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امللتقى العلمي األول لشباب الباحثني 

الجديد فى الدراسات اململوكية 
The First Forum of Youth Researchers 

What's New in the Mamluk Studies? 
 رئيس امللتقي العلمي: د/ احمد السيد الشوكي

منظم امللتقى: د/ محمد ابراهيم عبد العال 

  .1 st Day, Monday9 December 2019   اليوم األول : االثنني  9 ديسمبر 2019م

10:00 – 09:30     االستقبال والحضور 

 Opening session—10:20 – 10:00     الجلسةاإلفتتاحية

الكلمات االفتتاحية : 

 .Frédéric Abécassis, IFAO   .د.فريدريك أبيكاسيس، مدير العلمي للدراسات باملعهد الفرنسي -

 .  Nour Galalأ.د/ نور جالل  رئيس قسم اآلثار كلية اآلداب جامعة عني شمس -

- .   Ahmed al-Shoky, ASU, IFAOد. احمد الشوكى  رئيس امللتقى

1:00-10:20   الجلسة األولي :    التاريخ  والنظم الحضارية زمن سالطني املماليك 
 1 st Session, Chairman's    رئيس الجلسة

أ.د/ احمد عبد الرازق احمد أستاذ اآلثار اإلسالمية كلية اآلداب جامعة عني شمس 
أ.د/ ألبرشت فوس أستاذ التاريخ والدراسات اإلسالمية،  جامعة ماربورج-املانيا  

 Ahmad Sàeed Rizq                      (مدرس مساعد- جامعة بنها) احمد سعيد رزق

الدراسات اململوكية الحديثة في املدرسة األوروبية، أبحاث "جو فان شتاين برجن" van jiSteenbergen أنموذجا.

     Dina Samir(مدرس مساعد –املعهد العالي للسياحة بابي قير- االسكندرية)دينا سمير

طبقية املجتمع في نهاية العصر اململوكي مطلع القرن (10هـ/16م)

             Nohah hamadna allah(مدرس مساعد- جامعة عني شمس) نهي حمدنا اهلل

العالقات بني الكنيسة املصرية والحبشية وأثرها في مسلمي الطراز

  Ahmed Tawhid Abdel-hakeem(معيد اإلرشاد السياحي - جامعة حلوان) احمد توحيد عبد الحكيم

مبدأ السلطنة عند املماليك

                                   Samir badr(مدرس التاريخ- جامعة بنها)سمير بدر محمد
إدارة أقاليم الوجه البحري بمصر في عصر سالطني املماليك



 Lunch    1:00 – 2:00الغداء  

 4:30– 02:00     الجلسة الثانية :   الفنون اإلسالمية فى العصر اململوكى 

 2nd Session, Chairman’s :رئيس الجلسة 

 أ.د/ جمال عبد الرحيم،أستاذ اآلثار اإلسالمية كلية اآلثار جامعة القاهرة 
 د/ نادر محمود عبد الدايم أستاذ مساعد اآلثار اإلسالمية كلية اآلداب جامعة عني شمس 

 ______________________

 MouradTadghout                (معهد املخطوطات العربية بالقاهرة ) مراد تدغوت
املخطوط الحديثي في العصر اململوكي خصائصه الكوديكولوجية وسماته النصية

 Nader Mahmoud abdl-Dayem (استاذ مساعد -جامعة عني شمس ) نادر محمود عبد الدايم

مشكاة جديدة من عصر السلطان الظاهر برقوق تنشر ألول مرة.

 Rowida  Raafat Elnabarawy  (مدرس اآلثار اإلسالمية - جامعة عني شمس) رويدا رافت النبراوي
اهم التطورات النقدية لنقود املماليك البحرية

    Lamiaa yaqup(مدرس مساعد اإلرشاد السياحي - جامعة عني شمس) ملياء يعقوب سنوسي

األلعاب النارية زمن سالطني املماليك في مصر(648-923هـ/1250-1517م)

                 Nawal Gaber(مدرس اآلثار اإلسالمية - جامعة عني شمس) نوال جابر محمد

التأثيرات الفنية املتبادلة على فن التصوير اإلسالمي بني مصر والهند خالل الفترة من القرن 6هـ/12م الى القرن 9هـ/15م.

