٩٩٨(مكتبة زهراء الشرق، القاهرة 

  .) لوحة
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موسوعة العمارة اإلسـالمیة فـي مصـر، المجلـد الثـاني، العمـارة الدینیـة، الجـزء  – ٧
 )م٢٠٠٠(، مكتبة زهـراء الشـرق، القـاهرة )القسم األول(األول، عمائر القاهرة 

  .)لوحة ٢٢٤ –شكل  ٣٥صفحة ،  ٧٧٨(
دراسة  –المواصالت واالتصاالت في المملكة العربیة السعودیة خالل مائة عام  – ٨

  ).م١٩٩٩/هـ ١٤١٩(الریاض ) خرینآمع  باالشتراك(مجلدان  –توثیقیة 
النقوش اآلثاریة مصدرًا للتاریخ اإلسالمي والحضـارة اإلسـالمیة ـ المجلـد األول  – ٩

  صــــــــــفحة ،  ٣٩٧(م ٢٠٠٢ــــــــــ القــــــــــاهرة ، مكتبــــــــــة زهـــــــــراء الشــــــــــرق ، 
  . ) لوحة ٥٥ –شكل  ٧٨

انیـة ـ المجلد األول ـ مجلس النشر العمارة اإلسالمیة في أوروبا العثم -١٠
   ٢= ±م ٢٠٠٢العلمي، إدارة التألیف والترجمة والنشر ، جامعة الكویت 

 ١٧٢ –شكل  ٢٠٠صفحة ،  ٧٧٧(م ٢٠٠٨القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق 
  . ) لوحة

  : سلسلة العمارة اإلسالمیة في الجزیرة العربیة -١١
لنبـــوي الشـــریف فـــي العصـــرین األمـــوي عمـــارة المســـجد ا : الجـــزء األول  -أ      

) دراسـة جدیـدة فـي ضـوء مشـاهدات أبـن عبـد ربـه القرطبـي ( والعباسي 
  صــــــفحة ،  ١١٥( م٢٠٠٤، القــــــاهرة ، مكتبــــــة زهــــــراء الشــــــرق  ٢ط

  . )شكل ١٦
  والهفـــوف طـــراز المســـجد القبـــة فـــي المدینـــة المنـــورة  : الجـــزء الثـــاني –ب      

  ارنــــة للتخطــــیط وأصــــوله وتطــــوره دراســــة تحلیلیــــة مق) الكتــــاب األول ( 
   ٢ط )لوحــة ٣٠ –شــكل  ٦٥صــفحة ،  ٧٦( فــي العمــارة اإلســالمیة ،

  .م٢٠٠٤قاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ال
 الـــرواق فـــي العمـــارة اإلســـالمیة بمكـــة المكرمـــة دراســـة  :الجـــزء الثالـــث  -جــــ    

   م٢٠٠٤، القــــــــاهرة ، مكتبــــــــة زهــــــــراء الشــــــــرق  تاریخیــــــــة آثاریــــــــة
  . ) لوحة ٢٠ –شكل  ٢٤صفحة ،  ٥٦(
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ــع  –د       ــي العمــارة اإلســالمیة بمكــة المكرمــة وال :الجــزء الراب ــة ماألســبلة ف دین
ـــة زهـــراء الشـــرق  ـــة آثاریـــة ، القـــاهرة ، مكتب ـــورة ، دراســـة تاریخی المن

  .) لوحات ١٠ –شكل  ٢٢صفحة ،  ٧٦(م ٢٠٠٤
ســـي ، عمــارة الحـــرمین الشــریفین إبـــان العصــر العبا :الجــزء الخـــامس  -هـــ     

  .) صفحة ٢٦٧(م ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ القاهرة مكتبة زهراء الشرق
ــة المنــورة  -١٢ ــة مــن العلمــاء (موســوعة مكــة المكرمــة والمدین باإلشــتراك مــع نخب

، مؤسســـة الفرقـــان للتـــراث اإلســالمي ، جـــدة ؛ المملكـــة العربیـــة ) والبــاحثین
  ) .م٢٠٠٥(السعودیة 

