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  دكتور/ أحمد اليمني على

  البيانات الشخصية - 1

      15/5/1982  تاريخ الميالد: 

  a_elyamani@cu.edu.eg  البريد اإللكتروني األكاديمي:  

  ؤهالت العلميةالمُ  - 2

ً  اإلنشائية الهندسة فى (بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف) دكتوراة -  كاتالونيا ) من جامعة2015( األثرية المنشأت على تطبيقا
 اإلنشائي للتحليل ملةالمتكا باالستراتيجيات األثرية الضخمة المنشأت الرسالة: دراسة أسبانيا)، عنوان – (برشلونة التقنية

   .مايوركا على كاتدرائية والمراقبة تطبيقا

A. Elyamani (2015). “Integrated monitoring and structural analysis strategies for the study of 
large historical construction. Application to Mallorca cathedral”, PhD Thesis, Technical 
University of Catalonia, Barcelona, Spain. 

  

(أسبانيا)،  التقنية اتالونياك) من جامعة 2009( األثرية المنشأت على تطبيقا اإلنشائية الهندسة فى (بتقدير إمتياز) ماجستير -
  .والزالزل الرياح أحمال تحت تأثير برشلونة لكاتدرائية األوسط للبرج اإلنشائي الرسالة: التحليل عنوان

A. Elyamani (2009). “Wind and earthquake analysis of spire of cimborio of Barcelona cathedral”, 
MSc Thesis, Technical University of Catalonia, Barcelona, Spain. 

  

  . القاهرة جامعة  –اآلثار ) كلية2007اآلثار ( في ترميم (بتقدير جيد جدا) الدراسات العليا دبلوم -

 

 – الهندسة ) كلية2004(  اإلنشائية)الهندسة المدنية (تخصص الهندسة  في  (بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف)بكالوريوس  -
  .القاهرة جامعة

  التدرج الوظيفي - 3

 جامعة القاهرة. - كلية اآلثار -بقسم ترميم اآلثار درس اآلن: مُ  - 1/2016 -

  جامعة القاهرة. -لية اآلثار ك -ترميم اآلثار  بقسمساعد درس مُ : مُ 12/2015 - 1/2012 -

 جامعة القاهرة. -ار كلية اآلث -آلثار ا بقسم ترميمعيد : مُ 12/2011 - 4/2005 -

  .الترميم المعماري واإلنشائي للمباني والمواقع األثرية والتاريخيةالتخصص:  -

  النشر العلمي - 4

  درجة في قواعد بياناتأوراق بحثية في مجالت دولية محكمة ذات معامل تأثير أو مُ 

(1) A. Elyamani (2018) "Re-use proposals and structural analysis of historical palaces in Egypt: 
the case of Baron Empain palace in Cairo", Scientific Culture, 4(1), pp. 1-27. 

(2) A. Elyamani and P. Roca (2018) "A review on the study of historical structures using 
integrated investigation activities for seismic safety assessment. Part I: dynamic investigation", 
Scientific Culture, 4(1), pp. 29-53.  

(3) A. Elyamani and P. Roca (2018) "A review on the study of historical structures using 
integrated investigation activities for seismic safety assessment. Part II: model updating and 
seismic assessment", Scientific Culture, 4(1), pp. 54-74. 

(4) A. Elyamani, El-Rashidy, M. S., Abdel-Hafez, M. and Gad El-Rab, H. (2018) "A contribution 
to the conservation of 20th century architectural heritage in Khedival Cairo", International Journal 
of Conservation Science, 9(1), 55-70.   

(5) A. Elyamani and P. Roca (2018) "One century of studies for the preservation of one of the 
largest cathedrals worldwide: A review", Scientific Culture, 4(2), pp. 1-24. 
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(6) A. Elyamani, O. Caselles, P. Roca, and J. Clapes (2018) "Integrated dynamic and 
thermography investigation of Mallorca cathedral", Mediterranean Archaeology and 
Archaeometry, 18 (1), pp. 221-236. 

