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"هناك أعداد كثرية تتخرج من هذه الدورات ]إليكروم[ .. 
ولذلك نقرتح .. برنامجا دراسيا يف صورة تعليم عايل 

يف الرتميم والرتاث يكون يف جامعة الشارقة"

مـن كلمة صاحب السـمو يف "الدورة اإلقليميـة الرابعة لحفظ الرتاث وإدارة املواقع 

واملجموعات املتحفية"، ديسـمرب 2012
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“ميثل هذا الربنامج عالمة فارقة مهمة إليكروم يف عملها يف تسهيل الوصول لتوسيع 
نوعها  من  فريدة  املبادرة  هذه  الثقايف.  الرتاث  عىل  الحفاظ  يف  املعرفة  إىل  الوصول 
التبادل  تعزز  وسوف  اإلقليمي،  املستوى  عىل  ومركزة  التخصصات  متعددة  أنها  حيث  من 

العلمي داخل املنطقة العربية وخارجها.”

د. ويبر ندورو، املدير العام ملنظمة إيكروم

الثقايف  الرتاث  حفظ  إدارة  تخصص  يف  الجامعة  يف  املاجستري  برنامج  إطالق  تم  "لقد 
من  اليونسكو  منظمة  عن  املنبثقة  الهيئات  إحدى   " إيكروم   " منظمة  مع  بالتعاون  وذلك 
مجموعة  إىل  املتميز  الربنامج  هذا  لينضم  الشارقة  إمارة  يف  اإلقليمي  مكتبها  خالل 
يف  برامج   108 عددها  بلغ  والتي  العام  هذا  الجامعة  تطرحها  التي  األكادميية  الربامج 
ويأيت  والدكتوراه.  واملاجستري  والدبلوم  البكالوريوس  مستوى  عىل  التخصصات  مختلف 
القاسمي عضو  بن محمد  الدكتور سلطان  الشيخ  السمو  ترجمة لرؤى صاحب  الربنامج  هذا 
املجلس األعىل حاكم الشارقة، وتلبية لحاجة العديد من املؤسسات والجهات املسؤولة 
عن حفظ وإدارة الرتاث الثقايف والحضاري واملتاحف يف العامل العريب، وميثل التخصص 
الذي يطرحه أهمية كبرية للدول واملجتمعات التي تسعى للحفاظ عىل مقتنياتها التاريخية 

واألثرية لتكون شاهداً عىل حضارتها وتطورها خالل املراحل التاريخية املختلفة..."

أ.د. حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشبارقة

“يهدف هذا الربنامج الذي يأيت تحت رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
الكوادر  تأهيل  إىل  الشارقة،  حاكم  لالتحاد،  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي،  د  محمَّ بن 
الوطنية والعربية إدراكاً للحاجة إىل تطوير برامج أكادميية عملية لحامية الرتاث تتالءم مع 

الظروف االجتامعية واالقتصادية والثقافية للوطن العريب” 

د. زيك أصالن، مدير إيكروم-الشارقة
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جامعة الشارقة

تأسسـت جامعة الشـارقة يف عام 1997 برؤية ورسـالة متميزة 

الشـيخ  السـمو  صاحـب  ورئيسـها  مؤسسـها  خطهـا  وطموحـة 

الدكتـور سـلطان بـن محمـد القاسـمي، عضـو املجلـس األعـى 

لالتحـاد وحاكـم الشـارقة حفظه الله ورعـاه. توفـر الجامعة بيئة 

حافـزة تسـهم يف إثـراء خـربة تعليميـة متميـزة وتعزيـز البحـث 

الجامعـة  وتعمـل  املجتمـع.  مـع  والتواصـل  واالبتـكار  العلمـي 

عـى تلبيـة االحتياجـات الحاليـة واملسـتقبلية للمجتمـع املحيل 

ومهنيـة  أكادمييـة  برامـج  طـرح  عـرب  عمومـاً  واملجتمعـات 

وتدريبيـة مبتكـرة وإجـراء البحـوث العلميـة الرصينـة والتطبيقية 

ودعـم الريـادة واالبتـكار وتقديـم الحلـول لقضايـا املجتمـع.

عـى  أكادمييـا  برنامجـاً   108 حاليـاً  الشـارقة  جامعـة  تطـرح 

العليـا  الدراسـات  ودبلـوم  واملاجسـتري  الدكتـوراه  مسـتوى 

الصحيـة  والرعايـة  الطـب  تخصصـات  يف  والبكالوريـوس، 

والفنـون  واالتصـال  اإلدارة  وعلـوم  والهندسـة  والعلـوم 

الجميلـة والتصميـم والقانـون والعلـوم اإلنسـانية واالجتامعية 

معظمهـا  يف  تركـز  اإلسـالمية،  والدراسـات  الرشيعـة  وعلـوم 

عـى الربامـج املتكاملـة التـي تجمـع ما بـن تخصصـات متعددة 

ميكنهـم  والـذي  التكامـيل  والتطبيـق  الفكـر  الطلبـة  إلكسـاب 

الظواهـر  مـع  والتعامـل  والتطبيـق  النظريـة  بـن  الدمـج  مـن 

جوانبهـا. كافـة  مـن  والقضايـا 

ثالثـة  عليهـا  يـرشف  متميـزة،  بحثيـة  بإمكانـات  الجامعـة  تتمتـع 

والحوسـبة  والهندسـة  العلـوم  تخصصـات  يف  بحثيـة  معاهـد 

والطـب والرعاية الصحيـة والعلوم اإلنسـانية واالجتامعية. ويتبع 

البحثيـة  واملجموعـات  املراكـز  مـن  العديـد  البحثيـة  املعاهـد 

الجامعـات واملعاهـد العامليـة. والتـي تتعـاون مـع كربيـات 

رغـم حداثـة عمرها، تبـوأت الجامعة مراكز متقدمـة يف تصنيف 

الجامعات عى املسـتوى الوطنـي واإلقليمي والعاملي.



برنامــج ماجســتري العلــوم يف إدارة حفــظ الرتاث الثقايف    |  5

نبذة عن كلية الهندسة

تعـد كليـة الهندسـة أكـرب كليـة يف جامعة الشـارقة، حيث ُسـجل 

حـوايل 3400 طالـب يف برامـج البكالوريـوس والدراسـات العليا. 

الهنـديس  التعليـم  تشـكيل  تعيـد  التـي  التحديـات  ضـوء  ويف 

الحديـث يف العـامل، تركـز كليـة الهندسـة عـى الجـودة والتميز 

مسـتوى  عـى  التعليميـة  برامجهـا  وتقديـم  تصميـم  يف 

الهندسـة  كليـة  ألن  ونظـرًا   العليـا.  والدراسـات  البكالوريـوس  

تنظـر لطالبهـا عـى أنهـم قـادة يف الحكومـة ويف الصناعـة 

ويف املجـال األكادميـي يف املسـتقبل، تضمـن الكليـة لطالبها 

يتحـرك  القتصـاد  مناسـبة  تقدمهـا  التـي  التعليميـة  الربامـج  أن 

بخطـى متسـارعة يعتمـد عـى املعرفـة حيـث البحـث واالبتـكار 

االجتامعيـة  األبعـاد  أن  كـام  الـدويل  والتعـاون  املبـادرة  وروح 

مؤثـرة. عوامـل  للعوملـة  واالقتصاديـة 

نبذة عن قسم الهندسة املعامرية

معامري  تعليم  توفري  إىل  املعامرية  الهندسة  قسم  يهدف 

والسياقية  اإلقليمية  البيئات  يف  ومتأصل  ومعارص  متطور 

باملهارات  الطلبة  الدرايس  املنهاج  ويزود  ذاته.  الوقت  يف 

النظرية والعملية كام يجعلهم مواكبن للسياقات والتطورات 

االجتامعية والثقافية واالقتصادية. 

الشيخ  سمو  رؤية  تحقيق  يف  نجاحه  القسم  متيز  زاد  وقد 

األعى  املجلس  -عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

لإلتحاد حاكم الشارقة- من خالل انشائه برنامج املاجستري يف 

وبرشاكه  العريب  للوطن  مخصصاً  الثقايف"  الرتاث  حفظ  "إدارة 

الرتاث  عى  بالحفاظ  املعنية  الدولية  إيكروم  منظمة  مع 

الثقايف من خالل فرعها إيكروم-الشارقة ويعمل القسم حالياً 

عى استحداث برنامج ماجستري آخر يف الهندسة املعامرية.

