جوائز اإلتحاد العام لآلثاريين العرب
لسنة  3412هـ 2233 /م
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جائزة االحتاد العام لآلثاريني العرب للتفوق العلمى لشباب الباحثني
شروط منح الجائزة

ا الماجسدددتير :موضدددوس دددا فدددي
ا االسم  :سائدة محمد مصطفى عفانه
اآلثددار الكالسدديكية تطددور العمددارة
ا الجنسية:األردنية
والز رفدددة فدددي الفتدددرة الكالسددديكية
مكان الوالدة :البيرة
موضوس ا في المسكوكات
تاريخ التعين في الجامعة 3991/9/22 :
حلقة بحث في اآلثار النبطية.
ا الرتبة الحالية :أستاذ مشارك
ا اإلنتاج العلمي :األبحاث المنشورة:
العمل أبحاث ترقية بكلية اآلداب جامعة األوتونوما 1- Scientific Analysis of A
بمدريدددد فددددى الفتدددرة مددددن 2001/9/22م وحتددددى
Collection of Nabatean
2002/6/22م.
and Roman CopperBasedCoins
الشهادات العلمية:
Excavated from Wadi
*الدكتوراه :التخصص:آثار كالسيكيه
Mousa/Jordan
التقدددير العددام :ممتددام مددت مرتبددة الشددر األولددى:
, Numismatic Journals,
جامعه االسكندريه3991 :م.
Yarmouk University,
موضدددددوس الرسدددددالة ( دراسدددددة تحليليددددده للعملدددددة
Published in Yarmouk
الرومانيدددددة فدددددي منطقددددده األردن فدددددي القدددددرنيين
Numismatic, vol. 12, 2000
الثاني والثالث الميالديين )
 -2دراسة تحليليه للمدن العشر  :اسم
ا الماجستير :التخصص :آثار كالسيكيه
المجلة :مجله م تة للدارسات،
ا التقدددير العددام :جيددد جدددا :مكددان الشددهادة :الجامعددة
تاريخ العدد( :)5سنه ، 2000
ااالردنيدده :3911 :موضددوس الرسددالة(مخلفددات
مكان صدور العدد  :جامعه م تة
العمائر الرومانية في مدينة عمان وضواحيها )
3-Classical Sites in Jordan/
ا البكالوريوس  :التخصص :آثار
Universit of Bergin/
التقدير العام:جيد :الجامعة االردنيه 3911 :م.
Norway/2003
الخبرات:
د-2.ابدددرا يم بودددا و  ،د.سدددائدة عفانددده
أسددددددددددتاذ مشددددددددددارك فددددددددددي جامعدددددددددده م تددددددددددة توثيدددل المواقدددت األثريدددة باسدددتخدام
نوام المعلومدات الجررافيدة :دراسدة
2009م.
الكرك
تطبيقية على مواقت السدياحة الدينيدة
باحثه في المعهد األمريكي لآلثار
فدددددي األردن  ،مجلدددددة كليدددددة اآلداب
عمان 3992-3991م.
/العدد 65
مدرسه في الكلية الوطنيدة
 -- 5دراسة مقارنه بين اإلمبراطدور
عمان 3911-3912م.
كددركال واإلمبراطددور ايالجابددالوس
مساعده مدير مكتبه المعهد األلمداني لآلثدار
اسدددددددددم المجلدددددددددة مجلددددددددده م تدددددددددة
عمان 3916-3912م.
للدراسات،تاريخ العددد2005 ، 20
 - 18جامعة م تة

 -2الحالة االقتصادية في مملكة مد اب
العرب/منشور مجلدة مد تمر
في
االتحدددداد العددددام لآلثدددداريين العددددرب
2006م.
 -1القددرا التراثيددة فددي جنددوب األردن
/مجلدددددددددة المبددددددددددعات العربيدددددددددات
/تونس2002/
 -9تجسيد فكرة نقودالرومانيدة(دراسدة
حالددده لعملدددة التأليددده و التبندددي علدددى
رومانيددة وجدددت فددي األردن) مجلدده
كليدة ا اآلثدار  /جامعدة القدا رة ،
منشور ،العدد -2001 ، 31
 -30تجسدديد مراعددة العنددع وصددناعة
النبيددددددل فددددددي الفتددددددرتين الرومانيددددددة
والبيزنطيددة ،منشددور ،حوليددات كليددة
اآلداب ،جامعددددددددة عددددددددين ددددددددمس،
2001م.
-33الوجددود العسددكرا الرومدداني فددي
الشدددددرد القدددددديم فدددددي ضدددددو نقددددد
بالالتينيددة مددن منطقددة البتددرا مجلدده
كلية اآلثار  ،جامعة القدا رة  ،مقبدو
للنشر 2001
 -3 2وصددا النقددود الخاصددة بالحكددام
الرومان المكتشفة في موقت المرطدس
/مجلدددة كليدددة اآلداب  /العددددد الثدددامن
والخمسددددددون /جامعددددددة اإلسددددددكندرية
2001
 -31الدور اإلعالمي للنقود والنقدو
فددددي منطقددددة بددددالد الشددددام فددددي فتددددرة
اإلمبراطوريددددة الرومانيددددة ،منشددددور
حوليدددات كليدددة اآلداب ،جامعدددة عدددين
مس2001 ،م.
 -32 3اآلثار المصرية فدي دعر دافر
الحدددددددداد "دراسدددددددة فدددددددي النوريدددددددة
والتطبيددددل" /حوليددددات كليدددددة اآلداب
/جامعدددددددة عدددددددين دددددددمس /2001 /
منشور.