(7) A. Elyamani, O. Caselles, P. Roca, and J. Clapes (2017) "Dynamic investigation of a large 
historical cathedral", Structural Control and Health Monitoring, 24(3), pp. 1-25. 

(8) A. Elyamani, P. Roca , O. Caselles, and J. Clapes (2017) "Seismic safety assessment of 
historical structures using updated numerical models: the case of Mallorca cathedral in Spain", 
Engineering Failure Analysis, 74, pp. 54-79. 

(9) A. Elyamani (2016) "Conservation-oriented structural analysis of the spire of Barcelona 
cathedral", International Journal of Materials Science and Applications 5(6-2), pp. 1-9.  

(10) A. A. O. D. El-Derby and A. Elyamani (2016) "The adobe barrel vaulted structures in ancient 
Egypt: a study of two case studies for conservation purposes", Mediterranean Archaeology and 
Archaeometry, 16 (1), pp. 295-315. 

  ؤتمرات دولية وأقليميةأوراق بحثية منشورة في مُ 

(1) O. Caselles, J. Clapes, A. Elyamani, J. Lana, C. Segui, A. Martin and P. Roca (2018). Damage 
detection using Principal Component Analysis applied to temporal variation of natural 
frequencies. 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece, 18-21 
June 2018. 

ميم مبنى ). عن تر2017( أحمد اليمنيأية عادل، نورهان محمد، نجالء عبدالمقصود، محمود صبحي، دينا حسام الدين، ) 2(
دسين المصرية نقابة المهن -القاهرة  - المؤتمر العربي األول للترميم وإعادة اإلعمارصيدناوي الخازندار بالعتبة وإعادة إستخدامه. 

  .2017أكتوبر  10إلي  9من  -

ي والمواقع ). عن استخدام العروض التخيلية ثالثية األبعاد في إعادة توظيف المبان2017( أحمد اليمنيإكرام صالح، ) 3(
  .2017أكتوبر  10إلي  9ن م -قابة المهندسين المصرية ن -لقاهرة ا -المؤتمر العربي األول للترميم وإعادة اإلعمار األثرية. 

ات التدخل ). األسباب النمطية لتدهور المنشآت األثرية اإلسالمية ومحيطها ومقترح2017، سلوى مصطفى (أحمد اليمني) 4(
ن م –جامعة الفيوم  – المؤتمر التاسع عشر لآلتحاد العام لآلثاريين العربللترميم والحفاظ: جامع الملكة صفية بالقاهرة نموذجا. 

   .2017نوفمبر  13إلى  11

(5) A. Elyamani, N. Mohamed, N. Abdel-Maksoud and A. Adel (2017). "A study on the 
surroundings of Sednaoui El-Khazendar historical building in Khedival Cairo and proposals for 
improvement and development". HU-BTU 5th International Conference on Heritage 
Conservation and Site Management “Cultural Heritage and Sustainable Development: A Tourism 
Perspective”, Aswan, 8-11 December 2017.  

لملك مقبرة كبير كهنة آتون في عهد ا). 2015( أحمد اليمنيسلوى مصطفى،سماح أنور، دينا أشرف، سالمة رمضان، ) 6(
كلية  -لقاهرة ا -المؤتمر الدولي الرابع: مصر ودول البحر المتوسط عبر العصور إخناتون: الوصف والتلف وأعمال الترميم. 

  .  2015أكتوبر  18إلى  14ن م -اآلثار بجامعة القاهرة 

(7) O. Caselles, J. Clapes, P. Roca and A. Elyamani (2012) "Approach to seismic behavior of 
Mallorca Cathedral", 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 September 2012, 
Lisbon, Portugal.  

(8) A. Elyamani, O. Caselles, J. Clapes and P. Roca (2012) "Assessment of dynamic behavior of 
Mallorca Cathedral", 8th International Conference on Structural Analysis of Historical 
Construction, 15-17 October 2012, Wrocław, Poland. 

