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                 ســيرة الذاتيــةال
        نجماالســـم :عبد المنصف سـالم حسـن 

                   م.ٜٚٙٔ/ ٔٔ/ ٕٛ تاريخ الميــالد:
 اإلسالمية  رفي األثادكتور الوظيفـة الحالية : أستاذ 

                  : قسم األثار ـ كمية اآلداب ـ جامعة حموان. عنوان العمـــــل
 التخصص العام : أثار إسالمية . 
 (إسالميةالتخصص الدقيق : أثار إسالمية )عمارة  
 ٖٔٓ/ٖٕٓٛ٘ٓٚالمنزل:  ٕٜٖٖٔٙٙٙٓٔٓمحمولتميفون   

 doctor_nagam@yahoo.com  البريد اإللكتروني : 
  Prof.Abdelmonsef@yahoo.com                

 المؤىـالت الدراسية : 
 جدًا  تقدير عـام جيد ،م ٜٜٓٔمايو عام ، جامعة القاىرة  ،كمية اآلثار ،ليسانس اآلثار 
 بتقدير ممتــاز ، مٜٜٙٔيونيو عام ،  جامعة القاىرة،كمية اآلثار، ماجستير في اآلثـار . 
 م بمرتبـة الشرف األولى .ٕٓٓٓنوفمبر عام، جامعة القاىرة،كمية اآلثار ، دكتوراه في اآلثار 
  مٕٙٓٓ/ٓٔ/ٕٕارك في اآلثار اإلسالمية اعتبارا من مشأستاذ 
   م ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٕ٘أستاذ دكتور في اآلثار اإلسالمية إعتبارًا 

 عممو بجامعة حموان : ـ
                  كميـــة اآلداب جامعـــة حمـــوان إعتبـــارًا مـــن  ب( عمـــل مدرســـُا مســـاعدًا بقســـم اآلثـــار ٔ)    
 م . ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٛ
  . ٕٔٓٓ/ٖ/ٕ٘( عمل مدرسًا بـذات القسـم إعتبارًا من ٕ)   
 م  . ٕٙٓٓ/ٓٔ/ٕٕبذات القسم اعتبارا من مشاركًا ( عمل أستاذَا  ٖ)   
 مٕٔٔٓ/ٓٔ/ٕ٘أستاذًا بذات القسم إعتبارًا من ( عمل ٗ)   

 . : المشروعات القومية التي أعدىا والتي شارك فييا أوال : 
عـادة توظيفيـا ، ( أعـد مشـروع  ـم القصـور والسـرايات إلـي وزارة األثـار ٔ) سـتدعاه السـيد األوا  ســتاذ وا 

الـدكتور وزيــر الدولــة لشــثوون األثــار وقــد قــام ببلقـاظ محا ــرة بمحافظــة القــاىرة بح ــور وزيــر الدولــة 
كتور جـالل السـعيد وذلـك فـي يـوم اإلثنـين دوح الـدماطي ومحـافظ القـاىرة الـلشثوون األثار الدكتور ممـد

، وتم رفع المشروع إلي رثيس مجمس الوزراظ  ىذه القصوردة من فافبة اإلستيم وشرح كٕ٘ٔٓ/ٔ/ٜٔ

mailto:Prof.Abdelmonsef@yahoo.com


 
2 

م بمقر مجمس الـوزراظ ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٗبرثيس مجمس الوزراظ في يوم يتالميندس إبراىيم محمب  ثم إلتق
وصي سيادتو بحصر جميـع القصـور والسـرايات وكتابـة مـذكرة إلـي فخامـة رثـيس وتم عرض المشروع فأ

 .ول تعاون بين محافظة القاىرة ووزارة األثار وجامعة حموان وكعمل بروتأوصي بالجميورية و 
( شـارك فــي بعــض األعمـال العمميــة والبحثيــة التـي تقــوم بيــا وزارة الـدفاع المصــرية ، ىيثــة البحــوث ٕ)

ــارا مــن العســكرية إدارة  ــك إعتب ــاحف العســكرية ، وذل ــك لتطــوير المت ــاحف العســكرية وذل / ٓٔ/ ٙٔالمت
 م إلي األن .ٜٕٔٓ

عـادة تأىيميـا ك ـاحية إستشـفاثية ومنتجـع سـياحي  ( ٖ) أعددت مشروعا متكـامال عـن مدينـة حمـوان وا 
 م  وتــم عــرض ىــذا المشــروعٕٙٔٓ/ٕٖٓ٘وترفييــي عــالمي بــرقم إيــداع فــي دار الكتــب المصــرية رقــم 

وأوصــت بتســجيل مبــاني حمــوان فــي عــداد  ٕٙٔٓ/ٖ/ٚٔعمــي المجنــة الداثمــة لؤلثــار المنعقــدة بتــاريخ 
األثار اإلسالمية تمييدا إلعادة تأىيميا ، وبناظا عمي ذلك تم تشكيل لجنة بع ويتي وقمنا بتسجيل ستة 

 مباني في عداد األثار اإلسالمية وجاري عمل دراسة عن باقي المباني .
 ي إعادة تأىيل متحف الفن اإلسالمي بباب الخمق بعد التفجيرات التي حدثت لو وقد إفتتحو( شارك فٗ)

 م ٕٚٔٓ/ ٔ/ٛٔفخامة رثيس الجميورية الرثيس عبد الفتاح السيسي في 
( شارك في بعض الجيـود العمميـة والبحثيـة التـي تقـوم بيـا إدارة المتـاحف العسـكرية ، ومنيـا إعـداد ٘)

 بالقمعة وكتيب لمتعريف بالمتحف .كتالوج المتحف الحربي 
، ووزارة ووزارة الثقافـة ، والسـياحة ألثار بالمجان التابعة لوزارة ا : ع ويتو ثانيا

 :التعميم العالي ، والجياز القومي لمتنسيق الح اري ، ومحافظة القاىرة 
 أواًل : وزارة األثار والسياحة 

لتسجيل المقتنيات األثرية  لشثون األثارع و بالمجنة العممية لؤلثار بوزارة الدولة  (1)
 مٕٙٔٓلسنة   ٜٕٚبقرار وزير الدولة لشثون األثار رقم بقصور رثاسة الجميورية 

 م ٕٙٔٓلسنة  ٕٛٛ، والقرار المعدل رقم 
لتسجيل المقتنيات األثرية  ع و بالمجنة العممية لؤلثار بوزارة الدولة لشثون األثار (2)

بقصور رثاسة الجميورية ومراجعة ودراسة جميع القصور الغير مسجمة في عداد 
األثار اإلسالمية والقبطية والتي ترجع إلي عصر أسرة محمد عمي وذلك تمييدا 

 مٕٙٔٓلسنة   ٜٕٚبقرار وزير الدولة لشثون األثار رقم لتسجيميا في عداد االثار 
لمعاينة القصور األثرية  ممية لؤلثار بوزارة الدولة لشثون األثارع و بالمجنة الع (3)

الخاصة والتفاوض مع مالكيا لموصول إلي اإلجراظت التي بمقت اىا يتم الحفاظ 
بقرار وزير الدولة عمييا وحمايتيا وتحديد اإلحتياجات الالزمة لصيانتيا وترميميا 

 . مٕٙٔٓلسنة   ٜٗٗلشثون األثار رقم 
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الداثمة لؤلثار اإلسالمية والمسيحية بوزارة الدولة لشثون األثار بقرار  ع و بالمجنة (4)
 مٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٛبتاريخ  ٗٗٚوزير الدولة لشؤون األثار رقم 

بالدورة ع و بالمجنة الداثمة لؤلثار اإلسالمية والمسيحية بوزارة الدولة لشثون األثار  (5)
 . مٕٛٔٓ/ٜ/ٕ٘يخ بتار  ٕٓٓٙرقم  أمين المجمس األعمي لؤلثار بقرار الجديدة 

عادة بناظ سبعة عيون التابعة لوزارة الدولة لؤلثار و ع و بالمجنة  (6) الخاصة بيدم وا 
من قناطر أسيوط  األثرية وذلك لتنفيذ بعض المشروعات القومية في نير النيل 

 مٕ٘ٔٓلسنة   ٕٛٙبأسيوط  وذلك بقرار وزير الدولة لشثون األثار رقم 
زارة الدولة لشثون األثار لو ع منيج تاريخ وح ارة ع و بالمجنة العممية لؤلثار بو  (7)

مصر لمصف الرابع السادس اإلبتداثي والصف الثاني اإلعدادي  بقرار وزير الدولة 
 مٕٗٔٓلسنة   ٛٗٗلشثون األثار رقم 

ع و بالمجنة العممية لمراجعة بطاقات العرض والجرافيك بمتحف الفن اإلسالمي   (8)
بتاريخ  ٖٗٔرار وزير الدولة لشؤون األثار رقم بوزارة الدولة لشثون األثار بق

 مٕ٘ٔٓ/ٖ/ٕٗ
 ٜٚٛٛالبيان الجمركي رقم التابعة لوزارة الدولة لؤلثار الخاصة بامجنة الرثيس  (9)

المصدر إلي نيوزلندة من دمياط  وذلك لفحص التحف الموجودة في البيان الجمركي 
 المشكمة من قطاع األثار اإلسالمية بوزارة األثار .

لتسجيل قصر جانكميس المجنة العممية لؤلثار بوزارة الدولة لشثون األثار  رثيس (11)
 ٖٔٔبقرار وزير الدولة لشثون األثار رقم بناحية أبو المطامير بمحافظة البحيرة 

 مٕٙٔٓلسنة  
لمعاينة مثذنة المسجد الكبير ع و بالمجنة العممية لؤلثار بوزارة الدولة لشثون األثار  (11)

 مٕٙٔٓلسنة   ٖٔٔٔقرار رقم الببديروط بمنطقة رشيد 
رثيس المجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار المكمفة بمعاينة األصناف والمنقوالت  (12)

الخاصة باألميرة فوزية أحمد من أميرات أسرة محمد عمي وذلك بقرار المجنة الداثمة 
 م .ٕٙٔٓ/ٛ/ٖلؤلثار اإلسالمية والقبطية المنعقدة بتاريخ 

العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار المكمفة ببعداد دراسة عممية أثرية رثيس المجنة  (13)
بداظ الرأي بشأن تسجيمو في عداد األثار  وثاثقية لقصر الذىب بجزيرة الذىب وا 

 م .ٕٚٔٓ/ٙ/ٕٔبتاريخ   ٖٕٚاإلسالمية من عدمو وذلك بالقرار رقم 
فة ببعداد دراسة عممية أثرية رثيس المجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار المكم (14)

األمين العام لؤلثار رقم  ر المشكمة بقرا.عن التكية المولوية ) مسرح الدراويش (
 م . ٕٚٔٓ/ٚ/ٙبتاريخ  ٕٕٗٚ
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رثيس المجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار المكمفة بو ع  وابط وا حة  (15)
العموية وذلك بالقرار رقم  محددة لمعاينة الم بوطات التي ترجع إلي فترة حكم األسرة

 م .  ٕٚٔٓ/ٚ/ٗٔبتاريخ  ٜٛٓٗ
عداد تقرير عن  (16) رثيس المجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار المكمفة بمعاينة وا 

القطع األثرية المحفوظة بمخزن الخيالة التابع لشركة إيجوس وذلك بالقرار الصادر 
 م . ٕٚٔٓ/ٛ/ٜعن المجنة الداثمة بتاريخ 

رثيس المجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار الصادرة من مساعد وزير األثار   (17)
م المكمفة باإلطالع عمي الصور  ٕٛٔٓ/ ٔ/ٕٔبتاريخ  ٖٙباألمر اإلداري رقم 

الفوتوغرفية والخاصة بغرفة النوم المنشورة عمي اإلنترنت وبيان عما إذا كانت من 
 مقتنيات الممك فاروق من عدمو .  

رثس المجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار بقرار األستاذ الدكتور مساعد وزير  (18)
م المكمفة بالمعاينة عمي الطبيعة لمعقار رقم  ٕٛٔٓ/ ٕ/ٗٔبتاريخ  ٜٙٛاألثار رقم 

شارع الفراىنة بالعطارين باإلسكندرية ، وكتابة تقرير  ٗشارع باسيمي والعقار رقم  ٙ
 عنيما .       

م ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٜٕبتاريخ  المجنة الداثمة المنعقدة قرار لمجنة المشكمة بع و ا (19)
عداد تقرير عن عمل مصعد لذوي اإلحتياجات الخاصة بالمتحف الحربي ل معاينة وا 

 بالقمعة .              
م ٕٚٔٓ/ٚ/ٚٔبتاريخ  ٜٚٓٗرقم قرار األمين العام لؤلثار ع و المجنة المشكمة ب (21)

عداد دراسة تفصيل مية لقطع من العمالت األثرية ، وذلك إليداعيا بأحد معاينة وا 
 . المتاحف التاريخية 

ع و بالمجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار المشكمة بقرار األمين العام لممجمس  (21)
م المكمفة بدراسة مو وع التظمم ٕٛٔٓ/٘/ٖٓبتاريخ   ٜٓٓٗاألعمي لؤلثار  رقم 

( شارع المسجد ٘د بخصوص العقار رقم )المقدم من المواطن واثل محمد محمو 
 العباسي باإلسماعيمية .   

لمجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار المشكمة بقرار األمين العام لممجمس باع و  (22)
بتاريخ   ٘ٓٔٗم  ورقم ٕٛٔٓ/ٙ/ٖبتاريخ   ٜٛٓٗاألعمي لؤلثار رقم 

الحياة وتحديد عما إذا م  لمكمفة بمعاينة مقتنيات األميرة نادية عين ٕٛٔٓ/ٙ/ٗ
عداد تقرير ٖٜٛٔلسنة  ٚٔٔكانت تخ ع لقانون حماية األثار رقم  م من عدمو وا 
 لمعض عمي المجنة الداثمة لؤلثار  .    

ع و بالمجنة العممية الداثمة لؤلثار اإلسالمية والقبطية والييودية التابعة لوزارة  (23)
  ٕٓٓٙاألعمي لؤلثار األثار رقم الدولة لؤلثار قرار األستاذ الدكتور أمين المجمس 

 م     ٕٛٔٓ/ٜ/ٕ٘بتاريخ 
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ع و بممجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار المشكمة بقرار األمين العام لممجمس  (24)
م والمكمفة بفحص القطع التي يتم ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٔٔبتاريخ   ٖٕٔٙاألعمي لؤلثار رقم 

بداظ الرأي   في أثريتيا من عدمو . تجنيبيا أثناظ تسجيل التحف المنقولة وا 
ع و بممجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار المشكمة بقرار األستاذ الدكتور أمين  (25)

م والمكمفة بمعاينة ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٙٔبتاريخ   ٕٙٛٚالمجمس األعمي لؤلثار األثار رقم 
عداد تقرير مفصل عنيا .  بعض المجوىرات المودعة ببعض فروع بنك مصر وا 

أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم م  بع وية ٕٛٔٓلسنة  ٗٓٗثار رقم قرار وزير األ  (26)
 لمجنة الداثمة لؤلثار اإلسالمية والقبطية والييودية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار. 

ع و بممجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار المشكمة بقرار األمين العام لممجمس  (27)
م والمكمفة بمعاينة قصر الجوىرة ٜٕٔٓ/ٛ/ٕٔبتاريخ   ٘ٗٗ٘األعمي لؤلثار رقم 

عداد تقرير شامل عنو .  بالقمعة وا 
رثيس المجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار بقرار األستاذ الدكتور أمين المجمس  (28)

م المكمفة بو ع المعايير  ٜٕٔٓ/ ٔٔ/ٕٚبتاريخ  ٖٚٚٚاألعمي لؤلثار األثار رقم 
 ع إلي عصر االسرة العموية  .       وال وابط األثرية لمتحف التي ترج

رثيس المجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار بقرار األستاذ الدكتور أمين المجمس  (29)
م المكمفة بمعاينة كوبري قصر  ٕٕٓٓ/ ٔ/ٔبتاريخ  ٖٓاألعمي لؤلثار األثار رقم 

عداد تقرير بشأن تسجيمو  من عداد األثار اإل سالمية من النيل واألسود األربعة وا 
 عدمو  . 