 -35 5تصدددددوير الناحيدددددة الدينيدددددة علدددددى فندددددون
اإلمبراطوريددددددة الرومانيددددددة :مجلددددددة اتحدددددداد
االثددددداريين العدددددرب مقبدددددو للنشدددددر 2009
 -36تصدددوير المعابدددد الرومانيدددة علدددى نقدددود
الواليدددات الشدددرقية فدددي فتدددرة اإلمبراطوريدددة
الرومانيددددة /مجلددددة االتحدددداد العددددام لالثدددداريين
العرب2030 .
 -32دراسدددددة تحليليدددددة لنقدددددود اإلمبراطوريدددددة
الرومانيددة الموجددودة فددي متحددا كليددة اآلثددار
واالنثروبلوجيا قيد النشر.
 - 31نقود بيزنطية برونزية من موقدت البديدة /
مجلددة كليددةاالداب/جامعددة اإلسددكندرية /مقبددو
للنشر2030/م.
 --399تصدددوير الناحيدددة التجاريدددة علدددى فندددون
اإلمبراطوريددددددة الرومانيددددددة :مجلددددددة اتحدددددداد
االثاريين العرب مقبو للنشر 2030م
 -200إدارة المواقدددت األثريدددة والتراثيدددة سدددياحيا
باسدتخدام برمجيدة ( )ARCGIS 9.2دراسدة
تطبيقيددة علددى المسدداجد التراثيددة واألثريددة فددي
محافوة المفدرد  :مجلده كليدة اآلثدار  /جامعدة
القا رة  ،مقبو للنشر ،العدد 2030 ، 35
 20333م.
الرسائل التي أشرفت عليها :
دددبة
 -23موددا ر االسدددتيطان النبطددي علدددى
م اب .
 -22تجسددديد التجدددارة علدددى الفندددون فدددي فتدددرة
اإلمبراطورية الرومانية.
 -21المباني التراثية في قرية لع مادبا.
الرسائل التي اشتركت في مناقشتها :
 -3تحليل نقود ضرب األردن وعمان
 -2الفنا المكشو في العمدارة الدينيدة
والمدنية

 -1المباني التراثية في محافوة الكرك
 – 2المقرنصات في العمارة اإلسالمية
في مصر في العصر المملوكي دراسة
معمارية فنية مقارنة .
 -5 5ميددا النقددود فددي عصددر دولددة الممالي د
البرجية
 -6موا ر االسـتيطان البيزنطي
في لـوا المزار الجنوبي
 -2االستيددـطان البشددرا فددي وادا الحسددا
في جنـوب األردن من العصر الحجرا
القـديم وحتى نهايـة العصر الحديدا
 - 1االسـتيطان البشرا في وادا فينان
في العصـور القديـمة.
تحكيم بحوث علمية متخصصة في حقلل
اآلثاروالسللللللياحة لللللللل ور ا الجامعيللللللة
التالية:
 – 3مجلدددددددددددددددة م تدددددددددددددددة للبحدددددددددددددددوث
والدراسدددددات(سلسدددددلة العلدددددوم اإلنسدددددانية
واالجتماعية) ،الصادرة عن عمادة البحث
العلمي في جامعـة م تـة-الكرك /األردن
-22تحكدديم رسددائل جامعيددة للدددكتوراه تابعددة
للجندددة اعتمددداد الجامعدددات  /ومارة التعلددديم
العالي
كتـب الشــــكر:
**كتددـاب كددـر مددن األستددـاذ الدكتددـور عبددد
الرحمن العطيـات ،رئيس جامعة م تة
**كتاب كر من مدير مكتبة جامعة م تة
**كتاب كر من عميد ون الطلبدة جامعدة
م تة
متفرقا :
إعددددددداد حلقددددددات إذاعيددددددة حددددددو اآلثددددددـار
الكالسدددديكية فددددي منطقددددة األردن إلذاعددددة
المملكة األردنية الها مية.
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جائزة اإلحتاد العام لآلثاريني العرب للتفوق العلمى لشباب الباحثني

شروط منح الجائزة

 -11مسدددداجد مدينددددة الزقدددداميل فددددي القددددرن
النشـاط العلمي والتعليمي والتطبيقـي :
االسم:عبد المنصا سالم حسن
التاسددت عشددر دراسددة أثريددة وثائقيددة فددي
أوال  :األبحاث العلميـــة :
ضو وثائل لم يسبل نشر ا نشدر ضدمن
تاريخ الميــالد  3962 /33 /21:م.
ـ أبحاث تقدم بها لدرجة أستاذ مساعد
العالمي
أبحاثل الم
بعنوانلللة عللللل
العلمانيل
تمرولللللة
لللعار ال
ا الو يفدددـة الحاليدددة :أسدددتاذ مسددداعد بقسـدددـم-33اإلسددددطبالت والعربخانددددة الخديويددددة فددددي ( )1ش
الماضي
بوالد ـ دراسة أثرية وثائقية ـ قابل للنشدر ـ العمارة
اآلثـار والح ارة
القرنلللـي
االسالميةفلللي
والفنونوالفنلللول
العملللائر
والمستقبل
الحاضر
عددددد دددا مجلدددة كليدددة اآلثدددار  ،جامعدددة و
كلية اآلداب ـ جامعة حلوان
 2002م.ـ 11م)،
"11هل،للـ11 /
 11ـ
(
 )99سراا القطورا من أعما الجيزة
القا ـرة .
التخصــــص:آثــار إســالمية
دراسللة أثر للة فنيللة منشللور
ُ
 -2قصر عباس حلمي األو ببنها في ضدو دراسدددة معماريدددة أثريدددة بحدددث القدددـي فدددي
ا التخصص الدقيل :عمارة إسالمية
بمجلة كلية اآلثار جامعة القاهرة
حجدة الهبدة والتمليد ـ عددد دا جامعدة الم تمر
الم ـالت الدراسية  :ـ
* ليسدددددددددددددددددددددددددددددددانس اآلثدددددددددددددددددددددددددددددددار ،جنوب الوادا عام  2005م.
 1002م
عد
،
العصور
عام عبر
الجيزة
الدولي "
كليةاآلثار،جامعددددددددددددددةالقا رة ،مددددددددددددددايو -11دراسة لبعض اآلثار الباقية في مدينة
والسياحة
والفلكيللللللة
والبيئةلللللة
اآلثار ال نيل
دراساتللللللفيلوي
( )1الم
عام3990م  ،تقدير عـام جيد جداً
في الفترة
بجامعةالقا رة
حلدددوان مدددن القدددرن التاسدددت مددد تمر الفيدددوم "
اإلبر لللللللل
برللللللللار
المنعقدلللللللفعا
لل
*ماجسددتير فددي اآلثددـار ،كليددة اآلثار،جامعددة الرابت عدام  ، 2002وتدم نشدرة فدي مجلدة من 2ـ 6مارس عام  2001م .
المنسللول لمللروال ب ل محم ل ـ
القدددا رة  ،يونيدددو عدددام 3996م  ،بتقددددير كلية اآلداب ـ جامعة حلوان عام 2001م.
( )30سرايتي األمير محمد علي
 -22ددددعار الدولددددة العثمانيددددة علددددى العمددددائر
ممتــام.
مجلة جمعية اآلثار ـي العلرل
والفندون فدي القرندـين ( 32ـ  31دـ 31 /ـ والخديوا إسماعيل بجزيرة وراد الح ر
* دكتددوراه فددي اآلثددار  ،كليددة اآلثار،جامعددة
 1001م.
وإمبابةعام
وثائل لم يسبل نشر ا
في ضو
القدددددا رة ،نوفمبرعدددددام2000م بمرتبدددددـة 39م) ،دراسدة أثريدة فنيدة بحدث منشدور
2009م.
وثيقتللللي ألثللللر
الرومنامةفللللي
مجلةدراسللللة
بمجلدددة كليدددة اآلثدددار جامعدددة القدددا رة عدددام ()1
الشر األولى .
م
2002
بمديندة
الفصمخانةالدينية
عائلة الشواربي
*أسددددتاذ مسدددداعد فددددي اآلثددددار اإل سددددالمية
وفابر قـة
( )33منأعماثر "
-55المدددددددلوالت الدينيددددددة والفلكيددددددة لددددددبعض قليوب
االعتبارا من 2006/30/22م
شلللللفرا " مجللللللة الروبناملللللـة ،
* *تقددددم للترقيدددة لدرجدددة أسدددتاذ فدددي اآلثدددار م دددار اإلبريدددل المنسدددوب لمدددروان بدددن في القرن التاست عشر دراسة أثرية
إصل ار دار الوثللائ القوميللة ،
اإلسدددالمية 2033/2/22م وفدددي انتودددار محمدد ـ مجلدة جمعيدة اآلثاريدـين العدرب وثائقية ح ارية ،مجلة كلية اآلثار
عام  2002م.
1001
القاعام
جامعةع د
اإلمتحان
32م.لسنة 2009م
رة العدد
-6دراسدددة فدددي وثيقتدددين ألثدددرين منددددثرين "
التاريـخ الو يـفي  :ـ
 - 32ارة
عار هللللانم
والرمزبو نللللب
لوكانلللل الة ُملاألميللللرة
البصددددددمخانة وفابريقددددددـة ددددددبرا " مجلددددددة ( ()2
والعمائر
*أ صدددائي آثدددـار وحفدددـائر بمتحدددا كليدددة الرومنامـة  ،إصدار دار الوثائل القومية  ،ا المملكة
حجةفياإلنشاء
الفنونضوء
عليـ في
باألببكية
اآلثـار ـ جامعة القا رة 3991
عدد عام 2001م.
ألسدرة
مجلةوحتدي نهايد
التاسدتـعشدر
ا القدرن
الروبنامةة،اع د
والعمارة
 * 1مدرس مساعد بقسم اآلثار ـ كلية اآلداب -22لوكاندة األميرة مينع انم باألمبكيدة فدي العلوية
عام  1002م ُ.
ـ جامعة حلوان 3991
ضدددو حجدددة اإلنشدددا والعمدددارة ـ مجلدددة د د راسة أثرية فنية  ،القـى في الم تمر
*مدرس بـلات القسـم .2003
الرومنامة  ،عدد عام 2002
بللللللة
والفلكي
لويعشرال نيللللللة
الملللللل
ا (ا)5
لآلثاريين العر
الثاني
لدولي
*أسددددتاذ مسدددداعد بددددـلات القسددددـم اعتبددددار
الفترة
لللللللفعا اللكية
منعقد بالقرية
في لللللللل
بالقا رةاإلبر
برللللللللار
ا ال لل
من2006م.
 - 22نوفمبرعام
من 32ـ
2009ممحم ل ـ
لروال ب ل
36لول لمل
المنسل