  شاركة في المؤتمرات الدولية واإلقليميةالمُ  - 5

2018 

  . 2018نوفمبر  11إلى  10، من د بالشيخ زايدمقر اإلتحا-المؤتمر الحادي والعشرين لإلتحاد العام لآلثاريين العرب، القاهرة -

- 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece, 18-21 June 2018.  

2017 
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- HU-BTU Fifth International Conference on Heritage Conservation and Site Management 
"Cultural Heritage and Sustainable Development: A Tourism Perspective", Aswan, 8-11 
December 2017.  

  . 2017نوفمبر  13إلى  11ة الفيوم، من ، جامعالمؤتمر العشرين لإلتحاد العام لآلثاريين العرب -

 . 2017أكتوبر  31إلى  29ن م -اهرةبجامعة الق كلية اآلثار -القاهرة -س:اآلثار والتراث في عالم متغيرالمؤتمر الدولي الخام -

  .2017أكتوبر  10إلي  9من  -قابة المهندسين المصرية ن -لقاهرة ا -لمؤتمر العربي األول للترميم وإعادة اإلعمار ا -

2016  

  . 2017نوفمبر  7إلى  5، من لآلثاريين العرب، جامعة المنصورة المؤتمر التاسع عشر لإلتحاد العام -

2015  

أكتوبر  18إلى  14ن م -بجامعة القاهرة  كلية اآلثار -القاهرة  -الدولي الرابع: مصر ودول البحر المتوسط عبر العصور المؤتمر 
2015.  

2012  

- 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 September 2012, Lisbon, Portugal.  

- 8th International Conference on Structural Analysis of Historical Construction, 15-17 October 
2012, Wroclaw, Poland. 

  الجوائز - 6

  2018ام جائزة التفوق العلمي لشباب اآلثاريين العرب عن ع -
  2017عن عام جائزة جامعة القاهرة للنشر العلمي الدولي  -
  2016عن عام  للنشر العلمي الدوليجائزة جامعة القاهرة  -

  (Editorial Board) المجالت العلمية تحرير عضوية إدارات - 7

-Editorial Team Member of “Journal of Architectural Environment and Structural 
Engineering Research” published by Bilingual Publishing Co., Singapore, since 12/2018.  
- Guest Editor of the special issue “New Strategies for Conservation of Historical Objects, 
Principles Applications” of “International Journal of Materials Science and Applications”, 
published by Science Publishing Group, USA, Volume 5, Issue 6-2, December 2016. 

  (Reviewer)ُمراجع للمقاالت العلمية بالمجالت العلمية الدولية  - 8

- Reviewer of “Open Science Journal” published by NVO Start, Serbia. I reviewed the following 
article in 2018: "A New Concept:  Mosaic Areas are used Digital Models" 
- Reviewer of “The Open Civil Engineering Journal” published by “Bentham Open”, I 
reviewed the following articles in 2017: 
- Fengying WU, Donghui MA, Leiming WANG and Wei WANG, Simulation study on the 
seismic continuous collapse impact distance of building structures.  
- Xijun YE, Zhuo SUN, Bingcong CHEN, Study on the effect of temperature on modal frequency: 
Application to a super high-rise structure.  

  األنشطة التدريسية - 9

  مرحلة البكالوريوس (برامج يتم التدريس فيها باللغة العربية)

  المقررات  المستوى  البرنامج

المعماري والحفاظ الترميم 
  على المباني والمواقع األثرية

ة ترميم وصيان -) 1نشائي للمباني األثرية (التحليل اإل - 2رياضة  - 1رياضة   الثاني
  التراكيب الخشبية في المباني األثرية.

  الثالث
واص خ -تربة واألساسات ميكانيكا ال -) 2التحليل اإلنشائي للمباني األثرية (

  ).1قنيات ترميم المباني األثرية (ت -واد واختبارات الم
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م تقنيات ترمي -مشروعات الترميم  مناهج إعداد -صلب وتأمين المباني األثرية   الرابع
  شروع التخرج. م -قع األثرية إدارة الموا -حصر كميات  -) 2المباني األثرية (

  .مبادئ الرسم المعماري والزخرفي  الثاني  اآلثار المصرية

  .مساحة ورسم معماري  الثاني  اإلسالميةاآلثار 

  مرحلة البكالوريوس (برامج خاصة يتم التدريس فيها باللغة اإلنجليزية)

Courses Level Program 

Mathematics (1) - Mathematics (2) - Structural analysis of historical 
structures (1) - Conservation of timber in historical structures. 

