أوال  :جائزة التفوق العلمى لشباب اآلثاريين

وف از بها :
* د .غيالن محمود

المين

* د .سامح البنـا

مرص

* د .عىل املديلوى

جامعة صنــعاء
جامعة أس يوط

سلطنة عامن

ادارة الرتاث
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جائزةاالتحاد العام لآلثاريين العرب للتفوق العلمى لشباب اآلثاريين
شروط الجائزة
تمنح جائزة التفوق العلمى لشباب اآلثاريين الذين قدمموا أو شدارووا بشدوف عا دف ومتميدز عدى أ مداف
جامة ومبتورة عى مجاف لوم اآلثار والترميم والمتاحف وأظهدر بودورة بحدوثهم وأ مدالهم العمليد
والعلمي تفرم وتميز ن أقرانهم من شباب اآلثاريين وتخص هذه الجائزة وف شباب اآلثاريين سدوا
مدن اكوددامميين اآلثداريين أو مددن البدداحثين عدى مجدداف لدوم اآلثددار والمتدداحف والتدرميم العددامليين عددى
هيئا وموائر اآلثار عى مصر والوطن العربى وللجائزة قيم مالي قمرها ألدف جنيدم مصدرق مةممد
من مروز إحيا التراث والعمارة اإلسالمي أ.م صالح لمعى مصطفى.
م  /غيالن حموم غيالن :
أوال :البيانا الشخصي :
تاريخ الميالد  :تعز 1691م .
الجنسية  :يمنى .
الوظيفة الحالية :استاذ مساعد جامعة
صنعاء.
التخصص :آثار وفنون إسالمية .
البريد االلكترونى :
Ng-1999@hotmail.com

ثانيا  :التسلسف الوظيفى :
 أمين سر جائزة رئيس جامعةصنعاء للبحث العلمي .
 رائد الشباب بكلية األداب والعلوماإلنسانية جامعة صنعاء .
 العمل كمحاضر فى كلية األدابواأللسن جامعة ذمار .
 األشراف على رسائل الماجستير . أخصائى آثار فى الهيئة العامةلآلثار 1691م .
 أمين آثار ما قبل التاريخ فىالمتحف الوطنى بصنعاء .
 المشاركة فى إعداد المتحفالوطنى بصنعاء .
 المشاركة فى تسجيل وتوثيق القطعاآلثارية فى المتحف الوطنى .
 المشاركة فى معرض اليمن 0333عام من الحضارة والفن  /ميونخ
ألمانيا1691م.
 العديد من المشاركات فى مجالاآلثار والتراث .

ثالثا  :المؤهال العلمي :
اسم الدرجة العلمية  :دكتوراة .
التخصص  :آثار إسالمية .
اسم الكلية  :األداب  -جامعة بغداد .
تاريخ الحصول على الدرجة 0333 :م
اسم الدرجة العلمية  :ماجستير .
التخصص  :آثار إسالمية .
اسم الكلية  :األداب  -جامعة بغداد .
تاريخ الحصول على الدرجة 1669 :م
اسم الدرجة العلمية  :ليسانس
التخصص  :آثار .
رابعا  :المورا التعليمي :
حاصل على العديد من الدورات
التدريبية والتأهيلية فى مجال
التخصص وخارجه .
خامسا  :المؤلفا ( اكبحاث العلمي ):
 الجامع الكبير بصنعاء دراسةتاريخية أثرية باللغة اإلنجليزية.
 زخارف السقف الخشبى فى جامعقيدان بالمحويت .
 تخطيط مدينة القدس فى العهدالعمرى .
 زخارف واجهة المبانى السكنية فىمدينة صنعاء .
 التكوينات الخطية على محاريبصنعاء .
صنعاء حتى أواخر
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القرن الثانى عشر الهجرى .
ً
 المشاركة فى كتاب صنعاء أسسالتصميم المعمارى والتخطيط
الحضرى فى العصـور اإلسالمية
المختلفة .
 الزخارف المائية ( الفريسكو ) فىالمدرسة المظفرية فى مدينة تعز.
 زخارف المدرسة المعتبية دراسةفى الشكل والمضمون .
 طمس الهوية العربية اإلسالميةلمدينة القدس .
 اإلتجاهات الفكرية لعمارة وزخارفمسجد صرحة .
 السياحة اآلثارية فى اليمن . المشاركة فى إعداد موسوعة المدناليمنية (تحت اإلعداد ).
 المشـاركة فى إعـــداد الموسوعـــةالسياحية .
 نشر العــديد من المقاالت الخاصةبالتعريف باآلثار والتوعية اآلثارية .
 المؤتمرا العلمي والنمواوالمحاضرا العام :
 المشاركة ببحث فى المؤتمر السادسعشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب /
شرم الشيخ 0312/م .
 المشاركة ببحث فى المؤتمرالخامسعشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب /
وجدة 0310م .

 المشاركة ببحث فى المؤتمر الرابععشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب /
القاهرة0310/م .
 المشاركة ببحث فى المؤتمرالثالثعشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب /
طرابلس 0311م .
 المشاركة ببحث فى مؤتمر العمارةاإلسالمية جامعة صنعاء  /صنعاء
0313م .
 المشاركة ببحث فى مؤتمر دراساتتاريخ الجزيرة العربية  /الرياض
0313م .
 المشاركة فى مؤتمر التجديد فىالفكر اإلسالمى  /جامعة صنعاء /
صنعاء 0336م .
 المشاركة فى ملتقى اإلسالموالسياحة 0336م .
 المشاركة فى حلقة العمل اإلقليميةحول تعميق الوعى بفنون العمارة
اإلسالمية  /صنعاء 0339م .
 المشاركة فى مؤتمر الحضارةاليمنية  /عدن 0331م .
 المشاركة فى مؤتمر دراسات تاريخالجزيرة العربية  /الرياض 0339م .
 المشاركة فى المنتدى الدولى الثانىللنقوش والخطوط والكتابات فى العالم
عبر العصور  /اإلسكندرية 0332م .
 المشاركة فى مؤتمر التاريخوالحضارة  /صنعاء 0332م .
 المشاركة فى ندوة الحفاظ علىصنعاء القديمة 0330م .
 المشاركة فى ندوة قضايا ومشاكلالتراث الثقافى الحضرى صنعاء
0331م .
 المشاركة فى مؤتمر القدس الثالث /تكريت  /العراق 0331م .
 منظما المجتمع الممنى التىانتسب لها :
 األمين العام لجمعية التاريخ واألثاراليمنية منذ 0330م  ،وحتى اآلن .
 عضو اإلتحاد العام الآلثاريينالعرب.
 ناشط فى مجال الحفاظ على اآلثاروحمايتها ونشر الوعى وأهميتها .

 ناشط فى مجال دعم القضيةالفلسطينية وحماية التراث الفلسطينى .
 رئيس دائرة العالقات العامة فىالجمعية السكنية ألعضاء هيئة التدريس
بجامعة صنعاء .
 ناشط فى مجال دعم القضيةالفلسطينية وحماية التراث الفلسطينى .
 رئيس دائرة العالقات العامة فىالجمعية السكنية بجامعة صنعاء .

24

جائزةاالتحاد العام لآلثاريين العرب للتفوق العلمى لشباب اآلثاريين
شروط منح الجائزة
تمنح جائزة التفوق العلمى لشباب اآلثاريين الذين قدموا أو شاركوا بشكل فاعل
ومتميز فى أعمال جادة ومبتكرة فى مجال علوم اآلثار والترميم والمتاحف وأظهرت
بكورة بحوثهم وأعمالهم العملية والعلمية تفرد وتميز عن أقرانهم من شباب اآلثاريين
وتخص هذه الجائزة كل شباب اآلثاريين سواء من األكادميين اآلثاريين أو من
الباحثين فى مجال علوم اآلثار والمتاحف والترميم العامليين فى هيئات ودوائر اآلثار
فى مصر والوطن العربى وللجائزة قيمة مالية قدرها ألف جنيه مصرى مقدمة من
مركز إحياء التراث والعمارة اإلسالمية أ.د صالح لمعى مصطفى.
م  /سامح عورق طم المرسى البنا
أوال :البيانا الشخصي :
تاريخ الميالد 1612/0/00 :م.
الجنسية  :مصرى
الوظيفة الحالية  :أستاذ مساعد بقسم
اآلثار والفنون اإلسالمية  ،كلية األداب
جامعة اسيوط .التخصص  :فنون اسالمية.
البريد االلكترونى :
drsameh1@hotmail.com
ثانيا  :التسلسف الوظيفى :
 اخصائى آثار وخبير أثرى بقسماآلثار باإلدارة العامة لإلستشارات
الهندسية والخدمات الفنية بشركة
المقاولون العرب منذ عام 1669م
وحتى شهر يوليو عام 0332م ،وأعد
فى هذه الفترة العديد من الدراسات
اآلثارية التاريخية للعديد من اآلثار
اإلسالمية بمصر فضالً عن إعداد
تقارير التوثيق الفوتوغرافى
والمشاركة أيضا ً فى إعداد تقارير
مشاريع الترميم لهذه اآلثار وغيرها.
مدرس مساعد بقسم اآلثار بكليةاآلداب جامعة أسيوط 0332/9/02م.
 مدرس اآلثار والفنون اإلسالميةبقسم اآلثار بكلية اآلداب – جامعة

