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الدرجات العلمیةالدرجات العلمیة: : أوال أوال 

nn11–– لیسانس آداب جامعة القاھرة من قسم اآلثار اإلسالمیة لیسانس آداب جامعة القاھرة من قسم اآلثار اإلسالمیة
..م م   19671967دور یونیة دور یونیة 

ماجستیر آداب جامعة القاھرة من قسم اآلثار اإلسالمیة ماجستیر آداب جامعة القاھرة من قسم اآلثار اإلسالمیة ––22 nn22–– ماجستیر آداب جامعة القاھرة من قسم اآلثار اإلسالمیة ماجستیر آداب جامعة القاھرة من قسم اآلثار اإلسالمیة
..م م   19701970سبتمبر سبتمبر 

nn33–– دكتوراة فى اآلثار اإلسالمیة من كلیة اآلثار جامعة دكتوراة فى اآلثار اإلسالمیة من كلیة اآلثار جامعة
..م م   19751975القاھرة القاھرة 



الوظـائفالوظـائف: : ثانیا ثانیا 

nn11––معید بكلیة اآلداب جامعة القاھرة قسم اآلثار اإلسالمیة فىمعید بكلیة اآلداب جامعة القاھرة قسم اآلثار اإلسالمیة فى
..م م   19671967/ /   1010/ /   11                  

nn22–– مدرس مساعد بكلیة اآلداب جامعة القاھرة قسم اآلثار اإلسالمیة مدرس مساعد بكلیة اآلداب جامعة القاھرة قسم اآلثار اإلسالمیة
..م م   19721972/ /   1111/ /   2929فى فى 

nn33–– مم  19721972––19701970التحق بالخدمة العسكریة في الفترة من التحق بالخدمة العسكریة في الفترة من

nn44–– م م   19751975/ /   1212/ /   2424مدرس بكلیة اآلثار جامعة القاھرة فى مدرس بكلیة اآلثار جامعة القاھرة فى..



الوظائفالوظائف) ) تابعتابع((

nn55–– أعیر سیادتھ الى جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة أعیر سیادتھ الى جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
بالمملكة العربیة السعودیة فى الفترة بالمملكة العربیة السعودیة فى الفترة 

..م م   19851985––19821982من من  nn م م   19851985––19821982من من..

nn66–– أستاذ مساعد بكلیة اآلثار جامعة القاھرة قسم اآلثار أستاذ مساعد بكلیة اآلثار جامعة القاھرة قسم اآلثار
..م م   19851985/ / 1212//    3030اإلسالمیة فى اإلسالمیة فى 



الوظائف الوظائف ) ) تابعتابع((

nn77–– ممثل الكلیة بجامعة القاھرة لشئون خدمة المجتمع ممثل الكلیة بجامعة القاھرة لشئون خدمة المجتمع
) .) .م م   19931993لسنة لسنة   684684قرار رقم قرار رقم ( ( وتنمیة البیئة وتنمیة البیئة 

nn م م   19941994/ /   77/ /   99––19931993/  /  99/ / 2626فـى الفترة من فـى الفترة من..

nn88–– وكیل كلیة اآلثار لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وكیل كلیة اآلثار لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة
))م م   19951995لسنة لسنة   767767قرار رقم قرار رقم ( (       

nn م م   19961996/ /   99/ /   33––19941994/ / 77/ / 99فـى الفترة من فـى الفترة من..



الوظائفالوظائف) ) تابع تابع ((

nn99–– شغل منصب قائم بأعمال رئیس مجلس قسم اآلثار شغل منصب قائم بأعمال رئیس مجلس قسم اآلثار
اإلسالمیة بكلیة اآلثار جامعة القاھرةاإلسالمیة بكلیة اآلثار جامعة القاھرة

م م   19871987/ /   88/ /   3131––19861986/ / 99/ / 2727فـى الفترة من فـى الفترة من         
....

))  19861986لسنة لسنة   575575قرار رقم قرار رقم ( (         

nn1010–– أستاذ بقسم اآلثار اإلسالمیة بكلیة اآلثار جامعة أستاذ بقسم اآلثار اإلسالمیة بكلیة اآلثار جامعة
))  5656قرار رقم قرار رقم .( .( م م   19921992/ /   44/ /   2929القاھرة فـى القاھرة فـى 



الوظائفالوظائف) ) تابعتابع((

nn1111––وكیل كلیة اآلثار جامعة القاھرة لشئون التعلیم والطالبوكیل كلیة اآلثار جامعة القاھرة لشئون التعلیم والطالب

) .) .م م   19961996لسنة لسنة   940940قرار رقم قرار رقم ( (           

..م م   19971997/ /   99/ /   77––19961996/  /  99/ / 33فــى الفترة من فــى الفترة من                 

nn1122–– مدیر مركز صیانة اآلثار والمخطوطات ومقتنیات المتاحف مدیر مركز صیانة اآلثار والمخطوطات ومقتنیات المتاحف

))وحدة ذات طابع خاص بكلیة اآلثار وحدة ذات طابع خاص بكلیة اآلثار ( (                 

لمدة ثالث سنواتلمدة ثالث سنوات) ) م م   19971997لسنة لسنة   14911491قرار رقم قرار رقم ( (                 

..م م   19971997/ /   1111/ /   2525          اعتبارامناعتبارامن                



الوظائفالوظائف) ) تابعتابع((

nn1313–– أمین اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة واألساتذة أمین اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة واألساتذة
) .) .اآلثار اإلسالمیة اآلثار اإلسالمیة ( ( المساعدین المساعدین 

قرار وزارى رقم قرار وزارى رقم ) ( ) ( م م   20002000––19981998الدورة السابعة الدورة السابعة ( (       
..م م   19981998/ /   22/ /   1919بتاریخ بتاریخ   177177 ..م م   19981998/ /   22/ /   1919بتاریخ بتاریخ   177177

nn1414–– أمین اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة واألساتذة أمین اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة واألساتذة
) .) .اآلثار اإلسالمیة اآلثار اإلسالمیة ( ( المساعدین المساعدین 

قرار وزارى رقم  قرار وزارى رقم  ) ( ) ( م م   20042004––20012001الدورة الثامنة الدورة الثامنة       
) .) .  20012001/ /   1111/ /   2525فـى فـى 16581658



الوظائفالوظائف) ) تابعتابع((

nn1155–– المد فى وظیفة وكیل كلیة اآلثار جامعة القاھرة المد فى وظیفة وكیل كلیة اآلثار جامعة القاھرة
لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةلشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

منمن) )   20022002لسنة لسنة   20482048قرار رئیس الجامعة رقم قرار رئیس الجامعة رقم ( (        منمن) )   20022002لسنة لسنة   20482048قرار رئیس الجامعة رقم قرار رئیس الجامعة رقم ( (       

) .) .  20032003/ /   77/ /   3131حتى حتى   20022002/ /   99/ /   2626        

nn1166–– المـد فى وظیفة مدیر مركز صیانة اآلثار المـد فى وظیفة مدیر مركز صیانة اآلثار
..والمخطوطات ومقتنیات المتاحف والمخطوطات ومقتنیات المتاحف 