برامج الدكتوراهبرامج املاجستريبرامج بكالوريوس العلوم

الهندسة املدنيةالهندسة املدنيةالهندسة املدنية و الهندسة البيئية

الهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية واإللكرتونيةالهندسة الكهربائية واإللكرتونية

إدارة حفظ الرتاث الثقايفالهندسة املعامرية

اإلدارة الهندسيةاإلدارة الهندسيةالهندسة الصناعية واإلدارة الهندسية

هندسة الطاقة املستدامة واملتجددة

الهندسة امليكانيكية

الهندسة النووية

تقدم الكلية حاليا برامج البكالوريوس والدراسات العليا التالية: 
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منظمة إيكروم

إيكـروم )املركـز الـدويل لدراسـة حفـظ وترميـم املمتلكات 

الثقافيـة( هو منظمة دولية عـرب حكومية متخصصة منوطة 

مبهمـة النهـوض مبامرسـات الحفاظ عـى الـرتاث الثقايف 

وترويجـه يف جميع أنحـاء العامل. ومنذ أن انشـأتها منظمة 

يونسـكو عـام 1959 باالتفـاق مـع الحكومـة اإليطالية، تقدم 

منظمـة إيكـروم خدماتهـا للمجتمـع الـدويل املؤلـف مـن 

137 دولـة عضـو. وكمنظمـة وحيـدة منوطـة بهـذه املهمـة 

دوليـا، تغطي مبـادرات إيكروم مجـاالت التدريب عى أعامل 

املعلومـات،  ونـرش  املؤسسـاتية،  القـدرات  وبنـاء  الحفـاظ 

والبحـث العلمـي، والتعـاون والرتويـج للحفـاظ عـى الـرتاث 

الثقايف.

إيكروم-الشارقة
 )املكتـب اإلقليمي لحفظ الرتاث الثقايف يف

الوطن العريب(

ملنظمة  الوحيد  اإلقليمي  املكتب  هو  إيكروم-الشارقة 

املتحدة.   العربية  اإلمارات  الشارقة،  يف  والكائن  إيكروم 

أسسته منظمة إيكروم وحكومة اإلمارات العربية املتحدة 

بدعم سخي ورعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ الدكتور 

حاكم  األعى،  املجلس  عضو  القاسمي،  د  محمَّ بن  سلطان 

2015، بقرار من مجلس الوزراء واتفاقية مقر  الشارقة عام 

تم توقيعها مع وزارة الخارجية اإلماراتية، وفق رؤية تتجى 

يف التجاوب مع الظروف التي مير بها الرتاث الثقايف يف 

تعرضت  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  من  مختلفة  أرجاء 

خاللها ممتلكات الرتاث الثقايف لتدمري واسع النطاق. يطمح 

املكتب اإلقليمي يف الشارقة إىل حامية الرتاث الثقايف 

عليه  الحفاظ  دعم  خالل  من  العربية  املنطقة  يف  الغني 

وترميمه ونرش املعرفة للمختصن بإتباع املعايري الدولية، 

وإتاحته للعموم واملجتمعات املحلية التي توارثته وزيادة 

فهم معانيه ورسائله وتقديره.
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األنشطة األساسيـة

يهتم املكتب بخمسـة مجاالت رئيسة:

تطوير السياسات

الثقـايف  الـرتاث  يف  املتخصصـن  أهـم  وجـذب  اسـتقطاب 

أهـداف  بتحقيـق  واملتعلقـة  الراهنـة  املواضيـع  ملعالجـة 

 التنمية املسـتدامة يف الدول العربية يف مجال الحفاظ عى

الرتاث الثقايف. 

التواصل والرتويج لحامية الرتاث الثقايف

وتحفيـز  العربيـة  للمنطقـة  الـري  بالتاريـخ  الوعـي  زيـادة 

العامـة واملتخصصـن لتعميـق فهمهـم بأهميـة حفظ الرتاث 

الثقـايف وإدارتـه مـن خـالل مامرسـات الحفـاظ الجيـدة.

املشاريع امليدانية واألنشطة الخاصة

يف  الفنيـة  املشـورة  وتقديـم  والتنسـيق  الدعـم  توفـري 

الحفـاظ عى الـرتاث الثقـايف وإدارته عند طلب الـدول األعضاء 

املجـال. يف  العاملـن  الـرشكاء  أو 

املستمر التعليم 

تعزيز مجتمع املتخصصن بالحفاظ لتحسـن مامرسـات الحفاظ 

 وإدارته من خالل برامج التدريب والتعاون مع الربامج الجامعية 

ذات الصلة.

نرش املعرفة

تكريـس املكتـب كمنصة لتبـادل الخـربات الفكريـة والبحثية بن 

البحثيـة والتوعويـة ومـن  برامجـه  الـرتاث مـن خـالل  مختـي 

خـالل املنشـورات واألُطـر التوجيهيـة.
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مقدمة عن الربنامج

يف ظـل التحديـات التـي تواجـه حفـظ الـرتاث الثقـايف يف املنطقـة العربيـة وظهـور املنهجيـات 

املتكاملـة إلدارة الـرتاث، تقـدم جامعة الشـارقة يف اإلمارات العربية املتحـدة بالرشاكة مع منظمة 

إيكـروم )مـن خـالل مكتبها اإلقليمي يف الشـارقة( ، برنامج ماجسـتري متعدد التخصصـات يف “إدارة 

حفـظ الـرتاث الثقـايف”. يسـتهدف الربنامـج - الذي بـدأ يف العـام الـدرايس 2020/2019 العاملن 

يف مجـال الـرتاث الثقـايف مـن تخصصـات مختلفـة يف املنطقة. ويتكـون الربنامج من مسـارين: 

يتميـز هـذا الربنامـج بنهـج متعـدد التخصصـات ويركـز عـى قضايـا الـرتاث الثقـايف يف املنطقـة 

العربيـة، ونظـام الدراسـة املـرن الـذي يعتمـد عـى التدريـس املركـز مـن خـالل نظـام الوحـدات 

التعليميـة )Modules(، والذي يسـمح باسـتضافة أعضـاء هيئة تدريس مميزين مـن الوطن العريب. 

ـَم هـذا الربنامج السـتيعاب مختلـف التخصصات يف مجال حفظ وإدارة الـرتاث الثقايف. ويغطي  ُصمِّ

مجموعـة واسـعة مـن املوضوعـات، منهـا الحفـاظ عـى الـرتاث املبنـي واملجموعـات املتحفيـة، 

وتقديـم وتفسـري الـرتاث، وإدارة مخاطـر الكـوارث للـرتاث الثقـايف وإدارة الـرتاث العاملـي. ويتـم 

تدريـس مسـاقات الربنامـج باللغـة العربيـة بشـكل رئيـي وذلـك تلبيـة الحتياجـات املنطقـة.

إدارة مواقع الرتاث الثقايف 
)الرتاث الثابت(

 إدارة املتاحف
)الرتاث املنقول(
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نظام الدراسة

يسـتخدم برنامـج املاجسـتري منـوذج الوحـدات التعليمية بهدف 

معارفهـم  بتعزيـز  واملهتمـن  العاملـن  املهنيـن  دعـم 
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التعليمية للربنامج املخرجات 
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وإدارتـه. وحفظـه  الثقـايف  للـرتاث  الشـامل 
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الثقـايف. الـرتاث  وإدارة 
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بحفـظ الـرتاث الثقـايف بنـاء عـى منهجيـات علميـة.

يعمل يف عدة سـياقات يف مجال الرتاث الثقايف.  .9

يتواصـل مـع املجتمعـات املحليـة واملتخصصـن يف مجـاالت   .10

الثقـايف. الـرتاث 

املقبولـة  األفضـل  واألخالقيـات  واملعايـري  املنهجيـات  يطبـق   .11

عامليـاً يف التطبيقـات العمليـة إلدارة مواقـع الـرتاث الثقايف 

املتحفيـة. واملجموعـات 
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وصف املساقات

نظريبات الحفاظ عىل الرتاث الثقايف  |  0404514

يتنـاول هـذا املسـاق مبـادئ وأسـس وتطـور نظريـات وطـرق 

يناقـش  كـام  أشـكاله  مبختلـف  الثقـايف  الـرتاث  عـى  الحفـاظ 

املواثيـق والقوانـن الدوليـة واملحليـة املعنيـة بالحفـاظ عى 

الـرتاث الثقـايف. يركـز املسـاق عـى تنـاول املنهـج الوقـايئ 

يف  تطبيقـه  وآليـات  الثقـايف  الـرتاث  عـى  املحافظـة  يف 

املواقـع واملتاحـف كـام يتنـاول املنهـج التدخـيل ومسـتوياته 

املختلفـة.  وطرقـه  تطبيقـه  وكيفيـة 

املنهجيبات الحديثة يف إدارة وحفظ الرتاث  |  0404516 

يتنـاول هـذا املسـاق اإلطـار النظـري للمبادئ واألسـس وتطور 

السياسـات املتبعـة دوليـا يف إدارة الـرتاث الثقـايف. ويتنـاول 

خطـط  إىل  واملبـادئ  النظريـة  األطـر  هـذه  ترجمـة  كيفيـة 

عمليـة إلدارة الـرتاث الثقـايف مبـا يحقـق التـوازن املطلوب من 

لفائـدة املجتمـع.  الـرتاث مـع اسـتغالله  املحافظـة عـى هـذا 

إدارة  لعنـارص ومكونـات خطـة  وتحليـالً  يقـدم املسـاق تعريفـاً 

مواقـع الـرتاث الثقـايف واملتاحـف وآليـات تنفيـذ هـذه الخطـط 

وتصحيحهـا. ومراجعتهـا  وتقييمهـا 

إدارة مخاطبر الكوارث للرتاث الثقايف  |  0404511 

والفيضانـات  الـزالزل  مثـل  الطبيعيـة  األخطـار  املسـاق  يتنـاول 

الحـروب  مثـل  اإلنسـان  صنـع  مـن  هـي  التـي  املخاطـر  وكذلـك 

والتخريـب املتعمـد والرسقات التـي يتعرض لها الـرتاث الثقايف 

مبـا يف ذلـك مواقـع الـرتاث الثقـايف واملجموعـات املتحفيـة. 

