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 ؼيطح شاريخ
 

 االسمممممممممممم  
 أ.ز/ عبزه عجس اىحبفظ عثَبُ حَعح  

مكممموت ريمممو    

 انممممممممممم    
 

 5/11/1551ًاىجيعح في  

 انوظ فة انحون ة 
أؼتتتتزبش رتتتتبضرد اىسظتتتتئض اىئؼتتتت    ض تتتتيػ  ؽتتتتٌ   

 اىزبضرد.
الً   انممممم     أر

 اند اسمممممممم ة 
 

  
 سرط جيس جًسا.ثزق 1511جبٍسخ اىقبهطح ز ض ٍبرئ  – ؽٌ اىزبضرد  –ىيؽبّػ اآلزاة  (1
 ً ثزقسرط ٍَزبظ.11/1/1511جبٍسخ اىَْيب  – ؽٌ اىزبضرد  –ٍبجؽزيط في اآلزاة  (1
ً ثزقتتسرط ٍطرجتتخ 11/1/1551جبٍستتخ اىَْيتتب فتتي  –زمزتتئضاح فتتي اآلزاة  ؽتتٌ اىزتتبضرد  (1

 اىشطف األ ى .
انتممد    ثونً ممو 

 انممممممممموظ ف  
 

  
 .15/5/1511اعزجبًضا ٍِ ٍسيس  -

 .11/1/1511ٍسضغ ٍؽبعس اعزجبًضا ٍِ  -
 .11/4/1551ٍسضغ اعزجبًضا ٍِ  -
 15/1/1555أؼزبش ٍؽبعس اعزجبضا ٍِ  -
 .11/11/1111أؼزبش اعزجبًضا ٍِ  -
 .1/1/1111 حز  اآلُ 15/1/1111ض يػ  ؽٌ اىزبضرد اعزجبًضا ٍِ  -

 انبحوث انعهم ة ف  مجول انتخصص ثونًثو 
. ٍجيتخ اىزتبضرد 1111ًهت// 511ٍئ ف أىَبّيب ٍِ هعرَتخ اىظتييجييِ فتي ح تيِ فتي ح تيِ  -1

 .1551اىَؽزقو 
ً ٍجيتتخ اىجَسيتتخ اىَظتتطرخ 1516هتت// 511ز ض  ذبرطثتتل اىََيتتئمي فتتي ٍئ ستتخ ٍتتط  زاثتت   -1

 .1551اىزبضرريخ 
ٍجيخ اىجَسيخ اىَظطرخ اىزبضرريتخ  –  يخ جَطك ٍظط اىشط ي في اىسظئض اىئؼ    -1

1551. 
 .1551حيت  جيطاّهب في عهس ٍيئك ثْي أرئة ٍجيخ اىزبضرد  اىَؽزقجو  -4
 .1551ٍجيخ اىزبضرد  اىَؽزقجو  –أطفيح في عظط ؼالطيِ اىََبىيل  -5
ٍجيتتخ اىزتتبضرد  اىَؽتتزقجو  –ً  11زذتتئه هْفبضرتتب زا تتطح اىنْيؽتتخ اى طثيتتخ فتتي اىقتتطُ  -6

1551. 
ٍجيتخ دزاة  –ثتبد اىطحبىتخ فتي اىسظتئض اىئؼت   بٍالٍح ٍِ اىَجزَع اىظيْي في ضئء مز -1

 .1554ؼئهب  
هت/ ٍجيتخ 1ً/ 5هجَبد اإلؼالٍيخ عي  إر بىيب في اىقطُ ٍئ ف اىجبثئرخ في ض ٍب ٍِ اى -1

 .1555اىقبهطح  –اىَؤضخ اىَظطي 
ً ٍجيتخ ارحتبز 1114هت// 565ضؼبىخ اىؽتي بُ طتالا اىتسرِ إىت  ثيتس رِ ٍيتل ثيتذ اىَقتسغ  -5

 .1556اىَؤضذيِ 
 .1551 –ٍجيخ ارحبز اىَؤضذيِ اىسطة ثبىقبهطح  –اىظطة ثيِ اىجيعّ ييِ  اىج بض  -11
 –ٍجيتتخ مييتتخ اآلزاة  –ً 11ؽتتي فتتي اىسظتتئض اىئؼتت   حزتت  ّهبرتتخ اىقتتطُ اىحطٍتتبُ اىنْ -11