  باإلشــــــتراك (  مجلــــــدات ٧ المرجــــــع فــــــي تــــــاریخ األمــــــة العربیــــــةالكتــــــاب  -١٣
تـــونس  -الیكســـو–المنظمـــة العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة والعلـــوم  -)مـــع آخـــرین

   .م ٢٠٠٦
اهرة،مكتبــــة زهــــراء الشــــرق المجمــــل فــــي اآلثــــار والحضــــارة اإلســــالمیة ، الق -١٤

  ) .لوحة ٤٣٢ –شكل  ٣٧٧صفحة ،  ٩٥٧) (م٢٠٠٦(
ــي العمــارة اإلســالمیة  -١٥ ــا( بحــوث ودراســات ف ــاب الث ــة ) ني الكت ــاهرة ، مكتب الق

  .) لوحة ١٢٧ –شكل  ٩٠صفحة ،  ٣٦٨( )٢٠٠٥(زهراء الشرق 
  قرافــــة القــــاهرة  –سلســــلة الجبانــــات فــــي العمــــارة اإلســــالمیة المجلــــد األول  -١٦

  ســةالدرا) القســم األول ( مــن الفــتح اإلســالمي إلــى نهایــة العصــر المملــوكي       
   )م ٢٠٠٦( رة ، مكتبـة الثقافـة الدینیـة ، التاریخیة الحضاریة اآلثاریة ، القـاه     
   )لوحة ٩١ –شكل  ٤٦صفحة ،  ٥٨٧(     
التـــراث المعمـــاري وفنـــون الزخرفـــة اإلســـالمیة ، المنظمـــة اإلســـالمیة للتربیـــة  -١٧

   م٢٠١٠، الربــــاط ، المملكــــة المغربیــــة ) اإلیسیســــكو ( والعلــــوم والثقافــــة 
  . ) لوحة  ٣٠٠شكل ، ٢٥٠صفحة ، ٤٠٠( 

مـارة والفنــون فــى الحضــارة اإلسـالمیة ، القــاهرة ، الخلــیج العربــى للطباعــة الع -١٨
  .م ٢٠١٠والنشر 

19-The Treasures of Islamic Art, in the Museums of Cairo Editedby 
Bernard O'Kane, A.U.C. ( 2006 ) p.p1-312.                
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 :كتب قید النشر: ثانیاً 
  ).بقیة المجلدات واألجزاء(في مصر  موسوعة العمارة اإلسالمیة  -١
  ).الكتاب الثاني(المدخل  : المجلد األول -
  .العمارة الدینیة : المجلد الثاني -
  ).القسم الثاني(عمائر القاهرة  : æالجزء األو   

  .عمائر الوجه البحري : الجزء الثاني 
  . عمائر الوجه القبلي : الجزء الثالث 

  لجنائزیةالعمارة ا : المجلد الثالث -
  عمائر القاهرة  : الجزء األول  
  .عمائر الوجه البحري : الجزء الثاني 
  . عمائر الوجه القبلي : الجزء الثالث 

  العمارة المدنیة : ابعالمجلد الر  -
  العمائر الخیریة : الجزء األول
  العمائر السكنیة : الجزء الثاني
  العمائر التجاریة والصناعیة : الجزء الثالث

  عمائر المنافع العامة : لرابعالجزء ا
  العمارة الحربیة : المجلد الخامس -
  .الجزء الثاني -القباب في العمارة المصریة اإلسالمیة  -٢
ــــد األول  – ٣ ــــي العمــــارة اإلســــالمیة المجل ــــات ف ــــاهرة  –سلســــلة الجبان ــــة الق   قراف

ــوكي      ــة العصــر الممل ــى نهای ــتح اإلســالمي إل ــاني ( مــن الف   اســةالدر ) القســم الث
  .اآلثاریة المعماریة والفنیة     
  .العمارة العثمانیة في العالم العربي – ٤
  ).خمسة أجزاء(المصطلحات الفنیة للعمارة اإلسالمیة على حروف المعجم  -٥
  ).خمسة أجزاء(الموسوعة اآلثاریة للطفل العربي على حروف المعجم  -٦
  .عبد الرحمن كتخدا أمیر البنائین في العصر العثماني -٧
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  ).ثمانیة مجلدات(الحضارة اإلسالمیة المفصل في تاریخ وآثار   -٨
  .علم اآلثار ماضیه وحاضره ومستقبله  -٩