أنـواع املخاطـر مـن  كافـة  بالدراسـة والتحليـل  يتنـاول املسـاق 

واملجموعـات  الثقـايف  الـرتاث  مواقـع  عـى  تأثريهـا  حيـث 

واإلجـراءات  املختلفـة  السياسـات  يستكشـف  كـام  املتحفيـة 

التخطيطيـة والتقنيـة التـي تهـدف إىل الحـد مـن هـذه املخاطر 

الوقايـة  عـرب  وبعدهـا  وخاللهـا  الكارثـة  قبـل  الـرتاث  عـى 

اسـتعادة  وأخـرياً  واالسـتجابة  الطـارئ  واالسـتعداد  والتخفيـف 

العاديـة. النشـاطات 

يركـز املسـاق عـى تعريـف الطالـب بكيفيـة إدارة هـذه املخاطر 

الـرتاث  عـى  تأثريهـا  مـن  والحـد  التخفيـف  لغايـات  والكـوارث 

خـالل  مـن  عمليـاً  تطبيقـاً  املسـاق  هـذا  يتضمـن  كـام  الثقـايف 

تدريـب الطـالب عـى تقييم مخاطـر الكـوارث للـرتاث وكذلك وضع 

الـرتاث  ملواقـع  الشـاملة  اإلدارة  خطـط  ضمـن  إلدارتهـا  خطـط 

وحـاالت  منـاذج  أيضـاً  املسـاق  يناقـش  واملتاحـف.  الثقـايف 

دراسـية مـن املنطقـة العربيـة بهدف تنميـة قـدرة الطالب عى 

ومراجعتهـا. ومراقبتهـا  اإلدارة  خطـط  تقييـم 

تفسبري وتقديم الرتاث الثقايف  |  0404513 

يقـدم هـذا املسـاق املنهجية والطرق املسـتخدمة يف فهم 

واألهميـة.  واملعـاين  املدلـوالت  حيـث  مـن  الثقـايف  الـرتاث 

املتبعـة  املختلفـة  والنظريـات  املناهـج  املسـاق  يتنـاول 

املـادة  عـى  اعتـامداً  وتفسـريه  الثقـايف  الـرتاث  تحليـل  يف 

العلميـة املتاحـة عـن ممتلـك الـرتاث الثقايف وعى الدراسـات 

امليدانيـة والتاريـخ الشـفهي وغريهـا مـن املصـادر وجمـع كل 

الثقـايف. يغطـي  الـرتاث  لكتابـة قصـة  ذلـك بطريقـة متكاملـة 

املسـاق أيضـاً املنهجيـات والطـرق التقنيـات العلميـة الحديثـة 

املواقـع  زوار  إىل  الثقـايف  الـرتاث  تقديـم  يف  املسـتخدمة 

ومفهومـة  تفاعليـة  بطريقـة  أطيافهـم  بكافـة  واملتاحـف 

تجمـع بـن الفائـدة العلميـة واملتعـة وتسـهل اسـتيعاب الزوار 

الثقـايف. الـرتاث  ومدلـوالت  ملعـاين 

البرتاث العاملي واألطر الدولية للحفاظ  |  0404532 

العاملـي  الـرتاث  إدارة  أطـر ومنهجيـات  يتضمـن هـذا املسـاق 

ويغطـي االتفاقيـات واملواثيـق الدوليـة التي من شـأنها صون 

هـذا الـرتاث وأهمهـا اتفاقيـة الـرتاث العاملـي لعـام 1972. كام 

يتنـاول باملناقشـة النقديـة مفاهيـم هامـة يف سـياق الـرتاث 

 العاملـي مثـل األصالة والسـالمة والقيمة العاملية االسـتثنائية.
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ويعـرف الطـالب بعمليـة إدراج املواقـع بقامئة الـرتاث العاملي 

مبـا يف ذلـك ملـف الرتشـيح ومكوناتـه وكيفيـة إعـداده وكذلك 

كذلـك  ويتنـاول  الحفـظ.  وحالـة  واملراقبـة  الدوريـة  التقاريـر 

التحليـل النقـدي للجوانـب القانونيـة للـرتاث العاملـي وعالقتها 

بالترشيعـات املحلية كـام يناقش الضغوط والتحديـات املختلفة 

التـي تواجـه حفـظ الـرتاث العاملـي مثل أعـداد السـائحن وزوار 

مواقـع الـرتاث العاملـي وتأثري مثل تلـك الضغوطـات عى إدارة 

هـذا الـرتاث وصونه. 

حفبظ املواقع واملباين التاريخية  |  0404531 

عمليـات  إجـراء  بكيفيـة  الطـالب  تعريـف  املسـاق  هـذا  يتضمـن 

والتاريخيـة  األثريـة  واملواقـع  املبـاين  وتوثيـق  وتحليـل  مسـح 

الخاصـة  التقاريـر  وإعـداد  التقنيـة  الوسـائل  أحـدث  باسـتخدام 

بذلـك. كـام يتضمـن املسـاق اسـتعراض أهـم القضايـا والتحديات 

املرتبطـة بعمليـات حفـظ املبـاين واملواقـع األثريـة والتاريخية 

مـن حيـث التقنيـات والوسـائل واملـواد املتبعـة لهـذه الغايـة. 

وكذلـك تدريـب الطـالب عمليـاً عـى كيفيـة إعـداد خطـة لحفـظ 

املبـاين واملواقـع األثريـة والتاريخيـة وفقـاً للمعايـري الدوليـة 

والعالجـي  الوقـايئ  املنهجـن  بـن  املـزج  عـى  تعتمـد  التـي 

واألسـباب  البنـاء  لتقنيـات  العلمـي  التحليـل  عـى  واعتـامداً 

الطبيعيـة والبرشيـة التـي تسـبب تلـف وتدهـور حالـة املبـاين 

واملواقـع ومظاهـر هـذا التلـف. يتضمـن املسـاق تدريـب عميل 

واملوقـع. باملختـرب 

إدارة املناطبق واملدن التاريخية  |  0404533 

يتنـاول هـذا املسـاق دراسـة عنـارص ومكونـات البيئـة العمرانيـة 

التاريخيـة حيـث يتناولها كوحدة واحدة ال تتجـزأ وليس كمجموعة 

مـن املبـاين فقـط. يغطي املسـاق مبـادئ ومنهجيـات الحفاظ 

الخاصـة  الدوليـة  واالتفاقيـات  واملواثيـق  وتطـوره  الحـري 

املسـاق  يتنـاول  التاريخيـة.  واملناطـق  املـدن  عـى  بالحفـاظ 

وتأثـري  التاريخيـة  العمرانيـة  البيئـة  تحليـل  وطـرق  منهجيـات 

التدخـالت والتوسـع العمـراين عليها ورسـم السياسـات والطرق 

بطريقـة  وتنميتهـا  وتطويرهـا  وإدارتهـا  لحفظهـا  املناسـبة 

مسـتدامة. ويهتـم املسـاق بكيفيـة توظيـف نظـم املعلومـات 

الجغرافيـة يف إنجـاز هـذا العمـل.

علبم وأخالقيات املتاحف  |  0404522 

علـم  وتطـور  لنشـأة  معمقـة  دراسـة  املسـاق  هـذا  يقـدم 

املتاحـف والنهـج النظريـة والعمليـة لدراسـة املتاحـف. يتنـاول 

عـى  ويركـز  وانواعهـا،  ووظيفتهـا  املتاحـف  تاريـخ  املسـاق 

النظريـات واملامرسـات األحـدث مـع أمثلـة وحـاالت دراسـية مـن 

العـامل العـريب، واملامرسـات واملواثيق الدوليـة األفضل التي 

األمريكيـة.  املتاحـف  واتحـاد  إيكـوم  مثـل  املنظـامت  وضعتهـا 

عمـل  بطبيعـة  تتعلـق  موضوعـات  بالتفصيـل  املسـاق  يغطـي 

املتحـف ومنهـا: أسـس اختيـار املعروضـات املتحفيـة والعـرض 

املتحفـي واملعـارض املتحفيـة مـن حيـث تصميمهـا وإخراجهـا 

والتفسـري يف بيئـة املعـرض وكذلـك بعـض الجوانـب األخالقيـة 

التـي يجـب مراعاتهـا وبرامـج املتحـف التعليميـة، التواصـل مـع 

الجمهـور واختيـار وسـائل التعليـم والتعلـم. يتضمـن املسـاق 

تدريبـات عمليـة يف املتاحـف وزيـارات ميدانيـة.