أسيوط منذ 0339/11/03م ،وحتى
تاريخه.
 أستاذ مساعد بقسم اآلثار والفنوناإلسالمية بكلية اآلداب – جامعة
أسيوط منذ 0312/0/01م ،وحتى
تاريخه.
 المنسق العام بقسم اآلثار لمشروع(التطوير المستمر لإلعتماد) Ciqap
بكلية األداب  -جامعة اسيوط ،ومنسق
معيار المصداقية واألخالقيات ،
ومنسق معيار الطالب والخريجون
للمشروع نفسه.
 مدير وحدة متابعة الخريجين بكليةاآلداب  ،جامعة أسيوط منذ عام
0310م وحتى اآلن.
 عضو بفريق البحث العلمى المسئولعن إعداد ومراجعة البطاقات العلمية
وورش العمل ليوم المخطوط العربى
الذى انعقد ببيت السنارى يوم  01مايو
0310م.
 عضو لجنة الحفاظ على التراثالمعمارى والمبانى التاريخية بقرار
من محافظ أسيوط منذ شهر مارس
0312م وحتى اآلن.
ثالثا :المورا التعليمي :
أ -دورات مركز تنمية قدرات أعضاء
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هيئة التدريس والقيادات – جامعة
أسيوط.
 التعليم اإللكترونى(12ساعة فيالفترة من  12 – 10أبريل عام
0313م).
 التخطيط اإلستراتيجى(12ساعة فيالفترة من  16-11أبريل عام
0313م).
 سلوكيات المهنة( 12ساعة فيالفترة من  00-01أبريل عام
0310م).
 النشر العلمى ( 12ساعة في الفترةمن  03-09أبريل عام 0310م).
 أخالقيات البحث العلمى (12ساعةفي الفترة من 01– 16مايو
عام0310م)
إدارة الفريق البحثى ( 12ساعة فىالفترة من  10-11يونيو 0310م ).
ب -دورات بمركز معلومات اإلدارة
والحاسب اآللى– المقاولون العرب:
 اجتاز دورة تدريبية لبرنامج أتوكاد) بتقدير امتياز فى الفترة (Autocad
من 1666/1/03م إلى /0/12
1666م وذلك بمركز المعلومات
باإلدارة العامة لإلستشارات الهندسية
والخدمات الفنية – المقاولون العرب.

رابعا  :بيان بالمةررا الجامعي التى
قم بتمريسها :
 مهارات أثرية (.)1 تصوير إسالمي (المدرسةالعربية)()0
 فنون فاطمية(.)0 تدريب ميدانى (عمارة وفنونفاطمية) (.)0
 تصوير إسالمي فى العصرينالمغولى والتيمورى (.)0
 فنون مملوكية وشرق العالماإلسالمى (.)0
_ تصوير إسالمى (المدرسة الصفوية
والعثمانية والمغولية الهندية) (.)2
_ تدريب ميدانى (مواقع أثرية
عثمانية) (.)2
 فنون عثمانية (.)2 تاريخ فن فى عصر النهضة (.)2 فنون إسالمية (تمهيدى ماجستير). مدخل إلى علم اآلثار(التعليمالمفتوح).
خامسا :المؤلفا واكبحاث العلمي :
 بحث بعنوان { فن التجليد فىالعصر القاجارى فى ضوء مجموعة
جديدة } -بحث منشور فى كتاب
الملتقى الدولى الثانى للفنون التشكيلية
(حوار جنوب جنوب)  ،كلية التربية
النوعية -جامعة
أسيوط  ،الجزء األول ،نوفمبر
0313م ( ،ص ص . ) 19 : 01
 بحث بعنوان { زخرفة ليائو(الخطاىأو الهاتاى) فى الفن الصفوى } ،بحث
منشور فى مجلة العصور ،المجلد
الحادى والعشرون ،الجزء الثانى ،دار
المريخ للنشر 0311م(،ص ص:1
.)20
 بحث بعنوان { تمثال محمد عليبمدينة قوله باليونان – دراسة آثارية
فنية مقارنة } ،بحث منشور فى كتاب
المؤتمر الرابع عشر لإلتحاد العام
لآلثاريين العرب ،جامعة الدول
العربية ومركز المؤتمرات جامعة
القاهرة  ،أكتوبر 0311م.
 -بحث بعنوان { نقدان فضيان من

العصر العثمانى محفوظان فى متحف
السالم بأسيوط (دراسة ونشر) }.
 بحث منشور بالمجلة العلمية لكليةاآلداب ،جامعة أسيوط  ،العدد الثالث
واألربعين( ،ص ص .)101 : 26
 بحث بعنوان { العناصر المعماريةوالزخرفية فى عهد األسرة العلوية فى
ضوء نماذج من واجهات قصور
وعمائر مدينة أسيوط } ،
 بحث قيد النشر بكتاب المؤتمرالخامس عشر لإلتحاد العام لآلثاريين
العرب  ،وجدة  ،المملكة المغربية،
أكتوبر 0310م.
 فن تجليد المخطوطات فى العصوراإلســـــــــالمية (العصر التيمورى)،
دار الكتاب الحديث ،الطبعة
األولى0313،م
سامسا :الجوائز وشهاما التةمير :
 شهادة شكر وتقدير من سيمنار قسماآلثار اإلسالمية كلية اآلثار جامعة
القاهرة والجمعية المصرية للدراسات
التاريخية وذلك لمشاركته الفعالة فى
موسم 0310م 0310/م
 شهادة شكر وتقدير من دار الكتبالمصرية وجمعية المكنز اإلسالمى
وذلك لمساهمته ومجهوداته العلمية
الفعالة كمحاضر بالدورة التدريبية
األولى فى "فن فهرسة المخطوطات
" وذلك فى الفترة بين  02،13فبراير
0310م بهيئة دار الكتب المصرية .
 شهادة شكر وتقدير من عميد كليةاآلداب – جامعة أسيوط للجهود
المبذولة فى إنشاء صفحة على موقع
الكلية بأسماء رسائل الماجستير ،
والدكتوراه المسجلة والممنوحة بقسم
اآلثار – كلية اآلداب – جامعة أسيوط
 ،وقد تم انشاء الصفحة منذ
0310/1/1م ويجرى تحديث بياناتها
بصفة دورية حتى تاريخه.
 شهادة شكر وتقدير من جامعةأسيوط وجامعة ليفربول للجهود
المبذوله إلقامة الدورة التدريبية
الثانية بقسم اآلثار كلية اآلداب جامعة
أسيوط بعنوان (المسح األثري
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والحفائر فى المواقع األثرية وتسجيل
المقتنيات األثرية ) يومى9 ،1
0311/11/م .
 شهادة شكر وتقدير من مجلس إدارةجمعية الرؤى لإلعالم والتنمية
واإلبداع (المشهرة برقم  992لسنة
0313م) للمساهمة فى إنجاح حفل
ومعرض ما بعد ثورة  02يناير
0311م
 شهادة شكر وتقدير من معهدالمخطوطات العربية التابع للمنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم
(جامعة الدول العربية) إللقائه
محاضرتين فى الدورة التدريبية الثانية
المتخصصة فى قضايا المخطوط
والتى كانت بعنوان "تقدير عمر
المخطوط " فى الفترة من 09 -02
0311/م.
 شهادة شكر وتقدير من مكتبةالحضارة اإلسالمية (فرع مكتبة
القاهرة الكبرى) – وزارة الثقافة وذلك
اللقاء ندوة بعنوان " القيم الجمالية فى
جلود المخطوطات اإليرانية " بتاريخ
0313 /10/16م .
 شهادة تقدير من كلية اآلثار –جامعة القاهرة لحصوله على درجة
الدكتوراة بتقدير عام " مرتبة الشرف
األولى".
سابعا :اكنشط التطبيةي والطالبي :
 منسق معيار المصداقية واألخالقياتبمشروع التطوير المستمر والتأهيل
) بكلية اآلداب – CIQAPلإلعتماد (
جامعة أسيوط ،منذ شهر أكتوبر
0336م حتى شهر أكتوبر 0311م،
وشـــــــــارك مع أعضاء المعيار فى
تأليف وإعدادعدد( )1كتيب بعنوان
"حقوق الملكية الفكرية".
 مشرف علمى للرحالت العلميةالسنوية
لطالب قسم اآلثار "شعبة اآلثار
اإلسالمية" بكلية اآلداب – جامعة
أسيوط إلى مدن مصر المختلفة :
القاهرة – اإلسكندرية – رشيد – فوه
"سنويا ً.

 القيام بتزويد مكتبة قسم اآلثار بكليةاآلداب  -جامعة أسيوط بالمراجع
العلمية المتخصصة فى اآلثار
اإلسالمية من معرض القاهرة الدولى
للكتاب سنويا ً.
عضو لجنة اإلشراف على انتخاباتعميد كلية اآلداب – جامعة أسيوط
للعام الجامعى 0311م .
 رائد أسرة أحلى حياة بكلية اآلداب– جامعة أسيوط للعام الجامعى
0311 -0313م .
ا إلشراف العام على أبحاث طلبةالفرقة الرابعة بقسم اآلثار بكلية
اآلداب جامعة أسيوط المشاركة فى
مؤتمر شباب الباحثين األول عام
0311م  ،مشروع ( Ciqapالتطوير
المستمر لالعتماد).
 منسق معيار الطالب والخريجونبمشروع التطوير المستمر والتأهيل
لإلعتماد ( )CIQAPبكلية اآلداب –
جامعة أسيوط ،منذ شهر أكتوبر
0311م حتى شهر أكتوبر 0310م.
 منسق فريق إعداد دليل الطالب بكليةاآلداب جامعة أسيوط للعام الجامعى
0311م 0310 -م  ،والمشرف على
تحديثه سنويا ً.
 رئيس اللجنة المسئولة عن إنشاءصفحة بأسماء عناوين رسائل
المسجلة
والدكتوراة
الماجستير
والممنوحة من قسم اآلثار ،كلية
اآلداب – جامعة أسيوط على صفحة
الكلية بالشبكة الدولية ،وذلك بتكليف
من مجلس قسم اآلثار بالكلية رقم ()2
لسنة 0310م ،وتم إنشاء الصفحة منذ
0310/1/1م  ،ويجرى تحديث بيانات
هذه الصفحة بصفة دورية حتى
تاريخه.
 عضو بلجنة العالقات الثقافية بكليةاآلداب – جامعة أسيوط للعام الجامعى
0310 -0310م
 مدير وحدة متابعة الخريجين منذعام 0310م وحتى تاريخه .
 أمين سيمنار قسم اآلثار -كليةاآلداب – جامعة أسيوط منذ مايو

