
 1025ملخصات الأحباث لعام ـــــــــــــــــــــــــــــــ      برانمج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 زـوائـجـال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 1025ملخصات الأحباث لعام ـــــــــــــــــــــــــــــــ      برانمج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

2 

 شباب اآلثاريينجائزة التفوق العلمى ل: أوال  
   شروط الجائزة

نح جائزة التفوق العلمى لشباب اآلثاريين الذين قدموا أو شاركوا بشكل فاعل ومتميز فى أعمال جادة ومبتكرة فى مجال تم

علوم اآلثار والترميم والمتاحف وأظهرت بكورة بحوثهم وأعمالهم العملية والعلمية تفرد وتميز عن أقرانهم من شباب 

وتخص هذه الجائزة كل شباب اآلثاريين سواء من األكادميين اآلثاريين أو من الباحثين فى مجال علوم اآلثار اآلثاريين 

والمتاحف والترميم العامليين فى هيئات ودوائر اآلثار فى مصر والوطن العربى وللجائزة قيمة مالية قدرها ألف جنيه 

 د صالح لمعى مصطفى.أ مصرى مقدمة من مركز إحياء التراث والعمارة اإلسالمية

 : از بهاـــوف
 

 جامعة اخلرطوم  -  أأمحد حسني عبد الرمحن أ دم/ د* 

 جامعة قس نطينة  - عبد القادر دحدوح/ د* 

 جامعة الفيوم  – عىل محمد  وليد/ د* 
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.د أأمحد حسني عبد الرمحن  

جامعة اخلرطوم –قسم ال اثر  –أأس تاذ مساعد   

 

         :             معلومات شخصية

 احمد حسين عبد الرحمن ادم:   االسم

 سوداني :الجنسية
 الجزيرة ابا  :مكان الميالد

جامعة . قسم االثار. استاذ مساعد :الوظيفة
 الخرطوم

 :الشهادات االكاديمية
مملكة : دكتوراة في االثار بعنوان 0202

رؤية من واقع : المقرة السودانية وحضارتها
كلية . قسم االثار. ةالمعطيات االثارية الجديد

 .جامعة الخرطوم. االداب
الدالالت : ماجستير االثار بعنوان 0222 

االثارية لالمتداد السياسي والديني لدولة 
الفونج االسالمية بين الشاللين الرابع 

جامعة . كلية االداب. والثالث، قسم االثار
 .الخرطوم

بكالوريوس االثار مرتبة الشرف الدرجة   
قسم االثار جامعة  -قسم االولال -الثانية

 . الخرطوم
 :الوظائف
كلية  -قسم االثار -استاذ مساعد 0202
 جامعة الخرطوم -االداب 

كلية  -قسم االثار -محاضر  0222   
 جامعة الخرطوم -االداب 

 -قسم االثار -مساعد تدريس  0222   
 جامعة الخرطوم -كلية االداب 

 :الخبرة االدارية والعملية

 0202م االثار منذ سبتمبر رئيس قس -1
 وحتى االن 

منسق السودان بالنيابة في  0200 -2
 االتحاد العام لالثاريين العرب

المشاركة في تحكيم ابحاث  0200 -3
وموضوعات علمية بمجلة أدوماتو، 
الرياض المملكة العربية السعودية، 

ومجلة كلية االداب، جامعة الخرطوم، 
 .السودان

منار عضو اللجنة ومنسق الس 0200 -4
الدوري العلمي لقسم االثار جامعة 

 الخرطوم 

منسق قسم االثار لبرنامج التعليم عن بعد  -5
 .وحتى االن 0202منذ 

عضو اللجنة االكاديمية  0202 -6
بكلية االداب جامعة الخرطوم منذ عام 

 .وحتى االن 0202

مشرف طالب المستوى  0202 -7
 . الخامس بكلية االداب جامعة الخرطوم

التقنية والبحث عضو لجنة  0222 -8
 .العلمي بجامعة الخرطوم

عمل األكاديمي لل المنسق 0220 -9
بقسم اآلثار، جامعة  البحوثالميداني و

 .الخرطوم

عضو هيئة تحرير دليل  0222 -11
 كلية االداب جامعة الخرطوم

 المالية مسؤول الشؤون 0222 -11
 .للعمل الميداني بقسم االثارواالدارية 

ية رئيس جمعية التراث الثقافي وتنم -12
 .المجتمع بالنيل األبيض

عضو هيئة تطوير وتنمية منطقة  -13
إحدى )والية النيل األبيض  -الجزيرة أبا 

 (. منظمات المجتمع المدني المحلية

" تريجر الند"المدير العام لشركة  -14
 . للسياحة واالستثمار

 :الخبرات في مجال العمل الحقلي

 المسح االثاري عضو مشروع -1
عضو ؛ ل الثالثالشال منطقة والتراثي في
 م0222منذ عام  دائم ومشارك

المدير الميداني لمشروع اثار   -2
سواكن االسالمية والبحر األحمر بين جامعة 
الخرطوم، والهيئة القومية لآلثار والمتاحف، 

والمعهد 
 م0222منذ . البريطاني في شرق أفريقيا

المسح االثاري  عضو مشروع -3
 –لمشروع النيل االبيض  والتنقيب االنقاذي
 م0222منذ عام الضفة الشرقية 

المسح االثاري  مدير مشروع -4
الضفة  –لمشروع النيل االبيض  والثقافي
 الغربية

المسح  في مشروع المشاركة -5
 -كريمةاالثاري  للطريق الرابط ما بين 

 .0222ناوا، أغسطس 

المسح  في مشروع المشاركة -6
 ن الثانيالشاللي منطقة اثار لتقييم االثاري

يونيو كجبار، و دالسدي  لتنفيذالثالث و
0222. 

عضو مشروع المسح االثاري  -7
بوادي القعب غرب دنقال منذ ديسمبر 

0222. 

مدير المسح االثاري والتراثي  -8
وحتى  0202الشامل بمنطقة الجزيرة ابا منذ 

 .االن

مشروع الميداني ل المدير نائب -9
ة بمنطق االجتماعيةالمسح االثاري والتنمية 

 .0222االسالمية منذ  الخندق

 تنقيبات) التدريب الميداني مسؤول -11
، قسم اآلثار، لطالب المستوى الرابع (متقدمة

 . وحتى االن 0220منذ . جامعة الخرطوم

المصادر  إلدارة المشارك المسؤول -11
لطالب  التدريب الميداني، واآلثارية الثقافية

جامعة ، قسم اآلثار، المستوى الخامس
 .0222منذ عام . الخرطوم

المسح ) مسؤول العمل الميداني -12
لطالب المستوى ( االثاريةالتنقيبات واألثري 
منذ . جامعة الخرطوم، قسم اآلثارالثالث، 
 .0222يونيو 



 1025ملخصات الأحباث لعام ـــــــــــــــــــــــــــــــ      برانمج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

4 

 المسح اآلثاري في مشروع المشاركة -00
اإلتصاالت  خط آلثار االنقاذيالتنقيب و

 بين جامعةوأرقين  -كرمةما بين  والهواتف
الهيئة القومية لآلثار والمتاحف الخرطوم و

السودانية، والهيئة القومية لإلتصاالت 
0222. 

الميداني لمشروع المسح االثاري  المدير-02
  الخرطوم جامعةبمنطقة الشالل الخامس بين 

النيل والهيئة القومية لالثار  واديجامعة و
 .م0222منذ عام  والمتاحف

المدير الميداني للمشروع االثاري  -13
وضواحيها الشمالية منذ ابريل  لمروي
0202. 

عضو مجلس االدارة بالهيئة القومية  -14
 .0202لالثار والمتاحف السودانية منذ عام 

 :األكاديمية ذات الصلة االنشطة

التي اقوم الموضوعات المقررات و:أ
 جامعة الخرطوم، قسم اآلثار بتدريسها في

في السودان  العصور الوسيطة آثار - 0
 .ووادي النيل

 عام –االثار االسالمية  -0
 االثار االسالمية في السودان – 2
 االثار االسالمية في افريقيا – 0
 .السودانية الثقافة وأصول تاريخ  -2    
 .اآلثار اإلسالميةالفنون و  - 2    
 .الوسيطتاريخ السودان القديم و  -2    
 .المسح والتنقيب اآلثاري تقنيات -2    
 .متقدم -اآلثاري  ثمنهج البح -2    

االثار  – نظريات علم االثار -00
 .النظرية

 .السودانية مدخل إلى علم اآلثار - 00
االثار  –السياحة الثقافية  - 02

 .والتراث
أفريقيا )القديم العالم  حضارات - 00

 (.أوروبا واألمريكتين( )وآسيا
 .المتاحفعلم  – 02
 علم اآلثار تاريخ – 02
االغريق )السيكية الك الحضارات - 02

 .(والرومان
 .علم المصريات - 02
 إدارة المصادر الثقافية -02
 موضوعات في االثار السودانية -02
موضوعات في الحضارات   -00

 القديمة
 
 :األكاديمية العامة األنشطةب 

المشاركة في ندوات عامة وتقديم محاضرات 
 .للجمعيات والجامعات السودانية

 :راسات العليااالشراف على طالب الد
امتداد حضارة : رسالة ماجستير بعنوان -

جنوب ( م222 –ق م  222)مروي
عمار عوض محمد : اعداد الطالب: الخرطوم
 (قيد المناقشة)عبد اهلل

النشاط السياحي : رسالة ماجستير بعنوان -
واثره على المواقع االثرية بجزيرة مروي 

 (.قيد االعداد)الطالبة عائشة موسى . القديمة
 المشاريع والمساهمات العلمية

 الميداني لطالبالعمل  في المشاركة -
 .الدراسات العليا بقسم االثار

 في الجامعية األبحاث اإلشراف على -
جامعة و، شندي جامعة، جامعة الخرطوم

 .دنقال
 لجامعة متحفنشا  ال تقديم مقترح -

 (.اآلن قيد التنفيذ) الخرطوم
 والية النيلمقترح النشا  متحف تقديم  - 

 (.قيد االنشا ) األبيض
في الثقافة التراث ومتحف مشروع مدير  -

 .0200، ابا الجزيرة
 اباجزيرة المسح اآلثاري لل مشروع -
 .األبيض للنيل الغربيةالضفة و
مشروع المسح االثري واالثنوغرافي  -

 .للمنطقة ما بين السودان وجنوب السودان
 :يةالدورات التدريبية والمنح البحث 
دورة تدريبية في الرسم والتنقيب  - -

بالمدرسة الفرنسية بموقع الحصا 
 . 0222االثري

، معهد إكستر جامعة وظيفة فخرية في -
 المملكةالدراسات العربية واالسالمية، 

 0200أغسطس  في الفترة من. المتحدة
 كتابات: بحث بعنوان وحتى االن، مشروع

 علم اآلثار في وأهميتها بول بلفور
 .غرب السودانفي وسط و واالثنوغرافيا

 المملكة ،جامعة كامبريدج في زميلباحث  -
في الفترة  الدراسات اإلفريقية، مركز المتحدة

 .0200 من أكتوبر
دورة صيانة وترميم وتوثيق التراث  -

االسالمي باستخدام التكنولوجيا الحديثة 
 -بالسودان تحت اشراف االيسيكو، الخرطوم

 0200سبتمبر 
دورة صيانة وترميم الوثائق والمخطوطات  -

بالتعاون بين جامعة الخرطوم والسفارة 
االيطالية بالسودان تحت اشراف الخبير 

يونيو  -االيطالي ماوريزو، الخرطوم
0202. 

دورة نظم المعلومات الجغرافية  -
واستخدامها في االثار تحت اشراف جامعة 
ريدنغ، المملكة المتحدة، بالخرطوم مايو 

0202. 
دورة تدريبية في عرض وتصنيف  -

وتسجيل العينات المتحفية بمتحف االثار 
واالنثربولوجيا بجامعة كامبردج، المملكة 

 .0202المتحدة، كامبردج، فبراير 
 :النشر العلمي

 :أبحاث منشورة( أ
المسح األثري والتراثي للجزيرة  .0

- 22ابا، مجلة كلية جامعة دنقال ص ص 
 0200يناير . 20

جامعة الخرطوم للتراث  متحف .0
جامعة  -والثقافة، مجلة كلية االداب

، الخرطوم ص ص 0202الخرطوم، يونيو 
022 – 022 .) 

المسح األثري للجزيرة  .2
مجلة السودان والنوبة، لندن، ( باالنجليزية)ابا

 (.،002 – 000.  ص ص 0202

إدارة  المواقع األثرية وتأمينها،   .0
مجلة موقع ناوري بالسودان أنموذجًا، 

المملكة العربية السعودية، العدد . ادوماتو
 .22- 22ص ص . 0202، الرياض 02

الخصوصية الثقافية للمينا   .2
الساحلي، سواكن السودانية نموذجًا 

كتاب االثار والبيئة في الوطن " باالشتراك"
العربي، المملكة العربية السعودية، الرياض 

 .022 – 020ص ص . 0200

لة الفونج الثقافة المادية لدو .2
االسالمية، مجلة اآلداب، جامعة الخرطوم، 

 -02ص ص . 0200، 02الخرطوم، العدد 
22. 

مصادر دراسة العصور الوسيطة  .2
المملكة العربية . مجلة أدوماتو. في السودان

. 0200، يناير02العدد .الرياض. السعودية
 .00-2ص ص 

االهمية الثقافية واالقتصادية القليم  .2
لي، مجلة اداب، جامعة دولة الفونج الشما

ص ص . 0202دنقال، العدد العدد الثالث، 
22- 22. 

 :قيد النشر (ب
علم اآلثار في التربية دور . 0

ُأرسلت للنشر بمجلة كلية االداب )الوطنية
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 (.جامعة افريقيا العالمية
األدلة المادية لتوسع وامتداد نفوذ دولة . 0

الفونج االسالمية بين الشاللين الرابع 
ُأرسلت للنشر ( )باللغة االنجليزية)ثالثوال

 (.بمجلة السودان والنوبة بلندن
نحو منهجية لدراسة فترة العصور . 2

 . الوسيطة ومابعد الوسيطة في السودان
 -حفائر السودان في العصر الوسيط. 0

قبلت للنشر )اشكالية المصطلح والوظيفة
 (.جامعة الخرطوم –بمجلة دراسات سودانية 

اآلثارية والتاريخية لمينا  عقيق  االهمية. 2
 .بشرق السودان

 –التنقيب االثاري في المسجد الشافعي . 2
ُأرسلت للنشر بجامعة () باالنجليزية)بسواكن
 (.كامبردج

األدلة األثرية لفترة العصور الوسطى في . 2
 شرق السودان

الحرف والصناعات المحلية بالنيل .2
 افيةدراسة في االستمرارية الثق -االبيض

متحف الجزيرة ابا للتراث والثقافة .02
ُأرسلت الى معهد الدراسات ( ) باالنجليزية)

 (.االفريقية بجامعة كامبردج
المستوطنات المبكرة بالنيل االبيض . 00

 . دراسة من منظور تاريخي اثاري
ثار االسالمية في دنقال العجوز اال. 00
ارسلت للنشر بمجلة دراسات افريقية )

 (ريقيا العالميةبجامعة اف
الطبيعة الجغرافية واثرها في تكوين . 02

مينا  عقيق  -الثقافة المادية، حالة دراسة 
قدمت في مؤتمر االثار ( )باالنجليزية)

أجيزت )والتراث بالبحر االحمر بمدينة تبوك
 (.للنشر في دار برل للنشر بهولندا

الوثائق والمخطوطات السودانية . 00
ع الثقافي واالجتماعي ودورها في فهم الواق

ُأرسلت للنشر في مجلة أدوماتو ( )باالشتراك)
 (.بالمملكة العربية السعودية

دراسة وتوثيق المدن التاريخية، مدينة . 02
باالشتراك أجيز ( كتاب)ام درمان نموذجًا

 .تحت الطبع
 –حكام مصر االسالمية السودانيين . 02

 باالشتراك -كافور االخشيدي نموذجًا 
الفترة )الحوال السياسية في السودانا. 02

عقب سقوط مملكة المقرة ( االسالمية المبكرة
 – 0202وقبل قيام دولة الفونج االسالمية 

ُأرسلت للنشر في مجلة دراسات )م، 0220
 (.السودان -اسالمية بجامعة الخرطوم 

المراكز الحضرية في السودان خالل . 02
فترة العصر الوسيط دنقال العجوز 

 (.قبلت للنسر بمجلة جامعة شندي)جًاوذنم
البعد الحضاري والتاريخي لموقع سوبا . 02

 –قبلت للنشر بمجلة كلية االداب ) االثري
 (جامعة الخرطوم

الوضع الحالي : المتاحف السودانية. 02
قدمت في مؤتمر (: باالنجليزية)والتحديات

سبتمبر  -المتاحف والفنون بدولة غانا
كتاب المؤتمر  أرسلت للنشر في) 0202

 (.بجامعة كامبردج
راهن ومستقبل االثار االسالمية بمنطقة . 00

ي مؤتمر قدمت ف( باالشتراك) الخرطوم
أجيزت للنشر )االثاريين العرب بالمغرب

 (بمجلة كلية االداب بجامعة دنقال
استخدام الفلكلور في دراسة االثار . 00

ارسلت لمجلة وازا ) االسالمية لمملكة الفونج
 (الخرطوم -رة الثقافة وزا

 :(عالمية ومحلية)عضوية الجمعيات العلمية

- The Sudan Archaeological 

Research society 
 -The International Nubian Studies 

society 
-   Centre of African Studies – 

Cambridge 
-African Archaeology Group- 

MacDonald Institute Cambridge 

UK 
- Wolfson College – University of 

Cambridge - UK 
 .بالسودان -جمعية اآلثاريين الوطنيين  -
القاهرة  –جمعية اتحاد اآلثاريين العرب -
 (.منسق السودان)
 جمعية المؤرخين السودانيين  -
 جمعية الدراسات المروية -
عضو مؤسس لجمعية االثار االسالمية  -

 بالسودان
 :تالمؤتمرات والندوا

موؤتمر البحر االحمر والخليج : 0202
تقديم ( 0202يونيو ) أيطاليا –بمدينة نابولي 
أثر المينا  البحري على : ورقة بعنوان
 ( سواكن والخندق)المينا  النهري

) مؤتمر االثاريين العرب بالقاهرة: 0200
المتاحف االقليمية في : ورقة بعنوان

توبر اك( متحف الجزيرة ابا نموذجًا: السودان
0200. 

مؤتمر الفنون والمتاحف االفريقية : 0202
بدولة غانا، تحت اشراف جامعة كامبردج 

 (تقديم ورقة بحثية) 0202سبتمبر 
مؤتمر البحر األحمر السادس : 0202

للتراث، تبوك، المملكة العربية السعودية، 
 (تقديم ورقة بحثية) 0202مارس 
ن مؤتمر التراث العالمي، كلية لند 0200

تقديم ) .0200ديسمبر  -جامعية، لندن ال
 (ورقة بحثية

مؤتمر البحوث والدراسات االثارية  0200
ساوثهامبتون، المملكة المتحدة، في  -األفريقية

 .0200نوفمبر  20-22الفترة من 
مؤتمر اآلثاريين العرب، وجدة، : 0200

 (تقديم ورقة بحثية. )0200المغرب، أكتوبر 
 -القاهرة  -عرب مؤتمر اآلثاريين ال: 0200
 (تقديم ورقة بحثية. )0200اكتوبر . مصر
سنار عاصمة )ورشة عمل عن : 0200

سنار، ( 0202للثقافة اإلسالمية في عام 
 (عضو مشارك) 0200يونيو 

طرابلس  -مؤتمر اآلثاريين العرب : 0202
 (تقديم ورقة بحثية. )0202اكتوبر . ليبيا -

ن ندوة برنامج أبحاث حوض النيل بي 0202
جامعة الخرطوم وجامعة بيرجن، النرويج 

يونيو  -الخرطوم  -( رئيس اللجنة المنظمة)
0202 
مؤتمر اآلثار والبيئة في العالم : 0202

المملكة  -العربي بمنطقة سكاكا الجوف 
تقديم ورقة . )م0202مايو . العربية السعودية

 (بحثية باالشتراك
 -القاهرة  -مؤتمر اآلثاريين العرب : 0222

 (تقديم ورقة بحثية. )0222اكتوبر . صرم
القاهرة  -مؤتمر اآلثاريين العرب : 0222 
تقديم . )0222نوفمبر  -اكتوبر. مصر -

 ( ورقة بحثية
القاهرة  -مؤتمر اآلثاريين العرب : 0222 
 (تقديم ورقة بحثية. )0222مصر، اكتوبر  –
ورشة عمل عن اثار سواكن : 0222 

نالد لآلثار، والبحر االحمر، معهد ماكدو
. 0222المملكة المتحدة، كامبريدج، مارس 

 (تقديم ورقة بحثية باللغة االنجليزية)
األكاديمية  -مؤتمر التخوم العثمانية : 0222

دعوة .)0222فبراير  -لندن –البريطانية 
للمشاركة بالنقاش في الندوة من اللجنة 

 (.المنظمة
مؤتمر بمناسبة مرور خمسمائة عام : 0222
س سلطنة الفونج االسالمية بجامعة النيل لتأسي

. 0222مايو . السودان -األزرق، الدمازين 
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عبد القادر دحدوح .د  

 أأس تاذ حمارض ابملركز اجلامعى لتيبازة

                                                      

 :السيرة الدراسية

هيل شهادة التأ: 0200ديسمبر  00 -
  .0الجامعي، معهد اآلثار جامعة الجزائر 

الحصول على شهادة :0202اكتوبر 00 -
دكتوراه في اآلثار اإلسالمية معهد اآلثار ال

 (تقدير مشرف جدا)0جامعة الجزائر

الحصول على : 0220جويلية  02 -
شهادة الماجستير في اآلثار اإلسالمية قسم 

 (تقدير حسن جدا)اآلثار جامعة الجزائر 
الحصول على شهادة :  0222جوان -

الليسانس في اآلثار اإلسالمية بقسم اآلثار 
 (متفوق الدفعة)جامعة الجزائر 

الحصول على شهادة : 0222جوان  -
البكالوريا شعبة التسيير واالقتصاد، لرجام 

 (درجة مقبول)والية تيسمسيلت 
أوت  20-0222أكتوبر  0 -

الحصول على منحة طويلة المدى : 0222
 . هرة الستكمال رسالة الدكتوراهبجامعة القا

  :المهنية والمناصب االدارية ةالسير
سبتمبر  02- 0200جانفي  22 -

نائب مدير المركز الجامعي لتيبازة : 0200
بالنيابة مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي 

 .والعالقات الخارجية

جانفي  20 – 0200اكتوبر  -
نائب مدير معهد العلوم االجتماعية : 0200

االنسانية بالمركز الجامعي لتيبازة مكلف و
 . بما بعد التدرج والبحث العلمي

التحويل إلى : 0200أكتوبر  0 -
 . المركز الجامعي لتيبازة

الترقية إلى رتبة : 0200ديسمبر  00 -
 ".أ"أستاذ محاضر قسم 

: إلى يومنا هذا 0200اكتوبر  02 -
منسق االتحاد العام لآلثاريين العرب 

 .بالجزائر

سبتمبر  22 – 0202سمبر دي 20 -
مسؤول تخصص اآلثار القديمة، : 0200

 .قسم التاريخ واآلثار جامعة منتوري قسنطينة
الترقية إلى : 0202أكتوبر  00 -

 ".ب"رتبة أستاذ محاضر قسم 

: إلى يومنا هذا -0222جانفي  -
 .عضو اإلتحاد العام لآلثاريين العرب

- 20/22/0222-00/22/0222 :
خ واآلثار جامعة نائب رئيس قسم التاري

 منتوري قسنطينة
أستاذ متعاون بقسم : 0222-0202 -

التاريخ جامعة األمير عبدالقادر للعلوم 
 اإلسالمية

أستاذ : 00/00/0220-22/22/0200 -
 بقسم التاريخ واآلثار جامعة منتوري قسنطينة

رئيس : 20/22/0220-00/00/0220 -
الدائرة األثرية لواليات تيارت تيسمسيلت 

 ضسعيدة البي
مساعد إداري : 22/0222-00/0222 -

رئيسي بمديرية المجاهدين والية تيسمسيلت 
  .في إطار عقود ما قبل التشغيل

 :عضوية المجالس واللجان العلمية

سبتمبر  00- 0200فيفري  20 -
عضو المجلس العلمي ومجلس إدارة : 0200

 .المركز الجامعي لتيبازة
: إلى يومنا هذا 0200أكتوبر  0 -

العلمي لمعهد العلوم عضو المجلس 
 .االجتماعية واالنسانية

: 0200سبتمبر -0222جانفي  -
عضو اللجنة العلمية بقسم التاريخ واآلثار 

 .جامعة منتوري قسنطينة
: 0222جانفي -0222جانفي  -

عضو المجلس العلمي لكلية العلوم اإلنسانية 
 .والعلوم االجتماعية جامعة منتوري قسنطينة

 :مشاريع البحث

: إلى يومنا هذا 0200 جانفي 20 -
( CNEPRU)رئيس مشروع بحث جامعي 

أطلس : بالمركز الجامعي لتيبازة، بعنوان
المعالم والمواقع األثرية اإلسالمية بوالية 

 .تيبازة

ماي  20إلى  0200ماي  20 -
( PNR)رئيس مشروع بحث وطني : 0202
المنشآت الدينية بالشرق الجزائري : بعنوان

ت رقم خالل العهد العثماني تح
(29/u250/2141() تم االنتها  منه بتوصية

 (.نشر نتائجه

رئيس : إلى يومنا هذا 0200جانفي  -
فرقة بحث وعضو مؤسس لمخبر تاريخ 
تراث ومجتمع جامعة عبدالحميد مهري 

 .قسنطينة

: 0200ديسمبر  – 0202جانفي   -
عضو فرقة بحث تحت رقم 

(20202222220O )  بكلية اآلداب و
جامعة األمير عبد القادر  العلوم اإلنسانية
 .للعلوم اإلسالمية

