السيرة الذاتية

البيانات الشخصية :
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم :

د /العربي صبري عبد الغني عمارة

تاريخ الميالد :

 1796/11/ 62م.

الحالة االجتماعية :

متزوج.

الجنسية :

مصرى .

البريد االلكترونى :

arabi_emara@yahoo.com

الديانة :

مسلم .

الحالة العلمية والوظيفية :
 -1حاصل على ليسانس آثار من قسم اآلثار اإلسالمية  -كلية اآلثار  -جامعة القاهرة دور
مايو  1771م بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف.

 -6حاصل على درجة الماجستير في اآلثار اإلسالمية من قسم اآلثار اإلسالمية  -كلية اآلثار
 -جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الكليات

المناظرة والمعتمد من السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة بتاريخ 6001/4/9م.

 -3حاصل على درجة الدكتوراة في اآلثار اإلسالمية من قسم اآلثار اإلسالمية  -كلية اآلثار -
جامعة القاهرة بمرتبة الشرف األولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع
الكليات المناظرة بموافقة مجلس الكلية بالتفويض فى  6004/4/ 60واعتماد السيد االستاذ

الدكتور  /رئيس الجامعة بالتفويض فى .6004/1/66

التسلسل الوظيفى :

 -1عين فى وظيفة معيد بقسم اآلثار اإلسالمية اعتبا اًر من .1772/16/ 19

 -6عين فى وظيفة مدرس مساعد بقسم اآلثار اإلسالمية اعتبا اًر من 6001./1/ 7

 -3عين فى وظيفة مدرس (أستاذ مساعد )بقسم اآلثار اإلسالمية اعتبا اًر من 6004./9/ 62

 -4عين فى وظيفة أستاذ مساعد(أستاذ مشارك )بقسم اآلثار اإلسالمية اعتبا اًر من
.6011/11/ 30
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األنشطة التدريسية:

الجامعات التي قمت بالتدريس بها :
 -1جامعة القاهرة ،كلية اآلثار ،قسم اآلثار اإلسالمية .
 -6جامعه عين شمس -كليه البنات.

 -3جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا -كليه اآلثار واإلرشاد السياحي.
 -4المدرسة العليا لآلثار بالمجلس األعلى لآلثار المصرية.

 -1جامعــه جــازان – كليــة اآلداو والعلــوم اإلنســانية  -قســم الســياحة واآلثــار -المملكــة
العربية السعودية .

بيان بالمقررات الجامعية التي قمت بتدريسها للمرحلة الجامعية األولي ومرحلة
الدراسات العليا
مكان التدريس
لغة التدريس
الفرقة الدراسية
المقرر
كلية اآلثار

عمارة وفنون إسالمية "مبكر"

األولي

العربية

كلية اآلثار

عمارة إسالمية(عمارة الدولة الفاطمية و األيوبية ) الثانية

العربية

كلية اآلثار

عمارة إسالمية (العصر المملوكي )

الثالثة

العربية

كلية اآلثار

قراءات أثرية بلغة أوربية

الثالثة

اإلنجليزية

كلية اآلثار

تاريخ فن (الفنون الساسانية والبيزنطية والقبطية )

الثانية

العربية

كلية اآلثار

فنون ما قبل اإلسالم

دراسات عليا (أولي دبلوم )

العربية

كلية اآلثار

فن متاحف وحفائر

الرابعة

العربية

كلية اآلثار

تاريخ إسالمي ( مملوكي وشرق العالم اإلسالمي ) الثالثة

العربية

األولي

العربية

اآلثار واإلرشاد السياحي

تاريخ وآثار مصر اإلسالمية
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كلية البنات-عين شمس

