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 أواًل : البيانات الشخصية لمباحث 

 جمال صفوت سيد حسناالسم / 
 كمية اآلداب جامعة المنياية المساعد إلسالما والحضارةاآلثار  أستاذالوظيفة /

 مدير مركز البحوث والدراسات األثرية بالجامعة
  12/22/2976   / تاريخ الميالد

 جمهورية مصر العربية / محافظة المنيا  / قرية طهنا الجبل   لميالد /جهة ا
 متزوج ويعول / الحالة االجتماعية 

/ موبايوول  جمهوريووة مصوور العربيووة  –قسووم اآلثووار –كميووة اآلداب  –جامعووة المنيووا عنوووان المراسوومة /  

 00705700502666ــــــــــــــ 55527666007050

d@yahoo.comgamalsafwatsaye \Mail -E 
@mu.edu.eg7052gamal             

 المؤهالت العممية لمباحث : ثانياً : 
بتقودير عوام ج جيود جودًا ج م 2998عوام جامعوة المنيوا حاصل عمي ليسانس اآلثار من كمية اآلداب  -2

 بترتيب األول عمي الكمية 
 بتقدير جمرضيجم 2999عام تمهيدي ماجستير من كمية اآلثار جامعة القاهرة مي عحاصل  -1
م فوي 1003اإلسالمية من جامعوة القواهرة عوام  والحضارةحاصل عمي درجة الماجستير في اآلثار  -3

ج بتقوودير  الوسووطي حتووا نهايووة العصوور العثموواني   العناصوور المعماريووة والزخرفيووة بمسوواجد موضوووع  
  توصية بطبع الرسالة عمي نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات مع الج ممتاز 

فوي موضووع ج العمواار الدينيوة فوي  م1009حاصل عمي درجة الودكتورا   مون جامعوة القواهرة عوام  -4
بمرتبة الشرف األولوي موع التوصوية بطبوع الرسوالة عموي    البكواتاإلمارات غرب األناضول إبان عصر 

 بين الجامعات نفقة الجامعة وتداولها 
 م1024اإلسالمية عام  والحضارة اآلثارمساعد في  أستاذحصل عمي درجة  -5

 ثالثًا : التدرج الوظيفي لمباحث : 
 / 22/  10باحووث فووي اآلثووار اإلسووالمية بكميووة اآلداب جامعووة المنيووا خووالل الفتوورة موون    -2

  2999 / 22/  23حتا   2998
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حتوا   2999 / 22/  24لمنيا خالل الفترة من   معيد بقسم اآلثار بكمية اآلداب جامعة ا -1
30  /3 / 1003  

 / 3/  32موودرس مسوواعد بقسووم اآلثووار بكميووة اآلداب جامعووة المنيووا خووالل الفتوورة موون    -3
  1009 / 20/  16حتا   1003

 1009 / 20/  17موودرس بقسووم اآلثووار بكميووة اآلداب جامعووة المنيووا خووالل الفتوورة موون    -4
  1024 / 20/  16حتا  

 / 20/  17سووتاذ مسوواعد بقسووم اآلثووار بكميووة اآلداب جامعووة المنيووا خووالل الفتوورة موون   أ -5
 وحتا تاريخه . 1024

   لمباحثالمهمات العممية الخارجية رابعًا : 
 سافر الباحث في العديد من المهمات العلمية للدول األوربية منها علي سبيل المثال :

بجامعة التاسع من سبتمبر بأزمير  أصول الدين   سافر الباحث في مهمة عممية لكمية اإللهيات -2
 م 1008-1007بتركيا لمدة عام من 

سافر الباحث في مهمة عممية إلي جامعة مرمرة كمية اإللهيات  أصول الدين  قسم تاريخ الفن   -1
 م 15/9/2310إلي  6-15خالل الفترة من تركيا   -بإستانبول

ت المصرية إلي جامعة كمبولوتنسي بمدريد سافر الباحث في مهمة عممية عمي نفقة البعثا -3
 م 1024/1025لمدة ستة أشهر خالل العام الدراسي بأسبانيا 

 المؤتمرات العممية التي شارك فيها الباحث خامسًا : 
 منها عمي سبيل المثال :دخل الوطن وخارجه شارك الباحث في العديد من المؤتمرات الدولية  
النهضوة العمميوة الوذي عقود بدولووة اإلموارات العربيوة المتحودة فووي  موؤتمر أثور الوقوف اإلسوالمي فووي -2