: 0222ديسمبر – 0222جانفي  -
رقم عضو فرقة بحث تحت 

(2002222220  O )  بمخبر البنا
، معهد (الجزائر)الحضاري للمغرب األوسط 

 . اآلثار جامعة الجزائر

باحث : 0200- 0222جانفي  -
مشارك في المركز الوطني للبحوث في ما 

 .ربولوجيا وعلم التاريخقبل التاريخ واألنث

رئاسة وعضوية اللجان العلمية والتنظيمية 

 :للملتقيات

عضو اللجنة العلمية : 0202أكتوبر  -
في الدراسات " العهد العثماني: للملتقى الدولي

إشكاليات القرا ة من : العربية المعاصرة
 .، جامعة قسنطينةمنظور المركز واألطراف
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رئيس اللجنة : 0202ماي  02-02 -
لمية ليومين دراسيين حول التراث الثقافي الع

 .واالقليم، دار الثقافة لوالية تيسمسيلت

عضو اللجنة : 0200ديسمبر  02-00 -
التراث : العلمية للملتقى الوطني الثاني حول

الصحراوي الجزائري والتنمية المستدامة، 
مخبر التراث األثري وتثمينه، جامعة ابي 

 .لوالية تلمسان بكر بلقايد تلمسان، دار الثقافة

رئيس اللجنة : 0200ماي  02-02 -
التراث الثقافي : العلمية ليومين دراسيين حول

لوالية تيسمسيلت في زمن الرقمنة، دار 
 .الثقافة لوالية تيسمسيلت

عضو اللجنة : 0200ماي  22-22 -
العلمية للملتقى الدولي حول المواطنة بين 
األصالة والعولمة، تنظيم المركز الجامعي 

 . يبازةلت
رئيس اللجنة : 0202ماي  02-02 -

تراث وتاريخ : العلمية ليومين دراسيين حول
منطقة الونشريس، تنظيم دار الثقافة لوالية 

 .تيسمسيلت
رئيس اللجنة : 0202ماي  2-2 -

التراث : العلمية للملتقى الوطني األول
التاريخي واألثري لوالية تيبازة، تنظيم 

 .المركز الجامعي لتيبازة

رئيس اللجنة : 0200ماي  02-02 -
العلمية ليومين دراسيين حول إسهامات 
منطقة الونشريس في المقاومة الجزائرية 

 . عبر التاريخ بدار الثقافة لوالية تيسمسيلت

 

 :عضوية لجان قراءة المجالت

سبتمبر  00- 0200جانفي  22 -
رئيس تحرير مجلة دفاتر البحوث : 0200

 .ةالعلمية بالمركز الجامعي لتيباز
عضو لجنة : إلى يومنا هذا 0200 -

قرا ة في مجلة دفاتر األبحاث العلمية، مجلة 
علمية محكمة سداسية تصدر عن المركز 

 .الجامعي لتيبازة

عضو لجنة : إلى يومنا هذا 0200 -
منبر التراث األثري، مجلة قرا ة في مجلة 

علمية محكمة تصدر عن مخبر التراث 
 .األثري وتثمينه، جامعة تلمسان

 لمقاييس المدرسةا
 األولىالفرقة  مدخل إلى علم اآلثار

0220-0222 
0222-0202 

 جامعة منتوري قسنطينة0200-0202
  جامعة األمير عبد القادر
 المركز الجامعي لتيبازة

 األولىالفرقة  تاريخ الفن0
0220-0222 

 جامعة منتوري قسنطينة
 اآلثار اإلسالمية من خالل المصادر2

 الثانيةالفرقة 
 جامعة منتوري قسنطينة0220-0222

 الثانيةالفرقة  منهجية البحث األثري0
0220-0222 
0222-0200 
 جامعة منتوري قسنطينة0202-0202

 المركز الجامعي لتيبازة

 الفنون اإلسالمية والصناعات التطبيقية2
 الثانيةالفرقة 
 جامعة منتوري قسنطينة0220-0222

 علم المسكوكات اإلسالمية2
 الثالثة
0220-0222 
0222-0222 
 جامعة منتوري قسنطينة0222-0200

 الثالثةالفرقة تقنيات علم اآلثار2
0222-0222 
 جامعة منتوري قسنطينة0222-0200

 الثالثةالفرقة آثار وفنون الجزائر2
0220-0222 
 جامعة األمير عبد القادر0222-0202

 العمارة العثمانية بالجزائر2
 الرابعةالفرقة 
 نتوري قسنطينةجامعة م0222-0222

 الرابعةالفرقة  حلقات بحث02
 جامعة منتوري قسنطينة0222-0222

 ثانية ماستر الفرقة  مدن اسالمية00
 جامعة منتوري قسنطينة0200-0200

 التراث المعماري والفني بالجزائر00
 أولى ماستر الفرقة 
 جامعة منتوري قسنطينة0200-0200

 األولىالفرقة  اآلثار اإلسالمية02
 المركز الجامعي لتيبازة0200-0202

 اآلثار اإلسالمية في الجزائر00

 األولىالفرقة 
 المركز الجامعي لتيبازة0200-0202

  :اإلشراف على رسائل الدكتوراه
المحاريب بالجزائر خالل العهد العثماني 0

 هواري العياشي دراسة أثرية تحليلية
0200-0202 

  :مناقشة مذكرات الماجستير
 حة من خالل مدينة قسنطينةالتراث والسيا0

 0200نوفمبر  02فهيمة أعراب
 :اإلشراف على مذكرات الماستر

 كنزة بوهالي المقومات السياحية لوالية ميلة0
 0200جوان  0200-0200

 المقومات السياحية لوالية بجاية0

 0200-0200بوفرورة وريدة
 0200جوان 

لعور  المقومات السياحية لوالية سطيف2
 وفا 

 0200جوان 0200-0200

المعالم األثرية االسالمية بوالية قسنطينة 0
 سعيدة بعوش ودورها في التنمية السياحية

 0200جوان  0200-0200

بولمداود  المقومات السياحية لوالية جيجل2
 صليحة
 0200جوان 0200-0200

جبلي  مدينة تيبازة تاريخ آثار وسياحة2
 فاطمة
 0200جوان  0200-0200

  :استرمناقشة مذكرات الم
ميلة القديمة دراسة في التراث األثري 0

 0200جوان  مريم حفياني والسياحة

مواقع ما قبل التاريخ بقسنطينة وضواحيها 0
جوان  نادية بوكرسي وجهة سياحية ممكنة

0200 

المتحف الوطني سيرتا ودوره في تنمية 2
جوان  صبرينة بوهرور السياحة بقسنطينة

0200 
 :سانساإلشراف على مذكرات اللي

/ حروش مفيدة  الجامع الكبير بقسنطينة 0
 0222-0222بوصبع نسيمة

السكة الفاطمية بالمغرب من خالل المتحف 0
 شحاوي فاطمة/ الوطني سيرتا عاشور نوال 
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0222-0222 
الزخرفة العمائرية الحمادية طالب احمد 2

 0222-0222مفتاح جميلة/ منيرة 
السكة المودية من خالل المتحف الوطني 0

 شافية عبلول/ حياة دريسي  بسطيف
0222-0222 

بوكليوة / موقع ايكجان بن لشهب فاطمة 2
 0222-0222ليليا
 مقدم خليصة/ قلعة بني عباس مكاس مليكة 2

0222-0222 
/ مدينة ايكجان بن لشهب فاطمة الزهرا  2

 0222-0222بوكليوة ليليا
مدرسة جامع سيدي : المدرسة في االسالم2

منيرة بن / ر وداوي لخضر أنموذجا بشي
 0222-0222ناصر

 السكة العثمانية من خالل متحف سيرتا2
 0222-0222فهيمة رزقي/ نبيلة مالكية 

 
الصناعات الخشبية بمدينة قسنطينة خالل 02

 مسواكي كنزة/ العهد العثماني ايذال فوزية 
0222-0202 

شواهد القبور في مدينة قسنطينة خالل 00
 وردة خضار/ بة العهد العثماني نوال لعرا

0222-0202 
الزخارف الجصية في قصر احمد باي 00

 زكراوي سعيد/ بقسنطينة دوداري سماعيل 
0222-0202 

تونس  حمام سوق الغزل بقسنطينة02
 0200-0202خضرا 

 فيلي أسما  عمارة األضرحة بعين صالح00
0202-0200 

زاوية وضريح سيدي محمد الغراب 02
 صليحة خنخار/ رغيس فهيمة  بقسنطينة
0202-0200 

وادي )الزخارف الجصية بزاوية قمار 02
 0200-0202مسغوني عبد الباسط (سوف

 :مناقشة مذكرات الليسانس
الكتابات األثرية بمساجد قسنطينة في العهد 0

 عكسة عثمان/ طاهري عبدالحليم العثماني 
0222-0222 

 جامع سيدي لخضر دهينة رفيق0

0222-0222 
/ سميحة ديفل لحمادية الصناعات التطبيقية ا2

 0222-0222رشيدة بن تركي
المربعات الخزفية الهولندية بقصر احمد 0

 باي 
 0222-0222مجدوب سهام/ بحري اسما  

/ زاوية سيدي عبد المؤمن طيبش فارس 2
 0222-0222العياشي هواري

العمارة الدينية العثمانية في مدينة ميلة 2
 بوغابة مونية/ دراسة نماذج هميسي حياة 

0222/0202 
المسكن العثماني بمدينة قسنطينة دار بن 2

 سماعلة عمار/ جلول نموذجا مراد وليد 
0222/0202 

 الصناعات النحاسية في قسنطينة العثمانية2
 وهيبة صحراوي/ امال شيباني 

0222/0202 
تقنيات التسقيف بمدينة قسنطينة خالل العهد 2

 0200-0202شوتر نجاة العثماني
 :محاضراتالمداخالت وال

  :الملتقيات الدولية خارج الوطن
دكة المبلغ : 0200نوفمبر  20-22 -0

بالجزائر خالل العصر العثماني، المؤتمر 
السابع عشر لالتحاد العام لآلثاريين العرب، 

 . القاهرة

المنابر : 0200أكتوبر  02-02 -0
بالجزائر خالل العصر العثماني دراسة أثرية 

ودول حوض مصر : تحليلية، المؤتمر األول
المتوسط عبر العصور، كلية اآلثار جامعة 

 .القاهرة، مصر

دراسة : 0200سبتمبر  02-02 -2
تنميطية لتراكيب وشواهد القبور بالجزائر 

المؤتمر الحادي خالل العصر العثماني، 
مؤسسة  عشر لمدونة اآلثار العثمانية،

 .تونس -التميمي، زغوان

المدارس : 0200أفريل  22-22 -0
زائر خالل العصر العثماني، األثرية بالج

المؤتمر الدولي األول حول االتجاهات 
الحديثة في علوم اآلثار، جامعة الفيوم، 

 .مصر

المحاريب : 0202نوفمبر  02-02 -2
بالجزائر خالل العهد العثماني، المؤتمر 

السادس عشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب، 
 .جمهورية مصر العربية-شرم الشيخ

: 0200أكتوبر  02-00 -2
المخطوطات والوثائق األرشيفية ودورها في 
اثرا  تاريخ مدينة قسنطينة خالل العهد 
العثماني، المؤتمر الخامس عشر للدراسات 

 .العثمانية، زغوان تونس

المآذن : 0200اكتوبر  00-02 -2
العثمانية بالجزائر، المؤتمر الخامس عشر 
لالتحاد العام لآلثاريين العرب، وجدة المملكة 

 ربيةالمغ

أنماط : 0200اكتوبر  02-02 -2
التخطيط المعماري للمساجد بالجزائر في 
العهد العثماني، المؤتمر الرابع عشر لالتحاد 
العام لآلثاريين العرب، بجامعة الدول العربية 

 .وجامعة القاهرة

التأثيرات : 0202ديسمبر  2-0 -2
المعمارية والفنية العثمانية بمدينة قسنطينة، 

العاشر لآلثار العثمانية، المؤتمر الدولي 
 .تونس

أسواق : 0222اكتوبر 02-02 -02
المؤتمر مدينة قسنطينة خالل العهد العثماني، 
، جامعة العاشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب

 .سوهاج، مصر

الموقع : 0222نوفمبر22-20 -00
معطيات ميدانية : تاقدمت-األثري تاهرت

المؤتمر العاشر التحاد ورؤية جديدة، 
 . ، جامعة القاهرةين العرباالثاري

 :الملتقيات الدولية داخل الوطن

النسيج : 0200ماي   02-02 -0
العمراني لمدينة قسنطينة خالل العهد 
العثماني واشكالية إعادة تصوره، ورشة عمل 
دولية، حول المدينة والتراث، مخبر المدينة 

 .2والتراث، جامعة قسنطينة 

مدينة قسنطينة : 0202أفريل  2-2 -0
التاريخ، مداخلة افتتاحية للملتقى الدولي عبر 

الخامس للسنة النبوية، مديرية الشؤون الدينية 
 .واألوقاف قسنطينة

أثر : 0200مارس  00-02 -2
التوجيهات الدينية في عمران وعمارة مدينة 
قسنطينة خالل العهد العثماني، الملتقى الدولي 

االسالم في بالد المغرب ودور تلمسان : حول
 . بجامعة ابي بكر بلقايد تلمسانفي نشره، 

مدينة : 0202مارس  02-02 -0
قسنطينة محطات تاريخية ومعالم أثرية، 
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الثالث للسنة النبوية، بجامعة  الملتقى الدولي
 .األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

محاضرة : 0222جوان/02-02 -2
المراكز التاريخية في "الملتقى الدوليضمن 

جد ومدارس بتيبازة حول مسا" صيرورة
 .قسنطينة

محاضرة : 0222جوان/02-02 -2
التراث األثري " الملتقى الدولي األولضمن 
بوالية سطيف حول اثر العوامل " والبيئة

 .البشرية في تلف المعالم والمواقع األثرية

محاضرة : 0222افريل22-00 -2
مدينة قلعة بني " الملتقى الدولي األولضمن 

المسيلة بجامعة " حماد ألف سنة من التأسيس
عوامل التمدن وأسباب : حول قلعة بني حماد

 .الخراب
 :الملتقيات والندوات الوطنية

مظاهر : 0202ماي  02-02 -0
تجليات التواصل والتكامل بين التراث الثقافي 
واالقليم، الطبعة الرابعة من يومين دراسيين 
حول التراث الثقافي واالقليم، دار الثقافة 

 .لوالية تيسمسيلت

مدينة : 0200سمبر دي 02-00 -0
دراسة ألهم معالمها : خنقة سيدي ناجي

األثرية وبعدها السياحي، الملتقى الوطني 
التراث الصحراوي الجزائري : الثاني حول

والتنمية المستدامة، مخبر التراث األثري 
وتثمينه، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، دار 

 .الثقافة لوالية تلمسان

ل الجزائر خال: 0200ماي  0-2 -2
محطات تاريخية ومعالم : العهد العثماني

أثرية، األيام الوطنية السادسة للتراث الثقافي، 
جمعية التاريخ واآلثار لوالية البويرة و 

 .مديرية الثقافة لوالية البويرة

رقمنة التراث الثقافي : 0200ماي  -0
بالجزائري الواقع والتحديات، يومين دراسيين 

تيسمسيلت في التراث الثقافي لوالية : حول
 .زمن الرقمنة، دار الثقافة لوالية تيسمسيلت

الموقع : 0202جوان  2-2 -2
الجغرافي لمدينة قسنطينة ودوره في 
صمودها عبر التاريخ، الملتقى الوطني 

التراث الثقافي بين الصمود : لآلثار
والتصدي، المتحف العمومي الوطني سيرتا، 
مخبر علم اآلثار والتراث وعلوم القياس، 

 .0معة الجزائر جا

الخريطة : 0202ماي  02-02 -2
األثرية لوالية تيبازة بين الواقع واآلفاق، 

استمرارية الدولة بين األصالة : ملتقى وطني
والتمازج الحضاري، مديرية الثقافة لوالية 

 .تيبازة

اسهامات : 0202ماي 02-02 -2
منطقة الونشريس في مقاومة اإلستعمار 

لقادر، يومين الفرنسي تحت لوا  األمير عبدا
دراسيين حول تراث وتاريخ منطقة 

 .الونشريس، دار الثقافة لوالية تيسمسيلت

تيبازة محطات : 0202ماي  2-2 -2
تاريخية ومواقع أثرية، الملتقى الوطني األول 
التراث التاريخي واألثري لوالية تيبازة، 

 .المركز الجامعي لتيبازة

مدينة : 0202فيفري  02-02 -2
التاريخية والمعطيات باغاي بين النصوص 

األوراس : األثرية، الملتقى الوطني األول
عبر التاريخ، المتحف العمومي الوطني 

 .لوالية خنشلة

دور : 0202جانفي  02-02 -02
المعالم األثرية اإلسالمية في اثرا  تاريخ 
مدينة قسنطينة، ملتقى وطني حول دور 
وأهمية اآلثار في كتابة التاريخ الوطني، 

 .0جامعة الجزائر  معهد اآلثار،

معطيات جديدة : 0200جويلية  22 -11
حول سكة األمير عبدالقادر الجزائري، 
جلسات تازة، تنظيم بلدية برج األمير 
عبدالقادر بالتنسيق مع جميعة اآلثار ومؤسسة 

 .األمير عبدالقادر

إمارة بني : 0200ماي  02-02 -00
توجين بمنطقة الونشريس بين مواجهة 

يومين دراسيين حول  الصغار وتحدي الكبار،
إسهامات منطقة الونشريس في المقاومة 
الجزائرية عبر التاريخ، تنظيم مديرية الثقافة 

 .ودار الثقافة لوالية تيسمسيلت
مدينة : 0200ماي  02-02 -02

قسنطينة خالل العهد الحفصي، الملتقى 
الوطني السادس عشر للتاريخ واآلثار 

الثقافة الموسوم بالمدينة تاريخ وآثار، مديرية 
لوالية قالمة بالتنسيق مع جمعية التاريخ 

 .والمعالم األثرية

التراث الثقافي : 0200ماي  02 -00
رمز الذاكرة الوطنية، محاضرة بمناسبة شهر 

 .التراث بمديرية الثقافة لوالية قسنطينة

إسهامات : 0200جانفي  02- 02 -02
الباحثين الجزائريين في دراسة آثار والية 

خمسون سنة :طني حولتيسمسيلت، ملتقى و
من البحث األثري في الجزائر، تنظيم معهد 

، بمناسبة الذكرى 0اآلثار جامعة الجزائر 
 .الخمسينية الستقالل الجزائر

توزع األسواق : 0200ماي  02 -02
والورشات الحرفية بمدينة قسنطينة خالل 
العهد العثماني، يوم دراسي حول الحرفيون 

بايالة وأوضاعهم االجتماعية والثقافية 
م، المركز الوطني 0222-0202الجزائر 

للبحث في االنثربولوجيا االجتماعية والثقافية، 
 .وهران

عوامل تمدن : 0200ماي  00 -02
واستمرار عمران مدينة ميلة خالل الفترة 
االسالمية، يوم دراسي، جميعية ميلة القديمة، 

 . ميلة

الوعي الثقافي : 0200أفريل  02 -02
تراث الثقافي ودوره في الحفاظ على ال

وتثمينه، يوم دراسي حول التراث الثقافي 
والمجتمع الجواري، مديرية الثقافة لوالية 

 .برج بوعريرج

اليهود في : 0200مارس  20 -02
قسنطينة خالل الفترة العثمانية، يوم دراسي 
حول الوجود اليهودي ببالد المغرب االوسط 
من الفتح الى االحتالل الفرنسي، قسم 

اآلداب و العلوم االنسانية،  التاريخ، كلية
 .جامعة األمير عبدالقادر للعلوم االسالمية

التراث :  0202نوفمبر  02-00 -02
األثري لمدينة قسنطينة ودوره في التنمية 
المحلية، الملتقى الوطني األول حول اآلثار 
: ودورها في إبراز الهوية الوطنية، تنظيم

بالتعاون مع  0معهد اآلثار جامعة الجزائر 
لمتحف الوطني سيرتا، قصر الثقافة مالك ا

 .حداد، قسنطينة

التطور العمراني : 0202ماي  2 -00
يومين لمدينة قسنطينة خالل العهد العثماني، 

حول التراث الثقافي والهوية،  دراسيين
جمعية التاريخ والمعالم األثرية، مديرية 

 .قالمة 0202ماي  2الثقافة، وجامعة 

 الوعي بالتراث: 0202ماي  0 -00
الثقافي ودوره في ترسيخ الهوية الوطنية، 

حول الهوية الوطنية والتراث  الملتقى الوطني
 .األثري لمنطقة أم البواقي، أم البواقي

التجارة : 0202مارس  02-02 -02
الملتقى بمدينة قسنطينة خالل العهد العثماني، 

حول المدن التجارية في الجزائر  الوطني
ت والعلوم عبر العصور، كلية اآلداب واللغا

 .اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة معسكر
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: 0222ديسمبر  02الى  00 -00
تيسمسيلت محطات تاريخية ومواقع أثرية، 

للثقافة والفنون  المهرجان الثقافي المحلي
الشعبية لوالية تيسمسيلت بوالية سوق 

 .اهراس

العمائر : 02-02/22/0222 -02
الدينية بمدينة قسنطينة خالل الفترة 

حول تراث مدينة  األيام العلمية اإلسالمية،
قسنطينة، مخبر المدينة والتراث، قسم 
الهندسة المعمارية والتعمير، جامعة منتوري 

 .قسنطينة

عوامل تلف : 00/22/0222 -02
حول  الملتقى الوطنيالمعالم والمواقع الثرية، 

التراث المبني، ملحق المركز الوطني 
للبحوث في ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان 

 .أم البواقي-لتاريخ، عين مليلةوا

محاضرة : 0222جويلية22-22 -02
التراث األثري لمنطقة " الملتقى الوطنيضمن 

حول مساجد قسنطينة في " الشرق الجزائري
 .العهد العثماني

محاضرة : 0222جوان00-02 -02
حضارة تلمسان عبر " الملتقى الوطنيضمن 
جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان حول " العصور

لفني األندلسي المغربي من خالل التواصل ا
 .مساجد تلمسان

محاضرة ضمن : 0222ماي22 -02
" مدينة تيديس األثرية" حول  الملتقى الوطني

بالمتحف الوطني سيرتا حول تيديس خالل 
 .الفترة اإلسالمية

محاضرة بمركز : 0222ماي02 -22
التكوين المهني لوالية ميلة بعنوان صيانة 

 .مفاهيموترميم المدن التاريخية مبادئ و

محاضرة : 0222ماي02-02 -20
حول الحفظ واإلصالح  الملتقى الوطنيضمن 

 تنظيم المتحف الوطني سيرتا قسنطينة

محاضرة : 0222افريل02-02 -20
الملتقى بدار اإلمام والية قسنطينة ضمن 

حول األوقاف وأهميتها االجتماعية  الوطني
واالقتصادية تنظيم مديرية الشؤون الدينية 

 قسنطينة واألوقاف لوالية

محاضرة بدار : 0222مارس20 -22
الثقافة لوالية تيسمسيلت حول مشروع كتاب 

 تيسمسيلت معالم تاريخية ومواقع أثرية

محاضرة بقاعة : 0220ماي02 -20
مصطفى مكي بوالية تيارت حول تيارت 

 معالم تاريخية ومواقع أثرية

محاضرة بدار : 0222ماي02 -22
الثقافة لوالية تيسمسيلت حول تاريخ 

 .ت وآثارهاتيسمسيل
 :الـمـنـشـورات

 :مقاالت دولية

توزع األسواق والورش الحرفية  -1
بمدينة قسنطينة خالل العهد العثماني، المجلة 
التاريخية العربية للدراسات العثمانية، العدد 

 .002-020:، ص0200، أكتوبر 02-22

المحاريب بالجزائر خالل العصر  -2
العثماني، كتاب المؤتمر السادس عشر 

العام لآلثاريين العرب، شرم الشيخ،  لإلتحاد
 .0202-0222، ص0202

قلعة بني حماد عوامل التمدن  -3
وأسباب الخراب، مجلة االتحاد العام 

 .0202، 00لآلثاريين العرب، العدد 

توزع األسواق والورش الحرفية  -4
بمدينة قسنطينة خالل العهد العثماني، المجلة 

العدد التاريخية العربية للدراسات العثمانية، 
 .0202، ديسمبر 02
أنماط التخطيط المعماري للمآذن  -5

العثمانية بالجزائر، كتاب المؤتمر الخامس 
عشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب، وجدة 

-0002، الجز  الثاني، ص0200المغربية، 
0022. 

التأثيرات المعمارية والفنية العثمانية  -6
بمدينة قسنطينة، المجلة التاريخية العربية 

، ديسمبر 02دراسات العثمانية، العدد لل
 .020-020، ص0200

أنماط التخطيط المعماري للمساجد  -7
كتاب المؤتمر بالجزائر في العهد العثماني، 

الرابع عشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب، 
 .0202-0222، ص0200القاهرة، 

أسواق مدينة قسنطينة خالل الفترة  -8
شر العثمانية، كتاب المؤتمر الحادي ع

لإلتحاد العام لآلثاريين العرب، القاهرة، 
 .202ـ202، الجز  الثاني، ص0222

معطيات ميدانية : تاهرت –تاقدمت  -9
ورؤية جديدة، كتاب المؤتمر العاشر لإلتحاد 

، 0222العام لآلثاريين العرب، القاهرة، 
 .220-222ص

 :مقاالت وطنية

: رقمنة التراث الثقافي بالجزائر -0
دراسات وأبحاث : كتابالواقع والتحدي، 
تراث منطقة الونشريس : اليومين الدراسيين

  .0200في زمن الرقمنة، الطبعة الثالثة، 

دور الكتابات األثرية في اثرا   -0
تاريخ مدينة قسنطينة، مجلة اآلثار، معهد 

 .0202، 0اآلثار، جامعة الجزائر 

تيبازة محطات تاريخية ومواقع  -2
لمركز الجامعي أثرية، مجلة الدفاتر العلمية، ا

-02، ص0202، جوان 0لتيبازة، العدد 
00. 

سكة األمير عبدالقادر الجزائر بين  -0
مجلة النصوص التاريخية والشواهد األثرية، 

، العدد 0آثار، معهد اآلثار، جامعة الجزائر
 .020-020، ص0202، 02

اسهامات منطقة الونشريس في  -2
المقاومة الجزائرية تحت لوا  األمير 

تاريخ : أبحاث اليومين الدراسيين عبدالقادر،
وتراث منطقة الونشريس، منشورات دار 

-20، ص0202الثقافة لوالية تيسمسيلت، 
22. 