حفبظ املجموعات املتحفية  |  0404521 

يتنـاول املسـاق دراسـة طبيعـة القطـع املتحفيـة مـن حيـث نـوع 

املـواد األولية املصنوعة منها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية 

ورطوبـة  حـرارة  مـن  التلـف  عوامـل  مـع  بتفاعلهـا  ذلـك  وعالقـة 

وعوامـل تلـوث وغريهـا وأشـكال ومظاهـر التلـف الناتجـة عـن هذا 

التفاعـل. يتنـاول املسـاق طـرق الفحـص والتشـخيص التـي ميكـن 

اسـتخدامها لفحـص حالـة القطـع املتحفيـة وتحديد مـا أصابها من 

تلـف وتقييـم وضعهـا. يركز املسـاق عـى السياسـات واملقاربات 

والطـرق الواجـب اتباعهـا لحفـظ القطـع املتحفيـة بكافـة أنواعها 

حيـث سـيتم الرتكيـز عـى دراسـة وتطبيق منهـج الحفـظ الوقايئ 

مـن حيـث طرقـه وكيفيـة تطبيقـه يف املتحـف للحـد مـن عوامـل 

طـرق  إىل  املسـاق  يتعـرض  كـام  البرشيـة.  او  الطبيعيـة  التلـف 

امليكانيكيـة  التنظيـف  طـرق  مثـل  األساسـية  التدخـيل  الحفـظ 

أنـواع املجموعـات  ترميـم وتقويـة مختلـف  والكيميائيـة وطـرق 

املتحفيـة. يتضمـن املسـاق تدريبـا عمليـا يف املختـرب واملتحـف. 
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إدارة املتاحف  |  0404523 

يقـدم هـذا املسـاق دراسـة معمقـة لـإلدارة الفعالـة للمتاحـف 

كمؤسسـات علميـة لحفـظ الـرتاث الثقـايف والتوعيـة والتعليـم 

حـول دور هـذا الرتاث يف حياة الناس. يتناول املسـاق املواضيع 

التاليـة: الهيـكل التنظيمـي للمتحـف وأقسـامه املختلفـة، إدارة 

طـرق  وكذلـك  املتحـف  رسـالة  إليصـال  املتحفيـة  املجموعـة 

وإدارتهـا  املتحـف  يف  البرشيـة  املـوارد  وتوثيقهـا،  تسـجيلها 

مـن حيث سياسـات التعيـن والتدريـب والعمل الجامعـي، اإلدارة 

املاليـة للمتحـف، إدارة الـزوار، إدارة العمـل املتحفـي، تسـويق 

املتحـف وترويجـه مـن حيـث النظريـة واملامرسـة.

مناهج وأسباليب البحث العلمي  |  0404512 

واملهـارات  املعرفـة  الطالـب  إكسـاب  إىل  املسـاق  يهـدف 

الـرتاث،  وحفـظ  إدارة  يف  العلمـي  البحـث  ملبـادئ  الروريـة 

العنـارص  املسـاق  ويناقـش  ووسـائلها  البحـوث  كتابـة  وطـرق 

األساسـية للبحـث مبـا يف ذلـك اختيـار موضـوع البحـث، وصياغـة 

مشـكلة البحـث، وتحديـد املتغـريات، وصياغـة الفرضيـات وأسـئلة 

البحـث وكتابـة التقريـر النهـايئ للبحـث وأخالقيات العمـل البحثي 

اسـتخدام  مهـارة  الطالـب  إكسـاب  إىل  املسـاق  يهـدف  كـام 

املراجع واملصادر وجملة اإلجراءات واألسـاليب التي يسـتخدمها 

البيانـات وتصنيفهـا وتحليلهـا وتوثيقهـا. الباحـث يف جمـع 

رحلة دراسية

يتـم تنظيـم رحلـة دراسـية سـنوية لطلبـة الربنامـج إلحـدى دول 

املنطقـة وذلـك حتـى يتسـنى لهـم رؤيـة ما تـم دراسـته عى 

املخاطـر  وإدارة  الوقـايئ  الحفـظ  تقنيـات  مـن  الواقـع  أرض 

وتقديـم  تفسـري  وأسـاليب  املختلفـة  واملعالجـات  للـرتاث 

املواقـع واملجموعـات املتحفيـة وذلـك باإلضافـة إىل الزيارات 

يف  الثقـايف  الـرتاث  ومواقـع  للمتاحـف  املتنوعـة  امليدانيـة 

اإلمـارات. ودولـة  الشـارقة 
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مدة الدراسة

 املدة الدراسية للربنامج هي سنتان بواقع )33 ساعة معتمدة(.

 يحصـل الطالـب الناجـح عـى درجـة ماجسـتري العلـوم يف "إدارة

حفظ الرتاث الثقايف".

رشوط القبول

حتـى يعتـرب املتقـدم للربنامج مؤهـالً للقبول يجـب أن يكون أوالً 

مهنيـاً يتحـدث ويكتـب العربية بطالقـة ويجتاز مقابلة شـخصية:

البكالوريـوس  درجـة  عـى  حاصـالً  املتقـدم  يكـون  أن  يجـب   

 أو مـا يعادلهـا مـن جامعـة معـرتف بهـا مبعـدل ال يقـل عـن

2.5 مـن 4 أو ما يعادلها.

قبولهـا  ميكـن  التـي  البكالوريـوس  تخصصـات  تحديـد  تـم   

بالربنامـج وهي: علم اآلثـار، العامرة/ الهندسـة املعامرية، 

الـرتاث،  إدارة  الـرتاث،  عـى  الحفـاظ  العمـراين،  التخطيـط 

العـامرة.  تاريـخ  الفـن،  تاريـخ  متحفيـة،  متاحف/دراسـات 

وميكـن النظـر يف تخصصـات أخـرى يتـم دراسـتها مـن قبـل 

اللجنـة التوجيهيـة للربنامـج قـد يُحـدد فيهـا للطالـب مـواد 

املاجسـتري. مبـواد  البـدء  قبـل  تُسـتكمل  اسـتدراكية 

يشـرتط حصـول جميـع املتقدمـن عـى عالمة ال تقـل عن 32   

IELTS األكادميـي. 4.0 يف امتحـان  أو   TOEFL IBT يف امتحـان 

تعتـرب الخـربة العمليـة يف مجـاالت ذات صلـة بـإدارة الـرتاث   

فرصـة  تدعـم  إضافيـة  ميـزة  للربنامـج  للمتقـدم  الثقـايف 

قبولـه.

 الوثائق املطلوبة
خطـاب نوايـا يوضـح بالتفصيل سـبب التقـدم للربنامـج، وكيف   

تؤهلـه  خربتـه  أو  السـابقة  دراسـته  أن  املتقـدم  يعتقـد 

مـن  يتعلمـه  سـوف  مـا  تطبيـق  ينـوي  وكيـف  للربنامـج، 

مسـتقبله  أو  و/  مؤسسـته  ذلـك  سـيفيد  وكيـف  الربنامـج 

منحـة  عـى  للحصـول  بطلـب  املتقـدم  قـام  إذا  املهنـي. 

النوايـا  خطـاب  يف  ذلـك  إىل  اإلشـارة  فيجـب  دراسـية، 

وتوضيـح سـبب اعتقـاد املتقـدم بأنـه يجـب أن يتـم اختيـاره 

ماليـة. ومسـاعدة  دراسـية  منحـة  عـى  للحصـول 

و/ البكالوريـوس  درجـات  شـهادة  مـن  مصدقـة  نسـخة   

دولـة  خـارج  مـن  الصـادرة  للشـهادات  العليـا.  الدراسـات  أو 

الخارجيـة  وزارة  مـن  أوالً  الشـهادات  تصديـق  يتـم  اإلمـارات 

املرشـح. بلـد  يف  اإلمـارات  سـفارة  مـن  ثـم  املرشـح  بلـد  يف 

نسـخة مصدقة من كشـف العالمات. للشـهادات الصادرة من   

خـارج دولـة اإلمـارات يتـم تصديـق الشـهادات أوالً مـن وزارة 

يف اإلمـارات  سـفارة  مـن  ثـم  املرشـح  بلـد  يف   الخارجيـة 

بلد املرشح.

صـورة عـن الهويـة اإلماراتيـة للمواطنن واملقيمـن بدولة   

اإلمـارات.

خالصة القيد للمواطنن.  

صورة من جواز السفر.  

رسـالتن توصية من أسـاتذة أو من رؤساء عمل سابقن.   

السرية الذاتية.  

حصـول  يشـرتط  اإلنجليزيـة:  اللغـة  يف  الكفـاءة  شـهادة   

امتحـان    يف   32 عالمـة  عـى  األقـل  عـى  الطلبـة  جميـع 

األكادميـي.  IELTS امتحـان  يف   4.0 أو   TOEFL IBT

صورة شـخصية الكرتونية حديثة.  