 م1022مايو  20-8رحاب جامعة الشارقة كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية في الفترة من 
 م1022مارس   16-14مؤتمر كميات اآلداب آفاق جديدة الذي عقد في رحاب جامعة الفيوم  -1
تاب سوياحت ناموه أوليوا جمبوي ج المنعقود فوي جامعوة آل البيوت مؤتمر جصورة العالم اإلسالمي في ك -3

 م1022ديسمبر  8-7بالمممكة األردنية الهاشمية  خالل الفترة من 
لقسووم اآلثووار تحووت عنوووان أضوووا  جديوودة فووي ضووو  االكتشووافات األثريووة األول المووؤتمر العممووي  -4

 م1021أبريل الحديثة المنعقد في رحاب كمية اآلداب جامعة المنيا خالل شهر 
المؤتمر الودولي األول التوراث الحضواري بوين تحوديات الحاضور وأفواق المسوتقبل المنعقود فوي رحواب  -5

 م 1023نوفمبر  16-14جامعة المنيا خالل الفترة من 
المؤتمر الدولي األول لآلثار اإلسالمية في المشرق اإلسالمي المنعقد بكميوة اآلثوار جامعوة القواهرة  -6

 م 1023ديسمبر  22-8ن خالل الفترة م
النوودوة الدوليووة ج التووراث العمرانووي العثموواني فووي بووالد الشووام المنعقوود بالجامعووة اإلسووالمية العالميووة  -7

موارس  5-3موع منظموة إرسويكا خوالل الفتورة مون  باالشوتراككمية العمارة والفنون اإلسالمية  –باألردن 
 م1024



د العوورب والمسووممين المنعقوود بجامعووة الشووارقة خووالل المووؤتمر الوودولي الثوواني فووي توواريخ العموووم عنوو -8
 م 1024ديسمبر  22-8الفترة من 

بدولووة اإلمووارات العربيووة المتحوودة فووي  تطوووير البحووث العممووي فووي التعموويم العووالي  المووؤتمر الوودولي  -9
 م1028 أكتوبر 21-8جامعة الشارقة في الفترة من 

 حافل الدولية : شهادات التقدير والتكريم لمباحث من المسادسا 
جامعوة الشوارقة بدولوة اإلموارات  من كمية الشوريعة والدراسوات اإلسوالميةشهادة تقدير وتكريم  -2

 لممساهمة في نجاح مؤتمر أثر الوقف اإلسالمي في النهضة العمميةالعربية المتحدة 
لممسواهمة فوي نجواح شهادة تقدير وتكريم من جامعة آل البيت بالمممكة األردنيوة الهاشومية   -1

 الندوة الدولية صورة العالم اإلسالمي في كتاب سياحت نامه أوليا جمبي ج
شووهادة تقوودير وتكووريم موون مركووز األبحووواث لمتوواريخ والفنووون والثقافووة اإلسووالمية بإسوووتانبول  -3

صورة العالم اإلسوالمي فوي كتواب سوياحت ناموه  لممساهمة في نجاح الندوة الدولية   إرسيكا 
 أوليا جمبي ج

تكووريم موون كميووة اآلثووار جامعووة القوواهرة لممسوواهمة فووي نجوواح المووؤتمر الوودولي شووهادة تقوودير و  -4
 األول لآلثار اإلسالمية في المشرق اإلسالمي 

شوووهادة تقووودير وتكوووريم مووون كميوووة العموووارة والفنوووون اإلسوووالمية بالجامعوووة اإلسوووالمية العالميوووة  -5
 في بالد الشامباألردن لممساهمة في نجاح الندوة الدولية التراث العمراني العثماني 

شووهادة تقوودير وتكووريم موون كميووة اآلداب جامعووة الفيوووم لممسوواهمة فووي نجوواح المووؤتمر الوودولي  -6
 كميات اآلداب آفاق جديدة