رثيس المجنة العممية التابعة لوزارة السياحة واألثار بقرار األستاذ الدكتور أمين   (31)
م المكمفة ببعداد تقرير  ٕٕٓٓ/ ٛ/ٙبتاريخ  ٖٖٚ٘المجمس األعمي لؤلثار رقم 

باألعمال المطموبة لتطوير مسار العاثمة المقدسة وعرض التقرير عمي المجنة الداثمة 
 سالمية والقبطية  . لؤلثار اإل

 رقم اآلثار لشثون الدولة وزير بقرار اإلسالمي الفن متحف إدارة بمجمس ع و (31)
 . مٕٔٔٓ لسنة" ٕٓٔ"

 الطب تاريخ متحف إلعداد لؤلثار األعمي لممجمس التابعة العممية بالمجنة ع و (32)
 . بالقاىرة السكاكيني قصر بمتحف إنشاثو المزمع

 ثانيا : وزارة الثقافة :                     
/ ٗٔع و بالمجنة الداثمة لؤلثار بوزارة الثقافة بقرار وزير الثقافة الصادر في  (ٔ)

 . مٕٕٔٓ/ٔ
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 الناحية من المتميز المعماري الطابع ذات لممباني بيانات قاعدة إعداد لجنة رثيس (ٕ)
 الح اري لمتنسيق القومي بالجياز القومي االرشيف إلي ل ميا والتاريخية المعمارية

 . مٕٕٔٓ سنة مارس شير من إعتبارا الثقافة لوزارة التابع
 ثالثا :  وزارة التعميم العالي  : 

 ٕبتاريخ  ٘٘ٚٔبقرار وزير التعميم العالي رقم ع و في المجنة الخماسية كخبير  (ٔ)
 .ق اثية  ٖٚلسنة  ٜٓ٘ٗٙم وذلك في الق ية رقم  ٕٕٔٓ/ ٙ/ 

 ٕبتاريخ  ٙ٘ٚٔبقرار وزير التعميم العالي رقم ع و في المجنة الخماسية كخبير  (ٕ)
 .ق اثية  ٗٚلسنة ٖٖٙ٘ٙم وذلك في الق ية رقم   ٕٕٔٓ/ ٙ/ 

 ٕبتاريخ  ٚ٘ٚٔبقرار وزير التعميم العالي رقم ع و في المجنة الخماسية كخبير  (ٖ)
 .ق اثية   ٛٙلسنة ٖٗٗٓٙم وذلك في الق ية رقم   ٕٕٔٓ/ ٙ/ 

 ٕبتاريخ  ٛ٘ٚٔبقرار وزير التعميم العالي رقم  و في المجنة الخماسية كخبير ع (ٗ)
 .ق اثية  ٜٙلسنة  ٖٕٗٛٗم وذلك في الق ية رقم   ٕٕٔٓ/ ٙ/ 

 ٕبتاريخ  ٜ٘ٚٔبقرار وزير التعميم العالي رقم  ع و في المجنة الخماسية كخبير (٘)
 .ق اثية  ٙٙلسنة  ٘ٛٓٗٔوذلك في الق ية رقم   م ٕٕٔٓ/ ٙ/ 

 ٕبتاريخ  ٓٙٚٔبقرار وزير التعميم العالي رقم  و في المجنة الخماسية كخبير ع (ٙ)
 ق اثية . ٖٚلسنة  ٖٛٓٙ٘م وذلك في الق ية رقم   ٕٕٔٓ/ ٙ/ 

 ٕبتاريخ  ٔٙٚٔبقرار وزير التعميم العالي رقم ع و في المجنة الخماسية كخبير  (ٚ)
 . ق اثية ٛٙلسنة  ٕٕٖٖٗم وذلك في الق ية رقم   ٕٕٔٓ/ ٙ/ 

 ٙبتاريخ  ٜٜٚٔبقرار وزير التعميم العالي رقم  و في المجنة الخماسية كخبير ع (ٛ)
 .ق اثية  ٕٚٛٛٗم وذلك في الق ية رقم   ٕٕٔٓ/ ٙ/ 

 ٙبتاريخ  ٓٓٛٔبقرار وزير التعميم العالي رقم ع و في المجنة الخماسية كخبير  (ٜ)
 .ق اثية ٖٚلسنة  ٜٕ٘ٙ٘م وذلك في الق ية رقم  ٕٕٔٓ/ ٙ/ 

 ٙبتاريخ  ٔٓٛٔبقرار وزير التعميم العالي رقم  المجنة الخماسية كخبيرع و في  (ٓٔ)
 .ق اثية  ٕٚلسنة  ٜٕٜٓٔم وذلك في الق ية رقم  ٕٕٔٓ/ ٙ/ 

 ٙبتاريخ  ٕٓٛٔبقرار وزير التعميم العالي رقم ع و في المجنة الخماسية كخبير  (ٔٔ)
 .م ٕٕٔٓ/ ٙ/ 

 ٙبتاريخ  ٖٓٛٔعالي رقم بقرار وزير التعميم الع و في المجنة الخماسية كخبير  (ٕٔ)
 .م  ٕٕٔٓ/ ٙ/ 
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بتاريخ  ٘٘ٛٔبقرار وزير التعميم العالي رقم ع و في المجنة الخماسية كخبير  (ٖٔ)
 .م  ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٖٔ

 ٛ/  ٔبتاريخ  ٖٖٛٔع و في المجنة الخماسية كخبير بقرار وزير التعميم العالي رقم  (ٗٔ)
 ق اثية عميا. ٙٙلسنة  ٜٕٙ٘ٚم وذلك في الق ية رقم  ٕٕٔٓ/

 ٛ/  ٔبتاريخ  ٜٖٖٔع و في المجنة الخماسية كخبير بقرار وزير التعميم العالي رقم  (٘ٔ)
 ق اثية عميا. ٙٙلسنة  ٖٖٕٙٚم وذلك في الق ية رقم  ٕٕٔٓ/

 ٛ/  ٓٔبتاريخ  ٖٖ٘ٗع و في المجنة الخماسية كخبير بقرار وزير التعميم العالي رقم  (ٙٔ)
 عميا. ق اثية ٙٙلسنة  ٕٕٔٚٚم وذلك في الق ية رقم  ٕٕٔٓ/

 ٛ/  ٜٕبتاريخ  ٖ٘ٛٛع و في المجنة الخماسية كخبير بقرار وزير التعميم العالي رقم  (ٚٔ)
 ق اثية عميا. ٙٙلسنة  ٖٔٚٓٙم وذلك في الق ية رقم  ٕٕٔٓ/

 ٛ/  ٜٕبتاريخ  ٖٙٛٛع و في المجنة الخماسية كخبير بقرار وزير التعميم العالي رقم  (ٛٔ)
 ق اثية عميا. ٖٙلسنة  ٖٖٕٙٚم وذلك في الق ية رقم  ٕٕٔٓ/

 ٔٔ/  ٕبتاريخ  ٙٙ٘ٙع و في المجنة الخماسية كخبير بقرار وزير التعميم العالي رقم  (ٜٔ)
 ق اثية عميا. ٙٙلسنة  ٚٙ٘ٔٗم وذلك في الق ية رقم  ٕٕٔٓ/

 ٔٔ/  ٖبتاريخ  ٜٕٙٙع و في المجنة الخماسية كخبير بقرار وزير التعميم العالي رقم  (ٕٓ)
 ق اثية عميا. ٙٙلسنة  ٕٙ٘ٔ٘م وذلك في الق ية رقم  ٕٕٔٓ/

 ٔٔ/  ٚٔبتاريخ  ٛٔٛٙع و في المجنة الخماسية كخبير بقرار وزير التعميم العالي رقم  (ٕٔ)
 ق اثية عميا. ٚٙلسنة  ٖٜٔ٘م وذلك في الق ية رقم  ٕٕٔٓ/

 ٔٔ/  ٖٕبتاريخ  ٜٓٔٙع و في المجنة الخماسية كخبير بقرار وزير التعميم العالي رقم  (ٕٕ)
 ق اثية عميا. ٙٙلسنة  ٕٕٓٚٚة رقم م وذلك في الق ي ٕٕٔٓ/

 ٔٔ/  ٖٕبتاريخ  ٜ٘ٔٙع و في المجنة الخماسية كخبير بقرار وزير التعميم العالي رقم  (ٖٕ)
 ق اثية عميا. ٙٙلسنة  ٕٚ٘ٚٙم وذلك في الق ية رقم  ٕٕٔٓ/

 ٕٔ/  ٕٙبتاريخ  ٜٕٗٚع و في المجنة الخماسية كخبير بقرار وزير التعميم العالي رقم  (ٕٗ)
 ق اثية عميا. ٙٙلسنة  ٘ٓٚٙٙوذلك في الق ية رقم م  ٕٕٔٓ/

 ٖ/  ٖٕ بتاريخ ٜٙٓٔ رقم العالي التعميم وزير بقرار كخبير الخماسية المجنة في ع و (ٕ٘)
 .عميا ق اثية ٙٙ لسنة ٜٖٚ٘ رقم طعنال في وذلك م ٕٕٕٓ/

 رابعا :  محافظة القاىرة  :              
التراث المعماري لمحفاظ عمي المنبثقة عن محافظة القاىرة ع و بالمجنة الداثمة  (ٔ)

 م .ٕٕٔٓ/ٖ/ٔٔ الصادر بتاريخ٘ٓٙٚبقرار محافظ القاىرة رقم بمحافظة القاىرة 
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 ع و عامل باإلتحاد العام لآلثـاريين العرب بالقاىـرة . (ٕ)
لحصر المباني ذات القيمة األثرية التابعة لمحافظة حموان ع و بالمجنة الداثمة  (ٖ)

 م.ٜٕٓٓوالتاريخية بحموان والمعادي سنة 
بالمجمس التنفيذي لمجمعية العربية لمح ارة والفنون اإلسالمية برقم ع وية ع و  (ٗ)

ٕٛٓ . 
مجمل قرارات الوزراظ والمحافظين واألمين العام بتكميف األستاذ الدكتور/عبدالمنصف ثالثًا 

 . سالم نجم بأعمال قومية
حسن  م بع وية أ.د/ عبدالمنصف سالمٕٔٔٓلسنة  ٕٓٔرقم  قرار وزير الدولة لشثون األثار (ٔ)

 نجم لمجمس إدارة متحف الفن اإلسالمى.
م بع وية أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم لفحص ٖٕٔٓقرار وزير الدولة لشثون األثار لسنة  (ٕ)

بقرية الب اثع بمطار القاىرة بالشيادة ٚٚٓ/ٜٖٕٖٜٙٓٓالمنقوالت الوارده ببوليصة الشحن رقم 
 .ٖٖٔٔالجمركية رقم 

م إلعداد كتب مدرسية ممونة لتعريف التالميذ بح ارة ٕٗٔٓلسنة  ٛٗٗقرار وزير األثار رقم   (ٖ)
 وأثار مصر بع وية أ.د/ عبدالمنصف سالم حسن نجم.

م بتشكيل لجنة إلعادة تأىيل متحف الفن اإلسالمى بعد ٕ٘ٔٓلسنة  ٖٗٔقرار وزير األثار رقم   (ٗ)
 بع وية أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم. التفجيرات التى حدثت لو

م بتشكيل لجنة لمعاينة قناطر أسيوط بع وية ٕ٘ٔٓلسنة  ٛٙٛقرار وزير األثار رقم   (٘)
 أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم.

بتشكيل لجنة بع وية أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم  ٕٙٔٓلسنة  ٖٔٔقرار وزير األثار رقم   (ٙ)
 نة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.لمعاينة وتسجيل قصر جناكميس غرب مدي

بتشكيل لجنة بع وية  ٕٙٔٓلسنة  ٕٛٛوالقرار المعدل رقم  ٜٕٚقرار وزير األثار رقم   (ٚ)
 أ.د/عبدالمنصف سالم نجم لتسجيل المقتنيات األثرية بقصور رثاسة الجميورية.

حسن نجم م بتشكيل لجنة بع وية أ.د/عبدالمنصف سالم ٕٙٔٓلسنة  ٜٗٗقرار وزير األثار رقم   (ٛ)
 لمعاينة القصور األثرية الخاصة والتفاوض مع مالكيا لمحفاظ عمييا وتحديد احتياجاتيا.

لمعاينة بتشكيل لجنة بع وية أ.د/عبدالمنصف سالم نجم  ٕٚٔٓلسنة  ٕٚٗقرار وزير األثار رقم  (ٜ)
عداد التقارير العممية الالزمة لجميع المنشات التي ترجع إلي عصر أسرة محمد عمي والت  ي وا 

تخ ع لجميع الييثات والوزارات الحكومية والقصور واإلستراحات الرثاسية وكذلك المنشآت  (ٓٔ)
 الخاصة بمختمف أنحاظ الجميورية . 
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أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم م  بع وية ٕٛٔٓلسنة  ٗٓٗقرار وزير األثار رقم  (ٔٔ)
 ولة لؤلثار.                لمجنة الداثمة لؤلثار اإلسالمية والقبطية والييودية التابعة لوزارة الد

م ب م أ.د/ عبدالمنصف سالم حسن نجم إلى لجنة ٕٕٔٓ/ٔ/ٚٔقرار وزير الثقافة بتاريخ   (ٕٔ)
 األثار بوزارة الثقافة.

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٕ بتاريخ ٘٘ٚٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٖٔ)
 .ٖٚ لسنة ٜٓ٘ٗٙ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٕ بتاريخ ٙ٘ٚٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٗٔ)
 . ق اثية ٗٚلسنة ٖٖٙ٘ٙ  رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٕ بتاريخ ٚ٘ٚٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (٘ٔ)
  ق اثية  ٛٙ لسنةٖٗٗٓٙ  رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٕ بتاريخ ٛ٘ٚٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٙٔ)
  ق اثية ٜٙ لسنة ٖٕٗٛٗ  رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٕ بتاريخ ٜ٘ٚٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٚٔ)
  ق اثية ٙٙ لسنة ٘ٛٓٗٔ  رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٕ بتاريخ ٓٙٚٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٛٔ)
  ق اثية ٖٚ لسنة ٖٛٓٙ٘  رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٕ بتاريخ ٔٙٚٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٜٔ)
  ق اثية ٛٙ لسنة ٕٕٖٖٗ  رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٙ بتاريخ ٜٜٚٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٕٓ)
 . ق اثية ٕٚٛٛٗ  رقم الق ية كخبير فيفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٙ بتاريخ ٓٓٛٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٕٔ)
 .ق اثية ٖٚ لسنة ٜٕ٘ٙ٘ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٙ بتاريخ ٔٓٛٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٕٕ)
 . ق اثية ٕٚ لسنة ٜٕٜٓٔ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  م وذلك ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٙ بتاريخ ٕٓٛٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٖٕ)
 .كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٙ بتاريخ ٖٓٛٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٕٗ)
 .كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 
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بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٙ/  ٖٔ بتاريخ ٘٘ٛٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٕ٘)
 .كخبيرفي المجنة الخماسية  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٛ/  ٔ بتاريخ ٖٖٛٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٕٙ)
 .عميا ق اثية ٙٙ لسنة ٜٕٙ٘ٚ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

أ.د/عبدالمنصف بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٛ/  ٔ بتاريخ ٜٖٖٔ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٕٚ)
 .عميا ق اثية ٙٙ لسنة ٖٖٕٙٚ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  سالم حسن نجم 

بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٛ/  ٓٔ بتاريخ ٖٖ٘ٗ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٕٛ)
 ٙٙ لسنة ٕٕٔٚٚ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم 

 .عميا ق اثية
بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٛ/  ٜٕ بتاريخ ٖ٘ٛٛ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٜٕ)

 ٙٙ لسنة ٖٔٚٓٙ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم 
 .عميا ق اثية

بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٛ/  ٜٕ بتاريخ ٖٙٛٛ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٖٓ)
 ٖٙ لسنة ٖٖٕٙٚ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم 

 .عميا ق اثية
بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٔٔ/  ٕ بتاريخ ٙٙ٘ٙ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٖٔ)

 ٙٙ لسنة ٚٙ٘ٔٗ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم 
 .عميا ق اثية

بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٔٔ/  ٖ بتاريخ ٜٕٙٙ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٕٖ)
 ٙٙ لسنة ٕٙ٘ٔ٘ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم 

 .عميا ق اثية
بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٔٔ/  ٚٔ بتاريخ ٛٔٛٙ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٖٖ)

 ٚٙ لسنة ٖٜٔ٘ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم 
 .عميا ق اثية

بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٔٔ/  ٖٕ بتاريخ ٜٓٔٙ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٖٗ)
 ٙٙ لسنة ٕٕٓٚٚ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم 

 .عميا ق اثية



 
11 

بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٔٔ/  ٖٕ بتاريخ ٜ٘ٔٙ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٖ٘)
 ٙٙ لسنة ٕٚ٘ٚٙ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم 

 .عميا ق اثية
بع وية  وذلك م ٕٕٔٓ/ ٕٔ/  ٕٙ بتاريخ ٜٕٗٚ رقم العالي التعميم وزير قرار (ٖٙ)

 ٙٙ لسنة ٘ٓٚٙٙ رقم الق ية في كخبيرفي المجنة الخماسية  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم 
 .عميا ق اثية

بع وية أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم  ٕٕٔٓٓبتاريخ  ٘ٓٙٚقرار محافظ القاىرة رقم  (ٖٚ)
 لمجنة التراث المعمارى والمنشآت ذات الطراز المعمارى بمحافظة القاىرة.

بع وية أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم لمجنة  ٕٛٓٓبتاريخ  ٕ٘رقم قرار محافظ حموان  (ٖٛ)
 التراث المعمارى والمنشآت ذات الطراز المعمارى بمحافظة حموان.

قرار ناثب محافظ القاىرة لممنطقة الجنوبية ب م أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم لع وية  (ٜٖ)
 القاىرة. المجنة الداثمة لمحفاظ عمى المبانى ذات الطابع المتميز لجنوب

 ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٚبتاريخ  ٜٕٕٓلؤلثار رقم لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٓٗ)
 بع وية أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم بمتحف تاريخ الطب.

 ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٛبتاريخ  ٗٗٚلؤلثار رقم لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٔٗ)
 بالمجنة الداثمة لؤلثاراإلسالمية والمسيحية . بع وية أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم

بتشكيل لجنة برثاسة أ.د/عبدالمنصف  ٕ٘ٔٓ/ٚ/٘قرار المجنة الداثمة لؤلثار المنعقده بتارخ  (ٕٗ)
 .ٗٚٗٗٔسالم حسن نجم لمعاينة الم بوطات بمركز دمياط فى الق ية رقم 

 ٕٙٔٓ/ٗ/ٚبتارخ  ٕ٘ٚٔلؤلثار رقم لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٖٗ)
 بع وية أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم لمعاينة مقتنيات األميرة فوزية بشقة المعادي 

ب م  ٕٙٔٓ/٘/٘بتاريخ  ٕٕٙٓلؤلثار رقم لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٗٗ)
 ٕٙٔٓ/ٗ/٘بتاريخ  ٕٛٔٓأ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم إلى المجنة المشكمة بالقرار رقم 

 الخاصة بتسجيل مقتنيات قصور رثاسة الجميورية.
 ٕٙٔٓ/٘/ٜٔبتاريخ  ٖٕٔٛلؤلثار رقم لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (٘ٗ)

بتشكيل لجنة بع وية أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم لمعاينة منقوالت األميرة فوزية الكاثنة فى 
 ش الصفا سموحة االسكندرية. ٕٔ
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 ٕٙٔٓ/ٔ/ٕٛبتاريخ  ٜٕٙلؤلثار رقم لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٙٗ)
بتشكيل لجنة بع وية أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم لمعاينة مثذنة الجمع الكبير بديروط 

 أبوشوشة بمنطقة أثار رشيد.
 ٕٚٔٓ/ٚ/ٙخ بتاري ٕٕٗٚلؤلثار رقم لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٚٗ)

بداظ الرأي في التكية المولوية )  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجمبرثاسة بتشكيل لجنة  لدراسة وا 
 .مسرح الدراويش (

بتاريخ  ٜٚٓٗرقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٛٗ)
لفحص ومعاينة  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجمبع وية بتشكيل لجنة م ٕٚٔٓ/ٚ/ٚٔ

عداد دراسة تفصيمية لقطع من العمالت األثرية ، وذلك إليداعيا بأحد المتاحف التاريخية          وا 
بتاريخ  ٜٛٓٗرقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٜٗ)

المكمفة بو ع  أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجمبرثاسة بتشكيل لجنة م ٕٚٔٓ/ٚ/ٗٔ
 حة محددة لمعاينة الم بوطات التي ترجع إلي فترة حكم األسرة العموية .    وابط وا 

بتاريخ  ٕٓٓٙرقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٓ٘)
بالمجنة الداثمة لؤلثار اإلسالمية والمسيحية بوزارة الدولة لشثون  يتوع و ب مٕٛٔٓ/ٜ/ٕ٘

 بالدورة الجديدة.     األثار 
بتشكيل لجنة برثاسة أ.د/عبدالمنصف  ٕٙٔٓ/ٜ/ٚالمجنة الداثمة لؤلثار المنعقده بتارخ  قرار (ٔ٘)

 سالم حسن نجم لمشروع تطوير قصر السالممك بالمنتزه باإلسكندرية
بتاريخ  ٖٓ٘٘رقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٕ٘)

المكمفة بو ع  الم حسن نجمأ.د/عبدالمنصف سبرثاسة بتشكيل لجنة م ٕٚٔٓ/ٚ/ٗٔ
  وابط وا حة محددة لمعاينة الم بوطات التي ترجع إلي فترة حكم األسرة العموية . 

بتاريخ   ٖٕٚرقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٖ٘)
لمجنة العممية التابعة لوزارة أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم م بع وية ٕٚٔٓ/ٛ/٘ٔ

ثار المكمفة ببعداد دراسة عممية أثرية عن مجموعة من العمالت ميداه من الدولة لؤل 
 المواطن سعيد محمد مصطفي عيد. 

بتاريخ   ٘ٗٗ٘رقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٗ٘)
لمجنة العممية التابعة لوزارة أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم م بع وية ٜٕٔٓ/ٛ/ٕٔ

عداد تقرير شامل عنو .الدولة لؤلثا  ر المكمفة بمعاينة قصر الجوىرة بالقمعة وا 
/ ٔٔ/ٕٚبتاريخ  ٖٚٚٚرقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (٘٘)

 لمجنة العممية التابعة لوزارة الدولة أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم م برثاسة  ٜٕٔٓ
لؤلثار المكمفة بو ع المعايير وال وابط األثرية لمتحف التي ترجع إلي عصر االسرة  (ٙ٘)

 العموية  .       
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 ٕٕٓٓ/ ٔ/ٔبتاريخ  ٖٓرقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٚ٘)
لمجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم م برثاسة 

عداد تقرير بشأن تسجيمو  من عداد الم كمفة بمعاينة كوبري قصر النيل واألسود األربعة وا 
 األثار اإلسالمية من عدمو  .                        

قرار األستاذ الدكتور مساعد وزير األثار برثاسة المجنة العممية التابعة لوزارة الدولة  (ٛ٘)
باإلطالع عمي الصور الفوتوغرفية م المكمفة  ٕٛٔٓ/ ٔ/ٕٔبتاريخ  ٖٙلؤلثار رقم 

والخاصة بغرفة النوم المنشورة عمي اإلنترنت وبيان عما إذا كانت من مقتنيات الممك 
 فاروق من عدمو . 

قرار األستاذ الدكتور مساعد وزير األثار برثاسة المجنة العممية التابعة لوزارة الدولة  (ٜ٘)
 ٙعاينة عمي الطبيعة لمعقار رقم م المكمفة بالم ٕٛٔٓ/ ٕ/ٗٔبتاريخ  ٜٙٛلؤلثار رقم 

 شارع الفراىنة بالعطارين باإلسكندرية ، وكتابة تقرير عنو.  ٗشارع باسيمي والعقار رقم 
بتاريخ   ٜٓٓٗرقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٓٙ)

ارة لمجنة العممية التابعة لوز أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم م بع وية ٕٛٔٓ/٘/ٖٓ
الدولة لؤلثار المكمفة بدراسة مو وع التظمم المقدم من المواطن واثل محمد محمود 

 ( شارع المسجد العباسي باإلسماعيمية .   ٘بخصوص العقار رقم )
بتاريخ   ٜٛٓٗرقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٔٙ)

أ.د/عبدالمنصف سالم حسن ة م  بع ويٕٛٔٓ/ٙ/ٗبتاريخ   ٘ٓٔٗم  ورقم ٕٛٔٓ/ٙ/ٖ
لمجنة العممية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار المكمفة بمعاينة مقتنيات األميرة نادية عين نجم 

م من ٖٜٛٔلسنة  ٚٔٔالحياة وتحديد عما إذا كانت تخ ع لقانون حماية األثار رقم 
عداد تقرير لمعض عمي المجنة الداثمة لؤلثار  .     عدمو وا 

بتاريخ   ٕٓٓٙرقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام الدكتور األستاذ قرار  (ٕٙ)
لمجنة العممية الداثمة أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم م  ورقم بع وية ٕٛٔٓ/ٜ/ٕ٘

 لؤلثار اإلسالمية والقبطية والييودية التابعة لوزارة الدولة لؤلثار.   
بتاريخ   ٖٕٔٙرقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٖٙ)

لمجنة العممية التابعة أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم م  ورقم بع وية ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٔٔ
لوزارة الدولة لؤلثار المكمفة بفحص القطع التي يتم تجنيبيا أثناظ تسجيل التحف المنقولة 

بداظ الرأي في أثريتيا من عدمو .  وا 
بتاريخ   ٕٙٛٚرقم لؤلثار لممجمس األعمي األمين العام األستاذ الدكتور قرار  (ٗٙ)

 لمجنة العممية التابعة لوزارة أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم م بع وية ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٙٔ
عداد  (٘ٙ) الدولة لؤلثار المكمفة بمعاينة بعض المجوىرات المودعة ببعض فروع بنك مصر وا 

 تقرير مفصل عنيا . 
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م  ٕٕٓٓ/ ٛ/ٙبتاريخ  ٖٖٚ٘قرار األستاذ الدكتور أمين المجمس األعمي لؤلثار رقم  (ٙٙ)
لمجنة العممية التابعة لوزارة السياحة واألثار أ.د/عبدالمنصف سالم حسن نجم برثاسة 

المكمفة ببعداد تقرير باألعمال المطموبة لتطوير مسار العاثمة المقدسة وعرض التقرير 
 ثار اإلسالمية والقبطية  .           عمي المجنة الداثمة لؤل 

 :لمترقية ولجان أخري بالجامعة : ع ويتو بالمجان العممية  رابًعا
ع ــو بالمجنــة العمميــة الخماســية لترقيــة األســاتذة واألســاتذة المســاعدون بجامعــة المنصــورة بقــرار ( ٔ)

 .مٕ٘ٔٓ/ٗ/ٖٓبتاريخ المنعقد في الصادر رثيس الجامعة 
  العممية الخماسية لترقية األساتذة واألساتذة المساعدون بجامعة عين شمس(ع و بالمجنة ٕ)
ع و بالمجنة العممية الخماسية لترقية األساتذة واألساتذة المسـاعدون بجامعـة طنطـا بقـرار مجمـس (ٖ)

 .مٕٗٔٓ/ٔٔ/ٖٓالجامعة المنعقد في 
 عدون بجامعة سوىاج ع و بالمجنة العممية الخماسية لترقية األساتذة واألساتذة المسا( ٗ)
ع و بالمجنة العممية الخماسية لترقية األساتذة واألساتذة المسـاعدون بكميـة األثـار جامعـة الفيـوم  (٘)

 .مٖٕٔٓ/ٕٔ/٘ٔ( المنعقد في ٕٖٔبقرار مجمس الجامعة وفقا لقرار وزير التعميم العالي رقم )
 م ٜٕٔٓ/ ٕٙٔٓساعدون في دورة ( ع و محكم بالمجنة العممية لترقية األساتذة واألساتذة المٙ)
 ( ع و محكم بمجمة كمية األداب وكمية السياحة والفنادق جامعة المنصورة .ٚ)
( ع و محكم لكتاب وثاثق مـن تـراث األسـرة العمويـة " مكاتبـات تنشـر ألول مـرة " لممؤلفـة د/ رييـام ٛ)

 م .ٕٕٔٓ/  ٖ/ ٕٓعرام ، وقد تم عر و بساقية الصاوي بتاريخ 
/  ٕٕٓٓ( ع و بمجمـس تأديـب الطـالب اإلبتـداثي بكميـة األداب جامعـة حمـوان عـن العـام الجـامعي ٜ)

 م ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٔ( بتاريخ  ٖٜٕٙم بقرار رثيس الجامعة رقم )ٕٕٔٓ
: شيادات التقدير والجواثز العممية والتقديرية التي رشح ليا والتي حصل  خامساً 
 عمييا :

 م . ٕٔٔٓلعام العرب عممي لآلثاريين ـ حصولو عمي جاثزة التفوق الٔ 
 ـ منحتو كمية اآلثار جامعة القاىرة شيادتي تقدير لحصولو عمي درجة الماجستير والدكتوراهٕ

  من قسم اآلثار اإلسالمية ، بكمية اآلثار جامعة القاىرة .في اآلثار اإلسالمية 
تقدير  شيادة   Ford Foundation )فورد) ـ منحتو  دار الوثاثق القومية في مشروعٖ

 لمشاركتو في ورشة العمل في البرنامج العممي : "تنمية ميارات البحث في مصادر 
 م .ٕٓٔٓفبراير  ٛٔفبراير إلي ٚالمعرفة " التي نظمت خالل الفترة من 

ألثار في الموسم الثقافي لمفتشي اشيادة  تقدير إللقاثو محا رة  ؤلثار ل وزارة الدولةـ منحتو ٗ 
  م.ٕٗٔٓعنوان : " قصور القاىرة في القرن التاسع عشر " بمكتبة القاىرة بالزمالك سنة ب



 
15 

اثزة الدولـة التشـجيعية عـام جــ رشحو قسم المغة الفرنسية بكميـة اآلداب جامعـة حمـوان لمحصـول عمـي ٘
م وقـرار مجمـس كميـة رقـم ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٕ( بتـاريخ ٜٕٔم بقرار مجمـس قسـم رقـم )ٕٗٔٓم/ٖٕٔٓ

 ـ مٖٕٔٓ/ٕٔ/ٙٔ( بتاريخ ٕٕ٘)
في مجال األداب  لمتفوق العممياثزة الدولة جكمية اآلداب جامعة حموان لمحصول عمي رشحو مجمس  ـٙ

 ٕٔ/ٕٛووافقت جامعة حموان عمي ترشـيح سـيادتيا ليـذه الجـاثزة فـي يـوم م ٕٙٔٓم/ٕ٘ٔٓعام 
/ٕٓٔ٘ 

قصـــور والســـرايات"  مـــن تـــأليف اد / كتابـــو "حمـــوان مدينـــة الجامعـــة حمـــوان كميـــة األداب  ــــ  رشـــحتٚ
 مٕٚٓٓلمحصول عمي جاثزة جامعة جرش باألردن وذلك في عام عبدالمنصف سالم نجم 

لمحصول عمي جاثزة م  ٕٛٓٓ/ ٕٔ/ ٘ٔ( بتاريخ ٔٚٔبجمستو رقم )قسم اآلثار مجمس ـ  رشحو ٛ
 م .ٕٛٓٓالدولة التقديرية لمتفوق العممي في مجال الفنون وذلك عن عام 

ارتو مجمة كاسل جورنال الدولية لمح ارة والتراث كشخصية العدد ونشرت سيرتو الذاتية في عدد ـ إختٜ
 م .ٜٕٔٓ

م لمساىمتو في اإلصدارات العممية  ٜٕٔٓ/ ٓٔ/ ٖٔـ  منحتحو وزارة األثار شيادة تقدير بتاريخ ٓٔ
 الصادرة عن اإلدارة العامة لمنشر العممي بوزارة األثار .

ألثار شيادة تقدير إلعداده ومشاركتو  في تنظيم دورة بعنوان ) طرق اإلستدالل ـ منحتحو وزارة أٔ
عمي أصالة األثر ( التي نظمتيا إدارة التدريب والنشر العممي لممنافذ األثرية بالتعاون مع قسم 

 م  ٕٕٓٓ/ ٔٔ/  ٕٙــ ٕ٘األثار كمية االداب جامعة حموان ومتحف الفن اإلسالمي في الفترة من 
 

 حموان ثقافيا  : مشاركتو في أعمال عممية لتنمية منطقةسادساً 
 (  تم تكميفو من قبل مجمـس الـوزراظ ومحـافظ حمـوان  ـمن لجنـة لحصـر المبـاني ذات القيمـة التراثيـةٔ)  

 بحموان والمعادي .
 ة.بمحافظة القاىر  ( تم تكميفو من قبل محافظ القاىرة  من لجنة لحصر المباني ذات القيمة التراثيةٕ)  
ذلـك  والحا ـر" حمـوان بـين الما ـي لكتـاب:" العمميـة (  تم تكميفو ىو وعدد من األسـاتذة لكتابـة  المـادةٖ)  

 م.ٕٓٔٓ/ٖ/ٕٓفي 
( بحــث بعنــوان "دراســة لــبعض اآلثــار الباقيــة فــي مدينــة حمــوان مــن القــرن التاســع عشــر" ، أُلقــي فــي  ٗ)  

  م ، وُنشر بمجمة كمية اآلداب جامعة حمـوان ، العـددٕٗٓٓمؤتمر كمية اآلثار جامعة الفيوم سنة 

 م .ٖٕٓٓوالرابع عشر سنة  الثالث عشر
( كتـاب بعنـوان "حمــوان مدينـة القصــور والسـرايات دراســة أثريـة وثاثقيــة لعمـران المدينــة و ثارىـا الباقيــة ٘) 

 م .ٕٙٓٓوالمندثرة " ، مكتبة زىراظ الشرق سنة 
 م ٕٙٓٓنوفمبر  ٚ( المادة العممية لمقال عن أثار مدينة حموان ُنشر في جريدة األىرام إبدو بتاريخ ٙ)         
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                      / ٖٔفـاروق بتـاريخ  ركـن ( محا ـرة بعنـوان " حمـوان مدينـة القصـور والسـرايات " تـم إلقاؤىـا بمتحـف ٚ)         
 .م ٜٕٓٓ/ ٔٔ
( بحث بعنوان " طرة في العصـر اإلسـالمي حتـي نيايـة عصـر أسـرة محمـد عمـي  دراسـة أثاريـة ، أُلقـي ٛ)         

م ، وتـم نشـره فـي ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٕٛـــــ ٕ٘رابمس في الفتـرة مـن بمؤتمر اآلثاريين العرب المنعقد في ط
 م ٕٔٔٓمجمة اآلثاريين العرب سنة 

( محا رة بعنوان " حموان مدينة القصور والسرايات دراسة لنشأة المدينة وتاريخيا وأثارىا " نظميا قسـم ٜ)        
  مٕ٘ٔٓ/ ٖ/ ٜالمغة الفرنسية تم إلقاؤىا بقاعة مجمس الكمية بتاريخ 

 الشارات والرموز والشعارات والتوقيعات والطـرز الفنيـة ودورىـا فـي تحديـد ىويـة التحـفمحا رة بعنوان "  (ٓٔ)       
  مٜٕٔٓ/ ٕٔ/ ٔ يوسف باشا كمال فيتم إلقاؤىا بقاعة  وزارة األثاريا تنظم

يــا تيــا وأثارىــا " نظممحا ــرة بعنــوان " حمــوان مدينــة القصــور والســرايات دراســة لنشــأة المدينــة وتاريخ( ٔٔ))    
 مٜٕٔٓ/ ٕٔ/ ٕ٘خديجة ىانم بحموانبتاريخ   بقصرتم إلقاؤىا مكتبة االسكندرية 

 : ـًا :  اإلشراف عمي الرساثل العممية سابع
 بجامعة القاىرةمشرف عمييا ماجستير ودكتوراه رساثل  ــ ـ

 ــ قسم االثار اإلسالميةكمية اآلثار ـــ 
( رسالة دكتوراه بعنوان "أعمال خوشيار ىانم بمدينة القاىرة والوجو البحري " المسجمة ببسم الباحثـة ٔ)

