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الباحثين لشباب  رواق  أكاديمية 

 الجديد في دراسات التصوير اإلسالمي وفنون الكتاب
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امللتىق العيمل الثاين لشباب الباحثني

لكية اآلثار جامعة عني مشس
 باالشرتاك مع 

املعهد العيمل الفرنيس لآلثار الرشقية بالقاهرة

حتت عنوان:
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What's New in the Islamic Painting and The Arts of Book Studies?

القاهرة - يف الفرتة من 19-20/ 6/ 2022م 

رئيسا امللتيق العيمل:

أ.د. عباس زواش، مدير الدراسات باملعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بالقاهرة 	

  أ.د. امحد السيد الشويك، وكيل لكية اآلثار جامعة عني مشس للدراسات العليا والبحوث

املرشف عىل االعداد:  د. دمحم إبراهمي (قسم اآلثار اإلسالمية لكية اآلثار- جامعة عني مشس)

اللجنة املنمظة: 

أ.م.د. نوال جابر	(قسم اآلثار اإلسالمية لكية اآلثار- جامعة عني مشس)  

	 د. غادة فايد (قسم اآلثار اإلسالمية لكية اآلثار- جامعة عني مشس)



%&'()*+@" A6*B:C
اليوم األول : االحد  19 يونيو 2022م

احلضور واالستقبال  09:20 – 09:00

التجسيل  09:40 – 09:20
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اللكمة االفتتاحية :   10:00 – 09:40

· أ. د.عباس زواش، املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية	

· أ.د. امحد الشوىك، لكية اآلثار - جامعة عني مشس  واملعهد الفرنيس لآلثار الرشقية 	

 : 50#@" %EF?0"  12:00 -10:00 

رئيسا اجللسة: 

أ.د/ امحد عبد الرازق امحد، لكية اآلثار -جامعة عني مشس         

أ.د/ أمين فؤاد سيد، أستاذ التارخي واحلضارة اإلسالمية

حمور اجللسة : تصاوير املخطوطات القبطية والعربية

نورا دمحم حسني (مدرس اآلثار اإلسالمية- جامعة عني مشس) - 
تصوير الشيطان من خالل املخطوطات القبطية من القرن التاسع حىت هناية القرن الثالث عرش امليالدي  	

"دراسة فنية مقارنة"

دينا مسري(مدرس مساعد –املعهد العايل للسياحة بايب قري- االسكندرية) - 
تصوير نبات اهلندباء ودوره العاليج واملجمتيع يف الرتاث العريب املخطوط يف الفرتة ما بني (القرن  	

6- 10هـ/ 12-16م)

د.امحد سايم (مدرس اآلثار اإلسالمية - جامعة الوادي اجلديد)- 
معارة املساجد وفنوهنا يف ضوء تصاوير خمطوط مقامات احلريري باملكتبة األهلية بباريس برمق 5847  	

خمطوط عريب دراسة فنية.

ملياء يعقوب (مدرس مساعد االرشاد السيايح- -جامعة عني مشس)- 
األلعاب النارية يف ضوء املخطوطات احلربية اململوكية(648-923هـ/ 1250-1517م) 	

دمحم إبراهمي (مدرس اآلثار اإلسالمية--جامعة عني مشس) - 
أضواء جديدة عىل خمطوط حريب من العرص اململويك(رحلة خمطوط بني مرص وأوروبا) 	

اسئلة ومناقشات

اسرتاحة غداء     1:00 – 12:00  
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رئيسا اجللسة:

أ.د/ نادر عبد الدامي، لكية اآلثار -جامعة عني مشس       

أ.د إهياب إبراهمي، لكية اآلثار، جامعة القاهرة       

حمور اجللسة :  التصوير اإلساليم يف إيران

ربيع أمحد سيد (استاذ مساعد اآلثار اإلسالمية - جامعة الفيوم)- 
دور تصاوير املمنمنات يف استقراء املصادر التارخيية "عرج تميور منوذًجا" 	

غادة فايد (مدرس اآلثار اإلسالمية - جامعة عني مشس) - 
دراسة جديدة ملخطوط أشعار فارسية املؤرخ بعام801هـ/ 1398م احملفوظ يف متحف الفن اإلساليم  	

والرتيك باستانبول.