الوظائفالوظائف) ) تابعتابع((

اعتبارا مناعتبارا من))  20022002لسنة لسنة   8080قرار رئیس الجامعة رقم قرار رئیس الجامعة رقم ( (       

..م م   20032003/ /   77/ /   3131حتى حتى   20022002/ /   99/ /   2626          

–– nn1177–– تعیین سیادتھ فى وظیفة أستاذ متفرغ بقسم اآلثار تعیین سیادتھ فى وظیفة أستاذ متفرغ بقسم اآلثار
..م  م    20032003/ /   88/ /   11اإلسالمیة اعتبارا من اإلسالمیة اعتبارا من 

مم  20022002/ /   77/ /   1010بتاریخ بتاریخ   8/18/1قرار عمید كلیة اآلثار رقم قرار عمید كلیة اآلثار رقم       



الوظائفالوظائف) ) تابعتابع((

nn1818–– استاذ غیر متفرغ بقسم اآلثار اإلسالمیة بكلیة اآلثار استاذ غیر متفرغ بقسم اآلثار اإلسالمیة بكلیة اآلثار
..جامعة القاھرة جامعة القاھرة 

عضو اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة واألساتذة عضو اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة واألساتذة ––1919 nn1919–– عضو اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة واألساتذة عضو اللجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة واألساتذة
)  )  اآلثار اإلسالمیة وترمیم اآلثار اآلثار اإلسالمیة وترمیم اآلثار ( ( المساعدین المساعدین 

م م   20072007––20042004الدورة التاسعة الدورة التاسعة         



المشاریع الخارجیةالمشاریع الخارجیة: : ثالثا ثالثا 
لخدمة المجتمع وتنمیة البیئةلخدمة المجتمع وتنمیة البیئة

nn المشاركة في أعمال الحفر والتنقیب بمناطق سقارة وكوم المشاركة في أعمال الحفر والتنقیب بمناطق سقارة وكوم
أوشیم والفیوم واسطبل عنتر تحت إشراف المرحـــــــــومة أوشیم والفیوم واسطبل عنتر تحت إشراف المرحـــــــــومة 

األستاذة الدكتورة سعاد ماھر محمد عمیدة كلیة اآلثار السابقة األستاذة الدكتورة سعاد ماھر محمد عمیدة كلیة اآلثار السابقة األستاذة الدكتورة سعاد ماھر محمد عمیدة كلیة اآلثار السابقة األستاذة الدكتورة سعاد ماھر محمد عمیدة كلیة اآلثار السابقة 
ونشر ناتج ھذه األعمال في مجلة كلیة اآلثار جامعة القاھرة ونشر ناتج ھذه األعمال في مجلة كلیة اآلثار جامعة القاھرة 



المشاریع الخارجیة المشاریع الخارجیة ))تابعتابع((
لخدمة المجتمع وتنمیة البیئةلخدمة المجتمع وتنمیة البیئة

nn المشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور حسن الباشا وكیل كلیة المشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور حسن الباشا وكیل كلیة
م  في أعمال الحفر والتنقیب التى م  في أعمال الحفر والتنقیب التى   19771977اآلثار األسبق عام اآلثار األسبق عام 

))عصر محمد علــي باشاعصر محمد علــي باشا((تمت بمبني قصر العیني القدیم تمت بمبني قصر العیني القدیم  ))عصر محمد علــي باشاعصر محمد علــي باشا((تمت بمبني قصر العیني القدیم تمت بمبني قصر العیني القدیم 

واستخراج تحفا ھامة وقطع نقدیة محفوظة بمتحف كلیة واستخراج تحفا ھامة وقطع نقدیة محفوظة بمتحف كلیة       
..اآلثار جامعة القاھرة من ناتج الحفر اآلثار جامعة القاھرة من ناتج الحفر 



المشاریع الخارجیة المشاریع الخارجیة 
لخدمة المجتمع وتنمیة البیئةلخدمة المجتمع وتنمیة البیئة

nn تنفیذ وتأسیس متحف كلیة طب قصر العیني بعد ترمیم تنفیذ وتأسیس متحف كلیة طب قصر العیني بعد ترمیم
وصیانة المقتنیات األثریة الطبیة بالمشاركة مع أعضاء وصیانة المقتنیات األثریة الطبیة بالمشاركة مع أعضاء 

مركز صیانة والمخطوطات ومقتنیات المتاحف مركز صیانة والمخطوطات ومقتنیات المتاحف مركز صیانة والمخطوطات ومقتنیات المتاحف مركز صیانة والمخطوطات ومقتنیات المتاحف 

)  )  وحدة ذات طابع خاص بكلیة اآلثار جامعة القاھرة وحدة ذات طابع خاص بكلیة اآلثار جامعة القاھرة ( ( 

مم  19991999––19951995المرحلةاألولي المرحلةاألولي 



المشاریع الخارجیةالمشاریع الخارجیة) ) تابعتابع((
لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

nn ووضع حلول للتدھور والحفظ ووضع حلول للتدھور والحفظ عمل الدراسات اإلستشاریة عمل الدراسات اإلستشاریة
لمشروع ترمیم مجمع المنصور قالوون بشارع لمشروع ترمیم مجمع المنصور قالوون بشارع والصیانة والصیانة 

المعز لدین هللا بالقاھرة بالمشاركة مع شركة المقاولون المعز لدین هللا بالقاھرة بالمشاركة مع شركة المقاولون المعز لدین هللا بالقاھرة بالمشاركة مع شركة المقاولون المعز لدین هللا بالقاھرة بالمشاركة مع شركة المقاولون 
من خالل مركز صیانة اآلثار من خالل مركز صیانة اآلثار ) ) عثمان احمد عثمان عثمان احمد عثمان ( ( العرب العرب 

..والمخطوطات ومقتنیات المتاحفوالمخطوطات ومقتنیات المتاحف



المشاریع الخارجیة المشاریع الخارجیة ) ) تابعتابع((
لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

nn تنظیم عدد من الدورات التدریبیة بالتعاون مـــــــــــع وزارة تنظیم عدد من الدورات التدریبیة بالتعاون مـــــــــــع وزارة
الخارجیة المصریة من خالل الصندوق المصري للتعاون الخارجیة المصریة من خالل الصندوق المصري للتعاون 
الدولي مع الدول المستقلة عن االتحاد السوفییتي وذلك في الدولي مع الدول المستقلة عن االتحاد السوفییتي وذلك في الدولي مع الدول المستقلة عن االتحاد السوفییتي وذلك في الدولي مع الدول المستقلة عن االتحاد السوفییتي وذلك في 
مجال العلوم األثریة وفن المتاحف وترمیم وصیاتة وحفظ مجال العلوم األثریة وفن المتاحف وترمیم وصیاتة وحفظ 

..اآلثار ومن أھمھا جمھوریة جورجیا وأزبكستان اآلثار ومن أھمھا جمھوریة جورجیا وأزبكستان 

  



المشاریع الخارجیة المشاریع الخارجیة ) ) تابعتابع((
لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

nn تنظیم عدد من الدورات التدریبیة في مجال علوم اآلثـــــار تنظیم عدد من الدورات التدریبیة في مجال علوم اآلثـــــار
وترمیم وصیانة وحفظ اآلثار بالتعاون مع المجلس الوطني وترمیم وصیانة وحفظ اآلثار بالتعاون مع المجلس الوطني 

