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  "عبر العصور مصر ودول البحر المتوسط ولاالدولي المؤتمر "
  )2014أكتوبر18-15الفترة من(

 15/10/2014ا�ربعاء 

  8.30  التسجيل

  10.00  حفل إفتتاح المؤتمر

  11.00  استراحة شاى

  (قاعة زكى حسن للمؤتمرات) الجلسة ا�فتتاحية
  كافى كفافىزيدان عبد الأ.د/  ,محمد عبد الحليم نور الدينأ.د/ 

  11.30  الجزء األول : الدراسة التاريخية والحضارية- المدرسة المصرية في فن الخط العربي وآدابه   أ.د. محمد حمزة إسماعيل الحداد

Prof. Ziad Al-Saad, ElissabetaTrenta, 

Ibrahiem Abu Amar, ValentinaConsoli 

Towards A Shared Policy and Strategy for the Conservation and 
Management of Minor Cultural Heritage Sites 

12.10  

Dr. Jean yvescarrez-maratray A Greek-Egyptian “Middle Ground” : The Nile-Delta Shore 12.50  
 BASF:  Historical & Repair 13.30  

  13.50 مناقشات

 غـــــــــذاء
 

14.00  
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  (قاعة سيد توفيق) ريخ والعصــــــــور التاريخيةعصـــــــــــور ما قبل التا
  الجلسة ا�ولــــــى

   ، أ.د. ميسون النھارھبه مصطفى كمال نوحأ.د/ 
  

  أ.د. زيدان عبد الكافي كفافي
  

عLقات مصر التجارية مع جنوبي بLد الشام خLل الف الرابعوالنصف اول من الف 
  الثالث قبل الميLد

15.30  

Dr. Ashraf Abo elyazeed 
  

The Final Analysis of ZakiSaad’s pottery CollectionFrom Ezbet El-
walda, Helwan 

15.50  

تطبيق قواعد اركيوزولوجيا على اfيكونوغرافيا الحيوانية لمحطتي (أقنار وأغرغار)   د. بدر الدين سيتواح
  الجزائر –الصحراء الوسطى   -منطقة اھقار 

16.10  

  16.30  العLقات المصرية القبرصية  في العصر البرنزي المتأخر الي القرن الثالث قبل الميLد  dء الدين عبد المحسن شاھينأ.د. ع

Dr. Abou Al-Hassan Bakry  “Karaïn Cave”(Paleolithic Site on the Mediterranean Coast of Turkey) 16.50  

  17.10  فى عصور ما قبل التاريخ فى اناضـول " " المنشئـات الدينـية  د. زينب عبد التواب

  .مناقشات

  

  

17.30  

  16/10/2014الخميس 
  الجلسة الثانية 

  محمود الفطاطريأ.د/ مصطفى عطا هللا، أ.د/ 
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 9.30  الجذور القبتاريخية لLشكال والزخارف الھندسية  د. خالد محمد أبو غنيمة

ة بين مصر القديمة ودلمون في الف الثاني قبل الميLد: تجارة ام طبيعة العLقات الحضاري  د. حسن جاسم أشكناني
  استيطان؟

9.50  

Dr. Nasser Mekawi The Interrelationship between the Kingdom of Kizzuwatnaandthe 
Hittites 

10.10  

Dr. Ahmed Budran Unpublished Family Stela from Abydos 10.30  

فى مصادر الدولة الحديثة(دراسة فى تطور مفھوم  (iwwhry (w)ib n w3ḏ - wr)   لحميدأ.د. محمد السيد عبد ا
  المصطلح)

10.50  

أ.د. ھبه مصطفى نوح، د. عبد الرحمن على محمد، 
  أ.مصطفى محمد أحمد نجدي

  11.10  تقدمة الصلصلين على الجدار الجنوبى الخارجى لمعبد إسنا

  11.30 .مناقشات 

  إستراحة شاى 

  

  

  

  

12.00  

  الجلسة الثالثة
  د/ زينب على محروسأ. خالد أبو غنيمة ،أ.د/  

  12.30  دراسة فى الميراث عند اقباط(P.KRU 74)وصية بولس القبطية   أ.د. زينب محروس، د. ماھر عيسى، أ. محمدي فتحي

للغات القديمة دراسات مقارنة في فروع علم اللغة بين اللغة المصرية القديمة وبعض ا  أ.د. ھبه مصطفى نوح 12.50  
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  المعاصرة واللغة العربية
Prof. Maysoon al-Nahar Bone objects and techniques of industries from the Neolithic 