مجلة جمعية اآلثار ـي العلرل
عام  1001م.

 -311سود الخديوا توفيل بالعتبة
ا الخ را بالقا رة 3116ـ 3192م دراسة
أ اثريددة وثائقيددة  ،نُشددر بالمعهددد الثقددافي الفرنسددي
2030م .
- -32 .صددور ومنددام القندداطر الخيريددة مددن عصددر
محمد علدي إلدي عصدر محمدد سدعيد دراسدة أثريدة
وثائقيددة فددي ضددو وثددائل جديدددة لددم يسددبل نشددر ا
مجلة عصور عدد يناير2030م .
 -35 3طرة مندل بدايدة العصدر اإلسدالمي حتدي نهايدة
عصر أسرة محمد علي " دراسة آثاريدة ح دارية
 ،أُلقي في الم تمر الددولي الثالدث عشدر لآلثداريين
العدددرب المنعقدددد بمديندددة طدددرابلس بالجما يريددددة
العومدددي فدددي الفتدددرة مدددن 25إلدددي 21
الليبيدددة
أكتوبر عام 2030م
 -365الصرة الشريفة فدي ضدو حجدة قدبض وتسدلم
واسددددترال واسددددتيفا  ،دراسددددة أثريددددة وثائقيددددة ،
مقبدو للنشدر بحوليدات المعهدد الثقدافي الفرنسدي
لآلثار 2033م .
 :شهادا التق ر والجوائز العلمية والتق ر ة:
3ـ منحتده كليدة اآلثدار جامعدة القدا رة دهادة تقددير
لحصددددوله علددددي درجددددة الماجسددددتير فددددي اآلثددددار
اإلسالمية من قسم اآلثار اإلسدالمية  ،بكليدة اآلثدار
جامعة القا رة .
 2ـ منحته كلية اآلثار جامعة القدا رة دهادة تقددير
لحصددددوله علددددي درجددددة الدددددكتوراه فددددي اآلثددددار
اإلسالمية من قسم اآلثار اإلسدالمية  ،بكليدة اآلثدار
جامعة القا رة .

ثانيا ً  :اإلشرا علي الرسائل العلمية  :ـ
مشدددر علدددي أكثدددر مدددن عشدددرين رسدددالة
ماجسددددتير ودكتددددوراة بقسددددم األثددددار بكليددددة اآلداب
جامعة حلوان وبكلية األثار جامعدة القدا رة وبكليدة
السياحة والفنادد جامعة الفيوم
ثالثا ً  :الرسائل التي قام بمناقشتها :
نددداق أكثدددر مدددن مدددس عشدددرة رسدددالة ماجسدددتير
وكتددوراة بقسددم األثددار بكليددة اآلداب جامعددة حلددوان
وبكليدددة األثدددار جامعدددة القدددا رة وبكليدددة السدددياحة
والفنادد جامعة حلوان
الكتب التي ألفها
( )3كتاب " قصور األمرا والبا وات فدي مديندة
القا رة في القرن التاست عشر ،جز ان ".
( )2كتاب " قصر إسماعيل صدديل المفدت
أوغلي " دراسة معمارية فنية " .