Second Architectural 
conservation 
of historical 
structures and 
sites 

Structural analysis of historical structures (1) - Properties and testing 
of materials - Intervention techniques (1) - Soil mechanics and 
foundations. 

Third 

Shoring and securing of historical structures- Management of 
historical sites - Preparation of restoration projects - Intervention 
techniques (2) - Quantities takeoff - Graduation projects. 

Fourth 

Principles of architectural and decorative drawing. Second Egyptology 

Survey and architectural drawing. Second Islamic 
Antiquities 

 مرحلة الدراسات العليا

  المقررات  المستوى  البرنامج

تمهيدي ماجستير الترميم المعماري 
  والحفاظ على المباني والمواقع األثرية

----  

 -نشائي الرقمي للمباني األثرية وتطبيقاته التحليل اإل -تقييم المخاطر
آت تصميم المنش -تصميم المنشآت التراثية من الخرسانة الُمسلحة 

يدة من التصميم اإلنشائي ألعمال المباني الُمش –المعدنية التُراثية 
  وضوعات خاصة في الترميم اإلنشائي لألسقف الخشبية.م –الطوب 

الترميم المعماري والحفاظ على دبلوم 
  المباني والمواقع األثرية

  .واص واختبارات الموادخ -رياضيات   األول

  الثاني
 -مشروعات الترميم  مناهج إعداد -ميكانيكا التربة واألساسات 

  مشروع التخرج.

  العاماآلثار ترميم دبلوم 
  .رسم معماري وزخرفي  األول

  .مساحة ورسم معماري  الثاني

 .مساحة ورسم معماري  ----  دبلوم إدارة المواقع األثرية 

 .مساحة ورسم معماري الثاني  دبلوم اآلثار اإلسالمية

  .رسم معماري وزخرفي  الثاني  دبلوم اآلثار المصرية

  اإلنتدابات الخارجية

 -2017/2018( والتكنولوجيا) لطلبة قسم ترميم اآلثار بجامعة مصر للعلوم REST221تدريس مقرر مساحة ورسم معماري ( -
2016/2017- 2015/2016.(  

هندسة لطلبة برنامج ) Structural Systems and Design ()CVEN301تدريس ُمقرر األنظمة اإلنشائية وتصميمها ( -
لية ) برنامج خاص بنظام الساعات الُمعتمدة بكArchitectural Engineering and Technology(عمارة التكنولوجيا و
  )2017/2018هندسة جامعة القاهرة (ال
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  اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة - 10

  تاريخ التسجيل  قسم والكلية والجامعةال -نوانها ع -نوع الرسالة   الطالب

محمد حسني 
  حسين

ة بين األكواد العالمية لترميم وتقييم المبانى األثرية لوضع مقترح دراسة مقارن - ماجستير
. ع التطبيق العملي لترميم نموذج مختارم   بملحق ترميم فى الكود المصري ألعمال المباني

  قسم ترميم اآلثار بكلية اآلثار جامعة القاهرة.
5/ 2017  

عمرو السيد 
  محمد

ى فة بين طرق المراقبة االستاتيكية التقليدية والحديثة للمباني األثرية دراسة مقارن - ماجستير
  قسم ترميم اآلثار بكلية اآلثار جامعة القاهرة.. ارتطبيقا على نموذج مخت -مصر

5/ 2017  

مدحت 
حمدي 
  الضبع

  قسم ترميم اآلثار بكلية اآلثار جامعة جنوب الوادي.  - ماجستير

4/2017  Architectural conservation of adobe barrel vaulted storerooms of  
Ramessuem and Abydos temples 