مدينة باغاي بين النصوص  -2
التاريخية والمعطيات األثرية، أشغال الملتقى 

األوراس عبر التاريخ، : الوطني األول
منشورات المتحف العمومي الوطني لوالية 

 .020-002، ص0202 خنشلة، سبتمبر

سكة األمير عبدالقادر المحفوظة  -2
بالمكتبة الوطنية باريس، مجلة الدفاتر 

، 0العلمية، المركز الجامعي لتيبازة، العدد 
 .022-022، ص0200ديسمبر 

إسهامات الباحثين الجزائريين في  -2
مجلة آثار، دراسة آثار والية تيسمسيلت، 

معهد اآلثار، جامعة الجزائر، عدد خاص، 
0200 ،020-022. 

التواصل الفني االندلسي المغربي  -2
من خالل مساجد تلمسان، مجلة منبر التراث 
األثري، مجلة علمية محكمة تصدر عن 
مخبر التراث األثري وتثمينه، جامعة 

-002، ص 0200تلمسان، العدد األول، 
002. 

إمارة بني توجين بمنطقة الونشريس  -02
ب بين مواجهة الصغار وتحدي الكبار، كتا

اسهامات : أبحاث اليومين الدراسيين حول
منطقة الونشريس في المقاومة الجزائرية 
عبر التاريخ وشواهدها األثرية، منشورات 
دار الثقافة لوالية تيسمسيلت، دار أبجديات 

، 0200لإلتصال والنشر واالشهار، 
 .00-22ص

أثر التوجيهات الدينية في عمران  -00
العثماني،  وعمارة مدينة قسنطينة خالل العهد
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مجلة الثقافة، وزارة الثقافة، عدد خاص 
بملتقيات وندوات الفكر من تلمسان عاصمة 

، أوت 02، العدد 0200للثقافة اإلسالمية 
 .22-20، ص0200

مخطوط دفتر األحباس وأهميته في  -00
إثرا  تاريخ مدينة قسنطينة، مجلة عصور 
الجديدة، مجلة فصلية محكمة يصدرها مختبر 

، جامعة -تاريخ الجزائر–خي البحث التاري
، 0200، 0وهران، الجزائر، العدد 

 .022-022ص

معالم عمران مدينة قسنطينة من  -02
مجلة اآلداب خالل مخطوط دفتر األحباس، 

والعلوم اإلنسانية، كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية، جامعة األمير عبد القادر للعلوم 
اإلسالمية، قسنطينة، العدد الحادي عشر، 

 .020-22، ص0200

روائع اآلثار : السجالت الصامتة -00
اإلسالمية، مجلة آمال، الصادرة عن وزارة 
الثقافة بمناسبة تلمسان عاصمة الثقافة 

 .0202، 2االسالمية، العدد 

طرق و أساليب التعامل مع  -02
المخزونات المتحفية، أشغال يومين دراسيين  

: تحت عنوان 0222ماي  02-02بتاريخ 
ف، نشر المتحف الوطني الحفظ في المتاح
 .00-2، ص 0202سيرتا، قسنطينة، 

منطقة تيسمسيلت بين المحطات  -02
التاريخية والمواقع األثرية، مجلة آثار، معهد 

، 0222، 2اآلثار، جامعة الجزائر، العدد 
 .002ـ000ص

مساجد ومدارس مدينة قسنطينة،  -02
مجلة دراسات تراثية، مخبر البنا  الحضاري 

، جامعة (زائرالج)للمغرب األوسط 
 .0222، العدد الثالث، 0الجزائر

اثر العوامل البشرية في تلف  -02
المعالم والمواقع األثرية، مجلة آثـار، معهد 
اآلثار، جامعة الجزائر، عدد خاص بالملتقى 
الدولي لآلثار والبيئة المنعقد بمدينة سطيف 

، السنة 2، العدد 0222جوان 02-02بتاريخ 
 .002-002، ص0222

: مير عبد القادر بتاقدمتقلعة األ -02
معطيات ميدانية ورؤية جديدة، مجلة اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية، جامعة األمير عبد القادر للعلوم 
اإلسالمية، قسنطينة، العدد التاسع، جانفي 

 .002-22، ص0222

من روائع اآلثار اإلسالمية، مجلة  -02
-00، ص0222بر، اكتو02الثقافة، العدد 

، 2أعيد نشره في مجلة آمال، العدد . 22
، الصادرة عن وزارة الثقافة بمناسبة 0202

 .تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية

تيارت محطات تاريخية ومواقع  -00
، 0222، أوت 02أثرية، مجلة الثقافة، العدد 

 .22-20ص 

استحكامات األمير عبد القادر  -00
إلنسانية، العسكرية، مجلة اآلداب والعلوم ا

جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، 
 .000-020، ص 0222، 2العدد

 :الـكـتـب

المرشد األنيس إلى تاريخ وآثار   -1
عاصمة الونشريس، دار أبجديات لالتصال 

 .0200والنشر واالشهار، برج بوعريريج، 
يسمسيلت محطات تاريخية ومواقع ت -2

 . 0222أثرية، منشورات السهل، الجزائر، 

استحكامات األمير عبد القادر  -3
-0222/هـ0022-0020العسكرية 

م دراسة تاريخية أثرية تحليلية، 0202
المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

0222 . 

كتب قيد النشر في اطار قسنطينة عاصمة 

الثقافة العربية وقد حظيت بموافقة لجنة 

القراءة لدى كل من وزارة الثقافة ووزارة 

 :شؤون الدينية واألوقافال

قسنطينة محطات تاريخية ومواقع  -1
 أثرية

عمران مدينة قسنطينة خالل العهد  -2
 .العثماني

المعالم األثرية بمدينة قسنطينة  -3
 .خالل العهد العثماني

مخطوط دفتر أوقاف مدينة  -4
 .دراسة وتحقيق: قسنطينة

علما  وأعالم مدينة قسنطينة من  -5
 م العثماني الفتح االسالمي الى نهاية الحك

دراسات وأبحاث في تاريخ وآثار  -6
 .مدينة قسنطينة خالل الفترة اإلسالمية

 :مقاالت منشورة في مجالت إعالمية وجرائد

عشوائية التخطيط أفقدت العمارة  -0
الجزائرية خصوصيتها، حوار بجريدة 

ربيع 0200/2فيفري2النصر، عدد الثالثا  
 .00،02،00، ص0020األول

اسم التجاني علما  أسرة ابي الق -0
الونشريسي، مجلة الغروب، مجلة ثقافية 
تصدرها دار الثقافة مولود قاسم نايت بلقاسم 

، ص 0222لوالية تيسمسيلت، العدد الثاني، 
2-2. 

ابو : حلقات من سير أعالم المنطقة -2
، مجلة محمد عبد اهلل بن محسن الونشريسي

الغروب، مجلة ثقافية تصدرها دار الثقافة 
يت بلقاسم لوالية تيسمسيلت، مولود قاسم نا
 .2-2، ص 0222العدد األول، 

تيسمسيلت معالم تاريخية ومواقع  -0
أثرية، مجلة الغروب، مجلة ثقافية تصدرها 
دار الثقافة مولود قاسم نايت بلقاسم لوالية 

-00، ص 0222تيسمسيلت، العدد صفر، 
02. 

 (:األنترنيت)منشورات على الخط 

 : دروس على الخط في
مدخل إلى علم اآلثار : مقياس -0

 وتقنياته

 علم المسكوكات: مقياس -0
: موقع جامعة منتوري قسنطينة: الرابط

www.umc.edu.dz/vf/index.php/co

  ligne-urs.en 
 :حصص إذاعية وتلفزيونية

حوار حول تظاهرة قسنطينة  -0
لعربية، االذاعة الثقافية عاصمة الثقافة ا

 22الوطنية، بثت مسجلة مسا  يوم الجمعة 
 .على الساعة الثامنة مسا : 0202ماي 

المشاركة في حصة حول االمير  -0
عبدالقادر الجزائري في ذكرى وفاته بإذاعة 

، 0202ماي  02القرآن الكريم الوطنية، يوم 
 .على الساعة التاسعة صباحا

ول حصة حول الملتقى الوطني األ -2
للتراث التاريخي واألثري لوالية تيبازة من 
تنظيم المركز الجامعي لتيبازة، اإلذاعة 
الجهوية لوالية تيبازة، بثت على المباشر يوم 

 02-00على الساعة  0202ماي  02
 .ظهرا

: حصة حول اليومين الدراسيين -0
تراث وتاريخ منطقة الونشريس، االذاعة 

 02ريخ الجهوية لوالية تيسمسيلت، بثت بتا
 .مسا 02-02: على الساعة 0202ماي 

حصة حول التراث، االذاعة  -2
الوطنية القناة األولى، بثت على المباشر 

: على الساعة 0202ماي  00بتاريخ 

http://www.umc.edu.dz/vf/index.php/cours.en-ligne
http://www.umc.edu.dz/vf/index.php/cours.en-ligne
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صباحا، ضمن حصة لقا   22:02-2:02
 .اليوم

حصة حول اليوم العالمي لآلثار،  -2
االذاعة الوطنية القناة األولى، بثت مسجلة 

-02: على الساعة 0202ماي  02بتاريخ 
 .مسا 02

تدخل مباشر حول الملتقى الوطني  -2
األول للتراث التاريخي واألثري لوالية تيبازة 
من تنظيم المركز الجامعي لتيبازة، باإلذاعة 
الوطنية القناة األولى، بثت على المباشر يوم 

 .مسا  02-02على الساعة  0202ماي  2

حصة حول قصر أحمد باي بمدينة  -2
، تصوير المحطة الجهوية للتلفزيون قسنطينة

 .0200الجزائري بقسنطينة شهر جوان 

حصة حول تاريخ وآثار قسنطينة  -2
التاريخ : خالل العهد العثماني ضمن حلقات

من إعداد وتقديم األستاذ محمد ... عبرة
الهادي الحسني بالتلفيزيون الجزائري، القناة 
 الخامسة، قناة القرآن الكريم بثت يوم اإلثنين

 .0200جانفي 20

حوار حول التراث والهوية الوطنية  -02
ماي  0بإذاعة قالمة المحلية، بثت يوم 

0202. 

تقديم ثالث حصص حول تاريخ  -00
وآثار تيسمسيلت باإلذاعة المحلية لوالية 

 .0202تيسمسيلت، سنة 
 :الجـوائــز

الجائزة األولى للمسابقة الوطنية جائزة 
ضارة، عبدالحميد ابن باديس في الفكر والح

مع التوصية بنشر العمل . 0202لسنة 
مدينة قسنطينة محطات : المعنون باسم

 .تاريخية ومعالم أثرية
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وليد عىل محمد.د  

أأس تاذ مساعد قسم ال اثر الإسالمية لكية ال اثر  

 جامعة الفيوم

 

 : دراسىـــــــــالمؤهل ال
 وراه تـــــــدك

تاريخ  –آثار إسالمية :   مىـــالتخصص العل
 .إسالمى

 :المؤهالت العلمية

 ليسانس اآلثار حصل على  :م  1991 -
 –جامعة القاهره  -من قسم اآلثار االسالميه 
جيد جدًا مع مرتبة "فرع الفيوم بتقدير عام 

 ".الشرف

تمهيدى حصل على  : م  2222 -

كلية  -من قسم اآلثار اإلسالمية  الماجستير
 .جامعة القاهرة –ر ااآلث

 درجة الماجستيرصل على ح  :م  2225 -
 –كلية اآلثار  -من قسم اآلثار اإلسالمية 

اإلسالمية تخصص  فى اآلثار جامعة القاهرة
مع " ممتاز"بتقدير ( فنون وتصوير إسالمى)

مرتبة الشرف والتوصية بالطبع على نفقة 
 .، وتبادلها مع الجامعات األخرىالجامعة

درجة الدكتوراه من حصل على : م 2212 -

مدينة راستوف  - روسيا اإلتحادية جمهورية
 الفيدرالية، جامعة اتحاد الجنوب -أون دون 

فى اآلثار  ر،قسم اآلثا ،كلية التاريخ
 تاريخ إسالمى)اإلسالمية فى تخصصين 

 .، بتقدير ممتاز(وفنون إسالمية
 :التدرج الوظيفى

 : م  2225يوليو  – 1991يسمبر د -

ة كلي ،بقسم اآلثار اإلسالمية معيدا  عمل 
 .فرع الفيوم –جامعة القاهرة  ،اآلثار

  :م 2212مايو  – 2225يوليو  -

قسم  ،بكلية اآلثار مدرسا  مساعدا  عمل  
 .جامعة الفيوم –اآلثار اإلسالمية 

 :  م2215مايو – 2212مايو  -

قسم اآلثار  ،بكلية اآلثار مدرسا  عمل ي
 .جامعة الفيوم –اإلسالمية 

اعدًا أستاذًا مس: حتى اآلن – 2215مايو  -
بكلية اآلثار جامعة  –بقسم اآلثار اإلسالمية 

 .الفيوم
 :الخبرات العلمية

 :م1991منذ عام  -

  التاريخ فى  (محاضرات)سكاشن ُيَدرس
لطالب الفرق األربع  واآلثار اإلسالمية

 .بالكلية

  منذ حصوله على درجة مدرس يقوم

 :بتدريس المواد التالية

قسم ترميم  الفرقة الثالثة:  الفنون اإلسالمية -
 .اآلثار

الفرقة الثانية والثالثة : الفنون اإلسالمية -
 .قسم االثار اإلسالمية  -والرابعة

الفرقة األولى : آثار وحضارة إسالمية -
 .عام
عصر النهضة والباروك )تاريخ الفن  -

الفرقة الرابعة قسم اآلثار (: والركوكو
 .اإلسالمية

عام  الفرقة األولى(: بيزنطى)تاريخ الفن  -
 .نظام الساعات المعتمدة –
 الفرقة األولى: تاريخ مصر اإلسالمية -

الفرقة الثانية والرابعة : التصوير اإلسالمى -
 .قسم اآلثار اإلسالمية

دبلوم اآلثار  -دراسات عليا  : تاريخ الفن -
 .اإلسالمية

 –كلية السياحة والفنادق : اللغة الروسية -
قسم  –ياحى قسم اإلرشاد الس)جامعة الفيوم 

 (.قسم السياحة –الدراسات الفندقية 

  يصطحب خاللها  بزيارات ميدانيةيقوم
طالب مرحلة الليسانس لتدريس اآلثار على 
الطبيعة فى المواقع األثرية والمتاحف فى 
القاهرة واإلسكندرية وشبه جزيرة سينا  

       . ومدينتى األقصر واسوان
 ناقش رسالة الماجستير  :م 2225 -

جامعة  -األثار اإلسالمية بكلية اآلثار فى 
فئات الصناع والعمال فى :" القاهرة بعنوان

تصاوير المخطوطات اإلسالمية من القرن 
السابع الهجرى حتى القرن الثالث عشر 

دراسة أثرية ( )م02-02)الهجرى ق
األستاذ : تحت إشراف (".حضارية مقارنة

رأفت محمد النبراوى واألستاذة / الدكتور
 .منى محمد بدر/ كتورةالد

ُرشح من قبل جامعة الفيوم   :م  2226 -
 دراسية منحة سنوات فى 4للسفر لمدة 
للحصول على درجة  اإلتحادية بدولة روسيا

 . الدكتوراة، وُوفق فى الحصول عليها

اجتاز : م2226من ابريل حتى سبتمبر  -

بنجاح دورة اللغة الروسية  بالمركز الثقافى 

التى ُرشح للحصول ، والروسى بالقاهرة
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" عليها من قبل البعثات المصرية بتقدير  
 ".ممتاز

اجتاز بنجاح اختبار اللغة  :م 2222 -

بالكلية التحضيرية بجامعة راستوف  الروسية
 ".ممتاز"الحكومية بروسيا بتقدير 

تأريخ وتصنيف قام بإعادة  :م 2221 -

المعروضات والقطع األثرية اإلسالمية فى 

متحف مدينة : لتاليةا المتاحف الروسية
راستوف أون دون، متحف مدينة أزوف ، 
متحف مدينة نوفى تشاركسك ، وتصويرها 
وإعداد قوائم وكتالوجات خاصة بها ، وإعادة 

 .عرضها بالصورة األفضل داخل المتحف

بالعديد من قام :  م2229 –م 2222 -

فى المناطق األثرية  المهمات العلمية
مدينة )والمتاحف بجمهورية داجستان 

مدينة كازان )، وجمهورية تتارستان (ديربنت
، (ومدينة بولجار األثرية والمتحف الوطنى

( متحف موسكو الكبير)وكذلك مدينة موسكو 
 (.رمتاجمتحف اإل)ومدينة سان بطرس برج 

شارك ولمدة عاميين :  م2229 –م 2221 -
فى  بعثة أعمال الحفائر والتنقيبمتتالين فى 

ية األثرية تحت رئاسة الروس" تناييس"مدينة 
ماكسيمنكا فالديمير "عالم اآلثار الروسى 

 ".إفجينيفتش

ناقش بنجاح رسالة  :م 2212يناير  -

 الدكتوراة

اإلسالمية  فى فلسفة علوم التاريخ واآلثار 
بكلية التاريخ قسم األثار بجامعة اتحاد 
الجنوب بمدينة راستوف أون دون بجمهورية 

اإلسالم والتقاليد  : "روسيا اإلتحادية بعنوان 
اإلسالمية فى الثقافة الروحية والمادية لسكان 

 »مدينة ديربنت فى العصور الوسطى
تحت  (".م02منتصف ق  -2منتصف ق )

فالديمير إيفجينيفيش / إشراف البروفيسور
 .ماكسيمينكا

يدرس اللغة : م وحتى اآلن2212  -

لطالب مرحلة البكالوريوس بكلية  الروسية
 .نادقالسياحة والف

يونيو  2وحتى  2212ديسمبر  2 -

مهمة علمية فى : م ولمدة ستة أشهر2211

لعمل أبحاث  جمهورية روسيا اإلتحادية
مابعد الدكتوراة، والمشاركة فى بعض 
المؤتمرات العلمية، وشارك خاللها أيضًا فى 
أعمال الحفائر اآلثرية، وأرخ وصنف العديد 
من التحف اآلثرية داخل متاحف جنوب 

 .سيارو

  :العلمية المؤتمرات

شارك بالحضور : م 2225 –م 2222 -
من الثالث حتى  فعاليات المؤتمراتفى 

الثامن لإلتحاد العام لآلثاريين العرب 
 .(دراسات فى آثار الوطن العربى)

 شارك ببحث باللغة الروسية: م 2222 -
التحاد جامعات جنوب  المؤتمر الثالثفى 

فى مناطق دراسات تاريخية وأثرية " روسيا
الطرز الفنية : "بعنوان ،"الدون نهر حولما

والمعمارية لمساجد العصور الوسطى فى 
 ."جنوب روسيا بالتطبيق على نماذج مختارة

فى  شارك ببحث باللغة الروسية: م 2221 -
حوار الثقافات فى " لدولىالمؤتمر العلمى ا

، المنعقد بكلية التاريخ ، جامعة "سهوب أوراسيا
انتشار "  :بعنوان، ببحث الفيدرالية اتجاد الجنوب

اإلسالم فى داجستان فى العصور اإلسالمية 
  ."الوسطى 

فى  فى الجماهيرية الليبية شارك : م2212 -
المؤتمر الثالث عشر لإلتحاد العام لآلثاريين 

الذى ( دراسات فى آثار الوطن العربى) العرب
 02 – 02فى الفترة من  طرابلسعقد فى 

األثار اإلسالمية الباقية فى " نوانببحث بع أكتوبر
 .دراسة أثرية فنية" مدينة بولجار التتارية بروسيا

ضمن فعاليات ببحث شارك : م 2211 -

 (العلوم والثقافة)المؤتمر الدولى السنوى 
 بمتحف دانسكوفا للتاريخ واآلثاروالذى عقد 

الطرز " :بعنوان ،بجمهورية روسيا اإلتحادية
شمال بالد القوقاز  المعمارية اإلسالمية فى

  ."دراسة تحليلية مقارنة  –ومصر 

شارك فى المؤتمر الرابع عشر : م 2211 -

دراسات فى )لإلتحاد العام لآلثاريين العرب 

 02-02 ، فى الفترة من(آثار الوطن العربى
، بجامعة الدول العربية م0200أكتوبر

، ببحث ومركز مؤتمرات جامعة القاهرة

مانية محفوظة فى أربعة سيوف عث": بعنوان
نشر " )متحف مدينة نوفى تشاركسك بروسيا

 (.ودراسة

شارك ببحث باللغة الروسية : م 2212 -

فى المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر 

 خالل األسبوع الثقافى( آثار جنوب روسيا)
الجنوب جامعة اتحاد  -المنعقد بكلية التاريخ 

 بجمهورية روسيا اإلتحادية، - الفيدرالية
مجموعة من شواهد القبور : "ا بعنوانروسي

المبكرة لمسلمى منطقة شمال بالد القوقاز 
  ".(م00-2/هــ2-0)خالل القرون 

شارك فى المملكة المغربية فى : م 2212 -

المؤتمر الخامس عشر لإلتحاد العام 

دراسات فى آثار الوطن )لآلثاريين العرب 

والذى عقد فى مدينة وجده المغربية   (العربى
مجموعة من الخزف اإلسالمى "  بعنوان ببحث

محفوظة بمتحف آزوف لآلثار والحفريات 
 ".نشر ودراسة –بروسيا 

شارك ببحث باللغة الروسية فى : م2213 -

المنعقد فى  المؤتمر العلمى الدولى الخامس عشر
متحف مدينة آزوف لآلثار والتاريخ والحفريات، 

ة الكتابات على السيوف اإلسالمي: "ببحث بعنوان
دراسة  –المحفوظة فى متاحف الدون بروسيا 

 ".ونشر

شارك ببحث باللغة الروسية فى فى : م0200 -

 الثالث عشر فعاليات المؤتمر الدولى السنوى

خالل األسبوع الثقافى ( آثار جنوب روسيا)
الجنوب جامعة اتحاد  -المنعقد بكلية التاريخ 

بجمهورية روسيا اإلتحادية،  - الفيدرالية
مجموعة مجامر ُشُبك فخارية من  :بموضوع 

نشر )روسيا  -حفائر قلعة آزاك بمدينة آزوف  
 (.ودراسة

 :األبحاث العلمية

1 Архитектурные особенности 

средневековых мечетей данным 

археологии. 

 الطرز الفنية والمعمارية لمساجد العصور

الوسطى فى جنوب روسيا  اإلسالمية

 .ختارةبالتطبيق على نماذج م
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Журнал исторического 

факультета – Южного 

Федерального Универсетита. 

جامعة اتحاد الجنوب  –مجلة كلية التاريخ 

 2221 .روسيا -الفيدرالية

2 О начальном периоде 

распростраения ислама в  

Дагестане. 

ستان فى العصور غانتشار اإلسالم فى دا

 .اإلسالمية الوسطى

Археология Древний  мир  и 

средние века – выпуск 3. 

 –آثار العالم القديم والعصور الوسطى مجلة 

 م2229روسيا –العدد الثالث 

3 Из истории арабского 

завоевония Дербента. 

حوادث من تاريخ الفتح العربى لمدينة 

 ديربنت

Северный Кавказ и кочевой мир 

степй Евразиц. 

 د القوقاز وسهوب أوراسيامجلة شمال بال

 م2229

4 Мечеть города Дербент и 

мечети Ибн Тулун в Каире, 

археологические 

сравнительного исследования. 

المسجد الجامع بمدينة ديربنت وجامع ابن 

 .دراسة أثرية مقارنة –طولون بالقاهرة 

Археологи Количество 

Мемориал Максменко В.Е 

ذكارى لعالم اآلثار الروسى فالديمير العدد الت

 م2212 .إفجينبفتش ماكسيمينكا

العمائر اإلسالمية الباقية فى مدينة بولجار  5

التتارية بروسيا كتاب المؤتمر الثالث عشر 

 م2212لإلتحاد العام لآلثاريين العرب

أربعة سيوف إسالمية محفوظة فى متحف  6

نشر  -مدينة نوفى تشاركسك بروسيا 

كتاب المؤتمر الرابع عشر لإلتحاد . ودراسة

 م2211العام لآلثاريين العرب

2 Декоративные особенности 

оформления средневековых 

мечетей Дагестана. 

السمات والمميزات الفنية والزخرفية على 

 .مساجد العصور الوسطى بداغستان

Материалы и исследования по 

отечественной истории к 70-

летию доктора исторических 

наук проф. Кудрявцева А.А. 

العدد التذكارى لبحوث التاريخ واآلثار 

لعالم اآلثار  22بمناسبة الذكرى السنوية الـ 

 2211 .أ.كودريافتسف أ

1 Особенности Османской 

архитектуры (Сравнительный 

анализ двух мечетей в Египте и 

Турции) 

العمارة العثمانية بالتطبيق  مميزات وسمات

على مساجد مصر وتركيا فى ضوء نماذج 

 مختارة

Археология Древний  мир  и 

средние века – выпуск 5. 

 –آثار العالم القديم والعصور الوسطى مجلة 

 م2212روسيا –العدد الخامس 

موضوعات تصاوير المخطوطات اإلسالمية 9

راسة د برهان على واقعية الفن اإلسالمى

 (م12-16/ه11-12)فنية خالل القرنين 

جامعة جنوب  –مجلة كلية اآلثار  بقنا 

 م2213الوادي

12 Мусульманские клинки с 

надписями из коллекций 

донских музеев в России. 

الكتابات على السيوف اإلسالمية المحفوظة 

  فى متاحف الدون بروسيا

Историко-археологические 

исследования в г. Азов и на 

нижнем Дону в 2011 г. 