Microliths during the Later Upper Paleolithic and EarlyEpi-Paleolithic 
in the Mediterranean sites.Analytical study : Madamagh and Karak 
Plateau (KPS 75) sites 

13.10  

  13.30  بالمتحف المصرى بالقاھرة4914دراســـة ل�ثـــر رقـــم   د. جdل أحمد أبو بكر

  13.50  الوشم في مصر القديمة  د. مھجة رمضان عبد القادر

  14.10  مناقشات  

  14.30  غـــــــــذاء  

  ةالجلسة الرابع
  صdح الدبن بن الخولييزى، أ.د. عd محمد عبد العزيز العجأ.د/  

Prof. SobhiAshour Greek-Style Sculpture Ateliers in Upper Egypt in Graeco-Roman 
Period 

16.00  

- تصوير المسيح على فن الرسوم الجدارية في الفترة من القرن الرابع إلى السابع الميLدي   أ. دعاء محمد بھي الدين
  الغربدراسه مقارنه بين الشرق و

16.20  

 د. عزيزة حسن السيد سليمان محجوب
  

  16.40  برنيكى الثانية الملكة المصرية واميرة الليبية

  17.00  سياسة اfذ�ل الدينى فى مصر و العراق فى الف اول قبل الميLد  د. حسين محمد ربيع حسين

على فن دبتك القنصلفى القرنين الخامس والسادس  التغيرات السياسية والدينية ومدى تأثيرھا  د. محمود فوزي الفطاطري
  الميLديين

17.20  

  17.40  مناقشات  
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  الخامسةالجلسة 
  مصطفى زايدأ.د/  حسان إبراھيم عامر,أ.د/  

  18.20  )م 44 –ق.م 112(السياسة الرومانية تجاه مملكة موريتانيا  د. عبد اللطيف فايز على محمد

  18.40  س:نموذج فريد للعLقات الثقافية من خLل ثLثة علماءمصر وكنيدو  د. محمود سيف الدين  

Prof. Galal Refai New perspective on Nero’s portrait in Pharaonic style 19.00  

Dr. Renata Gabriela Tatomir A New Vision on Theurgy as the Transdisciplinary Science of the 
Homo Divinus. A Theoretical and Archeological Approach based 
on The Pyramid Texts, The Nag Hammadi Library and The Greek 
Magical Papyri 

19.20  

Prof. Galal Refai Augustus’s three particular stelae showing his apology to the 
Egyptian divinities 

19.40  

  19.30  .مناقشات

  
  17/10/2014الجمعة 

  
  9.00  .لمتاحف والمناطق األثرية بمدينة القاهرةلبعض ازيارات 

  18/10/2014السبت 
  السادسةالجلسة 

  عdء الدين عبد المحسن شاھينأ.د/ 
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إشكاليات البحث والتعليم والتعلم كمعايير تقييم التطورات الحديثة لبيئة الدراسات   د. محمد صالح سليمان
  الكLسيكية على شبكة اfنترنت

9.30  

منذ البدايات اولٮوحتى نھاية aXmgmHswSnbtyالھيئات الطقسية الحورية   د. سلوى كامل، د. ميسرة عبد هللا، أ. ماريان عادل عطا �
  العصرين البطلمى والرومانى"

9.50  

Dr. Mona Z. El-Shaieb,Dr. SayedHemeda Reconstruction of the first zodiac:Esna A 10.10  

Dr. SalwaKamel 
 

L'offrande de "Hrw-a " et " min" 10.30  

Prof. AssemTharwat, BahaaNofal Application of operations research techniques in archaeology 10.50  

  11.10  النقد ادبي والفني في مصر القديمة  د. سھام السيد عبد الحميد عيسى

  11.30  " لنحت المصري القديمالتشكيلية لصياغة البيئة ودورھا في ال"   د. أحمد عبد هللا محمد عبد هللا

Dr. Tamer Issa fahim 
  

Kushite Accessories on Egyptian costmes during 25th dynasty: 
Traditions and Innovations 

11.50  

  ـــــــاجقــراءة في بعــض مLمـــــح العقيـــــدة المصـــــريــة في قرطــ  د. ھدى بلحاج
  (من خLل بعض المLجم القرطاجية)