بدال

( )1كتدداب حلددوان مدينددة القصددور والسددرايات ـ
دراسة في آثار ا الباقية والمندثرة.

 1ـ منحته م سس فورد( ( Ford Foundation
بالتعدداون مددت دار الوثددائل القوميددة ددهادة تقدددير
لمشاركته في ور ة العمدل فدي البرندامل العلمدي :
"تنميددة مهددارات البحددث فددي مصددادر المعرفددة "
التددي نومددل ددال الفتددرة مددن 2فبرايددر إلددي 31
فبراير 2030م
2ـ د ر دحته جامعددة حلددوان للحصددو علددي جددائزة
جامعة جر باألردن عن كتاب "حلوان مديندة
القصور والسرايات " وذل في عام 2002م
 5ـ ر حه قسم اآلثار للحصو علي جدائزة الدولدة
التقديريددة للتفددود العلمددي فددي مجددا الفنددون وذل د
عن عام 2001م .
6ـ ر حه قسدم اآلثدار للحصدو علدي جدائزة دباب
اآلثاريين العرب لعام 2030م
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:

.

*ع و اللجنة التح يرية للم تمر األو
لألوقا المقام في جامعة أم القرا.

.

*رئيس لجنة تقدير المخطوطات
الموجودة في مكتبة المل عبدهللا بن
عبدالعزيز الجامعية
*ع و لجنة تسمية الشوارس والميادين
وترقيم العقارات بمكة المكرمة
*ع و لجنة وحدة المتاحا بجامعة ام
القرا
*ع و لجنة إعداد الكتاب والمطبوعات
الست افة صاحع السمو الملكي االمير
سلمان بن عبدالعزيز – امير منطقة
الرياض
*ع و اللجنة اال رافية العليا لترجمة
ومراجعة موقت جامعة ام القرا للرة
االنجليزية
*ع و لجنة مصادر التعليم احدا اللجان
الفرعية الدائمة للتقويم اللاتي واالعتماد
االكاديمي بجامعة ام القرا
ون المكتبات
*ع و لجنة عمدا
بالجامعات السعودية
ون
*ع و لجنة عمدا ومسئولي
المكتبات في الجامعات وم سسات التعليم
العالي بدو مجلس التعاون الخليجي
*ع و لجنة لدراسة دليل الم الت
ودليل البرامل اإلعدادية المعد من قبل
ومارة الخدمة المدنية .
*ع و لجنة لدراسة رغبة ركة
أمريكية متخصصة في إنتاج فلم (أا
ماكس ) عن المملكة
*ع و اللجنة اإل رافية على جناح
الومارة والجامعات السعودية في معرض
الرياض الدولي للكتاب
*ع و لجنة إعداد الهيكل التنويمي
لوكالة التطوير األكاديمي و دمة المجتمت
*رئيس اللجنة الفنية لدراسة وتحليل
عروض مناقصة تأثيث وتجهيز المكتبة
المركزية بقسم الطالبات بجامعة ام
القرا.
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المشاركا التي شارك فيها لعضو في
ر مة الجامعة والمجتمع :
*ع و المجلس العلمي لموسوعة مكة
المكرمة والمدينة المنورة
*إلقا محاضرات في أندية أدبية
وصالونات ثقافية
*سا م في األعما اإلدارية بالجامعة
باإلضافة إلى دوره في اإلعداد
للم تمرات وبعض األنشطة التي تقوم بها
الجامعة
*إعداد وتنفيل برامل تلفزيونية  ،عن
الح ارة الثقافية
*ع و الهيئة االستشارية لموسوعة
النخبة من رجا األعما في المملكة
العربية السعودية منطقة مكة المكرمة
اإلنتاج العلمي ( المنشور  /المقفول
للنشر ) :
*بيل المقدس والمقادسة في مصادر
التاريخ المكي.
*عمارة السلطان قايتباا لمسجد الخيا
بمنى.
ٌ
وطن في
ا*ألمير سلمان بن عبدالعزيز "
أمير " (مشاركة).
*أبواب الحرم المكي الشريا في العصر
العثماني ( مشاركة).
*الوثيقة الشامل ألوقا رضوان ب في
مصر والحجام ( مشاركة).
*اآلثار النبوية.
*أبواب مكة المكرمة.
*أبواب المدينة المنورة.
*األمير الراكز في مكة المكرمة.
*أستار الحرمين الشريفين.
*دار الندوة في الجا لية واإلسالم دراسة
تاريخية ح ارية.
اإلشرا عل رسائل الماجستير:
*األمرا الممالي في القا رة في عصر
دولة الممالي البحرية
*واله القا رة الكبرا في عصر دولة
الممالي
*عوامل الهجرات السكانية لمكة ال
العصر العثماني
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جائزة االحتاد العام لآلثاريني العرب التقديرية

*New expermintal method
for
strenghthening
weekened paper by alkine
treatment.
Bull.of
the
center of papyrological
studies.Ain
shams
university.1978.
*studies on the mycoflora
isolated from deteriorated
old manuscripts.journal of
the
faculty
of
archaeology.cairo
university.vol.iii.1989.
*the insect factor in
deterioration of manuscript
from rosetta.journal of the
faculty of archaeology,
cairo
university,vol.iii(1989).
*study on fungi isolated
from
old
manuscript
pages.annals of the faculty
of agriculture- ain shams
university, vol.36 (1990).

Of paper to manufacture
vellum- like product can be
used for rest oration of natural
vellum documents (patent -2)
(G.E.B.O.).p.(27-40).
8-effect of cairo atmosphere
on paper.p.(45- 54).
9-studies
on
cellulose
decomposing micro –organism
isolated from deteriorated
manuscript (tasawof- 8).p.(5970).
10- studies on proteolytic and
lipolytic
microorganisms
isolated from deteriorated old
leather manuscripts.p.(71- 90).
11- studies on the distribution
of airborn microorganisms in
the general Egyptian book
oaganzation building. P.(91 104) .
12- studies on some museum
insects, especially those wich
infested wood and organic
matters .p.(105- 1116)
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1-new concept of chemical
treatment in conservation p.(711)
2-new method of manual
lamination
for
old
newspapers.p.(121-132).
3-reparing
of
tunneled
manscript pages with paper
paste.
4-curation&restoration
of
cemented
paper
documents.p.(147-160).
5- curation&restoration of
ancient
Egyptian
apes
mummies.p.(161-174).
6-design
of
safe
close
fumigation device for killing
insect pests&their eggs in
libraries&museums
tech.note.patent(1).G.E.B.O.P.
(175-179).
7- partial carboxymethylation
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2 – 'Preliminary report of
the Excavations at Kom
abou Bellou, Seasons 19711973-1975',
ZAS
104
(1977), 75-78./1977
3 – 'Some Objects Found
at Tell Basta (Season 196667), ASAE 63 (1979), 155159, 10 pls/1979
4 – Excavations at Tell
Basta. Report of Seasons
1967-1971 and Catalogue of
Finds( Prague, 1979)
5 – 'Clay Lamps from the
Terenouthis Cemetery in
Egypt;,
Listy-Filologicke
101 (1979), 128-132.
6 – 'New Stelae from the
Terenouthis Cemetery in
Egypt', Archiu Orientali in
Prague 4/80 (1980), 330356.
7 – 'Les Bijaux et les
Aiguilles de la necropole de
Terenouthis en Egypte',
ACTAUniversitatis
Carolinae-Philologica
I
(1982), 47-56
8 - 'Ramesses II Completing
a Shrine in the Temple of
Sety I at Abydos', SAK 10
(1983), 307-310
9 – 'The Nile-God. An
Unusual Representation in
the Temple of Sety I at
Abydos' EVO 6 (1983), 713.