 شرين فوزي بكميـة األثـار جامعـة القـاىرة تحـت األسـتاذ الـدكتور/ عمـي أحمـد الطـايش مشـرفًا ودكتـور 
 .عبدالمنصف سالم نجم مشرفًا مشاركًا 

 ( رسالة ماجستير بعنوان "أعمال الجص بعماثر مدينة القاىرة فـي القـرن التاسـع عشـر " المسـجمة ٕ)
 بكمية األثار جامعة القـاىرة تحـت إشـراف األسـتاذ الـدكتور/ عمـي أحمـد الطـايش مشـرفًا ودكتـور / عبـد

 المنصف سالم نجم مشرفًا مشاركًا .
بكميـة  ا فـي عصـر أسـرة محمـد عمـي " المسـجمة ( رسـالة ماجسـتير بعنـوان " عمـاثر طـرة و ـواحييٖ)

ـــور/  ـــي مشـــرفًا ودكت ـــدكتور/  أحمـــد رجـــب محمـــد عم ـــاىرة تحـــت إشـــراف األســـتاذ ال ـــة الق ـــار جامع األث
 م.ٖٕٔٓعبدالمنصف سالم نجم مشرفًا ، سنة 

 ( رسالة ماجستير بعنوان " حي التوفيقية منذ إنشاثو حتي نياية عصر أسرة محمد عمي " المسجمة ٗ)
 األثار جامعة القاىرة تحت إشراف األستاذ الدكتور/  أحمد رجب محمد عمي مشرفًا ودكتور / عبد بكمية

 م.ٖٕٔٓالمنصف سالم نجم مشرفًا ، سنة 
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"  فــي القــرن التاســع عشــر( رســالة دكتــوراه بعنــوان " منشــآت الرعايــة الصــحية فــي مدينــة القــاىرة ٘)
األسـتاذ الـدكتور/  أحمـد رجـب محمـد عمـي مشـرفًا  بكميـة األثـار جامعـة القـاىرة تحـت إشـراف المسـجمة 

 م.ٕٗٔٓالمنصف سالم نجم مشرفًا ، سنة  ودكتور / عبد
 ( رسـالة ماجسـتير بعنـوان "  العمـارة المدنيـة لعبـاس حممـي الثـاني فـي الوجـو البحـري  " المسـجمة ٙ)

 مشرفًا ودكتور / عبدبكمية األثار جامعة القاىرة تحت إشراف األستاذ الدكتور/  أحمد رجب محمد عمي 
 م.ٕٗٔٓالمنصف سالم نجم مشرفًا ، سنة 

 " المسجمة  خالل النصف األول من القرن العشرين  دور العالج بالجيزةبعنوان "  ماجستيررسالة ( ٚ)
 بكمية األثار جامعة القاىرة تحت إشراف األستاذ الدكتور/  أحمد رجب محمد عمي مشرفًا ودكتور / عبد

 م.ٕٗٔٓمشرفًا ، سنة  المنصف سالم نجم
المنشأت ذات الطابع الديني في المنشأت السكنية في عصر اسرة محمد رسالة ماجستير بعنوان "   (ٛ)

أمـال أحمـد حسـن العمـري بكمية األثار جامعة القاىرة تحت إشراف األسـتاذ الـدكتور/   " المسجمة   عمي
 م.ٕ٘ٔٓالمنصف سالم نجم مشرفًا ، سنة  مشرفًا ودكتور / عبد

دراسة  أدوات اإل اظة في عصر أسرة محمد عمي في  وظ تحف جديدةرسالة ماجستير بعنوان "  ( ٜ)
الفتاح بسمة فوزي عبد بسم الباحثة  بقسم األثار اإلسالمية بكمية األثار جامعة القاىرة "  أثارية فنية

مشرفًا ودكتور/ عبدالمنصف سالم  أمال أحمد حسن العمري /  ةالدكتور  ةتحت إشراف األستاذ البدوي
 م.ٕٛٔٓنجم مشرفًا ، سنة 

العماثر الدينية والجناثزية الباقية بمنطقة البساتين بالقـاىرة منـذ نشـأتو بعنوان "  دكتوراه ( رسالة ٓٔ) 
بكميـة األثـار جامعـة القـاىرة  " المسـجمة حتي النصف األول من القـرن العشـرين دراسـة أثريـة معماريـة 

مشــرفًا ودكتــور/ عبدالمنصــف ســالم نجــم  أمــال أحمــد حســن العمــري /  ةالــدكتور  ةاألســتاذتحــت إشــراف 
 م.ٜٕٔٓمشرفًا ، سنة 

 بجامعة حموان مشرف عمييا ماجستير ودكتوراه رساثل  ــ ـ
 قسم اآلثارـــ كمية اآلداب ـــ 
الزقـازيق ـ دراسـة أثريـة فنيـة ( رسالة ماجستير بعنوان "الكتابات األثرية عمي العماثر الدينية بمدينـة ٔ)

مقارنـة " المسـجمة باسـم الباحـث /محمـد محمـد مرسـي ـ المعيـد بقسـم اآلثـار والح ـارة بكميـة اآلداب ـ 
 جامعة حموان .

(  رسالة ماجستير بعنوان "أثر العمارة اإلسالمية عمـي العمـارة اإليطاليـة فـي الفتـرة مـن القـرن الرابـع ٕ)
إلي السادس عشر الميالدي ـ دراسة أثرية ح ارية مقارنة " المقدمة مـن إلي العاشر اليجري / العاشر 
        .الباحث /مصطفي البيي رزق 



 
18 

( رسالة ماجستير بعنوان "الصور الشخصية في مصـر فـي القـرن التاسـع عشـر دراسـة أثريـة فنيـة " ٖ)
 المسجمة باسم الباحثة /نورىان زيد أمين ـ المعيدة بقسم اآلثار والح ارة بكمية اآلداب ـ جامعة حموان 

 م( المسـجمةٛٔىــ / ٕٔن ) (  رسالة ماجستير بعنوان "المساجد األثرية بمدينة الالزقية بسوريا في القـرٗ)
 باسم الباحث عالظ محمد ىرمز )سوري الجنسية(

  (  رسالة ماجستير بعنوان "الطراز الرومـي التركـي عمـي العمـاثر والفنـون التطبيقيـة بمدينـة القـاىرة فـي٘)
    المنعم القرن التاسع عشر الميالدي دراسة أثرية فنية " المسجمة باسم الباحثة شيماظ أسامو محمد عبد

عمي  ( رسالة ماجستير بعنوان "األعمال المعمارية والفنية بآثار القاىرة اإلسالمية في عصر أسرة محمدٙ)
 المسجمة باسم الباحثة ىبة رفعت إبراىيم محمود   

 ( رسالة دكتوراه بعنوان "الكتابات األثرية عمي عماثر مدينة طرابمس الشرقية ـ دراسـة أثريـة فنيـة مقارنـة "ٚ)
 ة باسم الباحث /محمد محمد مرسي بقسم اآلثار والح ارة بكمية اآلداب ـ  جامعة حموان .المسجم

 متاحف  القرن التاسع عشر الميالدي من خالل  المطعمة في  رسالة ماجستير بعنوان " التحف الخشبية (ٛ)
عـام  فـي  نوقشـت  والتـيأثرية فنية " مقدمة من الباحث / تامر مختار محمـد  وقصورىا الباقية دراسة القاىرة
 م.ٕ٘ٓٓ

( رسالة ماجستير بعنوان "منحوتات الكاثنات الحية في مدينة القاىرة والوجو البحري في عصـر أسـرة ٜ)
 محمد عمي  دراسة أثرية فنية  المقدمة من الباحث / محمد عبد الفتاح محمد عبد المقصود .

ـ ٖٔىـ( )ٕٔـ ٚاإلسالمي ومصر خالل ق )( رسالة ماجستير بعنوان " دكو المبمغ في شرق العالم ٓٔ)
م( دراســة أثريــة فنيــة مقارنــة المســجمة باســم الباحــث / حمــاده ثابــت محمــد المعيــد بقســم اآلثــار ٛٔ

 اإلسالمية بكمية اآلثار ـ جامعة الفيوم .
( رسالة ماجستير بعنوان " العالقة بين النص والوظيفة عمي الفنون التطبيقية اإلسالمية في مصر ٔٔ)

ذ بدايــة العصــر اإلســالمي وحتــى نيايــة العصــر المممــوكي" المســجمة باســم الباحــث /أيمــن مصــطفي منــ
 إدريس محمد  ـ المعيد بقسم اآلثار اإلسالمية بكمية اآلثار ـ جامعة الفيوم .

 رسالة ماجستير بعنـوان "فنـون البـدو فـي القـرنين الثـامن عشـر والتاسـع عشـر الميالديـين دراسـة (ٕٔ)
المســجمة باســم الباحثــة /ىالــة محمــد أحمــد بقســم اآلثــار والح ــارة بكميــة اآلداب ـ جامعــة أثريــة"  فنيــة

 حموان .
( رسالة دكتوراه بعنوان " رسوم العماثر والتحف التطبيقية بالمخطوطـات المسـيحية فـي فتـرة القـرن ٖٔ)

ــدين إبــراىئٜىـــ ٖٔ ــت عــز ال ــة ميرف ــة المســجمة باســم الباحث ــة مقارن ــة فني م المــدرس م " دراســة أثري
 المساعد بقسم اآلثار بكمية اآلداب ـ جامعة حموان

( رسالة ماجستير بعنوان "النقـود األخشـيدية والفاطميـة وقيميـا النقديـة بمصـر فـي  ـوظ مجموعـة  ٗٔ)
 جديدة محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بالقاىرة " المسجمة باسم الباحث محمود عبد اهلل محمد. 
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"صناعة الحمي في المغرب األقصي في القرن السابع عشر وحتـي نيايـة  ( رسالة ماجستير بعنوان٘ٔ)
القرن التاسع عشر " المسجمة باسم الباحثة ميادة حسن ، بقسم اآلثار والح ارة بكمية اآلداب ـ جامعـة 

 حموان .
( رسالة ماجستير بعنـوان "المسـارح ودور المشـاىد فـي مدينـة القـاىرة والوجـو البحـري عصـر اسـرة ٙٔ)

ــار  محمــد ــار حســين الكســباني  بقســم اآلث ــة  " المســجمة باســم الباحــث /أســامة مخت ــي دراســة أثاري عم
 والح ارة بكمية اآلداب ـ جامعة حموان .

( رســالة ماجســتير بعنــوان "ديــر األنبــا انطونيــوس بقريــة ديــر الميمــون دراســة أثريــة معماريــة " ٚٔ)
لح ـارة بكميـة اآلداب ـ جامعـة حمـوان ، سـنة المسـجمة باسـم الباحثـة /مـروة عـادل محمدبقسـم اآلثـار وا

 مٕٔٔٓ
( رسالة ماجستير بعنـوان "الطـراز المممـوكي المسـتحدث فـي عمـاثر مدينـة القـاىرة الدينيـة والوجـو ٛٔ) 

البحـري عصــر اســرة محمــد عمـي دراســة أثاريــة  ح ــارية " المســجمة باسـم الباحثــة /مــي محمــود جمــال 
 م ،.ٕٕٔٓب ـ جامعة حموان ، سنة محمود صبيح  بقسم اآلثار بكمية اآلدا

( رسالة دكتوراه بعنوان " تصاوير المشرق اإلسـالمي ودالالتيـا الح ـارية فـي  ـوظ أعمـال بعـض ٜٔ)
م " المسجمة باسم الباحث / ربيع احمـد ٕٓـــــٜٔىـ /ٗٔــــــٖٔالمصورين المستشرقين في الفترة من ق 

سـالم  لفيـوم ، تحـت األسـتاذ الـدكتور/ عبـد المنصـف سيد أحمد المدرس المساعد بكمية األثـار جامعـة ا
 مٕٕٔٓنجم مشرفًا ، سنة 

( رسالة دكتوراه بعنوان "مناظر الريا ة فـي مـدارس التصـوير اإليرانيـة والمغوليـة الينديـة والتركيـة ٕٓ)
مــن القــرن التاســع حتــي القــرن الثــاني عشــر اليجــري دراســة أثريــة فنيــة  " المســجمة باســم الباحثــة / 

 .نورىان زيد أمين المدرس المساعد بقسم اآلثار بكمية اآلداب جامعة حموان 
الة ماجستير بعنوان "منشآت الري والصرف الزراعي في شـرق الـدلتا إبـان عصـر أسـرة محمـد ( رسٕٔ)

 م .ٖٕٔٓعمي دراسة أثارية  معمارية " المسجمة بقسم اآلثار بكمية اآلداب ـ جامعة حموان ، سنة 
يـة" ( رسالة ماجستير بعنوان "تصاوير الكاثنات السماوية فـي التصـوير اإلسـالمي دراسـة أثاريـة  فنٕٕ)

 م ٖٕٔٓالمسجمة باسم الباحث /محمد عبد العظيم أحمد بقسم اآلثار بكمية اآلداب ـ جامعة حموان 
( رسالة ماجستير بعنوان "التحف الثابتة والمنقولـة بسـراي الجزيـرة  دراسـة أثاريـة  فنيـة" المسـجمة ٖٕ)

 م .ٖٕٔٓ، سنة باسم الباحث /ميا حسن زينيم فرج بقسم اآلثار بكمية اآلداب ـ جامعة حموان 
( رسـالة ماجســتير بعنــوان "الـدور الســكنية بأحيــاظ القـاىرة فــي القــرن التاسـع عشــر  دراســة أثاريــة  ٕٗ)

وثاثقية" المسجمة باسم الباحث /منصور رجب منصور عمي  بقسم اآلثـار بكميـة اآلداب ـ جامعـة حمـوان 
 م .ٖٕٔٓ، سنة 
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م(  دراسة أثارية فنية " ٜٔـ ٛٔه/ٖٔـ ٕٔنين )( رسالة ماجستير بعنوان "التحف الف ية في القر ٕ٘)
/  الظ أحمــد حســين بكيــر  بقســم اآلثــار بكميــة اآلداب ـ جامعــة حمــوان ، ســنة  ةالمســجمة باســم الباحثــ

 م . ٖٕٔٓ
( رسالة ماجستير بعنوان "العمارة الكالسيكية في مصر حتي نياية عصر أسرة محمد عمـي  دراسـة ٕٙ)

/ نيــي عمــي محمــد بقســم اآلثــار بكميــة اآلداب ـ جامعــة حمــوان ، ســنة  ةأثريــة " المســجمة باســم الباحثــ
 م .ٖٕٔٓ

( رســالة دكتــوراه بعنــوان " األثــار اإلســالمية والقصــور التاريخيــة التــي تحولــت إلــي متــاحف بمدينــة ٕٚ)
القاىرة والوجو البحـري دراسـة أثاريـة ح ـارية  " المسـجمة باسـم الباحثـة / ىبـة رفعـت ابـراىيم  ، تحـت 

 .مٕٗٔٓسالم نجم مشرفًا ، سنة  اف األستاذ الدكتور/ عبد المنصف إشر 
( رسالة دكتوراه بعنوان " التحف األثرية القبطية المكتشفة في حفاثر واحة الداخمة  دراسـة أثاريـة ٕٛ) 

فنية  " المسجمة باسم الباحثـة / محمـود صـالح  ، تحـت إشـراف األسـتاذ الـدكتور/ عبـد المنصـف سـالم 
 .م ٕٗٔٓ، سنة نجم مشرفًا 

( رسالة ماجسـتير بعنـوان " الكاثنـات الماثيـة فـي تصـاوير المخطوطـات والتحـف اإلسـالمية  دراسـة ٜٕ)
 ة محمـود تحـت إشـراف األسـتاذ الـدكتور/ عبـد المنصـف يـأثارية فنيـة  " المسـجمة باسـم الباحثـة / أمن

 .م ٕٗٔٓسالم نجم ، سنة 
أثر الحممة الفرنسية عمي التراث المعماري اإلسالمي بالقاىرة فـي الفتـرة ( رسالة ماجستير بعنوان " ٖٓ)

إشـراف األسـتاذ الـدكتور/ عبـد  ىدير محمود حسين" المسجمة باسم الباحثة /   م ٔٓٛٔم :ٜٛٚٔمن 
 .م ٕ٘ٔٓسالم نجم ، سنة  المنصف 

ــــوان " ٖٔ) ــــاىرة ( رســــالة ماجســــتير بعن ــــاحف الق ــــدين ومت   تحــــف الجالييــــات المحفوظــــة بقصــــر عاب
تحــــت إشــــراف األســــتاذ الــــدكتور/  ســــماح عربــــيأثاريــــة فنيــــة  " المســــجمة باســــم الباحثــــة /  دراســــة

 .مٕ٘ٔٓسالم نجم ، سنة  عبد المنصف 
تصــاوير الحــرف والصــناعات فــي العصــر العثمــاني حتــي نيايــة عصــر ( رســالة ماجســتير بعنــوان " ٕٖ)

تحـت إشـراف األسـتاذ  سـماح جمـالدراسـة أثاريـة فنيـة  " المسـجمة باسـم الباحثـة /   حمـد عمـي أسرة م
 .م ٕ٘ٔٓسالم نجم ، سنة  الدكتور/ عبد المنصف 

يـران وتركيـا بعنوان "  دكتوراة رسالة ( ٖٖ) األلوان ورمزيتيا في مدارس التصوير اإلسالمي في الينـد وا 
سـالم نجـم ، سـنة  تحت إشراف األستاذ الدكتور/ عبد المنصـف أسماظ سميم " المسجمة باسم الباحث / 