مجلة أبحاث التاريخ واآلثار بمدينة آزوف 

 م2213ومنطقة الدون المنخفضة

مدفع هاون عثمانى محفوظ فى متحف 11

أكساى الحربى بجنوب روسيا 

 ممجلة العصور1226/هـ1111

الجزء  المجلد الرابع والعشرون

 م2214األول

محفوظة  ىمجموعة من الخزف اإلسالم 12

بمتحف مدينة آزوف لآلثار والحفريات 

مجلة التاريخ  (نشردراسة و) بروسيا

كلية اآلداب   -بقسم التاريخ   والمستقبل

 (مفبول للنشر وتحت الطبع) جامعة المنيا

2215 

 :أنشطة بالكلية

عضو وأمين مجلس  :2212-م2212 -

جامعة  -اآلثار اإلسالمية بكلية اآلثار قسم 
 .الفيوم

مستشار أسرة : حتى اآلن - م 2212 -

 .الطالبية بالكلية الفراعنة

عضو لجنة إعداد وكتابة : م 2212 -

جامعة  -لكلية اآلثار  تقرير السيرة الذاتية
الجودة وحدة الفيوم، وذلك فى إطار برنامج  

 .بالكلية

عضو لجنة خدمة  :م2213 -  2212 -

 .بالكلية المجتمع

 محكم بلجنة اتحاد الطالب :م2212 -
اختيار الطالب والطالبة المثالية على  ولجنة

 .مستوى الكلية

 مشرف على وحدة الكادر :م2212 -
الخاص بالكلية والتابع للوحدة األليكترونية 

(MIS. ) 

رئيس لجنة اإلشراف على  :م2212 -

إلنتخابات اإلتحادات الطالبية بكلية  التصويت
 .جامعة الفيوم -اآلثار  

قافى منسق اتفاقية التعاون الث: م2211 -

بين جامعة الفيوم وجامعة اتحاد جنوب 

والتى تم توقيعها فى مدينة راستوف روسيا 

أون دون وسط احتفالية روسية مصرية 

مشتركة بحضور المستشار الثقافى المصرى 

 .فى موسكو
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مستشار لجنة  :م2212 - 2211 -

 .بالكلية األزمات

عضو لجنة استيفاء المجال : م2211 -

حديث اللوائح األول والخاص بمراجعة وت

لوحدة تطوير نظم الطالب  والقوانين
 .واإلمتحانات بالكلية

 مستشار المشروع التنافسى :م2211 -
تنمية "التى فازت به كلية اآلثار بعنوان 

المهارات اآلساسية للطالب فى أعمال 
 ".الحفائر وكشف تزوير اآلثار

عضو اللجنة المشرفة على  :م2212 -

على مستوى األول  مهرجان التراث البدوى
الجمهورية والذى أقامه مركز حضارة 

 .وتراث الفيوم

مدير وحدة متابعة الخريجين  :م2212 -

 م0222، ومنسق حفل تكريم دفعة بالكلية
م، 0200أول دفعة تخرجت من الكلية ودفعة 
رئيس / بحضور السيد األستاذ الدكتور

 .الجامعة

نائب مدير وحدة ضمان الجودة : م2212 -

 .بالكلية

/ مساعد السيد األستاذ الدكتور :م2214 -

 .لشئون التعليم والطالب بالكلية وكيل الكلية

عضو لجنة قطاع المشروعات  :م2214 -

 .بالجامعة

عضو لجنة الدراسات العليا  :2214 -

 .بالكلية

 .مسئول التواصل بالكلية: م2214 -

مدير وحدة اإلرشاد األكاديمى  :م2215

 .والدعم الطالبى بالكلية
 :يبيةالدورات التدر

حصل على دورة تدريبية فى  :م2221 -
من مركز الحاسبات  الحاسب اآللى

 .والمعلومات بجامعة القاهرة 
درجة فى  222حصل على  :م2223 -

من مركز اللغات  (TOEFL)التويفل اختبار 
 .والترجمة بجامعة القاهرة

تنمية قدرات أعضاء دورات  :م2212 -

 FLDCبمركز  هيئة التدريس والقيادات
 (:على درجة مدرس ترقيةلل)الفيوم  بجامعة

 .مهارات اإلتصال  -1

 .نظام الساعات المعتمدة  -2

 .النشر العلمى  -3

 .سلوكيات المهنة  -4

 .معايير الجودة فى العملية التدريسية  -5

 .مشروعات البحوث التنافسية  -6

إعداد المعلم دورة   :م 2212 -

 .جامعة الفيوم –بكلية التربية  الجامعى
ة القيادة رخص ICDLدورة  :م 2212 -

 .الدولية للكمبيوتر المعتمدة من اليونسكو

تنمية قدرات أعضاء دورات  :م2214 -

 FLDCبمركز  هيئة التدريس والقيادات
للترقية على درجة أستاذ ) بجامعة الفيوم

 (:مساعد

 .اإلرشاد األكاديمى -1

 .استخدام التكنولوجيا فى التدريس -2

 .التخطيط اإلستراتيجى -3

 .مهارات العرض الفعال -4

 .ارة الفريق البحثىإد -5

 .إدارة الوقت واإلجتماعات -6

 :عضوية الجمعيات العلمية
اإلتحاد عضوًا فى : حتى اآلن –م 2222 -

 .ثاريين العربلآل العام

 عضوًا فى: حتى اآلن – م2221 -

 .الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

جمعية عضو :  حتى اآلن –م 2212 -

 .بالقاهرةخريجى الجامعات الروسية 

و الهيئة عض: حتى اآلن- م2212 -
، األثريين المصريين اإلستشارية التحاد

مسئول النشاط الثقافى فى كلية األثار جامعة 
 .الفيوم

منسق عام إلتحاد اآلثاريين : م2211 -

 .بجامعة الفيوم العرب

فى متحف مدينة  عضو عامل :م2212 -
 .روسيا –آزوف لآلثار 

بمتحف مدينة  عضو عامل :م2212 -
 . روسيا - نوفى تشاركسك 

بمتحف دانسكوفا  عضو عامل :م2212 -
 .روسيا –بمدينة راستوف أون دون 

عضو هيئة تحرير مجلة  :م2212 -

مجلة علمية  "مركز حضارة وتراث الفيوم"
تصدر عن مركز حضارة   -سنوية محكمة 
 . جامعة الفيوم –وتراث الفيوم 

 :األنشطة العلمية

إعداد فى  شارك :م2225 – 2221 -

أثرية عقدتها كلية  مؤتمرات وتنظيم خمس
جامعة الفيوم وكان عضوًا باللجنة  –األثار

المنظمة للمؤتمر تحت رئاسة األستاذ 
 .عبد الحليم نور الدين عميد الكلية / الدكتور

إعداد وتنظيم وتقديم شارك فى : م2223 -

التى عقدتها كلية  فقرات الندوة العلمية
األثار " جامعة الفيوم بعنوان  -اآلثار

استضافت فيها " إلسالمية فى أوزبكستان ا
الكلية سفير دولة أوزبكستان فى القاهرة 

 .والوفد المرافق له

 فى تنظيم مؤتمر البحيرةشارك  :م2223 -
الدور (" البحيرة عبر العصور)األول

التاريخى والحضارى ومستقبل التنمية 
 "األثرية والسياحية

شارك بالحضور فى  :م2223-2224 -
التى عقدت للطالب  يبيةالدورات التدر

 .جامعة القاهرة –الروس بكلية األثار 

إعداد وتنظيم شارك فى  :م 2224 -

التى عقدتها كلية  وتقديم فقرات الندوة
جامعة الفيوم والتى استضافت فيها   -اآلثار

مصطفى / العالم والمفكر السياسى الدكتور
علوى األستاذ بكلية اإلقتصاد والعلوم 

 . السياسية

 بتصويرقام : م 2212 – 2225 -

لقناة التنوير  عدد من الحلقات التليفزيونية
، "ذاكرة األمة"الفضائيه أذيعت فى برنامج 

برنامج  وكذلك القناة الفضائية المصرية
بقناة " عائد من الخارج"، وبرنامج "كافيه"

كتابة التعليم العالى، كذلك فله نشاط مميز فى 
اعة لإلذ موضوعات ومقاالت علمية وأثرية

والصحافة المصرية فى مجال اآلثار 
 .اإلسالمية

 - ألقى محاضرة عامة بكلية اآلثار :م2212 -
منهجية التعليم فى روسيا "جامعة الفيوم بعنوان 
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 وذلك فى إطار النشاط الثقافى لوحدة " االتحادية
 .التقويم بالكلية نظم

قام بتصوير حلقة تلفيزيونية  :م2212 -

عن أهم  لروسىعلى التليفزيزن الحكومى ا
انجازاته       وأنشطته فى مجال العمل 

 .المتحفى واآلثرى فى روسيا

مشرف مشارك على رسالة : م2212 -
جامعة  -ماجستير بكلية السياحة والفنادق  

 .الفيوم

قاهرة "ألقى محاضرة بعنوان  :م2212 -

، "قصة تناغم وتعانق بين الحضارات –المعز 
الدولة وذلك فى إطار التعاون بين وزارة 

إدارة التدريب والتنمية البشرية )لشئون اآلثار
ومركز بحوث وصيانة ( القاهرة التاريخية –

 .جامعة الفيوم –اآلثار بكلية اآلثار 

قام بترجمة مقالة أثرية من  :م2212 -

عن قصة خلق الكون العربية إلى الروسية 
فى عند المصرين القدما ، منشورة فى مجلة 

لعصور الوسطى العدد آثار العالم القديم وا
 -مدينة راستوف أون دون  -الخامس 

 .روسيا

قام تسجيل حقلة بإذاعة راديو  :م2213 -

العادات والتقاليد : عن سوا واشنطن
اإلسالمية المتوارثة فى إحتفاالت عيد الفطر 

 .المبارك

ألقى محاضرة بقاعة أحمد  :م2214 -

األثار نظمتها إدارة كمال باشا بوزارة 
المدرسة : "ة والتدريب بعنوانالشئون الفني

 ".الروسية فى أعمال الحفر والتنقيب

" بقبة الغورى"ألقى محاضرة  :م2215 -

نظمتها إدارة التدريب بشارع المعز لدين هللا 
والشئون والتنمية البشرية واألثرية بالتعاون 
مع متاطق األزهر والغورى 

مجموعة من السيوف اإلسالمية ذات :"بعنوان
ربية المحفوظة فى متحف مدينة الكتابات الع

 ". نوفى تشاركسك بروسيا

ألقى محاضرة بالمدرسة  :م2215 -

" بعنوان  المالكية بجامع السلطان حسن
أضوا  جديدة على مجموعة من السيوف 

اإلسالمية المحفوظة بمتاحف الدون فى 
 ".جنوب روسيا

تسجيل حلقة بقناة دوت مصر  :2215 -

وأثرها على  ثورات الربيع العربى: " بعنوان
 "األثار فى دولة ليبيا

 :ورش العمل
مشروع بنك "حضور ورشة عمل عن  -

مارس  2فى جامعة الفيوم يوم " األسئلة

م، مشروع تطوير نظم تقويم الطالب 0202

 (.إعداد نواتج التعلم وتحليلها)واإلمتحانات 

مشروع بنك "حضور ورشة عمل عن  -

مايو  2فى جامعة الفيوم يوم " األسئلة

م، مشروع تطوير نظم تقويم الطالب 0202

 (.المفردات اإلختيارية)واإلمتحانات 

التحليل اإلحصائى "حضور ورشة عمل  -

 –م 0202مايو  00" للمفردات اإلختبارية

مشروع تطوير نظم تقويم الطالب 

 .واإلمتحانات

حضور ورشة عمل عن التصحيح  -

اإللكترونى ضمن برنامج مشروع تطوير 

نات بجامعة الفيوم نظم الطالب واإلمتحا

 .م0200أكتوبر 

كتابة "حضور ورشة عمل تدريبية عن  -

مشروعات برامج التطوير المستمر والتأهيل 

 . م0200ابريل  –" واإلعتماد

 :اللغات
 اللغة األم – اللغة العربية -
 ممتاز – اللغة الروسية -
 جيد جدًا – اللغة اإلنجليزية -

 :التكريم 
من قبل جامعة  تكريمهتم : م1991 -

فرع الفيوم فى حفل أوائل  - لقاهرةا
الخريجين وحصل على شهادة الليسانس 

 . ودرع الجامعة

من قبل نادى  هتكريمتم  :م2225 -

بجامعة القاهره فى  أعضاء هيئة التدريس
حفل تكريم المعيدين و المدرسين المساعدين 

على درجة مدرس مساعد،  هحصولل وذلك
 على شهادة تقدير وكذلك درع جامعة وحصل
 .القاهرة

تكريمه من قبل جامعة تم  :م2226 -

مدرس ال"لحصوله على لقب  القاهرة

عن قسم اآلثار االسالميه  "مثالىالمساعد ال
جامعة الفيوم، وحصل على  -بكلية اآلثار 

 .شهادة تقدير وكذلك درع الجامعة

من قبل رئيس  هتكريمتم  :م2226 -

الماجستير  لمناقشته رسالة جامعة القاهرة
درجة مدرس مساعد، وحصل على وحصوله 

على شهادة تقدير ودرع جامعة القاهرة وذلك 
 –خالل الحفل السنوى الذى تعقده كلية اآلثار 

 . جامعة القاهرة لخريجيها

تم تكريمه من قبل سفير  :م2212 -

 جمهورية مصر العربية والمستشار الثقافى
ورئيس البعثة التعليمية فى موسكو لحصوله 

اه وحصل على شهاده على درجة الدكتور
 .تقدير

تم تكريمه فى اإلحتفال : م2212 -

السنوى بعيد العلم بجامعة الفيوم لحصوله 

 .بتقدير ممتاز على الدكتوراه

تم تكريمه من قبل المستشار : م2212 -

الثقافى المصرى ورئيس البعثة التعليمية فى 

على دوره الفعال كمنسق ومترجم  موسكو
بين جامعة اتحاد  فى اتفاقية التعاون الثقافى

والتى تم  -جنوب روسيا وجامعة الفيوم  
 -توقيعها بروسيا بمدينة راستوف أون دون 

وحصل على ميدالية المكتب الثقافى المصرى 
وكذلك على شهادة تقدير، وأعلن ذلك على 
موقع المكتب الثقافى المصرى بموسكو 
وكذلك على موقع قطاع الشئون الثقافية 

 .والبعثات المصرية

تم تكريمه من قبل كلية اآلثار : م2212 -

على نشاطه المميز بالعمل  جامعة الفيوم
داخل الكلية وكذلك تكريمًا لكونه من أول 
وأقدم الدفعات التى تخرجت من الكلية عام 
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وحصل على درع الكلية وشهادة  -م  0222
 .تقدير

تم تكريمه من قبل السيد  :م2212 -

التواب  عبد الحميد عبد/ األستاذ الدكتور

لنشاطه المميز كمنسق  رئيس جامعة الفيوم
ومترجم لعقد اتفاقية تعاون علمى وثقافى بين 
جامعة الفيوم وجامعة اتحاد جنوب روسيا، 

وأعلن ذللك على الموقع الرسمى للجامعة 
 .وكذلك موقع كلية اآلثار

 :أعمال علمية تحت الطبع
فى جزأين ال تزال  رسالة الماجستير     

ترجمة رسالة ع، وكذلك جارى تحت الطب

من اللغة الروسية إلى اللغة العربية  الدكتوراة
 .استعدادًا لطباعتها ونشرها
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 جائزة االتحاد للجدارة العلمية  : ثانيا  
 شروط الجائزة

تمنح جائزة الجدارة العلمية من قبل االتحاد العام لآلثاريين العرب للشخصيات العلمية البارزة فى 

بدراساتهم وبحوثهم ومدرستهم العلمية فى رفع  اآلثار والمتاحف والترميم وممن ساهموامجال علوم 

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 

 .ابى على أنماء الوعى لدى شعوبهم إليجا

 :وفـاز بها  

جامعة القاهرة –سهري حواس / د.أأ  *
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 سهري زىك حواس/د.أأ 

أأس تاذة العامرة والتصممي العمراين بقسم الهندسة 

 املعامرية  لكية الهندسة جامعة القاهرة

 

أستاذة دكتورة  :االسم و اللقب العلمى -

 سهير زكي حواس

أستاذة العمارة :         ةالوظيف-

والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية 

 كلية الهندسة جامعة القاهرة    –

التصميم  -العمارة :      مجاالت التخصص-

 تجديد وارتقاء حضري –حفاظ  –عمراني 

-األلمانية  –العربية :                  اللغات-

 اإلنجليزية

شارع  5: كتبم:           المراسالت  -

 ع.م.ج –مدينة المهندسين القاهرة  -األعناب 

تواريخ ) الدرجات األكاديمية  -1

 (:الحصول عليها 

بكالوريوس العمارة جامعة القاهرة في  1/1

 م  1977عام 

ماجستير الهندسة المعمارية جامعة  2/1

 م 1984القاهرة في عام 

احتياجات السكان ومدى "عن موضوع       

 "المشروعات السكنية القائمة تأثيرها على 

دكتوراه الفلسفة في الهندسة المعمارية  3/1

 م 1991جامعة القاهرة في عام 

الفراغات العمرانية والمناطق "عن موضوع 

المفتوحة كمورد وركيزة لتنمية المناطق 

 "  السكنية في مصر 

تواريخ )الوظائف األكاديمية والعملية  -2

 (:شغلها 

عام  لهندسة المعمارية فيامعيدة بقسم   2/1

 م1977

بقسم الهندسة المعمارية في  ةمدرس 2/2

 م 1991عام 

بقسم الهندسة المعمارية  ةمساعد ةأستاذ 3/2

 م1996في عام 

م  2/4 لتصمي لعمارة وا ا ذة  ا أست

لمعمارية  ا لهندسة  ا لعمراني بقسم  ا

م   م2114في عا

لمركزية  2/5 ا رة  اإلدا رئيسة 

لسياسا لبحوث وا لدراسات وا ت ل

لحضاري    ا تنسيق  ل ل لقومي  ا الجهاز   ب

تمبر        فة من سب ا ثق ل ا رة  وزا

 2113حتى  2114

ئمة لحصر  2/6 دا ل ا ة  لجن ل ا رئيسة 

متميزة  ل ا يمة  ق ل ا اني ذات  مب ل ا

اهرة  ق ل ا فظة  لغربية بمحا ا لمنطقة  ل

انون رقم  ق ل ل  ً ا ق ة طب لمشكل  144ا

 2116لسنة 

                                                        :                            األبحاث والمؤلفات -3

لمنشورة-3/1 ا  األبحاث 

الالمركزية فى سياسات اإلسكان "- -1

ضرورة حتمية فى تنمية مناطق اإلسكان 

 ، " الجماعى

تم  قبوله ونشره فى مجلة عالم البناء عدد 

عدد األبحاث . ) 1992 – 136رقم 

 (المحكمة

طوير للقرية فى مفهوم التنمية والت" -2

 "مدخل عمرانى –المصرية 

تم  قبوله ونشره فى مجلة جمعية المهندسين 

العدد الثالث المجلد الحادى  –المصرية 

 1992 –والثالثين 

الحيز العمرانى الشامل كبديل للوحدة " -3

  "المفهوم والتطبيق –السكنية مكتملة البناء 

تم  قبوله للنشر والعرض بالمؤتمر اإلقليمى 

بى حول اإلستراتيجيات الوطنية العر

 1992ديسمبر  17-13القاهرة  –لإلسكان 

أبعاد غير  –النزعة للتعبير عن االنتماء " -4

 "مرئية تؤثر على مشاريع اإلسكان

  تم إلقاءه بالندوة العلمية فى موضوع :

التأثير المتبادل بين المأوى والصحة النفسية  

 1992أكتوبر  12-11والبدنية ، 

 له للنشر بمجلة جمعية تم  قبو

مجلد  –المهندسين المصرية العدد الثانى 

 1993 -الثانى والثالثين 

توفير األمن واآلمان من خالل التنمية " -5

 "العمرانية للمناطق السكنية

  تم  قبوله ونشره بالمؤتمر السابع

اآلمان : للمعماريين المصريين عن 

 1993مايو  11-11العمرانى  

 ومشاركته فى  وتم  قبوله للنشر

إعداد التوصيات بالمؤتمر المعمارى األول 

 –حول التنمية العمرانية فى صعيد مصر 

جامع أسيوط   -قسم العمارة كلية الهندسة 

 1993نوفمبر  22-24

أقاصى جنوب مصر  –المدن الحدودية " -6

 "فى مخططات التنمية

تم  قبوله للنشر ومشاركته فى إعداد 

مارى األول حول التوصيات بالمؤتمر المع

 –قسم العمارة  –التنمية فى صعيد مصر 

نوفمبر  24-22كلية الهندسـة جامعة أسيوط 

1993 

المشاكل التى تواجه الحفاظ على "  -7

التراث بالمناطق ذات القيمة التاريخية 

 "واآلهلة بالسكان فى قلب القاهرة

  تم قبوله للنشر والعرض بمؤتمر

ى األردن الحفاظ على التراث المعمارى ف

كلية الهندسة والتكنولوجيا   -والعالم العربى

 .1993نوفمبر  25-21عمان ، األردن   –

  وتم قبوله ونشره فى مجلس

البحوث بالمؤتمر الدولى عن التراث 
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المعمارى وعمارة السياحة بأسـوان 

 1995نوفمبر  11-6واألقصر 

الصيانة والمحافظة والتحكم فى " -8

ر حياة العناصر العمران ودورها فى استمرا

مدخل  –البنائية والبيئة العمرانية ذات القيمة 

 " .إلى التجديد واالرتقاء

تم قبوله للنشر والعرض بالمؤتمر العلمى 

جامعة األزهر   –الدولى الثالث كلية الهندسة 

 . 1993ديسمبر  21-18القاهرة  

مواصلة الحياة فى مواجهة المتغيرات " -9

ة اإلزاحة والهجرة القيمية والتقليدية نتيج

 "واإلحالل فى البيئة العمرانية

تم قبوله للنشـر وإلقاءه بالمؤتمر الثانى 

للهندسـة المدنية بكلية الفنية العسـكرية ، 

 1994نوفمبر  11-8القاهرة 

Survival versus Changes in 

Traditional Values Due to 

Environmental Urban Shifts, 

Immigration and Replacements” 

 تم قبوله للنشر وإلقائه فى مؤتمر

Fourth International IASTE 

Conference – Tunis Center for 

California – Berkley (Value in 

Tradition), December 17 to 20, 

1994  

نحو صياغة للمواد العمرانية من أجل " -11

فى إطار فلسفة التعلم بكليات  –خدمة التنمية 

 "الهندسة

تم قبوله للنشر والعرض بالمؤتمر       

الدولى الثالث للتعليم الهندسى حول جودة 

نقابة _ التعليم الهندسى من منظور عالمى 

المهندسين المصرية ، اليونسكو ، المجلس 

 18-14األعلى للجامعات بمصر ،  القاهرة  

 .  1994نوفمبر 

قيم سامية تحويها عناصر معمارية " -11

 "إسالمية

 –نشره بمجلة قسم الهندسة المعمارية  تم

 1994كلية الهندسة جامعة القاهرة ، 

 "المسكن الريفى"  -12

تم قبوله للنشر والعرض بمؤتمر بيئة       

الجمعية المصرية  –القرية المصرية 

القاهرة  –للتشريعات الصحية والبيئية 

1995. 

التأثيرات اإليجابية والسلبية للبيئة " -13

 "لى اإلنسانالسكنية ع

تم العرض بندوة تأثير البعد االجتماعى        

والنفسى على تصميم المسكن والتجمعات 

 –السكنية مركز بحوث اإلسكان والبناء 

 .1996ابريل  23القاهرة 

 "حياة وفكر اإلنسانية" -14

 –تم العرض بندوة العمارة والناس        

لجنة العمارة المجلس األعلى  –شعبة الفنون 

 .1996مايو  14القاهرة    –للثقافة 

أقاصى جنوب مصر فى مخططات " -15

 "دعوة لتأصيل الهوية العمرانية –التنمية 

كلية  –تم عرضه بندوة قسم العمارة   

 1997مايو  -جامعة القاهرة  –الهندسة 

ظاهرة عدم سكنى المجتمعات " -16

 "العمرانية الجديدة

تمر تم قبوله للنشر والعرض بالمؤ     

 –العلمى الدولى الخامس كلية الهندسة 

 22 – 19 –القاهرة    –جامعة األزهر 

 1997ديسمبر 

17 -  “The Linear Urban Spaces 

and Paths in Egyptian Historical 

Cities 

– As a Heritage Urban Weldment 

_" 

 : قبوله للنشر والعرض بمؤتمر  تم

IASTE Conference 

Manufacturing Heritage 

Consuming Tradition -Cairo 15 

December 1998  

الفراغات العمرانية والمسارات "-18

 الخطية بالمدينة المصرية القديمة

تم قبوله _عمرانية للتوارث / ملحمة إنسانية 

للنشر والعرض باسبوع العلم التاسع 

سوريا  نوفمبر  –والثالثون بجامعة دمشق 

1999  

 –الحضاري  هامدلولوالقيم التراثية " -22

منطقة وسط  –الخديوية للقاهرة حالة 

 "المدينة

الدولي  مؤتمرالتم قبوله للنشر والعرض ب

  Inter Build" إنتربيلد"للبناء والتشييد 

 2112 يونيو 22-21بالقاهرة في 

 -اء ذكرى وذاكرة محمد عليـإحي" -19

عمراني لشارع  / توثيق تاريخي -المكان/الوالي

  "(ةــعالقل)محمد علي 

 م2113مجلة جمعية المهندسين المصرية يونيو 

الفراغات العمرانية والطابع "  -21

العمراني للمناطق الحضرية آداة فعالة 

، "مع ذكر خاص للقاهرة -للحفاظ الحضري 

بحث اإلتجاهات الحديثة المقدم إلى اللجنة 

العلمية  للترقية إلى درجة 

 م2114.............. .....أستاذ

تم قبوله  "؟لماذا ... التنسيق الحضاري"-21

نحو نهضة " للنشر والعرض بمؤتمر

التنسيق الحضاري  -2114معمارية جديدة  

جمعية " منظومة مستقبلية متكاملة

المعماريين المصريين والجهاز القومي 

بدار األوـبرا _ للتنسيق الحضاري 

   2114ديسمبر  27-26المصريـة  

متحف عمراني . ..القاهرة الخديوية " -22

 " حي للموروثات والذكريات

بمنتدى الحفاظ على  تم قبوله للنشر والعرض

التراث األثري والمعماري في اإلسكندرية 

جمعية أصدقاء البيئة  –ورشيد وسيوه 

المنعقد بمكتبة اإلسكندرية في  –باإلسكندرية 

 2114ديسمبر  14-15

الحفاظ على المناطق الحضرية  " -23

الفراغات  -مية حضاريةالتراثية حت

العمرانية والطابع العمراني مدخل للحفاظ 

تم "  مع ذكر خاص للقاهرة -الحضري 

بالمؤتمر الدولي  قبوله للنشر والعرض

إلدارة التراث المشترك لدول حوض البحر 

 31 – 29... المتوسط بمكتبة اإلسكندرية 

 2115مارس 

 األبحاث العلمية المشتركة - أ

طروح  –توشكى  فى تنمية منطقة" -1

: جزء عن) –" مرانيةمعمارية وع

المجتمعات المحلية وتأصيل الهوية 

 (ة ـالعمراني

تم قبوله للنشر والعرض بمؤتمر كلية    

فكر كلية الهندسة  –الهندسة جامعة القاهرة 

يونيو  8فى  تنمية جنوب الوادى األحد 

1997 . 

