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 -المؤهالت العلمية:
 

مصر في عهد أشغال النسيج في : و موضوعها  ،سالميةالاراه في اآلثارحاصل على درجة الدكتو •
 ،مع توصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ،بمرتبة الشرف األولى ،أسرة محمد علي باشا

 جامعة القاهرة. ،كلية اآلثار ،م2003عام  ،وتداولها مع الجامعات األخرى
 

 ،بيوت القهوة وأدواتها في مصر : وموضوعها ،سالميةالا حاصل على درجة الماجستير في اآلثار •
مع  ،بتقدير عام ممتاز، ة فنيةريادراسة أث ،م19هـ |13م حتى نهاية القرن 16هـ |10من القرن 

كلية  ،م1998عام  ،وتداولها مع الجامعات األخرى ،التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة
 جامعه القاهرة. ،اآلثار

 

كلية  ،م1989للسنة الدراسية  ،عام جيدبتقدير، سالميةالا نس في اآلثارحاصل علي درجة الليسا •
 . جامعه القاهرة ،اآلثار

 

 .األثار اإلسالميةالتخصص العام:      
 

 .الفنون اإلسالميةالتخصص الدقيق:    
 
 

 التدرج الوظيفي:
 جامعة المنيا. ،داببكلية األ ،اإلسالميةأستاذ األثار  •

 جامعة المنيا.بكلية االداب،  ،ة المساعداستاذ األثار اإلسالمي •

 جامعة المنيا. ،بكلية األداب ،مدرس األثار اإلسالمية •

 المنيا.جامعة  ،بكلية األداب ،مدرس مساعد •
 

وكلية ، جامعة أسيوط  ،وكلية اآلداب ،جامعة المنيا ،المواد التي تم تدريسها بكلية اآلداب ❖
وكلية  ،لية اللغة العربية، جامعة األزهر بنينكو بنات، جامعة األزهر ،ات اإلنسانيةالدراس

 : جامعة عين شمس ،األداب
 

 الفنون اإلسالمية. .1

 العمارة اإلسالمية . .2
 .تاريخ الفن  .3

 المسكوكات اإلسالمية. .4
 القراءات األثرية  باللغة اإلنجليزية .5

 التصوير اإلسالمي . .6
في اآلثار  ،لتقارير األثريةوا ،بحاثوكيفية إعداد األ ،وأعمال السنة ،التدريبات الميدانية .7

 اإلسالمية.

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 األبحاث العلمية المنشورة:
رية فنية ادراسة اث، الخاص بالخديوي محمد توفيق ،فى مصر ،زى األستاذ األعظم للبناءين األحرار .1

 م.2013 ،جامعة جنوب الوادي ،بمجلة كلية األداب ،مقبول للنشر جديدة،
 

، ي ضوء بعض نماذج من تصاوير المخطوطات الدينيةف ،GROTESQUE كرسوم الجرو تس .2
، إصدار خاص، مجلة كلية األداب، جامعة طنطا،  عند المسلمين ، دراسة فنية جديدةوالتاريخية 

 م.2012
 

وبين خياله الفنى،  ،والتاريخية ،بين النصوص الدينية ،وابداعات  المصور المسلم، الحرية الفنية  .3
مجلة  دراسة فنية و رؤية نقدية جديدة ، ، تصاوير مخطوطات المسلمين تطبيقا علي نماذج مختارة من

 م . 2012 ،بسيناء  ،والفندقية،المعهد العالي للدراسات السياحية  ،الجمعية المصرية  للسياحة والفنادق
 

م دراسة فنية 1307هـ / 707للبيروني  ، فى مخطوط االثار الباقية عن القرون الخالية ،طقس العماد .4
، بين والتأثر ،بعنوان: التأثيرالمؤتمر الدولي الثالث،  ،والنقوش ،مجلة مركز الدراسات البردية ،نةمقار

 م.2012 الحضارات القديمة ،
 

في  ،للتصاوير الرمزية التى تمثل نبي ورسول اإلسالم محمد صل هللا عليه وسلم اضواء جديدة  .5
 ندلتاريخية ع،  واضوء مجموعة منتقاه من تصاوير المخطوطات الدينية