0310م وحتى تاريخه .
 أمين مجلس قسم اآلثار – كليةاآلداب جامعة أسيوط منذ أكتوبر
0310م وحتى تاريخه .
ثامنا ً :المؤتمؤات العلمية والندوات
والمحاضرات العامة :
 قام بإلقاء محاضرة بمكتبة الحضارةاإلسالمية بالقاهرة والتابعة لوزارة
الثقافة بتاريخ 0336/13/1م بعنوان :
" روائع الفن اإلسالمى فى العصر
المملوكى ".
 قام بالقاء محاضرة بمكتبة الحضارةاإلسالمية بتاريخ 0313 /10/16م
بعنوان" :القيم الجماليـــــــــة فى جلود
المخطوطات اإليرانية ".
 إلقاء محاضرتين فى الدورةالتدريبية الثانية المتخصصة فى قضايا
المخطوطات " تقدير عمر المخطوط
" التى عقدت خالل الفترة من 09-02
أبريل 0311م فى معهد المخطوطات
العربية التابع للمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم (جامعة الدول
العربية).
* المحاضرة األولى بعنوان :فن
التجليد وأثره فى تقدير عمر المخطوط
* المحاضرة الثانية بعنوان :فن
التصوير وأثره فى تقدير عمر
المخطوط .
 قام بإلقاء محاضرة فى الدورةالتدريبية األولى لفن فهرسة
المخطوطات والتى عقدت بدار الكتب
المصرية والوثائق القومية فى الفترة
من( 02-13فبراير 0310م ) ،وكان
عنوان المحاضرة  " :وصف فنون
المخطوط والتجليد .
تاسعا :اإلشراف لى الرسائف العلمي
واكبحاث :
 { دراسة ألشغال المعادن علىالعمائر بمدينة اإلسكندرية فى القرنين
التاسع عشر والعشرين "دراسة فنية
مقارنة " } ،رسالة دكتوراة ،اإلشراف
مستمر حتى تاريخه .
 السحن اآلدمية من خالل تصاويرالمخطوطات اإليرانية فى العصرين
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التيمورى والصفوى } ،رسالة
ماجستير ،اإلشراف مستمر حتى
تاريخه.
 { رسوم المناظر المائية منذ القرنالسابع وحتى القرن الرابع عشر
الميالديين فى ضوء مجموعة المتحف
القبطى "دراسة آثارية فنية" } ،رسالة
ماجستير ( ،تم المنح ) .
 { عثمان ولونى وأعمالهما الفنية فىمدرسة التصوير العثمانى "دراسة
فنية مقارنة " } ،رسالة ماجستير،
اإلشراف مستمر حتى تاريخه.
 البالطات الخزفية والتحف الخشبيةاإليرانية من خالل تصاوير
المخطوطات فى العصرين التيمورى
والصفوى " دراسة فنية مقارنة مع
التحف الباقية " – رسالة ماجستير ،
اإلشراف مستمر حتى تاريخه.
 { التحف الخزفية والفخارية وأعمالالنسيج منذ القرن (2هـ13-م) وحتى
القرن(13هـ19/م) فى ضوء مجموعة
جديدة بمتحف النوبة بأسوان "دراسة
فنية مقارنة " } ،رسالة ماجستير،
اإلشراف مستمر حتى تاريخه.
 { تأثير األساطير القديمة وزخارفهاعلى الفنون الزخرفية اإلسالمية فى
مصر خالل العصر العثمانى وعصر
األسرة العلوية (1010 - 600هـ
1620- 1211/م }  ،رسالة ماجستير
 ،اإلشراف مستمر حتى تاريخه.

جائزةاالتحاد العام لآلثاريين العرب للتفوق العلمى لشباب اآلثاريين
شروط الجائزة
تم نح جائزة التفوق العلمى لشباب اآلثاريين الذين قمموا أو شارووا بشوف عا ف ومتميز عى أ ماف
جامة ومبتورة عى مجاف لوم اآلثار والترميم والمتاحف وأظهر بوورة بحوثهم وأ مالهم العملي
والعلمي تفرم وتميز ن أقرانهم من شباب اآلثاريين وتخص هذه الجائزة وف شباب اآلثاريين سوا
من اكوامميين اآلثاريين أو من الباحثين عى مجاف لوم اآلثار والمتاحف والترميم العامليين عى
هيئا وموائر اآلثار عى مصر والوطن العربى وللجائزة قيم مالي قمرها ألف جنيم مصرق مةمم
من مروز إحيا التراث والعمارة اإلسالمي أ.م صالح لمعى مصطفى.
م  /لي بن راشم المميلوي:
أوال :البيانا الشخصي :
الجنسية  :عمانى
الوظيفة الحالية  :باحث دراسات
البحوث
أول،دائرة
تاريخية
والدراسات والترجمة ،بوزارة التراث
والثقافة.
ثانيا  :المؤهال العلمي :
دكتوراة في التاريخ القديم – التقدير
العام ممتاز -من جامعة الملك سعود
بالمملكة العربية السعودية 0310م .
 ماجستير في التاريخ القديم – التقديرالعام ممتاز – من جامعة الملك سعود
بالمملكة العربية السعودية 0330م .
 بكالوريوس في اآلثار القديمة –التقدير العام جيد جدا ً  -من جامعة
الملك سعود بالمملكة العربية السعودية
1663م.
ثالثا  :الخبرا العلمي :
 الفترة من 1661/2/9م –1660/2/10م  ،فني آثار بدائرة
اآلثار في وزارة التراث والثقافة.
 الفترة من 1660/2/10م –1660/1/10م ،رئيسا لقسم البعثات
األثرية في دائرة اآلثار.
 الفترة من 1660/1/10م –1669/1/9م ،نائبا لمدير دائرة اآلثار
في وزارة التراث والثقافة.

 الفترة من 1669/1/9م  ،نائبا لمديردائرة القالع والحصون في وزارة
التراث والثقافة.
 الفترة من 0331/ 9/2م ،باحثدراسات تاريخية أول – دائرة البحوث
والدراسات والترجمة.
والمساهما
رابعا :المشاروا
العلمي والعملي :
المشاركة في أعمال التنقيبات التابعة
maison
de1Archaeologieetde1eth
nologie universityofparis I.
والبعثة االيطالية The Italian
institute for Africa and
Oriental
Studies
,
university of Boglonia
المشتركة في موقع رأس الحد األثري.
 -0الفترة من 1660/2/01 -9م،
المشاركة في إجراء تنقيبات أثرية في
حصن بهلى بالتعاون مع الخبير
الفرنسي من البعثة الفرنسية.
 -0الفترة من1660/10/06-11م،
المشاركة مع البعثة الفرنسية والبعثة
اإليطالية المشتركة في أعمال
التنقيبات األثرية في موقع رأس الجنز
األثري.
 -2الفترة من 1662/1/16 -12م،
المشاركة في أعمال التنقيبات األثرية
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في رأس الجنز مع البعثة الفرنسية
والبعثة اإليطالية المشتركة.
-2الفترة من 1662/1/02 1م.
البعثة األلمانية التابعة لمتحف
 Bochumبألمانيا.
والنموا
خامسا:اللةا ا
والمؤتمرا العلمي :
 فى الفترة مابين0330/6/9 -9م،اإلعداد والمشاركة في ورشة العمل
األولى المنعقدة في والية بهلى حول
موضوع تطبيق خطة إدارة حصن
وواحة بهلى بالتعاون مع مركز
التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو
World Heritage Centre
 الفترة من 0330/10/11 -12م،اإلعداد والمشاركة في أعمال الندوة
اإلقليمية حول المحافظة على العمارة
الطينية في الدول العربية والمنعقدة في
مسقط بالتعاون مع مركز التراث
العالمي بمنظمة اليونسكو
World Heritage Centre.
 ،جامعـــة السلطان قابوس  ،ومركز
. Iccrom
 الفترة من 0332/2/09 -02م،المشاركة في أعمال الندوة العلمية
الدولية حول مجان وعالقاتها التجارية
ببالد الرافدين ووادي السند والتي
انعقدت في مسقط.

 الفترة من 0332/9/9 -1م،اإلعداد والمشاركة في أعمال الندوة
التعريفية الثانية لخطة إدارة حصن
وواحة بهلى بالتعاون مع االستشاري
 W.AtknzS.ومركز التراث
لمنظمة
التابع
العالمي
اليونسكو .World Heritage
 Centreوالتي انعقدت في والية
بهلى.
 اإلعداد والمشاركة في ندوة آثارشبه الجزية العربية عبر العصور.
مايو 0339م – مسقط.
 المشاركة في ندوة نحو واقع عربيجديد – التخطيط لمستقبل أفضل.
فبراير 0332م – مسقط .
 المشاركة في ندوة حماية الصناعاتالحرفية العمانية  .فبراير 0332م –
مسقط .
 المشاركة بورقة عمل بعنوان"الصالت الحضارية بين مجان وبالد
الشام خالل األلف الثاني قبل الميالد"
في مؤتمر اآلثار السورية بين الواقع
الطموح ،سبتمبر 0332م – حلب،
الجمهورية العربية السورية.
 اإلعداد والمشاركة في ندوة عمانفي أدبيات الرحالة والجغرافيين.
سبتمبر 0339م – تونس ،الجمهورية
التونسية.
 المشاركة بورقة عمل بعنوان "تأثيرات مصرية في أرض مجان "،
في المؤتمر التاسع لإلتحاد العام
لآلثاريين العرب  ،نوفمبر 0339م –
القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
 المشاركة بورقة عمل بعنوان"التعاون الخليجي ألمغاربي في ترميم
المباني األثرية  ،أضواء على
التجربتين المغربية والتونسية في
سلطنة عمان " في المؤتمر الخليجي
ألمغاربي الثالث أكتوبر 0331م فاس
 المملكة المغربية. المشاركة في المؤتمر العاشر إلتحاداآلثاريين العرب  ،نوفمبر 0331م
القاهرة جمهورية مصر العربية.
 المشاركة في اللقاء العلمي الخامسلجمعية التاريخ واآلثار بدول المجلس