 .1551جبٍسخ حيئاُ 
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 .1555دزاة حيئاُ  – يسخ اىط ً )اىَؽيَيِ( ثيِ اىقئى اإلؼالٍيخ  غيط اإلؼالٍيخ  -11
ٍجيتتخ اىزتتبضرد  –اآلثتتبض اىَسْئرتتخ ىحظتتبض عنتتب عيتت  اىجيشتتيِ اىظتتييجي  اإلؼتتالٍي  -11

 .1111 اىَؽزقجو 
 .1111طرجئضي اىؽبثع في زعٌ اىَؽيحيخ ثأؼجبّيب ٍجيخ دزاة اىَْيب ؼيبؼخ اىجبثب ج -14
 .1115ٍجيخ اىجَسيخ اىَظطرخ اىزبضرريخ  -ٍيْبء دربغ في اىؽيبؼخ اىََبىينيخ -15
اىَئ تتف اىؽيبؼتتي فتتي أىَبّيتتب  إر بىيتتب  أثتتطح عيتت  عال زهَتتب ثبىشتتط  اإلؼتتالٍي فتتي  -16

 .1115سخ حيئاُ ه/ ٍجيخ مييخ اآلزاة جب6ًٍ/11اىْظف اىثبّي ٍِ اىقطُ 
 ً( ضس اىالأرقئّيِ.111ضؼبىخ اىجبثب جطرجئضي اىثبىث ) -11

 شاء هللا م جحث اإلعداد الندوة إن1111مايى  المعهد الفرنسي للدراسات واآلثار الشرقية 
انكتممم    ابًعمممو 

 انمنشممممممممو   
 

  
اىسال بد اىؽيبؼتيخ ثتيِ ابٍجطاطئضرتخ اىط ٍبّيتخ اىَقسؼتخ  اىشتط  اإلؼتالٍي. اىقتبهطح  -1

1515. 
 .1111ّيبثخ حيت في عظط ؼالطيِ اىََبىيل جعءاُ اىقبهطح  -1
 .1111اىسال بد ثيِ اىس ىخ األرئثيخ  ابٍجطاطئضرخ اىط ٍبّيخ اىَقسؼخ اىقبهطح  -1
 .1111حيت في عهس ٍيئك ثْي أرئة اىقبهطح  -4
 زاض اىفنط اىسطثي اىقبهطح رحذ اى جع.   –اىشط  اإلؼالٍي ثيِ شقي اىطح   -5

انعممممم  خومسًمممو 

 خمممو   انمممب   
  

  
اىََينتتخ اىسطثيتتخ  –اىتتطغ  –إىتت  مييتتخ اىَسيَتتيِ  إعتتبضح ىيسَتتو فتتي ٍجتتبه اىزرظتتض  -1

 .1555 حز  رئّيخ  1554اىؽسئزرخ في اىَسح ٍِ رْبرط 
اىََينتخ اىسطثيتخ اىؽتسئزرخ ٍتِ  –ض يػ  ؽٌ اىسيئً ابجزَبعيخ ثنييتخ اىَسيَتيِ ثتبىطغ  -1

 .1555رئّيخ  – 1551ؼجزَجط 
 خ في اعساز ىئا ح  ؽٌ اىسيئً ابجزَبعيخ ثنييخ اىَسيَيِ ثبىطغ.اىَشبضم -1

  انم يمرا  رانندرا  انعهم ة انمتخصص سو سًو 
ثالثتيِ ٍتؤرًَطا  ّتس ح عيَيتخ ثبىجبٍستبد اىَظتطرخ  ارحتبز اىَتؤضذيِ اىَشبضمخ في حئاىي 

 1511فزطح ٍِ اىسطة ثبىقبهطح  اىجَسيخ اىَظطرخ اىزبضرريخ  اىَجيػ األعي  ىيثقبفخ في اى
 .1111 حز  عبً 
 عضو ة انجمع و  راندر  و  انعهم ة  سوبًعو 

 .ارحبز اىَؤضذيِ اىسطة ثبىقبهطح عضئ  -1
 عضئ  اىجَسيخ اىَظطرخ ىيسضاؼبد اىزبضرريخ ثبىقبهطح. -1
 دزاة اىَْيب. – ؽٌ اىزبضرد  –ض يػ رحطرط  عضئ  في ٍجيخ اىزبضرد  اىَؽزقجو  -1
 جبٍسخ اىَْيب. –آلزاة عضئ أؼطح رحطرط ٍجيخ مييخ ا -4
 ٍحنٌ  في اىس ضربد اىسيَيخ ثنييزي اآلزاة ثأؼيئط  جْئة اىئازي. -5
عضئ ثقب َخ اىَحنَتيِ فتي اىيجتبُ اىسيَيتخ اىسا َتخ ىةؼتبرصح  األؼتبرصح اىَؽتبعسرِ فتي  -6