 م.2011بدولة ماليزيا  ،الدولي للتاريخ والحضارة اإلسالمية المسلمين، دراسة فنية حضارية، المؤتمر
 

 ،وتصاوير المخطوطات ،الفني علي بعض األواني الخزفية، وأثره  BAدراسة تحليلية لعنصر البا .6
 م 2008عدد خاص  ،جامعة المنيا ،كلية اآلداب ،والمستقبل ،مجلة التاريخ، عند المسلمين

 

، رؤية في فنون وأثار المسلمين ،علي الزخارف النباتية ، وأثرهادراسة لبعض األساطير القديمة .7
 م . 2005يوليو  57العدد ،جامعة المنيا  ،مجلة كلية اآلدابجديدة ، 

 

 ،دراسة لبعض الزخارف المجردة والهندسية المنفذة علي بعض فنون المسلمين  .8

يناير  ،جامعة المنيا،كلية اآلداب  ،والمستقبل ،مجلة التاريخ ، رؤية جديدة،ا الفنيةوأصوله ، وعمائرهم
 .م 2007

 

المنفذة علي بعض فنون  ،شكال الخرافية، واالعلي زخارف الكائنات الحية، اثر األساطير اإلغريقية  .9
 م. 2006ير ينا 19العدد  ،جامعة حلوان ،مجلة كلية اآلدابسة جديدة، درا ،المسلمين التطبيقية

 

 ،جامعة المنيا، مجلة كلية االداب ، دراسة اثرية فنية،كرسي عرش محمد على باشا .10

 .2005 ،58العدد 
 

 ،محفوظ بالمتحف الخاص ،في ضوء مفرش من النسيج ،دراسة جديدة لبعض تصاوير آل عثمان .11
لكتاب ، ايوطجامعة أس ،مجلة كلية اآلداب، ينشر ألول مرة ، دراسة اثارية فنية  ،بقصر المنيل

والحضارة  ،تحت عنوان : دراسات وبحوث في اآلثار،للمرحوم الدكتور محمد غيطاس  ،التذكاري
 .م 2004 الفنون اإلسالمية ، دار الوفاء اإلسالمية ، الكتاب الثاني ، 

 
 

 

 الكتب العلمية المؤلفة:

 م. 2018 الفنون الفاطمية وااليوبية في مصر والشام و زخارفها المنفذة عليها، 1  
 م.2018المملوكي في مصر و الشام،  نصوص و قراءات اثارية فن فنون العصر 2   

 م.2016الفن الرومانسكي في اقاليم اوروبا، دراسة في العمارة و الفنون الزخرفية،  3   

 م.2016نصوص و قراءات اثارية في فنون وعمارة العصر المملوكي في مصر و الشام،  4   



 م.  2016م، الطبعة الثانية، 19مارة و فنون مصر في القرن بحوث في ع 5   

 مدارس تصاوير المخطوطات االسالمية في ضوء المدرسة االيرانية، و المدرسة المغولية الهندية،  6   

  م.  2015و المدرسة التركية العثمانية،       

 م.2009مارية، و الزخرفية، اثار بالد المغرب و االندلس، دراسة في التخطيط والعناصر المع 7   

 م.2007مصور،  –انجليزي  –معجم المصطلحات االثارية و الفنية، عربي  8   

 م.2005لمحة عامة عن الفن االوروبي واثره علي فنون و عمارة المسلمين،  9   

 م.   2004دراسات في منهجية البحث االثاري، القاهرة،  10 

   
 

 -اللجان العلمية المشارك بها:

 ،  اللجنة العلمية لشئون الدراسات العليا و البحوث العلمية، كلية االداب، جامعة المنيا 1       

   م.2018          

 ، جامعة المنيا، اللجنة العلمية للحفاظ علي شئون البيئة و المجتمع، كلية االداب 2       

 م.2017          

 الستاذ الدكتور وزير االثار لمراجعة بطاقات اللجنة العلمية المشكلة من السيد ا 3       

 م. 2017م الي 2016العرض و الجرافيك، بمتحف الفن االسالمي بالقاهرة،           
 

 اللجنة العلمية العداد المعامل الالزمة لتدريب الطالب و الباحثين، كلية االداب، جامعة المنيا، 4       
 م.  2015          
 م.2014م و 2013لعلمية لشئون الطالب و التدريس، كاية االداب، جامعة المنيا، اللجنة ا 5       