التعاون لدول الخليج العربية .ابريل
0330م – الدوحة  -دولة قطر.
 المشاركة في اللقاء العلمي السابعللجمعية التاريخية السعودية .ابريل
0332م – الرياض ،المملكة العربية
السعودية.
 المشاركة في اللقاء العلمي الثامنللجمعية التاريخية السعودية .ابريل
0332م – مكة المكرمة ،المملكة
العربية السعودية .
 المشاركة في اللقاء العلمي السادسلجمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية .مايو
0332م – الكويت  -دولة الكويت.
 المشاركة بورقة عمل بعنوان"الصالت الحضارية بين مجان
ومراكز الحضارة في وادي
السند(الهند وباكستان) وعيالم (إيران)
خالل األلفين الرابع والثالث قبل
الميالد"
في اللقاء العلمي التاسع للجمعية
التاريخية السعودية ،مارس 0339م –
اإلحساء -المملكة العربية السعودية.
 المشاركة في اللقاء العلمي السابعلجمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية .ابريل
0339م – المنامة  -مملكة البحرين.
 المشاركة بورقة عمل بعنوان"بدايات التواصل الحضاري بين
المجتمعات الخليجية وبالد الرافدين"
فترة العُبيد نموذجا ً" في الملتقى
التاريخي واآلثاري الثاني ديسمبر
0339م  ،جامعة السلطان قابوس ،
مسقط.
 المشاركة بورقة عمل بعنوان"شواهد
العمارة الدينية في عمان خالل فترة
األلف الثالث قبل الميالد .تأمالت في
الحياة الدينية" في اللقاء العلمي العاشر
لجمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية .مارس
0336م – أبو ظبي – اإلمارات
العربية المتحدة.
 المشاركة في 29اللقاء العلمي التاسع
للجمعية التاريخية السعودية .مايو

أبها-

المملكة

العربية

0336م
السعودية.
 المشاركة في الندوة العالمية لعالقاتالجزيرة العربية بالعالمين اليوناني
والبيزنطي( القرن الخامس ق.م –
القرن العشر الميالدي) ديسمبر
 ،0313الرياض ،المملكة العربية
السعودية.
 المشاركة في أعمال اللقاء العلميلجمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية .ابريل
0311م .الرياض -المملكة العربية
السعودية.
 المشاركة في أعمال اللقاء العلميلجمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
ابريل0310م .مسقط -سلطنة عمان.
 المشاركة في أعمال اللقاء العلميلجمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية .ابريل
0310م .الدوحة -دولة قطر.
 المشاركة بورقة عمل في أعمالالندوة الدولية األولى "الكويت عبر
العصور من خالل الشواهد األثرية
والمصادر التاريخية " مارس
0312م ،دولة الكويت.
 المشاركة في أعمال اللقاء العلميلجمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية .ابريل
0312م ،الكويت -دولة الكويت.
 المشاركة بورقة عمل بعنوان "سفينةاأللف الثالث قبل الميالد في مجان"
في ندوة الموانئ البحرية والتجارة
القديمة في الخليج العربي من خالل
المكتشفات
األثرية .ابريل 0312م .مسقط –
سلطنة عمان.
سامسا  :اللجان :
 عضو لجنة إدارة وحماية حصنوواحة بهلى والذي تشرف عليه
المنظمة العالمية للتربية والثقافة
والعلوم
(اليونسكو)).unescoسابقا ً).
 عضو الفريق الفني المشكل للبت فيقضايا طلبات التعمير والتغير
الديموغرافي في واحة بهلى(.سابقا ً).

 عضو اللجنة العلمية لإلعدادللموسوعة العمانية الشاملة(.سابقا ً).
 عضو اللجنة العلمية العمانيةاإليرانية(.سابقا ً).
 عضو اللجنة الوطنية إلعداد قائمةوطنية للتراث الثقافي والطبيعي(سابقا ً)
 عضو الجمعية التاريخية العمانية. عضو الجمعية التاريخية السعودية. عضو الجمعية اآلثارية السعودية. عضو جمعية التاريخ واآلثار بدولمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عضو اإلتحاد العام لآلثاريين العرب
– القاهرة(.مندوب سلطنة عمان لدى
اإلتحاد).
 عضو إتحاد المؤرخين العرب. عضــــو إتحاد اآلثاريين العرب –دمشق.
 عضـــو المركز األكاديمي للثقافــــةوالدراسات المغاربية والشرق أوسطية
والخليجية – فاس.
سابعا :المساهما البحثي :
ّ
 مجلة أدوماتو (آثارية محكمه ) بحثبعنوان "الصالت الحضارية بين إقليم
عمان والمراكز الحضارية المجاورة
خالل األلفين الرابع والثالث قبل
الميالد" العدد ،10يناير 0339م.
 سلسلة المداوالت العلمية المح ّكمةللقاء العلمي السنوي السابع لجمعية
التاريخ واآلثار بحث بعنوان "الصالت
الحضارية المبكرة بين منطقة الخليج
وبالد الرافدين ،ثقافة العبيد
نموذجا"فبراير 0331م.
 كتاب بعنوان " ثقافة جمدة نصر فيإقليم عمان " الناشر وزارة التراث
والثقافة – سلطنة عمان 0331 -م.
 المجلة العربية للثقافة  ،بحث بعنوان"التحصينات الدفاعية في عمان -نظرة
في الموروث الحضاري" تصدر عن
المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم ،المجلد( )09العدد( )23عام
 0331م ،الجمهورية التونسية.
 السجل العلمي للقاء العلمي التاسعللجمعية التاريخية السعودية بحث
بعنوان "الصالت الحضارية بين
مجان ومراكز الحضارة في

وادي السند (الهند وباكستان) وعيالم
(إيران) خالل "األلفين الرابع والثالث
قبل الميالد " وزارة التعليم العالي،
جامعة الملك فيصل ،مارس .0339
 دول الخليج والمغرب العربيينالواقع
الدولية-
والمتغيرات
العلمي
المؤتمر
واآلفاق.بحوث
الخليجي ألمغاربي الثالث بحث
بعنوان"التعاون الخليجي ألمغاربي في
ترميم المباني األثرية  ،أضواء على
التجربتين المغربية والتونسية في
سلطنة عمان"دارة الملك عبد
العزيز1203.هـ 0336 -م ،الرياض.
 مجلة الدارة بحث بعنوان" طرقالتجارة في مجان خالل األلفين الثالث
والثاني قبل الميالد" العدد االول،السنة
1202 ،06هـ 0310 -م.
 كتاب تحت الطبع بعنوان " دراساتفي تاريخ عمان الحضاري ".
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ثانيا  :جائزة االتحاد للجدارة العلمية
وف از بها
*أ.د .صــالح زىك

مرص

:

جامعة الزهر
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شروط الجائزة
تمنح جائزة الجدارة العلمية من قبل االتحاد العام لآلثاريين العرب للشخصيات العلمية البارزة فى
مجال علوم اآلثار والمتاحف والترميم وممن ساهموابدراساتهم وبحوثهم ومدرستهم العلمية فى رفع
مستوى الدراسات اآلثارية والمتحفية والوعى بقيمة اآلثار والتراث القومى فى بلدانهم الذين اسسوا
وساهموا فى إنشاء مشروعات بحثية كبيرة أو ممن كشفوا عن مواقع أثرية جديدة من خالل أعمال
التنقيب أو من اسسوا أو ساهموا فى أنشاء متاحف قومية متخصصة أو من حافظوا على صيانة
التراث الثقافى ووضع القوانين أو ممن ساهموا فى إعدادهم من أجل الحفاظ على اآلثار والتراث
الثقافى أو الذين قدموا أعماال جليلة متطورة فى مجاالت خدمة اآلثار والتراث كان لها أثرها
اإليجابى على أنماء الوعى لدى شعوبهم .
أ.م صالح زوى سعيم .
البريد اإللكترونى :
salahzakysaid@gmail.co
m
أوال  :المرجا العلمي :
دكتوراة فى العمارة عام 1692م
من كلية العمارة  -الجامعة
الكاثوليكية األمريكية بواشنجتون
دى سى الواليات المتحدة األمريكية.
التخصص  :العمارة .
ماجستير العمارة عام 1691م من
كلية العمارة – جامعة كورنيل
بالواليات المتحدة األمريكية.
التخصص  :العمارة.
بكالريوس الهندســـة المعماريــة
عام 1629م من قسم العمارة بكلية
الهندسة جامعة القاهرة.
التخصص  :عمارة.
المناصب العلمي :
المهام العلمي بالخارج :
 عضو مجلس إدارة اإلتحاد الدولىللمعماريين ممثال لمصر وأفريقيا
من عام 1692م وحتى عام
1662م.
ومنها :النائب األول لرئيس اإلتحاد
1666-1662م
للمعماريين- 0336
الدولى التاريخية
أ -القاهرة
حيث .ساهم فى اإلعداد لمؤتمرات
0313م
للمعماريين
الدولى
اإلتحاد
ب -المعــــــــادى 0313م .
ج -جاردن سـيتى 0313م .
د -مصر الجديدة 0311م .
هـ -مدينة حلــوان 0311م .
 -0عضو فى الجمعيات والمجالس

فى شيكاغـــوعام 1662م،
وفى مونتلاير بكنـــدا عام1661م،
وفى بكين بالصين عام 1666م.
 مقرر مجموعــة عمـــل التراثالمعمارى بأفريقيا لإلتحاد الدولى
للمعماريين 1666-1662م ،حيث تم
من خالل هذه المجموعة تنظيم عدة
مؤتمرات فى القاهرة وفى اروشا
بتنزانيا وفى كينيا.
والتى اهتمت بطرح أساليب التعامل
مع المناطق والمبانى التاريخية
والتراث المعمارى فى أفريقيا وإصدار
توصيات بشأنها وعقد ندوات
متخصصة بشأن هذا الموضوع فى
المؤتمرات الدولية لإلتحاد الدولى
للمعماريين.
المناصب العلمي بالماخف :
 -1قام بتكليف من وزير الثقافة
بتأسيس والتنظيم واإلشـراف على
مركز الدراسات والتنمية للقاهرة
التاريخية فى 0330- 0331م والتابع
لوزارة الثقافة وقد قام باإلشراف على
المركز الذى أعد عدة دراسات لتطوير
القاهرة التاريخية ومنها :
وشارع المعز لدين
منطقة
الحاكموث
جامعللبحــــ
المركزالقـــومي
الجمالية
منطقه شمال
هللا و
قسم.بحوث
والجنائيـــة –
اإلجتماعيـــة
والمدن شارع
الحضرية بمنطقة
مخطط لإلرتقاء
الجديدة
المجتمعات
األزهر ومنطقة ميدان الحسين ومنطقة
1660م.
أ.د .صالح زكى سعيد32
د .علية عبد الهادى
 -0بيوت أحياء القاهرة القديمة فى
القرن التاسع عشر " أ.د صالح زكى