وثيقـة ترشـيح مـن املؤسسـة التـي يعمل بها املرشـح يف   

حـال التقـدم للمنـح الدراسـية توضـح التزامـه بالعـودة إىل 

العمـل عقـب حصولـه عـى درجـة املاجسـتري.
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كيفية تقديم الطلبات

من داخل اإلمارات:  

يتـم تقديـم الطلـب مـن داخـل دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة 

مـن خـالل جامعـة الشـارقة.

ملزيـد مـن املعلومـات عن كيفيـة التقديم يرجى زيـارة املوقع 

www.sharjah.ac.ae :االلكرتوين للجامعة

من خارج اإلمارات:  

يتـم تقديـم الطلـب مـن خـارج دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة 

مـن خـالل إيكروم-الشـارقة.

ملزيـد مـن املعلومـات عن كيفيـة التقديم يرجى زيـارة املوقع 

www.iccrom.org :االلكـرتوين ملنظمة إيكروم

موعد التقديم

يف  عـادة  اإلمـارات  وداخـل  خـارج  مـن  للربنامـج  التقديـم  يبـدأ 

شـهر  نهايـة  مـع  التقديـم  وينتهـي  )نيسـان(  أبريـل  شـهر 

)حزيـران(  5 يونيـو  تاريـخ  )آب( مـن كل عـام. ويكـون  اغسـطس 

ملنحـة  املتقدمـن  املرشـحن  طلبـات  لقبـول  موعـد  آخـر  هـو 

إيكـروم.

منح إيكروم الدراسية

بدعـم مـن صاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان القاسـمي، 

عضو املجلس األعى حاكم الشـارقة، تقدم إيكروم – الشـارقة 

عـدًدا محـدوًدا مـن املنـح الدراسـية التي تخضـع ملعايـري تقييم 

صارمـة ومقابـالت شـخصية )تليفونيـة أو عـرب أدوات التواصل عن 

بعد(. تغطي هذه املنح الدراسـية الرسـوم الدراسـية واإلقامة 

وتذكـرة طـريان )رحلـة واحدة ذهابـاً وإياباً( إىل اإلمـارات العربية 

املتحـدة ومصاريـف املعيشـة. وال بـد مـن االشـارة لطلـب املنـح 

الدراسـية عـرب خطـاب نوايـا الذي يجـب أن يوضح بالتفصيل سـبب 

الدراسـية. وتعطـى األولويـة  التقـدم للربنامـج وطلـب املنحـة 

لهـذه املنـح للمتقدمـن املرشـحن رسـمياً مـن مؤسسـاتهم 

الحكوميـة يف بلدانهـم رشيطـة اجتيـاز باقـي رشوط القبـول 

التقديـم. وثائـق  مـع  الرتشـيح  وثيقـة  وترفـق  الربنامـج،   يف 

التواصـل  يرجـى  إيكـروم،  منـح  عـن  املعلومـات  مـن  للمزيـد 

االلكـرتوين:   الربيـد  عـرب  سـعيد  ملـى  املهندسـة   مـع 

lama.said@iccrom.org

منح جامعة الشارقة

تقـدم جامعـة الشـارقة املنـح اآلتيـة ويصـدر قـرار املنـح وفقـا 

لظـروف كل حالـة وبشـكل تنافـي:

مـن  عـدداً  الطالـب  يقـي  حيـث  التدريـس:  مسـاعد  منحـة    -

الشـارقة  بجامعـة  للتدريـس  كمسـاعد  أسـبوع  كل  السـاعات 

ويعفـى مـن مصاريـف الدراسـة ويتقـاىض مرصوفـاً شـهرياً 

د.إ.   2500 قـدره 

مـن  عـدداً  الطالـب  يقـي  حيـث  البحـث:  مسـاعد  منحـة    -

الشـارقة  بجامعـة  للبحـث  كمسـاعد  أسـبوع  كل  السـاعات 

ويعفـى مـن مصاريـف الدراسـة ويتقـاىض مرصوفـاً شـهرياً 

د.إ.  4000 قـدره 

خـالل  مـن  املتوفـرة  املنـح  عـن  املعلومـات  مـن  للمزيـد 

االلكـرتوين  املوقـع  زيـارة  يرجـى  الشـارقة،  جامعـة 

بقسـم  سـالم  عصـام  السـيد  مـع  التواصـل  أو  للجامعـة 

االلكـرتوين: الربيـد  عـرب  الشـارقة  بجامعـة  العليـا   الدراسـات 

esam@sharjah.ac.ae
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املحارضون الرئيسيون يف الربنامج

د/ منذر جمحاوي
 منسـق الربنامج وأستاذ مشارك يف

جامعة الشارقة 

هــو معـامري متخصــص يف إدارة الرتاث العمــراين 

والحفــاظ عليــه، حاصـل عى شـهادة الدكتـوراه  مـن 

جامعــة أكســفورد بروكــس يف بريطانيـا عـام 2002 

ودرجــة املاجســتري يف تخصـص العلــوم  التطبيقيـة 

عــام  األردن  الريمــوك يف  اآلثــار مــن جامعــة  يف 

1993. وهــو عضــو منتخــب يف املجلـس 

2015 . وهــو  الــدويل ملنظمــة إيكـروم منــذ عــام 

يف  ويعمـل  مشـارك  اسـتاذ  برتبـة  أكادميـي  أيضـاً 

األردنيــة منــذ عــام  العلـوم والتكنولوجيــا  جامعــة 

2002. وقد عمــل مديــراً عامــاً لدائـرة اآلثــار األردنيـة 

.2018-2013 الفـرتة  يف 

د/ زيك أصالن
مديـر املكتب اإلقليمي لحفظ الرتاث الثقايف يف 

 الوطن العريب "إيكروم-الشارقة" 

الـرتاث  لحفـظ  اإلقليمـي  للمكتـب  املؤسـس  املديـر 

"إيكروم-الشـارقة"  العـريب  الوطـن  يف  الثقـايف 

للـدول  إيكـروم  منظمـة  وممثـل   2012 عـام  منـذ 

املربمـة  االتفاقيـة  يف  املنظمـة  وممثـل  العربيـة 

مختـٌص  معـامرٌي  وهـو  الشـارقة.  جامعـة  مـع 

بالحفـاظ عـى الـرتاث الثقايف يف املـدن واملواقع 

التاريخيـة واملتاحـف. حاصـل عـى شـهادة الدكتوراه 

مـن جامعـة لندن )كليـة لندن الجامعيـة( يف بريطانيا 

مـن  املبنيـة  البيئـة  حفـظ  يف  املاجسـتري  وشـهادة 

جامعـة مونرتيـال يف كنـدا. عمـل يف إيكـروم منـذ 

الـرتاث  )حفـظ  "آثـار"  برنامـج  إطـالق  يف   2003 عـام 

العربيـة(.  للـدول  الثقـايف 

22
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 مخترب االشعة السينية الوطني لالبحاث 

املتقدمة للمواد يف جامعة الشارقة
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أعضاء هيئة تدريس من جامعة الشـارقة

أ.د. عباس املعلم - رئيس قسـم الهندسة املعامرية 
دكتـوراه، جامعة ريدينج، اململكة املتحدة 2003

االهتاممات البحثية: إدارة مشـاريع

د. حسـن العويض - أسـتاذ مشارك ومدير مركز بحوث املواد املتقدمة
دكتـوراه يف الفيزياء، جامعة بوردو، الواليات املتحدة، 1999

االهتاممـات البحثية: تصميـم وإعداد النظم البرصية وتحليل املواد.

د. عامد مشـتهى - أستاذ مشارك
دكتوراه يف الهندسـة البيئية والحرية، جامعة أوكايدو، اليابان، 2003

وسـلوك  البيئيـة  سـيكلوجية  املبـاين،  بيئـة  الحريـة،   / املعامريـة  اإلدارة  البحثيـة:  االهتاممـات 

م ملسـتخد ا

د. مأمون رشـيد - أستاذ مشارك
دكتوراه يف العامرة، جامعة نيو سـاوث ويلز، أسـرتاليا، 2012

التصميـم  الجغـرايف،  والتطويـر  التخطيـط  الحريـة،  والدراسـات  اإلسـكان  البحثيـة:  االهتاممـات 

للمسـتخدم السـكني  والرضـا  التصـور  والتكتونيـة،  التقليديـة  العـامرة  املعـامري،  والتشـييد 
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د. عارف مقصود - أسـتاذ مساعد
دكتوراه يف العامرة، جامعة برشـلونه، اسبانيا، 2017

االهتاممـات البحثية: التصميـم املعياري والتصنيع الرقمي يف العامرة

د. مجد موىس - أسـتاذ مساعد
دكتـوراه يف العامرة، جامعة إلينوي، الواليات املتحدة

االهتاممـات البحثيـة: العـامرة املعـارصة والعمـران، العوملـة والبيئـة الحريـة يف املـدن الـرشق 

أوسـطية، الهويـة واملعـاين يف البيئـة الحريـة املبنيـة

د. ريحان صربي - أسـتاذ مساعد
دكتوراه يف العامرة، جامعة مانشسـرت، اململكة املتحدة، 2014