 
 

 -الهيئات العلمية المشترك بها:
 

 الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. .1
 

 مركز الدراسات والبحوث األثرية جامعة المنيا. .2
 

 

 
 

 -المؤتمرات العلمية المشارك بها:
 أوال المؤتمرات الدولية:

 مؤتمر الدولي للمخطوطات االسالمية، اكاديمية الدراسات االسالمية، ماليزيا، ال 1     

 م.2017        

 المؤتمر الدولي للتراث الحضاري بين تحديات الحاضر و افاق المستقبل، كلية االداب، 2      

  م.2013جامعة المنيا، جمهورية مصر العربية،          

 بمركز الدراسات البردية و النقوش، جامعة  –بر العصور مصر ع –المؤتمر الدولي  3      

 م.2013عين شمس، جمهورية مصر العربية،          
 

 بمركز الدراسات البردية و النقوش، –الحضارات القديمة بين التاثير و التاثر  –المؤتمر الدولي  4       

 م.2012جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية،           
 

 قسم التاريخ و الحضارة باكاديمية الدراسات –للتاريخ و الحضارة االسالمية  –المؤتمر الدولي  5       



 م.2011االسالمية، جامعة مااليا، ماليزيا،           

 

 

 

 المؤتمرات المحلية: -ثانيا:
 

 ،يةوالدراسات التاريخ ،ومركز البحوث ،بالمعهد الفرنسي لآلثار ،مؤتمر) التاريخ والفنون ( .1
 م . 2007 ،بجامعة القاهرة

 
 

  تداب للتدريس خارج جامعة المنيا:اإلن
 م,2016م الي 2015 –نظام التعليم المفتوح  –جامعة عين شمس كلية األداب  •

 

 

عوام إنتداب لجامعة األزهر الشريف كلية الدرسات اإلنسانية قسم الوثائق والمكتبات )بنات( لأل •

  م.2017م حتى   2008الدراسية من 
 

 

 م. 2013،  2012إنتداب لكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا  •
 

 م.2018م، 2017م، 2007م ، 2006نادق جامعة المنيا بكلية السياحة والف إنتداب •
 

 ، 2006 ،2005إنتداب لجامعة أسيوط كلية األداب قسم األثار لألعوام الدراسية  •

 م. 2007 
 

 2008لألعوام الدراسية  ،والحضارة ،قسم التاريخ ،)بنين( ،ةكلية اللغة العربي إنتداب لجامعة األزهر، •

 م 2011م حتى 

 
 

 الرسائل العلمية:
 

) معهد البحوث والدراسات  ،بالقاهرة ،رسائل علمية تم مناقشتها بجامعة الدول العربية •

ليسكو ،  اوالعلوم ،والثقافة ،التابع للمنظمة العربية للتربية ،بالقاهرة ،العربية

ALECSO ). 

قي ضوء المخطوطات المحفوظة في بعض  ،والصفوي ،في العصرين التيموري ،فن التجليد .1
 ،رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية ، دراسة فنية مقارنه ،المكتبات العراقية

  .شامناق ربية، اليسكو، جامعة الدول الع ،والعلوم ،والثقافة ،التابع للمنظمة العربية للتربية ،بالقاهرة
رسالة ماجستير، معهد   ، دراسة فنية،وتصويرها ،في المخطوطات العربية ،والفنية ،القيم الجمالية .2

اليسكو،  ،والعلوم ،والثقافة ،للتربية ،التابع للمنظمة العربية ،والدراسات العربية بالقاهرة ،البحوث
  .مناقشا ، جامعة الدول العربية

 

 :جامعة حلوان ،ألداببكلية ا ،مناقشتها ترسائل علمية تم •

، رية فنيةادراسة أث ،في ضوء تصاوير المخطوطات التيمورية ،وزخارف السجاجيد ،رسوم .1
  .مناقشا  ، جامعة حلوان ،اآلداب رسالة ماجستير، كلية