 .مٕٙٔٓ
النقود الذىبية الممموكية الجركسية في  وظ مجموعـة جديـدة لـم يسـبق بعنوان "  دكتوراة رسالة ( ٖٗ)

 تحت إشراف األستاذ الدكتور/ عبد المنصف  أحمد حسين محمد وىبة" المسجمة باسم الباحث / نشرىا 
 .مٕٙٔٓسالم نجم ، سنة 



 
21 

التطــور العمرانــي والمعمــاري لؤلحيــاظ الواقعــة شــمال قمعــة صــالح الــدين بعنــوان "  دكتــوراةرســالة ( ٖ٘)
" بالقاىرة )الحطابة وسكة الكومي والمحجر وماحوليم  في عصر أسرة محمد عمي دراسة أثرية وثاثقيـة 

سـالم  دكتور/ عبـد المنصـف تحت إشراف األسـتاذ الـ إبراىيم محمد إبراىيم جبرالمسجمة باسم الباحث / 
 مٕٙٔٓنجم ، سنة 

التطـور العمرانـي والمعمـاري لمنطقـة قمعـة الكـبش بالقـاىرة عصـر أسـرة رسالة ماجستير بعنـوان " ( ٖٙ)
ــي  ــة / محمــد عم ــد  ســوزان فتحــي محمــود " المســجمة باســم الباحث ــدكتور/ عب تحــت إشــراف األســتاذ ال

 مٕٙٔٓسالم نجم ، سنة  المنصف 
الزجاج المعشق في عماثر مدينتي القاىرة واألسكندرية في عصر أسرة جستير بعنوان " رسالة ما (ٖٚ) 

تحت إشـراف  نورىان نبيل مصطفي " المسجمة باسم الباحثة /  مقارنة دراسة أثارية فنية   محمد عمي 
 م ٕٚٔٓسالم نجم ، سنة  األستاذ الدكتور/ عبد المنصف 

الـدلتا إبـان عصـر أسـرة  وسـط وغـربوالصـرف الزراعـي فـي  بعنـوان "منشـآت الـري دكتوراهرسالة ( ٖٛ)
بقسـم اآلثـار  مختـار عـادل مختـار القـزاز محمد عمي دراسة أثارية  معماريـة " المسـجمة باسـم الباحـث /

 م .ٕٚٔٓبكمية اآلداب ـ جامعة حموان ، سنة 
" األلقاب والوظـاثف والعبـارات الدعاثيـة فـي عصـر أسـرة محمـد عمـي فـي رسالة ماجستير بعنوان ( ٜٖ)

 عزيـزة محمـد عبـدالعزيز المسـجمة باسـم الباحثـة /  وظ الوثاثق والعماثر والفنون  دراسة أثارية فنيـة " 
 مٕٚٔٓسالم نجم ، سنة  تحت إشراف األستاذ الدكتور/ عبد المنصف 

صــية فــي عمــاثر مدينــة األســكندرية دراســة أثريــة فنيــة " " الزخــارف الجرســالة ماجســتير بعنــوان ( ٓٗ)
سـالم نجـم  تحت إشراف األستاذ الدكتور/ عبد المنصـف  فاطمة عثمان صالح المسجمة باسم الباحثة / 

 مٕٚٔٓ، سنة 
" توقيعــــات الصــــناع والفنــــانين والخطــــاطين عمــــي العمــــاثر والفنــــون رســــالة ماجســــتير بعنــــوان ( ٔٗ)

المسـجمة بداية القرن التاسع عشر حتي نياية عصر أسـرة محمـد عمـي  "  والمخطوطات والتصاوير من
سالم نجم ،  تحت إشراف األستاذ الدكتور/ عبد المنصف  فاطمة مصطفي راغب خطاب باسم الباحثة / 

 مٕٚٔٓسنة 
" األثار الباقية بجزيرة الدوبارة والخيوطين )حي جاردن سيتي ( من بداية رسالة ماجستير بعنوان ( ٕٗ)

المسـجمة باسـم الباحثـة / القرن التاسع عشر حتي نيايـة عصـر أسـرة محمـد عمـي دراسـة أثريـة فنيـة " 
 مٕٚٔٓسالم نجم ، سنة  تحت إشراف األستاذ الدكتور/ عبد المنصف  رشا محمد عبد العزيز 

" المصاحف المطوية )الـرول( فـي  ـوظ مجموعـة لـم يسـبق نشـرىا بـدار رسالة ماجستير بعنوان ( ٖٗ)
تحـت إشـراف األسـتاذ الـدكتور/ عبـد   ية وليد حامد إبراىيم المسجمة باسم الباحثة / تب المصرية  " الك

 مٕٛٔٓسالم نجم ، سنة  المنصف 
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" الخــط الغبــاري )العربــي الــدقيق( ومكانتــو فــي الفنــون اإلســالمية دراســة رسـالة ماجســتير بعنــوان ( ٗٗ)
تحـت إشـراف األسـتاذ الـدكتور/ عبـد  مـرام صـالح محمـد الشـيمي المسجمة باسم الباحثـة / أثرية فنية " 

 مٜٕٔٓسالم نجم ، سنة  المنصف 
م" ٕٓـــ ٜٔىــ /  ٗٔــ ٖٔ" منشأت الحج وفنونو ومخصصاتو في القرنين بعنوان  دكتوراهرسالة ( ٘ٗ)

م نجم سال تحت إشراف األستاذ الدكتور/ عبد المنصف  ميا حسن زينيم فرج المسجمة باسم الباحثة / 
 مٜٕٔٓ، سنة 

" منشــأت الخانــة فــي عصــر أســرة محمــد عمــي" دراســة أثاريــة ح ــارية بعنــوان  دكتــوراهرســالة ( ٙٗ) 
سالم  تحت إشراف األستاذ الدكتور/ عبد المنصف  منصور رجب مصور عمي المسجمة باسم الباحث / 

 مٜٕٔٓنجم ، سنة 
 بجامعة المنيا مشرف عمييا ماجستير ودكتوراه رساثل  ــ ـ

 رشاد السياحيقسم اإل ـــ  السياحة والفنادقكمية ـــ 
أدوات الماثـدة الخزفيـة فـي عصـر أسـرة محمـد عمـي فـي  ـوظ مجمـوعتي  ( رسالة دكتوراه بعنـوان "ٔ) 

بقسم اإلرشاد السياحي بكمية السـياحة والفنـادق   جامعـة متحف قصر عابدين والوادي الجديد المسجمة 
 .باحثة مروة عمي إبراىيم لمنيا ببسم الا
 بجامعة الفيوم مشرف عمييا ماجستير ودكتوراه رساثل  ــ ـ

 رشاد السياحيقسم اإل ـــ  السياحة والفنادقكمية ـــ 
ــوان "ٔ)  ــوراه بعن ــة ســياحية "   ( رســالة دكت ــة دراســة تاريخي ــة المطري قصــور األمــراظ والباشــوات بمنطق

بقســم اإلرشــاد الســياحي بكميــة المــدرس المســاعد المســجمة ببســم الباحــث ىــاني محمــد رشــدي محمــود 
تحــت إشــراف ا.د مرفــت عبــدالمطيف عبــداليادي ، ا.د عبدالمنصــف  الســياحة والفنــادق   جامعــة الفيــوم

 .سالم نجم 
دراسـة أثاريـة  مـن خـالل تصـاوير المخطوطـاتالـوالثم واإلحتفـاالت  رسـوم( رسالة ماجستير بعنوان " ٕ)

بقســم اإلرشــاد الســياحي بكميــة الســياحة والفنـــادق   المســـجمة  لمباحــث احمــد رجــب عبــدالظاىرفنيــة "  
 .دي ا.د مرفت عبدالمطيف عبداليادي ، ا.د عبدالمنصف سالم نجم ، د ىاني رش جامعة الفيوم

التطور المعماري والح اري لحي المنيل منذ الفتح اإلسالمي حتـي نيايـة رسالة ماجستير بعنوان " ( ٖ)
بقســم اإلرشــاد الســياحي بكميــة الســياحة ســالم المســجمة  لمباحــث احمــد عبــدالعظيم"  أســرة محمــد عمــي 

 .م نجم ا.د مرفت عبدالمطيف عبداليادي ، ا.د عبدالمنصف سال والفنادق   جامعة الفيوم
 بجامعة المنصورةمشرف عمييا ماجستير ودكتوراه رساثل  ــ ـ

 ـــ قسم االثار األدابــــ كمية 



 
23 

المناظر التصويرية عمي التحف التطبيقية في عصر أسرة محمد عمـي فـي بعنوان " ماجستير( رسالة ٔ)
بكميـة  االثـاربقسـم  خ رة بـالل صـابر البـدراوي  ة"  المسجمة ببسم الباحث وظ متاحف القاىرة واألقميم 

  .م ا.د محمد ىاشم أبو طربوش ، ا.د عبدالمنصف سالم نجم ٕٙٔٓالمنصورة ، سنة جامعة  األداب
"  تصـاوير العمــاثر بالموحـات الزيتيـة فـي عمــاثر عصـر أسـرة محمـد عمــي بعنـوان " ماجسـتير( رسـالة ٕ)

م ا.د محمـد ٕٙٔٓالمنصـورة ، سـنة جامعـة    األداببكميـة  االثـاربقسـم رحـاب  ةالمسجمة ببسم الباحث
  .ىاشم أبو طربوش ، ا.د عبدالمنصف سالم نجم 

 االثــار"  بقســم الكنـاثس الباقيــة فــي حمــوان فـي عصــر أســرة محمـد عمــي بعنــوان " ماجســتير( رسـالة ٖ)
دالمنصـف سـالم م ا.د محمد ىاشم أبو طربـوش ، ا.د عبٕٚٔٓالمنصورة ، سنة جامعة    األداببكمية 
  .نجم 
 ًا: الرساثل التي قام بمناقشتيا :ثامن

 جامعة القاىرةبقام بمناقشتيا ماجستير ودكتوراه ــــ  رساثل 
 ــ قسم االثار اإلسالميةكمية األثارــــ 
( رسالة ماجستير بعنوان " أشغال الرخام في العمارة الدينية في مدينة القاىرة في عيد محمد عمي ٔ) 

  دراسة أثرية فنية " لمباحث إبراىيم وجدي إبراىيم المعيد بكمية اآلثاروالمسجمة بكمية اآلثار/ جامعة وخمفاثو
 .القاىرة

" االستحكامات الحربية في مدينة القناطر الخيرية في عيد محمد سعيد باشا ( رسالة ماجستير بعنوانٕ)
 .جامعة القاىرةثار / والمسجمة بكمية اآل  مصطفي إبراىيم مصطفي خمف  لمباحث

 الكوابيل في العماثر اإلسالمية بالقاىرة منذ بداية العصر الممموكي وحتي نياية ( رسالة ماجستير بعنوان " ٖ)
  المعيد بكمية اآلثار  والمسجمة  منصور محمد عبد الرازق فنية " لمباحث معمارية محمد عمي دراسة عصر 

 ٓبكمية اآلثار / جامعة القاىرة 
معماريــة "  جسـتير بعنوان"قصـر األميـر محمـد عمـي وممحقاتـو بجزيـرة الرو ـة دراسـة أثريـة( رسـالة ماٗ)

 القاىرة . جامعة  المقدمة من الباحثة شرين فوزي عبد الرحمن فرغمي ، المسجمة بكمية اآلثار 
المقدمة من ( رسالة ماجستير بعنوان " قصر األميرة سميحة كامل ـ ، دراسة   معمارية ، فنية ، أثرية " ٘)

 بكمية اآلثار جامعة القاىرة .   الباحثة ىبة مسعد إبراىيم عبد اهلل محمد ، المسجمة
التحــف  ( رسـالة ماجســتير بعنــوان " التحــف الخشــبية فـي عصــر أســرة محمــد عمــي فــي  ـوظ مجموعــةٙ)

ض المسـجمة يـا المقدمـة مـن الباحـث/ أحمـد الثابتة والمنقولة بمتحف قصـر المنيـل دراسـة  ثاريـة ، فنيـة "
 .بكمية اآلثار جامعة القاىرة 
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 القــاىرة ( رســالة ماجســتير بعنــوان " التــأثيرات القوطيــة عمــي العمــاثر اإلســالمية والقبطيــة بمــدينتيٚ)
الباحـث/ أمينـة ن واألسكندرية خالل القرن التاسع عشر وحتي العقد االول من القرن العشـرين "المقدمـة مـ

 .أحمد مجاىد المسجمة بكمية اآلثار جامعة القاىرة 
( رسالة دكتوراه بعنوان " الحمامات العامة بمدينة حمب منـذ بدايـة العصـر األيـوبي وحتـي نيايـة العصـر ٛ)

المقدمة من الباحث/ منصور محمد عبد الرازق معـوض المـدرس المسـاعد  العثماني دراسة  ثارية مقارنة "
 . مٕٔٔٓآلثار جامعة القاىرة نوقشت سنةبكمية ا

(  رســالة دكتــوراه بعنــوان " مســكوكات شــمال أفريقيــا فــي العصــر العثمــاني المحفوظــة بمجموعــة متحــف ٜ)
المقدمة من الباحثة/ منال عبد المنعم ابراىيم الجعـار بكميـة اآلثـار جامعـة  قطر الوطني دراسة  ثرية فنية "

 مٕٕٔٓالقاىرة نوقشت سنة
  ( رسـالة ماجسـتير بعنـوان " تصـاوير  دم وحـواظ فـي عصـر الني ـة وعالقتيـا بالتصـوير الشـرقي" ٓٔ)

  مٕٕٔٓ/ سارة مصطفي عبدالرحمن المسجمة بكمية اآلثار جامعة القاىرة نوقشت سنةةالباحث نالمقدمة م
  ( رسالة ماجستير بعنوان " قصرا األمير عمر طوسون الباقيان باألسـكندرية دراسـة أثاريـة معماريـة" ٔٔ)

 . مٖٕٔٓالباحث/ رفيق صالح محمد السيد المسجمة بكمية اآلثار جامعة القاىرة نوقشت سنة نالمقدمة م
دراسة ( رسالة دكتوراة بعنوان "منشآت صناعة األقطان في الوجو البحري في عصر أسرة محمد عمي ٕٔ) 

الباحث/ مصطفي إبراىيم مصطفي خمف المسـجمة بكميـة اآلثـار جامعـة القـاىرة  نالمقدمة م أثرية وثاثقية "
 .مٖٕٔٓنوقشت سنة

المقدمـة   "دراسـة أثريـة فنيـة  (ينا ىاوسفندق م)( رسالة ماجستير بعنوان " قصر الخديوي إسماعيل ٖٔ)
 . مٖٕٔٓالباحث/ محمد حمودة عبد العظيم حمودة  المسجمة بكمية اآلثار جامعة القاىرة نوقشت سنة نم
 دراسة أثارية فنية مقارنة  "( رسالة دكتوراة بعنوان "اإلستراحات الممكية في مصر في األسرة العموية ٗٔ)

 .مٕٗٔٓعبدالوىاب حجاج المسجمة بكمية اآلثار جامعة القاىرة نوقشت سنةالباحث/  نالمقدمة م
  دراســة أثريــة فنيــة "   بحــداثق النزىــة باألســكندرية أنطونيــادسرســالة ماجســتير بعنــوان " قصــر ( ٘ٔ)

  مٕ٘ٔٓالمسجمة بكمية اآلثار جامعة القاىرة نوقشت سنةإسراظ محمد مجدي / ةالباحث نالمقدمة م
ه/ ٕٔالعماثر التقميدية الباقيـة فـي مدينـة العـين بدولـة اإلمـارات مـن القـرن توراة بعنوان "ا( رسالة دكٙٔ)

تـامر مصـطفي الباحـث/  نالمقدمـة مـ "م ـــ دراسـة وصـفية تحميميـة ٕٓه/ ٗٔم وحتي منتصف القـرن ٛٔ
 .مٕٙٔٓالمسجمة بكمية اآلثار جامعة القاىرة نوقشت سنة محمد الحسيني النجار 

وحتـي منتصـف الثـامن عشـر مـن القـرن  إمـارة دبـيالتقميديـة فـي  البيـوترسـالة ماجسـتير بعنـوان "  (ٚٔ)
 " المقدمـة مــن الباحثـة فاطمـة محمــد عمـر صـالح  والمسـجمة بكميــة األثـار جامعـة القــاىرة العشـرين القـرن 

 .مٕٙٔٓنوقشت سنة
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" م(ٜٔىــ/ ٖٔالخرطـوم خـالل القـرنين )العمـاثر اإلسـالمية الباقيـة بمدينـة رسالة ماجستير بعنـوان "  (ٛٔ)
م( المقدمـة مـن الباحـث / عمـر لطفـي عبـدالمطمب محمـد أبـو عاصـي والمسـجمة ٕٓىـ/ ٗٔوبداية القرن )

 . مٕٚٔٓنوقشت سنة بكمية األثار جامعة القاىرة 
م حتــي منتصــف القــرن ٛٔىـــ / ٕٔأدوات الكتابــة فــي مصــر مــن القــرن رســالة ماجســتير بعنــوان "  (ٜٔ)

، المعيـدة بكميـة  مـي جـالل عبـدالباقي عبدالسـالمالمقدمـة مـن الباحثـة / . م دراسة أثارية فنية ٕٓ/ىـ ٗٔ
 .مٕٚٔٓسنةنوفمبر  ٕٛنوقشت  األثار جامعة القاىرة ، والمسجمة بكمية األثار جامعة القاىرة 

يــد عبــاس العمــاثر المســيحية فــي محافظــة الشــرقية ومــدن القنــاة منــذ ع" رســالة دكتــوراة بعنــوان  (ٕٓ)
المقدمــة مــن الباحثــة / أمينــة أحمــد مجاىــد "  م  2891:  2981 حممــي الثــاني حتــي نيايــة األســرة العمويــة