 "  الفكر اإلبداعي للعمارة النسيجية "  -2

مجلة جمعية (  مدحت الشاذلي.مع د مشترك)

 م2112المهندسين المصرية     

آليات دفع القدرات اإلبداعية فى التعليم " -3

 " 

مجلة جمعية (  مدحت الشاذلي.مشترك مع د)

 م2112المهندسين المصرية نوفمبر 

تأثير البعد االجتماعى والصحى " -4

والنفسى لتصميم المسكن المالئم والتجمعات 

مقدم إلى أكاديمية البحث العلمى _  "السكنية

مجلس بحوث التشييد  –والتكنولوجيا 
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 3) 2112واإلسكان والمجتمعات الجديدة  

 م2113.......(..مراحل

إبداع الفكر الهندسي  -عمارة الكباري " -5

 "المعماري على مر العصور 

مجلة جمعية  (  مدحت الشاذلي.مشترك مع د) -

  م2112المهندسين المصرية نوفمبر 

الدولي  مؤتمرالقبوله للنشر والعرض بتم  -

  Inter Build" إنتربيلد"للبناء والتشييد 

  2113 يونيو 23-19بالقاهرة في 

 مقاالت فنية -ج

 "دولة عرفت قيمة تراثها" -1

 135العدد  33مجلة عالم البناء صفحة 

 1992أكتوبر 

تعليق  –" البحث عن الذات المصرية" -2

لى كورنيش النيل وتحليل عمارة سكنية ع

 بالعجوزة

( أشرف أبو سيف: للمعمارى )القاهرة 

 141بمجلة عالم البناء العدد  14صفحة 

 1993مارس 

مجلة وجهات نظر "  القاهرة الخديوية "  -3

شهر يوليه   66عدد رقم  –

...................2114 

التنمية العمرانية المصرية وحتمية "  -4

يئة حياتنا مجلة الب" التنسيق الحضاري

سة الصادرة عن الجمعية المصرية لهند

لقاهرة جامعة ا–البيئية بمناسبة أسبوع البيئة

..2115  

صناع الواجهة الحضارية " -5

المجلة " من هم؟... للمدينة المصرية 

الصادرة عن الجهاز القومي للتنسيق 

  2115وزارة الثقافة  –الحضاري 

سلسلة مقاالت شهرية بجريدة  -6

 " ةأخبار العاصم"

يقية-3/2 لتطب ا                                                                                    األبحاث 

دراسات معمارية إنشائية عن حالة " (1

 12اآلثار اإلسالمية التى تضررت بزلزال 

مقدمة إلى الجهاز التنفيذى  ، "1992أكتوبر 

ية لترميم وصيانة اآلثار اإلسالمية والقبط

ضمن اللجنة العلمية المشكلة من كلية 

جامعة القاهرة لمعاينة اآلثار  –الهندسة 

فاروق .د.مشترك مع أ) 1993 -اإلسالمية  

 ( شريف مراد.الحكيم ود

 –مشروع تطوير التعليم الهندسي " (2

في تطوير "  EEDPوزارة التعليم العالي 

العملية التعليمية بكلية الهندسة جامعة القاهرة 

1998 

3) a"جتماعية والنفسية تأثير األبعاد اإل

والصحية على المسكن والتجمعات 

مقدم إلى أكاديمية البحث العلمى ، "السكنية

مجلس بحوث التشييد  –والتكنولوجيا 

م 2112واإلسكان والمجتمعات الجديدة  

 (مشترك فريق بحثي)

المنسق العام وخبير تخطيط عمراني  (4

البيئة اإلرتقاء ب"وتصميم عمراني بمشروع 

والحفاظ على الطابع العمراني العمرانية 

 -منطقة وسط البلد -إلقليم القاهرة الكبرى

الهيئة العامة للتخطيط  –"األزبكية-عابدين

وزارة اإلسكان والمرافق –العمراني

 والمجتمعات العمرانية

الدراسات العمرانية : المرحلة األولى 

 2111................... الهيكلية 

 –الدراسات العمرانية : الثانية المرحلة 

 2111............المخطط العام 

الدراسات التفصيلية : المرحلة الثالثة 

 2113...... للمنطقة ذات األولوية

 الكتب والمؤلفات-3/3

دكتور زكي " (1 ل ا ذ  ا األست

لسيرة " 2111-1929حواس  ا

اهرة  ق ل ا تية ، نشر خاص  ذا ل  2111ا

لخديوية "موسوعة  (2 ا قاهرة  ل ا

وتوثيق عمارة وعمران رصد  –

ة لمدين ا قاهرة منطقة وسط  ل ، "ا

لمعمارية  ا لتصميمات  ا مركز 

قاهرة ،  ل  2112ا

  حاصلة على جائزة نادي

م  كتاب عا ل ل م  عن  2113األهرا

 أفضل اإلصدارات 

  حاصلة على درع منظمة

ليف  أ ت ل ل ة  لمدن اإلسالمي لعواصم وا ا

م   2114في عا

ة  القاهرة" (3 لخديوي اء  –ا إحي

لوالي)حمد علي ذكرى وذاكرة م / ا

لمكان اني تحت (" ا ث ل ا لجزء  ا  ،

لطبع  ا

لخديوية " (4 ا قاهرة  ل عمارة  –ا

مدخل  –وعمران منطقة وسط المدينة 

الث تحت"للحفاظ الحضري ث ل ا لجزء  ا  ، 

لطبع  ا

بقة رمسيس“كتاب  (5 ” مسا

د اإلعدا  اإلشراف على 

اب  (6 م كت دي لمشاركة في تق ا

لحضاري“ تنسيق ا ل ا ” مقاالت في 

بهاء  لكاتب أحمد  دين واإلشراف ل ل ا

د  على اإلعدا

د  (7 ا لمشاركة في إعد يل “ا ل د

لعامة ا ه  ا لمي ا يير دورات  ” أسس ومعا

لطبع ا  تحت 

يل  (8 ل د د في إعدا لمشاركة  ا

الحضاري “ تنسيق  ل ا يير  أسس ومعا

ة ثي لترا ا مناطق  ل اني وا مب ل  ”ل

ية “كتاب  (9 لمرئ ا قوى غير  ل ا

لتحرير ا ميدان  لطبع” ل ا  تحت 

يل  (11 ل د د في إعدا لمشاركة  ا

نسي ت ل ا للطرق أسس  الحضاري  ق 

لمركز ” واألرصفة ا الصادر عن 

اء بن ل ل لقومي   ا

لمشاركة في مجلد حوض  (11 ا

لمتوسط ا لبحر   ا

ني "كتاب  (12 لعمرا ا لحفاظ  " ا

2113 

بيان االشراف على الرسائل الجامعية  -4

رسائل الماجيستير و الدكتوراه التى تم و )

 (:   جارى اإلشراف عليها

 4/1-  رسائل الماجيستير التى انتهت

 منحت درجاتهاو

لب- لطا ا ة،  ل لرسا ا لباحث، /عنوان  ا

منح،  ل ا لتخصص، جهة  ا لدرجة و  ا

تاريخ ل  .ا

السياحة والفندقة منهج لتطوير وتجديد " -1

مهندس ياسر محمد ، "الفنادق في مصر

ة ماجستيرغير منشورة  زكي ل ، رسا

ة  ي ، كل ة  لمعماري ا هندسة  ل ا في 

اهرة ،  ق ل ا هندسة جامعة  ل  1997ا

رية والعمرانية اليمنية األنماط المعما" -3

للمباني العامة المعاصرة كنتاج للمتغيرات 

خالد على مهندس  ،"الثقافية واالجتماعية

ة ماجستيرفي ،رسعلى الحاضرى  ل ا

ة لمعماري ا هندسة  ل هندسة ا ل ا ة  ي ، كل

اهرة ،  ق ل ا  2111جامعة 

، مهندس " محطات السكة الحديد"  -4

، عبد الرحمن محمد عبد القادر 

هن ل ا ، ماجستيرفي  لمعمارية  ا دسة 

 ، قاهرة  ل ا هندسة جامعة  ل ا ة  ي كل

2111 

اإلستكمال كمتطلب إنشائي أساسي " -3

وفني ضمني في ترميم وصيانة المباني 

األثرية مع التطبيق على بعض المواقـع 

أنور فؤاد ، الباحث "األثريـة المختارة
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مهران ، رسالة ماجستير بقسـم  سالمان

 2112اهـرة ، الترميم كلية اآلثـار جامعة الق

تحوالت التشكيل المعماري في " -5

عبد الوهاب ، مهندس   "العمارة اليمنية

ة ماجستيرفي ،  محمد على التركي ل رسا

هندسة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا هندسة  ل ا

 ، اهرة  ق ل ا  2111جامعة 

تداخل االستعماالت في " - -6

محمد ، "دة ـالمجتمعات العمرانية الجدي

لهن السيد  زيدان ا دسة ، ماجستيرفي 

هندسة جامعة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا

قاهرة ،  ل  2112ا

المبانى التجارية المجمعة فى " -7

، هيثم سعيد الشرقاوى ، مهندس "مصر

لهندسة  ا ة ماجستيرفي  ل رسا

هندسة جامعة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا

قاهرة ،  ل  2113ا

إدارة مشروعات الحفاظ على "-11 -8

، "دراسة تحليلية  –التراث المعمارى 

 ، مين صبرى محمود حجازىياسمهندسة 

 ، لمعمارية  ا هندسة  ل ا ماجستير في 

 ، قاهرة  ل ا هندسة جامعة  ل ا ة  ي كل

2113 

دراسة للعالقة  –العمارة والفلكلور "- -9

بين العمارة والتراث الشعبي مع ذكر خاص 

نادية أحمد محمد ، مهندسة "لبالد النوبة

هندسة حسبو  ل ا ، ماجستيرفي 

هندسة جامعة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا

قاهرة ،  ل  2113ا

دراسة تاريخية نقدية في تشكيل " -6

غادة جالل محمد . ، م"الميادين العامة

هندسة خضر،،  ل ا في  ة ماجستير  ل رسا

هندسة جامعة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا

قاهرة ،  ل  2114ا

مقارنة تحليلية بين القوانين المصرية " -7

، مهندسة "واألوربية في مجال الحفاظ

ة ،  شيرين محمد عطية عيسى ل رسا

 ، لمعمارية  ا هندسة  ل ا ماجستيرفي 

 ، قاهرة  ل ا هندسة جامعة  ل ا ة  ي كل

2114 

المناطق األثرية بين الحفاظ على " -8

الطابع والتغيير لمواجهة االحتياجات 

هالة محمد ، مهندسة "اإلنسانية الخارجية

ة ماجستيرفي  ، محمد خضر ل رسا

هندسة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا هندسة  ل ا

 ، اهرة  ق ل ا  2115جامعة 

العوامل المؤثرة على تصميم المسكن " -9

داليا مهندسة ، "المتميز دراسة حالة الكويت

ة ماجستيرفي محمد أنور محمود  ل ، رسا

هندسة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا هندسة  ل ا

 ، اهرة  ق ل ا  2115جامعة 

إطاللة على رواد العمارة المصريين "-11

دراسة تحليلية للهوية  –فى القرن العشرين 

 ،شيماء سمير كامل ، مهندسة "المصرية 

 ، لمعمارية  ا هندسة  ل ا ماجستيرفي 

 ، قاهرة  ل ا هندسة جامعة  ل ا ة  ي كل

2115 

 4/2-  رسائل الدكتوراه التى انتهت و

 منحت درجاتها

القواعد االقتصادية المستقبلية "  -1

، مهندسة  "العمرانية الجديدة للمجتمعات

ة غادة محمد ريحان حسين ،  ل رسا

فلسفة ل ا ه  هندسة  دكتورا ل ا في 

لمعمار هندسة جامعة ا ل ا ة  ي ية، كل

قاهرة ل  2112، ا

 4/3-  جارى )رسائل الماجيستير

 (اإلشراف عليها

لب- لطا ا ة،  ل لرسا ا لباحث، /عنوان  ا

لتخصص، جهة  ا لدرجة و  ا

لتسجيل ا لتسجيل، تاريخ  ا  .ا

،  هشام السيد محمد ناصفمهندس  -1

ماجستير في الهندسة المعمارية ، كلية 

 1997ة القاهرة ، الهندسة جامع

علياء عبد الخالق ابراهيم مهندسة  -2

هندسة ،  الجندى ل ا ماجستيرفي 

هندسة جامعة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا

 ، قاهرة ل  1998ا

البعد الثقافي واالجتماعي كإطار حاكم " -3

، مهندسة "لسكن الفئات المتميزة اقتصادياً 

ماجستيرفي  ، حنان سمير محمد إسماعيل

لمعماري ا هندسة  ل هندسة ا ل ا ة  ي ، كل ة 

اهرة،  ق ل ا  1999جامعة 

محمود سامي عبد العزيز مهندس  -5

هندسة  الكومى ل ا ، ماجستير في 

هندسة جامعة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا

 ، قاهرة ل  2111ا

، مصطفى يونس عبد الهادي مهندس  -6

ماجستير في الهندسة المعمارية ، كلية 

 2111الهندسة جامعة القاهرة ، 

مهندسة  ،"التاريخية إضاءة المباني" -7

،  ريهام محمد شبل نبيه عفيفى

 ، لمعمارية  ا هندسة  ل ا ماجستيرفي 

قاهرة  ل ا هندسة جامعة  ل ا ة  ي كل

،2111 

سارة ، "الحمامات الشعبية في مصر" -8

في  ، ماجستيرفوزي سويفي أحمد

هندسة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا هندسة  ل ا

 ، اهرة  ق ل ا  2112جامعة 

هات العناصر الزخرفية علي واج"-11

أوائل القرن  19عمارة القاهرة في القرن 

،  نهاد محمد صادق صالح، مهندسة "21

ة قسم  ل لجمي ا فنون  ل ا ة  ي ماجستيركل

 ، ن  لفن جامعة حلوا ا  2113تاريخ 

يارا يحي ، مهندسة "حفاظ وترميم"-13

هندسة صابر العطوي  ل ا ، ماجستيرفي 

هندسة جامعة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا

قاهرة ،  ل  2113ا

، مهندسة "شوائيات في مصرالع"-14

، بربارا جرجس جورج جرجس 

 ، لمعمارية  ا هندسة  ل ا ماجستيرفي 

 ، قاهرة  ل ا هندسة جامعة  ل ا ة  ي كل

2113 

مهندسة ، "التراث والتكنولوجيا "-15

في  ماجستير ،رانيا إسماعيل أحمد أحمد

هندسة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا هندسة  ل ا

 ، اهرة  ق ل ا  2113جامعة 

، عيل أحمد هناء إسمامهندسة  -16

ماجستيرفي الهندسة المعمارية ، كلية 

 2114الهندسة جامعة القاهرة ، 

دراسة تحليلية  -أسواق مدينة صنعاء "-17

، "للمالمح المعمارية والعمرانية للسوق

، أميرة السيد مصطفى سالم  مهندسة

 ، لمعمارية  ا هندسة  ل ا ماجستيرفي 

 ، قاهرة  ل ا هندسة جامعة  ل ا ة  ي كل

2114 

،  زت عبد الشافيأميرة ع-18

 ، لمعمارية  ا هندسة  ل ا ماجستيرفي 

 ، قاهرة  ل ا هندسة جامعة  ل ا ة  ي كل

2115 

التركيبات الفنية وتأثيرها على "-19

سارة أبو بكر محمد ، مهندسة "الواجهات

هندسة  خلف ل ا ، ماجستيرفي 

هندسة جامعة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا

قاهرة ،  ل  2115ا

، ماجستيرفي  مارام عادل عبيد-21

هند ل هندسة ا ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا سة 

اهرة ،  ق ل ا  2115جامعة 
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 4/4-    جارى )رسائل الدكتوراه

 (االشراف عليها

عمارة األبراج فى وادى حضرموت " -1

دراسة حالة المنزل البرجى التقليدي بمدينة 

عبد الناصر عبد هللا سالم ، مهندس "شبام 

في ،  القادرى لسفة  ف ل ا ه  دكتورا

، ك لمعمارية  ا هندسة  ل هندسة ا ل ا ة  ي ل

 ، اهرة  ق ل ا  2112جامعة 

القواعد االقتصادية المستقبلية " -2

، مهندسة  "العمرانية الجديدة للمجتمعات

ة غادة محمد ريحان حسين ،  ل رسا

هندسة  ل ا فلسفة في  ل ا ه  دكتورا

لمعمار هندسة جامعة ا ل ا ة  ي ية، كل

قاهرة ل  2112، ا

التنمية بمفهومها الشامل وتأثيرها على " -3

ة بمدينة صنعاءتطبيقاً على الهوية المحلي

خالد على على الحاضرى ، مهندس "المسكن

لهندسة ،  ا فلسفة في  ل ا ه  دكتورا

هندسة جامعة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا

قاهرة ، ل  2113 ا

فلسفة في دكتور، ، جيهان ناجى  -4 ل ا ه  ا

ة لمعماري ا هندسة  ل هندسة ا ل ا ة  ي ، كل

، اهرة  ق ل ا  جامعة 

 تطوير وتحديث المناطق التاريخية" -5

واألثرية وتأثيرها على االرتقاء بالبيئة 

منال محمد حسن مهندسة  ،"االجتماعية

فلسفة في  ، محمد النحاس ل ا ه  دكتورا

هندسة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا هندسة  ل ا

اهرة، ق ل ا  2113 جامعة 

مهران ،  أنور فؤاد سالمانالباحث   -6

دكتوراه الفلسفة في الترميم ،قسم ترميم كلية 

 2114هرة ، اآلثار جامعة القا

المهندسة أماني السيد عبد الرحمن  -7

في أحمد الريس ،  فلسفة  ل ا ه  دكتورا

هندسة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا هندسة  ل ا

، اهرة  ق ل ا  2114 جامعة 

ة  -5 عضو لجان تحكيم رسائل علمي

: 

 :رسائل الماجستير  5/1 

ة، - ل لرسا ا  عنوان 

لب لطا لدرجة و /ا ا لباحث،  ا

اريخ ت ل ا منح،  ل ا لتخصص، جهة   .ا

منهج لتطوير  –السياحة والفندقة " -1

مهندس ياسر ، "وتجديد الفنادق في مصر

ة ماجستيرفي  محمد زكي ل ، رسا

هندسة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا هندسة  ل ا

 ، اهرة  ق ل ا  1997جامعة 

األنماط المعمارية والعمرانية اليمنية " -2

للمباني العامة المعاصرة كنتاج للمتغيرات 

خالد على س مهند ،"الثقافية واالجتماعية

ة ماجستيرفي على الحاضرى  ل ،رسا

هندسة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا هندسة  ل ا

 ، اهرة  ق ل ا  2111جامعة 

اإلستكمال كمتطلب إنشائي أساسي " -3

وفني ضمني في ترميم وصيانة المباني 

األثرية مع التطبيق على بعض المواقـع 

 أنور فؤاد سالمان، الباحث "األثريـة المختارة

ماجستير بقسم الترميم كلية مهران ، رسالة 

 2112اآلثار جامعة القاهـرة ، 

تحوالت التشكيل المعماري في العمارة " -4

عبد الوهاب محمد على ، مهندس   "اليمنية

ة ماجستير،  التركي ل هندسة  رسا ل ا في 

هندسة جامعة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا

قاهرة ،  ل  2111ا

، "المبانى التجارية المجمعة فى مصر" -5

ة ، هيثم سعيد الشرقاوى مهندس  ل رسا

 ، لمعمارية  ا هندسة  ل ا ماجستيرفي 

 ، قاهرة  ل ا هندسة جامعة  ل ا ة  ي كل

2113 

عناصر العمارة الداخلية لمدينة " -6

، "(دراسة تحليلية )  غدامس القديمة بليبيا

ماجستير  رسالة ،فـؤاد سالـم رقـص الباحث 

تخصص ديكور من  -فى الفنـون الجميلـة 

، مايو لجميلـة جامعة حلوان كلية الفنـون ا

2113 

اإلسـتدامة في مشـروعات الحفاظ " -7

دراسـة حالة مصـر  -العمراني والمعماري 

، المهندس أحمد الشحات محمود المنشاوي "

درجة الماجستير فى الهندسة المعمارية  ، 

 2113،  من كلية الهندسة جامعة القاهرة

دراسة تاريخية نقدية في تشكيل " -8

غادة جالل محمد . ، م"دين العامةالميا

هندسة خضر،،  ل ا ة ماجستيرفي  ل رسا

هندسة جامعة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا

قاهرة ،  ل  2114ا

مقارنة تحليلية بين القوانين المصرية " -9

، مهندسة "واألوربية في مجال الحفاظ

ة ،  شيرين محمد عطية عيسى ل رسا

 ، لمعمارية  ا هندسة  ل ا ماجستيرفي 

هندسة جام ل ا ة  ي ، كل قاهرة  ل ا عة 

2114 

دراسة  –عمارة ما بعد الحروب "  -11

المهندسـة  ،"فلسطين -حالة مدينة نابلس 

ماجستير فى ، رسالة  عالية سامح عكاشة

الهندسة المعمارية  من كلية الهندسة جامعة 

 2114،  القاهرة

رصد وتحليل المباني التاريخية "  -11

ما وذات القيمة المعمارية بمدينة المنصورة و

هانـي سـعد سالـم أحمد ، المهندس ، " حولها 

ماجستير فى الهندسة المعمارية  من رسالة 

 2114، كلية الهندسة جامعة األزهر

المناطق األثرية بين الحفاظ على " -12

الطابع والتغيير لمواجهة االحتياجات 

هالة محمد ، مهندسة "اإلنسانية الخارجية

ة ماجستيرفي  ، محمد خضر ل رسا

لهن هندسة ا ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا دسة 

اهرة ،  ق ل ا  2115جامعة 

العوامل المؤثرة على تصميم " -13

، "المسكن المتميز دراسة حالة الكويت

ة داليا محمد أنور محمود مهندسة  ل ، رسا

 ، لمعمارية  ا هندسة  ل ا ماجستيرفي 

 ، قاهرة  ل ا هندسة جامعة  ل ا ة  ي كل

2115 

 تأثير تقنيات ومواد البناء الجديدة " -14

، " اليمن –على العمارة المحلية بصنعاء 

المهندس علي صالح عبد الحفيظ يحي 

ماجستير فى الهندسة  رسالة ، الغزالي

 المعمارية  من كلية الهندسة جامعة األزهر

2115 

إطاللة على رواد العمارة المصريين "-15

دراسة تحليلية للهوية  –فى القرن العشرين 

 ،كامل  شيماء سمير، مهندسة "المصرية 

 ، لمعمارية  ا هندسة  ل ا ماجستيرفي 

 ، قاهرة  ل ا هندسة جامعة  ل ا ة  ي كل

2115 

أسس التنسيق الحضري ألعمال الفن " -16

، "الجماهيري في الميادين والساحات

مهندسة منى عصام حلمي إبراهيم ، رسالة 

ماجستير في التخطيط العمراني بقسم 

كلية الهندسة  –التخطيط والتصميم العمراني 

 2115ة عين شمس ، جامع

 :رسائل الدكتوراه منحت 5/2

القواعد االقتصادية المستقبلية " -1

، مهندسة  "العمرانية الجديدة للمجتمعات

ة غادة محمد ريحان حسين ،  ل رسا

هندسة دكتور ل ا فلسفة في  ل ا ه  ا
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لمعمارية هندسة جامعة ا ل ا ة  ي ، كل

قاهرة ،  ل  2112ا

عمارة األبراج فى وادى "  -2

لمنزل البرجى حضرموت دراسة حالة ا

عبد الناصر ، مهندس "التقليدي بمدينة شبام 

ة ،  عبد هللا سالم القادرى فلسف ل ا ه  دكتورا

ة  ي ، كل ة  لمعماري ا هندسة  ل ا في 

اهرة ،  ق ل ا هندسة جامعة  ل  2112ا

التنمية بمفهومها الشامل وتأثيرها " -3

على الهوية المحلية بمدينة صنعاءتطبيقاً 

خالد على على ، مهندس "على المسكن

فلسفة في ، الحاضرى  ل ا ه  دكتورا

هندسة  ل ا ة  ي ، كل لمعمارية  ا هندسة  ل ا

، اهرة  ق ل ا  2113 جامعة 

: آليات التحكم في العمران " -4

، "دراسة حالة للمناطق ذات التراث 

المهندس حسن الشحات الديب ، رسالة 

دكتوراه الفلسفة في الهندسة المعمارية بقسم 

 كلية الهندسة جامعة –الهندسة المعمارية 

 2115عين شمس ، 

مل  -6 الشا عضو لجان اإلمتحان 

الدكتوراه  : لطلبة 

مهندسة غادة محمد ريحان حسين                   -1

2111 

المهندس عبد الرحمن علي محمد  -2

 2113شحاته           

                   خالد على على الحاضرىمهندس  -3

2114 

عبد الناصر عبد هللا سالم مهندس  -4

  2114          القادرى

منال محمد حسن محمد مهندسة  -5

 2115            النحاس

المهندسة أماني السيد عبد الرحمن  -6

 2115أحمد الريس    

ز  -7 ـ ـ ئ  :حاصلة على جوا

اب  -1 كت ل ل م  األهرا ئزة نادي  جا

 عن أفضل اإلصدارات  2113عام 

لعواصم  -2 ا درع منظمة 

م  ليف في عا أ ت ل ل ة  لمدن اإلسالمي وا

2114 

ا -8 للجان  ا علمية عضو   :ل

مقررة اللجنة العلمية العليا المختصة  -1

بوضع أسس ومعايير التنسيق الحضاري 

وزارة  –بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري 

 الثقافة 

عضو الجنة النوعية المختصة بإصدار  -2

أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمناطق "

الجهاز القومي  –" ذات القيمة التاريخية

 وزارة الثقافة  –للتنسيق الحضاري 

" كود الطرق"عضو لجنة تطوير  -3

وزارة  - والبناء بحوث اإلسكان مركز

 العمرانية والمجتمعات اإلسكان المرافق 

رئيسة اللجنة المختصة بوضع  -4

بالجهاز القومي للتنسيق " الئحة التدريب"

 وزارة الثقافة –الحضاري 

عضو اللجنة المختصة بإعداد  -5

فاظ على مشروع الميثاق العربي للح"

، " التراث العمراني في الدول العربية

 المجلس األعلي لآلثار

عضو لجنة مناقشة وتقييم وتحكيم  -6

كلية  –مشروع البكالوريوس بقسم العمارة 

الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية للعام 

  2115 - 2114الجامعي 

عضو لجنة مناقشة وتقييم وتحكيم   -7

مشروع البكالوريوس بقسم الهندسة 

معمارية بكلية هندسة المطرية جامعة ال

  2115 - 2114حلوان للعام الجامعي 

عضو لجنة تطوير كود المعاقين  -8

 بمركز بحوث البناء

عضو المجلس األعلى للتخطيط  -9

 حتى تاريخه 2113والتنمية العمرانية 

عضو مجلس إدارة الجهاز القومي  -11

 وزارة الثقافة –للتنسيق الحضاري 

 :إعـداد مؤتمرات  -9

" التلـوث البصـري: "قررة ندوة م -1

، بالتنسيق مع لجنة تنمية حي الدقي 

والمهندسين المنبثقة من الجمعية المركزية 

للمحافظة على البيئة ، بقاعة الساوي بكلية 

 31الهندسة جامعة القاهرة في يوم األحد 

  1997مارس 

اإلسكان  –العمارة : "مقررة ندوة  -2

، " توشكىالعمران في إطار تنمية منطقة  –

بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة 

 1997مايو  22القاهرة في يوم الخميس 

العمارة والعمران : "مقررة ندوة  -3

، ، بقسم الهندسة " 21على مشارف القرن 

المعمارية كلية الهندسة جامعة القاهرة في 

 1998مايو  13يوم األربعاء 

عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر  -4

صناعة الحضـارة بين : "مراني التراث الع

، باإلشتراك مع "الحفاظ والتنميـة والتريـج

جامعة القاهرة ومركز دراسات البيئات 

التقليدية بجامعة كاليفورنيـا ببيركلي 

-11الواليـات المتحدة األمريكيـة في 

 1998ديسمبر 19

عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر  -5

: العلمي األول لقسم الهندسة المعمارية 

، " اإلرتقاء بالمنظومة التعليمية والعلمية"

نوفمبر  13بقسم الهندسة المعمارية في يوم 

2111 

عضو اللجنة المنظمة لندوة قسم  -6

نحـو بيئة أفضـل : "الهندسة المعماريـة عن 

مايو  23يوم األربعاء " للعمارة والعمـران

2111 

: عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر -7

التنسيق  -2114نحو نهضة معمارية جديدة  "

جمعية " الحضاري منظومة مستقبلية متكاملة

المعماريين المصريين والجهاز القومي 

بدار األوـبرا المصريـة  _ للتنسيق الحضاري 

   2114ديسمبر  26-27

: عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر -8

 –قطاع الفنون التشكيلية " الفن والمدينة"

 2115وزارة الثقافة 

رية للمؤتمر رئيسة اللجنة التحضي -9

تفعيل دور الجمعيات :" القومي األول 

 2115"األهلية في التنسيق الحضاري

تحكيم ابحاث مقدمة إلى المؤتمر  -11

الهندسي الدولي الثامن لكلية الهندسة جامعة 

 2114ديسمبر 27-24األزهر 

تحكيم ابحاث مقدمة إلى مؤتمر  -11

نوفمبر &  2112الكلية الفنية العسكرية 

2114 

مقدمة إلى للنشر  تحكيم ابحاث -12

 –بمجلة مركز بحوث اإلسكان والبناء 

وزارة اإلسكان والتعمير والمجتمعات 

 2115العمرانية الجديدة 

رئاسة جلسات بالعديد من  -13

 المؤتمرات العلمية

 :شغل مناصب  -11

امينة مجلس قسم الهندسة المعمارية  -1

بكلية الهندسة جامعة القاهرة منذ العام 

 وحتى اآلن" 1999-1998"الدراسي 

رئيسة اإلدارة المركزية للدراسات  -2

والبحوث والسياسات بالجهاز القومي 

برتبة )وزارة الثقافـة  -للتنسيق الحضاري

حتى  2114من سبتمبر ( وكيل وزارة

2113 
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عضو لجنة العمارة بالمجلس  -3

 (ثالث دورات )األعلى للثقافة 

عضو مجلس أمناء القاهرة  -4

 الخديوية

األهرام عضو مجلس إدارة مركز  -5

 للفنون

مستشارة محافظ القاهرة منذ  -6

إعادة الوجه الحضاري "لمشروع  2113

 "للقاهرة الخديوية وللقاهرة التاريخية

قامة سلسلة معارض عن  -11 إ

لخديوية  ا لقاهرة   :ا

المشاركة بمعرض في احتفالية  -1

التي نظمت بكلية " معماريات مصريات"

الفنون الجميلة جامعة حلوان بمقرها في 

مالك بالتنسيق مع لجنة العمارة بالمجلس الز

 2114األعلى للثقافة في إبريل 

المشاركة بمعرض في  منتدى  -2

الحفاظ على التراث األثري والمعماري في 

المؤتمر األول : "اإلسكندرية ورشيد وسيوه

 15-14" للتراث المعماري والهوية الثقافية

 2114ديسمبر

المشاركة بمعرض في  احتفالية  -3

التي نظمت بقسم " ت مصرياتمعماريا"

الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة 

القاهرة بالتنسيق مع لجنة العمارة بالمجلس 

 2115مارس  16-9األعلى للثقافة في 

المؤتمر "المشاركة بمعرض في  -4

الدولي إلدارة التراث المشترك لدول حوض 

، بمكتبة اإلسكندرية في " البحر المتوسط

 2115مارس  29-31

قاء سلسلة محاضرات عامة  -12 ل إ

لخديوية  ا قاهرة  ل ا  :عن 

بدعوة من بعض الجامعات المصرية 

والجمعيات األهلية المعنية بالتراث 

 الحضاري

القاهرة اإلسماعيلية عمرانياً " -1

، بقسم العمارة الداخلية بكلية "ومعمارياً 

نوفمبر  -جامعة حلوان  –الفنون الجميلة 

يم الدراسة مع المشاركة في تقي 2111

الميدانية التي قام بها طلب الفرقة الثانية بقسم 

الديكور شعبة العمارة الداخلية بكلية الفنون 

دراسة واجهات المباني ذات "الجميلة عن 

القيمة وعالقة تصميم واجهات المحالت 

 " .التجارية بها

، بندوة " كتـاب القاهـرة الخديويـة" -2

جلس األعلى الحفاظ على ذاكرة المدينة بالم

يناير  15لجنـة العمارة في يوم  –للثقافـة 

2113 

، " عرض لكتاب القاهـرة الخديويـة" -4

بقاعة المحاضرات باألكاديمية البحرية 

اإلسكندرية ، بدعوة من رئيس  –ميامي 

مجلس إدارة جمعية أصدقاء الموسيقى 

 2113فبراير  6والفنون في يوم الخميس 

، " الخديويـةعرض لكتاب القاهـرة " -5

الزمالك في  –بقاعة مكتبة القاهرة الكبرى 

 2113فبراير  23يوم 

القيمـة التراثيـة ومدلولها الحضاري " -6

، بقسم الهندسة المعمارية " لمدينة القاهـرة

والتصميم البيئي باألكاديمية العربية للعلوم 

أكتوبر  –والتكنولوجيا والنقل البحري 

2113 

وعمران رصد وتوثيق عهمارة " -7

، " القاهرة الخديوية منطقة وسط المدينة

بمقر جمعية المهندسين المعماريين 

المصريين بدعوة من رئيس مجلس إدارة 

 2113مارس  23الجمعية في يوم 

المدلول الحضاري للقاهرة حالة " -8

"  منطقة وسط المدينة –القاهرة الخديوية

2003  

الفراغات العمرانية والطابع " -9

ق الحضرية آداة فعالة العمراني للمناط

مع ذكر خاص للقاهرة  -للحفاظ الحضري 

2004  

القاهرة الخديوية متحف عمراني " -11

، بمنتدى " حي للموروثات والذكريات

الحفاظ على التراث األثري والمعماري في 

 15-14اإلسكندرية ورشيد وسيوه 

 2114ديسمبر

جولة بين الذكريات والموروثات في " -9

، ملتقى اتحاد المعماريين "القاهرة الخديوية 

 2115يونيو  7العرب بالقاهرة 

، " التنسيـق الحضـاري والتوثيـق" -11

مؤتمر اإلنتربيلد الثاني عشر للبناء والتشييد  

  2115يونيو  18-21

" لماذا ؟... التنسيق الحضاري  " -11

: ، بورشة العمل التحضيرية للمؤتمر األول

نسيق تفعيل دور الجمعيات األهلية في الت

 2115يونيو 28 –الحضاري 

 2006" البيت واإلنسان" -12

آداة تشكيل مالمح  -الفن العام " -13

مؤتمر " التمثال الميدانى كنموذج  -العمران

 2008كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 

14-  "Saving Heritage- The 

Role of the National Organization 

of   

Urban Harmony - Darb  Al-

Ahmar Project Model”  ،29  أكتوبر

 بكوتبوس المانيا  2113

محطات من التنسيق " -15

، ندوة التنسيق الحضاري عقد " الحضاري

المجلس  –من التحديات بلجنة العمارة 

فبراير  16وزارة الثقافة   –األعلى للثقافة 

2114 

16- "

، باريس "جسور الثقافة بين مصر وفرنسا

 Ponts de Culture“ 2114مارس  21

entre L’Egypte et la France” 

17- G

overnmental Efforts in Saving 

Heritage in Egypt- Downtown 

Cairo Project Model” اإلسكندرية  

2114نوفمبر   

 -حواديت وريقات لونها أخضر   " -18

ندوة الحدائق  ”نستالجيا الحدائق التراثية

المجلس األعلى  -التراثية بلجنة العمارة 

 2115يناير  28 وزارة الثقافة –للثقافة 

19-  

"Egyptian Modern Heritage 

Versus Culture Changes of the 

19
th

 and Early 20
th

 Century "

Symposium for Urban Futures 

2030 Middle East and North 

Africa Amman, 23 August 2015  

 :أهم األعمال التنفيذية-13

في إطار مشروع إعادة الوجه الحضاري 

تم  2113خديوية الذي بدأ في عام للقاهرة ال

تكليفنا كاستشاري لمحافظة القاهرة  بتنفيذ 

 :األعمال التالية

اإلشراف على أعمال ترميم واجهات  -

قشلقات )مبنى حافظة القاهرة بعابدين 

 ( الحرس الملكي سابقاً 

تصميم وإشراف على تنفيذ مشروع  -

تطوير شارع األلفي واإلشراف على تطوير 

 9ات القائمة به أفتتح في واجهات العقار

 2114مايو 
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تصميم وإشراف على تنفيذ مشروع  -

( التوفيقية سابقاً )تطوير ميدان أحمد عرابي 

واإلشراف على ترميم واجهات العقارات 

 2114مايو  9المطلة عليه أفتتح في 

اإلشراف على ترميم واجهات العقارات  -

  2115بميدان طلعت حرب ، انتهى في 

يم واجهات العمارات اإلشراف على ترم -

 جاري العمل -الخديوية بشارع عماد الدين 

اإلشراف على ترميم واجهات مبنى مجمع 

 2114انتهى في  –التحرير بميدان التحرير 

اإلشراف على ترميم واجهات العقارات  -

المطلة على ميداني التحرير وعبد المنعم 

 رياض وشارع مريت

تصميم وإشراف على تنفيذ المساحة أعلى  -

 جراج التحرير

اإلشراف على ترميم واجهات العقارات  -

 المطلة على ميدان عابدين

اإلشراف على تجديد واجهات بعض  -

 العقارات بميدان رمسيس

اإلشراف على ترميم واجهات عمارة  -

الشوربجي ناصية عبد الخالق ثروت مع 

 محمد فريد

اإلشراف على ترميم واجهات العقارت  -

 المطلة على شارع الشواربي

اإلشراف على ترميم واجهات العقار رقم  -

 (الفلكي سابقاً )بميدان باب اللوق  181

تصميم وإشراف على تطوير شارع  -

 الشواربي كمسار للمشاه 
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 ريةيدجائزة االتحاد التق:  ثالثا
 شروط الجائزة

و اإلعالمى أو المراكز البحثية نح جائزة االتحاد التقديرية للهيئات والمؤسسات العاملة فى مجال التراث الثقافى أتم

المعنية باآلثار و البحوث ذات الصلة بعلوم اآلثار ، وكذلك للشخصيات التى تقدم عمال جليال متميزا فى خدمة التراث 

اإلنسانى ، وكان لمؤلفاتهم وبحوثهم ومشروعاتهم أثر بارز فى حماية اآلثار والتراث القومى وصيانته من التلف وكذلك 

عمال جليال متميزا ساعد على وقف اإلعتداء على التراث الحضارى وحفظ لنا حقوقه وحرمته من الطمس كل من قدم 

والضياع ، وكذلك كل من عبر بقلمه مدافعا عن اآلثار والتراث اإلنساني وكانت مواقف محمودة ساعدت على نشر الوعى 

 بالقضاية األثرية الكبرى

 :وفـاز بها  

 اإلسكندرية  جامعة  -ميرفت سيف الدين/ د*
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 مريفت س يف ادلين / د

جامعة الإسكندرية
اإللتحاق بكلية األداب، قسم األثار  1922

 جامعة الإلسكندرية –اليونانية والرومانية 

الحصول على ليسانس أداب بدرجة  0220
 جيد جدا مع مرتبة الشرف

بد  دراسة الماجستير مع األستاذ  0222
 الدكتور داوود عبده داوود

"The portraits of the Ptolemaic 

kings and queens”.  
األلتحاق بالعمل كمساعد أمين أثري  0222

 بالمتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية
الحصول على منحة لنيل درجة الد 0222

قسم الدراسات  Trierكتوراه بجامعة 
 اليونانية الرومانية

العودة إلى متحف اليوناني الروماني  0222
 كأمين أثري للعمل
المشاركة بالمؤتمر الدولي باليونان  0222

بورقة بحثية ( المدرسة الفرنسية بأثينا)
 :بعنوان

“The plaster Moulds of Gayer 

Anderson collection from the 

Graeco -Roman museum”.  
البد  بدراسة مجموعة الفيانس  0222

الخاصة بالعهدة الرسمية للمتحف اليوناني 
مع دكتور ماري دومينيك نينا " انيالروم

بالمركز الفرنسي للدراسات األثرية )
 "باألسكندرية

األشتراك بمؤتمر علمي عقد بالقاهرة  0220
 عن التفاعل بين مصر والهند

المشاركة بالمؤتمر الدولي بالقاهرة  0222
الذي عقد بالذكرى المئوية للجمعية األثرية 

 باألسكندرية
دي  سمية لريوالتوجه لزيارة ر 0222
 والبرازيل لمقابلة مدير متحف  جانيرو

األتحاد الفيدرالي والتعرف على المجموعة 
 المصرية هناك

التدريس بجامعة اإلسكندرية  0222-0222
قسم إرشاد  –كلية السياحة والفنادق  –

 .باللغة اإلنجليزية –سياحي 
األشراف على الجانب  0222-0220

المصرية -ةالمصري لبعثة األثار الفرنسي
 بمنطقة القباري وأبو صير 

 -التدريس بجامعة حلوان  0200 – 0222
 –قسم إرشاد سياحي كلية السياحة والفنادق 

 .باللغة األلمانية
التدريس بجامعة  0220 – 0220

Maryland بالواليات المتحدة األمريكية 
مدير المتحف اليوناني     0220-0202

 الروماني باإلسكندرية

التدريس بمركز األسكندرية  0222-0202
 –لغة إنجليزية  –للدراسات الهيلنستية 

 بمكتبة اإلسكندرية
مدير عام لإلشراف العلمي  0202-0200

 .لوزارة الدولة لألثار

عضو سابق باللجنة الدايمة لوزارة الدولة 
 .لشئون األثار 

عضو سابق بمجلس إدارة المتحف اليوناني 
 .الروماني

رة المتاحف عضو سابق بمجلس إدا
 .المصرية

 .عضو بالجمعية األثرية باألسكندرية
 .عضو  بمعهد األثار األلماني بالقاهرة

عضو علمي بالمعهد الفرنسي للدراسات 
 .السكندرية
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 حسني هيلكفايزة محمد / د.أأ 

 أأس تاذ اللغة املرصية القدمية  

 ابجلامعة الأمريكية
 

حصلت االستاذة الدكتورة فايزة محمد حسين 
هيكل على ليسانس اآلثار  المصرية من كلية 

 ،0222اآلداب جامعة القاهرة  في عام 
ونالت درجة الماجستير فى اآلثار عام 

م، و درجة الدكتوراة فى اآلثار 0220
امعة اكسفورد بانجلترا عام المصرية من ج

أما عن التدرج الوظيفى لها فقد . م0222
كانت أول سيدة  بمركز تسجيل اآلثار  
شاركت فى المشروع الدولي ألنقاذ آثار 

 0222النوبة  فى الفترة مابين عامى 
ثم عينت في منصب مدرس في  .م0220و

قسم االثار المصرية ، كلية االداب، جامعة 
صبحت فيما بعد كلية االثار، القاهرة، والتي ا

حيث تدرجت في وظائف هيئة التدريس بها 
، ثم 0220حتي عينيت استاذا بها عام 

انتقلت الي الجامعة األمريكية بالقاهرة في 
، حيث قامت بتأسيس قسم االثار 0220عام 

المصرية هناك، وهي ال تزال تشغل هناك 
  .منصب استاذ لالثار حتى اآلن

زائر بالعديد من الجامعات كما عملت كأستاذ 
المصرية  و العالمية مثل كلية اآلداب 

( 0222-0222) والفلسفة بجامعة روما
-0222، و0220وبجامعة السوربون عام 

، و بجامعة شارلز بجمهورية التشيك  0222
 .0222عام  

كما كان للدكتورة فايزة هيكل العديد من 
المساهمات فى مجال االثار المصرية، سوا  

الناحية االكاديمية او العملية، فعلي سبيل فى 
المثال شاركت في مشروع المجلس األعلى 
لآلثار لتسجيل آثار مقابر األقصر فى الفترة 

، وكما تولت منصب 0222-0222من 
مدير مشروع انقاذ آثار شمال سينا  في 

، وكانت عضوا 0222-0220الفترة ما بين 

مي، ناشطا و محكم فريد فى لجان النشر العل
سوا  فى الجان التابعة للمجلس االعلي 
االثار او مكتبة االسكندرية، مثل لجنة هيئة 
تحرير حوليات المجلس األعلى لآلثار، و 
هئية تحرير مطبوعات مركز الخطوط 

اما علي المستوى . بمكتبة االسكندرية
الدولي، فهي عضو في العديد من المنظمات 

قامت و المشاريع الكبري في االثار وكما 
بالمشاركة مع علما  اثار العالم بتاسيس 
موسوعة علم المصريات، التي تتولي 

بوالية كاليفورنيا  UCLAاصدرها جامعة 
والدكتورة . بالواليات المتحدة االمريكية

فايزة تشغل منصب عضو بهيئة تحرير 
الموسوعة علم المصريات، باالضافة الي 
اشرافها علي المحتوي الذي ينشر في هذه 

 .لموسوعة باللغة العربيةا
كما كانت ومازالت عضوا بالعديد من اللجان 
والهيئات العلمية المحلية والخارجية  بمصر 
والخارج مثل لجنة تحكيم اختيار التصميم 
المعماري للمتحف المصري الجديد بالجيزة 

، مستشار المجموعات األثرية 0220عام 
 .0222للمتحف المصري الجديد بالجيزة 

للجنة االستشارية للجغرافيا والتاريخ عضو ا
 . واآلثار بمكتبة اإلسكندرية

 عضو مجلس كلية اآلثار بجامعة القاهرة 
عضو مجلس مركز توثيق التراث الثقافي 
والطبيعي بمكتبة اإلسكندرية ووزارة 

عضو مجلس إدارة  االتصاالت والتكنولوجيا،
مركز اآلثار والهندسة بجامعة القاهرة،عضو 

هيئة )ارة المجلس األعلى لآلثار مجلس إد
،عضو مجلس إدارة المتحف (اآلثار سابقًا

المصري، عضو اللجنة الدائمة بالمجلس 

األعلى لآلثار، مستشار الوعي الثقافي 
لمعلومات المالتيديميا للتراث الثقافي،عضو 
جمعية المكتشفين المصريين، رئيس 
المؤسسة الدولية لعلما  المصريات، عضو 

، AIDEAيكوم،عضو مؤسسة شرفي لأل
عضو جمعية المصريات بجينيف ،عضو 
الجمعية الفرنسية للمصريات،عضو شرفي 

 . بجمعية شامبليون
كما ال ننسي ان نذكر انها تقوم باالشراف 
علي عدد كبير من رسائل الماجستير 
والدكتوراه سوا  فى الجامعات المصرية او 
الدولية، كما انها تشارك فى لجان تحكيم 

 . ناقشة  تلك الرسائلوم
وإلى جانب ذلك حاضرت بالعديد من 
الجامعات بداخل مصر وخارجها حيث 
تشارك في محاضرات الموسم الثقافي 
للمجلس األعلى لآلثار والمواسم الثقافية 
للمعاهد االثار الدولية بمصر مثل مركز 
البحوث األمريكي بالقاهرة ومعهد اآلثار 

عهد الشرقيات الشرقية الفرنسي بالقاهرة وم
األلماني بالقاهرة  والجامعة األمريكية 

كما القت العديد من المحاضرات . بالقاهرة
مركز كيندي ) بالواليات المتحدة األمريكية

بواشنطن ،سينمار بجامعة براون،محاضرة 
بكلية بروش بنيويورك، متحف بوسطن 

تروبوليتان متحف الم، للفنون الجميلة
مركز الثقافي ال)و بفرنسا (. بنيويورك

،الى (ليون وباريس-المصري بباريس 
الجانب المحاضرات العامة في كل من روما 
وتورين بايطاليا، ومحاضرات  ببراغ  

 . وهولندا وجينيف
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و للدكتوره فايزة مشاركات قيمة في الكثير 
المؤتمرات العلمية على الصعيدين   نم

المحلى والعالمي على سبيل المثال ال 
مؤتمر بمدينة جوتنجن  0202: الحصر
مؤتمر بالمعهد الفرنسي  0222  -بألمانيا

 0222  -مؤتمر ببراغ 0222-بالقاهرة 
 0222-مؤتمر بباريس عن شمالي سينا 

المؤتمر السنوي للمركز األمريكي للبحوث 
مؤتمر  0222 -في توليدو بأوهايو

  -مؤتمر دولي بواشنطن 0222-بأوكسفورد
 0220 -ةمؤتمر بمكتبة اإلسكندري 0220

 0220 -مؤتمر بمدينة جرينوبل بفرنسا
 0222-مؤتمر ببراغ بجمهورية التشيك
 0222-المشاركة في مؤتمر طبي بالقاهرة 
 0220-مؤتمر بمدينة أطالنطا بجورجيا 

مؤتمر  0220-مؤتمر بمدينة روما بإيطاليا
مؤتمر  0222-بمدينة تورينو بإيطاليا 

-مؤتمر بطهران بإيران  0222-بلندن
مؤتمر  0222-مؤتمر بباريس  0222

 -بكمبردج
 مؤتمر بمدينة ليل بفرنسا  0220

ونظرا لجهودها المتميزة سوا  على النطاقين 
المحلى والعالمى فقد نالت شرف التكريم من 
العديد من  الهيئات العلمية سوا  داخل مصر 

 :    أوخارجها حيث تم تكريمها فى كال من
ل وزراة يوم المراة العالمي، من قب 0202

الدولة لالثار وجمعية االستكشافات 
 المصرية، لندن

انتخبت عضو األكاديمية المصرية  0222  
 للعلوم
من قبل المعهد الفرنسي  تم تكريمها  0220

لالثار الشرقية، باصدار كتاب التذكاري 
  0222تكريما لها في عام 

الرئيس الشرفي للمؤتمر المصري  0220
 اإليطالي بتورينو 

كانت ضيف كريم على شاشة  0222
التليفزيون المصري للتحدث عن مشوار 

 حياتها 
اختيرت رئيس الجمعية  0222-0222

 الدولية لعلما  المصريات 
  AIDEAعضو شرفي بال 0222
 عضو باألكاديمية األسترالية للعلوم  0222
 Collage deأستاذ شرفي ب 0222

France  بباريس 

اليابان  ضيف جمعية اليابان لزيارة 0222
 لمدة أسبوعين 

 عضو شرفي بالمعهد األلماني لآلثار  0222
رئيس معين لمنظمة اآلثار المصرية  0222

 ( تم االعتذار عن المنصب ألسباب شخصية)
 Who is Whoذكر اسمها ضمن موسوعة 

لآلثار والمنشورة بإنجلترا والواليات 
 . المتحدة

 األعمال العلمية 
--Le Tombeau de Pennout a 

Aniba.  (Publication of the 

CDEAE) in collaboration with 

Prof. A. Abu Bakr. 

-- Two Hieratic Funerary Papyri 

of Nesmin, two volumes, 

(Brussels 1970 and 1972), Bibl. 

Aegyptiaca XIV  papyri XV. 

-- "Another version of the Book of 

the Dead" in Annales du Service 

des Antiquites Egyptiennes, 
1979 63 (1979),  51-78, with 12 

pl. 