اميان عابد (مدير بإدارة الدراسات والبحوث – وزارة السياحة واآلثار) - 
الفنان عليقيل بيك جبادار ومسريته الفنية. 	

اسامه ابانوب (مدرس اآلثار اإلسالمية- جامعة القاهرة) - 
إصدارات الشاهنامة املصورة بالطباعة احلجرية يف إيران يف العرص القاجاري 	

اسئلة ومناقشات
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12:00 – 10:00  : =0#@" %EF?0"  

 

رئيسا اجللسة:

أ.د/ محمود إبراهمي، لكية اآلثار -جامعة القاهرة            

أ.د/ أمني الرشيدي، لكية اآلثار- جامعة الفيوم            

حمور اجللسة : التصوير اإلساليم يف اهلند

نوال جابر (استاذ اآلثار اإلسالمية املساعد – جامعة عني مشس) - 
املوروث الفين لرسوم احليوانات املُجمعة يف مدارس التصوير االساليم يف اهلند خالل الفرتة من  	

القرن (10هـ/16م) إىل القرن(13هـ/19م)

نورهان زيد (مدرس اآلثار اإلسالمية - جامعة حلوان) - 
األلعاب النسائية يف التصوير اهلندي 	

شمياء دمحم يوسف (دكتوراه األثار اإلسالمية- جامعة أسيوط) - 
تقاليد اليوجا يف ضوء التصاوير املغولية اهلندية 	

نورهان محمود فوزي (باحثة ماجستري - جامعة عني مشس) - 
	 (Awdah) فن التصوير يف مملكة أودة

أ.د. أمحد الشويك   (استاذ اآلثار اإلسالمية - جامعة عني مشس) - 
وزن أباطرة وأمراء املغول يف ضوء تصاوير املدرسة املغولية 	

اسئلة ومناقشات

  12:00 – 1:00الغداء    
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رئيسا اجللسة 

 أ. د عباس زواش، املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بالقاهرة

أ.د/ أمحد الشويك، لكية اآلثار- جامعة عني مشس

حمور اجللسة: التصوير اإلساليم يف تركيا ومرص

أمساء أمحد (مدير إدارة النصوص الكتابية مبركز تجسيل اآلثار اإلسالمية والقبطية بالقلعة)- 
رسوم أمئة املذاهب األربعة يف نسخ خمطوط زبدة التوارخي وسلسلة نامه وجعائب املخلوفات مبدرسة  	

التصوير العمثانية.

رهيام يرسي (مفتشة آثار مبركز تجسيل اآلثار اإلسالمية والقبطية والهيودية بالقلعة) - 
دراسة أثرية لنخسة خمطوط جعائب املخلوقات وغرائب املوجودات للقزويين احملفوظة مبكتبة األزهر  	

حتت رمق عام (132802) رمق خاص (9237) معارف عامة

نادية طه (آثارية  باإلدارة العامة بالقاهرة التارخيية- وزارة السياحة واآلثار) - 
معارة وآلية العمل داخل املطبخ السلطاين يف ضوء تصاوير املخطوطات العمثانية. 	

ماجدة الشيخة (مدرس اآلثار اإلسالمية - جامعة القاهرة) - 
مواكب الزفاف يف مرص خالل القرنني (12-13هـ/ 18- 19م) يف ضوء لوحات الرحالة املسترشقني 	

دعاء فاروق (باحثة بإدارة البحث العيمل والتوثيق اآلثري لقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية بوزارة السياحة واآلثار)- 
تصاوير النظارات الفلكية يف ضوء عمل الفلك لكرنيليوس فانديك 	

اسئلة ومناقشات
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تسلمي الهشادات للسادة املشاركني 
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