ير، رسالة ماجست، بالمطرية، دراسة فنية ،بقصر األميرة شيوه كار ،والمنحوتات ،التصاوير .2
  .مناقشا ، جامعة حلوان ،بكلية اآلداب

في القرن التاسع  ،بمدينة القاهرة ،والفنون التطبيقية ،علي العمائر ،التركي ،الطراز الرومي .3
  .مناقشا   ،كلية اآلداب، جامعة حلوان، رسالة ماجستير ، رية فنيةادراسة أث ، عشر للميالد



سالة ر ،ثارية وثائقيةدراسة آ ،في عصر أسرة محمد علي ،بحي الحلمية ،الدور السكنية .4

  .مناقشا   ،ستيرماج

 

 م ، رسالة 20م و 19الجديدة في القاهرة و االسكندرية خالل القرنين العمارة الكالسيكية   .5

 ماجستير، كلية االداب، جامعة حلوان.  

ازياء و حلي المراة في العصر المغولي الهندي، دراسة اثارية فنية، رسالة ماجستير، كلية  .6

 ا.االداب، جامعة حلوان، مناقش

 التحف الفنية القبطية المكتشفة بواحة الداخلة، دراسة اثارية فنية، رسالة دكتوراة، كلية االداب ، .7

 جامعة حلوان، مناقشا

 علي فنون كوريا و اليابان، دراسة اثارية فنية ، رسالة الفنون االسالمية في الصين و تاثيرها   8         

 عة حلوان. دكتوراة، كلية االداب ، جام             

 

 :جامعة حلوان ،بكلية األداب ،وتم مناقشتها ،تحت إشرافي ،رسائل علمية •
في ضوء مخطوط  ، والتحف التطبيقية ،مع التطبيق علي اآلثار ، وحساب االبقطي ، دراسة التقويم

 ،جامعة حلوان  ،تير ، .كلية اآلدابأو كتاب التواريخ البن الراهب، رسالة ماجس ، الكرمة المقدسة
 .مشرف مشارك

 
 

 :جامعة طنطا  ،بكلية األداب ،تمت مناقشتها ،علميةرسائل  •

رسالة ، والتاسع عشر للميالد ،خالل القرنين الثامن عشر ،بمصر ،مدارس تصوير األيقونات .1

 .مناقشا، جامعة طنطا ،وراة، كلية اآلدابدكت
 

كلية  ، الة ماجستيرمعمارية، رس ،ريةادراسة أث  بالقاهرة، ،عمائر السلطان فرج بن برقوق .2

 .مناقشا، طنطا جامعة ،اآلداب
 

م : 1867هـ / 1338هـ : 1284) ، معمارية ،دراسة آثارية جامع الفتح الملكي بعابدين،  .3

 ، مناقشا .ستيرسالة ماجر ،م (1920

 

الرسوم و التصاوير الجدارية باديرة و كنائس محافظ المنيا منذ الفتح االسالمي و حتي نهاية  .4

 ثماني رسالة ماجستير كلية االداب جامعة طنطا .العصر الع

 

دراسة   -الفيوم و بني سويف و المنيا  –محافظات شمال الصعيد اشغال الخشب في عمائر  .5

 اثارية فنية، رسالة ماجستير، كلية االداب جامعة طنطا.

 

 المساجد الباقية بمحافظتي الفيوم و بني سويف، دراسة معمارية، رسالة ماجستير، كلية .6

 االداب جامعة طنطا.

 
 

 ،قسم الوثائق ،جامعة األزهر ،بكلية الدراسات األنسانية ،رسائل علمية تمت مناقشتها •

 و كلية اللغة العربية قسم التاريخ و الحضارة :والمكتبات 

 

 اساليب اختزانها و استرجاعها و حاضرها  –وثائق منطقة اثار اسوان و النوبة  1

 ستير.و مستقبلها، رسالة ماج    
 



 صناعة المنسوجات في بغداد و القاهرة و قرطبة في القرن الرابع الهجري 2

 دراسة حضارية مقارنة، رسالة ماجستير.   