  .المجلد الثانيالعمارة اإلسالمیة في أوروبا العثمانیة   -١٠
 انالمجلـد –النقوش اآلثاریة مصدرًا للتـاریخ اإلسـالمي والحضـارة اإلسـالمیة  -١١

  .والثالث  الثاني
  ).عشرة مجلدات ( المیة المكتبة التاریخیة اإلس  -١٢
 ).ثالثة مجلدات  ( آثر الحضارة اإلسالمیة في أوربا   -١٣

 ) .مجلدات  ٣( الفنون الزخرفیة اإلسالمیة  -١٤

  ) .مجلدات  ٣( الخط العربي  -١٥
 

 : )األعمال المترجمة  (:ثالثاً 
ترجمــة العدیــد مــن المــواد التاریخیــة واآلثریــة والحضــاریة فــي دائــرة المعــارف  – ١

، المـواد ٣٢-٢٣المجلـدات (مـن اللغـة اإلنجلیزیـة إلـى اللغـة العربیـة اإلسالمیة 
ــداع ) ى-ع ــاب ومركــز الشــارقة لإلب ــة المصــریة العامــة للكت تحــت إشــراف الهیئ

ــین هــذه المــواد كــل مــن ١٩٩٨/ هـــ١٤١٩الفكــري  العمــارة، عمــان، : م ومــن ب
( )آثـار( عمرو بن العاص، العواصم، الفن الفاطمي، عمـار بـن یاسـر، غرناطـة 

الفخار، الفن واآلثار في العراق، قتیبة بن مسـلم البـاهلي، قـرة بـن شـریك، فـاس 
األسرة العلویة، القیـروان وغیـر ذلـك، وهـذه المـواد لكبـار العلمـاء ) تاریخ وآثار( 

  .)صفحة  ١٠٠٠( والمستشرقین األجانب
ــــة ، ترجمــــة   -٢ ــــاهرة المملوكی       شــــاهنده كــــریم، دور المــــرأة فــــي العمــــارة فــــي الق

   )م٢٠٠٢(دار اآلثــــــــار اإلســــــــالمیة بالكویــــــــت ،  –محمــــــــد حمــــــــزة الحــــــــداد 
  .»صفحة٢٠«

العقـود والمقرنصـات : بعض المظاهر التقنیة في العمـارة السـلجوقیة فـي ایـران  -٣
 ٢٥( م٢٠٠٣دار اآلثــار االســالمیة بالكویــت  –ترجمــة محمــد حمــزة الحــداد  –

  .)صفحة
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    دار  –حمــــد حمــــزه الحــــداد ترجمــــة م –الحــــدائق المغولیــــة والفــــن المعمــــاري  -٤
 ).صفحة  ٣٠(  م٢٠٠٣ –اآلثار االسالمیة بالكویت    

ترجمـــة وتعلیـــق وتقـــدیم محمـــد حمـــزة  –كریـــزول ، العمـــارة اإلســـالمیة المبكـــرة  -٥
  .»صفحة  ٣٠٠«  )قید النشر (    الحداد

ــدیم محمــد حمــزة  -٦ ــق وتق ــي الحضــارة اإلســالمیة، ترجمــة وتعلی ــة ف المــدن العربی
  .» صفحة  ٣٥٠«)  قید النشر(    الحداد

المراجعـــات العلمیـــة   :عشـــر خـــامسال
ــة  ــق واوالنقدی ــوالتحقی ــي لتعلی ق العلم

  )لصاحب السیرة 
مراجعة نقدیة لكتاب نقوش إسالمیة من حمدانه بوادي علیـب، مجلـة البحـرین  – ١

  .)صفحة  ٢٥( م١٩٩٧، یولیو ١٣الثقافیة، العدد 
المختـار مـن ابـداعات الخـط العربــي، الریـاض ، ) مـع آخـرین ( مراجعة كتـاب  – ٢

  ) صفحة ٢٧٧( )م١٩٩٩/هـ١٤١٩(الهیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض 
Wonders of Arab Calligraphy,Arriyadh Development Authority 
(1999),pp,1-135.       