ميدان األوبرا وميدان العتبة.
مخطط لإلرتقاء بمنطقه ميدان األوبراوالقبه .
 تكوين قاعدة بيانات عن أحياء القاهرةالمعلومات
التاريخية بأسلوب نظم
الجعرافية . GIS
 رفع وتسجيل مجموعة من البيوتالتراثية فى منطقة شمال الجمالية تمهيدا
للبدء فى مشروع لترميمها وإعادة
تأهليها.
 -0مستشار للجهاز القومى للتنسيق
الحضارى -:
رئيس لجنة المبانى والمناطق التراثية
بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى منذ
عام 0332م حيث شارك من خالله فيما
يلى :
إعداد دليل التعامل مع المبانى والمناطق
التراثية الصادر عن الجهاز القومى
للتنسيق الحضارى فى عام 0336م.
رئيس لجان حصر المبانى التراثية ذات
القيمة المعمارية والعمرانية  ،فى منطقة
جنوب القاهرة شاملة حى السيدة زينب
والخليفة ومصر القديمة وكذلك رئيس
لجنة حصر المبانى التراثية فى مدينة
مهنة المعادى
حلوان وحى
العمارة " .ندوة عن
 تنظيمالمجلس فى
شتراطات المبانى
إ
إعداد
فى
شارك
تطوير التعليم المعمارى"،
المتميزة بالقاهرة
للثقافةالتراثية
المناطق
1690م.
األعلى
-The education of the
architect, the conference of
the International Union of
Architects, Cairo, 1985.
& -The future of Architecture

األخضر
األخضر

السياحية
1612م

ومعرض
رية عام
التجارية

والفورق

كذلك من خالل كونه لفترة طويلة
مندوبا لمصر وأفريقيا فى اإلتحاد
الدولى للمعماريين ورئيسا للجنة التراث
المعمارى فى أفريقيا  .حيث ساهم فى
تأسيس قسم العمارة بكلية الهندسة
جامعة األزهر .وكذلك قسم العمارة فى
جامعة مصر الدولية وخالل هذه الفترة
كان عضوا بلجنة العمارة بالمجلس
األعلى للثقافة.
ومن هذا اإلحتكاك والممارسة لواقع
العمارة المصرية وأيضا من خالل
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Architecture, Palma Di
Mallorca, 1992.
-The 19th Century Old Cairo
Houses “paper presented to
the International Congress
of Architects, Chicago,
1993.
-Why architectural
heritage
34
work group? Paper for
international Symposium
on Architectural heritage

والذى تم تطبيقه لتسجيل المبانى ذات
القيمة التراثية تمهيدا للحفاظ عليها من
قبل الدولة كجزء من مهام الجهاز
القومى للتنسيق الحضارى الذى
تأسس عام 0332م .
 الجهاز الةومى للتنسيق الحضارق :قام من خالل كونه رئيسا ً للجنة
المبانى والمناطق التراثية بالجهاز
القومى للتنسيق الحضارى بالمشاركة
فى وضع دليل التعامل مع المبانى
والمناطق التراثية بهدف تسجيلها
وعدم هدمها والقيام بصيانتها
وترميمها سواء من قبل المالك أو
الدولة  .وكذلك دليل حدود وأسس
الحفاظ على منطقتى القاهرة التاريخية
والخديوية ذات القيمة المتميزة.
وقد صدرت الدالئل بعد اعتمادها من
اللجنة العليا للتنمية والتخطيط
العمرانى برئاسة رئيس مجلس
الوزراء فى 0313م .
 تسجيف وتصنيف المبانى التراثي :رأس بعض لجان تسجيل المبانى
التراثية ذات القيمة المعمارية الفنية
حيث قامت هذه اللجان بتسجيل
المبانى ذات القيمة المعمارية
والتراثية فى مناطق جنوب القاهرة
شاملة حى السيدة زينب والخليفة
ومصر القديمة وفى المعادى ومدينة
حلوان  ،وقد قامت هذه اللجان
بتسجيل وتصنيف حوالى 1233
مبنى فى كارت لكل منها بصورة
المبنى وموقعه وأسباب الحفاظ عليه
فى الفترة من 0339م إلى0311م.
 مروز المراسا والتنمي للةاهرةالتاريخي بوزارة الثةاع :
قام بتكليف من وزير الثقافة
بالمساهمة فى تأسيس مركز
الدراسات والتنمية للقاهرة التاريخية
بوزارة الثقافة بهدف إعداد الدراسات
والمشروعات التى يمكن تنفيذها
تباعا ً للحفاظ على القاهرة
التاريخية وقد قام المركز بإعداد
الدراسات المطلوبة فى الفترة من
0331م إلى 0330م ومنها :

 إعداد قاعدة بيانات ألحياء القاهرةالتاريخية بأسلوب نظم المعلومات
الجغرافية  GISإلستعمال هذه البيانات
عند إعداد مشروعات تطوير أحياء
القاهرة التاريخية .
 إعداد الدراسات و مشروعات لتأهيلوالحفاظ على بعض األحياء الهامة
بالقاهرة التاريخية ومنها منطقة جامع
الحاكم ومنطقة شارع األزهر والحسين
والعتبة واألوبرا.
 مروز الةاهرة للحفاظ العمرانىCairo Conservation Center :
قام بالمساهمة فى إنشاء مركز القاهرة
للحفاظ العمرانى بمحافظة القاهرة
بهدف تطوير والحفاظ على البيئة
العمرانية بالقاهرة بوجه عام وبوجه
خاص للمساعدة فى الحفاظ على
القاهرة التاريخية 0313م .
 مشروع ترميم البيو بمسا مةاكهالى بتمويف مروز البحوث اكمريوى
بالةاهرة :
حيث قام بتكليف من مركز البحوث
األمريكى بالقاهرة وبإشراف المجلس
األعلى لآلثار بالمرحلة األولى العاجلة
لترميم بيت الرزاز بحى الدرب األحمر
بالقاهرة عام 0333م .
كما قام بترميم عدد  9بيوت فى
شارع المحجر بحى الدرب األحمر
بمساعدة األهالى من معهد جوته
بالقاهرة عام 1661م ،وتم بتمويل من
مركز البحوث األمريكى فى الفترة من
 0333إلى 0332م .
وقد ساهمت هذه التجربة فى إعداد
نموذج ألسلوب التعاون بين المنظمات
المدنية والسكان فى إعادة تأهيل
وترميم المساكن التراثية بالقاهرة
التاريخية  .وقد صدر عن هذا
المشروع كتاب " بيوت القرن التاسع
عشر بأحياء القاهرة القديمة " – من
إصدار المجلس األعلى للثقافة.
عى مجاف تحويم المسابةا المعماري
المولي :
المعمارية المفتوحة التى
 -1المسابقة 35
نظمها اإلتحاد الدولى للمعماريين

عن تطوير قلب مدينة بوخارست
برومانيا عام 1662م .
 -0محكم بصفته النائب األول لإلتحاد
الدولى للمعماريين لمسابقة " العمــــارة
والتغلب على الفقـــــر" والتى تم
بواسطة األمم المتحدة
تنظيمها
واإلتحاد الدولى للمعماريين فى
1669م ،حيث تقدم فيها عدد 002
مشروع من مختلف الدول 1669م.
&Architecture
the
Eradication of Poverty United
Nations Benedicts Awards.
 -0المسابقة المعمارية لطالب العمارة
الدولى
اإلتحاد
مؤتمر
فى
للمعمــــاريين بالصين عـــام 1666م ،
وفــــى اسطنبول 1669م .
 -2المشاركة كنائب أول لإلتحاد
الدولى للمعماريين فى لجنة تحكيم
الجوائزالتى منحها اإلتحاد الدولى
للمعماريين فى المؤتمر الدولى المنعقد
فى بكين يونيو 1666م  .والتى فاز
فيها عن أفريقيا مجموعه طالب فى
جامعة مصر الدولية
 -2تحكيم المسابقة الدولية للنصب
التذكارى عن موضوع تحرير العبيد
فى جزيرة جورى بالسنغال وقد شارك
فى لجنة التحكيم ممثال لإلتحاد الدولى
للمعماريين و مقررا للجنة التحكيم
1666م " .نفذ مشروع أخر من
تصميم رئيس السنغال ".
 -9مشروع المتحف المصرى الكبير،
بهضبة األهرام بالجيزة والذى نظمه
اإلتحاد الدولى للمعماريين لوزراة
الثقافة بمصر ،عام 0330م.
وقد تقدم للمرحله األولى للمسابقة
حوالى  12متسابق وتم اختيار 0
مشروع لدخــول المرحلة الثانيــة –
"جارى تنفيذ المرحلة األخيرة من
المسابقة 0311م ".
 -1محكم لمشروع تطوير أرض
المعارض وهى مسابقة دولية محدودة
أبريل 0336م لتصميم أرض
المعارض بالقاهرة  " ،لم يبدأ تنفيذ