 
 

 
 

 :جامعة المنيا ،والفنادق ،بكلية السياحة  وتمت مناقشتها ،رسائل علمية تحت إشرافي  •
 

 رسالة ماجستير، كلية، فاطميفي العصر ال ،في مصر ،وتأثيره علي الحياة االجتماعية ،القضاء .1
  .مشارك إشراف  ،جامعة المنيا ،والفنادق ،السياحة

 

 ،رية فنيةاسه أثادر ،المحفوظة بمتحف قصر عابدين ،والمعدنية ،والخزفية ،األواني الزجاجية .2
 رك.مشرف مشا ،جامعة المنيا ،والفنادق ،السياحة كلية ،رسالة ماجستير

 

 

 

 
 

 :جامعة أسيوط  ،بكلية األداب ،تمت مناقشتها ،رسائل علمية •
 

كلية  ، دراسة مقارنة، في مدرسة التصوير العثمانية ،الفنية اوأعمالهم ،ولوني ،عثمان .1

 . مناقشا ،جامعة أسيوطداب، األ
 

 فنية، دراسة آثارية ، متحف النوبةالمحفوظة في  ،وأشغال النسيج ،التحف الخزفية .2

  .مناقشا   جامعة أسيوط،  ،لية األدابك

 تصاوير مدرسة راجبوت وتاثير المدرسة المغولية الهندية و التاثيرات المحلية عليها  3              

  دراسة اثارية فنية، رسالة دكتوراة، كلية االداب جامعة اسيوط.                  

 ر، كلية االداب رسوم العمامة في مدارس التصوير االسالمية و طرزها الفنية، رسالة ماجستي 4               

 جامعة اسيوط.                  

 اشغال المعادن االسالمية في ضوء مجموعة فنية جديدة، دراسة اثارية فنية، رسالة 5               

 ماجستير، كلية االداب، جامعة اسيوط.                   

 
 

 :وطجامعة أسي ،بكلية األداب ،وتمت إجازتها ،رسائل علمية تحت إشرافي •
 

 13القرن حتي نهاية  ،وعمائرهم ،علي فنون المسلمين ،علي الزخارف المنفذة،اثر األساطير القديمة
 ، مشرف مشارك.جامعة أسيوط ،ستير، كلية اآلدابرسالة ماجدراسة فنية حضارية، م,  19هـ / 

 
 

 جامعة القاهرة : ،بكلية األثار ،وتمت إجازتها ،رسائل علمية تحت إشرافي •
 

، جامعة كلية اآلثار ،رسالة دكتوراة ،ريه معماريةادراسة أث ،في غرب األناضول ،لبكواتعمائر ا
 ، مشرف مشارك.القاهرة

 

 جامعة القاهرة : ،و إجازتها بكلية األثار ،رسائل علمية تمت مناقشتها •
 

جامعة  ،كلية األثار ،ستير, رسالة ماجبقصر األمير محمد علي الصغير ، في متحف المنيل ،أشغال الرخام (1
 ، مناقشا.القاهرة

 



م (، المحفوظة بمتاحف مدينة طشقند  19، 18/  ـه 13، 12)  خالل القرنين ،تحف أسيا الوسطي الخشبية (2
 ، مناقشا.جامعة القاهرة ،.كلية اآلثار،رسالة ماجستير ،، دراسة اثارية فنية مقارنة 

 

في ضوء مجموعات  ، واإلسكندرية ، ةالمحفوظة بمتاحف القاهر ،الفنية، مقتنيات األمير يوسف كمال  (3
 ، مناقشا.جامعة القاهرة ،دراسة اثارية فنية، رسالة دكتوراة ، كلية اآلثار ،جديدة لم تنشر

 

 ،رسالة دكتوراة  ،رية فنيةادراسة أث ، بآسيا الوسطي  ،وبخارا ، المحفوظة بمتاحف خوقند ،أشغال المعادن (4

 ، مناقشا.جامعة القاهرة ،كلية األثار

 

 الهجري حتي نهاية القرن  10سوم االزياء و طرزها في تصاوير المخطوطات العثمانية من القرن ر (5

 الهجري، دراسة اثارية فنية، رسالة دكتوراة، كلية االثار ، جامعة القاهرة. 13        

 ة، رسالةالهجري في ضوء المخطوطات المصور 8االحوال الفنية في اواخر العصر االيلخاني في القرن  6     

 ماجستير، كلية االثار ، جامعة القاهرة.        