 –ترجمة عبـدالوهاب علـوب  –مجلدان  –كریزول، العمارة االسالمیة في مصر  -٣
(  الحـدادإسـماعیل محمـد حمـزة  اجعه وٕاستخرج نصوصه وقدم له وعلق علیهر 

شـــكل ،  ١٧٣صـــفحة ،  ٤٣٥ )م  ٢٠٠٣تــم نشـــر المجلـــد األول  ، القـــاهرة 
فــي  ٤٠٥إلــى صـــ ٣٢١التعلیقــات والتحقیــق العلمــي مــن صـــ + لوحــة  ١٢٥
ــب  حاشــیة وهــامش علمــي  ٣٩٥ ــى القری ــانى ف ــد الث ( ، وســوف ینشــر المجل

   ٠)تعالى  بمشیئة اهللا
الزخرفـة الهندســیة  ) ١(مالـدونادو، باســیلیوبابون، الفـن اإلســالمي فـي األنــدلس -٤

الحــداد، إســماعیل ترجمــة علــي إبــراهیم منــوفي، مراجعــة وتقــدیم محمــد حمــزة 
ــــــس األعلــــــى للثقافــــــة ، المشــــــروع القــــــومي للترجمــــــة العــــــدد    ٣٥٣المجل

   .م ٢٠٠٢ـ القاهرة ) صفحة  ٨٤٦( 
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  ترجمــــة  -الزخرفــــة النباتیــــة) ٢(ن اإلســــالمي فــــي األنــــدلس مالــــدونادو، الفــــ -٥
الحـداد،  المشـروع إسـماعیل علي إبراهیم منوفي، مراجعة وتقـدیم محمـد حمـزة 

  .م٢٠٠٢ـ القاهرة ) صفحة  ٣٧٩(  -٣٥٤القومي للترجمة العدد 
اإلسالمي والمدجن ، ترجمـة علـى إبـراهیم منـوفي ، : مالدونادو، الفن الطلیطلي -٦

  - الحــداد، المشــروع القــومي للترجمــةإســماعیل وتقــدیم محمــد حمــزة مراجعــة 
  ٠ ٢٠٠٣، القاهرة ) صفحة   ٦١٨(  ٥٢٣العدد 

ـــة  -٧ ـــث ، العمـــارة المدجن ـــوفي،  –جوثمـــان، رفائیـــل لوب ـــى ابـــراهیم من ترجمـــة عل
ـــمراجع ـــتقدیو ة ـ ـــ ــإســماعیل د حمــزة ـم محم ــةـالحــداد، المشــروع القوم  ي للترجم
  . ٠م  ٢٠٠٣القاهرة  )صفحة  ٨٩٤( 5   ٦١٠العدد 

مالدونادو ،  العمارة فى االندلس ،   عمارة المدن والحصون  ،  ترجمـة علـى  – ٨
ــدیم محمــد حمــزة  ــة وتق ــوفى ، مراجع ــراهیم من الحــداد  ، المشــروع إســماعیل اب

، المجلــــد ) صـــفحة ٧٦١( ٨٥٣المجلــــد األول ، العـــدد القـــومى للترجمـــة  ، 
   ٠)  ٢٠٠٥(،  القاهرة   )ةصفح ٥٥٠( ٨٥٤الثاني ، العدد 

ترجمــة علــى ابــراهیم منــوفى، مراجعــة –مالــدونادو، عمــارة المیــاه فــى االنــدلس  -٩
 )م٢٠٠٨(الحداد ، القاهرة، مكتبة زهراء الشـرق إسماعیل وتقدیم محمد حمزة 

لوحـة  ١٥٣شكًال ولوحة داخـل مـتن الكتـاب األصـلي ،  ٤١٣صفحة ،  ٧٢٠(
  . )بنهایة الكتاب األصلي

مجلـدات ،  ٤عمـارة القصـور ،  –، العمارة اإلسالمیة في األندلس  مالدونادو -١٠
مراجعــة محمــد حمــزة إســماعیل الحــداد ، المركــز و ترجمــة علــى إبــراهیم منــوفي 

  .م ٢٠١٠، القاهرة  ١٥١٨-١٥١٥القومي للترجمة األعداد 
ــي العصــر األمــوي  -١١ ترجمــة صــفوت  –ســوفاجیة، المســجد النبــوى الشــریف ف

إسـماعیل محمـد حمـزة  راجعه وٕاستخرج نصوصه وقدم له وعلق علیهسعودى، 
  . )قید النشر(   الحداد
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و مقاالت الثقافة اآلثاریة(  :عشر سسادال
 : ) الوعي الحضاري وتنشیط ذاكرة األمة

1-The Mausoleum of Kalawun, Prism,  Quarterly of Egyptian 
Culture, (1984)  October, November, December.                           