 اىزبضرد ثبىَجيػ األعي  ىيجبٍسبد.
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 :اىطؼب و اىسيَيخ )اإلشطاف  اىَْب شخ( ثبًٍْب:
دزاة  –ضؼتتب و ٍبجؽتتزيط رحتتذ إشتتطافي اشتتطافًب متتبٍالً ثقؽتتٌ اىزتتبضرد رتتٌ إّجتتبظ ذَتتػ  -1

 اىَْيب.
 دزاة اىَْيب. –رٌ إّجبظ ضؼبىخ زمزئضاح رحذ إشطافي اشطافًب مبٍالً ثقؽٌ اىزبضرد  -1
اىَشبضمخ في ٍْب شخ حئاىي ذَؽخ  عشتطرِ ضؼتبىخ ٍبجؽتزيط  زمزتئضاح فتي جبٍستبد  -1

 -جبٍستخ اىَْيتب )دزاة  –اىسعرتع ثجتسح ٍظط  ثسض اىس ه اىسطثيخ )جبٍسخ اىَيتل عجتس 
 –ؼتئهب   –ثْي ؼتئرف  –حيئاُ  –ابؼنْسضرخ  –اىَْظئضح  –اىقبهطح  –زاض عيئً (
 عيِ شَػ(. –األظهط 

أؼتيئط  –ٍؽجو رحذ اإلشطاف عشط ضؼب و ٍبجؽزيط  زمزئضآ فتي جبٍستبد )اىَْيتب  -4
 ثْي ؼئرف(. –
 َيخ اىَزرظظخ.حنٌ ؼزيِ ثحثًب في ٍجبه اىزرظض في اىس ضربد اىسي -5

طحيتخ اىييؽتبّػ  اىسضاؼتبد اىسييتب ٍاىَقطضاد اىسضاؼيخ اىزتي  تبً ثزسضرؽتهب فتي  ربؼًسب:
 اىؽسئزرخ( –اىفيئً  –حيئاُ  –في جبٍسبد )اىَْيب 

 أ ض ثب اىسظئض اىئؼ  .ربضرد  -1
 حضبضح أ ض ثب اىسظئض اىئؼ  . -1
 ربضرد اىس ىخ اىجيعّ يخ. -1
 ربضرد ٍظط اىجيعّ يخ. -4
 د ثيِ اىشط   اى طة في اىسظئض اىئؼ   )اىحط ة اىظييجيخ(ربضرد اىسال ب -5
 ربضرد األرئثييِ  اىََبىيل. -6
 ّظئص   ثب   ربضرريخ ثبىي خ اإلّجييعرخ. -1
 ٍظبزض ربضرريخ )عظئض  ؼ   شط يخ غطثيخ(. -1
 ٍْهج ثحث ربضرد  ؼيظ. -5
 ثحث ر جيقي ربضرد  ؼيظ. -11

 اىس ضاد اىزسضرجيخ: عبشًطا:
 رَْيخ  سضاد أعضبء هيئخ اىزسضرػ(.ز ضح اىجئاّت اىقبّئّيخ )

 :اىْشبط اىطربزي  اىسيَي زاذو اىنييخ :حبزي عشط 
ب.  -1 ًٍ  ضربزح أؼط ثبىقؽٌ طييخ عشطرِ عب
اىَؽبهَخ في ر تئرط ىتئاّح اىقؽتٌ  اىنييتخ ٍتِ ذتاله اىَْب شتبد زاذتو  بعتبد ٍجتبىػ  -1

 اىقؽٌ  اىنييخ.
 1511ثبىنييخ في اىفزطح ٍِ )اىَؽبهَخ في أعَبه ابٍزحبّبد )اىَطا جخ  اىنْزط بد(  -1

 .1111 حز   1555عضًئا(. ثٌ ٍِ  – 1554 حز  
 .1116 حز   1111ض بؼخ مْزط بد فَِ اىفزطح ٍِ عبً  -4
 اىَؽبهَخ   ابشزطاك في ىجبُ جئزح اىزسييٌ. -5
 اىحظئه عي  شهبزاد رقسرط  رفئ  ٍِ اىنييخ عي  اآلزاء اىَزَيع. -6

 