قطاع اآلثار  بدولة قطر من خالل مركز صیانة اآلثار قطاع اآلثار  بدولة قطر من خالل مركز صیانة اآلثار قطاع اآلثار  بدولة قطر من خالل مركز صیانة اآلثار قطاع اآلثار  بدولة قطر من خالل مركز صیانة اآلثار 
..والمخطوطات ومقتنیات المتاحف والمخطوطات ومقتنیات المتاحف 



عضو اللجان التالیةعضو اللجان التالیة: : رابعا رابعا 

nn عضو لجنة المتاحف العلمیة بأكادیمیة البحث العلمي عضو لجنة المتاحف العلمیة بأكادیمیة البحث العلمي
..والتكنولوجیا والتكنولوجیا 

nn عضو اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمیة بالمجلس األعلى لآلثار عضو اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمیة بالمجلس األعلى لآلثار
nn عضو إتحاد المؤرخین العرب عضو إتحاد المؤرخین العرب.. nn عضو إتحاد المؤرخین العرب عضو إتحاد المؤرخین العرب..
nn عضو الجمعیة التاریخیة بالقاھرة عضو الجمعیة التاریخیة بالقاھرة..
nn عضو جمعیة محبي اآلثار اإلسالمیة بجامعة القاھرة عضو جمعیة محبي اآلثار اإلسالمیة بجامعة القاھرة..
nn عضو اتحاد اآلثاریین العرب بدمشق عضو اتحاد اآلثاریین العرب بدمشق..
nn م م   19731973مؤسس أسرة أبناء الریف بجامعة القاھرة منذ عام مؤسس أسرة أبناء الریف بجامعة القاھرة منذ عام..



الكتب الكتب : : خامسا خامسا 
المطبوعةالمطبوعة

nn مدرسة جركسیة مدرسة جركسیة
على نمط المساجد على نمط المساجد على نمط المساجد على نمط المساجد 
الجامعة ، مكتبة الجامعة ، مكتبة 
نھضة الشرق ، نھضة الشرق ، 

..م م 19801980



nnدراسات في عمائردراسات في عمائر

nn  ، الجراكسة ،الجراكسة

nn   التعلیم المفتوح التعلیم المفتوح

بجامعة القاھرةبجامعة القاھرة nnبجامعة القاھرةبجامعة القاھرة

nn   ، ،19921992   م م..



nn، اآلثار اإلسالمیة ،اآلثار اإلسالمیة

nn   الشرق ،الشرق ،  زھراءزھراءمكتبة مكتبة

nn   ، مم  19961996القاھرة ، القاھرة



nnالعمارة االسالمیة فيالعمارة االسالمیة في

nn  مصر ،عصر األیوبیینمصر ،عصر األیوبیین

nn  والممالیك ، مكتبة زھراءوالممالیك ، مكتبة زھراء

الشرق ، الشرق ،    nn   ، الشرق ، الشرق

nn مم  19971997القاھرة القاھرة  ..



nn تاریخ النھضة الطبیة تاریخ النھضة الطبیة
المصریة ، متحف المصریة ، متحف 

قصر العیني ، قصر العیني ، 
بالمشاركة مع األستاذ بالمشاركة مع األستاذ 
الدكتور محمد فوزي الدكتور محمد فوزي الدكتور محمد فوزي الدكتور محمد فوزي 

المناوي ، المناوي ، 

مكتبة نھضة مصر ، مكتبة نھضة مصر ،         
م م 20002000القاھرة ، القاھرة ، 





nn عوامل مؤثرة في تخطیط عوامل مؤثرة في تخطیط
المدرسة المملوكیة ، المدرسة المملوكیة ، 

ندوة تاریخ المدارس في ندوة تاریخ المدارس في 
مصر االسالمیة ، نشر مصر االسالمیة ، نشر 

لجنة التاریخ واآلثار لجنة التاریخ واآلثار 
بالمجلس األعلى للثقافة ، بالمجلس األعلى للثقافة ، بالمجلس األعلى للثقافة ، بالمجلس األعلى للثقافة ، 

تاریخ المصریین ، تاریخ المصریین ، 

nn 5151العدد العدد    

مم  19911991سنة سنة                   



nn المسجد الحرام والكعبة المسجد الحرام والكعبة
..المشرفة المشرفة 

اسطوانة مدمجھ اسطوانة مدمجھ       اسطوانة مدمجھ اسطوانة مدمجھ       

قامت بتنفیذھا شركة میدیا قامت بتنفیذھا شركة میدیا 
سوفت   سوفت   

  19921992القاھرة القاھرة 



األبحاث المنشورة األبحاث المنشورة : : سادسا سادسا 

الطأس السحریة الطأس السحریة 

ما علیھا من كتابات وما تشفیھ من ما علیھا من كتابات وما تشفیھ من ) ) طاسة الخضة طاسة الخضة ( (  ما علیھا من كتابات وما تشفیھ من ما علیھا من كتابات وما تشفیھ من ) ) طاسة الخضة طاسة الخضة ( ( 
..م م 19771977أمراض ، مجلة الخلیج ، الكویت ، أمراض ، مجلة الخلیج ، الكویت ، 



nn محراب جامع المیدان محراب جامع المیدان
بمدینة قاشان ، بمدینة قاشان ، 
دراسة إلعادة دراسة إلعادة 

ترمیمھ على النسق ترمیمھ على النسق ترمیمھ على النسق ترمیمھ على النسق 
السلیم ، مجلة السلیم ، مجلة 
افریقیة ، العدد افریقیة ، العدد 

السابع والثامن ، السابع والثامن ، 
المعھد القومي المعھد القومي 
للفنون ، تونس للفنون ، تونس 

..م م   19801980



األمیر فیروز  منشأة
الساقي بحارة 

المنجلة بالقاھرة ، 
مجلة األزھر ، عدد 

  -ھـ  1403صفر 
م  1982نوفمبر  م  1982نوفمبر 

السنة الخامسة 
.والعشرون 



مدرسة األمیر سودون من 
زاده بشارع سوق السالح ، 

دراسة أثریة معماریة ،دراسة أثریة معماریة ،
مجلة العصور ، 
م 1982لندن ،  





nn مئذنة بال مسجد ، دراسة عن المئذنة المنسوبة الى مئذنة بال مسجد ، دراسة عن المئذنة المنسوبة الى
جامع األمیر قراقجا الحسني بحارة السادات المتفرعة جامع األمیر قراقجا الحسني بحارة السادات المتفرعة 
من درب الجمامیز ، مجلة المؤرخ المصري ، قسم من درب الجمامیز ، مجلة المؤرخ المصري ، قسم 

  مم  19891989التاریخ بكلیة اآلداب جامعة القاھرة ، ینایر التاریخ بكلیة اآلداب جامعة القاھرة ، ینایر   مم  19891989التاریخ بكلیة اآلداب جامعة القاھرة ، ینایر التاریخ بكلیة اآلداب جامعة القاھرة ، ینایر 
..