أرض المعارض بالقاهرة  " ،لم يبدأ
تنفيذ المشروع " .
 -9محكم لمشروع تطوير وسط
القاهرة "القاهرة الخديوية " مسابقة
محدودة نظمتها هيئة التخطيط
العمرانى تقدم لها شركات عالمية
بالمشاركة مع مكاتب مصرية
0313م "لم يتم التنفيذ حتى
0311م" .
مشرو ا الترميم وإ امة تأهيــــف
المبانى والمواقع :
 ترميم وإعادة تأهيل بلوك مكونمن  6بيوت تراثية من القرن التاسع
عشر فى القاهرة التاريخية بشارع
المحجر وباب الوزير – تمويل
معهد البحوث األمريكى بالقاهرة –
0332 -1666م،
تكلفة المشروع  2مليون جنيه.
 ترميم المرحلة األولى فى بيتالرزاز من القرن الـ  – 19تمويل
معهد البحوث األمريكى بالقاهرة
0331م .
تسجيل المبانى ذات القيمة بمناطق:القاهرة التاريخية – الزمالك –
جاردن سيتى – مصر القديمة –
السيدة زينب – الخليفة – حلوان –
المعادى بمحافظة القاهرة ومحافظة
حلوان 0336- 0332م .
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ثالثا  :جائزة االتحاد التقديرية
وف از بها :

مرص جامعة السكندرية

أ.د عزت زيك قادوس
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جائزةاالتحاد العام لآلثاريين العرب التقديرية
شروط الجائزة
تمنح جائزة االتحام التةميري للهيئا والمؤسسا العامل عى مجاف التراث الثةاعى أو اإل المى أو
المراوز البحثي المعني باآلثار و البحوث ذا الصل بعلوم اآلثار  ،ووذلك للشخصيا التى تةمم
مال جليال متميزا عى خمم التراث اإلنسانى  ،ووان لمؤلفاتهم وبحوثهم ومشرو اتهم أثر بارز عى
حماي اآلثار والتراث الةومى وصيانتم من التلف ووذلك وف من قمم مال جليال متميزا سا م لى
وقف اإل تما لى التراث الحضارق وحفظ لنا حةوقم وحرمتم من الطمس والضياع  ،ووذلك وف
لى نشر الو ى
من بر بةلمم مماععا ن اآلثار والتراث اإلنساني ووان مواقف محمومة سا م
بالةضاي اكثري الوبرق
:

زوي حامم قاموس
م /ز
أوال :البيانا الشخصي :
الجنسية  :مصرى
ثانيا  :المؤهال العلمي :
 -1دكتوراة الفلسفة في اآلثار اليونانية
والرومانية من جامعة ترير بألمانيا
الغربية عام 1692م بمرتبة الشرف
األولي TRIER.
 -0ليسانس اآلثار من قسم الدراسات
اليونانية والرومانية – كلية اآلداب عام
1612م بتقدير عام جيد جداً ( األول
علي الدفعة) .
الوظائف األكاديمية :
* أستاذ األثار اليونانية والرومانية
بجامعةاإل سكندرية منذ عام 5991م.
* رئي س قسم اآلثار والدراسا ت
اليونانية والرومانية .
* عميد المعهد العالي للسياحة والفناق
باإلسكندرية.
* المدير التنفيذ ي لمعهد البحو ث
والدراسا ت القبطية – جامعة
اإلسكندرية .
* رئي ساللجنةالعلميةبمكتبة
اإلسكندرية .
عضويات الهيئات العلمية :
* نائ ب رئي س مجل س إدارة الجمعية
الم صرية أل صدقاء مكتبة اإل سكندرية *
ع ضولجنةالنشرالعلميبوزارة
اآلثار .

* ع ضو مجل س إدارة مركز الدراسا ت
البردية والنقو ش – جامعة عين شم س
* سكرتير عام جمعيةاآلثار
باإلسكندرية
* ع ضو لجنة اآلثار بالمجل س األعلي
للثقافة .
* ع ضو محكم للجوائز التقديرية
للدولة.
* محكم خارجيلمرحلة
الدكتوارة في جامعةأك س – مرسيليا –
فرنسا .
* محكم خارجي لمرحلة الدكتوراة في
جامعة غرناطةبأسبانيا.
* محكم خارجي لمرحلة الدكتوراة
بجامعةالملك سعود –الريا ض.
* ع ضو مجل س إدارة جمعية علماء
البرد ي .
* ع ضو مجل س إدارة الجمعية
اليونانية
للدراسا ت
الم صرية
والرومانية .
* ع ضولجنها ختبارا تالمرشدين
السياحيينبوزارةالسياحة.
* ع ضو مجل س إدارة المتح ف اليوناني
الرومانيباإلسكندرية.
* ع ضو مجل س إدارة المتح ف
الم صر يبالقاهرة .

38

* ع ضو م جل س إدارة إتحاد اآلثريين
العر ب.
* ع ضو الجمعية العلمية للكتا ب في
دارمشتا تبألمانياالغربية.
* ع ضوإتحادالمؤرخينالعر ب.
* ع ضو اللجنة العلمية لمتح ف
الح ضارةالم صرية.
* ع ضو اللجنة الدائمة لترقية األساتذه
واألساتذةالمساعدين.
* ع ضو اللجنة الدائمة لآلثار الم صرية
بوزارةاآلثار.
* ع ضو المدرسة العليا لآلثار بوزارة
الدولةلآلثار.
*ع ضو مجل س إدارة المتح ف القبطي
بالقاهرة.
* ع ضو موسوعة العائلة المقدسة
بالهيئةاإلنجيلية.
*نائ ب رئي س جمعيةاإلدارةالعليا .
اإلنجازات العلمية :
* شارك في العديد من المؤتمرا ت
والندوا تالمحلية واإلقليمية والدولية.
* شارك في حفائر عديدة بم صر
والعالمالعربي وألمانيا.
* ال ف  23مؤلفاً في اآلثار اليونانية
والرومانية والقبطية
ً
* نشر أكثر من  07بحثا في مجال
اآلثاراليونانية والرومانية والقبطية.

* أشر ف وناق ش  70رسالة ماجستير
–  23رسالة دكتوراة.
ً
* قامبت حكيمأكثر من 537بحثا في
المجال ت العلمية المحلية واإلقليمية
والدولية.
*المؤلفات العلمية :
* كتالوج العمال ت القديمة في مؤسسة
النقدالسعود يبالريا ض 5991م.
* كتا ب بعنوان " آثار اإلسكندرية
القديمة "،اإلسكندرية ،3777 ،5997
3771 ، 3775م.
* كتا ب بعنوان آثار العالم العربي في
الع صرين اليوناني والروماني ،القسم
اآلسيو ي ،اإلسكندرية 3777 ،5999
3771 ،م.
* كتا ب بعنوان " العمال ت اليونانية
والهللينستية " اإلسكندرية ،5999
3772 ، 3775 ،3777م.
* مجلد " المسكوكا ت القديمة " في
قرية الفاو بجامعة الملك سعود قسم
اآلثار والمتاح ف،الريا ض5999 ،م.
* كتا ب بعنوان " المدخل الى علم
اآلثار "،اإلسكندرية  5999م.
* كتا ب بعنوان "اآلثار والفنون
،3777
القبطية " ،اإلسكندرية،
3775م.
* كتا ب بعنوان "آثار م صر في
الع صرين اليوناني الروماني "،
اإلسكندرية 3771، 3773 ، 3777م
* كتا ببعنوان "تاريخ عامالفنون "
،اإلسكندرية 3775م.
* كتا ب بعنوان "فنون اإلسكندرية
القديمة " ،اإلسكندرية ، 3775
3772م.
*كتا ب بعنوان " تاريخ الفن في م صر
اليونانية الرومانية "  ،اإلسكندرية
3773م.
*كتا ببعنوان "اآلثارالقبطية و
البيزنطية " ،اإلسكندرية 3773م.
*كتا ب بعنوان " أثار العالم العربي في
الع صرين اليوناني والروماني "القسم
األفريقي " ،اإلسكندرية 3772م.
3771م.

* كتا ب بعنوان "علم الحفائر وفن
المتاح ف "  ،اإلسكندرية 3772م،
3771م.
* كتا ب بعنوان "العمارةالهللينستية " ،
اإلسكندرية 3772م.
* كتا ب بعنوان "مواقع أثرية من
الع صرين اليونانى والرومانى "3771،
3771 /م.
*كتا ببعنوان " قراءا تأثرية عن
م صرالرومانية "  3771م.
* كتا ب بعنوان " قراءا ت أثرية عن
هيال س وروما " 3771 ،م.
* كتا ب بعنوان " فنون م صرية
وقبطية " ،اإلسكندرية 3777م.
* مجلد بعنوان " عمال ت قرية الفاو "،
جامعة الملك سعود -الريا ض،
3777م.
* كتالوج متح ف كلية اآلدا ب – قسم
اآلثار والمتاح ف – جامعةالملك سعود
الخا ص بالعمال ت القديمة مجموعة
سمو األمير سلطان بن عبد العزيز آل
سعود 3777م.
* كتا ب بعنوان " الفخار اليوناني
والهلينستي "  ،دار المعرفة الجامعية
3777م.
* كتا ب بعنوان " العمارة اليونانية " ،
منشأةالمعار ف ،م.3777
* كتا ب بعنوان " فنون م صرية وقبطية
"  ،دارالمعرفةالجامعية3777 ،م.
* كتا ببعنوان "المدخلالى علم
اآلثار " ،اإلسكندرية  3779م.
* كتا ب بعنوان " مواقع أثرية غر ب
الدلتا " ،ا إل سكندرية3757 ،م .
* كتا ب بعنوان " علم المتاح ف "،
االسكندرية 3757 ،م .
*كتا ب بعنوان " مواقع أثرية غر ب
الدلتا " ،اإل سكندرية  3757 ،م.
* كتا ببعنوان " مدخلإلى علم
اآلثار " ،أبريل  3757م.
*كتا ببعنوان " مباد ىء صيانة وترميم
األثار "  ،مار س  3755م.
*كتا ب بعنوان " مقدمة فى علم اآلثار "
 ،مار س  3753م.
*كتا ب بعنوان " ح ضارة اإل سكندرية "
،يناير  3752م.
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*كتا ب بعنوان " مواقع أثرية من
اإلسكندرية والبحيرة "،يناير  3752م.
*سجل األعمال الميدانية :
* المشاركة فى حفائر كلية اآلدا ب-
جامعة اإلسكندرية فى موقع القن صلية
البريطانيةاألعوام 5901 – 5901
*المشاركة فى حفائر كليةاآلدا ب-
جامعة اإلسكندرية فى األعوام 5900
5907م بمنطقة ماريا غر ب مريوط ،واكتشا ف مدينة ماريااآلثارية .
*المشاركة فى حفائر المتح ف الوطنى
بمدينة ترير بألمانيا الغربية
عام 5909 – 5907م
* المشاركة فى حفائر كلية اآلدا ب -
جامعة طنطا فى ا ألعوام 5979م-
5997م .فى مدينة بوتو( تلالفراعين)
بمحافظة كفرالشيخ .
* المشاركة فى حفائر كلية اآلدا ب -
جامعةالملك سعود بالريا ض فى منطقة
"الفاو " فيمابين  5991 – 5993م.
* المشاركة فى حفائر كلية اآلدا ب -
قسم اآلثار والمتاح ف  -جامعة الملك
سعـود بالريا ض فى منطقـة "الربـذة "
بالمملكة العربية السعوديـة فيما بين
 5991 – 5991م .
* ع ضو بعثة التنقي ب عن اآلثار
الغارقة فى منطقةأمالرخمبمرسى
مطروح معالمعهدالبحر ىاألمريكى
عام 5997م.
* ع ضو استشار ي أكاديمى فى البعثة
الفرنسية للتنقي ب عن اآلثار الغارقة فى
الميناء الشرقى باإلسكندرية عام
5999 -5997م.
* اإل شرا ف على أعمال المسح األثر ي
بالساحل الشمالي من سيد ي كرير حتى
مدينةالحمام من  3779-3777م .
* ع ضو لجنة موسوعة فسيفساء م صر
 3777 /0/32م.
* ع ضو فى و ضع سيناريو متح ف
الط ب ( ق صر السكاكينى )
3777/7/1م.
*ع ضو لجنة هيئة اليونيسكو فى و ضع
سيناريو متح ف اآلثار الغارقة بالميناء
الشرقىباألسكندرية عام  3757م.

