
       :  

"حنو استخدام طرق ومواد مبتكرة للحفاظ على املواد األثرية"  
 

 

  قاعة المؤتمرات بالكلية  – 2019ديسمبر  16، يوم االثنين
  

 9.30:10.00 تسجيل حضور السادة المشاركين في الندوة
  :كلمات افتتاحية

  

 منسق الندوة  -األستاذ المساعد بالقسم -حسين مرعى. د/ تقديم لفعاليات الندوة -
  المشرف على الندوة -رئيس قسم الترميم -عاطف عبد اللطيف/ د.كلمة أ -
  مقرر الندوة -وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -أسامة طلعت/ د.كلمة أ -
  الندوة رئيس -عميد الكلية -جمعة عبد المقصود / د.كلمة أ -

  

 
10.00:10.05 
10.05:10.10 
10.10:10.15 
10.15:10.20 

فاطمة / د.أ: الجلسة رئيس(االتجاهات الحديثة لفحص وتحليل المواد األثرية : األول المحور
  )حلمي

  

  "فحص وتحليل المواد األثريةفي االتجاهات الحديثة "
 جامعة القاهرة -اآلثاركلية -األستاذ بقسم ترميم اآلثار -سوسن سيد درويش 

  

  
: دمج الفحوصات العلمية والتوثيق الرقمي الدقيق في الحفاظ على المنسوجات التاريخية"     

  "تطبيقات عملية 
 جامعة القاهرة-كلية اآلثار -بقسم ترميم اآلثار مساعدالستاذ األ -حربي عز الدين  

  

 
 

10.20:10.40 
  

  
10.40:11.00 

  الحديثة لتوثيق ورقمنه اآلثاراالتجاهات : الثانى المحور
  

 "ثريألفي الحقل ا )GIS(تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية "
 كلية  -باحث ماجستير فى تخصص ترميم وصيانة اآلثار - عالء عصام مصطفى قاسم

  جامعة القاهرة   -اآلثار

  
  

11.00:11.20 
  

  11.20:11.40  مناقشة

: الجلسة رئيس( عالج وصيانة المواد األثريةالمواد الصديقة للبيئة في : الثالث المحور
 )عاطف عبد اللطيف/د.أ

  
  "تطبيقات البالزما في عالج وصيانة التلف البيولوجي"

 المتحف القومي للحضارة  -مدير مركز ترميم وصيانة اآلثار -أكمل صقر  
  
  

  

بجبانتي استخدام مواد حديثة في ترميم وعالج التماثيل المنحوتة داخل المقابر الصخرية "
 "الجيزة وسقارة

 الكبير المصريالمتحف  -ترميم اآلثار أخصائي -أحمد دمحم صادق 
  
  

 
 

 

11.40:12.00 
 

 
12.00:12.20 

 
 
  
  
 

 كلية اآلثار
 قسم ترميم اآلثار

 



  
 الطبيعية باألصباغ المصبوغة الصوفية األثرية المنسوجات لتنظيف يبيزالل إنزيمات تطويع

ً  النشاط وسط حامضي يبيزالل إنزيم تطبيق"  "أنموذجا
 المعهد العالي للسياحة والترميم -مدرس ترميم المنسوجات -إبراهيم حامد دمحم الخولى- 

 اإلسكندرية
  

  
12.20:12.40  

 
  

  12.40:13.00  مناقشة

  13.00:13.20  استراحة شاي

  )منى فؤاد/ د.أ: الجلسة رئيس(تطبيقات وتجارب عملية فى المجال : الرابعالمحور
  

تطبيقات عملية في مجال الكشف والرفع اآلمن لآلثار كبيرة الحجم وثقيلة الوزن في " 
  "مواقع الحفائر األثرية

 جامعة القاهرة-كلية اآلثار-األستاذ بقسم ترميم اآلثار - محسن صالح  
  
 

النانوية لبعض بقع دراسة تجريبية عن التطبيقات الحديثة للتنظيف الذاتي بالمواد "
  "المنسوجات األثرية الكتانية 

 المتحف رئيس قسم الترميم األولى لآلثار العضوية ب  -داليا على عبد العال السيد
   الكبير  المصري

 
 

ترميم كسوة الكعبة المشرفة لغرفة األثر النبوي الشريف بالجامع المنصوري الكبير "
 "مبتكرةتطبيقات حديثة ومواد ): لبنان -طرابلس(

 جامعة القاهرة  -كلية اآلثار -دكتوراه ترميم اآلثار -رضا فرج إسماعيل   
  

 "األسس العلمية لتجميع اآلثار الحجرية الضخمة"
 جامعة القاهرة-كلية اآلثار-المدرس المساعد بقسم ترميم اآلثار -عبد الرحمن دمحم فهمي  

 

ع  " فاءة  لتق  ات األك مة  م في تقوية األلباستر المصري ال

  " SEMباستخدام الميكروسكوب اإللكتروني الماسح 
 اآلثار وزارة -ترميم اآلثار عام ومدير باحث -ربيع راضي عبد القادرسيد  

  األقصرجامعة -كلية اآلثار -المدرس بقسم ترميم اآلثار -شيماء سيد دمحم السيد
  

 
13.20:13.40 

 
 
 

13.40:14.00 
 
 

 
14.00:14.20 

 
 

 
14.20:14.40 

 
 

14.40:15.00 
  

 15.00:15:20  مناقشة

 ختام الندوة والتوصيات   

15.20  
  تسليم شهادات المشاركة  

 