االهتاممـات البحثيـة: تاريخ ونظرية العـامرة، التطـورات التاريخية املتعلقة بالعامرة اإلسـالمية، تطور 

التصميـم املعـامري وفلسـفات ومامرسـات الحفـاظ عـى املبـاين، وحفـظ وإدارة املواقـع األثريـة 

د. سـامل عبدالله - أستاذ مساعد
دكتوراه يف هندسـة العامرة، جامعـة برلن للتكنولوجيا، أملانيا، 2009

االهتاممـات البحثيـة :منذجـة معلومـات البنـاء )BIM(، العـامرة الرقميـة، أدوات وتقنيـات التصميـم 

مبسـاعدة الحاسـوب، الواقـع االفـرتايض / الواقـع املعـزز ونظـم املعلومـات الجغرافيـة،

د. فيتورينو بلبوليتي - أسـتاذ مساعد
دكتـوراه يف تقنيـات الطاقة، جامعة أوديني، إيطاليا، 2011

االهتاممـات البحثية: تصميـم املباين الخراء وتكنولوجيات الطاقة

أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الشـارقة



مسـاعدو البحث والتدريس )إيكروم(

م. ملى سعيد 
مديـرة مشـاريع التعليـم املسـتمر يف "إيكروم-الشـارقة" وتتابع تنسـيق أعامل برنامج املاجسـتري 

يف إيكـروم وهـي معامريـة حاصلـة عـى درجـة املاجسـتري يف الحفـاظ املعـامري مـن جامعـة 

إدنـربة يف بريطانيـا عـام )2016(. 

م. عبدالله حالوة
درجـة  حاصـل  معـامري  وهـو  "إيكروم-الشـارقة"،  فــي  والدراسـات  السياسـات  مشـاريع  مديـر 

 .2011 عـام  بريطانيـا  يف  الجامعيـة  لنـدن  كليـة  مـن  األثريـة  املواقـع  إدارة  يف  املاجسـتري 

م. أنور سابق
مديـر رئيـي لقسـم التخطيط واملشـاريع امليدانية يف "إيكروم-الشـارقة"، وهـو معامري حاصل 

)بـن( مدرسـة  الربنامـج املشـرتك  الحفـاظ املعـامري والحـري مـن  عـى درجـة املاجسـتري يف 

شـايو يف فرنسـا وجامعـة دمشـق عـام 2009.

م. شريين ساحوري
مديـرة مشـاريع التوعيـة والتطويـر يف "إيكروم-الشـارقة"، وهـي معامريـة حاصلـة عـيل درجـة 

املاجسـتري يف ترميـم وتأهيـل املبـاين التاريخيـة مـن جامعـة القـدس يف عـام 2010.



 طالب سابقون لدى إيكروم يعملون 

يف مرافق املختربات املركزية لجامعة 

الشارقة - فحوص املواد التقليدية
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محارضون زائرون يف الربنامج

هيئة الشارقة للمتاحف
صاحـب  برعايـة  مسـتقلة،  حكوميـة  كدائـرة   2006 عـام  يف  للمتاحـف  الشـارقة  هيئـة  تأسـيس  تـم 

السـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان بن محمد القاسـمي، عضـو املجلس األعـى - حاكم الشـارقة، وتدير 

16 متحًفـا عـى مسـتوى اإلمـارة، والتـي تتميـز بتنـوع هائـل يف مواضيعهـا بـن الفنـون  الهيئـة 

الشـارقة  إمـارة  وتاريـخ  املائيـة،  واألحيـاء  والعلـوم  والـرتاث،  اآلثـار  وعلـوم  اإلسـالمية،  والثقافـة 

ودولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة. وتشـارك الهيئـة يف الربنامـج  مبجموعـة مـن املحـارضات يف 

عـدد مـن املسـاقات مـن خـالل محارضيـن متخصصـن يف مجـال املتاحـف منهـم: سـعادة األسـتاذة 

منـال عطايـا - مديـر عـام الهيئـة و أ. نـارص الدرمـي وأ. عائشـة دميـاس وغريهـم.

أ.د. عالء الحبيش – مرص
الهندسـة املعامريـة بجامعـة املنوفيـة.  الـرتاث، ورئيـس قسـم  العـامرة والحفـاظ عـى  أسـتاذ 

جميعهـا  املٔولفـات  مـن  العديـد  ولـه  بنسـلفانيا،  جامعـة  مـن  والدكتـوراه  املاجسـتري  عـى  حصـل 

تهـدف إليجـاد آليـات حفـاظ عـى الـرتاث تحـرتم القيـم املحليـة، ولـه مشـاريع حفـاظ عـى الـرتاث 

يف مـرص وعـدة دول عربيـة، وسـاعد يف تسـجيل وإدارة وتقييم مواقع مدرجـة يف قامئة الرتاث 

العاملـي. وأسـس مجموعـة تـراث للحفـاظ والرتميـم املتخصصـة يف ترميم وإدارة مواقـع الرتاث، 

ومركـزاً يف القاهـرة التاريخيـة إلعـادة إحيـاء املـدن العربيـة التاريخيـة .

أ.د. إحسـان فتحي – العراق 
الحفـاظ  يف  دكتـوراه  عـى  حاصـل  هـو  و  بـاألردن  عـامن  بجامعـة  أسـبق  وعميـد  العـامرة  أسـتاذ 

العمـراين مـن جامعـة شـيفيلد )اململكـة املتحـدة( ، 1978. وهـو الرئيـس األسـبق ملدرسـة بغـداد 

1986-1991، جامعـة بغـداد. وعمـل عـى توثيـق الـرتاث املعـامري والعمـراين للعـراق  للعـامرة 

منـذ عـام 1970. ولديـه خـربة تزيـد عـن األربعـن عـام يف مجـال حفـظ الـرتاث.
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د. ياسـمن معكرون – لبنان
هـي معامريـة وخبـرية يف اآلثـار حاصلة عى درجـة الكتوراه يف اآلثار من جامعة السـوربون بفرنسـا 

عـام 2002 ولديهـا خـربة عمليـة تقـارب الثالثـن عـام يف مجـال ترميـم املواقـع األثريـة واملبـاين 

اللبنانيـة بطرابلـس يف الفـرتة بـن  بالجامعـة  لبنـان. عملـت كرئيـس قسـم العـامرة  التاريخيـة يف 

2013-2015 وهـي حاليـاً مديـر مركـز الرتميـم والحفـاظ بالجامعـة اللبنانيـة بطرابلـس. 

د. بالل خريسات – األردن 
أسـتاذ مشـارك يف كليـة امللكـة رانيا للسـياحة واآلثـار يف الجامعة الهاشـمية بـاألردن، وهو حاصل 

بلجيـكا ١٩٩٦ وعـى درجـة  الكاثوليكيـة يف  اآلثـار مـن جامعـة لوفـن  عـى درجـة املاجسـتري يف 

الدكتـوراه يف الجيـو - آثـار مـن جامعـة بونـا يف الهنـد يف ١٩٩٩ ولديـه خـربة طويلـة ومنشـورات 

عديـدة يف مجـال علـوم اآلثـار والرتميـم.

 د. رامـي ضاهر – األردن 
أيضـاً  وهـو  األردنيـة  األملانيـة  الجامعـة  يف  املبنيـة  والبيئـة  العـامرة  كليـة  يف  مشـارك  أسـتاذ 

يف  الدكتـوراه  عـى  حاصـل  وهـو  األردن.  يف  التصميـم  و  للدراسـات  تـراث  مكتـب  يديـر  معـامري 

العـامرة مـن جامعـة تكسـاس )A&M )1995، وعـى عــدة جوائـــز منهـا جائزة مؤسسـة عبـد الحميد 

.)2018( العـرب  املعامريـن  وجائـزة   )2017( العـرب  للباحثـن  شـومان 

د. طارق توفيق – مرص
أسـتاذ مشـارك بكليـة اآلثـار يف جامعـة القاهـرة واملديـر السـابق ملـرشوع املتحـف املـرصي الكبـري 

)2014-2019( ونائـب رئيـس الجمعيـة الدوليـة لعلـامء املرصيات وهـو خبري دويل يف مجـال املتحف 

والـرتاث ملـدة تزيـد عـن 25 عـام. وهـو حاصـل عـى درجـة الدكتـوراه يف علـم اآلثـار املرصيـة مـن 

جامعـة بـون يف أملانيـا عـام 2008 وعـى درجـة املاجسـتري يف علـم اآلثـار املرصيـة مـن جامعـة 

القاهـرة عـام 2001.