12.10  

  12.30 .مناقشات

  
  الجلسة الختامية

  
 13.00  حفل ختام المؤتمر 

  13.30  التوصيات 
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  14.00  غـــــــــــذاء  

  

  

  

  

  

  (العصور الوسطى واfسLمية)
  (الترميم والصيانة)

  قاعة زكى حسن للمؤتمرات
  

 15/10/2014ا�ربعاء 
   الجلسة ا�ولى

  زياد السعدأ.د.  أ.د. محمد حمزة،  آمال العمرى،أ.د/  
  15.30  بين تصوير الشعر وشعر التصوير  أ.د. محمود إبراھيم حسين

  15.50  الحربية العمارة في اندلسية ا�بتكارات  أ.د. كمال عنانيإسماعيل
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قَْلعتا الَجبَل بإيطاليا ” طيط قLع الفضاء المتوسطي التأثيرات المتبادلة بين تخ  د. سامي صالح عبد المالك البياضي
  والِطْينَة بَسْينَاء

16.10  

Dr. Al-Naddaf M, Wakid F. and Abu 
Alhassan Y 
 

Micro-drilling resistance measurement: a new technique to 
estimate the porosity of a building stone 

16.30  

بقة الورنيش ودورھا في تلف المظھر الخارجي ل�يقونات وطرق عLجھا تطبيقا ط د. عبد الرحمن السروجي
  مصر –على ثLث أيقونات من متحف العريش القومي 

16.50  

Dr.Yassin.E.Ziddan,Dr.Eman.M.Osaman,Dr.
Neven.K.Farag 
 

Evaluation of mechanical and chemical behavior of dyed 
woolen yarn under accelerated light ageing condition 

17.10  

 
 

  17.30  مناقشات

  16/10/2014الخميس 

  نيةالجلسة الثا
   أ.د. تفيدة عبد الجوادكمال عنانى، أ.د/  أ.د. حسنى نويصر، 

  9,30  التراث اfسLمي لتوثيق كأساس ا¶ثار اfسLمية توثيق  د. على حنفي على العادلي –مرسي د. نيفين عادل عيد

، أ.د. محمد حمزة يرة عماد فتحى محمد السباعىأمأ. 
  إسماعيل الحداد، أ.د. أحمد رجب محمد على

  9,50  دراسة مقارنة للمساجد إيوانية الطراز فى بلغاريا ومصر خLل العصر العثمانى

  10,10  )نية(دراسة أثرية فابداعات الفنان المسلم في ضوء مجموعة من النسيج العثماني  د. عزة عبد المعطي عبده محمد

أ. عبد الرزاق جمعة القصير، أ.د.على أحمد الطايش، د. 
 محمودمرسي

"المداخل الباقية في العمائر ا�سLمية الدينية في مدينة حلب في العھدين الزنكي 
  "بيوايو

10,30  
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Dr. Gamal hermena Father Rev. JosephDraughtsman of the manuscripts during the 
Ottoman 

10,50  

  .مناقشات 
  

11,10  

  12.00  إستراحة شاى

  

  

  ثالثةالجلسة ال
  أ.د. فاطمة محمد حلمى، أ.د. محمد عبد الھادى، أ.د. مختار النادى 

Dr. Hussein M. A. Ibrahim , Dr. Adnan 
Adas, Yahiya Othman El Naqarty 

The restoration of the wooden elements inthe old Jeddah’s 
heritage buildings 

12,30  

Dr. Wassef Al Sekhaneh, Zeidoun Al-
Muheisen 

Analytical study of archaeological Bone from Tal al-Husn in 
Jordan by Raman Spectroscopy as preliminary method 

12,50  

Dr.. Fatma Madkour Study and Restoration of Some Ottoman Ceramic Objects in 
Egypt 16-19th Centuries AD  

13,10  

د. ھاني جاد الرب ، د. مختارمحمد كمال حسن النادى
  السيد، د. محمد سعد الرشيدي

  13,30  اصول الفنية والجمالية fسترداد الزخارف التراثية ( المسرح القومى نموذجاً )

Prof. Fatma Mohamed Helmi, Dr. Yasser 
Kamal Hefni 

 

A Simple method for measuring the static water contact angle for 
evaluation the hydrophobicity of the consolidating and protective 
materials 

13.50  

Dr. Ahmad youssef Abu Dalou, Dr. 
AbdelrahmanElserogy, Dr.Moawiyah 

Burial Habits of Human Skeletal Remains in Jars from 
Archaeological Site of Sahab, Jordan: A Bioarchaeological and 

14,10  
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Ibrahim Conservation Study 
  غــــــــــــذاء  

  
  
  
  
  
  

14.30  

  
 الجلسة الرابعة

  أ.د. السيد محمود البنا .د. منى فؤاد على، أ.د. حسين محمد على،أ

  

 ر،حسان عامأ.د. محمد عبدالحارث،أ.د. ،ىفاطمة حلمأ.د. 
 سحر إسماعيلأ.