nn دكك المؤذنین ، دراسة دكك المؤذنین ، دراسة
عن دكك المؤذنین في عن دكك المؤذنین في 

العصرین المملوكي العصرین المملوكي 
والعثماني بمدینة القاھرة ، والعثماني بمدینة القاھرة ، 

المعھد الفرنسي لآلثار المعھد الفرنسي لآلثار المعھد الفرنسي لآلثار المعھد الفرنسي لآلثار 
19891989الشرقیة ، القاھرة الشرقیة ، القاھرة 



nn مضامین شریفة مضامین شریفة
بنصوص تأسیس بنصوص تأسیس 
المدرسة األشرفیة المدرسة األشرفیة 

برسباي بمدینة القاھرة ، برسباي بمدینة القاھرة ، 
مجلة المؤرخ المصري ، مجلة المؤرخ المصري ، 

قسم التاریخ ، كلیة قسم التاریخ ، كلیة 
اآلداب جامعة القاھرة ، اآلداب جامعة القاھرة ، 
العدد الخامس ، ینایر العدد الخامس ، ینایر 

..م م   19901990







دراسة ألجزاء ھامة 
من بقایا مدرسة 
السلطان الظاھر 

بیبرس البندقداري 
–660بالقاھرة ،  –660بالقاھرة ، 

–1362-ھـ  662
م ، 63

مجلة كلیة اآلثار    
جامعة القاھرة ، 

.م  1990



مشروع ترمیم مجموعة السلطان قالوون 
بشارع المعز لدین هللا

مشروع ترمیم مجموعة السلطان قالوون 
بشارع المعز لدین هللا

الدراسات التحلیلیة وإختبارات خواص مواد البناء

إعـدادإعـداد

دكتور  محمد محمد مصطفىدكتور عبد الفتاح السعید البنا
دكتور عبد الوھاب السنباطى

استاذ دكتور رأفت محمد النبرا وي
استاذ دكتور حسنى محمد نویصر

المقاولون العرب

االدارة العامة لإلستشارات الھندسیة
والخدمات الفنیة
إدارة التصمیمات

مركز صیانة اآلثار والمخطوطاتعثمان أحمد عثمان و شركاه
ومقتنیات المتاحف جامعة القاھرة

كلیة اآلثار

الدراسات التحلیلیة
و اختبارات خواص مواد البناء

الجزء األولالجزء األول

مشروع ترمیم مجموعة السلطان قالوون 
بشارع المعز لدین هللا

مشروع ترمیم مجموعة السلطان قالوون 
بشارع المعز لدین هللا

الدراسات التحلیلیة وإختبارات خواص مواد البناء

إعـدادإعـداد

دكتور  محمد محمد مصطفىدكتور عبد الفتاح السعید البنا
دكتور عبد الوھاب السنباطى

استاذ دكتور رأفت محمد النبرا وي
استاذ دكتور حسنى محمد نویصر

المقاولون العرب

االدارة العامة لإلستشارات الھندسیة
والخدمات الفنیة
إدارة التصمیمات

مركز صیانة اآلثار والمخطوطاتعثمان أحمد عثمان و شركاه
ومقتنیات المتاحف جامعة القاھرة

كلیة اآلثار

الدراسات التحلیلیة
و اختبارات خواص مواد البناء

الجزء الثانيالجزء الثاني













رسائل الدكتوراة التي رسائل الدكتوراة التي : : سابعا سابعا 
منحت تحت اشرافيمنحت تحت اشرافي

nn على احمد الطایش على احمد الطایش : : اسم الباحث اسم الباحث

nn العمائر الجركسیة الباقیة بشارعي الخیامیة العمائر الجركسیة الباقیة بشارعي الخیامیة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..والسروجیة ، دراسة أثریة معماریة والسروجیة ، دراسة أثریة معماریة 

مم  19861986/ /   33/ /   1919: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  nn مم  19861986/ /   33/ /   1919: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل

nn مم  19891989/ /   1212/ /   2828: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn مرتبة الشرف األولى مع التوصیة بطبع الرسالة مرتبة الشرف األولى مع التوصیة بطبع الرسالة : : التقدیر التقدیر
..وتبادلھا مع الجامعات األخري وتبادلھا مع الجامعات األخري 



رسائل الدكتوراةرسائل الدكتوراة) ) تابعتابع((

nn جمال عبد الرؤف عبد العزیز سالمجمال عبد الرؤف عبد العزیز سالم: : اسم الباحث اسم الباحث

nnبالمشاركة مع المرحومة األستاذة الدكتورة سعاد ماھر محمدبالمشاركة مع المرحومة األستاذة الدكتورة سعاد ماھر محمد

nn م م   1717  - - ھـ ھـ   1111القرن القرن ––عمائر رضوان بك بالقاھرة عمائر رضوان بك بالقاھرة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة nn م م   1717  - - ھـ ھـ   1111القرن القرن ––عمائر رضوان بك بالقاھرة عمائر رضوان بك بالقاھرة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..دراسة معماریة أثریة دراسة معماریة أثریة ––

nn مم  19871987/ /   11/ /   1313: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل

nn مم  19901990/ /   55/ /   1010: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn مرتبة الشرف األولى ، مع تبادل الرسالة مع الجامعات مرتبة الشرف األولى ، مع تبادل الرسالة مع الجامعات : : التقدیر التقدیر
..األخرى األخرى 



رسائل الدكتوراةرسائل الدكتوراة) ) تابعتابع((

nn منى محمد بدرمحمد بھجت منى محمد بدرمحمد بھجت : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn أثر الفن السلجوقي على الحضارة والفن في أثر الفن السلجوقي على الحضارة والفن في : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
. . العصرین األیوبي والمملوكي العصرین األیوبي والمملوكي 

..م م   19861986/ /   33/ /   1919: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  nn م م   19861986/ /   33/ /   1919: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل..

nn مم  19911991/ /   1212/ /   2828: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn مرتبة الشرف األولى ، مع التوصیة بطبع الرسالة مرتبة الشرف األولى ، مع التوصیة بطبع الرسالة : : التقدیر التقدیر
..وتبادلھا مع الجامعات المناظرة وتبادلھا مع الجامعات المناظرة 



رسائل الدكتوراةرسائل الدكتوراة) ) تابع تابع ( ( 

nn جمال عبد الرحیم ابراھیم حسن جمال عبد الرحیم ابراھیم حسن..

nn الحلیات المعماریة الزخرفیة على عمائر الحلیات المعماریة الزخرفیة على عمائر : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
دراسة أثریة فنیة دراسة أثریة فنیة ––القاھرة في العصر المملوكي الجركسي القاھرة في العصر المملوكي الجركسي 

....

nn م م   19871987/ /   66/ /   1616: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل..

nn مم  19911991/ /   1111/ /   77: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn مرتبة الشرف األولى مرتبة الشرف األولى : : التقدیر التقدیر..