 شهادة تقدير وتكريم من كمية اآلداب جامعة المنيا بمناسبة الحصول عمي درجة الماجستير  -7
 لحصول عمي درجة الماجستير شهادة تقدير وتكريم من كمية اآلثار جامعة القاهرة بمناسبة ا -8
شووهادة تقوودير وتكووريم موون قسووم اآلثووار بكميووة اآلداب جامعووة المنيووا بمناسووبة الحصووول عمووي  -9

 درجة الدكتورا  
 شهادة تقدير وتكريم من كمية اآلداب جامعة المنيا بمناسبة الترقية إلي درجة أستاذ مساعد -20
لعربية المتحدة لممساهمة فوي نجواح شهادة تقدير وتكريم من جامعة الشارقة بدولة اإلمارات ا -22

 المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العموم عند العرب والمسممين
 األبحاث المنشورة لمباحث سابعًا : 

أثوور الوقووف فووي تطووور الحيوواة العمميووة بخسوويا الصووررت خووالل عصوور اإلمووارات التركمانيووة والعصوور  -2
ة العمميووة الووذي عقوود بدولووة اإلمووارات العربيووة أثوور الوقووف اإلسووالمي فووي النهضوو بمؤؤمرمرالعثموواني نشوور 

مووايو  20-8المتحوودة فووي رحوواب جامعووة الشووارقة كميووة الشووريعة والدراسووات اإلسووالمية فووي الفتوورة موون 
 م1022

جووامع محمووود بووك بمدينووة قصووطموني بشوومال األناضووول نشوور ضوومن مووؤتمر كميووات اآلداب آفوواق  - 1
 م1022مارس   16-14جديدة الذي عقد في رحاب جامعة الفيوم 



جوامع بني جانودار دراسوة أثريوة معماريوة نشور خواص ضومن الموؤتمر العمموي لقسوم اآلثوار تحوت  -3 
عنوووان أضوووا  جديوودة فووي ضووو  االكتشووافات األثريووة الحديثووة المنعقوود فووي رحوواب كميووة اآلداب جامعووة 

 م1021المنيا خالل شهر أبريل 
شر لتسعة شواهد قبور جديدة نشور خواص ضومن دراسة ون –شواهد قبور آل سمطان باشا بالمنيا  -4

المؤتمر العممي لقسم اآلثار تحت عنوان أضووا  جديودة فوي ضوو  االكتشوافات األثريوة الحديثوة المنعقود 
 م1021في رحاب كمية اآلداب جامعة المنيا خالل شهر أبريل 

ضو  مشاهدات الرحالة أوليا جمبي  نشر ضمن مؤتمر جصورة العوالم جوامع أسرة بني رمضان في  -5
اإلسالمي في كتاب سياحت نامه أوليا جمبي ج المنعقد في جامعة آل البيت بالمممكة األردنية الهاشومية  

 م1022ديسمبر  8-7خالل الفترة من 
ر بوالمؤتمر الودولي جامع عال  الدين بك في سينوب في ضو  رحمة ابن بطوطة والواقع  قيود النشو -6

-8األول لآلثار اإلسالمية في المشرق اإلسالمي المنعقد بكمية اآلثار جامعة القواهرة خوالل الفتورة مون 
 م 1023ديسمبر  22
الجامع العثماني وأثر  في التخطيط والعناصر المعمارية والزخرفية لوبعض الجواموع الشوامية تطبيقوًا  -7

ل الندوة الدولية ج التوراث العمرانوي العثمواني فوي بوالد الشوام عمي مدينتي حمب ودمشق نشر ضمن أعما
كميوة العموارة والفنوون اإلسوالمية باالشوتراك موع منظموة  –المنعقد بالجامعة اإلسالمية العالميوة بواألردن 

 م1024مارس  5-3إرسيكا خالل الفترة من 
قيوود النشوور ضوومن أعمووال ة المحافوول األثريووة الباقيووة فووي آسوويا الصووررت دراسووة أثريووة فنيووة مقارنوو  -8

المؤتمر الدولي الثاني في تاريخ العموم عند العرب والمسممين المنعقد بجامعة الشارقة خالل الفتورة مون 
 م 1024ديسمبر  8-22
الفنون اإلسالمية في أسيا الصرري فوي ضوو  رحموة بون بطوطوة قيود النشور ضومن أعموال الموؤتمر  -9

 22-8لعرب والمسممين المنعقد بجامعة الشارقة خوالل الفتورة مون الدولي الثاني في تاريخ العموم عند ا
 م 1024ديسمبر 