محمد حامد 
  أحمد

شيدة التاريخية المُ  يرق الترميم والحماية لبعض المباننشائية وطتقييم التداعيات اإل - دكتوراة
قسم ترميم اآلثار . المبانى المختارةطبيقا على أحد ت -) 1914 -1863خالل الفترة الخديوية (

  بكلية اآلثار جامعة القاهرة.
3/2017  

  المشاركة في المشروعات البحثية الدولية - 11

في من مخاطر الزالزل" " منهجيات جديدة قائمة على المعرفة لحماية التراث الثقاالُمشاركة في المشروع البحثي الدولي بعنوان  -
)New Integrated Knowledge based approaches to the protection of cultural heritage from 

Earthquake-induced Risk, acronym ‘NIKER’ والُممول من اإلتحاد األوروبي ضمن برنامج 2012-2010) من ،
FP7 نجلترا واسبانيا وإدولة من ضمنهم ايطاليا والمانيا  12، وشارك فيه 244123بالعقد رقم  مليون يورو 3.6. وبلغت ميزانيته

ن مؤسسة بحثية وصناعية. كان دوري الُمحدد ضمن فريق العمل األسباني م 18ومصر والمغرب وغيرهم وذلك من خالل 
). وكانت لتطوير وتطبيق أنظمة المراقبة الحديثة في دراسة المباني WP9( – 9جامعة كاتالونيا التقنية في حزمة األعمال رقم 

اس بالمغرب فتصميم وتنفيذ إختبارات الفحص الديناميكي لمدرسة رأس شراطين األثرية بمدينة  الي:األثرية. وقمت بعمل الت
صميم وتنفيذ نظام المراقبة ولكاتدرائية مايوركا األثرية بأسبانيا، عمل وإستخدام النماذج الرقمية في دراسة المبنيين سالفي الذكر، ت

ة مايوركا األثرية، ركا األثرية، التحليل الزلزالي وُمقترحات الترميم لكاتدرائيالديناميكية والفحص الحراري لكاتدرائية مايو
  يا. المشاركة في كتابة خمسة تقارير لحزمة العمل، حضور إجتماعات المشروع في اليونان والتشيك واسبانيا وايطال

في المشروع البحثي الدولي جامعة القاهرة)  لعميد السابق لكلية الهندسةا -(وهو أ.د./شريف أحمد مراد نائب الباحث الرئيسي  -
شارع األشرف"  تطبيقاً على -نهج متعدد التخصصات لإلدارة والحفاظ بموقع اليونسكو للتراث العالمي في القاهرة التاريخية  "
)interdisciplinary approach for the management and conservation of UNESCO World Heritage 

Site of Historic Cairo. Application to Al-Ashraf Street ، ( وذلك بالشراكة مع كلية لندن اإلمبراطورية
)Imperial College London، ( ) والُممول من صندوق تنمية العلوم والتكنولوجياSTDF (ُمشرفة، -ضمن برنامج نيوتن
 . 2021-2019، والُمقرر تنفيذه في الفترة AHRC30799بالعقد رقم  ألف جنيه إسترليني 320حوالي بميزانية إجمالية و

  ترميم المباني والمواقع األثريةاإلشراف على تنفيذ وإعداد دراسات  - 12

 وايطاليا والمغرب مصر في األثرية والمواقع المباني من عددلقترحات الترميم ومُ  اإلنشائي التحليل دراسات إعدادالُمشاركة في  -
) اريخيةالت السلحدار (القاهرة أصلم مسجد -) التاريخية (القاهرة لفسطاطا مدينة أطالل -البارون (القاهرة)  قصر :وهي واسبانيا

محلج محمد  -) (الغربية الكبير المتولى مسجد -(الزقازيق)   رضوان عبدالعزيز مسجد -) التاريخية الفكهاني (القاهرة مسجد -
 سانت كنيسة - سقف مسجد الرفاعي (القاهرة التاريخية) –زاوية عارف باشا (القاهرة التاريخية)  - على بفوة (كفر الشيخ)