  .م١٩٩٦القدس وأندر اآلثار اإلسالمیة، مجلة الهالل، القاهرة ، عدد فبرایر  -٢
، الكویـت ٢٨، العـدد  ٣جریـدة الفنـون السـنة  –األسبلة في العمارة اإلسالمیة  -٣

  .م ٢٠٠٣ابریل /نیسان  –المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب 
  ت فــــي الصــــحف والمجــــالت العربیــــة واألجنبیــــة، فضــــًال العدیــــد مــــن المقــــاال -٤

  ).في اإلذاعة المصریة والكویتیة ( عن األحادیث اإلذاعیة 
  

اللقـــاءات والتقـــاریر :عشـــر  بعالســـا
والبرامج في التلیفزیون المصري والقنوات  

  . الفضائیة المصریة والعربیة
ـــرامج  - ـــاریر والب ـــاءات والتق ـــد مـــن اللق ـــي ) كضـــیف وكمـــذیع(العدی ـــوات ف القن

ــاة (المصــریة األرضــیة والفضــائیة  ــة والقن ــاة الثانی ــى والقن ــاة األول ومنهــا القن
ــاة القــاهرة ( الثالثــة ــاء –قن 5  ٦/١١/٢٠١٢برنــامج علمــاء مــن بلــدي الثالث

اة الثقافیــة وقنــاة التنــویر والقنــ والقنــاة الخامســة )م١٣/١١/٢٠١٢الثالثــاء 
ت العربیــة األرضــیة والفضــائیة والقنــوا )٢وقنــاة الحیــاة  وقنــاة النیــل لألخبــار

 وقناة اإلخباریة والقناة األولـىوقناة المجد  وقناة الجزیرة ومنها قناة العربیة(
ــاة  ــي وقن ــاة دب ــاة درة  MBCالســعودیة وقن ــاة العــالم وقن ــار "وقن مواهــب أفك

  ). BBCوالفضائیة األردنیة والفضائیة الفلسطینیة وقناة " سابقاً 
: )قنـاة المجـد(شـواهد مـن الحضـارة اإلسـالمیة :  ومن أهم التقـاریر والبـرامج -

ودولــة ) قنــاة العربیــة(والفتوحــات اإلســالمیة ) قنــاة التنــویر(وخطــط التنــویري 
، اآلثــار )قنــاة العربیــة(الرســول فــي المدینــة قنــاة العربیــة واإلخباریــة واألزهــر 

واالعتــــداءات  القــــدساآلثــــار اإلســــالمیة والمســــیحیة بالفاطمیــــة بالقــــاهرة و 
قنــاة (، وجــامع ومدرســة الســلطان حســن فــي قنــاة النیــل لألخبــار رائیلیةاالســ
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األرضــــیة (وبرنــــامج مصــــر المحروســــة القنــــاة األولــــى المصــــریة ) العربیــــة
 .قناة القاهرة –وبرنامج علماء من بلدي ) والفضائیة

مصـــر (رئـــیس تحریـــر ومقـــدم المـــادة العلمیـــة والتوثیـــق التـــاریخي لبرنـــامج  -
 .األولى المصریة بالتلیفزیون المصريعلى القناة ) المحروسة

النشــاط الطالبــي وخدمــة (  :عشــر ثــامنال
 : في مصر )الجامعة والمجتمع 

  . ومدینة الشروقعضو عامل بنادي هلیوبولیس الریاضي بمصر الجدیدة    -
  جامعـــــــــة القـــــــــاهرة –لـــــــــبعض األســـــــــر الطالبیـــــــــة بكلیـــــــــة اآلثـــــــــار  رائـــــــــد   -