رسائل الدكتوراةرسائل الدكتوراة) ) تابعتابع((

nn سوريسوري( ( غزوان مصطفي یاغي  غزوان مصطفي یاغي  : : اسم الباحث اسم الباحث. (. (

nn العمارة السكنیة الباقیة بمدینة القاھرة في العمارة السكنیة الباقیة بمدینة القاھرة في ::عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..العصرین المملوكي البحري والجركسي العصرین المملوكي البحري والجركسي 

::تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  nn تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل::

nn 20042004/ /   1212/ /   66::تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn مرتبة الشرف األولى مرتبة الشرف األولى : : التقدیر التقدیر



رسائل الدكتورةرسائل الدكتورة) ) تابعتابع((

nn محمد على حامد بیومي محمد على حامد بیومي : : اسم الباحث اسم الباحث..
nnبالمشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور حسن الباشابالمشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور حسن الباشا
nn كتابات العمائر الدینیة العثمانیة في استنبول كتابات العمائر الدینیة العثمانیة في استنبول : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة nn كتابات العمائر الدینیة العثمانیة في استنبول كتابات العمائر الدینیة العثمانیة في استنبول : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة

..دراسة أثریة فنیة دراسة أثریة فنیة ––
nn م م   19871987/ /   11/ /   1313: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل..
nn مم  19921992/ /   33/ /   1212: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة
nn مرتبة الشرف األولى مرتبة الشرف األولى : : التقدیر التقدیر..



رسائل الدكتوراةرسائل الدكتوراة) ) تابعتابع((

nn مختار احمد الكسباني مختار احمد الكسباني : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn تطور نظم العمارة في أعمال محمد علي تطور نظم العمارة في أعمال محمد علي : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..دراسة للقصور الملكیة دراسة للقصور الملكیة – – الباقیة بمدینة القاھرة الباقیة بمدینة القاھرة 

مم  19881988/ /   66/ /   1414: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  nn مم  19881988/ /   66/ /   1414: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل

nn مم  19931993/ /   1212/ /   2323: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn مرتبة الشرف األولى مرتبة الشرف األولى : : التقدیر التقدیر..



رسائل الدكتوراة رسائل الدكتوراة ) ) تابعتابع((

nn یمني یمني ( ( عبد هللا عبد السالم الحداد عبد هللا عبد السالم الحداد : : اسم الباحث اسم الباحث((

nn المنشآت العسكریة بمدینة زبید منذ نشأتھا المنشآت العسكریة بمدینة زبید منذ نشأتھا : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..وحتى نھایة الدولة الطاھریة وحتى نھایة الدولة الطاھریة 

::تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  nn تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل::

nn مم  20002000::تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn مرتبة الشرف األولى مرتبة الشرف األولى : : التقدیر التقدیر..



رسائل الدكتوراة رسائل الدكتوراة ) ) تابعتابع((

nn محمد محمد الششتاوي سند الرفاعيمحمد محمد الششتاوي سند الرفاعي: : اسم الباحث اسم الباحث

nn منشآت رعایة الحیوان في العصرین منشآت رعایة الحیوان في العصرین : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..المملوكي والعثماني المملوكي والعثماني 

..بالمشاركة مع األستاذ الدكتور رأفت محمد النبلراوي بالمشاركة مع األستاذ الدكتور رأفت محمد النبلراوي  nn بالمشاركة مع األستاذ الدكتور رأفت محمد النبلراوي بالمشاركة مع األستاذ الدكتور رأفت محمد النبلراوي..

nn مم  19951995:   :   تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل

nn مم20012001:  :  تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn مرتبة الشرف األولى مرتبة الشرف األولى : : التقدیر التقدیر..



رسائل الدكتوراةرسائل الدكتوراة) ) تابعتابع((

nn خالد محمد مصطفى عزب خالد محمد مصطفى عزب : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn التحوالت السیاسیة وأثرھا على العمارة التحوالت السیاسیة وأثرھا على العمارة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
بمدینة القاھرة من العصر األیوبي حتى عصر الخدیو بمدینة القاھرة من العصر األیوبي حتى عصر الخدیو 

..اسماعیل اسماعیل ..اسماعیل اسماعیل 

nn مم  20022002: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn مرتبة الشرف األولى مرتبة الشرف األولى : : التقدیر التقدیر..



رسائل الدكتوراةرسائل الدكتوراة) ) تابعتابع((

nn محمود رمضان عبد العزیز خضراويمحمود رمضان عبد العزیز خضراوي: : اسم الباحث اسم الباحث

nn السمات المعماریة العامة للعمارة الدفاعیة السمات المعماریة العامة للعمارة الدفاعیة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..دراسة آثاریة حضاریة دراسة آثاریة حضاریة ––في دولة قطر في دولة قطر 

بالمشاركة مع األستاذ الدكتور رأفت محمد النبراويبالمشاركة مع األستاذ الدكتور رأفت محمد النبراوي   nn  بالمشاركة مع األستاذ الدكتور رأفت محمد النبراويبالمشاركة مع األستاذ الدكتور رأفت محمد النبراوي

nn 20032003/ / 99/ /   2323::تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل

nn مم  20062006: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn مرتبة الشرف األوليمرتبة الشرف األولي: : التقدیر التقدیر



رسائل الدكتوراةرسائل الدكتوراة) ) تابعتابع((

nn عماد عبد الرؤف الرطیل عماد عبد الرؤف الرطیل : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn دور العالج بالقاھرة من الفتح العثماني حتى دور العالج بالقاھرة من الفتح العثماني حتى : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..نھایة القرن التاسع عشر نھایة القرن التاسع عشر 

مم  19951995/ /   55/ /   2020: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  nn مم  19951995/ /   55/ /   2020: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل

nn 20062006/ /   1111/ /   1212: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة  

nn تحت التصویب واالستكمال تحت التصویب واالستكمال : : التقدیر التقدیر..



مناقشة رسائل الدكتوراةمناقشة رسائل الدكتوراة) ) تابعتابع((

nn فھمي عبد العلیم رمضان فھمي عبد العلیم رمضان : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn العمائر االسالمیة بمصر في عصر السلطان العمائر االسالمیة بمصر في عصر السلطان : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
. . المؤید شیخ المؤید شیخ 

..م م 19881988/ /   1010/ /   99: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة  nn م م 19881988/ /   1010/ /   99: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة..

nn مرتبة الشرف األولى مرتبة الشرف األولى : : التقدیر التقدیر..



رسائل الدكتوراةرسائل الدكتوراة) ) تابعتابع((

nn   نھلھ فخر محمد مرسي ندا نھلھ فخر محمد مرسي ندا : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn الدركاة في تخطیط العمارة المملوكیة بمدینة الدركاة في تخطیط العمارة المملوكیة بمدینة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..القاھرة القاھرة 

م م   19991999/ /   1010/ /   2020: : ““تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  nn م م   19991999/ /   1010/ /   2020: : ““تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل

nn وقف قید لمرافقة الزوج وقف قید لمرافقة الزوج : : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn التقدیر التقدیر : :



مناقشة رسائل دكتوراةمناقشة رسائل دكتوراة: : ثامنا ثامنا 

nn حسن سید جودة القصاصحسن سید جودة القصاص: : اسم الباحث اسم الباحث

nn مساجد األمراء في عصر السلطان سیف مساجد األمراء في عصر السلطان سیف : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
الجین الجین ––الجمالي یوسف الجمالي یوسف ––قراقجا الحسني قراقجا الحسني ( ( الدین جقمق الدین جقمق 

) .) .دراسة أثریة معماریة دراسة أثریة معماریة ) ) السیفي السیفي  ) .) .دراسة أثریة معماریة دراسة أثریة معماریة ) ) السیفي السیفي 

nn مم  19871987/ /   55/ /   77: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn مرتبة الشرف الثانیة مرتبة الشرف الثانیة : : التقدیر التقدیر..