*المشاركة فى حفائر وزارة اآلثار فى * رشحته جامعة اإل سكندرية لنيل
عمارا ت الشرطة بكوم الدكة جائزةالدولةللتفوق عام 3771م.
* ح صل علي درع جامعة عين شم س
باإلسكندرية  3755م.
*المشاركة فى حفائر وزارةاآلثار فى لعام  3752م.
قسمالعطارينبكومالدكة  3755م
*رئي سلجنة جرد متح فالمجوهرا ت
الملكيةباإلسكندرية  3755م .
التحكيم العلمي:
* حكم العديد من األبحا ث في مجلة
كليةاآلدا ب  -جامعةاألردن.
* حكم العديد من األبحا ث في مجلة
كليةاآلدا ب – جامعةاإلسكندرية.
* حكم العديد من األبحا ث في مجلة
الع صور –بالمملكةالعربيةالسعودية.
* حكم العديد من األبحا ث في مجلة
كندهبجامعةالملك سعودبالريا ض.
* حكم العديد من األبحا ث في مجلة
دراسا ت في علم اآلثار والترا ث التي
ت صدرها الجمعية السعودية للدراسا ت
األثريةبالريا ض.
* حكم العديد من األبحا ث في مجلة
كليةاآلدا ب جامعةبيرو تالعربية.
* حكم العديد من األبحا ث في كلية
الفنونالجميلة  -جامعة حلوان.
* تحكيم إنتاج علمي للترقية إلى درجة
األستاذية بجامعة أم القر ى بمكة
المكرمة بالمملكةالعربيةالسعودية.
* تحكيمإنتاج علميللترقيةإلى درجة
أستاذيةبجامعةالزيتونةاألردنية.
* تحكيم إنتاج علمي للترقية إلى درجة
األستاذية بجامعة الملك سعود –
الريا ضبالمملكةالعربيةالسعودية .
* ع ضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية
األساتذة واألساتذة المساعدين بالمجل س
األعلى للجامعا ت فى تخ ص ص
"الدراسا تاليونانية والرومانية " .
*الجوائز :
* ح صل علي جائزة مؤسسة األهرام
لعام 3777م عن كتا ب آثار م صر في
الع صريناليوناني والروماني.
* ح صل علي جائزة مؤسسة األهرام
3775م عن كتا ب فنون اإلسكندرية
القديمة.
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رابع ا:
جائزة درع األتح اد
وف ازت بها:
مصر

أ.د /أمال أحمد حسن العمرى
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جامعة القاهرة

جائزة درع األتحاد العام ألثارين العرب
أ.د .أمال أحمد حسن العمرى
أ.م.أماف أحمم حسن العمرق:
البيانا الشخصي :
v
تاريخ الميالم 1601 - 2 – 09 :م.
:
اإللوتروني
البريم
amalelemary@gmail.com
الوظيفة :أستاذ اآلثار اإلسالمية المتفرغ
بكلية اآلثار جامعة القاهرة.
التخصص العام :اآلثار اإلسالمية
التخصص الدقيق  :العمارة اإلسالمية.
المرجا العلمي :
 ماجستير فى اآلثار األسالمية بعنوانالشماعد المملوكية فى العصر العربى.
تاريخ الحصول
اكتوبر 1692
على الدرجة:
 دكتوراه فى اآلثار كلية اآلداب بعنوان:المنشآت التجارية فى مصر فى العصر
المملوكى من كلية اآلثار جامعة القاهرة ،
تاريخ الحصول على الدرجة– 10 -0 :
.1612
 ليسانس آثار إسالمية عام 1626م.الوظائف اكواميمي :
 أستاذ اآلثار اإلسالمية المتفرغ بكليةاآلثار جامعة القاهرة من 1661م حتى
اآلن.
 وكيل كلية اآلثار جامعة القاهرة من1669-1660م.
 ممثل كلية اآلثار فى عضوية مجلسشؤون خدمة المجتمع وشؤون البيئة
 أستاذ مساعد بكلية اآلثار جامعة القاهرةمن  1691حتى 1696م.
 مدرس بكلية اآلثار جامعة القاهرة من1691 -1612
 مدرس مساعد بالمعهد العالى للسياحة من.1612-1612
 معيد بالمعهد العالى للسياحة من -16101610م.

الجوائز العلمي :
 جائزة التفوق العلمى من الرئيسالراحل جمال عبد الناصر عام 1693م.
 المشرو ا العلمي : مشروع ترميم جامع عمرو بن العاص مشروع متحف النوبة.بيان بالرسائف التي أشرع
بولي اآلثار – جامع الةاهرة

ليها وناقشتها

اوال رسائف الماجستير
 سكة فلسطين من الفتح حتى قدومالصليبين 1690،
 المحاريب الرخامية في قاهرة المماليكالبحرية 1690 ،
 االسبلة التركية في مصر العثمانية1690،
 الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر فيالعصر التركي 1690،
 الفنون الشعبية في مصر اإلسالمية كليةاآلثار – جامعة القاهرة 1692
 اشغال الخشب في العمائر الدينية العثمانيةبمدينة القاهرة – دراسة أثرية فنية 1692 ،
 منشأة األمير قجماس االسحاتي – دراسةأثرية معمارية 1692،
 المبخرة في مصر اإلسالمية – دراسةحضارية وأثرية 1692،
 منشآت جمال الدين الذهبي المعماري –دراسة أثرية وثائقية 1661،
 دراسة أثية للعناصر الزخرفية واألساليبالصناعية على المنحوتات الحجرية
والرخامية بالمتحف القبطي بالقاهرة من
القرن الخامس الميالدي حتى متصف القرن
الثاني عشر الميالدي 1660،
 اشغال المعادن في القاهرة العثمانية فيضوء مجموعات متاحف القاهرة وعمائرها
االثرية 1662،
 تصاوير قصة يوسف وزليخا في مدارس 42والتركية المغولية الهندية
التصوير اإليرانية

 األربطة الباقية بالقاهرة خالل العصرالمملوكي ( 600 – 929هـ – 1023
 1211م) 1669،
 التأثيرات الساسانية على الفنون اإلسالميةمن الفتح اإلسالمي وحتى نهاية القرن
الخامس الهجري – دراسة أثرية فنية
مقارنة كلية اآلثار – جامعة القاهرة 0331
 البالطات الخزفية في العمائر العثمانيةبالوجه البحري – دراسة أثرية فنية
0339،
 الحليات المعمارية والتكسيات الخزرفيةعلى العمائر الدينية بمدينة أصفهان في
عهدي الشاه عباس األول (1309 – 669
هـ 1906 – 1299 /م) والشاه عباس
الثاني "1311 – 1320هــ" "– 920
1999م" 0332 ،
 مساجد مصر العليا الباقية من الفتحالعربي حتى نهاية العصر العثماني –
دراسة أثرية معمارية 1699 ،
 صور الطغراء العثمانية كلية اآلثار –جامعة القاهرة 1699
 قرافة القاهرة في عصر سالطين المماليك– دراسة حضارية أثرية 1691،
 الخزف األندلسي ذو البريق المعدنيوأثره على الخزف األوروبي – اسبانيا
وايطاليا 1699 ،
 مناظر الطرب في العصرين التيموريوالصفوي دراسة أثرية فنية 1696 ،
 مناظر الصيد والقنص على التحفالتطبيقية وفي تصاوير المخطوطات من
العصر الفاطمي حتى نهاية العصر
المملوكي – دراسة فنية أثرية 1660 ،
 أسس التصميم للعمائر الدينية في العصرالمملوكي البحري – بالقاهرة دراسة أثرية
معمارية 1662
 التأثيرات الفنية اإلسالمية في التحفالمعدنية الكنيسية في ضوء مجموعة
المتحف القبطي 1660،
 كنائس الدلتا في العصر العثماني –دراسة أثرية 1662 ،
 دراسة تقنية وعالج وصيانة البالطاتالخزفية األثرية في مصر مع التطبيق