 المغرب).( شراطين أسر مدرسة -اسبانيا) ( برشلونة لكاتدرائية األوسط لبرجا -اسبانيا)  ( مايوركا كاتدرائية -ايطاليا) ( صوفيا
  . )اإلسكندرية(ليهودي معبد إلياهو هانبي ا - )رشيد(اإلنشائي لمسجد المحلي  ترميمتنفيذ أعمال العلى الدوري اإلشراف  -
كالة بازرعة (القاهرة و - إعداد ملف التقدم لمناقصات إعداد دراسات إستشارية لبيت القاضي (القاهرة التاريخية)الُمشاركة في  -

  األقصر). -اوي (إسنا وكالة الجد - (القاهرة التاريخية)جامع المحمودية  -حوش الباشا (القاهرة التاريخية)   -التاريخية) 

  والجمعيات العلميةالمهنية  النقاباتالمجالس الجامعية وعضوية  - 13
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  )2018/2019 – 2016/2017( امعة القاهرةجعضو مجلس قسم ترميم اآلثار بكلية اآلثار  -
  )2016/2017بكلية اآلثار جامعة القاهرة ( خدمة المجتمع والبيئةلجنة عضو  -
  عضو نقابة المهندسين المصرية  -
  إلتحاد العام لآلثاريين العرباعضو  -

  المشاركة في المسابقات المعمارية - 14

ل قصر البارون ) لتأهيconceptual designالمشاركة في المسابقة التي نظمتها وزارة اآلثار لتقديم ُمقترحات معمارية (
  بمصر الجديدة وإعادة إستخدامهان إمب

  المشاركة في أعمال الجودة واإلعتماد  - 15

 ق عمل معيار التخطيط اإلستراتيجيعضو فري -

 اظ على المباني والمواقع األثريةل الجودة لمرحلة البكالوريوس لبرنامج الترميم المعماري والحفعضو لجنة تنسيق أعما -

  اظ على المباني والمواقع األثريةفالبكالوريوس لبرنامج الترميم المعماري والحعضو لجنة تحديث الئحة مرحلة  -

سات (برنامج درا ضو لجنة وضع الئحة مرحلة الماجستير لبرنامج الترميم المعماري والحفاظ على المباني والمواقع األثريةع -
  ُعليا مستحدث)

(برنامج دراسات لمعماري والحفاظ على المباني والمواقع األثرية لترميم اعضو لجنة وضع الئحة مرحلة الدكتوراة لبرنامج ا -
  ُعليا مستحدث)

  أعمال لجان اإلمتحانات والمراقبة والرصد - 16

  ظ على المباني والمواقع األثريةمج بكالوريوس الترميم المعماري والحفاعضو لجنة إختبارات القبول ببرنا -

  الخاصة بالفرقة الرابعة عضو لجنة المراقبة والرصد -

  اإلرشاد األكاديمي - 17

  األثريةني والمواقع رشد اإلكاديمي للمستوى الثالث بمرحلة البكالوريوس ببرنامج الترميم المعماري والحفاظ على المباالمُ 

  الدورات التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة - 18

تحرير النص العلمي   -واإلجتماعات  الوقت رةإدا -الجامعية  األعمال فى والمالية القانونية الجوانب للترقي لدرجة أستاذ مساعد:
  يرإدارة التغي -ت وتقويم الطالب ظم اإلمتحانان -عايير الجودة في العملية التعليميةم -باللغة العربية واللغة اإلنجليزية

 الفريق دارةإ -المعتمدة  الساعات نظم -معية الجا اإلدارة -االستراتيجي  التخطيط -اإلبداعي  التفكير للترقي لدرجة مدرس:
  البحوث لتمويل التنافسية المشروعات إعداد -البحثي

في أنماط  رات اإلتصالمها -التدريس  في لحديثةا اإلتجاهات -التدريس  في التكنولوجيا إستخدام للترقي لدرجة مدرس مساعد:
  يامعالج العمل في المهنة وسلوك آداب -العلمية  المؤتمرات نظيمت -لعلمي الدولي ا النشر -التعليم المختلفة 
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