رسائل الماجستیررسائل الماجستیر) ) تابعتابع((

nn محمد محمود على الجھیني محمد محمود على الجھیني..

nn شارع البحر منذ نشأتھ حتى نھایة العصر شارع البحر منذ نشأتھ حتى نھایة العصر : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..دراسة أثریة حضاریة دراسة أثریة حضاریة ––العثماني العثماني 

..بالمشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور حسن الباشا بالمشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور حسن الباشا  nn بالمشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور حسن الباشا بالمشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور حسن الباشا..

nn مم  30/9/198630/9/1986: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل

nn مم  19881988/ /   1010/ /   1212: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتازممتاز: : التقدیر التقدیر



رسائل الماجستیررسائل الماجستیر: : تاسعا تاسعا 

nn مصطفى بركات محسن علي مصطفى بركات محسن علي : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn دراسة للخط واأللقاب والوظائف من خالل دراسة للخط واأللقاب والوظائف من خالل : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..النصوص التأسیسیة الباقیة للعمائر العثمانیة بمدینة القاھرة النصوص التأسیسیة الباقیة للعمائر العثمانیة بمدینة القاھرة 

..بالمشاركة مع األستاذ الدكتور ربیع حامد خلیفة بالمشاركة مع األستاذ الدكتور ربیع حامد خلیفة  nn بالمشاركة مع األستاذ الدكتور ربیع حامد خلیفة بالمشاركة مع األستاذ الدكتور ربیع حامد خلیفة..

nn م م   19/3/198619/3/1986: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل..

nn مم  19881988/ /   99/ /   2121: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتازممتاز: : التقدیر التقدیر



رسائل الماجستیررسائل الماجستیر) ) تابعتابع((

nn عماد عبد الرؤف محمد الرطیل عماد عبد الرؤف محمد الرطیل : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn الوكاالت العثمانیة الباقیة بمدینة القاھرة الوكاالت العثمانیة الباقیة بمدینة القاھرة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة – –
..دراسة معماریة أثریة دراسة معماریة أثریة 

بالمشاركة مع الدكتورة سعاد محمد حسنبالمشاركة مع الدكتورة سعاد محمد حسن nnبالمشاركة مع الدكتورة سعاد محمد حسنبالمشاركة مع الدكتورة سعاد محمد حسن

nn م م   19871987/ /   33/ /   1010: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل..

nn مم  19931993/ /   1010/ /   22: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتاز ممتاز : : التقدیر التقدیر..



رسائل الماجستیررسائل الماجستیر) ) تابعتابع((

nn محمد الششتاوي سند الرفاعي محمد الششتاوي سند الرفاعي : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn متنزھات القاھرة في العصرین المملوكي متنزھات القاھرة في العصرین المملوكي : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..والعثماني والعثماني 

..بالمشاركة مع األستاذ الدكتور محمود ابراھیم حسین بالمشاركة مع األستاذ الدكتور محمود ابراھیم حسین  nn بالمشاركة مع األستاذ الدكتور محمود ابراھیم حسین بالمشاركة مع األستاذ الدكتور محمود ابراھیم حسین..

nn م م   1998819988/ /   55/ /   1010: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل..

nn م م   19941994/ /   88/ /   2828: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة..

nn ممتاز ممتاز : : التقدیر التقدیر..



رسائل الماجستیررسائل الماجستیر) ) تابعتابع((

nn رفعت موسى محمد ماجوررفعت موسى محمد ماجور: : اسم الباحث اسم الباحث

nn منشآت جمال الدین الذھبي المعماریة منشآت جمال الدین الذھبي المعماریة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة––
..دراسة أثریة وثائقیة دراسة أثریة وثائقیة 

بالمشاركة مع األستاذ الدكتور عبد العزیز محمود عبد الدایمبالمشاركة مع األستاذ الدكتور عبد العزیز محمود عبد الدایم nnبالمشاركة مع األستاذ الدكتور عبد العزیز محمود عبد الدایمبالمشاركة مع األستاذ الدكتور عبد العزیز محمود عبد الدایم

nn م م   19861986/ /   1111/ /   1111: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل..

nn م م   19911991/ /   1111/ /   1414: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتاز ممتاز : : التقدیر التقدیر..



رسائل ماجستیررسائل ماجستیر

nn سامیة محمد البلتاجيسامیة محمد البلتاجي: : اسم الباحث اسم الباحث

nn دراسة أثریة دراسة أثریة ––دیر مارمینا بمصر القدیمة دیر مارمینا بمصر القدیمة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..فنیة فنیة 

..بالمشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور مصطفى شیحة بالمشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور مصطفى شیحة  nn بالمشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور مصطفى شیحة بالمشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور مصطفى شیحة..

nn م م   19961996:    :    تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتاز ممتاز : : التقدیر التقدیر..



رسائل ماجستیررسائل ماجستیر) ) تابعتابع((

nn یمني یمني ( ( عبد هللا عبد السالم الحداد  عبد هللا عبد السالم الحداد  : : اسم الباحث اسم الباحث((
nn الیمنیة منذ الیمنیة منذ “ “ حیس حیس “ “ مساجد ومدارس مدینة مساجد ومدارس مدینة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة

دراسة دراسة ––عھد الدولة الرسولیة وحتى عصر الدولة الطاھریة عھد الدولة الرسولیة وحتى عصر الدولة الطاھریة 
..معماریة أثریة معماریة أثریة ..معماریة أثریة معماریة أثریة 

nn بالمشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور مصطفى عبد هللا بالمشاركة مع المرحوم األستاذ الدكتور مصطفى عبد هللا
..شیحة شیحة 

nn تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل::
nn مم  19951995: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة
nn ممتازممتاز: : التقدیر التقدیر



رسائل الماجستیررسائل الماجستیر) ) تابعتابع((

nn أماني عویس أمین صالح أماني عویس أمین صالح..

nn راسة أثریة راسة أثریة \\دد––منشآت األمیر سلیمان أغا السلحدار منشآت األمیر سلیمان أغا السلحدار
معماریة معماریة 

..بالمشاركة مع الدكتورة سعاد محمد حسن بالمشاركة مع الدكتورة سعاد محمد حسن  nn بالمشاركة مع الدكتورة سعاد محمد حسن بالمشاركة مع الدكتورة سعاد محمد حسن..

nn م م   19871987/ /   33/ /   1010: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل..

nn م م   19941994/ /   1212/ /   1717: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة..