اآلثار اإلسالمية

الثالثة

العربية

المدرسة العليا لآلثار

العمارة اإلسالمية في العصر المملوكي

المستوي األول

العربية

جامعة جازان

كتابات أثرية

المستوي الرابع

العربية

جامعة جازان

المسكوكات والنقود

المستوي الرابع

العربية

جامعة جازان

العمارة والفنون اإلسالمية

المستوي السادس

العربية

جامعة جازان

المدن والمواقع األثرية في المملكة

المستوي السادس

العربية

جامعة جازان

علم المتاحف

المستوي السابع

العربية

جامعة جازان

مشروع التخرج

المستوي الثامن

العربية

جامعة جازان

تدريب عملي في التنقيب األثري

المستوي الثامن

العربية

جامعة جازان

اإلرشاد السياحي

المستوي السابع

العربية

األنشطة البحثية-:
" -1تربة األمير تنبك الحسني بدمشق(797هـ  1391/م) دراسة أثرية معمارية مقارنة"
بحث منشور بمجله االتحاد العام لالثاريين العرب -العدد العاشر -القاهرة يناير ،2229
من صـ 11إلى صـ.02
 " -2قلعة ميناء جازان( 1223-1217هـ  1121-1122/م) دراسة أثرية معمارية " ،
بحث منشور بمجلة كلية اآلثار بقنا -جامعة جنوب الوادي -العدد الخامس -يوليو 2229
الجزء األول -صـ 132إلي صـ .192
" -3دور القرآن الكريم الباقية بمدينة دمشق عصر دولة المماليك الجراكسة" بحث منشور
بسجل بحوث المؤتمر الدولي األول للتراث العمراني في الدول اإلسالمية -الرياض
خالل الفترة من  19-11جمادي اآلخرة  1131هـ 21-23 /مايو  2212م  -صـ 1إلى
صـ.20
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" -4مخططات الخانقاوات الباقية في دمشق في العصر المملوكي ،دراسة أثرية
مقارنة" ،بحث مقبول للنشر بمجله العصور ،عدد يوليو2211،م.
" -1التأثيرات الساسانية علي الفنون اإلسالمية في مصر خالل عصر الوالة" .ندوة
"آثار مصر اإلسالمية في عصر الوالة" المجلس األعلى للثقافة-12

19ديسمبر6002

.

6- - The inscriptions of women's coffins in central Asia case study: Rabiga Sutan Begim's
)coffins. (Accepted for publication
7- - A monumental Inscription on the Fences of Tbilisi – an Archeological and Historical study
MRAVALTAVI, the National center of Manuscriptis , Tbilisi, Georgia, 2014

بيان بالرسائل العلمية المشارك في اإلشراف عليها:
اسم الباحث

عنوان الرسالة

الدرجة العلمية

عادل محمد زيادة البهي

(الحمامات الباقية بمدينة دمشق خالل العصرين المملوكي والعثماني).

دكتوراه

محمد السيد البسطويسي

( النقوش الكتابية الباقية علي العمائر الدينية في دمشق ) .

دكتوراه

أحمد محمد يوسف تعلب

(عمااارة األح اواش فااي القااالرة ماان العصاار المملااوكي الااي نهايااة عصاار األساارة ماجستير

عائشة فتحي حسين

(العماائر اإلساالمية الدينياة الباقياة بمديناة حمار الساورية مناذ العصار األيااوبي ماجستير

العلوية -دراسة حضارية آثارية ).

حني نهاية العصر العثماني -دراسة آثارية معمارية ) .
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الدورات التدريبية و ورش العمل :
اسم الدورة

تاريخ الحصول عليها

مكان الدورة

دورة الحاسو اآللي

9111

جامعة القاهرة

دورة إعداد المعلم الجامعي

3002

جامعة القاهرة

دورة اللغة اإلنجليزية

3002

بمركز اللغات والترجمة بكلية

برنامج مشروعات البحوث

3090

بمركز تنمية قدرات أعضاء

برنامج مهارات االتصال

3090

بمركز تنمية قدرات أعضاء

التنافسية

اآلداو جامعة القاهرة

هيئة التدريس بجامعة القاهرة

الفعال
برنامج نظام الساعات

هيئة التدريس بجامعة القاهرة
3090

بمركز تنمية قدرات أعضاء

المعتمدة
برنامج النشر العلمي

هيئة التدريس بجامعة القاهرة
3090

بمركز تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس بجامعة القاهرة

برن ــامج ت ــدريبي بعنـ ـوان" نظ ــام 6010

عمـادة التعلـيم اإللكترونـي والتعلـيم
عن بعد –جامعة جازان

جسور إلدارة التعلم"
برن ــامج ت ــدريبي بعنوان"تص ــميم 6011

المركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوطني للتعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
اإللكترونـ ـ ــي والتعلـ ـ ــيم عـ ـ ــن بعـ ـ ــد