-- Compte-rendu de J.C. Goyon, 

'Confirmation du Pouvoir Royal 

au Nouvel An' (Brooklyn Museum 

pap. 47.210.50) 2 vols, 1972, in 

Oriens Antiques XV (1976) 349-

51. 

-- "Le Sarcophage n 22954 du 

Musee Vatican" part 1, in Rivista 

degli Studi Orientali (1978) 165-

182 with 6 pl.  Part II ibid 1990, 

pp. 

-- "An Egyptian Expression for 'it 

is impossible'", in Goettinger 

Miszellen 57 (1982), 25. 

-- "Papyrus Boulaq XIII" in 

Bulletin de l’Institut Francais 

D'Archeologie Orientale, 83 

(1983), 214-248 and pls. XIII-LI. 

-- "Un fragment du tombeau de 

Dagi à Thebes", Bulletin de 

L'Institut Français 

D'Archéologie Orientale, 83 

(1983), 209-212. 

-- "Le Papyrus et la Statuette n 

19651 du Musée Egyptien du 

Vatican" in Annales du Service 

des Antiquites Egyptiennes, 

LXIX (1983), 195-207 & pls. I-V. 

-- "An Alternative Reading for 

Pap. Anastasi III, 3-12," in 

Journal of Egyptian Archeology, 
71,(1984). 

-- "A Letter from the Middle 

Kingdom, in Annales du Service 

des Antiquites Egyptiennes, 

LXX (1984).  pp. 311-315. 

-- "Preliminary Studies on the 

tomb of Thay in Thebes.  The 

hymn to the light", in Mélanges 

Gamal Mokhtar, Bulletin de 

L'Institut Français D'Archéologie 

Orientale.  (XCVII) 1, 1985 p. 

861-872.  Bd'E 

-- “Recent excavations in North 

Sinai”, paper presented at the 

Congress of Alexandria and the 

Hellenestic and Roman world in 

November 92.  Published in the 

Acts of the Congress. 

-- Review of Dominique Valbelle 

and Charles Bonnet “Le 

Sanctuaire d Hathor maitresse de 

la Turquoise.”   Gottingen 

Miszellen vol. 58.  1997, pp. 107-

111. 

-- “Environmental changes and 

cultural preservation:  the case of 

North Sinai”, Acts of the A.U.C. 

conference on Environment, 

April 1997 

-- Chapter on "Family Life in 

Egypt Today", in - The Cradles of 

Civilisation - Egypt, Weldon 

Russel Pty Ltd. - Sydney 

Australia. 

-- Revue of G. Posener, « Le 

Papyrus Vandier », in Chronique 

D'Egypte, 1992. 
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-- "L'eau dans les métaphores et 

idiomes égyptiens"  in B. Menu 

(ed.)  IFAO. Bibl. d Etudes CX, 

1994, pp. 205-213. 

--“Demotic documentation in the 

international context”in the Acts 

of the Vth International 

Congress of Demotists-Pisa  4-8 

Sepember 1993, Pisa 1994, pp.1-

5. 

-- “The role of Archaeology in the 

cross-cultural dialogue between 

North and South.”  in Partnership 

in Archaeology, Prespectives of 

the Cross-cultural Dialogue.  B. 

Sitter-Liver and Ch. Uehlinger 

(eds.) Fribourg University Press, 

Switzerland, 1997, pp. 147-152. 

-- "The Roots of Modern Egypt: a 

proposal for a periodical on 

ancient Egyptian Survivals".  

Annales du Service des 

Antiquites Egyptiennes 74 , 

Cairo 1999 ,pp.163-169. 

--“Thoughts and Reflexions on the 

love songs in Ancient Egypt”in 

L’impero Ramesside. Convegno 

internazionale in onore di Sergio 

Donadoni. Quaderni Vicino 

Oriente 1.   Rome 1997, pp. 77-85. 

--“A gesture of Thanksgiving in 

Ancient Egypt” in H.  Guksch, D. 

Polz(eds) Stationen, Festschrift.  

R. Stadelman.  Mayence, 

Germany. 1998,pp. 291-2. 

-- “Nefertari & the role of the 

queen in the ramesside period” (in 

Italian)  published by the Memmo 

Foundation - Rome - Italy within 

the series “Nefertari Luce 

D’Egitto”. 

 -- “Le rôle des missions 

étrangères dans les pays d accueil 

à l orée du xxie Siècle” – in R. 

Etienne (ed.)  Les politiques de 

l’Archéologie du Milieu du xix 

siècle à l’orée du xxi siècle.  

Athens, 2000,pp.187-101.  

 -- “Egypt’s Past regenerated by its 

own people”, in S. MacDonald 

and M. Rice (eds), Consuming 

Ancient Egypt, UCL Press 

Institute of Archeology 2003, 

pp.123-139. 

-- “Reflections on John Baines 

paper “ Research on Egyptian 

Literature:: Definitions, 

background, Prospects” in Z. 

Hawass(ed) Egyptology at the 

dawn of the XXIst century III, 

Cairo 2002, pp.30-33.  

 -- “Continuity and Cultural 

Identity: an introduction.” in W. 

Wendrich (ed.) Moving Matters.  

Ethnoarcheology in the Near 

East.  Leiden, 2002,pp.173-181. 

-- “Thutmosis III and the glory of 

the New Kingdom” – chapter in 

the catalogue for the exhibition 

Quest for Immortality. National 

Gallery of Art, Washington D.C. 

2002 

-- “The goddess Isis – an example 

of transmission, adaptation and 

absorption of culture” in S.A. 

Naguib (ed.) The Intangible 

Heritage of the Mediterranean,  

Oslo,  2002, pp.15-26. 

--“A Definition of Identity: Neo-

Pharaonic Architecture in the 

XXth century”in the Bulletin of 

the American Research Center 

in Egypt 185, Summer 2004,pp.1-

14. 

 -- “Le travail de la terre d’après 

les textes littéraires” in La 

dépendance rurale dans 

l’Antiquité égyptienne et proche 

orientale, IFAO, Bibl. d’Etudes 

140- 2004 : 37-53, 2004.  

  --“Two small objects from King 

Farouq’s collection at the Cairo 

Museum”,  Festschrift Ali 

Radwan. Suppléments aux 

ASAE, Le Caire 2006 

  -- “Spiritualité égyptienne” 

Bulletin de la Société française 

d’égyptologie, Mars 2007 

  -- “Libraries in Ancient Egypt” in 

M. El-Abbadi and O. M. Fathallah 

(eds),What Happened to The 

Ancient Library of Alexandria?, 

Brill 2008, 39-55. 

--“Kinship terminology in Ancient 

Egypt: a Semitic approach and 

interpretation”  in S. Thompson 

and P. Der Manuelian (eds) Egypt 

and Beyond, Essays presented to 

Leonard Lesko , Brown 

University 2008,pp. 145-149. 

-- “An Unusual ostracon from the 

Gayer Anderson Museum” in L. 

Gabolde (ed.) Hommages a Jean-

Claude Goyon, IFAO. 

Bibl.d’Etudes143, 2008, pp. 241-

247. 

--“Water of life” in Z. Hawass, 

Khaled A. Daoud and S. Abd El-

Fattah (eds), The Realm of the 

Pharaohs. Essays in Honor of 

Tohfa Handoussa  Supplement 

aux ASAE, Cahier #37, I, 

2008,pp. 283-287. 

--“Performativite du nom divin en 

Egypte de l’Antiquite a nos jours” 

in P. Piacentini and Ch. Orsenigo 

(eds) Egyptian Archives, 

Quaderni di Acme 111, 2009, 

pp.197-217. 

--“The mother’s heart, the hidden 

name, and true identity. 

Paternal/maternal descent and 

gender dichotomy” in Ola  El-

Aguizy and Mohamed Scherif Ali 

(eds) Echoes of Eternity, Studies 

presented to  Gaballa Ali 

Gaballa, Phillipika , Marburger 

altertumskundliche  
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Abhandlungen 35. Harrassowitz 

Verlag 2010, pp.195-99. 

--  “Of Cats and Twins in Egyptian 

Folklore” in Z. Hawass, P. Der 

Manuelian and R. B. Hussein 

(eds). Perspectives on Ancient 

Egypt. Studies in Honor of 

Edward Brovarski, Supplement 

au ASAE, Cahier # 40, 2010, 

pp.131-137. 

--“Echoes from Ancient Egypt” in 

The Scribe of Justice, 
Egyptological Studies in honour 
of Sh. Allam, ASAE, Cahier  42, 
Cairo: SCA Press, 2011,pp. 179-
191.  
-- 'The impact of religious 

initiation and restricted knowledge 

on daily life in ancient Egypt: an 

ethno-Egyptological perspective'. 

In Elizabeth Frood and Angela 

McDonald (eds.) Decorum and 

experience: essays in ancient 

culture for John Baines (Griffith 

Institute Press: Oxford, 2013): 

135-140. 

- Q and A in Arabic, Alef,34 2014 

World literature, Perspective and 

debates 

- Reflections on Turning Points. 

Published by Kadmos, Berlin 2014  

-“’Les Egyptes’, transmission 

d’une culture a travers les ages“, 

in   Florence Quentin (edt) Le 

Livre des Egyptes, Robert Laffond 

2014, pp.891-914  
-- (editor) Melanges offert a Ola 

el Aguizy, IFAO 2015 

Entries in the Oxford 

eEncyclopedia of the Ancient 

word 

Amenhotep son of Hapu;  

Cosmology: Egyptian;  

Egyptomania: Eastern  

Afterlife:Egyptian  

In Press 

*“De la natte au Tapis Rouge. 

Symbolisme de la natte hier et 

aujourd’hui”, to be published in 

Paris in the Festschrift for 

Dominique Valbelle 

*“L’argent des Dieux en Egypte 

de l’Antiquite a nos jours” to be 

published in Actes du Colloque 

RESMED sur l’argent des Dieux. 

For Reviews 

--“Preserve or Perish”, Journal of 

the American chamber of 

commerce, November 1991, pp. 

21.ff. 

--“North Sinai Resurrected”, in 

Aujourd’ hui l’Egypte  1992. 

--“ Une civilization nee du 

fleuve”, in Le Monde de la 

Bible 138, Novembre 2001
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 خامساً  
 عبد الرحمن الطيب األنصارى/ د.جائزة أ

 وفـاز بها
 جامعة سوهاج- حسن محمد نور  / د.أ*
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 النور عبد نور محمد حسن/  د
 أأس تاذ بقسم ال اثر الإسالمية

 جامعة سوهاج -لكية ال داب   
 
 

 اآلثار بقسم أستاذ -: الحالية الوظيفة   
 جامعة ، اآلداب كلية ، اإلسالمية

 . اجسوه
  -: العلمية المؤهالت – ثانيا
 كلية من اإلسالمية اآلثار ليسانس -0

 مايو دور ، القاهرة جامعة اآلثار
 . جدا جيد  عام بتقدير ، م0220

 معهد من عليا دراسات دبلوم -0
 دور ، بالقاهرة اإلسالمية الدراسات

 . جدا جيد عام بتقدير ، م0222 مايو
 الميةاإلس اآلثار في ماجستير -2   
 عام ، القاهرة جامعة اآلثار كلية من

 التوصية مع ممتاز بتقدير م0222
 ، الجامعة نفقة علي الرسالة بطبع

 المعارك صور"  األطروحة عنوان
 " .  العثمانية المخطوطات في الحربية

 اإلسالمية اآلثار في دكتوراه -0    
 عام القاهرة جامعة اآلثار كلية من

 األولي الشرف بمرتبة ، م0220
 نفقة علي الرسالة بطبع والتوصية
 السجاد"  األطروحة عنوان ، الجامعة

 ضو  في فنية أثرية دراسة المملوكي
"  بفيينا والصناعة الفن متحف مجموعة

. 
  -:العلمية واأللقاب الوظائف – ثالثا
 اإلسالمية اآلثار بقسم معيد -0   

 أسيوط جامعة بسوهاج اآلداب بكلية
/             0/  02 من اعتبارا
 . م0220

 اآلثار بقسم مساعد مدرس -0  
 جامعة بسوهاج اآلداب بكلية اإلسالمية

 م0220/  2/  00 من اعتبارا أسيوط
. 
 اإلسالمية اآلثار بقسم مدرس -2  

 أسيوط جامعة بسوهاج اآلداب بكلية
/           2/  02 من اعتبارا
 . م0220

 اآلثار بقسم مساعد أستاذ -0  
 جامعة بسوهاج اآلداب بكلية إلسالميةا

/  0/  02  من اعتبارا الوادي جنوب
          . م0222

أستاذ مشارك بقسم اآلثار جامعة  -2
عمر المختار في مدينة البيضا  في 

/  02/  02من ( إعارة ) ليبيا 
  .                                                  م  0222/  2/  0م  حتي 0222

 بكلية اإلسالمية اآلثار بقسم أستاذ - 2
 اعتبارا سوهاج جامعة بسوهاج اآلداب

 . م  0222           / 2/  02 من
مستشار علمي بالهيئة العامة  -2

قطاع المتاحف ) للسياحة واآلثار 
بالمملكة العربية  السعودية ( واآلثار 

م حتي  0222/  2/  00اعتبارا من 
 النشاط  -  ارابع.م  0200/  2/  00

  -:  العلمي
  -: الكتب –(  أ)    
 العصور في وآثارها إسنا مدينة -0   

 . م0220 عام نشر ، اإلسالمية
 في الديني اإلسالمي التصوير -0

 الدراسات سلسلة ، العثماني العصر
                        - 2 - األثرية

 جنوب جامعة بسوهاج اآلداب كلية
 . م0222 ، الوادي

 تنوع ، السعودي العمراني التراث - 2
 الكتاب هذا صدر.  الوحدة إطار في

 الدولي المؤتمر         انعقاد بمناسبة
 الدول في العمراني للتراث األول

 العامة الهيئة منشورات ، اإلسالمية
/  هـ0020 الرياض ، واآلثار للسياحة
 ( . مشترك تأليف)  م0202

 لمملكةا في التاريخية المدن مراكز -0
 الكتاب هذا صدر.  السعودية العربية
 األول الدولي المؤتمر انعقاد بمناسبة
 ، اإلسالمية الدول في العمراني للتراث

 واآلثار للسياحة العامة الهيئة منشورات

)  م0202/  هـ0020 الرياض ،
 (. مشترك تأليف

 المملكة في الشعبية األسواق -2
 بالكتا هذا صدر.   السعودية العربية
 األول الدولي المؤتمر انعقاد بمناسبة
 ، اإلسالمية الدول في العمراني للتراث

 واآلثار للسياحة العامة الهيئة منشورات
)  م0202/  هـ0020 الرياض ،

 ( . مشترك تأليف
 العمراني؟ بالتراث االهتمام لماذا -2

 واآلثار للسياحة العامة الهيئة مبادرات
 هذا صدر ، العمراني التراث تجاه

 الدولي المؤتمر انعقاد بمناسبة الكتاب
 الدول في العمراني للتراث األول

 العامة الهيئة منشورات ، اإلسالمية
/  هـ0020 الرياض ، واآلثار للسياحة
 ( . مشترك تأليف)   م0202

)  صالح مدائن الحجر موقع دليل -2
 الهيئة منشورات(  عالمي تراث موقع
 لرياضا ، واآلثار للسياحة العامة
 (.مشترك تأليف) هـ0022

الهيئة العامة لشواهد القبور  -2
اإلسالمية وتراكيبها ، دراسة في الشكل 
والمغزى ، دار الوفا للطباعة والنشر 

 .م 0202 –اإلسكندرية  –والتوزيع 
الزجاج اإلسالمى ، دار الوفا  -2

اإلسكندرية   –للطباعة والنشر والتوزيع 
 .م 0202 -

ية حول المصحف دراسات أثر -02
الشريف ، دار الوفا للطباعة والنشر 

قيد النشر وتم )اإلسكندرية  -والتوزيع 
 ( .التعاقد عليه 

دراسات في شواهد القبور  -00
اإلسالمية ، دار الوفا للطباعة والنشر 

قيد النشر وتم )اإلسكندرية  -والتوزيع 
 ( .التعاقد عليه 

  -:  البحوث(  ب)   
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 ، غربي هند اريخت ويا نو حديث -0
.  نشره يسبق لم مصور تركي مخطوط

 جامعة بسوهاج اآلداب كلية مجلة
 م 0220 ، يونيو ، 02 العدد ، أسيوط

 ( .  222 ص حتي  200 ص من) 
 العمائر علي الكتابية النقوش -0

 -00 القرنين في إسنا بمدينة األثرية
 كلية مجلة.  م 02 -02/  هـ02

 العدد ط،أسيو جامعة بسوهاج اآلداب
  ص من)  م0220 ، يونيو ، 02

 ( . 022 ص حتي 002
 أرنولد توماس لكتاب نقدية دراسة -2
  -: الموسوم ،
  “ The Old and New 

Testament In Muslim 
Religious Art “ London . 1928 

 جنوب جامعة ، بقنا اآلداب كلية مجلة
 من)  م0220 ، الثالث العدد ، الوادي

 ( .  000ص حتي 022 ص
 قوقازية وأخري إيرانية سجاجيد -0

 كلية مجلة.  الكريدلية بيت بمتحف
 ، الوادي جنوب جامعة بسوهاج اآلداب
 ، فبراير ، األول الجز  ، 02 العدد

 ص حتي 222  ص من)  م0222
222   . ) 

(  سؤال أربعين)  سؤال قرق -2
.  نشره يسبق لم مصور ديني مخطوط

 امعةج بسوهاج اآلداب كلية مجلة
 الجز  ، 02 العدد ، الوادي جنوب
 002 ص من) م0222 فبراير ، الثاني
 ( . 022  ص حتي

 اآلداب كلية مجلة.  القزق سجاد -2
 العدد ، الوادي جنوب جامعة بسوهاج

 م0222 أكتوبر ، الثاني الجز  ، 02
(  020  ص حتي  000  ص من)

 بالجز  أيضا منشور نفسه والبحث
 مجلة من اشرالع المجلد من األول

 . م0222 يناير ، العصور
 المخلوقات عجائب مخطوط -2

 وأثره للقزويني الموجودات وغرائب
 إصدار. ) اإلسالمي التصوير في

 األول الجز  مع كملحق منشور( خاص
 كلية مجلة من عشر التاسع العدد من

 ، الوادي جنوب جامعة بسوهاج اآلداب
 ، يناير ، األول الجز  ، 02 العدد

  000    ص حتي 0 ص من) م0222
 . ) 
 سجاجيد  - 2 - القوقازي السجاد -2

 كلية مجلة.  مختلفة فنية طرز ذات
 ، الوادي جنوب جامعة بسوهاج اآلداب

 يناير ، األول الجز  ، 02 العدد
  ص حتي  002  ص من)  م0222
002   . ) 

 بيت بمتحف التركية السجاجيد -2
 سوهاجب اآلداب كلية مجلة.  الكريدلية
 ، 02 العدد ، الوادي جنوب جامعة
 من)  م0222 أكتوبر ، الثاني الجز 
 ( .  022  ص حتي  22 ص
 وجه ولها بالقطن محشوة مخدات -02
 االجتماعية العلوم مجلة.  السجاد من

 الليبية العربية الجماهيرية ، واإلنسانية
)  م0222 ، الثالثة السنة ، طرابلس ،

 ( .220ص حتي  202 ص من
 طراز – 0 - القوقازي السجاد -00

 بسوهاج اآلداب كلية مجلة. الكمثري
 العشرين العدد ، الوادي جنوب جامعة

 من)  م0222 فبراير ، األول الجز  ،
 ( .  020  ص حتي  022  ص
 خاص إصدار. )  القاشقي سجاد -00
 من الثاني الجز  مع كملحق منشور( 

 كلية مجلة من والعشرين الحادي العدد
 ، الوادي جنوب جامعة بسوهاج آلدابا

 ص حتي 0 ص من)م0222 أكتوبر
20). 
 بللورية وأخري زجاجية تحف -02
 دراسة ، العلوية األسرة عصر من

/  هـ02 القرن من لنماذج  فنية أثرية
 منشور(  خاص إصدار. )  م02

 العدد من األول الجز  مع كملحق
 اآلداب كلية مجلة من والعشرين الثاني

 ، الوادي  جنوب جامعة  بسوهاج
 حتي 0 ص من)   م0222 مارس

 ( . 20ص
 من جديدة لمجموعة دراسة -00

 العالمي المؤتمر.  العثمانية السجاجيد
 العالم في العثمانية اآلثار لمدونة الثالث

 للبحث التميمي مؤسسة منشورات ،
 مارس ، تونس ، زغوان ، العلمي
  ص حتي  002  ص من) م0222
002.) 
 العمائر علي الكتابية لنقوشا -02

 محافظة من الشمالي بالقطاع األثرية
 -02/  هـ 02 -00 القرنين في قنا
. )  تحليلية تسجيلية دراسة ، م 02

 العدد مع كملحق منشور( خاص إصدار
 اآلداب كلية مجلة من والعشرين الثالث

 مارس ، الوادي جنوب جامعة بسوهاج
   ص حتي   0 ص من)  م0222
002  ). 
 حوليات.  بإيران األكراد سجاد -02
)  ،الرسالة الكويت جامعة اآلداب كلية

 -0222 لسنة( 00) الحولية( 022
  ص حتي 0 ص من)  م0220
002). 
 خالل من العثمانية الحياة مظاهر -02
  فنية أثرية دراسة ، نشره يسبق لم ألبوم
 العدد مع كملحق(  خاص إصدار) 

 التاريخية المجلة من والعشرين الرابع
 منشورات ، العثمانية للدراسات العربية
 ، العلمي للبحث التميمي مؤسسة
)  م0220 ديسمبر ، تونس ، زغوان

 ( .  000  ص حتي 0 ص من
 المدرسة لتصاوير جديدة إضافات -02

 أعمال ضمن منشور.  العثمانية
 العثمانية لآلثار الرابع العالمي المؤتمر

 ، لميالع للبحث التميمي مؤسسة ،
)  م0220 أغسطس ، تونس ، زغوان

  ( .  372 ص حتي 352 ص من
 الخشب ألشغال جديدة إضافات -02

 منشور( .  خاص إصدار)  المملوكية
 من والعشرين الرابع العدد مع كملحق
 جامعة بسوهاج اآلداب كلية مجلة
 مارس ، األول الجز  ، الوادي جنوب
( 20 ص حتي  0  ص من)  م0220

. 
 من وبللورية زجاجية تحف -02

 أثرية دراسة ، القاجارية األسرة عصر
.  م02/  هـ02 القرن من لنماذج فنية

 ، الكويت جامعة اآلداب كلية حوليات
(  00)  الحولية(  022)  الرسالة
 حتي  0 ص من)  م0220 -0220

 ( .  022 ص
 زجاجية تحف في مملوكية طرز -00

 المؤتمر كتاب ضمن منشور.  فرنسية
 ، العرب لآلثاريين الرابع ليالدو

 شهر من 02حتي02 من القاهرة
 حتي  222 ص من)  م0220 أكتوبر

 ( . 202   ص
 العثمانية واأللبومات المخطوطات -00

 ومكتبة البريطانية المكتبة في المصورة
 منشور.  نقدية دراسة بدبلن، شستربيتي

 التاريخية المجلة من(  022) العدد في
 للبحث التميمي مؤسسة ، المغاربية
)   م0220 ، تونس ، زغوان ، العلمي

 ( . 002 ص حتي 020 ص من
 البايات تربة من قبور شواهد -02

 الشكل في دراسة ، العاصمة بتونس
 الدولي المؤتمر  في ألقي.  والمضمون

 ، العرب لآلثاريين العام لإلتحاد الثاني
 ولم ، م0222 نوفمبر 02-00 القاهرة
 كحولية نشر حتي ، حجمه لكبر ينشر
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 جامعة اآلداب كلية بحوليات مستقلة
)  الحولية(  020)  الرسالة الكويت،

 حتي  0 ص من)  م0220 لسنة(  02
 ( . 022  ص
 ، اإلسالمي التصوير فن جماليات -00

 كتاب ضمن منشور.  نقدية دراسة
 العرب لآلثاريين الرابع الدولي المؤتمر

  ص من)  م0220 أكتوبر، ، القاهرة ،
 ( . 202 ص حتي 220
 للتصويرة العام التصميم نظرية -02

 منشور.  المخطوطات في العثمانية
 الخامس العالمي المؤتمر كتاب ضمن
 التميمي مؤسسة ، العثمانية لآلثار
 ، تونس ، زغوان ، العلمي للبحث
 حتي 0 ص من)  م0222 ، سبتمبر

 (.22 ص
 العثماني العصر من خشبية تحف -02
 العالمي المؤتمر أعمال منض منشور. 

