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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :العلمية املؤهالت

 (الدفعة اول ) جدا جيد عام بتقدير( م1214) مايو دور  – إسالمية اثار ليسانس -

 (م1212) مايو دور  – املاجستير تمهيد شهادة -

 بطبع التوصية مع( ممتاز) بتقدير( إسالمية عمارة) تخصص إسالمية اثار ماجستير -

 موضوع في. م1218 ديسمبر األخر الجامعات مع وتبادلها امعةالج نفقة على الرسالة

 "مقارنة تحليلية دراسة( "عمان بسلطنة مسقط في الحربية االستحكامات)

 م1218 سبتمبر اسيوط جامعة التربية، كلية التربوي  التدريس في تربوي  دبلوم -

 1218 املنيا جامعة( EPE) بنظام اإلنجليزية اللغة في التوفل شهادة -

 1212 املنيا – العاملية البيانات في البحث قواعد في دورة -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :العلمية األبحاث

 للطبع العربية االمة مؤسسة( م1219) ُعمان، بسلطنة مسقط في الحربية االستحكامات -

 .م1219 كتاب نشرها مقرر  املاجستير دراسة والنشر،

 امعةج اآلداب كلية بمجلة منشور  بحث. ُعمان بسلطنة ظفار محافظة في العمراني التراث -

 .م1218 ديسمبر عدد-املنيا

 ةبمجل – النشر تحت بحث( اإلنجليزية بالغة)( االصل ُعمانية الطراز عربية)قلعة مطرح   -

 .سلطنة ُعمان –مسقط -م9102عدد يونيو  –قلعة التاريخ العمانية 
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 مؤتمر في به مشارك بحث ُعمان، بسلطنة الدفاعية لألبنية املعماري  التخطيط استراتيجية -

 .م1219 لعام العرب اآلثاريين اتحاد

 مقرر  كتاب ُعمان، في( عشر والثامن عشر السابع) القرنين خالل الدفاعية العمارة فن -

 .م1219 العام هذا نشره

 تكريمات -
 ألول  الرؤوف عبد جمال – الدكتور  األستاذ لجائزة م 1214 عام العرب اآلثاريين اتحاد في كرم -

 .املنيا جامعة اآلداب كلية االثار بقسم الدفعة

 املنشورة املقاالت
 الدفاعية العمارة ابداعات ضمن مميز مدني طابع ذي محكم دفاعي طراز( قريات حصن) -

 م12/1/1219 بتاريخ العمانية، اثير بمجلة منشور  مقال ُعمان، بسلطنة

 منشور  مقال الزائرين أعين عن املخفية القلعة وحقائق أسرار( م1281/  هــ992 (الجاللي قلعة -

 م12/1/1219 بتاريخ العمانية، اثير بمجلة

 مقال خالصة، ُعمانية بأيد ُبني الحالي والسور  البرتغاليين قدوم قبل ُبنيت مسقط اسوار -

 م1/1/1219 بتاريخ العمانية، اثير بمجلة منشور 

بان -
ُ
 لمالعا وحضارات ُعمان سلطنة بين الحضارية العالقات ربط في ودوره الظفاري، الل

 م12/1/1219 بتاريخ العمانية، اثير بمجلة منشور  مقال القديم

 ثيرا بمجلة منشور  مقال ُعمان، سلطنة جنوب في زاخر معماري  تراث األثرية البليد مدينة -

 م1/2/1219 بتاريخ العمانية،

 ر منشو  مقال االصل ُعماني الطراز عربي دفاعي تحصين العلم قصر خلف امليراني قلعة -
 العمانية اثير بمجلة

/ 2-العمانية اثير بمجلة منشور  مقالحصن جبرين فن معماري مميز في عصر اليعاربة،  -

 م4/1219

 :الدكتوراه تسجيل -
 العامة السمات) موضوع في اإلسالمية االثار في الدكتوراه درجة تسجيله على املوافقة تمت -

( سالمياإل  العصر خالل ُعمان سلطنة في الدفاعية باملباني املعمارية والعناصر للتخطيط

 . م1219 مارس

 

 