 .مٕٚٔٓسنةديسمبر   ٜنوقشت  المنشاوي والمسجمة بكمية األثار جامعة القاىرة 
ـــٓٔعمــاثر الصــوفية بمدينــة بخــاري مــن القــرن ):رســالة ماجســتير بعنــوان (21) م( إلــي القــرن ٙٔىـــ ـ
قسـم  المقدمة من الباحثة : رشـا جمـال عبـدالمغني أبـو يوسـف  م ( )دراسة أثارية معمارية(ٜٔىـ ٖٔ)

  ..مٕٛٔٓسنةاكتوبر  ٖٕنوقشت ، األثار اإلسالمية  ، بكمية األثار جامعة القاىرة 
 المـزارات اإلسـالمية بمدينـة حمـص السـورية منـذ بدايـة العصـر األيـوبي" رسالة دكتـوراة بعنـوان  (ٕٕ) 

ــة ــي نيايــة العصــر العثمــاني دراســة أثريــة معماري المقدمــة مــن الباحثــة / عاثشــة فتحــي خــتعن "   حت
 .مٜٕٔٓسنةيناير  ٛنوقشت  والمسجمة بكمية األثار جامعة القاىرة 

مداخل العمارة اإلسالمية في دىمي )دليي( منذ بداية العصر ) :مناقشة رسالة ماجستير بعنوان (23)
المقدمة  (م ٙٙٙٔــ ٖٜٔٔىـ/  ٙٚٓٔـ  ٜٛ٘الممموكي حتي نياية عصر اإلمبراطور شاه جيان )

قسم األثار اإلسالمية  ، بكمية األثار جامعة القاىرة تحت   منة اهلل حسين سيد عبداهلل من الباحثة : 
  ..مٜٕٔٓسنةديسمبر نوقشت د محمود رشدي ، حمد عمي رزق إشراف :أ.د / أحمد رجب م

عمارة القباب الجناثزية اإلسالمية الباقية بدليي في العصرين  )مناقشة رسالة ماجستير بعنوان:( ٕٗ)
المقدمة من الباحثة / إيمان حمدي محمد م( ٚ٘ٛٔــ  ٔ٘ٗٔىــ/  ٕٗٚٔـــ ٘٘ٛ) المودي والمغولي  

األثار اإلسالمية  ، بكمية األثار جامعة القاىرة تحت إشراف :أ.د / أحمد رجب قسم فؤاد الحفناوي 
 .محمد عمي رزق

) خزانات الكتب في القاىرة خالل العصرين الممموكي والعثماني  )مناقشة رسالة ماجستير بعنوان:( ٕ٘)
اهلل محمود المقدمة من الباحثة/ىبة م( دراسة أثارية وثاثقية ٜٛٚٔــ  ٕٓ٘ٔىــ/  ٖٕٔٔـــ ٛٗٙ
  جمال عبدالرحيم إبراىيمقسم األثار اإلسالمية  ، بكمية األثار جامعة القاىرة تحت إشراف أ.د / محمد 

 حموانجامعة بقام بمناقشتيا ماجستير ودكتوراه ــــ  رساثل 
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 داب ــ قسم األثار كمية األــــ 
اليجري وعالقتيما  األول حتى القرن السابعرسالة ماجستير بعنوان"مناظر الطرب والموسيقي من القرن ( ٔ) 

 اآلداب جامعة  حموان .  بالموروث المحمي  " دراسة فنية مقارنة ، المسجمة بقسم اآلثار كمية 
المغولي  العصر تصاوير المتصوفين والزىاد والنساك والدراويش في إيران منذ( رسالة ماجستير بعنوان"ٕ)

بقسم  اآلثار كمية اآلداب جامعة   فنية مقارنة ، المسجمة أثرية "دراسةوحتى نياية العصر الصفوي 
 حموان

الثاني والثالث   المخطوط الديني فنونو وخطوطو في مصر والمغرب في القرنين( رسالة دكتوراه بعنوان"ٖ)
 اآلداب جامعة  حموان  فنية مقارنة ،المسجمة بقسم اآلثار كمية "دراسةعشر اليجريين 

فنية ،  أثرية دراسة "التصاوير والمنحوتات بقصر األميرة شيوه كار بالمطرية ير بعنوان"( رسالة ماجستٗ)
 . المسجمة بقسم اآلثار كمية اآلداب جامعة  حموان

تصاوير مخطوط كميمة ودمنة في  وظ مخطوط جديد محفوظ بوزارة االوقاف " رسالة ماجستير بعنوان( ٘)
 . مٖٕٔٓفنية، المسجمة بقسم اآلثار كمية اآلداب جامعة  حموان نوقشت سنة أثرية دراسة  "المصرية

الطرز اإلنتقالية لمنقود العثمانية في الواليات العربية خالل عصري سميم األول " رسالة ماجستير بعنوان (ٙ)
 . مٖٕٔٓ، المسجمة بقسم اآلثار كمية اآلداب جامعة  حموان نوقشت سنةوسميمان القانوني "

السجاد المغولي اليندي من خالل التحف الباقية وتصاوير المدرسة المغولية " رسالة ماجستير بعنوان (ٚ) 
 .مٖٕٔٓ، المسجمة بقسم اآلثار كمية اآلداب جامعة  حموان نوقشت سنةاليندية دراسة أثارية فنية "

ي القرن الثالث عشر نقود قزوين في الفترة من القرن الثاني اليجري وحت " ( رسالة ماجستير بعنوانٛ)
 . مٖٕٔٓ، المسجمة بقسم اآلثار كمية اآلداب جامعة  حموان نوقشت سنةاليجري دراسة أثرية فنية "

اإلتجاىات العقاثدية والفكرية وأثرىا عمي فن التصوير المغولي اليندي في رسالة ماجستير بعنوان "  (ٜ) 
م ( دراسة أثارية فنية  ٘ٓٙٔـــ ٙ٘٘ٔه / ٗٔٓٔـــ ٖٜٙعصر األمبراطور جالل الدين أكبر في الفترة )

  م .ٕٗٔٓبقسم األثار بكمية اآلداب جامعة حموان سنة  والتي نوقشت" 
" م ( ٖٕٚٔـــ ٖٚٔٔه / ٖ٘ٙـــ ٜٙ٘ود اليمن في عيد الدولة األيوبية )نقرسالة دكتوراه  بعنوان "  (ٓٔ)

 م .ٕٗٔٓبقسم األثار بكمية اآلداب جامعة حموان سنة  والتي نوقشت
ه  ٖٔ:  ٓٔرسوم الكاثنات الحية عمي المسكوكات في اليند خالل الفترة )ق رسالة دكتوراه  بعنوان "  (ٔٔ)

بقسم األثار بكمية اآلداب جامعة  والتي نوقشتالفنون المعاصرة "  ( دراسة مقارنة مع مدارس التصوير و 
 م .ٕ٘ٔٓحموان سنة 
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أثر العمارة اإلسالمية عمي العمارة الدينية المسيحية في أسبانيا والبرتغال في رسالة دكتوراه  بعنوان "  (ٕٔ)
األثار بكمية اآلداب جامعة  بقسم والتي نوقشت( "   م ٙٔ ــــ ٔٔىـ /  ٓٔ ـــ ٘)ق الفترة مابين القرنين 

 م .ٕٙٔٓحموان سنة 
" دراسة أثارية فنية   التصاوير غير الممونة في مدرسة التصوير الصفوي رسالة ماجستير بعنوان "  (ٖٔ)

 م .ٕٚٔٓبقسم األثار بكمية اآلداب جامعة حموان سنة  والتي نوقشت
العناصر المعمارية والتحف عمي المسكوكات والفنون المغولية اليندية دراسة رسالة دكتوراه  بعنوان " ( ٗٔ)

 م .ٕٛٔٓبقسم األثار بكمية اآلداب جامعة حموان سنة والتي نوقشت "  أثرية فنية 
تصاوير القناطر والجسور والسدود في  وظ مدرستي التصوير    "عنوان برســـــــــــالة ماجســــــتير  (٘ٔ)

م( في ٜٔىـ / ٖٔم( وحتي القرن )ٙٔىـ / ٓٔالعثمانية والمغولية اليندية في الفترة من القرن ) 
بقسم األثار بكمية اآلداب جامعة حموان سنة والتي نوقشت  " وظ النماذج الباقية دراسة أثرية مقارنة 

 م .ٕٛٔٓ
أثر الديانات اليندية القديمة عمي التصوير المغولي اليندي في الفترة "  اجستير بعنوانمرسالة ( ٙٔ) 

بقسم األثار بكمية اآلداب والتي نوقشت  "م( دراسة أثارية فنية ٜٔم ـــٙٔىـ/ٖٔىـ ـــــ ٓٔمن القرن ) 
    .مٜٕٔٓسنة في مارس جامعة حموان 

المطبخ السمطاني وتصاوير مأدب الطعام في المخطوطات العثمانية من "  ماجستير بعنوانرسالة ( ٚٔ)
بقسم والتي نوقشت  "م دراسة أثارية فنية ٜٔىـ / ٖٔالقرن نياية م وحتي ٙٔىـ / ٓٔبداية القرن 

   .مٜٕٔٓسنة في مايو األثار بكمية اآلداب جامعة حموان 
في عصر أسرة محمد عمي في منطقتي طرز مساجد الوجو البحري رسالة دكتوراه  بعنوان " ( ٛٔ)

بقسم األثار بكمية اآلداب جامعة حموان  والتي نوقشت"   وسط وغرب الدلتا ــ دراسة أثارية معمارية فنية
 م .ٕٕٔٓسنة 

 قسم اإلرشاد السياحيــــ كمية السياحة والفنادق .

" اآلثــار اإلســالمية بحــي الجماليــة فــي العصــر العثمــاني وتنشــيطو ســياحيًا "  رســالة ماجســتير بعنــوان (1)
 لمباحثة مروه حسين 

" المؤسسات التعميمية في مصـر الممموكيـة ـ دراسـة أثريـة ح ـارية بـالتطبيق  رسالة ماجستير بعنوان (2)
 عمي عماثر مدينة القاىرة " لمباحثة ريم نظمي أحمد.

خشب في عماثر القاىرة المدنية في القـرن التاسـع عشـر دراسـة أثريـة بعنوان "أشغال ال اهرسالة دكتور  (3)
 . فنية" المقدمة من الباحث /حسام حامد مصطفي ىزاع 
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 رسالة الماجستير بعنوان " دراسة مقارنة لمعمارة الحربية في العصرين الممموكي والعثماني  بالتطبيق  (4)
المقدمـة مـن الباحثـة / لبنـي أحمـد مصـطفي عمي قمعتي قايتباي باإلسكندرية ومحمد عمي بـالمقطم ،" 

 الكومي .
 الفيومجامعة بقام بمناقشتيا ماجستير ودكتوراه ــــ  رساثل 

 ـــ قسم اإلرشاد السياحي كمية السياحة والفنادق ـــ 
رسالة ماجستير بعنوان"ميادين مصر في العصر الحديث دراسة أثرية سياحية " المسجمة ببسم سالم  (ٔ)

عبد القوي بقسم اإلرشاد السياحي بكمية السياحة والفنادق ، جامعة الفيوم تحت إشراف ا.د عاثشة 
 ا.م.د مرفت عبد اليادي .، التيامي 

بقسـم اإلرشـاد دراسة أثريـة  سـياحية " والمسـجمة ثار في محافظة أسوان بعنوان " األ  اهرسالة دكتور  (ٕ)
محمــد عبيــد نجــار عبــد قدمــة مــن الباحــث /والمجامعــة الفيــوم ب الســياحي بكميــة الســياحة والفنــادق 

 رفعت موسي .ا.م.د ، تحت إشراف ا.د عاثشة التيامي   اليادي 
 اإلسكندريةجامعة بقام بمناقشتيا ماجستير ودكتوراه ــــ  رساثل 

 ـــ قسم اإلرشاد السياحي كمية السياحة والفنادق ـــ 
تطور عمارة القبة بالمنشأت الدينية بمصر اإلسالمية منذ بداية العصر  ":  رسالة ماجستير بعنوان (ٔ)

بقسم اإلرشاد  أحمد محمد محمد رشاد المسجمة ببسم الطالب  الفاطمي حتي نياية العصر الممموكي "
ىبة محمود ا.د ،  كمال عنانيتحت إشراف ا.د سكندرية ، جامعة األ السياحي بكمية السياحة والفنادق

 . سعد
 سوىاججامعة بقام بمناقشتيا ماجستير ودكتوراه ــــ  رساثل 

  االثار .ـــ قسم  األدابكمية ـــ 
 أثارية دراسةالعماثر المدنية الباقية بمحافظة السويس من عصر األسرة العموية  رسالة ماجستير بعنوان"(ٔ) 

 . معمارية ، المسجمة بقسم اآلثار اإلسالمية كمية اآلداب جامعة سوىاج
 عين شمسجامعةبقام بمناقشتيا ماجستير ودكتوراه ــــ  رساثل 

 ـ ــ قسم األثار ــ كمية اآلداب 
/  ىـٔٔــٜالتاثيرات الفارسية عمي فن التصوير العثماني في تركيا خالل الفترة من )بعنوان" دكتوراة رسالة( ٔ)

جامعة عين شمس،  تحت إشراف ا.م.د / صالح ، المسجمة بقسم اآلثار اإلسالمية كمية اآلداب  م (ٚٔــ٘ٔ
 احمد البينسي و ا.م.د / نادر عبد الدايم .
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، المسجمة  واجيات منشآت المعماري أنطونيو الشاك الباقية بالقاىرة واألسكندريةبعنوان" ماجستير رسالة(ٕ)
جامعة عين شمس،  تحت إشراف ا. د / محمد حسام الدين إسماعيل و ة كمية اآلداب بقسم اآلثار اإلسالمي

 ا.م.د / أحمد الشوكي . 
منشات أميرات أسرة محمد عمي باشا بالقاىرة والجيزة منذ عصر محمد عمي : "  بعنوان ماجستير رسالة( ٖ)

بسم المسجمة ب م (ٜٗٔٔىــ ــ ٖٖٖٔ/ ٘ٓٛٔىــ ـــٕٕٓٔحتي عصر خديوي مصر عباس حممي الثاني )
 تحت إشراف جامعة عين شمس  قسم األثار بكمية األداب ، بالباحث /  شريف محمد سيد أحمد محمد إبراىيم 

 .أ.د / محمد حسام الدين إسماعيل  أ.د / حسام عويس طنطاوي 
 المنصورةجامعةبقام بمناقشتيا ماجستير ودكتوراه ــــ  رساثل 

 ـ ــ قسم األثار كمية اآلداب  ـــ
العثماني حتي صر التطور المعماري لمدينة المنصورة منذ بداية الععنوان " برســـــــــــالة ماجستير  ( ٔ) 

قسم األثار ب المسجمة  بسم الباحث /   أحمد مصطفي عبدالعزيز المنسيب م(ٜٔىـ / ٖٔنياية القرن )
 اإلسالمية بكمية األداب جامعة المنصورة . 