 Ahmed Desouky                      (مدرس اآلثار اإلسالمية -جامعة القاهرة)احمد دسوقي
العالقات السياسية بني سالطني املماليك في مصر والشام وحكام األناضول من خالل املسكوكات

                 Rabab Ahmed(مدرس مساعد اإلرشاد السياحي-جامعة عني شمس) رباب احمد
األخورية وأعمالهم الفنية واملعمارية في مصر زمن سالطني املماليك



  .2nd day, Tuesday 10 December 2019   اليوم الثاني : الثالثاء 10 ديسمبر 2019م

01:00– 10:00  الجلسة األولى :    العمارة اإلسالمية فى العصر اململوكى 
 1st Session, Chairman's           رئيس الجلسة

أ.د/ ميرفت عيسي أستاذ اآلثار اإلسالمية كلية اآلداب جامعة حلوان 
، أ.د/ على الطايش أستاذ اآلثار اإلسالمية جامعة القاهرة 

 Lunch    2:00 – 1:00الغداء  

                                  Suzan Abed(دكتوراة- مكتبة االسكندرية)سوزان عابد

گنبد( 716-728هـ/1316-1328م)/قبة غفارية في مراغة، إعادة تقييم للعالقات والتأثيرات املتبادلة بني دولة املماليك 
في مصر واملغول اإليلخانيني في إيران

  Nora Abd Elkader (مدرس اآلثار اإلسالمية - جامعة عني شمس)نورا محمد عبد القادر

تنوع تقنيات بناء الشبابيك ودورها في تدعيم جدران املباني الدينية بالقاهرة في العصر اململوكي

            Hossam abd al-Baset(دكتوراة- وزارة اآلثار) حسام الدين عبد الباسط

إشكالية ترميم املساجد اململوكية الجركسية في أعمال لجنة حفظ اآلثار العربية (1881-1952) فلسفة وإعادة البناء.

              AlaaEsam Mostafa(باحث دكتوراة-وزارة االثار) عالء عصام مصطفي

تطبيقات نظم املعلومات الجغرافية في توثيق ورقمنة التراث اململوكي

 Eman salah                              (دكتوراة- جامعة طنطا) إيمان صالح عبد الوهاب

اثر الطبقية اإلجتماعية علي العمائر الجنائزية في مصر اململوكية

                      Karim Hamza(مدرس اآلثار اإلسالمية- جامعة دمنهور) كريم حمزة

أضواء جديدة علي تخطيط مدرسة وخانقاة األمير مغلطاي الجمالي بحي الجمالية730هـ/1329م في ضوء وثيقة جديدة 

تنشر ألول مرة.

 Ahmed Magdy Salem(مدرس مساعد اإلرشاد السياحي- جامعة قناة السويس) احمد مجدي سالم

الحركة العلمية واثرها علي عمارة املدارس في مصر اململوكية (648-923هـ/1250-1517م)



4:30– 2:00 الجلسة الثانية :  النقوش والكتابات فى العصر اململوكى. 

 2nd Session, Chairman's      :رئيس الجلسة

أ.د/ عبد العزيز صالح سالم أستاذ اآلثار اإلسالمية كلية اآلثار جامعة القاهرة 
أ.د/ محمد حسام الدين إسماعيل أستاذ اآلثار اإلسالمية كلية اآلداب جامعة عني شمس 

  4.30  الجلسة الختامية والتوصيات 
تسليم الشهادات للسادة املشاركني 

 Mohamed Ibrahem(مدرس اآلثار اإلسالمية- جامعة عني شمس) محمد ابراهيم عبد العال

مخطوطات الفروسية اململوكية فى ضوء نماذج مختارة

 AbdelhamidAbdelsalam(باحث دكتوراة- متحف الفن االسالمي)عبد الحميد عبد السالم

الطفل في العصر اململوكي من خالل الوثائق واملصادر التاريخية

 Abdallah Mohamed Abdallah (معيد اآلثار اإلسالمية -جامعة سوهاج) عبد اهلل محمد عبد اهلل

نقوش كتابية لبعض الطرق واملذاهب الدينية علي آثار القاهرة املعمارية الدينية اململوكية البحرية(648-784هـ /

1250-1382م) : دراسة في تحديد املضمون

                                    Said Ramadan(متحف الفن االسالمى ) سعيد رمضان

مصحف ياقوت املستعصمي املحفوظ بمتحف الفن اإلسالمي بالقاهرة دراسة فنية

 Waleed Ahmad Salah al-Din  (مدرس اإلرشاد السياحي- جامعة عني شمس) وليد احمد صالح الدين

النقوش الكوفية علي محاريب العصر اململوكي الجركسي (784-923هـ/1382-1517م)

          Shaima Abd Allah(مدرس اآلثار اإلسالمية - جامعة عني شمس)شيماء عبد اهلل

عقود الزواج والطالق في مصر االسالمية من خالل الرّق والكاغد في العصر اململوكي(648-923هـ/1250-1517م)
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