1 – 'Preliminary report on Tell
Basta, Excavations Season
1966-67', ZAS 104 (1977),
127 – 131/1977
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the Temple of Sety I
(1309-1291B.C): An
Analytical Study in the
Volume in Honor of Pref.
Mohamed Bakr, under
Publication.
29 – 'The Various Scenes on
The Pillars of The Temple of
Sety I at Abydos', (Description
and Analysis Study), under
Publication.

1- Excavations at Tell Basta.
Report of Seasons 1967-1971
and Catalogue of Finds(
Prague, 1979).
2- El-Sawi, und Farouk
Gomaa, Das Grab des Panehsi,
Gottesvaters von Heliopolis in
Matariya (Wiesbaden, 1993).

ـ: والمؤتمرا التالية

'Funde aus Karanis-Grabung
1973', Arciu Orientalni, Praha
55 (1987), 392-395.
21 – 'Three Old Kingdom
stelae from the Egyptian
Museum in Cairo', ASAE 70
(1984-1985)
Supllement
(1987),
65-77.
22 – 'Some variations of
writing of the names of Sety
Ist at Abydos', ASAE 70
(1984-1985)
Supplement
(1987) 53-63.
23 – 'A Limestone Statue of
Sety
II,
from
jwn(Heliopolis)', MDAIK 46
(1990), 337-340.
24 – El-Sawi, und Farouk
Gomaa, Das Grab des
Panehsi, Gottesvaters von
Heliopolis in Matariya
(Wiesbaden, 1993)
25 – 'A New Discovery at the
Sety Ist Temple in Abydos',
Egyptology at Dawn of the
Twenty-First Century,
Proceedings of the Eighth
International Congress of
Egyptologists, Volume I,
Cairo 2000, 424-431.

27- 'The Necropolis of
Ancient Terenouthis (Kom
AbuBellou)'The Archaeology
and Art of Ancient Egypt,
Essays in Honor of David B.

O,Conner, V. I, Dar elKutub, 2007, 267-276

.

28 – 'Some Signs and Tools
of Decorative Value and
Symbolic-Religious in some
Scenes at the Second Hall of
- 33 -

10 – 'Die Statue des
Wurdentragers sbk-m-s im
Kairoer Museum', ZAS 111
(1984), 27-30.
11 – 'Die Stele des
Nebukauresenb, genannt
Iusened', Archiu Orientelni in
Prague 52 (1984), 87-89
12 – 'An alteration in the
Decoration of the northern
wall of the second court of
the temple of Sety I at
Abydos', BdE
T.XEVII,(1985), 269-270.
13 – 'An Alteration in the
Decoration of the Northern
Wall of the Second Court of
the Temple of the Sety I at
Abydos', in: Melanges
Mokhtar I (1985), 269-270
14 – 'Die Stele des Nbw-Kawra-snb,genannt Iw-snb, und der
snb-rn.s', GM 92 (1986), 87-90
15 – 'A Nineteenth Dynasty
Representation of the Winged
Djed-Pillar at Abydos', BIFAO
87 (1987), 167-169
16 – 'Some sacred emblems
employed as substitutes for
figures of deities', ASAE 70
(1984-1985) Supplement
(1987), 29-52.
17 – 'The Deification of Sety
Ist in his Temple of Abydos',
MDAIK 43 (1987), 225-227
18 – 'A newly discovered
statue of a priest of Min from
Akhmim', ASAE 70 (19841985) Supplement (1987), 7988 .
19 – 'A Note on the Northern
Wall of the Inner Chapel of
Horus in Temple of Sety Ist at
Abydos', GM 95 (1987), 6772 20 –

جائزة االحتاد العام لآلثاريني العرب التقديرية
شروط منح الجائزة
تمنح جائزة االتحاد ا لتقديرية للهيئات والمؤسسات العاملة فى مجال التراث الثقافى أو االعالمى أو
المراكز البحثية المعنية باآلثار والبحوث ذات الصلة بعلوم اآلثار ،وكذلك للشخصيات التى تقدم عمالً

جليالً متمي ازً فى خدمة التراث االنسانى ،وكان لمؤلفاتهم وبحوثهم ومشروعاتهم أث ارً بار ازً فى حماية
اآلثار والتراث القومى وصيانته من التلف ،وكذلك كل من قدم عمالً جليالً متمي ازً ساعد على وقف

اإلعتداء على التراث الحضارى وحفظ لنا حقوقه وحرمته من الطمس والضياع ،وكذلك كل من عبر

بقلمه مدافعاً عن اآلثار والتراث االنسانى وكانت له مواقف محمودة ساعدت على نشر الوعى
بالقضايا األثرية الكبرى .