    العناصر الزخرفية عمي الفنون التطبيقية في العصر "  بعنوانمناقشة رســـــــــــالة ماجستير ( ٕ) 
طو ريان طو إسم الباحث /    م( ٕٜ٘ٔــ ٜٚٚٔىـ / ٖٖٗٔــ  ٖٜٔٔالقاجاري دراسة أثارية فنية  )

 . عبدالسميع
  ـ  السياحة والفنادق ــ قسم اإلرشاد السياحيــ  كمية 

، المسجمة بقسم  األثار اإلسالمية والقبطية بمحافظة الشرقية وتنميتيا سياحيا "ماجستير بعنوان"رسالة ( ٔ)
 .المنصورة جامعة  السياحة والفنادق كمية اإلرشاد السياحي ب

  "كنيسة سانت أوجيني بمحافظة بور سعيد ) دراسة ح ارية معمارية (  رسالة ماجستير بعنوان"( ٕ)
حنان عمي محمود ببسم الباحثة  المنصورةجامعة  السياحة والفنادق كمية السياحي ب اإلرشادالمسجمة بقسم 

 .عبدالعزيز
 طنطا جامعةبقام بمناقشتيا ماجستير ودكتوراه ــــ  رساثل 

 ـ ــ قسم األثار  ــ كمية اآلداب 
سماح أحمد  / ةالباحثبسم " كناثس محافظة كفر الشيخ في العصر اإلسالمي برســـــــــــالة ماجستير(ٔ) 

قسم األثار اإلسالمية بكمية األداب جامعة ب عباس عمي تحت إشراف أ.د/ تفيد عبد الجواد المسجمة 
 .  طنطا
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" طوابع البريد التذكارية ودورىا في توثيق المنشأت المعمارية والمناسبات رســـــــــــالة ماجستير(ٕ)
أسماظ ابوبكر عبدالفتاح  / ةبسم الباحثة ح ارية   بالرسمية عصر أسرة محمد عمي دراسة أثرية فني

قسم األثار اإلسالمية بكمية األداب جامعة ب البدوي  تحت إشراف ا.د/ رأفت عبدالرازق ، والمسجمة 
 . مٜٕٔٓ/ ٕٔ/ ٚمناقشة  طنطا

معمارية م( دراسة أثرية ٕٜٔٔىـ / ٜٖٖٔلقاىرة )مدرسة خميل أغا بمدينة ا" رســـــــــــالة ماجستير (ٖ)
 تحت إشراف ا.د/ سحر القطري ، والمسجمة أماني السيد محمد عمي شعيشع  / ةبسم الباحثب فنية

                                                        اـــــــــــــــــــــــــجامعة طنط .مٕٕٔٓ/ ٕٔ/ ٜمناقشة  طنطاقسم األثار اإلسالمية بكمية األداب جامعة ب

 المنيا جامعةبقام بمناقشتيا ماجستير ودكتوراه ــــ  رساثل 
 ـ األداب ـــ قسم األثارــ  كمية 

التأثيرات األوروبية في عمارة فنادق مدينتي القاىرة ( مناقشة رســـــــــــالة دكتوراه بعنوان / ٔ)
حموده  المدرس . إسم الباحث /  محمد حموده عبدالعظيم واألسكندرية في عصر أسرة محمد عمي  

 المساعد بقسم األثار بكمية األداب جامعة المنيا.
 ـــ قسم اإلرشاد السياحي كمية السياحة والفنادق ـــ 

 القصــور التاريخيــة بميــدان بــاالس بالمنيــا وكيفيــة تنميتيــا ســياحيا دراســةرســالة ماجســتير بعنوان"( ٔ)
 . المنياجامعة  السياحة والفنادق كمية اإلرشاد السياحي ، المسجمة بقسم  سياحية     أثارية

 Dining room crystal utensils of Abdeen palace museum " رسالة ماجستير بعنوان( ٕ)
المسجمة ببسم الباحثة مروة  ، أدوات الماثدة المصنوعة من الكريستال  بمتحف قصر عابدين    " مجموعة 

  المنياجامعة  السياحة والفنادق كمية السياحي  اإلرشادالمسجمة بقسم عمي إبراىيم عمي موسي ، 
 The Journey of The Holy Family into Egypt " Its" " رسالة ماجستير بعنوان( ٖ)

best Usage in religious tourism and tourist Guidance Field  رحمة العاثمة المقدسة إلي مصر وكيفية
المسجمة بقسم المسجمة ببسم الباحثة مريم عز شكري كندس ،  ، " تنميتيا في مجال السياحة الدينية 

  المنياجامعة  السياحة والفنادق كمية اإلرشاد السياحي 
مناقشة رســـــــــــالة ماجستير المقدمة من الباحث محمد عبدالرازق محمد الطاىر بدر بعنوان (ٗ)

اإلرشاد الكتابات األثرية عمي األثار اإلسالمية بجبانة صحراظ المماليك بالقاىرة دراسة أثرية سياحية 
 .بكمية السياحة والفنادق جامعة المنيا . تحت إشراف أ.د / محمد عمي حامد بيومي مدكور 

 بعنوان طو إبراىيم فتحي عبدالرحمن مناقشة رســـــــــــالة ماجستير المقدمة من الباحث  (٘)
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The  Artistic Calligraphically Plates Known as “Khabia't  Al 

Ghouri Preserved In The Museum of Arabic Calligraphy in 

Alexandria (Artistic And Archeological study ) 

 
 دمياط جامعةبقام بمناقشتيا ماجستير ودكتوراه ــــ  رساثل 
 ـ الفنون التطبيقية  ـــ قسم التصميم الداخمي واألثاث ــ  كمية 

رؤية معاصرة لمتصميم الداخمي لممتاحف من خالل األسس والمعايير ( رسالة ماجستير بعنوان : " ٔ) 
" المقدمة من الباحثة رانيا أحمد سيد  المعيدة بكمية الخاصة بمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة 

أكتوبر، والمسجمة بقسم التصميم الداخمي واألثاث جامعة دمياط  ٙبقسم التصميم الداخمي واألثاث بجامعة 
 .أمل محفوظ أحمد جمعة .                             تحت إشراف  أ.د / ياسر عمي معبد فرغمي ، د 

قسم التصميم الداخمي واألثاث تطور التصميم الداخمي لمقار الحكم في مصر ر بعنوان : " ( رسالة ماجستيٕ)
تحت إشراف  أ.د / ياسر  .طو محمد عبده محمد عمياظ/  الباحث ببسم  جامعة دمياطكمية الفنون التطبيقية 

          أمل محفوظ أحمد جمعة .                    عمي معبد فرغمي  د األمير أحمد شوقي  د/
 

 :   التي أنجزىا ًا : األبحاث العمميـــةتاسع
المدلوالت الدينية والفمكيـة لـبعض زخـارف اإلبريـق المنسـوب لمـروان بـن (دراسة جديدة حول ٔ)

 م ٕٕٓٓمحمد مجمة جمعية اآلثاريـين العرب عام 
 م(، دراسةٜٔـ  ٛٔىـ/ ٖٔـ  ٕٔشعار الدولة العثمانية عمى العماثر والفنون في القرنـين )(ٕ)

 م  ٕٗٓٓفنية  منشور بمجمة كمية اآلثار جامعة القاىرة ، عدد عام  أثرية
دراسة لبعض اآلثار الباقية في مدينة حموان من القرن التاسـع عشـر ـ مـؤتمر الفيـوم الرابـع (ٖ)

 م. ٖٕٓٓ، وتم نشرة في مجمة كمية اآلداب ـ جامعة حموان عام ٕٗٓٓ عام 
الخديويـة فـي بـوالق ـ دراسـة أثريـة ـ قابـل لمنشـر ـ عـدد خـاص مجمـة اإلسطبالت والعربخانة (ٗ)

 كمية اآلثار ، جامعة القاىـرة .
فـي  ـوظ حجـة اليبــة والتمميـك ـ (  مٓ٘ٛٔىـــ/ ٕٚٙٔسـراي عبـاس حممـي األول ببنيـا )(٘)

 م. ٕ٘ٓٓعدد خاص جامعة جنوب الوادي عام 
يقـة شبرا " مجمة الروزنامـة ، الوثاثق دراسة في وثيقتين ألثرين مندثرين " البصمخانة وفابر (ٙ)

 م.ٖٕٓٓالقومية ، عدد عام 
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م ـ فـي  ـوظ وثيقـة اإلنشـاظ والعمـارة ـ ٜٗٛٔىــ / ٕٙٙٔلوكاندة األميرة زينب ىانم باألزبكيـة  (ٚ)
 م  ٕٗٓٓمجمة الروزنامة ،عدد عام  

يق عمــى نمــاذج مــن ( أثــر العمــارة اإلســالمية عمــى العمــارة األوروبيــة فــي العصــور الوســطى بــالتطبٛ)
بحث أُلقي في المؤتمر الثقافي المصري الروسي بعنـوان بجامعـة حمـوان  فـي الفتـرة  ةالكناثـس األوروبيـ

 م ٕ٘ٓٓمايو عام  ٜ:  ٚمن 
 مساجد مدينة الزقازيق في القرن التاسع عشر دراسة أثرية وثاثقية في  وظ وثاثق لم يسبق ( ٜ)  

 العالمي الذي بعنوان "العمارة والفنون اإلسالمية الما ي  مؤتمرالنشره   من أبحاث  تم  نشرىا
 . م ٕٚٓٓوالمستقبل" عام  والحا ر

بعنوان  الدولي الذي مؤتمرالاُلقـي في (  سراي القطوري من أعمال الجيزة  دراسة معمارية أثرية ٓٔ)  
 ٙـٗالفترة من  القاىرة فيعةالمنعقد بجام عبر العصور دراسات في اآلثار والبيثة والسياحة"  "الجيزة 
 .م  ٕٛٓٓعام مارس 

مبابة دراسة وثاثقية في  وظ ٔٔ)  ( سرايات األمير محمد عمي والخديوي إسماعيل في وراق الح ر وا 
 م. ٜٕٓٓوثاثق لم يسبق نشرىا مجمة الروزنامة 

 ( أعمال عاثمة الشواربي الدينية بمدينة قميوب في القرن التاسع عشر دراسة أثرية وثاثقية ح ارية، ٕٔ)
 مٜٕٓٓلسنة  ٗٔمجمة كمية اآلثار جامعة القاىرة العدد 

 األسرة ( شارة الُممك والرمز وشعار المممكة عمي الفنون والعماثر في القرن التاسع عشر وحتي نيايةٖٔ)

بالقاىرة في الفترة المنعقد الثاني عشر لآلثاريين العرب  مؤتمرالاُلقـى في أثرية فنية ،  العموية دراسة
    مٜٕٓٓعام نوفمبر  ٙٔـٗٔمن 

الفرنسي لآلثار  بالمعيد ( سوق الخديوي توفيق بالعتبة الخ راظ بالقاىرة دراسة أثرية وثاثقية ، ُنشرٗٔ)
 م .ٕٓٔٓسنة ، مجمة حوليات إسالمية 

ومنازل القناطر الخيرية من عصر محمد عمي إلي عصر محمد سعيد دراسة أثرية وثاثقية ( قصور ٘ٔ)
 م .ٕٓٔٓفي  وظ وثاثق جديدة لم يسبق نشرىا مجمة عصور عدد يناير

 ، أُلقيطرة منذ بداية العصر اإلسالمي حتي نياية عصر أسرة محمد عمي " دراسة  ثارية ح ارية ( ٙٔ) 
بمدينة طرابمس بالجماىيرية الميبية في الفترة المنعقد الدولي الثالث عشر لآلثاريين العرب   مؤتمرال في
 مٕٓٔٓعام أكتوبر   ٕٛإلي  ٕ٘من

ستيفاظ ) ٚٔ) م(  دراسة  ٖٚٛٔىــ / ٜٕٓٔ( الصرة الشريفة في  وظ حجة قبض وتسمم واستغالل ،وا 
 م .ٕٔٔٓليات إسالمية ، سنة ، حو المعيد الفرنسي لآلثار بحث منشور بمجمة ،  وثاثقية

( تاثير المشرق األقصي عمي العمارة في مصر في القرن التاسع عشر ألقي في مؤتمر اآلثاريين ٛٔ)
 مٕٗٔٓالعرب سنة 

بحث منشور بمجمة دراسات أثرية إسالمية العدد ( تحف الجالييات بقصر عابدين دراسة أثرية فنية ٜٔ)
 اإلسالمي . م يصدرىا متحف الفن ٕٙٔٓالسادس سنة 
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( دمغات الف ة كقراثن أثارية لتأريخ ونسبة التحف الف ية دراسة تحميمية تطبيقا عمي نماذج مختارة ٕٓ)
من متحف الفن اإلسالمي بالقاىرة ، بحث مقبول لمنشر في المؤتمر الدولي الثاني لمعيد الدراسات 

م وىذا البحث ٕٛٔٓأبريل سنة ٜٕــٕٛالعميا لمبردي والنقوش وفنون الترميم ، المنعقد في الفترة 
وىو مستمة ،  آالء أحـَمــد ُحـَسْيـن ُمصـطـََفـى َبـكـيــروالباحثة مشترك مع اد / عبدالرحيم خمف 

يَّـة" عنوان بمن الرسالة التي  َحـف الِف ِّ ىـ/ ٗٔم حتى أواِثل القرن ٛٔىـ/ ٕٔالفترِة ِمَن القرن في  التُـّ
  ِدرَاَسٌة  ثَاريٌَّة َفنيَّةٌ  َمنُشوَرة بُمْتَحِف الفِن اإلسالمّي بالقاىرةفي َ ْوِظ َمجموَعٍة غير  مٕٓ

( الطعام والشراب من خالل تصاوير المخطوطات اإلسالمية ، بحث منشور بالمجمة الدولية لمتراث ٕٔ)
مارس ( ٔ/ٔوالسياحة وال يافة ، كمية السياحة والفنادق ، جامعة الفيوم ، المجمد الثاني عشر، العدد)

م ، وىو بحث مشترك مع اد مرفت عبدالطيف ، د ىاني رشدي والباحث أحمد رجب ٕٛٔٓ، سنة 
رسوم اإلحتفاالت والوالثم من خالل تصاوير :عنوانعبدالظاىر ، وىو مستمة من رسالة الماجستير التي ب

السياحة  قسم اإلرشاد السياحي ، كميةوالممنوحة من  المخطوطات اإلسالمية )دراسة أثرية فنية(
    والفنادق جامعة الفيوم .                                                

( قصر بسيوني بك كشك دراسة أثرية فنية ، بحث مقبول مجمة كمية األداب جامعة المنصورة ٕٕ)
وىو مستمة من ، رشا محمد عبد العزيزم وىذا البحث مشترك مع د أمل محفوظ ، والباحثة ٕٕٓٓ
اآلثار الباقية بحي الدوبارة وبستان الخشاب)حي جاردن سيتي ( من بداية القرن  " عنوانة التي بالرسال

 التاسع عشر حتي نهاية عصر اسرة محمد علي " دراسة أثرية وفنية "
 :  ًا : األبحاث العمميـــة التي قام بتحكيمياعاشر 

بالمستعصمي وياقوت المستعصمي (دراسة مقارنة بين أعمال الخطاطين ياقوت الموصمي الممقب ٔ)
في  وظ مجموعة مصاحف وأعمال فنية غير منشورة إعداد دكتور عبدالرحيم خمف عبد الرحيم بحث 

 مقبول لمنشر .
أ واظ جديد عمي عمارة وفنون قصر خدايا خان بخوقند " بحث مقبول لمنشر كمية االثار جامعة  (ٕ)

 القاىرة
تانبول من خالل بعض أعمال المصور والمستشرق اإلنجميزي ( رسوم العماثر التركية بمدينة اسٖ)

 م ، بحث مقبول لمنشر ، كمية األثار جامعة القاىرة .ٜٔه/ ٖٔتوماس ألووم منتصف القرن 

م(  دراسة معمارية وثاثقية المقدم ٖٜٚٔىـ/ٕٛٓٔ( مكتبة حافظ أحمد أغا بمدينة رودس القديمة )ٗ)
جامعة الفيوم ،  -مدرس العمارة االسالمية بكمية اآلثار عظيممن الباحث د.محمد عبد الودود عبد ال

                          .م                       ٕٗٔٓ........نوفمبر بحث مقبول  لمنشر ، كمية االثار جامعة الفيوم 
الدكتورة . رحاب محمد عمى النحاس      جامع أبو العال باإلســكندرية دراسة  ثارية فنية إعداد( ٘)
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بحث مقبول  لمنشر ، كمية االثار جامعة  جامعة اإلسكندرية –مدرس اآلثار اإلسالمية كمية اآلداب 
 م. ٕٗٔٓنوفمبر  الفيوم

دراسة تطبيقية عمى نموذجين غير ' -ية بقصر األمير يوسف كمال بنجع حمادي ُتَحٌف النَُّحاس(الٙ) 
 ، م مجمة متحف الفن اإلسالمي بالقاىرة ، بحث غير مقبول لمنشر ٕٙٔٓ" مارس   'منشورين

 ( خانات الطرق في القرن التاسع عشر دراسة  ثارية ح ارية في  وظ نموذجين بجبل سنيور     ٚ)
......يناير  بصحراظ بني سويف ، بحث مقبول لمنشر، مجمة شدت كمية األثار جامعة الفيوم      

 .م ٕ٘ٔٓ
 The Ottoman Historical Monumental:"        ( بحث بعنوان               ٛ)

Inscriptions in Rythemno in Crete Island   مقبول لمنشر بمجمةEgyptian Journal 
of Archaeological and Restoration Studies "EJARS"   مايو................ٕٓٔ٘  

"  بحث مقبول  اآلنية الزجاجية في العصر الممموكي(    بحث بعنوان :" التاثيرات الصينية عمي ٜ)
 .لمنشر بمجمة مركزالدراسات البردية ، بجامعة عين شمس

( بحث بعنوان :" دور المرأة في البناظ الح اري من خالل كتاب تاريخ بغداد لمخطيب البغدادي ، ٓٔ) 
  م بحث مقبول لمنشر .ٕٙٔٓمجمة الجمعية العربية لمح ارة والفنون اإلسالمية سنة 

 بحث بعنوان :  (ٔٔ)

“MUSLIM FAIENCE VESSELS FROM THE EXCAVATIONS OF THE 
OTTOMAN FORTRESS OF SED-ISLAM IN SOUTHERN RUSSIA”         

Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies ( EJARS)           

 بحث بعنوان : (ٕٔ)
“Jahangir's wine cups: A study of the artistic Styles and symbolism  

        Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies (EJARS) 
  (31  )VILLAGE MOSQUES IN UPPER EGYPT WITH MULTIPLE DOMES COVERAGE 

IN THE PERIOD OF KHEDIVE ABBAS HELMY II "AL-ATIQ MOSQUE IN ALJABALAW, 
QENAAS A MODEL (1326 A.H/1909A.D)" 

Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies ( EJARS)   
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وية بسمرقند خالل القرن الثالث وحتى السابع اليجرى/ شواىد القبور الحص: بحث بعنوان  (ٗٔ)

 م مكتبة األسكندرية ٕٚٔٓديسمبر  ، التاسع وحتى الثالث عشر الميالدى
 The Influence of Historic Domestic Architecture Of Turkey( بحث بعنوان :٘ٔ)

On Outlining The Art and Architecture Of Shubra Palace In Egypt An 
Analytic Study                                          

 المقدم من الباحث أحمد عواد حسين ، لمنشر في مجمة معيد البردي جامعة عين شمس 
في ضوء وثيقة جديدة  وثائقيةدراسة آثارية  األمير عمرو ابراهيم بالزمالك سراي( ٙٔ)

  ُتنشر ألول مرة
  Saray of Prince Amr Ibrahim in Zamalek 

Archaeological and documental study in the light of a new document 

published for the first time  اإلتحاد العام لآلثاريين العرب  مجمة 

The Bagouria Barrage 1281 AH / 1864 AD: (11)  

An Archaeological Architectural Study مجمة اإلتحاد العام لآلثاريين العرب 
( زخرفة المايندر عمي العماثر والتحف الفنية اإلسالمية من العصر األموي حتي عصر أسرة محمد ٛٔ)

 مجمة اإلتحاد العام لآلثاريين العرب An Archaeological Architectural Study عمي ،
 مٕٕٓٓ 

 :العممية : والمؤتمرات  حادي عشر
شـارك في مؤتمر الفيوم الرابع المنعقد بكميـة اآلثـار ـ جامعـة القـاىرة  فـرع الفــيوم فـي  (3)

م ، وقــد شــارك فيــو ببحــث بعنــوان " دراســـة لــبعض  ٕٗٓٓعــام أبربــل  ٜإلــي  ٚمــن 
 اآلثار الباقية في مدينة حموان من القرن التاسـع عشـر ". 