nn ممتازممتاز: : التقدیر التقدیر



رسائل ماجستیررسائل ماجستیر) ) تابعتابع((

nn نھلة فخر محمد مرسي ندانھلة فخر محمد مرسي ندا: : اسم الباحث اسم الباحث

nn دراسة لبعض آثار مدینة القاھرة من خالل دراسة لبعض آثار مدینة القاھرة من خالل : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
أعمال الرحالة األوربیین خالل القرن السابع عشر حتى نھایة أعمال الرحالة األوربیین خالل القرن السابع عشر حتى نھایة 

..القرن التاسع عشر القرن التاسع عشر ..القرن التاسع عشر القرن التاسع عشر 

nn تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل::

nn م م   19981998: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتاز ممتاز : : التقدیر التقدیر



رسائل الماجستیر رسائل الماجستیر ) ) تابعتابع((

nn طارق محمد المرسي طارق محمد المرسي : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn الزوایا في العصرین المملوكي والعثماني الزوایا في العصرین المملوكي والعثماني : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..دراسة أثریة حضاریة دراسة أثریة حضاریة ––في القاھرة في القاھرة 

:  :  تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  nn تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  :  :

nn مم  20002000: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn جید جدا جید جدا : : التقدیر التقدیر



رسائل ماجستیررسائل ماجستیر) ) تابعتابع((

nn سھیر احمد ابراھیم سلطان سھیر احمد ابراھیم سلطان : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn جامع مسیح باشا المعروف حالیا بجامع جامع مسیح باشا المعروف حالیا بجامع : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..دراسة أثریة معماریة دراسة أثریة معماریة ––المسبح المسبح 

مم  20012001/ /   1010/ /   2323: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  nn مم  20012001/ /   1010/ /   2323: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل

nn تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة : :

nn التقدیر التقدیر::



رسائل الماجستیررسائل الماجستیر) ) تابعتابع((

nn مدیحة رشاد حسنيمدیحة رشاد حسني: : اسم الباحث اسم الباحث

nn قناطر المیاه في مصر من العصر الطولوني قناطر المیاه في مصر من العصر الطولوني : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..دراسة أثریة حضاریة دراسة أثریة حضاریة ––الى عصر محمد على باشا الى عصر محمد على باشا 

مم  19961996/ /   11/ /   1414:  :  تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  nn مم  19961996/ /   11/ /   1414:  :  تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل

nn مم  20042004:         :         تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتاز  ممتاز  :  :  التقدیر التقدیر..



رسائل الماجستیررسائل الماجستیر) ) تابعتابع((

nn علیاء محمود بدر الدین علیاء محمود بدر الدین : : اسم الباحث اسم الباحث..
nn إنجازات الوزراء العظام في مصر في إنجازات الوزراء العظام في مصر في : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة

..دراسة أثریة حضاریة دراسة أثریة حضاریة ––العصر الفاطمي العصر الفاطمي 
nn بالمشاركة مع األستاذ الدكتور سعید عبد الفتاح عاشور بالمشاركة مع األستاذ الدكتور سعید عبد الفتاح عاشور nn بالمشاركة مع األستاذ الدكتور سعید عبد الفتاح عاشور بالمشاركة مع األستاذ الدكتور سعید عبد الفتاح عاشور
nn بمعھد الدراسات االسالمیة بمعھد الدراسات االسالمیة..
nn مم19951995: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل
nn مم  20042004: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة
nn ممتاز مع التوصیة بطبع الرسالة ممتاز مع التوصیة بطبع الرسالة : : التقدیر التقدیر..



رسائل الماجستیررسائل الماجستیر) ) تابعتابع((

nn سوريسوري( ( غـزوان مصطفي یاغي غـزوان مصطفي یاغي : : اسم الباحث اسم الباحث((

nn المقاعد في عمائر القاھرة السكنیة في المقاعد في عمائر القاھرة السكنیة في : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..راسة أثریة حضاریة راسة أثریة حضاریة \\دد––العصرین المملوكي والعثماني العصرین المملوكي والعثماني 

مم  19971997:     :     تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  nn مم  19971997:     :     تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل

nn مم  19991999:      :      تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتازممتاز:     :     التقدیر التقدیر



رسائل ماجستیررسائل ماجستیر) ) تابعتابع((

nn جیھان ابراھیم السید عبد الرحمن جیھان ابراھیم السید عبد الرحمن : : اسم الباحث اسم الباحث..
nn دراسة تقنیة لترمیم وصیانة الوثائق الرقیة دراسة تقنیة لترمیم وصیانة الوثائق الرقیة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة

األثریة تطبیقا على وثیقة السلطان حسام الدین الجین من األثریة تطبیقا على وثیقة السلطان حسام الدین الجین من 
..قسم ترمیم األثار قسم ترمیم األثار . . العصر المملوكي العصر المملوكي  ..قسم ترمیم األثار قسم ترمیم األثار . . العصر المملوكي العصر المملوكي 

nn بالمشاركة مع األستاذ الدكتور حسام الدین عبد الحمید بالمشاركة مع األستاذ الدكتور حسام الدین عبد الحمید
..والدكتورة وفیقة نصحي وھبة والدكتورة وفیقة نصحي وھبة 

nn مم  19991999/ /   1010/ / 2020: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل
nn تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة::
nn ممتازممتاز: : التقدیر التقدیر



رسائل ماجستیر رسائل ماجستیر 

nn اسماء محمد اسماعیل محمد موسىاسماء محمد اسماعیل محمد موسى: : اسم الباحث اسم الباحث

nn أثر التكدس العمراني على عمارة القاھرة أثر التكدس العمراني على عمارة القاھرة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
في العصرین األیوبي والمملوكي في العصرین األیوبي والمملوكي 

مم  20012001:   :   تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة  nn مم  20012001:   :   تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتازممتاز: : التقدیر التقدیر



رسائل ماجستیررسائل ماجستیر))تابعتابع((

nn تبینة احمد محمد عثمان تبینة احمد محمد عثمان : : اسم الباحث اسم الباحث..
nn دراسة عالج وصیانة المنشآت األثریة المشیدة على دراسة عالج وصیانة المنشآت األثریة المشیدة على : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة

تطبیقا على مسجد وقبة شاھین الخلوتي بسفح جبل تطبیقا على مسجد وقبة شاھین الخلوتي بسفح جبل ––تراكیب حجریة تراكیب حجریة 
..المقطم المقطم 

بقسم ترمیم اآلثار بقسم ترمیم اآلثار  nn بقسم ترمیم اآلثار بقسم ترمیم اآلثار
nn بالمشاركة مع األستاذ الدكتور عبد الظاھر واألستاذ الدكتور اسماعیل بالمشاركة مع األستاذ الدكتور عبد الظاھر واألستاذ الدكتور اسماعیل

..فتحي نجیب فتحي نجیب 
nn مم  20012001: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل
nn تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة::
nn التقدیر التقدیر::



رسائل ماجستیررسائل ماجستیر

nn رامز ارمیا جندي جرجسرامز ارمیا جندي جرجس: : اسم الباحث اسم الباحث

nn دراسة فنیة لألسقف الخشبیة في العصر دراسة فنیة لألسقف الخشبیة في العصر : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..المملوكي بمدینة القاھرة من خالل الوثائق واآلثار القائمة المملوكي بمدینة القاھرة من خالل الوثائق واآلثار القائمة 