درس تفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعلي باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام

بالرياض

برنامج " "courselab

المؤتمرات العلمية والندوات :
شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية واإلقليمية والمحلية ،ومنها على سبيل المثال:

0

 -1جميع مؤتمرات االتحاد العام لآلثاريين العرو سواء التي عقدت في جامعـة الـدول العربيـة
أو في مقر اتحاد الجامعات العربية من عام  1777م .

 -6عضــو اللجن ــة التنفذيــة للم ــؤتمر ال ــدولي لكليــة اآلث ــار(الجيزة عبــر العص ــور) 2-4م ــارس

.6002
 -3المؤتمر الدولي األول للتراث العمراني فيي اليدول اإلسيالمية -الريياض خيالل الفتيرة مين
 19-11جمييادي اآلخييرة  1131هييـ 21-23 /مييايو  2212م .إلقــاء ونشــر بحــث بعنـوان
"دور القرآن الكريم الباقية بمدينة دمشق عصر دولة المماليك الجراكسة".
 -4المــؤتمر الــدولي األول لمركــز ضــمان الج ــودة واالعتمــاد " الجــودة واالعتمــاد بــين الواق ــع
والطموحات" ،جامعة القاهرة ،إبريل .6002

 -1ن ـ ـ ــدوة "آث ـ ـ ــار مص ـ ـ ــر اإلس ـ ـ ــالمية ف ـ ـ ــي عص ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـوالة" المجل ـ ـ ــس األعل ـ ـ ــى للثقاف ـ ـ ــة-12
19ديســمبر – 6002إلقــاء بحــث بعنوان"التــأثيرات الساســانية علــي الفنــون اإلســالمية فــي

مصر خالل عصر الوالة".

 -2نــدوات الموســم الثقــافي لجمعيــة اآلثــاريين العــرو، 6009المشــاركة بمحاضـرة بعنـوان "
وقفات في طريف الحج الشامي ".

 -9ورشــة عمــل بكليــة التربيــة جامعــة حائــل تحــت عن ـوان" دمــج التقنيــة فــي التعلــيم الجــامعي
:مفاهيم وتطبيقات،جامعة حائل  ،يناير .6011

 -2الملتقي األول للتراث العمراني في المملكة في جدة خالل الفتـرة مـن  60-12ذو الحجـة
1436هـ الموافق  12-14نوفمبر  6011م .

األنشطة الجامعية-:

عضوية الجمعيات العلمية ذات الصلة بمجال التخصر :
 .1عضو اتحاد اآلثاريين العرو من عام 1777م.

 .6عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية منذ عام .1772
 .3عضو مؤسس في جمعية خبراء السياحة العرو.6011
المشاركة في أعمال اللجان:
 عضو وحدة ضمان الجودة واالعتماد بكلية اآلثار.6002
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 المش ــاركة وعض ــو لجن ــة عض ــو لجن ــة إع ــداد المحت ــوي العلم ــي للقس ــم اإلس ــالمي للموق ــع
اإللكترونــي مصــر الخالــدة  ،بمركــز توثيــق الت ـراث الحضــاري والطبيعــي بالقريــة الذكيــة

التابع لمكتبة اإلسكندرية.

 المشــاركة وعضــو لجنــة عضــو لجنــة إعــداد المحتــوي العلمــي لقاعــدة بيانــات توثيــق آثــار
القاهرة اإلسالمية  ،بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية التابع لمكتبة

اإلسكندرية.