ترميم وصيانة بورتريه مومياء من العصر الرومانى (القرن الثانى 
  باfسكندريةى الرومان ىالميLدى)بالمتحف اليونان

16.00  

Prof. Wafika, N.  Wahba, Dr.  Abdel-latif, H. 
Afandy, Mrs. Arzak, A. Elkhateeb 

Investigation and conservation of ancient papyrus fixed 
oncardboard housed in the Egyptian museum at Cairo 

16.20  

دراسة لحماية وإحياء التراث  - ا¶ثار الغارقة في مصر وحوض البحر المتوسط  د. محمد السيد محمد السيد
  الغارق فى مصر فى ضوء خبرات بعضدول حوض البحر المتوسط

16.40  

  " التقنيات الفنية ل�شرطة  الزخرفية والحليات الملونة للمنسوجات القبطية الكتانية" اسين السيد زيداندي، أ.داليا على عبد العال السيدأ. 
“ Technical Art Of Decorative Bands (Clavus) And Colored 
Motifs Of LinenCoptic Textiles ” 

17.00  

Dr. Ida H. Nadzsal. The Hair As A Tool For Determining Tendency Of Potential 
Health Conditions In The Ancient Age 

17.20  

  17.40  مناقشات 
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  الجلسة الخامسة
  أ.د. شادية الدسوقى أ.د. أسامة طلعت،،أ.د/ أحمد رجبأ.د. محمود إبراھيم، 

  

  18.00  ) م   1553 – 1471ھـ /  961 – 876نقود دولة بني وطاس بالمغرب اقصى (  د. نيرة رفيق جdل فتحي

دراسة آثارية معماريةتنشر ول  -مسجد عبد القادر الجيLني بمدينة اfسكندرية  أ.د. حنان عبد الفتاح مطاوع
  مرة

18.20  

  18.40  دراسة آثارية معمارية - جامع اطروش بحلب د. محمود مرسي

  19.00  كلية طب  قصر العينى بالقاھرةدراسة ربع لوحات زيتية بمتحف تاريخ الطب ب د. رحاب إبراھيم أحمد الصعيدي

مصر في دائرة اطماع الصليبية "دراسة مقارنة لحمLت الملك عموري اول  أ. هنادي السيد محمود
  ولويس التاسع"

19.20  

  19.40  مناقشات 

     

  18/10/2014السبت 
  سادسةالجلسة ال

  ى، أ.د. مصطفى عطية أ.د. وفيقة نصحى: أ.د. بدوي إسماعيل، أ.د. محمد محمد مصطف 
أ.د. محمــد عبــد الھــادي محمــد، أ.د. حسين فوزي 

 حسين أبو زينه، أ. شيماء سيد محمد السيد
 –تطبيقا على موقع السرابيوم بأطفيح مخاطر نمو النباتات البرية بالمواقع اثرية 

  حلوان  
9.30 



  
  

- 12 - 

 

 كلية اآلثار

 

 

 

  الجلسة الختامية
  

 13.00  حفل ختام المؤتمر 

  13.30  التوصيات 

  14.00  غـــــــــــذاء  

  

  
Dr. Venice I. Attia Ibis Birds, Its Mummies in ancient Egypt&An Example of its 

conservation 
9.50  

 بالمسجد العمري بقوص  التسجيل والتوثيق للمقصورة الخشبية  أ.د. ياسين زيدان، د. نسرين الحديدي، أ. محمد ربيع محمد
Documentation of a woodencompartmentat the OmariMosque 

in Qus.  

10.10  

شيماء سيد محمد  د. ربيع راضي عبد القادر سيد ، د.
  السيد محجوب

"دراسة عLج وصيانة التوابيت الحجرية الملونة تطبيقا على تابوت حجري ملون 
  بالمخزنالمتحفي بأطفيح "

10.30  

  10.50  .مناقشات 