شــارك فــي المــؤتمر الثقــافي المصــري الروســي " التــراث الح ــاري لمصــر وروســـيا "  (2)
م ، وقـد  ٕ٘ٓٓمايو عام  ٜ:  ٚالمنعقد بكمية اآلداب  جامعة حموان  في الفترة من 

رك فيو ببحـث بعنـوان " أثـر العمـارة اإلسـالمية عمـى عمـارة الكنيسـة األوروبيـة فـي شا
 العصور الوسطى بالتطبيق عمى نماذج من الكناثـس األوروبيـة " .

شارك ببحث في المؤتمر العالمي األول الذي بعنـوان" العمـارة والفنـون اإلسـالمية بـين  (1)
إلـي  ٕٚمـن لجامعـات اإلسـالمية ، الما ي والحا ر والمستقبل" الذي نظمتو رابطة ا

 مٕٚٓٓسنة أكتوبر  ٜٕ
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الدولي الذي بعنوان "الجيزة عبر العصور دراسات في اآلثار والبيثة  مؤتمرالفي  شارك (4)
  ٕٛٓٓعام أمارس  ٙـٗالقاىرة في الفترة من  المنعقد بجامعة والسياحة" 

بمدينـة طـرابمس بالجماىيريـة المنعقـد الدولي الثالث عشـر لآلثـاريين العـرب   مؤتمرالفي  شارك (5)
م ، وقـد شـارك ببحـث بعنـوان " ٕٓٔٓعـام أكتـوبر   ٕٛإلـي  ٕ٘الميبية العظمي في الفتـرة مـن

 طرة منذ بداية العصر اإلسالمي حتي نياية عصر أسرة محمد عمي " دراسة  ثارية ح ارية 
ل العربيـة بالقـاىرة بجامعـة الـدوالمنعقد الدولي الرابع عشر لآلثاريين العرب   مؤتمرالفي  شارك (6)

م ، وقد تم تكريمو في ىذا المؤتمر وحصل عمـي ٕٔٔٓعام أكتوبر   ٕٛإلي  ٕ٘في الفترة من
 جاثزة التفوق العممي .

بشــرم الشــيخ بمصــر فــي المنعقــد الــدولي الســادس عشــر لآلثــاريين العــرب   مــؤتمرالفــي  شــارك (7)
ق األقصــي عمــي العمــارة م ، ببحــث بعنــوان "أثــر المشـرٖٕٔٓعـام نــوفمبر  ٛٔ/ ٘ٔالفتـرة مــن

 والفنون في مصر في القرن التاسع عشر" 
بالشيخ زايـد بمصـر فـي الفتـرة المنعقد الدولي السابع عشر لآلثاريين العرب   مؤتمرالفي  شارك (8)

م ، ببحــــث بعنــــوان "أالمنشــــآت الدينيــــة والجناثزيــــة والخيريــــة ٕٗٔٓعــــام نــــوفمبر  ٖ/ ٔمــــن
 في مدينة القاىرة في القرن التاسع عشر" والتعميمية الممحقة بالمباني السكنية 

 : المحا رات العامة والنشاط العممي الثقافي :ثاني عشر 
م بعنـوان :" أثـر  ٕ٘ٔٓ/ٛ/ٙألقي محا رة بمناسبة إفتتاح قناة السويس الجديـدة فـي  (3)

قناة السويس عمي التنميـة العمرانيـة عمـي مدينـة القـاىرة ومـدن القنـاة فـي عصـر أسـرة 
 محمد عمي " . وذلك بمتحف قصر المنيل 

 رايات " إلقـاظ محا رة في الجمعية التاريخية بعنوان حمـوان مدينـة القصور والــس (2)
إلقـاظ محا رتين في وزارة القوي العاممة لممستشارين العماليين المرشحين لمعمل بدولة  (1)

الجزاثـر األولـي بعنــوان " تـاريخ مصـر منــذ العصـر القـديم إلــي العصـر الحـديث" والثانيــة 
 .مٕٛٓٓ/ٓٔ/ٛٔوذلك بتاريخ بعنوان " أىم األماكن السياحية بمصر" 

بعنـوان "  عمى لآلثار بمتحف ركن فاروق بمدينـة حمـوان المجمس األإلقـاظ محا رة في  (4)
 .مٜٕٓٓ/ٔٔ/ٖٔوذلك بتاريخ حموان مدينة القصور والسرايات " 

دورة إعـــداد المرشـــدين بعنـــوان " قصـــور وســـرايات مصـــر" وذلـــك فـــي  ةإلقــــاظ محا ـــر  (5)
السياحيين التي نظميا مركز البحوث والدراسـات التاريخيـة بكميـة اآلداب جامعـة القـاىرة 

 مٕٓٔٓ/ٗ/ٕٙذلك في يوم اإلثنين و 
بعنـوان "  المجمس األعمى لآلثار بمتحف ركن فاروق بمدينـة حمـوان إلقـاظ محا رة في  (6)

وذلـك قصور وسرايات مدينة القاىرة فـي القـرن التاسـع عشـر وبدايـة القـرن العشـرين " 
 .مٕٓٔٓ/٘/ٙبتاريخ 
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وان " أثــر العمـــارة بعنــالمجمـــس األعمــى لآلثــار بــالمتحف القبطـــي إلقـــاظ محا ــرة فــي  (7)
وذلــــك بتــــاريخ اإلســــالمية عمــــي عمــــارة الكنيســــة األوربيــــة فــــي العصــــور الوســــطي " 

 .مٕٓٔٓ/ٙ/ٛ
بعنـوان " أثـر العمـارة العربيـة نقابـة المرشـدين السـياحيين األولـي إلقـاظ محا ـرتين فـي  (8)

والثانيـة  .مٕٓٔٓ/ٕٔ/ٕٕوذلـك بتـاريخ عمي العمارة األوربية في العصـور الوسـطي " 
 .مٕٔٔٓ/ٗ/ٖٔوذلك بتاريخ بعنوان "شارع المعز حتي نياية العصر الفاطمي " 

بعنـوان " دور الوثـاثق فـي إعـادة فـورد بمشـروع دار الوثاثق القومية إلقاظ محا رة في  (9)
 م ٕٔٔٓ/ٓٔ/ ٜٔتصميم اآلثار المندثرة " يوم األربعاظ 

ية فـي مدينـة القـاىرة برعايـة شارك فـي إثنتـا عشـرة نـدوة ومحا ـرة عـن اآلثـار اإلسـالم (31)
 م .ٕٓٔٓسنة   صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة خالل شير يوليو

عــداد المــادة العمميــة لمــا يزيــد عــن عشــرون حمقــة مــن برنــامج "  (33) شــارك فــي تســجيل وا 
 قصور وعصور ". 

نـامج  شارك في تسجيل حمقة عن " اإلسطبالت والعربخانـة الخديويـة فـي بـوالق " فـي بر  (32)
"ذاكرة األمـة " بنفس القناة .شارك في إعداد المادة العممية عن قصـر إسـماعيل صـديق 

 المفتش ـ في قناة النيل لؤلخبار ـ بالتميفزيون المصري 
سجل حمقتين في برنامج  "بين السرايات " بالقنـاة الثانيـة بـالتمفزيون المصـري احـداىما  (31)

 انية عن قصر إسماعيل صديق المفتشعن قصر سعد باشا زغمول " بيت األمة" والث
بعنوان "المدلوالت الدينية والفمكيـة لـبعض زخـارف الجمعية التاريخية إلقـاظ محا رة في  (34)

 . مٕٕٔٓ/ٕٔ/ٖٓوذلك بتاريخ اإلبريق المنسوب إلي مروان بن محمد " 
بعنوان "تحف الجالييات الزجاجيـة بقصـر عابـدين الجمعية التاريخية إلقـاظ محا رة في  (35)

 .مٕٗٔٓ/ٔ/ٛٔوذلك بتاريخ سة أثرية فنية " درا
بعنـوان "الطـرز المعماريـة والفنيـة لقصـور مدينـة الجمعيـة التاريخيـة إلقـاظ محا رة في  (36)

 .مٕٗٔٓ/ٔ/ٕٕوذلك بتاريخ القاىرة  " 
بعنـوان " قصـور مكتبـة القـاىرة بالزمالـك  لمفتشـي األثـار اإلسـالمية إلقـاظ محا رة في  (37)

 .مٕٗٔٓ/ٛ/ٚٔبتاريخ  وذلكوسرايات القاىرة  " 
فــي نــدوة دور المــرأة فــي العصــر الحــديث   ــمن متحــف الح ــارة إلقـــاظ محا ــرة فــي  (38)

 .مٕ٘ٔٓ/ٕ/٘وذلك بتاريخ أعمال الموسم الثقافي لمتحف الح ارة ، 
األثار اإلسالمية المنعقد في وزارة األثار بتاريخ  يممتقإلقـاظ محا رة في  (39)

 بعنوان "تحف الجالييات الزجاجية بقصر عابدين دراسة أثرية فنية " ،  ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٖٔ
شارك في النشاط الثقافي التي ينظميا متحف األثار بمكتبة األسكندرية وذلك بتاريخ  (21)

 مٜٕٔٓ/ ٜ/ ٕ٘
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" رواق  أون الين في جامعة عين شمس بالتعاون مع المعيد الفرنسي  محا رة إلقـاظ (23)
أثر العمارة العربية عمي العمارة األوربية في العصور " بعنوان ، ٕٕٔٓ/ٖ/ٖٕ " بتاريخ

 " م ٘ٔــ ٔٔىـ / ٜـــ ٘الوسطي في الفترة من القرن 
  عشر: نشـاطو داخل القســــم والكميـة ثالث 

ـــ شــارك فيمــا يقــرب مــن  ــم  ســبعونـــ ــوراه ت ــة لمو ــوعات رســاثل ماجســتير ودكت حمقــة مناقشــة عممي
 تسجيميا  بقسم االثار بكمية اآلداب جامعة حموان

شارك في ورشتي العمل في برنامج : " تنمية ميارات البحث في مصادر المعرفة " التي نظمتيا دار  ـــــــ
ية اآلداب جامعة حموان في الوثاثق القومية والعديد من ورش العمل الخاصة بنظام الجودة بكم

  ٕٔٔٓم إلي سنة ٕٓٔٓالفنرة من
 بعد بعد توليو منصب رثاسة القسم عشر: نشـاطو داخل القســــم والكميـةرابع 

 أوال: النشاط العممي والثقافي 
قام بفتح شعبة جديدة بقسم األثار وىي شعبة أثار وح ارة مصر البطممية والرومانية بقرار وزاري  ــــ 

م وبدأت الدراسة من الفرقة األولي حيث تم تطبيق مواد تخصص ٕٕٓٓ/ ٛ/ ٖٕبتاريخ  ٖٕٛٛرقم 
 م .ٕٕٔٓم / ٕٕٓٓليذه الشعبة من الفرقة االولي ىذا العام 

سم األثار ووزارة األثار بعنوان ) طرق اإلستدالل عمي أصالة األثر ( التي أعد برنامج تدريبي بين ق ـــ 
 تعقدىا إدارة المنافذ بوزارة األثار بالتعاون مع قسم األثار والح ارة بكمية األداب جامعة حموان .

حموان ــــ  قام ببعداد وتفعيل برنامج الممتقي الثقافي الشيري بين قسم األثار كمية األداب جامعة  
 ٜٔم والتي تم الموفقة عميو بجمسة مجمس القسم رقم ٕٕٓٓبالتعاون مع مكتبة األسكندرية عن عام 

 م .ٕٕٓٓ/ ٔ/ ٜبتاريخ
 ثانيًا: إستحداث برامج دراسية  

أعد برنامجين برنامجين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة أحدىما بعنوان ) مواقع أثرية وتراثية وفن 
ثاني بعنوان ) النقوش والبرديات والمخطوطات اإلسالمية ( والتي تم الموافقة متاحف وحفاثر ( وال

م وتعديل مسمي ٜٕٔٓ/ ٕٔ/ ٕبتاريخ ٜٓعمييما  والتي تم الموفقة عميو بجمسة مجمس القسم رقم 
 م .ٕٕٓٓ/ ٔ/ ٜبتاريخ ٜٔالبرنامجين بجمسة مجمس القسم رقم 

 ثالثًا: النشاط الطالبي 
الميدانية للفرقة األولى لزيارة اآلثار اإلسالمية بالقاهرة فى الفصل الدراسى برنامج الزيارات  أعد

والتي تم الموفقة عميو بجمسة مجمس  م )وفقاً لالئحة القسم (2121/ 2139الثانى للعام الجامعي 
 . مٜٕٔٓ/ ٕٔ/ ٕبتاريخ ٜٓالقسم رقم 
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 : الكتب التي ألفيا :عشرخامس 
حتــي نيايــة العصــر األمــوي ، جــاري النشــر  مكتبــة اإلســالمية   العمــارة  الفنــون اإلســالمية (1)

 .مٕٙٔٓزىراظ الشرق
ــا  العمــارة  الفنــون (2) ، عصــور وســطي فــي العصــر الساســاتي البيزنطــي  اإلســالمي ، أوروب

 .مٕٙٔٓجاري النشر  مكتبة زىراظ الشرق
          مٕٛٓٓسنة ، الييثة المصرية العامة لمكتاب ، رقم اإليداع كتاب تاريخ الفن والعمارة  (ٖ) 
 ..مٕٕٓٓ، مكتبة زىراظ الشرق قصور األمراظ والباشوات في مدينة القاىرة جزظان " (ٗ) 
 ..مٖٕٓٓ، مكتبة زىراظ الشرق( كتاب " قصر إسماعيل صديق المفتش بالظ أوغمي ٘)
 .ـ مٕٙٓٓ، مكتبة زىراظ الشرق( كتاب حموان مدينة القصور والسرايات ٙ)
 

 الدورات التدريبية لتنمية قدرات أع اظ ىيثة التدريس:  عشر: سادس
 م  ٕٔٓٓدورة إعداد المعمم الجامعي من كمية التربية بجامعة حموان عام  (ٔ)
  م.ٕٗٓٓ/ٕٔ/ٙـ  ٗ" الميارات اإلدارية " في الفترة من  ( دورةٕ)
 . م ٕٗٓٓ/ٕٔ/ٜـ  ٚتجاىات الحديثة في التدريس "، من " اإل  ( دورةٖ)
 م.  ٕ٘ٓٓإجتياز البرنامج التدريبي عمى الحاسب اآللي ، عام  (ٗ)
  مٕٚٓٓ/ٙ/ٕٙـٕٗ( دورة "اقتصاديات وتسويق وتمويل البحوث " في الفترة من٘)
 م  ٕٚٓٓ/ٚ/ٖـٔ( دورة "توكيد الجودة واالعتماد"في الفترة منٙ)
 م  ٕٚٓٓ/ٚ/ٓٔـٛ(دورة "كتابة البحوث ونشرىا دولياً" في الفترةمنٚ)
 م ٕٓٔٓ/ٚ/٘ـٗرة "إستخدام التكنولوجيا " في الفترة من( دو ٛ)
 م   ٕٓٔٓ/ٚ/ٛـٚ( "الساعات المعتمدة "في الفترة منٜ)
 م ٕٓٔٓ/ٚ/ٕٔـٔٔ( دورة "إدارة الوقت" في الفترة منٓٔ)
( دورة نواتج التعمم وخراثط المنيج لمؤسسات التعميم العالي ،التي عقـدتيا الييثـة القوميـة ل ـمان ٔٔ)

  مٕٓٔٓ/ٜ/ ٖٕإلي  ٜٔعتماد  بجامعة حموان في الفترة من الجودة واإل
 سابع عشر: الخبرات اإلدارية واإلنتدابات 

 مٜٕٔٓ/ ٔٔ/ ٗٔ(تولي منصب قاثم بأعمال رثاسة القسم إعتبارا من ٔ)
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 لمدة ثالث سنوات . مٕٕٕٓ/ ٖ/ ٔرثاسة القسم إعتبارا من تولي منصب  (ٕ)
 أنتدب لتدريس هادتي اثار هصر في العصر الحديث ، وهادة تدرية هيداني تقسن االثار كلية(3) 

 م2111م ، 2116،  م2115الثاني سنة األول واآلداب جاهعة تنها في الفصل الدراسي 
 ثامن عشر: تقدمو لمنصب عميد الكمية 

م وتم ترشيحو  من الثالثة ٕٚٔٓتقدم لمنصب عميد كمية األداب جامعة حموان في دورة عام 
وتقدم لدورة العمادة الحالية الذين تم رفع ممفاتيم إلي رثاسة الجميورية إلختيار عميدا لمكمية ، 

 .وتم ترشيحو  من الثالثة الذين تم رفع ممفاتيم إلي رثاسة الجميوريةم ٕٕٓٓ
ــــد  ــــور عبدالمنصــــف ســــالم نجــــم ******لممزي  yahoo.comأو   google.comراجــــع عــــن دكت

ــــور  youtubeأو إبحــــث عــــن عبدالمنصــــف ســــالم نجــــم أو عبدالمنصــــف ســــالم حســــن نجــــم أو دكت
 عبدالمنصف سالم .

 

 

 