العلمى على بعض النماذج من العصر
العثماني وعهد محمد علي 1662 ،
 قصر السكاكيني –دراسة معمارية فنية1669 ،
 شارع القادرية – دراسة أثريةحضارية منذ نشأته حتى نهاية العصر
العثماني 1669
 شارع الخليفة وامتداده ( األشرافالركبية ) منذ نشأته وحتى نهاية العصر
العثماني – عمرانه وآثاره 1666
 اآلثار اإلسالمية بمدينة أسيوط منالفتح العثماني – حتى نهاية القرن التاسع
عشر الميالدي (1633 -1211م) –
دراسة حضارية أثرية 1666
 األدوات الجراحية واألواني الطبيةاإلسالمية من القرن األول إلى القرن
التاسع الهجري – دراسة أثرية حضارية
1666 ،
 بيوت القهوة وأدواتها في مصر فيالفترة من القرن (13هـ 19-م) حتى
نهاية القرن (10هـ 16-م) دراسة أثرية
حضارية 1666 ،
 التماثيل في الفن اإلسالمي من صدراإلسالم وحتى نهاية القرن التاسع
الهجري الخامس عشر الميالدي 0333،
 منشآت األمير أزبك اليوسفي 0333 ، أعمال العاج والعظم في مصر منالعصر اإلسالمي المبكر وحتى نهاية
العصر المملوكي 0331 ،
 أثر البيئة الطبيعية على عمارة القاهرةمنذ نشأتها حتى نهاية العصر العثماني –
دراسة أثرية عمرانية 0330 ،
 رسوم العمائر في التصوير العثماني ،.0330
 نصوص البردة على العمائر العثمانيةفي مصر – دراسة فنية 0330 ،
 المشاهد الباقية بالقاهرة في العصرالفاطمي 0330 ،
 العناصر المعمارية والزخرفية بمساجدمصر الوسطى – دراسة أثرية فنية ،
0330
 منشآت األمير إبراهيم أغا مستحفظانبشارع باب الوزير – دراسة أثرية فنية
في ضوء مجموعة من الوثائق 0332 ،
 المنزلة دراسة تاريخية أثرية مقارنةفى العصر اإلسالمي 0332 ،
 -النافورات والفساقي في منازل ومساجد

القاهرة منذ الفتح اإلسالمي وحتى نهاية
العصر العثماني – دراسة أثرية فنية
(01هـ 921 -م ) (1092هـ 1929 -م)
.0339
 عالج وصيانة بعض اآلثار الجداريةالقبطية تطبيقا على بعض القطع الحديدية
من المتحف القبطي 0339 ،
الطراز المعماري والفني لمساجد القاهرة
في القرن الثالث عشر الهجري(1012هـ
 1019هـ) التاسع عشر الميالدي(1933م – 1966م) 0339 ،
 دراسة أشغال المعادن المدنية فيعصر أسرة محمد علي من  1932إلى
 1620في ضوء مجموعات متاحف
قصر المنيل عابدين – قصر الجوهرة-
كلية الطب بالقصر العيني بالقاهرة ،
0331
 تطور عنصر الشرفات على العمائراإلسالمية في مصر منذ بداية العصر
اإلسالمي حتى نهاية العصر العثماني ،
0331
 التطور العمراني والمعماري للساحةالجنوبية الجنوبية لقلعة صالح الدين
األيوبي بالقاهرة منذ العصر األيوبي حتى
عصر أسرة محمد علي 0331 ،
 دراسة أثرية حضارية لآلثار المسيحيةبسيناء.
ثانيا :رسائف الموتوراه
 صور مخطوطات الشاهنامه المحفوظةبدار الكتب المصرية – دراسة أثرية فنية
1691 ،
 تطور أساليب التكوين بالزخارفالجدارية بمساجد القاهرة في عصر
المماليك البحرية 1691 ،م.
 العمارة اإلسالمية في الغرب اإلسالميعمائر الموحدين الدينية في المغرب ،
1691
 العناصر الزخرفية المستخدمة فيعمارة مساجد القاهرة بالعصر العثماني ،
1699
 طوائف الحرفيين ودورهم االقتصاديواإلجتماعي والثقافي في مصر اإلسالمية
1699 ،
 التطور العمراني لعواصم مصراإلسالمية بالفسطاط والعسكر والقطائع
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حتى نهاية العصر الفاطمي 1699 ،

 الطراز العثماني في منشآت التعليمبالقاهرة – دراسة أثرية معمارية ،
1699
 عمائر المرأة في مصر في العصرالعثماني 1696 ،
 دراسة لتصاوير المخطوطات األدبيةالصفوية ورسومها على التحف التطبيقية
– دراسة أثرية فنية 1663،
 العمائر الدينية في طرابلس في العصر629هـ1100/هــ
األول
العثماني
 1111 – 1221/م  1662 ،م
 العمارة اإلسالمية بمدينة أكرا بالهند فىعصر أباطرة المغول (1012 – 600
هـ 1921 – 1209 /م) 1661 ،
 دراسة أثرية للكنائس الباقية بمصرالوسطى خالل العصر االسالمى ،
1669
 القوالب والطوابع االسالمية من القرناالول الهجرى حتى نهاية العصر
العثمانى فى ضوء مجموعة متحف الفن
االسالمى  ،دراسة أثرية فنية 0331 ،
 المنشآت المدنية الخشبية فى تركيا فىالقرن التاسع عشر وتاثيرها على
المنشآت المعاصرة لها فى مصر ،
0332
 الطرز المعمارية والفنية لبعض مساكناالمراء والباشوات فى مدينة القاهرة فى
القرن التاسع عشر  ،دراسة مقارنة ،
0331
 العمائر االسالمية الدينية والمدنيةالباقية فى مدينة دمشق خالل العصريين
الزنكى وااليوبى ن 0330
 الزخرفة على التحف الفنية فى مصراالسالمية حتى نهاية القرن الرابع
الهجرى العاشر الميالدى 0330 ،
 أديرة الراهبات بالقاهرة دراسة اثريةفنية 0330 ،
 الظاهر الجنوبى للقاهرة – الرميلة منذالنشأة الى نهاية القؤن التاسع عشر
الميالدى 0331 ،
 المنشآت التجارية بمدينة القاهرة فىالقرن التاسع عشر الميالدى ( 10هـ /
 16م) دراسة أثرية حضارية 0331 ،
 حى بوالق ثغر القاهرة منذ نشأتهوحتى نهاية العصر العثمانى 0331 ،
 الصيدلة وادواتها ومكايلها والنباتاتالطبية وصورها وفوائدها فى العصر
االسالمى فى ضوء مخطوطات مفردات
النباتات الطبية 0330 ،

فى ضوء مخطوطات مفردات النباتات
الطبية 0330 ،م.
 شارع محمد على بمدينة القاهرة ،0339
 اشغال النسيج فى مصر فى عهد اسرةمحمد على باشا 0330 ،
 اعمال المنافع العامة بالقاهرة فى القرنالتاسع عشر 0332 ،
 رسوم العمائر والتحف التطبيقية فىصور المخطوطات فى العصريين
االيوبى والمملوكى 0339 ،
 المحاريب فى مصر فى العصرالعثمانى وعصر محمد على 0339 ،
 أمن الدولة االسالمية  ،دراسة تطبيقيةعلى مدينة القاهرة وعمائرها 0331 ،
 العمارة االسالمية فى قبرص 0331 ،إشراف لى رسائف خارج مصر
 بن بله خيرة  ،المنشآت الدينية فىالجزائر فى العهد العثمانى 1661 ،
 راجعى زكية  ،دور فحص مدينةالجزائر فى العهد العثمانى 1661 ،
 عزوق عبد الكريم  ،مدينة بجايةاألثرية  ،معهد االثار  ،جامعة الجزائر
1661
االبحاث والوتب المنشورة:
 دراسة لبعض وثائق تتعلق ببيع وشراءخيول من العصر المملوكي ،مجلة معهد
المخطوطات العربية ،العدد 13
1692م..
 studies in some Islamicobjects Newly discovered Al
Qus Annales islamologiques
1966.
 دراسة لزخارف على لوح من الرخامعثر عليه فى مدرسة صرغتمش ،مجلة
كلية اآلثار العدد األول 1612م.
 إعادة إستعمال الرخام فى العصرالمملوكى ،مجلة دراسات آثارية ،العدد
األول 1619م.
 دراسة على صحن من الفضة منالعصر الفاطمى ،مجلة دراسات آثارية
العدد األول1693 ،م.
 المشاركة فى عمل الكتالوج الخاصبالمعرض الذى أقيم فى الواليات المتحدة

األمريكية عام 1691م.
 دراسات فى وثائق داوود باشا والىمصر ،دار الثقافة للنشر والتوزيع
.1692
 مسجد عبد الباقى جوربجىباألسكندرية ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع .1699
 بركة الحاج خالل العصرينالمملوكى والعثمانى ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع .1699
 األختام الفخارية فى ضوء مجموعةمخازن الفسطاط ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع .1699
 نساء خزافات ،دار الثقافة للنشروالتوزيع .1699
 زخارف شواهد القبور اإلسالميةقبل العصر الفاطمى ،هيئة اآلثار
المصرية .1699
 تحقيق كتاب الفوائد النفسية الباهرةفى بيان حكم شوارع القاهرة فى
مذاهب األئمة األربعة الزاهرة ،هيئة
اآلثار المصرية دولى 1699م.
 دراسة على تحفتين جديدتين منالزجاج بمتحف الفنون الجميلة
ببوسطن وبروكلين بالواليات المتحدة
األمريكية  ،مجلة دراسات آثارية،
العدد 1699 0م.
 مدرسة قطلوبغا الذهبى بشارع سوقالسالح بالقاهرة 129هـــ1021 /م،
مجلة دراسات آثارية إسالمية 0
1699م.
 دراسة جديدة على ضريح المنصورقالالون بالنحاسين (992 – 990هـــ/
1092 -1092م) مجلة دراسات
آثارية 1699 0م.
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