االسم :المهندس /رائا يوسا محمود نجم

 -33الحفريات األثرية في القدس 2009 ،

مهندس مدني  ،ريل جامعة ف اد األو (
القا رة حاليـا ً ) سنة .3953

 -32ذكـريـات .2003 ،

الحيـــاة العمليـــة :

*2009-3915مكتع استشارات

ندسية

وتحكيم (المركز األردني لمهندسي الرأا(
والشـ ون
* 3993وميراً لألوقـا
والمقدسـات اإلسالمية.
3915-3912وميـراً لأل ـرا العـامـة.
 3912-3926مديراً للمكتع الهندسي
في جامعة اليرمـوك.
 3926-3966رئيسا ً لقسم التنفيل ثم
مديراً لألبنية في ومارة األ را العامة.
 3966-3953رئيسا ً لمهندسي ركات
مقاوالت في الكويل والسعوديـة.
المــــؤلفــــا :
 -3اإلعجام العلمي في القرآن الكريم ،
.3910
 -2كنوم القدس .3911 ،
 -1في رحاب العلم وااليمان .3916 ،
القدس ال مرحلة االحتال
-2
اإلسرائيلي (من عام  3962والى ،)3911
.3912
 -5القدس أنموذج للتعاي
المسلمين والمسيحيين .3911 ،

السلمي بين

 -6المواصفات العامة لألبنيـة ، 3922 ،
.3911
 -2نحو طة عملية العمار المقدسات ،
.3915
 -1االعمار الها مي في القدس .3992 ،
 -9دليـل القـدس .3995 ،
 -30وقائت فلسطينية 2000 ،

 -31القدس (تاريخ وح ارة) مسابقة
أكاديمية2003 ،
 -32المد ل للمدينة المقدسة .2002 ،
 -35دليل اعمار القدس.2006 ،
مدينة
-36
والتحديات.2001،

القدس-

الواقت

 -6نائع رئيس جمعية الدراسات والبحوث
اإلسالمية.
 -2ع و مجلس إدارة جمعية أصدقا
المعهد العربي بالقدس.
 -1رئيس جمعية رعاية
اإلسالمية في عمان.

ون المقابر

 -9رئيس صندود المريض الفقير في
المستشفى اإلسالمي في عمان.
 -30ع و جمعية المركز اإلسالمي
الخيرية.

 -32عشـرات األبحـاث حو القدس.

 -33ع و جمعية المحافوة على القرآن
الكريم.

المشاركة في عدد كبير من الم تمرات
الدولية والندوات المحلية الخاصة بق ية
القدس ال الفترة (  ) 2009 – 3920في
أمريكا وانكلترا وفرنسا وايطاليا وألمانيا
ومصر وتونس والمررب وتركيا والكويل
والسعودية وقطر واإلمارات والهند
وباكستان وتايالند واندونيسيا وماليزيا
واألردن و ولندا وبلجيكا وليبيا واسبانيا
والصين وإيران.

 -32ع و مجلس إدارة جمعية ال يا
الخيرية.

المـــؤتمـــرا والـنـــ وا :

عضــــو ــــة الجمعيا
حاليا ً :

والمـــؤســـســـا

 -3نائع رئيس لجنة اعمار المسجد األقصى
المبارك وقبة الصخرة المشرفة منل عام
. 3920
 -2ع و اللجنة الملكية لمقامات الصحابة
واألنبيا في األردن منل سنة .3912
 -1ع و مجلس أمنا الصندود الها مي
العمار المسجد األقصى المبارك وقبة
الصخرة المشرفة.
 -2ع و مجلس إدارة البن اإلسالمي
األردني.
 -5ع و نقابة المهندسين األردنيين.
- 34 -

 -31ع و جمعية المحكمين األردنيين.
 -32ع و الهيئة التنفيلية للم تمر
اإلسالمي العام لبيل المقدس ورئيس اللجنة
االستشارية.
 -35رئيس مجلس إدارة جمعية حماية
القدس.
 -36ع و جمعية أصدقا البحث العلمي
في الجامعات األردنية الرسمية.
 -32ع و م سسة القدس .
 -31ع و لجنة برا منومة اليونيسكو
للحفا على تراث القدس.
 -39رئيس اللجنة المشرفة على مركز
دمات التحكيم وحل الخالفات في عمان.
 -20ع و جمعية الطرد األردنية .
 -23ع و مجلس إدارة م سسة اإلغاثة
اإلنسانية ( بريطانيا ) مكتع عمان.
 -22ع و جمعية القدس الخيرية.
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درع االحتاد العام لالثاريني العرب

االسم :أ.د .نا ض عبد الرماد دفتر
محل وتاريخ الوالدة :
العراد – واسط . 3921
الشهادا العلمية :
البكددددالوريوس  :كليددددة االداب – جامعددددة
برداد . 3962
الماجستير  :كلية االداب – جامعدة بردداد
 3922بتقدير جيد جدا .
الددددددكتوراه  :جامعدددددة لنددددددن – مدرسدددددة
الدراسدددات الشدددرقية واالفريقيدددة لنددددن –
انكلترا . 3929
ايرتصاص العام :
االثار االسالمية .
اال تصا الدقيل :
المسددددكوكات والخددددط العربددددي والفنددددون
االسالمية
المرتبة العلمية الحالية
االستاذية منل عام . 3992
ايعمال المنشورة :
أ-الكتع :
-3المسكوكات . 3912
-2المسدددكوكات وكتابدددة التددداريخ 3911
-1.الخدددط العربدددي ( 3990مشددداركة) .
-2المسدددكوكات وقدددرا ة التددداريخ 3992
(مشاركة).
-5كتددددداب الفخدددددار والخدددددز (دراسدددددة
تاريخية اثرية ) عمان . 2003
-6كتددددداب موسدددددوعة النقدددددود العربيدددددة
واالسالمية – عمان . 2003
-2النقددود فددي العددراد – برددداد . 2002
-1الددددينار العربدددي االسدددالمي – عمدددان
. 2005
-9الددددددددددر م العربدددددددددي االسدددددددددالمي –
عمان. 2005
-30وم دددات مدددن الح دددارة العربيدددة
االسالمية – عمان 2005
الفلدددس االسدددالمي -32 . 2006والددددور
االعالمي للنقود 2006
-32والددور االعالمدي للنقدود . 2006
تددددداريخ الخدددددط العربدددددي ،عمدددددان – دار
المندددددددا ل ،2001الفندددددددون الز رفيدددددددة
العربيدة و االسددالمية،عمدان دار المنددا ل
، 2009
النقود البويهية في العراد  ،بردداد2030
 ،نقدددود الدددوطن العربدددي  ،بردددداد  ،بيدددل