العماار الدينيوة الباقيوة بجنووب األناضوول مون عصور إموارة بنوي حميود ج دراسوة أثريوة معماريوة    -20
نشوور ضوومن العوودد األول لمجمووة البحوووث والدراسووات األثريووة التووي تصوودر عوون مركووز البحوووث والدراسووات 

 م1027ديسمبر   -امعة المنيااألثرية ج
أضوووا  جديوودة عمووي توواريخ أموورا  بنووي أيوودين فووي ضووو  المسووكوكات   نشوور ضوومن العوودد األول  -22

  -لمجمووة البحوووث والدراسووات األثريووة التووي تصوودر عوون مركووز البحوووث والدراسووات األثريووة جامعووة المنيووا
 م1027ديسمبر 

رات التركمانيووة ج دراسووة أثريووة معماريووةج بحووث العموواار الجناازيووة باألناضووول إبووان عصوور اإلمووا -21
 م 1028يوليو  63جامعة المنيا العدد  كمية اآلداب -منشور بمجمة التاريخ والمستقبل

م جدراسووة أثريووة فنيووة 25-24هووو/ 9-8خووالل القوورنين األناضووول األثريووة الباقيووة بعموواار المنووابر  -31
 م1028يناير  –جامعة المنيا  –اإلنسانية بحث منشور بمجمة كمية اآلداب والعموم  –تحميميةج 



 لمباحث :وقيد النشر الكتب المنشورة  –ثامنًا 
 1009سالمي المبكر  المدرسة العربية   جامعة المنيا التصوير اإل -2
 1020عمارة المشرق اإلسالمي ج الكتاب األولج جامعة المنيا  -1
 1022عمارة المشرق اإلسالمي ج الكتاب الثانيج -3
 م1021ارية والزخرفية بعماار األناضول إبان عصر اإلمارات التركمانية ج العناصر المعم -4
 م1026المبادئ والنصوص .  –المرة التركية  -5
 التخطيط المعماري لعماار األناضول إبان عصر اإلمارات التركمانية ج قيد النشرج -6
 الكميات المعمارية  باألناضول إبان عصر اإلمارات التركمانية ج قيد النشرج -7
سووا  مرحموة الميسوانس أو الدراسوات العميوا أو ام الباحث بتدريس العديد مون المقوررات الدراسوية ق 

   منهابرنامج التعميم المفتوح 
 الحضارة اإلسالمية  -
 اإلسالمية  اآلثار -
 العمارة اإلسالمية  -
 عمارة المشرق اإلسالمي -
 عمارة المررب واألندلس  -
 عمم الحفاار  -
 فن المتاحف  -
 التصوير اإلسالمي المبكر  -
 العمارة العثمانية  -

 الفنون اإلسالمية -   
 مدخل لعمم اآلثار -   
 المرة التركية  -   

 : التي أشرف عميها الباحثرساال الماجستير تاسعًا : 
فووي باألناضووول دراسووة بعنوووان ج أولووو جووامع عبوود الموونعم عمووي فووايز رسووالة الماجسووتير لمباحووث  -2

 م1025 معماري جالتخطيط ال
األناضووول إبووان رورب بعنووان ج العموواار الجناازيووة بمحموود يحووي  محمود   رسوالة الماجسووتير لمباحووث -1

 م1025دراسة وصفية تحميميةج جاإلمارات التركمانية عصر 
رسوووم منوواظر الثووواب والعقوواب فووي  إيمووان محموود عبوود الكووريم بعنوووان ج رسووالة الماجسووتير لمباحووث -3

 م1025دراسة آثارية فنية مقارنةجج   إليرانية والمدرسة التركية العثمانية مدارس التصوير ا
األزيوا  فووي عصور األشووترخانيين والمنريوت فووي ج   أشورف غريووبصووفا   رسوالة الماجسووتير لمباحوث -4

 م1025ج ضو  متاحف أوزباكستان ج دراسة آثارية مقارنة



فنية الوافودة مون شورق العوالم اإلسوالمي عموي التأثيرات المحمود خيري ج  رسالة الماجستير لمباحث -5
 م1025دراسة أثرية فنية  جالعثمانية التطبيقية التحف