 مدونة حول العثمانية للدراسات الخامس
 ، زغوان ، العالم في العثمانية اآلثار
 من) م0222 ، شباط/  فيفري ، تونس
 ( . 22 ص حتي 22 ص
 دالئل من"  أهلي"  مخطوط -02

 التاريخية المجلة.  للجزولي الخيرات
 الثاني كانون( 002) العدد ، المغاربية
 للبحث التميمي مؤسسة ، م0222
 ص من)  تونس ، زغزان ، العلمي
 ( . 202 ص حتي 222
 اإلسالمية القبور شواهد من -02

 بالعدد منشور.  بريطانيا بجبانات
 المغاربية التاريخية المجلة من(  022)
 ، العلمي للبحث التميمي مؤسسة ،

 . م0222 مايو ، تونس ، زغوان
 المصورة العثمانية المخطوطات -02
 ، العالمية والمتاحف المكتبات في

)  العدد في منشور.  حصرية دراسة
 لألرشيف العربية المجلة من( 00 -00

 السادسة السنة ، والمعلومات والتوثيق
 ، العلمي للبحث التميمي مؤسسة ،

 20 ص من)  م0220 ديسمبر ، تونس
 ( .  022ص حتي
 المخطوطات تصاوير في الخيام -22

/  هـ00 القرن ايةنه حتي اإليرانية
 مجلة.  فنية حضارية دراسة ، م02
 ، الوادي جنوب جامعة بقنا اآلثار كلية
 ص من)  م0222 يوليو ، األول العدد
 ( .  002 ص حتي 002
 أطلس في الشمالية مصر سواحل -20

 البريطانية المكتبة نسخة)  بيري الريس
 منشور.   م02/  هـ00 القرن(  بلندن
 لإلتحاد العاشر المؤتمر كتاب ضمن

 0-2 القاهرة ، العرب لآلثاريين العام
 حتي 002 ص من)  م0222 نوفمبر

 ( . 022 ص
 بخط عثمانية قبور شواهد -20

 لم"  الغرب طرابلس من النستعليق
 بقنا اآلثار كلية مجلة" .  نشرها يسبق
 ، الثاني العدد ، الوادي جنوب جامعة
 حتي 002 ص من)  م 0222 يوليو
 ( 002 ص
 طرابلس من عثمانية قبور شواهد -22

 والمضمون الشكل في دراسة ، الغرب
 اآلداب حوليات.  جديدة لمجموعة
 ، الكويت جامعة االجتماعية، والعلوم
(  22)  الحولية(  222)  الرسالة
 حتي 0 ص من)  م0202/  هـ0020

 ( . 000 ص
 مغربي بخط سوداني مصحف -20

 والنوادر، المخطوطات عالم.  حديث
 ، األول العدد ، عشر الخامس المجلد
 002 ص من)  م 0202/  هـ0020
 ( . 022 ص حتي
 إيران من خزفية قبور شواهد -22

 المجلد ، العصور مجلة.  الصفوية
 ، األول الجز  ، والعشرون الحادي
 ص حتي 20 ص من)   م0202
002 . ) 
 المخطوطات تصاوير في الخيام -22

.  نيةف حضارية دراسة ، العثمانية
 ، األثرية للدراسات السعودية الجمعية
 السنوي اللقا  مداوالت كتاب ضمن

/  هـ 0020 ، الرياض ، للجمعية
 ص حتي 022 ص من)  م0202
222 . ) 
 النقود عيار عن الكشف طرق -22

 مجلة.  والفضية الذهبية اإلسالمية
 السادس العدد ، واآلثار للتاريخ الخليج

)  م0200/  هـ0020 ، الرياض ،
 ( . 002 ص حتي 022 ص من
 القبور شواهد علي أضوا  -22

 - 0 - األوربية الجبانات في اإلسالمية
مجلة المخطوطات .  أوربا شرق شمال

 فيصل الملك مركز والنوادر ،
، المجلد  الرياض ، والبحوث للدراسات

السادس عشر ، العدد األول ، 
حتي 022من ص  ) م 0200يناير
  ( .  022ص
 القبور شواهد علي أضوا  - -22

 – 0 - األوربية الجبانات في اإلسالمية
 التاريخ جمعية مجلة.  أوربا غرب
 ، الخليجي التعاون مجلس لدول واآلثار

   ، م0200/  هـ0022 ، السابع العدد
 ( . 002 ص حتي 022 ص من
دراسة أثرية فنية لمصحف  -02

مقبول للنشر . مغربي بخط  فاسي 
  -عشر سابعن المجلد البالعدد الثاني م

 من مجلة عالم -العدد األول 
م 0200يونيو  –المخطوطات والنوادر 

 ( . 002حتى ص  22من ص ) 
مصاحف عثمانية من مكتبة  - 00

مجلة جمعية . جامعة قار يونس 
التاريخ واآلثار لدول مجلس التعاون 

، اللقا  العلمى السنوى الثالث  الخليجي 
 –عمان  –مسقط  –عشر للجمعية 

من ص ) م 0200أبريل  02-02
 .(  220حتى ص  200
الهيئة العامة لشواهد القبور  – 00

اإلسالمية وتراكيبها ، دراسة في الشكل 
والمغزى ، المؤتمر الدولى السادس 
 –عشر لآلثاريين العرب ، شرم الشيخ 

م ، 0202نوفمبر  02-02 –مصر 
من ص ) نشر في كتاب المؤتمر 

 . ( 222حتى ص  -220
األسواق التجارية في عهد الملك  -02

عبد العزيز ، بحث منشور بكتاب 
المؤتمر العالمى الثانى عن تاريخ الملك 

م ، 0202مارس  02-00عبد العزيز 
حتى  0222من ص ) المجلد الرابع 

 (. 0222ص 
 -:بحوث قيد النشر ( ث ) 
أضوا  علي شواهد القبور  -0

 - 0 -اإلسالمية في الجبانات األوربية 
كتاب سينشر في . وسط أوربا 

مداوالت  اللقا  السنوي للجمعية 
 .السعودية للدراسات  األثرية 

أضوا  علي شواهد القبور  -0
 - 2 -اإلسالمية في الجبانات األوربية 

مجلة مقبول للنشر . جنوب شرق أوربا 
جمعية التاريخ واآلثار لدول مجلس 

 .التعاون الخليجي 
ثة في دراسة االتجاهات الحدي -2

ضمن  مقبول للنشر.شواهد القبور 
/ الكتاب التذكاري للمرحوم الدكتور 

عوض اإلمام ، كلية اآلداب بسوهاج 
 .جامعة سوهاج 

المصاحف من األوقاف العثمانية  -0
علي الحرمين الشريفين ، دراسة أثرية 

مقبول للنشر بكتاب المؤتمر .وثائقية 
الثامن عشر لآلثاريين العرب الذى 

 02-00سيعقد بالقاهرة فيما بين 
 .م 0202نوفمبر 

 -: الدولية المؤتمرات(  ج) 
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 لآلثار الثالث العالمي المؤتمر -0
 00-00، تونس ، زغوان ، العثمانية
 يحمل ببحث شارك ،  م0222 مارس
 من العثمانية الحياة مظاهر -: عنوان
 نشر ثم ، نشره يسبق لم ألبوم خالل
 المجلةب خاص كإصدار البحث هذا

 العدد -العثمانية للدراسات التاريخية
 التميمي بمؤسسة م0220 لعام( 00)

 . العلمي للبحث
 لإلتحاد الثالث العلمي الملتقي -0    
-00 القاهرة ، العرب لآلثاريين العام
 ببحث شارك.  م0222 نوفمبر 02

 تربة من قبور شواهد -: عنوان يحمل
 في دراسة ، العاصمة بتونس البايات

 .  والمضمون لشكلا
 العام لإلتحاد الرابع العلمي الملتقي -2

 02 -02 ، القاهرة ، العرب لآلثاريين
  م0220أكتوبر
 طرز -: عنوان يحمل ببحث شارك

 .فرنسية زجاجية تحف في مملوكية
 لإلتحاد الخامس العلمي الملتقي -0

 ، القاهرة ، العرب لآلثاريين العام
 شارك.  م0220 أكتوبر02 -02
 فن جمالية -: عنوان يحمل بحثب

 ".نقدية دراسة" اإلسالمي التصوير
 العام لإلتحاد العاشرة العلمية الندوة -2

 0-2 القاهرة ، العرب لآلثاريين
 يحمل ببحث شارك ، م0222نوفمبر
 في الشمالية مصر سواحل -: عنوان
 المكتبة نسخة)  بيري الريس أطلس

 ( م02/  هـ00 القرن بلندن البريطانية
. 
 للتراث األول الدولي المؤتمر -2

 ، اإلسالمية الدول في العمراني
 شارك ، م0202 مايو02-02الرياض

 كتب أربعة بتأليف آخرين مع فيه
 .  بأعاله مذكورة

 للجمعية الثاني العلمي الملتقي -2
 الرياض ، األثرية للدراسات السعودية

 م0200 يناير 2-2
 الخيام -: عنوان يحمل ببحث شارك

 العثمانية المخطوطات تصاوير يف
 .  فنية حضارية دراسة

 لجمعية عشر الثاني العلمي الملتقي -2
 التعاون مجلس بدول واآلثار التاريخ
 02 -2 الرياض العربي الخليج لدول
 يحمل ببحث ،شارك م0200 مايو

 مكتبة من عثمانية مصاحف"  عنوان
 . ليبيا في يونس قار جامعة

سادس عشر المؤتمر الدولى ال -2
لآلثاريين العرب ، المنعقد في مدينة 

-02شرم الشيخ بمصر في الفترة من 
م ، شارك ببحث 0202نوفمبر  02

الهيئة العامة لشواهد "  -:يحمل عنوان 
القبور اإلسالمية وتراكيبها ، دراسة في 

 .الشكل والمغزى 
المؤتمر الدولى السابع عشر  02

ة لآلثاريين العرب ، المنعقد فى مدين
السادس من أكتوبر بمصر ، في الفترة 

م ، شارك 0200نوفمبر  2-0من 
دراسة أثرية "  -:ببحث يحمل عنوان 

/ هـ 0222فنية لمصحف مؤرخ بعام 
 . م بمكتبة الحرم المدنى 0200

المؤتمر الدولى الثانى لتاريخ  -00
الملك عبد العزيز ، المنعقد بمدينة 

مارس  02-00الرياض في الفترة من 
" م ، شارك ببحث يحمل عنوان 0202

األسواق التجارية في عهد الملك عبد 
 .العزيز 

شارك بالحضور فقط في أكثر  -00
من عشرة مؤتمرات دولية ومحلية 

لندن ، سوهاج ، قنا ) بجامعات ومدن 
بكلية اآلثار أو بهيئة  -، القاهرة 

، البيضا  ، فولبرايت األمريكية 
 ( .بنغازي ، الرياض 

الرسائل الجامعية التي أشرف  -( ح ) 
  -:وتمت مناقشتها عليها 

صنج السكة اإلسالمية في العصر   -0
الفاطمي بمصر ، دراسة أثرية فنية 
علي مجموعتي متحف الفن اإلسالمي 
ومتحف جاير أندرسون بالقاهرة 

( م0020-222/ هـ222-222)
م 0222رسالة ماجستير نوقشت عام 

اآلداب بقسم اآلثار اإلسالمية بكلية 
مشرف مشارك )  جامعة جنوب الوادي

 .أسامة أحمد مختار  -:اسم الباحث  (
البعد األثري في صياغة العرض  -0

المتحفي للتحف األثرية اإلسالمية 
والقبطية في متحف سوهاج اإلقليمي 
والنوبة بأسوان ، رسالة ماجستير 

م بقسم اآلثار 0222نوقشت عام 
جنوب اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة 

اسم الباحثة  (مشرف مشارك )  الوادي
 . وفا  السيد أحمد شرف  -:
أشكال األواني االيرانية في  -2

العصرين التيموري والصفوي من 
خالل التحف الباقية و تصاوير 

رسالة ماجستير نوقشت . المخطوطات 
م بقسم اآلثار االسالمية 0222عام 

)  بكلية اآلداب جامعة جنوب الوادي
نيفين  -:اسم الباحثة   (سى مشرف رئي

 . محمد حازم شيبة 

تصاوير األساطير في المخطوطات  -0
العثمانية ، دراسة أثرية فنية ، رسالة 

م بقسم 0222ماجستير نوقشت عام 
اآلثار اإلسالمية بكلية اآلداب جامعة 

اسم الباحث ( مشرف رئيسي ) سوهاج 
 .قدرى أحمد عبد الحليم  -:
واألناضولي في الكليم القوقازي  -2

م دراسة 02-02/ هـ 02-00القرنين 
فنية أثرية لمجموعات متاحف القاهرة ، 

م 0222رسالة ماجستير نوقشت عام 
بقسم اآلثار اإلسالمية بكلية اآلداب 

اسم  ( مشرف رئيسي )  جامعة سوهاج
 .محمود عبد الوهاب مدنى  -:الباحث 

الفنون الشعبية اإلسالمية في ليبيا  -2
هـ 0202 -220) رة العثمانية في الفت

رسالة ماجستير ( م 0200 -0220/ 
م بقسم اآلثار بكلية  0222نوقشت عام 

اآلداب، جامعة عمر المختار بمدينة 
اسم ( مشرف بمفردى ) البيضا  بليبيا 

 .زينب سعد محمد سلطان  -:الباحث 
البالطات الخزفية في العمائر  -2

- 222) العثمانية بطرابلس الغرب 
( م 0200 – 0220/ هـ  0202

دراسة فنية مقارنة ، رسالة ماجستير 
م  بقسم اآلثار 0222نوقشت  عام 

بكلية اآلداب ، جامعة عمر المختار 
مشرف بمفردى ) بمدينة البيضا  بليبيا 

إمبريكة مؤمن عقيلة  -:اسم الباحثة ( 
 .عثمان 

التحف المعدنية المدنية في العصر  -2
ة فنية في ضو  العثماني ، دراسة أثري

مجموعات المتاحف الليبية ، رسالة 
م بقسم 0222ماجستير نوقشت  عام 

اآلثار بكلية اآلداب ، جامعة عمر 
مشرف ) المختار بمدينة البيضا  بليبيا 

ياسمينة  -:اسم الباحثة ( بمفردى 
 .محمد حسين 

 -:رسائل قيد التسجيل ولم تناقش بعد
 مشاهد الجنة والنار في تصاوير"  -0

المخطوطات التيمورية والصفوية ، 
رسالة ماجستير " دراسة أثرية فنية 

مسجلة بكلية اآلداب جامعة أسيوط 
مشرف ) م 0202/  2/ 00بتاريخ 
محمود أحمد  -:اسم الباحث ( رئيسى 

 .كمال مصطفى 
الخيام في تصاوير المخطوطات "  -0

المغولية الهندية اإلمبراطورية ، دراسة 
لة ماجستير مسجلة رسا" أثرية فنية 

 02بكلية اآلداب جامعة سوهاج بتاريخ 
اسم ( مشرف رئيسي ) م 0202/  2/ 

 .محمود هاشم  -:الباحث 
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تصاوير الشعائر الدينية وفنونها "   -2
في العصر العثمانى من خالل 
المخطوطات العثمانية ومجموعات 
" المتاحف ، دراسة أثرية فنية مقارنة  

كلية اآلثار رسالة دكتوراه مسجلة ب
/ 00/ 00جامعة جنوب الوادى بتاريخ 

اسم ( مشرف مشارك ) م 0200
 .ماهر سمير عبد السميع -:الباحث 

هـ 020-000سامرا  والقطائع "  -0
م دراسة عمرانية مقارنة 222-220/ 

في ضو  االتجاهات الحديثة في دراسة 
رسالة " النمو الحضرى وتخطيط المدن 

داب جامعة ماجستير مسجلة بكلية اآل
) م 0202/  0/  02سوهاج بتاريخ 
أحمد  -:اسم الباحث ( مشرف مشارك 

 .الشافعى 
تأثير األساطير والمعتقدات الدينية "  -2

على زخارف العمائر والفنون 
السلجوقية في إيران واألناضول  

" م 0222-0222/ هـ 002-222
نرمين  -:اسم الباحثة ( مشرف رئيسي)

 .عوض دياب 
د القبور األندلسية الباقية شواه"  -2

-20حتى نهاية عصر ملوك الطوائف 
م ، دراسة 0220-202/ هـ 022

رسالة ماجستير مسجلة " أثرية فنية 
جامعة سوهاج بتاريخ  –بكلية اآلداب 

( مشرف رئيسي) م 02/02/0202
سلمى عبد الوهاب عبد  -:اسم الباحثة 

 .الصمد 
 -:رسائل ناقشها ولم يشرف عليها 

صاوير اللهو والتسلية والطرب ت"  -0
على الفنون التطبيقية المملوكية ، 

رسالة ماجستير " دراسة أثرية فنية 
بكلية اآلداب جامعة طنطا ، نوقشت 

م ، اسم 0222/ هـ 0002عام 
رأفت عبد الرازق أبو  -:الباحث 
 .العينين 

مالبس المرأة في العصر "  -0
-222) العثمانى ، دراسة مقارنة 

رسالة ( م 0200-0220 /هـ 0220
ماجستير بكلية اآلداب جامعة قار يونس 

م 0222نوقشت عام  –ليبيا  –ببنغازى 
مريم الزناتى إبراهيم   -:، اسم الباحثة 

. 
-0020) مساجد درنة "  -2

دراسة ( م 0220-0222/ هـ 0220
أثرية ، رسالة ماجستير بكلية اآلداب 

 –ليبيا  –جامعة قار يونس ببنغازي 
 -:م ، اسم الباحث 0222عام نوقشت 

 .فتح اهلل محمد أبو عزة 

التصوير على الجدران والورق في  -0
-20) األندلس في العصر اإلسالمى 

دراسة ( م 0020-200/ هـ 222
أثرية فنية مقارنة ، رسالة ماجستير 
بكلية اآلداب جامعة أسيوط  ، نوقشت 

م ، اسم 0200/ هـ 0020عام 
حمود حمدى إسرا  محمد م -:الباحثة 

. 
غطا  الرأس في تركيا ومصر  -2

خالل العصر العثمانى في ضو  التحف 
التطبيقية وتصاوير المخطوطات ، 
دراسة أثرية فنية ، رسالة دكتوراه 
بكلية اآلثار جامعة جنوب الوادى ، 

م ، 0200/ هـ 0022نوقشت عام 
أهداب محمد حسنى  -:اسم الباحثة
 .مصطفى  

الحية  منحوتات الكائنات"  -2
والخرافية على العمائر والفنون 
السلجوقية في إيران واألناضول 

( م0222-0222/ هـ 002-222)
رسالة ماجستير بكلية اآلداب جامعة 

/ هـ 0022سوهاج ، نوقشت عام 
نرمين  -:م ، اسم الباحثة 0200

 .عوض دياب محمود 
شاه قولى وولى جان التبريزى ، "  -2

ماجستير  دراسة أثرية فنية  ، رسالة
بكلية اآلثار واإلرشاد السياحى بجامعة 
مصر للعلوم والتكنولوجيا ، نوقشت 

م ، اسم 0200/ هـ 0022عام 
هالة محمد المحمدى أبو  -:الباحثة 
 .عفش 

فن التصوير في إيران في مرحلة "  -2
االنتقال من التصوير المغولى الى 
التصوير التيمورى ، دراسة أثرية فنية 

راه بكلية اآلداب جامعة ، رسالة دكتو
/ هـ 0022عين شمس ، نوقشت عام 

مديحة رشاد  -:م ، اسم الباحثة 0200
 . الدين حسنى  

المناظر التصويرية بالخرائط  -2
العثمانية دراسة اثرية فنية ، رسالة 

، وراة بكلية اآلثار جامعة القاهرةدكت
 -:م ، اسم الباحث 0202نوقشت عام 

 .هيثم محمد كمال 
ثاث القصور والمنازل العثمانية أ -02

بالقاهرة من خالل الوثائق وتصاوير 
المخطوطات والنماذج المحفوظة 

-0202/ هـ0002-202) بالمتاحف 
رسالة ماجستير بكلية اآلثار ( م 0222

جامعة جنوب الوادى ، نوقشت عام 
سارة محمد  -:م ، اسم الباحثة 0202
 .هاشم  

                                                         -: العلمية المهمات(  خ) 
  .    ( Soas  جامعة إلي علمية مهمة 

 الشرقية الدراسات كلية)  لندن
  واألفريقية

 02 من الفترة في أشهر ستة لمدة     
 عام من أغسطس 20 حتي يناير

 . م0220
 -:الجوائز العلمية (  د ) 

درع الملك عبد ) منح   -0    
بعد حضور المؤتمر العالمى ( العزيز

الثانى عن تاريخ الملك عبد العزيز 
وإلقا  بحثه في الحادى عشر من 

 .م 0202مارس 
عضوية اللجان العلمية ( ذ )  

  -:المتخصصة 
عضو محكم باللجنة العلمية الدائمة  -0

لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين في 
 .االثار اإلسالمية 

( الخماسية)ية عضو اللجنة العلم -0
عبده ابراهيم محمد / لترقية الدكتور 

أباظة ، المدرس بكلية اآلثار جامعة 
جنوب الوادى الى درجة أستاذ مساعد 

 .م 0200/  2/  02بتاريخ 
( الخماسية)عضو اللجنة العلمية   -2

أسما  حسين عبد / لترقية الدكتورة 
الرحيم ، المدرس بكلية اآلثار جامعة 

جة أستاذ مساعد بتاريخ القاهرة الى در
 .م 0200/  2/  02
( الخماسية)عضو اللجنة العلمية  -0

أحمد السيد محمد / لترقية الدكتور 
الشوكى ، المدرس بكلية اآلداب جامعة 
عين شمس الى درجة أستاذ مساعد 

 .م 0200/  02/  02بتاريخ 
( الخماسية)عضو اللجنة العلمية  -2

عطى عزة عبد الم/ لترقية الدكتورة 
عبده ، األستاذ المساعد بكلية اآلثار 
جامعة القاهرة الى درجة أستاذ بتاريخ 

 .م 0202/  0/  0
( الخماسية)عضو اللجنة العلمية  -2

حسام عويس / لترقية الدكتور 
طنطاوى ، المدرس بكلية اآلداب 
جامعة عين شمس الى درجة أستاذ 

 .م 0202/  0/  02مساعد بتاريخ 
( الخماسية)علمية عضو اللجنة ال -2

أحمد / لفحص اإلنتاج العلمى للدكتور 
عبد القوى محمد ، المدرس بكلية اآلثار 
واإلرشاد السياحى ، جامعة مصر 
للعلوم والتكنولوجيا والمتقدم للحصول 

/  00على درجة أستاذ مساعد بتاريخ 
 .م  0202/  0
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( الخماسية)عضو اللجنة العلمية  -2
سحر / كتورة لفحص اإلنتاج العلمى للد

محمد القطري ، األستاذ المساعد بقسم 
اآلثار بكلية اآلداب جامعة طنطا ، 
والمتقدمة للحصول على لقب أستاذ 

 .م  0202/  0/ 02بتاريخ 
اللجنة الدائمة ( رئيس ) عضو ثم  -2

لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز 
المعمارى المتميز بمحافظة سوهاج لعام 

 .م  وحتى اآلن 0200
عضو اللجنة العلمية المشرفة  -02

على إصدار الكتاب التذكارى للمرحوم 
عوض اإلمام بكلية اآلداب / د . أ 

 .م  0200-0020جامعة سوهاج 
عضو لجنة الدراسات العليا بكلية  -00

- 0200اآلداب جامعة سوهاج لعام 
 .م 0202

عضو لجنة المكتبات بكلية  -00
 -0202اآلداب جامعة سوهاج لعام 

 .م 0202
عضو مجلس كلية اآلداب جامعة  -00

سوهاج عن األساتذة المساعدين عام 
 م ، وعن القسم ، وعن األساتذة0222

-0200-0202-0200، لسنوات 
 .م 0202

عضو محكم بعدد من المجالت  -02
العلمية المتخصصة بالجامعات 

 .المصرية 
ترأس العديد من الجلسات  – 00

محلية العلمية في بعض المؤتمرات ال
 .والدولية 

اإلداري وعضوية  النشاط-خامسا  
- :الجمعيات

 والمؤسسات الجمعيات عضوية(  أ)   
- : العلمية

 لآلثاريين العام باالتحاد عضو -0   
 .  م0222 عام تأسيسه منذ العرب

 العرب المؤرخين باتحاد عضو -0   
 . م0220 عام منذ

 نادي إدارة مجلس عضو -2      
 سوهاج بجامعة التدريس يئةه أعضا 

 عام حتي  م0222 عام من الفترة في
 ( . متصلة سنوات أربع)  م0222

 للدراسات السعودية بالجمعية عضو -0
 الملك جامعة م،0202 عام منذ األثرية
 .  سعود

 أخري وعلمية إدارية أنشطة(  ب)   
:-  
 الليسانس لمرحلتي درس -0

 اآلثار قرراتم معظم العليا والدراسات
 بسوهاج اآلداب بكلية اإلسالمية

 اآلثار بقسم الصلة ذات وأقسامها)
 ،المصرية اآلثار قسم مثل اإلسالمية

 اآلثار وأقسام( الشرقية اللغات وقسم
 يونس وقار المختار عمر بجامعتي

م 0222فترة االعارة من أكتوبر ) بليبيا
 .(م  0222حتي أغسطس 

 العليا ساتالدرا خطة وضع -0      
 ، المختار عمر بجامعة اآلثار بقسم

 اآلثار بقسم نظيرتها وضع في وشارك
 . بليبيا ، يونس قار جامعة اآلداب بكلية
 تطوير خطة وضع في شارك -2   

 بجامعتي اآلثار بقسمي الليسانس مرحلة
 .   ليبيا في يونس وقار ، المختار عمر

 كتالوج إعداد في شارك  -2      
 جامعة اآلداب بكلية ثاراآل متحف
 . سوهاج

كتب وصاغ عشرات التقارير  -2
العلمية المتخصصة عن اآلثار والفنون 
اإلسالمية وغير اإلسالمية في المملكة 
العربية السعودية خالل فترة عمله 

عامة للسياحة مستشارا علميا بالهيئة ال
 (. م 0200 –0222)واآلثار السعودية 

 الوادي نوبج جامعة وفد ترأس -2   
 والمدرسين والمعيدين الطالب من

 القادة إعداد معهد إلي المساعدين
 ، العالي التعليم لوزارة التابع بحلوان
 وهى سنوات ، متصلة دورات ثالث

 . م 0220 ، م0220 ، م0222
رائد ومؤسس أسرة االثاريين بكلية  -2

 .م 0222اآلداب جامعة سوهاج عام 
 التي لعلميةا والبرامج الدورات(  ج)  

  -: عليها حصل
 البحثي الفريق إدارة برنامج -0      

 2-2 من الفترة ، سوهاج جامعة ،
 . م0222 أغسطس
 ، الجامعية اإلدارة برنامج -0      
 02 -02 من الفترة ، سوهاج جامعة

 . م0222 أغسطس
 في التكنولوجيا استخدام برنامج -2

 من الفترة ، سوهاج جامعة ، التدريس
 . م0222 أغسطس 02-02
 ، المعتمدة الساعات نظام برنامج -0

 02-02 من الفترة ، سوهاج جامعة
 . م0222 أغسطس

 جامعة ، الفعال العرض برنامج -2
 أغسطس 02-02 من الفترة ـ سوهاج
 (  مسا )  م0222

 ، والقانونية المالية الجوانب برنامج -2
 0-0 من الفترة ، سوهاج جامعة
 . م 0222 سبتمبر

هذه البيانات الواردة في الصفحات     
األربع عشرة السابقة صحيحة وعلى 
مسؤوليتى الخاصة ، وفى حالة إذا ثبت 
أن بعضها غير صحيح أو حتى غير 

 .دقيق فأنا مستعد للمسا لة القانونية 

 