  . م١٩٩٦إلى  ١٩٩٠من 
-٩٥جامعة القاهـــرة، العـام الجـامعي -ة العلمیة لآلثار بكلیة اآلثاررائد الجمعی   -

  م١٩٩٦م، وقد أصدرنا العدد األول من مجلة الجمعیة في إبریل ١٩٩٦
  . م٢٠٠٤جامعة القاهرة من دیسمبر –رائد الجمعیات العلمیة بكلیة اآلثار    -
  .م ١٨/٩/٢٠٠٨جامعة القاهرة من  –مستشار األنشطة الطالبیة بكلیة اآلثار  -
االشــتراك مــع آخــرین فــي كتابــة موســوعة أســس التصــمیم المعمــاري والتخطــیط   -

الحضـري فـي العصـور اإلسـالمیة المختلفـة بالعاصـمة القـاهرة، منظمـة العواصـم 
  ).م١٩٩٠( =W Ãـج –والمدن اإلسالمیة 

فــي ترجمــة العدیــد مــن مــواد دائــرة المعــارف االســالمیة ) مــع آخــرین( االشــتراك  -
  ).كما سبق القول ) ( م١٩٩٨(

اإلشــتراك مــع آخــرین فــي كتابــة موســوعة التــاریخ اإلســالمي التــي أعــدتها لجنــة  -
قبــة  -القلعــة(التــاریخ بــالمجلس األعلــى للشــئون اإلســالمیة وهــذه المــواد هــي 

جامع أحمـد  -جامع عمرو بن العاص -دار السكة -الصخرة بالقدس الشریف
  ).بن طولون

  .محاضرات العامة في مصر وخارجها لنشر الوعي األثري إلقاء العدید من ال -
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ــعال ــر تاس ــي ( : عش ــع ف ــة والمجتم ــة الجامع خدم
 : ) الجامعات العربیة

من ( )جامعة الملك سعود  –داب آلاكلیة : (  أوالً 
        : )م ١٥/٨/٢٠٠١إلي  ١٤/٩/١٩٩٦

یـة اآلداب، عضو اللجنة االجتماعیة والنشاط الطالبي بقسم اآلثار والمتاحف، كل -
  .جامعة الملك سعود

  .عضو لجنة الدراسات العلیا بقسم اآلثار والمتاحف  -
ـــار   - ـــة بقســـم اآلث ـــین اللجن ـــة دراســـة وتطـــویر الخطـــة الدراســـیة وأم عضـــو لجن

  .والمتاحف
قســـم اآلثـــار ) الكتـــاب الثـــاني(عضـــو لجنـــة تحریـــر كتـــاب دراســـات فـــي اآلثـــار   -

  .جامعة الملك سعود  –والمتاحف 
  .اللقاء العلمي بقسم اآلثار والمتاحفمقرر لجنة   -
فـي كتابـة موسـوعة المواصـالت واالتصـاالت فـي المملكـة ) مع آخرین(االشتراك  -

  العربیـــــة الســـــعودیة بمناســـــبة االحتفـــــال بالعیـــــد المئـــــوي لتأســـــیس المملكـــــة، 
 ).ومرفق ما یفید ذلك(

 فــي كتابــة المــادة العلمیــة لــبعض المــداخل فــي موســوعة )مــع آخــرین(اإلشــتراك  -
مكة المكرمة والمدینة المنورة التـي أصـدرتها مؤسسـة الفرقـان للتـراث اإلسـالمي 

 .ومرفق ما یفید ذلك) م٢٠٠٥(المملكة العربیة السعودیة  –جدة  –
 

 ) جامعة الكویت –كلیة اآلداب :(  ثانیاً 
 : )م ٣١/٨/٢٠٠٣م إلي ١٥/٩/٢٠٠١من ( 

ــة المقــررات  - ــة األكادیمیــة ومعادل ــ –عضــو اللجن ــة اآلداب  –اریخ قســم الت  –كلی
  .جامعة الكویت

  .عضو لجنة التقریر السنوي   -
  .مقرر اللجنة الثقافیة بقسم التاریخ  -
   .مقرر اللجنة الثقافیة بكلیة اآلداب   -