عبود الورحمن خميول ج كراسوي العورش فوي ضوو  تصواوير المودارس إيهواب  رسالة الماجستير لمباحث -6
 م1025اإليرانية والتركية والمرولية والهندية ج دراسة آثارية فنية 

لمباحث  مصطفي إسماعيل توني بعنوان ج منوابر القواهرة فوي عصور أسورة محمود  رسالة الماجستير -7
 م1025م ج دراسة آثارية فنية ج2951 -2805هو: 2372-2110عمي  

رسااة ا م جةتيااللب  ث ةلاام ح يااةا لياالو نااةزخ رف ااعما ر األااةرل م فجااةلب م زة ااع لا ألاا   م  اابا  -5

 ا7052م يةرع م يجبي ر درمسا أثبيا ف لا 

ة ا م جةتيللب  ث ةلم زةديا محجعد رف اعما ر م جان ا رة زة اع  ألا   م  ابزلو م ياةرع نم  اةمو رس -9

 ا7052م يجبيلو ر درمسا أثبيا نمفجةريا ف لا م ةرزا 

 :التي أشرف عميها الباحثرساال الدكتورا   -عاشرًا 
 الشوووريعةفوووي والعموووارة ذكوووي بعنووووان ج أحكوووام اآلثوووار محموووود مصوووطفي  رسوووالة الووودكتورا  لمباحوووث -

 م1023 بقسم الدراسات اإلسالمية كمية اآلداب جامعة المنيا دراسة مقارنة ج ة اإلسالمي
  المحافوول األثريووة الباقيووة بمدينووة اسووتانبولبعنوووان ج  محمووود خيووري محموود الوودكتورا  لمباحووث رسووالة  -

 م1028نيا اإلسالمية كمية اآلداب جامعة الم اآلثار ةأثار شعببقسم   أثرية فنيةجدراسة 
-  

 الرساال التي قام الباحث بمناقشتها  -حادي عشر 
قوالع أبوي قيور فوي عصور أسورة محمود رسالة الماجستير لمباحث معاذ محمود كموال عوالم بعنووان ج  -

 م1025عمي ج دراسة معمارية حضاريةج كمية اآلداب جامعة المنيا 
اار غووازي خسوورو بووك الباقيووة عموو –رسووالة الماجسووتير لمباحثووة آيووة عبوود العزيووز إبووراهيم بعنوووان  -

 م1026كمية اآلثار جامعة القاهرة  –بمدينة سراييفو ج دراسة أثرية ومعمارية وفنية مقارنةج 
المسواجد العثمانيوة الباقيوة بمدينوة  –رسالة الماجستير لمباحثة رضووي عبود العزيوز محمود بعنووان  -

كميوة اآلثوار  –أثاريوة مقارنوةج م ج دراسوة 25-24بورصه من القرنين الثامن والتاسع الهجوريين / 
 م1027جامعة القاهرة 

 :درس الباحث عدة لرات ويجيد بعضها  -ثاني عشر    
 المرة التركية   -المرة االنجميزية  

التعميميوة  دورة في مجواالت طورق التودريس والجوودة 15حصل الباحث عمي ما يزيد من  -ثالث عشر 
دارة الوقووت والتخطوويط اإلسووتراتيجي وتنظوويم المووؤتمرات  دارة الفريووق البحثووي والنشوور العممووي واا العمميووة واا

 وتقويم الطالب  االمتحاناتونظم  واالجتماعات
المسووتوي    حصوول الباحووث عمووي دورات فووي المرووة التركيووة موون المركووز الثقووافي التركووي -رابووع عشوور 

 الثالث 



   ICDLالحصول عمي الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب    -خامس عشر 
جامعة المنيا بجميع  اإلشراف عمي االنتخابات الطالبية بكمية اآلدابفي الباحث  شاركعشر  سادس

 م1025مراحمها 
المشاركة ضمن فريق البعثة األثرية لمكشف والحفاار بمنطقة تونا الجبل األثرية  –سابع عشر 

 م1027
البحوث والدراسات جمة مدير تحرير ممركز البحوث والدراسات األثرية جامعة المنيا و  –ثامن عشر 

 التي تصدر عن مركز البحوث والدراسات األثرية جامعة المنيا األثرية 
 