ل-الفحوث وال راسا :
اكثددر مددن  15بحثددا نشددرت فددي مجددالت
علمية  ،عراقية  ،عربية واجنبية .
المشللاركا فللي المللؤتمرا والنلل وا
العلمية :
ددددارك فددددي العديددددد مددددن المدددد تمرات
والنددددددداوت العلميددددددة دا ددددددل العددددددارد
و ارجه .
النشاطات العلمية :
 التدددريس فددي قسددم االثددار للدراسدداتاالولية والعليا .
 -2دددارك فدددي ع دددوية يئدددة التنقيدددع
بقسم االثار وفي عدد من يئات مديرية
االثدددار العامدددة و يئدددة التنقيدددع – قسدددم
االثددار فددي كليددة االداب – جامعددة برددداد
ولعدة مواسم .
 -1ارك في العديد من اللجدان العلميدة
في م سسات جامعة برداد 
الدراسات العليا :
فدددددددي مجدددددددا التددددددددريس للمجاسدددددددتير
والدكتوراه .
-3اال دددرا علدددى العديدددد مدددن رسدددائل
الماجستير والدكتوراه .
-2المناقشات  :ناق العديدد مدن رسدائل
الدراسدددددددددددات العيدددددددددددا للماجسدددددددددددتير
والدكتوراه.
بحدددوث االسدددتاذ الددددكتور ندددا ض عبدددد
الرماد دفتر القيسي (المنشورة)
قسم االثار كليدة االداب – جامعدة بردداد
للسنوات  2030 – 3921م
 -3مسددكوكتان بويهيتددان تميطددان اللثددام
عددن حقددائل اغفلهددا الم ر ددون  ،مجلددة
مسددكوكات  ،العدددد  2ومارة االعددالم –
مديرية االثار العامة – برداد . 3921
 -2ثددددالث مسددددكوكات توضددددق عالقددددة
البددددويهيين بالخالفددددة العباسددددية ددددال
اربعددددين يومددددا  ،مجلددددة المسددددكوكات ،
العدد  ، 5برداد – . 3922
 دراسدددة تحليليدددة لندددوادر المسدددكوكاتالبويهيددة فددي المتحددا العراقددي  ،مجلددة
المسكوكات  ،العدد  ، 6برداد 3926 ،
- 36 -

 -2رأا جديددددددد لمسددددددكوكة الصددددددلة
للخليفة العباسي المتوكل باهلل  ،مجلدة
المسدددددكوكات  ،العدددددددد  ،2برددددددداد ،
. 3922
 -5الخددط الكددوفي علددى المسددكوكات
االسالمية في العهدد البدويهي  ،مجلدة
المسدددددكوكات  ،العدددددددد  ،2برددددددداد ،
. 3922
 -6المسكوكات االسدالمية فدي دمدة
البحددث  ،مجلددة المسددكوكات  ،العدددد
 ،2برداد . 3922 ،
 -2تعقيدددع – مجلدددة افددداد عربيدددة ،
العدد . 3922 ،9
8- The Medallion of caliph
alMutawakkl
(
) Numismatic Chronicle
London 1977
 المسددددددكوكات الهجينيددددددة  ،مجلددددددةالمسدددددددكوكات  ،العدددددددددان(  1و،)9
برداد 3921. -3922 ،
 -30تدددداريخ المسددددكوكات ودور ددددا
الوثدددائقي حتدددى العصدددر العباسدددي ،
مجلدددددددددددددددددددددة المسدددددددددددددددددددددكوكات ،
العددان(  1و ،)9برداد . 3922 ،
 -33دوافددددددددت واسددددددددباب تعريددددددددا
المسدددكوكات  ،مجلدددة المسدددكوكات ،
العددددددددددددان ( 30و  ،)33برددددددددددداد ،
. 3910 - 3929
 -32المسددكوكات العربيددة االسددالمية
فدددي العدددراد دددال القدددرنين الرابدددت
والخددددددددامس الهجددددددددريين  ،مجلددددددددة
المسددكوكات  ،العددددان ( 30و ،)33
برداد . 3910 - 3929 ،
 -31لمحددات تاريخيددة مددن االطمدداس
الفارسية في العراد  ،مجلة دراسات
االجيددا  ،نقابددة المعلمددين  ،برددداد ،
السنة االولى  ،تشرين الثاني 3910
14- The Medallion of ja'far
al- Barmaki (Numismatic
Chronicle) London 1980 .
15- The abbasid Hoard
which were discovered in
Iraq Bulletin of the college
of arts vol. 25 October
1980 .

 -36مسددكوكات مدينددة السددالم – 326
 231ددددددددـ 111 – 261 /م  ،مجلددددددددة
المسدددددكوكات  ،العدددددددان ( 32و ،)31
برداد . 3912 - 3913 ،
 -32المسكوكات واعدادة تقدويم التداريخ
العربي االسالمي  ، ،مجلة المسكوكات
 ،العدددان ( 32و  ،)31بردداد 3913 ،
 . 3912 -31المسدددددكوكات العربيدددددة ودور دددددا
االعالمدددي  ،مجلدددة دراسدددات االجيدددا
تصدددر ا نقابددة المعلمددين فددي العددراد ،
برداد اب . 3913 ،
 -39المسدددكوكات العربيدددة فدددي اوربدددا
وبالدددو االسددكندنافية  ،مجلددة مددا بددين
النهرين  ،برداد  ، 3913 ،العددان 12
– . 15
 -20المسددددكوكات وثيقددددة معبددددرة عددددن
االحددددداث فددددي ممددددن الخليفددددة ددددارون
الر ددديد  ،مجلدددة كليدددة االداب  ،جامعدددة
برداد  ،برداد  ،العدد . 3913 ،10
 -23صدددناعة المسدددكوكات فدددي مديندددة
السدددالم دددال عصدددر الخليفدددة دددارون
الر يد  ،مجلة دراسات اثاريدة اسدالمية
 ،المجلد الثاني  ،القا رة . 3912 ،
 -22الردددزو البدددويهي للعدددراد  ،مجلدددة
افددداد عربيدددة العددددد  2تشدددرين االو ،
. 3912
23- Early Arab Islamic
Coinge
,
SUMER
,
Vol.XXXVIII-No. 1-2 , 1982
.
 -22المسددكوكات وا ميتهدددا فددي اعدددادة
كتابدددة التددداريخ  ،مجلدددة افددداد عربيدددة ،
العدد  3ايلو 3912. ،
 -25الخددددط العربددددي والمددددوارد التددددي
حملته  ،مجلة افاد عربية العدد 9مايس
3912 ،
 -12الخدددز االسدددالمي  ،مجلدددة افددداد
عربية  ،تشرين االو . 3915
 -22تطدددور الخدددط علدددى المسدددكوكات
العربيددة حت دى نهايددة العصددر العباسددي ،
مجلدددددة المدددددورد  ،العددددددد  ، 2بردددددداد ،
. 3916
 -21دراسددددة فددددي مسددددكوكات الخليفددددة
ددددارون الر دددديد الم ددددروبة بمدينددددة
السالم  ،مجلة دراسات االجيدا  ،نقابدة
المعلمددددين  ،برددددداد  ،العدددددد  ، 1السددددنة
السادسة ايلو . 3916 ،
 -29جماليددددددة الخددددددط  ،مجلددددددة فددددددن ،
تصددر ا نقابدة الفندانين العدراقيين العددد
 3كانون الثاني 3912 ،
 -10م رفدددددة الفسيفسدددددا وا ميتهدددددا ،
مجلددة سددومر  ،المجلددد – 3912 ، 25
. 3911
 دراسة في مسدكوكات الخليفدة دارونالر ددديد مقارندددة مدددت مسدددكوكات الددديمن