 عضــو االجتمــام الموســع للجــان قطــام اآلداو المجلــس األعلــي للجامعــات بــو ازرة التعلــيم
العـ ــالي لمناقش ـ ــة قواع ـ ــد الترقي ـ ــة لاس ـ ــاتذة واألس ـ ــاتذة المس ـ ــاعدين الجدي ـ ــدة فيم ـ ــا يتعل ـ ــق
بالدراسات اآلثارية والترميم "عن المدرسين".القاهرة .6002

 عضــو اللجن ــة التنفذيــة للم ــؤتمر ال ــدولي لكليــة اآلث ــار(الجيزة عبــر العص ــور) 2-4م ــارس
.6002

 المشــاركة فــي أعمــال لجــان االمتحانــات بالكليــة (كنتــرول الفرقــة األولــي -كنتــرول الفرقــة
الثالثة -كنترول الفرقة الرابعة -لجنة التسليم والتسلم) في الفترة  1779وحتى .6002

 المشاركة وعضو لجنة اإلشراف علي الرحلة العلمية "األقصر وأسوان" لطالو قسم اآلثار
اإلسالمية والعام الدراسي  6001-6004م والعام الدراسي  6002-6001م.

 المشــاركة وعضــو لجنــة اإلش ـراف علــي التــدريبات العمليــة لطــالو كليــة اآلثــار فــي مجــال
الحفائر بمنطقة القنطرة شرق بالتعاون مع المجلس األعلى لآلثار  6009-6002م.

 المشــاركة وعضــو لجنــة اإلش ـراف علــي الرحلــة العلميــة "اإلســكندرية ورشــيد" لطــالو قســم
اآلثار اإلسالمية والعام الدراسي  6001-6004م .

 المشاركة في التدريبات العلمية لطالو كلية اآلثار في مناطق اآلثـار اإلسـالمية بالقـاهرة،
والجيزة منذ  1779وحتى 6002م.

 عضو لجنة التدقيق االمتحانات بكلية اآلداو والعلوم اإلنسانية ،بجامعة جازان.6007
 عضو لجنة الكنترول بكلية اآلداو والعلوم اإلنسانية ،بجامعة جازان منذ .6007

 عضـ ــو وحـ ــدة الجـ ــودة واالعتمـ ــاد بكليـ ــة اآلداو والعلـ ــوم اإلنسـ ــانية ،جامعـ ــة جـ ــازان منـ ــذ
.6010

 عضو اللجنة التأديبية بكلية اآلداو والعلوم اإلنسانية  ،جامعة جازان منذ .6007

 اإلشراف علي الزيارات العلمية بقسم السياحة واآلثار ،بكلية اآلداو والعلوم اإلنسانية.
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النشاط الطالبي والثقافي:
 -1شــاركت فــي العديــد مــن قوافــل الشــباو س ـواء فــي جامعــة القــاهرة أو فــي ريرهــا مــن
الجامعات المصرية األخرى .

 -6المشاركة في أنشطه مركز إحياء الفنون التراثية والوعي األثري بجامعه القاهرة.
 -2رائد أسره الفرعون المعاصر بكلية اآلثار – جامعه القاهرة.

السفريات العلمية واالعارات واالنتدابات :

 السفر إلى سوريا سنة 6006م وذلك لتجميع المادة العلمية للدكتوراه .

 االنتداو للتدريس بجامعه عين شمس -كليه البنات ،من عام 6002حتى
.6007

 اإلعارة الداخلية للتدريس بكلية اآلثار واإلرشاد السياحي – جامعه مصر للعلوم
والتكنولوجيا للعام الجامعي  6007 -6002م.

 اإلعارة الخارجية للتدريس بجامعه جامعه جازان – المملكة العربية السعودية،منذ عام
6007م.

األنشطة اإلعالمية
 كتابة عدد من المقاالت عن اآلثار والمساجد اإلسالمية في مجلة منبر اإلسالم الصادرةعن المجلس األعلي للشئون اإلسالمية في الفترة من  6007-6002م.
اعداد وتقديم عدد من البرامج التليفزيونية عن تنمية الوعي اآلثاري والسياحي :
 برنامج خطط التنويري قناة التنوير – الثقافية المصرية. برنامج آثار وأسرار القناة الثانية المصرية. برنامج من هنا مر التاريخ القناة الثانية المصرية. برنامج لو سياحة تبقى مصر القناة الثانية المصرية. برنامج شرقيات شبكة تليفزيون النيل . -برنامج دنيا الفنون اإلذاعة المصرية – الشباو والرياضة.
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