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 عنوان الندوة  : " آثار تخمد أمجاد ".

 

     المـحاضـر ون :  - األستبر / أحمذ المنسي 
لطفياألستبرة / أميرة   -                                 

 الوظـيـفة  : ممثلين عن وزارة الثقبفت . 
 

 تاريخ الندوة : يوم االثنين 5105/05/7.

 

 مكان االنعقـاد : القاعـة األكاديمية.
 

 المشـاركون : - لفيف من السادة األساتذة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية والييئة المعاونة.  

.جميع الفرق الدراسيةبطالب شعبة اليندسة المعمارية  -                             
 أهـداف الندوة : 

  .التعريف بأىمية الحفاظ عمى التراث الحضاري .0

   .الدقيمية محافظةاآلثار ب يةأىمالتأكيد عمى  .5

 الحفاظ عمى آثارنا في جميع العصور التاريخية.نشر ثقافة العمل عمى   .3
 

 مـحاور الندوة : 
   ذة عن محافظة الدقيمية ، ونشأتيا التي تعود لمعصر الفاطمي.نب  .0

 الدقيمية. محافظةأىم اآلثار باستعراض  .5

 شرح ووصف " دير دميانة " بمركز بمقاس كأىم اآلثار القبطية بالمحافظة.  .3

 مركز بمقاس كأىم اآلثار اإلسالمية -شرح ووصف " مسجد نور " بقرية الطويمة  .4

 .بالمحافظة   

 الشناويقصر  –جامع الصالح أيوب  –ف لكل من : ) دار ابن لقمان شرح ووص .5

 باعتبارىا من أىم اآلثار التاريخية بالمحافظة.    
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 : على هامش الندوة
أن الندوة تأتى ضمن نشاط القسم لتعريف الطالب رئيس القسم  الجيزاويأفادت السيدة أ.د/ لميس  -

 .بتاريخ المحافظة

وف الندوة س هم اليندسة المعمارية أن ىذ/ ميند فودة المدرس المساعد بقس ما أفاد السيد الميندسك -
 عبارة عن رحمة إلى تمك المزارات السياحية تحت إشراف وزارة الثقافة  األسبوع القادم يتبعيا زيارة ميدانية

 .لما تم تناولو بو عمميوأن األولوية لمطالب الحضور بالندوة كتطبيق  ،
 التوصـيات : 

  

  رة الحفاظ عمى التراث الحضاري آلثارنا عمى مختمف العصور.عمى فك الحث .0

   وزارة اآلثار. فيإسناد أعمال ترميم اآلثار جية االختصاص المتمثمة ضرورة  .5

 ضرورة العمل عمى تشجيع السياحة الداخمية. .3
 تقييم الحضور للندوة :  

 .بموضوع الندوة المعمن عنو ون ممتزمون الحضور جيد والمحاضر  .0

 طة يسيل فيميا عمى جميع مستوياتـوع الندوة بطريقة مبسـتم عرض موض .5

  .السادة الحضور   

 تبين أىمية موضوع الندوة من حيث اإلقبال عمى الحضور وااللتزام بالوقت المحدد .3

 وار بين المحاضرين والسادة الحضور.ليا والتجاوب الممحوظ والمناقشة والح   

                                                                                        
وكيل الكمية                                                                               

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                                  
                       

ماىر محمد عبد الرزاقأ.د/                                                    
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 مقتطفات مصورة من الندوة بحضور السادة أ.د ماىر عبد الرزاق ، أ.د/ لميس الجيزاوي
 

 