محارضون زائرون بالربنامج
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م. فؤاد رسغيني – املغرب
هـو املديـر العـام لوكالـة تطويـر وتأهيـل مدينـة فـاس منـذ عـام 2000. وهـو متخصـص يف إدارة 

بالـرتاث  املتعلقـة  التنفيذيـة  الدراسـات  مـن  العديـد  عـى  أرشف  وقـد  التاريخـي.  النسـيج  وتطويـر 

يف املوئـل، الحـرف، السـياحة، البيئـة، والثقافـة، بالتعـاون مـع هيئـات وطنيـة ودوليـة مبـا يف ذلـك 

يونسـكو والبنـك الـدويل والصنـدوق العـريب للتنميـة االقتصاديـة واالجتامعيـة. كـام يشـارك السـيد 

بـن  محمـد  سـيدي  جامعـة  يف  وتدريبهـم  الـرتاث  يف  املتخصصـن  عـى  اإلرشاف  يف   رسغينـي 

التجـارة  يف  املتخصـص  واملعهـد  املعامريـة،  للهندسـة  الوطنيـة  والكليـة  فـاس،  يف  اللـه  عبـد 

فـاس. يف  التقليديـة 

د. مّي اإلبرايش – مرص
مهندسـة معامريـة لهـا خربة تقـرب من ثالثن عاًما يف مجـال الحفاظ وإدارة الرتاث وهي مؤسسـة 

ورئيسـة مجلـس إدارة جمعيـة الفكـر العمـراين "مجـاورة". ومن خالل الرشاكـة بن الجمعيـة األهلية 

)جمعيـة الفكـر العمـراين( ومكتـب مجـاورة تقـوم بـإدارة مجموعة مـن الربامـج أهمها مبـادرة األثر 

لنـا التـي تعمـل بالرشاكـة مع وزارة السـياحة واآلثـار املرصية ومحافظـة القاهرة عـى الحفاظ عى 

تـراث حـّي الخليفـة بالقاهـرة التاريخية. باإلضافـة اىل ذلك تعمل مـّي اإلبرايش كمحارض زائر بقسـم 

العـامرة بالجامعة األمريكيـة بالقاهرة وبجامعـة القاهرة.

د. حسام مهدي – مرص
عـى  حاصـل  الثقـايف.  للـرتاث  والعمـراين  املعـامري  الحفـاظ  يف  متخصـص  معـامري  مهنـدس 

الدكتـوراه يف مجـال الحفـاظ عـى الـرتاث املعـامري والعمـراين باملـدن اإلسـالمية مـن جامعـة 

جالسـجو بربيطانيـا )1992(، واملاجسـتري يف الحفـاظ عـى املبـاين واملـدن التاريخيـة مـن جامعـة 

املعـامري  الـرتاث  عـى  للحفـاظ  مختلفـة  مشـاريع  يف  كمستشـار  عمـل   .)1991( ببلجيـكا  لوفـان 

والعمـراين وإدارتـه يف عـدة دول عربيـة. وعمـل كعضـو هيئـة تدريـس وكمحـارض زائـر يف العديـد 

العـريب وبريطانيـا.  الوطـن  الحكوميـة واألهليـة يف  الجامعـات  مـن 

محارضون زائرون بالربنامج
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م. إيهاب عامرين – األردن
هـو املديـر العـام ملتحـف األردن ولديـه خربة يف مجـال متاحف والسـياحة تزيد عـن 25 عام مبا يف 

ذلـك أكـر مـن 15 عـام كمستشـار ومديـر ملشـاريع وبرامـج تطوير السـياحة والـرتاث الثقـايف بالبنك 

الـدويل والوكالـة االمريكيـة لإلمنـاء الـدويل وهـو حاصـل عـى شـهادة املاجسـتري يف هندسـة 

التخطيـط الحـري، وشـهادة البكالوريـوس يف هندسـة العـامرة مـن الجامعـة األردنيـة.

أ. الرشقي دهاميل – املغرب
)أيكـوم(  للمتاحـف  الـدويل  للمجلـس  االستشـاري  املجلـس  وعضـو  املغـرب  اتصـاالت  متحـف  مديـر 

ورئيـس اللجنـة العامليـة للمتاحـف العلميـة والتقنيـة التابعـة للمجلـس الـدويل للمتاحـف )أيكـوم( 

ونائـب رئيـس املنظمـة العربيـة للمتاحـف )أيكـوم العـريب( ولديـه خـربة تزيـد عـن 20 عـام يف مجال 

إدارة املتاحـف وخـربة تزيـد عـن 10 سـنوات يف مجـال التدريـب عـى حفـظ وإدارة الـرتاث املنقـول. 

وهـو حاصـل عـى درجـة املاجسـتري يف علـم املتاحـف مـن املعهـد الوطنـي لعلـوم اآلثـار والـرتاث 

يف املغـرب عـام 1999.

م. كريم شابوري – مرص
معـامري ومصمـم عرض متحفي ولديه خربة واسـعة يف علم وتصميم املتاحـف حيث قام بتصميم 

العديـد مـن املتاحـف واملعـارض حـول العـامل وفـاز بجوائـز عـدة يف مجـال تصميـم املتاحـف وهـو 

حاصـل عـى درجة املاجيسـتري يف "العـامرة، االركيولوجيـا و املوزيوغرافيـا، التصميم اإلسـرتاتيجي 

.2007 عـام  برومـا  أدريانـة  اكادمييـة  مـن  االثريـة"  املواقـع  و  للمتاحـف  التقليديـة  غـري  االدارة  و 
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أ. أمرية صادق – مرص
هـي أخصـايئ تـراث ثقـايف وإدارة مرشوعـات ثقافية باملؤسسـة املرصيـة لإلنقاذ الـرتاث ومكتبة 

للممتلـكات  األوليـة  اإلسـعافات  وتقديـم  األزمـات  إدارة  عـى  إقليمـي  مـدرب  وهـي  اإلسـكندرية 

الثقافيـة يف أوقـات الكـوارث. شـاركت يف إعـداد منهج خـاص بإدارة األزمـات للممتلـكات الثقافية 

والدوليـة  األقليميـة   و  املحليـة  التدريبـات  مـن  عـدد  يف  تدريسـه  و  العـرب  املتخصصـن  لتدريـب 

وذلـك مـن خـالل دعـم  أكادميـي و تقنـي مـن املركز الـدويل لدراسـة وصـون وترميـم املمتلكات 

)إيكروم(. الثقافيـة 

د. أميـن حرز الله – إيطاليا
هـو خبـري يف مجـاالت التصميـم اإلنشـايئ والزلـزايل وتقويـة وترميـم املبـاين التاريخيـة، حاصـل 

الهندسـة  رشكـة  يف  قانـوين  وممثـل  رشيـك  رومـا،  يف  "سـابينزا"  جامعـة  مـن  الدكتـوراه  عـى 

املعامريـة واإلنشـائية Studio Croci Associati ,واملديـر الفنـي لرشكـة SPC الهندسـية يف رومـا. 

صمـم أرشف عـى عـدة مشـاريع منهـا متاثيـل "برنينـي" يف سـاحة سـان بيـرت يف دولـة الفاتيكان، 

مبـاين تاريخيـة مبجمـع "تـوب كايب" يف إسـطنبول، واملجمـع األثـري يف بعلبـك يف لبنـان، وقرص 

تنفيـذ  واملـرشف عـى  االنشـايئ  املصمـم  إيطاليـا،  يف مدينـة مونتـزا شـامل  النمسـا  امرباطـور 

مـرشوع متحـف "ماكـي" مـن تصميـم املعامريـة زهـا حديـد.

د. مـراد بوتفليقة – الجزائر
لرتميـم  السـابق  واملديـر  الجزائـر  يف  البليـدة  بجامعـة  العـامرة  قسـم  يف  مشـارك  أسـتاذ  هـو 

الـرتاث  حفـظ  يف  متخصـص  معـامري  وهـو  بالجزائـر  الثقافـة  وزارة  يف  الثقـايف  الـرتاث  وحفـظ 

دي  بوليتكنيكـو  جامعـة  مـن  الحـري  الحفـاظ  يف  الدكتـوراه  درجـة  عـى  خاصـل  وهـو  الثقـايف 

بـاري يف إيطاليـا وهو مسـؤول عن تنسـيق عدة مرشوعـات بحثية وتدريبية يف قسـم العامرة 

الثقـايف. الـرتاث  البليـدة ولديـه عـدة منشـورات حـول حفـظ وترميـم  يف جامعـة 
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د. محمـد جنيدي – مرص
اآلثـار املرصيـة وهـو عضـو  الدكتـوراه يف  هـو محـارض متخصـص يف علـم املتاحـف حاصـل عـى 

املجلـس التنفيـذي للجنـة الدوليـة ملتاحـف ومجموعـات األثـار املرصيـة حـول العـامل - باملجلـس 

الـدوىل للمتاحـف )أيكـوم( وعضـو مجلس تحرير مجلـة )CIPEG( لللجنـة الدولية ملتاحـف ومجموعات 

مـع  للمتاحـف  الدوليـة  اللجنـة  تصدرهـا  محكمـة  دوليـة  )مجلـة  للمتاحـف  الـدويل  باملجلـس  األثـار 

جامعـة هايدبـرج األملانيـة( وقـد عمـل سـابقاً كمديـر للعـرض املتحفـي يف قطـاع املتاحـف يف 

وزارة اآلثـار املرصيـة ويف املتحـف املـرصي الكبـري واملتحـف املـرصي بالتحريـر.