 دراسة فنية لتصاوير البوم محفوظ بدار الكتب المصرية ، دراسة فنية، رسالة ماجستير، كلية االثار جامعة 8     

 القاهرة.        

 ير، كلية االثار، جامعة دراسة فنية لمحاريب العمارة الدينية بالهند، دراسة اثارية فنية، رسالة ماجست 9     

 القاهرة.         

 
 

 -:منيا بكلية األداب جامعة ال علمية تحت إشرافى وتنت مناقشتها رسائل •
هـ( 1274 - ـه932)، في تتصاوير مخطوطات المدرسة المغولية الهندية ،مناظر التصوف .1

 المنيا،  مشرفا  . جامعة ،كلية األداب ،رسالة ماجيستير ،رية فنيةادراسة أث ، م(1858 – 1526)
 

، رسالة رية فنيةادراسة اث، بكنائس أديرة البحر األحمر ، والتصاوير الجدارية ،الرسوم .2
 رفا . مش  ،جامعة المنيا ،كلية األداب ،ستيرماج

 

رية ادراسة أث ، والهندية ، والتركية ،في مدارس التصوير اإليرانية ، والشراء ، مناظر البيع .3
 ، مشرفا.جامعة المنيا ،كلية األداب ،ستيرج، رسالة مافنية مقارنة

 

، والمدرسة التركية العثمانية ،في مدارس التصوير اإليرانية ، والعقاب ،رسوم مناظر الثواب .4
 ، مشرفا.جامعة المنيا ،كلية األداب ،ستير، رسالة ماجرية فنية مقارنةادراسة أث

 

رية ادراسة اث ، (م1687-1490/هـ1098-895) ، في منطقة الدكن بالهند ، التحف المعدنية .5
  ، مشرفا.جامعة المنيا ،كلية األداب ،ستير، رسالة ماجفنية

 

دراسة ، علي التحف التطبيقية العثمانية ،من شرق العالم اإلسالمي ،التأثيرات الفنية الوافدة .6
 مشرفا. ،جامعة المنيا ،كلية األداب ،ستير، رسالة ماجرية فنيةااث

 

 ،والمغولية الهندية ،والتركية ،في مدارس التصوير اإليرانية ، نرييوش ،تصاوير قصة خسرو .7
 ، مشرفا.جامعة المنيا ،كلية األداب ،ستيررسالة ماج ،رية فنية مقارنةادراسة أث

 

 ،علي مدرسة التصوير المغولية الهندية ،أثر األساطير الهندية .8
 ، مشرفا.المنيا جامعة ،كلية األداب ،ستيررسالة ماج ،م(1858هـ/1256:م1526/هـ936)

 

رسالة  ،رية فنيةادراسة أث،  في عصر النهضة ،علي التصوير اإليطالي ،ر القبطييأثر التصو .9
 ، مشرفا.جامعة المنيا،كلية األداب  ،ستيرماج

 

دراسة  ية،الهندوالمغولية  ،والتركية ، س اإليرانيةفي ضوء تصاوير المدار ،كراسي العرش .10
 ، مشرفا.جامعة المنيا ،كلية األداب ،تيرسرسالة ماج ،رية فنية مقارنةاأث

 

 ،نفي مصر منذ عهد الفاطمي ،علي الفنون الزخرفية اإلسالمية ،تأثير الفن المصري القديم .11
رسالة  ،رية فنيةادراسة أث ،( م1952-968هـ/1372-358 ) ،وحتى عصر األسرة العلوية

 ، مشرفا.جامعة المنيا، كلية األداب، دكتوراة 
 



م(، 1925-1779هـ/1343-1193، من خالل مخطوطات المدرسة القاجارية، )تصاوير المرأة .12
 دراسة أثارية فنية، رسالة دكتوارة ، كلية األداب، جامعة المنيا، مشرفا.

المناظر الجنائزية، في مدارس التصوير اإليرانية، والتركية، في العصر اإلسالمي، دراسة  .13
 ة ماجستير ، كلية اآلداب، جامعة المنيا، مشرفا.مقارنه لألساليب، و التكوينات الفنية , رسال
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