ذكدره المد رل الهمدداني  ،مجلددة المد ر ين
العددرب  ،االمانددة العامددة التحدداد الم د ر ين
العرب  ،برداد  ،العدد  ، 35برداد 3911
 -12مسددددكوكات القددددرن االو الهجددددرا ،
مجلدددة االكليدددل  ،ومارة االعدددالم والثقافدددة ،
صنعا  ،العددد  20و  23صدنعا – الديمن
. 3990
 -11المسددددكوكات االعالميددددة فددددي مدينددددة
السددالم (برددداد فددي التدداريخ) الندددوة العلميددة
االولى – كلية الترية  ،جامعة برداد 3990
.
 -12م رفددددددددة الحمامددددددددات بالفسيفسددددددددا
وااللددوان فددي العصددرين االمددوا والعباسددي
الحمامددات فددي المدينددة العربيددة االسددالمية ،
مركددددز احيددددا التددددراث العلمددددي العربددددي ،
جامعة برداد 3990. ،
 -15دور ال رب والقائمون عليها واندواس
المسدددكوكات فدددي بدددالد الشدددام فدددي العصدددر
العباسددددي  ،ندددددوة بددددالد الشددددام  ،عمددددان –
الجامعة االردنية . 3990 ،
 -16مسددددكوكات البصددددرة ددددال القددددرون
االربعدددة الهجريدددة االولدددى  ،مجلدددة مركدددز
احيا التراث العلمي  ،جامعة بردداد  ،نددوة
البصرة  /برداد . 3993
 -12مددأرب مددن مراكددز الح ددارة العربيددة
القديمدددة  ،بحدددوث النددددوة القطريدددة السدددابعة
لتاريخ العلوم عند العدرب  ،جامعدة بردداد ،
مركز احيا التراث العلمي العربدي 3993
.
 -11تقنيددددة صددددناعة المسددددكوكات  ،مجلددددة
التراث والح ارة  ،برداد . 3992
 -19الجددددددددددوا ر والمعددددددددددادن الثمينددددددددددة
والمسددكوكات فددي االحددالم  ،مجلددة المددورد
. 3992
 -20كنز البصرة (مشاركة) مجلة سومر ،
المجلد  ، 3996 ، 21برداد .
 -23لفائا البردا من مواد الكتابة المهمدة
 ،مجلددددة كليددددة االداب  ،العدددددد  23برددددداد
 3996م .
 -22ددددكل الصددددليع علددددى المسدددددكوكات
العربيدددة االولدددى  ،مجلدددة مدددا بدددين النهدددرين
العدد  300-92برداد . 3992
 -21االوراد النقديددددددددددددددة  ،هور ددددددددددددددا
واستخدامها  ،مجلة اليرموك للمسدكوكات ،
المجلد التاست . 3992
44-Commemorative
Islamic
Coins SUMER , VOLLXLIX
No.1-2 , 1997-1998 .
 -25النقود وا ميتها في التداريخ االسدالمي
 ،مجلة اثار  ،دائرة االثار االردنية  ،عمدان
.3999
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الكتب المنشورة
لألستـاذ ناهـا عفـ الـرباق دفـتر
القيسـي
 -3كتدددداب المسددددكوكات – ومارة التعلدددديم
العالي والبحث العلمي . 3912
 -2المسددكوكات وكتابددة التدداريخ – ومارة
الثقافة واالعالم – برداد . 3911
 -1الخددط العربددي – ومارة التعلدديم العددالي
والبحث العلمي ( 3990مشاركة) .
 -2المسددكوكات وقددرا ة التدداريخ – عمددان
– االردن – ( 3992مشاركة) .
 -5موسدددوعة النقدددود العربيدددة – عمدددان –
االردن . 2003
 -6الفخدددار والخدددز – دراسدددة تاريخيدددة
اثارية – عمان – دار المنا ل . 2003
 -2النقدددود فدددي العدددراد – بردددداد – بيدددل
الحكمة . 2002
 -1وم دددددات مدددددن الح دددددارة العربيدددددة
اإلسالمية – عمدان – دار المندا ل 2002
.
 -9الدددينار العربددي اإلسددالمي – عم دان –
دار المنا ل . 2002
 -30الدر م العربي اإلسالمي – عمدان –
دار المنا ل . 2002
 -33الفلس العربدي اإلسدالمي – عمدان –
دار المنا ل . 2006
 -32تدداريخ النقددود وتطور ددا – عمددان –
دار م ران . 2006
 -31النقددود فددي كوردسددتان – السدددليمانية
. 2006
 -32الددددور اإلعالمدددي للنقدددود  -عمدددان –
دار المنا ل . 2006
 -35تددداريخ الخدددط العربدددي – عمدددان دار
المنا ل 2001
 – 36الفندددددددون الز رفيدددددددة العربيدددددددة و
االسالمية – عمان دار المنا ل 2009
 -32النقددود البويهيددة فددي العددراد – الهيئددة
العامة لآلثار والتراث – برداد 2009
 -31نقددود الددوطن العربددي – بيددل الحكمددة
– برداد – تحل الطبت
إعمال التنقيفا والصيانة
 .3فددددي سددددنة  3920-3961أعمدددددا
التنقيبات في موقت الح ر تنقيع وصديانة
في مديرية االثارة العامة – العراد .
 3920 .2مشددددددداركة فدددددددي اعمدددددددا
التنقيبددات مددت البعثددة البلجيكيددة فددي موقددت
(تل الدير من العصور البابلية) ممثالً عدن
مديرية االثار العراقية .
 3921 .1عملل مت البعثة البريطانيدة
فددي موقددت (ابددو الصددالبيخ) مددن العصددور
السدددومرية القديمدددة  ،ممدددثالً عدددن مديريدددة
االثار العراقية.
 3922-3921 .2مدددددددددير مشددددددددروس
سامرا للتنقيع والصيانة .

.5
اركل

3925-3922
في اعما