م. يارا توما – سورية
وإعـادة  التاريخيـة  املبـاين  ترميـم  يف  املاجسـتري  درجـة  عـى  معامريـة حاصلـة  هـي مهندسـة 

تأهيـل املواقـع االثريـة والطبيعيـة، وهـو برنامـج مشـرتك بـن كليـة الهندسـة املعامريـة جامعـة 

اإلرشاف  عـن  مسـؤولة  وهـي  باريـس.  يف  والـرتاث  العـامرة  جامعـة  شـايو  مدرسـة  و  دمشـق 

الرتميـم  يف  ماجسـتري  شـهادة  مينـح  الـذي  للـرتاث  البـارودي  مركـز  ألبحـاث  العلميـة  واملتابعـة 

لخريجـي كليـة الهندسـة املعامريـة وذلـك ضمـن دراسـات تشـمل التوثيـق والدراسـات التاريخيـة 

سـورية. يف  التاريخيـة  للمبـاين  املناسـب  والتوظيـف  التأهيـل  ومخططـات  والتدعيـم  والرتميـم 

د. فاطمة مرعي – األردن 
يف  املاجسـتري  درجـة  عـى  حاصلـة  وهـي  األردن  جامعـة  يف  والسـياحة  اآلثـار  بكليـة  محـارضة 

الدكتـوراه مـن  الريمـوك يف األردن 1998 وعـى درجـة  اآلثـار مـن جامعـة  التطبيقيـة يف  العلـوم 

كليـة لنـدن الجامعيـة يف بريطانيـا 2008. كـام عملت كمحارض زائـر بكلية لنـدن الجامعية يف لندن 

األثريـة. القطـع  ترميـم  يف  عـام  عـى 15  تزيـد  عمليـة  خـربة  ولديهـا  الدوحـة  يف  فرعهـا  ويف 
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التوجيهية للربنامج اللجنة 

نظـراً لطبيعة املاجسـتري كربنامج مشـرتك ُشـكِّلت لجنـة توجيهية 

للربنامـج مشـرتكة مـن جامعـة الشـارقة ومنظمة إيكـروم تقوم 

عـى تسـري أمـور الربنامج مكونـة من:

أ.د. عباس املعلم – رئيس قسم الهندسة املعامرية –   

جامعة الشارقة

د. منذر جمحاوي - منسق الربنامج وأستاذ مشارك يف   

جامعة الشارقة - رئيس اللجنة

د. عامد مشتهى - أستاذ مشارك يف قسم الهندسة   

املعامرية - جامعة الشارقة

د. ريحان صربي - أستاذ مساعد مشارك يف قسم   

الهندسة املعامرية - جامعة الشارقة

د. زيك أصالن - املدير اإلقليمي - "إيكروم-الشارقة"   

أ. مهيل اليافعي - مسؤول العمليات ) املالية واإلدارية(   

- "إيكروم-الشارقة"

م. ملى سعيد - مديرة مشاريع التعليم املستمر -   

"إيكروم-الشارقة"

الرشكاء املحليون للربنامج

هيئة الشارقة للمتاحف  .1

هيئة الشارقة لآلثار  .2

معهد الشارقة للرتاث  .3

وزارة الثقافة وتنميـة املجتمع، اإلمارات العربية املتحدة  .4

اللجنة االستشارية للربنامج

الخـرباء  مـن  مجموعـة  مـن  مكونـة  اسشـارية  لجنـة  للربنامـج 

بحفـظ  صلـة  ذات  مجـاالت  يف  واسـعة  خـربة  ميتلكـون  ممـن 

هـذه  وتقـوم  العـايل،  والتدريـس  الثقـايف  الـرتاث  وإدارة 

مبـا  للربنامـج  االسـرتاتيجية  الرؤيـة  وتقديـم  بتوجيـه  اللجنـة 

 يتـالءم مـع سـوق العمل وكذلـك املسـتجدات يف هـذا املجال 

وأعضاء اللجنة هم:

أ. منال عطايا – املدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف  

د. صباح جاسم – املدير العام لهيئة الشارقة لآلثار  

د. عبد العزيز مسلم – رئيس معهد الشارقة للرتاث  

أ.د أحمد الشامع – عميد كلية الهندسة – جامعة الشارقة  

أ.د نوار تابت – عميد كلية العلوم – جامعة الشارقة  

أ.د. مسعود إدريس – رئيس قسم التاريخ والحضارة   

اإلسالمية – جامعة الشارقة 

د. عامد السيوف – أستاذ مشارك يف قسم الهندسة   

الصناعية – جامعة الشارقة 

أ.د. زيدان كفايف – رئيس جامعة الريموك - األردن  

د. ريتا عوض – املدير السابق إلدارة برامج الثقافة واالتصال   

باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )الكسو(

أ.د. راوية مجذوب – املدير السابق ملركز الرتميم بالجامعة   

اللبنانية، طرابلس، لبنان 
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عن تجربتهم الدراسـية معنا

حمـدة محمد الزرعوين، من مواطني إمارة الشـارقة - اإلمارات العربية املتحدة

ومعرفـة  ثريـة،  علميـة  مــادة  لــدي  تراكمــت  املتاحـف،   إدارة  مسـار  يف  للربنامـج  إنضاممـي  بعـد 

واســعة، وذلـك مـن خــالل اإلطـالع عـى أفضـل مــا كُتـب يف هـذه الحقــول واملجــاالت، وتزويدنــا 

تباعــاً بالكتــب اإللكرتونيـة والروابــط واملواقـع املهمــة، وإتاحـة املجــال لنــا كطلبــة بالتــزود مــن 

آخــر، حيـث يعمـل القامئـون عـى الربنامـج  مكتبـة )إيكـروم – الشــارقة( واالســتجابة اىٕل أي طلـب 

بجهــد ملســاعدتنا. وأفتخــر بـائن مــن الفــوج األول امللتحــق بالربنامــج، وراضيــة كل الـرىض عــن 

الكــم النظــري والعمــيل، وعــن جـودة انتقــاء الباحثــن واملتخصصــن والخـرباء لتدريــس مسـاقات 

الربنامــج. وحتــى طريقـة وأســاليب تدريـس الربنامج، أجدهــا مختلفة عـن النمط الجامعــي التقليدي، 

فضالً عــن التنظيــم العــايل لـكل مسـاق، مـن توصيـف ومــادة علميـة. وأنصـح كل مـن يبحـث أو يعمـل 

أو يحــب العمــل يف مجــال الــرتاث الثقــايف التوجـه ملاجســرت الــرتاث الثقــايف بجامعـة الشــارقة، 

هـذه املٔوسســة األكادمييــة األصيلــة عــى مســتوى املنطقـة والعــامل، ورشاكتهــا مـع منظمــة 

 دوليـة غنيـة عــن التعريـف يف مجــال الــرتاث الثقــايف، وتحديـداً يف مجـال التدريـب، متمثلــة يف 

إيكروم-الشـارقة. 

زياد عايد حمودة أبو عودة - فلسـطن

تــم قبــويل يف برنامــج املاجســتري يف مسـار إدارة املواقـع مـن خـالل منحة دراســية ســخية مــن 

صاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن محمـد القاسـمي، عضـو املجلـس األعـى حاكـم الشـارقة. 

أعــرب عــن تقديــري العظيــم لهــذا الربنامــج الريــادي، والــذي تــم تصميمــه للنهــوض بالقــدرات 

واملعــارف العمليــة يف املنطقة العربية، بإســتخدام مناهــج متخصصــة تواكــب التطــور املســتمر 

للتوجهــات الدوليــة يف الحفــاظ عى املـوروث الثقــايف، وتربـط أيضـاً بــن النظريـات واملامرسـات 

الفضلــى وتطبيقهــا بشـكل عمـيل. ومـن جهـة أخـرى فـإن املحـارضات تـدار بواسـطة أسـاتذة أكفـاء 

وخــرباء مـن إيكـروم كرســوا وقتهــم وجهدهــم إلثــراء هــذا الربنامــج األول مــن نوعه يف الوطــن 

العــريب. وقــد كان الفتــاً خــالل هــذه املســاقات مــدى الحـرص علــى تنويــع أســاليب التدريـس مبـا 

يشــمل العــروض التقدمييــة، وحلقــات النقــاش، والزيــارات امليدانيــة، والعمــل ضمــن مجموعــات، 

واألمثلــة الواقعيــة. وقـد أسـهمت هـذه الدراسـات يف زيـادة االحســاس لـدي باملسـٔوولية كمديـر 

موقــع مســتقبالً مــن خـالل العمــل علـى ضــامن أفضـل ادارة وحفــاظ عى مواقـع الــرتاث الثقـايف 

والقيــم التـي تنطــوي عليهـا. 
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للمزيد من املعلومات يرجى التواصل مع جامعة الشارقة أو إيكروم-الشارقة:

 هاتف: 2250 555 6(0) 971+

lama.said@iccrom.org الربيد االلكرتوين: 

 www.iccrom.org املوقع االلكرتوين: 

هاتف: 251 522 600

  mjamhawi@sharjah.ac.ae :الربيد االلكرتوين

www.sharjah.ac.ae املوقع االلكرتوين: 