مم  20032003:   :   تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة  nn مم  20032003:   :   تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتازممتاز: : التقدیر التقدیر



رسائل الماجستیر رسائل الماجستیر ) ) تابعتابع((

nn أمینة فاروق عبد المنعم أمینة فاروق عبد المنعم : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn قاعات سكنیة وقصور مملوكیة تحولت الى قاعات سكنیة وقصور مملوكیة تحولت الى : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..منشآت دینیة منشآت دینیة 

مم  19981998/ /   33/ /   1717: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل  nn مم  19981998/ /   33/ /   1717: : تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل

nn مم  20042004:      :      تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتاز ممتاز :   :   التقدیر التقدیر



رسائل ماجستیررسائل ماجستیر) ) تابعتابع((

nn احمد محمود محمد أمین احمد محمود محمد أمین : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn العمائر السكنیة الباقیة بمدینة دمشق في العمائر السكنیة الباقیة بمدینة دمشق في : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
––. . الثامن عشر المیالدي الثامن عشر المیالدي ––القرن الثاني عشر الھجري القرن الثاني عشر الھجري 

..دراسة أثریة معماریة دراسة أثریة معماریة ..دراسة أثریة معماریة دراسة أثریة معماریة 

nn بالمشاركة مع الدكتورة منى محمد بدر محمد بالمشاركة مع الدكتورة منى محمد بدر محمد..

nn تاریخ التسجیل تاریخ التسجیل::

nn مم  20052005:    :    تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتاز ممتاز :  :  التقدیر التقدیر



رسائل الماجستیررسائل الماجستیر) ) تابعتابع((

nn غدیر دردیر عفیفي خلیفة غدیر دردیر عفیفي خلیفة : : اسم الباحث اسم الباحث..

nnالدور المعماري والفني للمقرنصات في الدور المعماري والفني للمقرنصات في : : عنوان الرسالةعنوان الرسالة
..العمارة المملوكیة في مصر والشام العمارة المملوكیة في مصر والشام 

..بالمشاركة مع األستاذ الدكتور محمود ابراھیم حسین بالمشاركة مع األستاذ الدكتور محمود ابراھیم حسین  nn بالمشاركة مع األستاذ الدكتور محمود ابراھیم حسین بالمشاركة مع األستاذ الدكتور محمود ابراھیم حسین..

nn   مم  20062006:  :  تاریخ المناقشة   تاریخ المناقشة

nn ممتاز  ممتاز  :   :   التقدیر التقدیر



مناقشة رسائل ماجستیرمناقشة رسائل ماجستیر: : عاشرا عاشرا 

nn جمال عبد الرحیم ابراھیم حسن جمال عبد الرحیم ابراھیم حسن : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn الزخارف الجصیة في عمائر القاھرة الدینیة الزخارف الجصیة في عمائر القاھرة الدینیة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..الباقیة في اعصر المملوكي البحري الباقیة في اعصر المملوكي البحري 

مم  17/7/198617/7/1986: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة  nn مم  17/7/198617/7/1986: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتاز ممتاز : : التقدیر التقدیر..



مناقشة رسائل ماجستیرمناقشة رسائل ماجستیر

nn مختار حسین احمد الكسباني مختار حسین احمد الكسباني : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn دراسة أثریة دراسة أثریة ––جامع تمراز األحمدي جامع تمراز األحمدي : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..معماریة معماریة 

..م م   15/6/198615/6/1986: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة  nn م م   15/6/198615/6/1986: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة..

nn ممتاز ممتاز : : التقدیر التقدیر..



مناقشة رسائل ماجستیرمناقشة رسائل ماجستیر

nn محمود احمد محمود درویش محمود احمد محمود درویش : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn عمائر مدینة رشید وما بھا من التحف عمائر مدینة رشید وما بھا من التحف : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
..الخشبیة في العصر العثماني الخشبیة في العصر العثماني 

..م م   10/7/198910/7/1989: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة  nn م م   10/7/198910/7/1989: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة..

nn ممتاز مع التوصیة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ممتاز مع التوصیة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة : : التقدیر التقدیر



مناقشة رسائل ماجستیرمناقشة رسائل ماجستیر

nn عبد العزیز صالح عبد العزیز سالم عبد العزیز صالح عبد العزیز سالم : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn الریاضة وادواتھا في مصر االسالمیة في الریاضة وادواتھا في مصر االسالمیة في : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
––ضوء مجموعتى المتحف االسالمي والمتحف القبطي ضوء مجموعتى المتحف االسالمي والمتحف القبطي 

..دراسة أثریة فنیة دراسة أثریة فنیة ..دراسة أثریة فنیة دراسة أثریة فنیة 

nn مم  5/4/19935/4/1993: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتاز ممتاز : : التقدیر التقدیر..



مناقشة رسائل ماجستیرمناقشة رسائل ماجستیر

nn یمني یمني ( ( عبد الرحمن حسن جار هللا أنعم عبد الرحمن حسن جار هللا أنعم : : اسم الباحث اسم الباحث((

nn الدینیة خالل العصر الدینیة خالل العصر “ “ ثـال ثـال “ “ عمائر مدینة عمائر مدینة : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
دراسة أثریة دراسة أثریة ––االسالمي حتى نھایة العصر العثماني االسالمي حتى نھایة العصر العثماني 

..حضاریة حضاریة ..حضاریة حضاریة 

nn مم  19941994/ /   99/ /   44: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتاز ممتاز : : التقدیر التقدیر..



مناقشة رسائل ماجستیرمناقشة رسائل ماجستیر

nn ابراھیم احمد محمد المطاع ابراھیم احمد محمد المطاع : : اسم الباحث اسم الباحث..

nn بالیمن بالیمن ” ” جبنجبن““المدرسة المنصوریة في المدرسة المنصوریة في : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة––
.  .  دراسة أثریة حضاریة دراسة أثریة حضاریة 

..م م   19941994/ /   1111/ /   33: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة  nn م م   19941994/ /   1111/ /   33: : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة..

nn ممتاز ممتاز : : التقدیر التقدیر..



مناقشة رسائل ماجستیرمناقشة رسائل ماجستیر

nn بسام محمد مصطفىبسام محمد مصطفى: : اسم الباحث اسم الباحث

nn دراسة تأثیر المحیط التخطیطي والعمراني دراسة تأثیر المحیط التخطیطي والعمراني : : عنوان الرسالة عنوان الرسالة
على التداعیات المعماریة للمباني األثریة وطرق ترمیمھا على التداعیات المعماریة للمباني األثریة وطرق ترمیمھا 

..وصیانتھا تطبیقا على وكالة بازرعة ومحیطھا وصیانتھا تطبیقا على وكالة بازرعة ومحیطھا ..وصیانتھا تطبیقا على وكالة بازرعة ومحیطھا وصیانتھا تطبیقا على وكالة بازرعة ومحیطھا 

nnمن قسم ترمیم اآلثارمن قسم ترمیم اآلثار

nn مم  20002000سنة سنة : : تاریخ المناقشة تاریخ المناقشة

nn ممتازممتاز: : التقدیر التقدیر


