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 : غيالن حمود علي غيالنلدكتورا
 

 التواصل  عناوين
 gmail.com1999ghilan@:  البريد االلكتروني
  314480تلفون المنزل  +  967 – 775558294تلفون الجوال : 

 .صنعاء, مكتب بريد الجامعة 11166ص . ب  
 ة ــعلومات العامالم

 : غيالن حمود علي غيالن  االسم
 م1961 : تعزتاريخ الميالدمحل و 

  إسالمية وفنون أثار :التخصص    توراه ـ: دك ميـالمؤهل العل
  مشارك تاذـأس:  ميةـالمرتبة العل

  اآلثارقسم  – اآلدابكلية  –: جامعة صنعاء  لـالعممقر 
 مية :ـالمؤهالت العل

  م2000/ جامعة بغداد  اآلدابكلية  / اإلسالمية اراآلثدكتورة في. 
  م1996/ جامعة بغداد  اآلداب/ كلية  اإلسالمية اآلثارماجستير في. 

  م1987/ جامعة صنعاء  اآلداب/ كلية  أثارتخصص  آدابليسانس. 

  التخصص وخارجه.  لفي مجا التأهيليةالعديد من الدورات التدريبية و حاصل على    
 ة صنعاءبقسم اآلثار جامع مشارك  أستاذوحاليًا م 2003ليم الجامعي منذ عام العمل في التع.  

  :الخبرات المهنية
 .أمين سر جائزة رئيس جامعة صنعاء للبحث العلمي 

 م1987 منذ أخصائي أثار في الهيئة العامة لآلثار. 

 المشاركة في إعداد المتحف الوطني بصنعاء. 

 شعبيالمشاركة في إعداد متحف الموروث ال.  

 م1987عام من الحضارة و الفن / ميونخ / ألمانيا 3000معرض اليمن  المعرض الدولية منها: المشاركة في. 

 العديد من المشاركات في مجال اآلثار والتراث. 
 -: هاــأهم األثريةديد من الدراسات ـث العـر الباحـنش 

  أثريةالجامع الكبير بصنعاء دراسة تاريخية.  

 خشبي في جامع قيدان بالمحويتزخارف السقف ال. 

 طيط مدينة القدس في العهد العمري.تخ 

  المضاميناألسسزخارف واجهة المباني السكنية في مدينة صنعاء ,.  

 التكوينات الخطية على محاريب صنعاء.  

 وخر القرن الثاني عشر الهجريكتاب محاريب صنعاء حتى آ.  

  اري(التصميم المعم أسسالمشاركة في كتاب ) صنعاء 

  ( في المدرسة الم والفريسكالزخارف المائية )فرية بمدينة تعزظ. 
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  في اليمن. اآلثاريةالسياحية 

 .المشاركة في إعداد الموسوعة السياحية 

  (اإلعدادالمشاركة في إعداد موسوعة المدن اليمنية.) تحت 

  ةاألثري والتوعيةنشر العديد من المقاالت الخاصة بالتعريف باآلثار. 

 

 : في العديد من المؤتمرات أهم المشاركات شارك الباحث
  م.2015المشاركة ببحث في مؤتمر العالقات اليمنية التركية, جامعة عشاق, تركيا 

  ,م2014المشاركة ببحث في الندوة السابعة لتاريخ الجزيرة العربية, الرياض 

  م.2014شرم الشيخ/لعربا عشر لالتحاد العام لآلثاريين السادسالمشاركة ببحث في المؤتمر 

 م2013وجدة عشر لالتحاد العام لآلثاريين العرب /  الخامسفي المؤتمر  ببحث المشاركة 

  م2012المشاركة في المؤتمر الرابع عشر لالتحاد العام لآلثاريين العرب / القاهرة 

 م2011العرب/ طرابلس  لآلثاريينالعام  لالتحاد في المؤتمر الثالث عشر ببحث المشاركة  

 م2010العمارة اإلسالمية /جامعة صنعاء/ صنعاء في مؤتمر  ببحث المشاركة. 

 نتسب لها :ا التي منظمات المجتمع المدني 
  في المجتمع اليمني. شخصية اعتبارية 
 عضو مجلس ادارة الجمعية العربية للفنون والحضارة االسالمية بالقاهرة. 
 م2012وحتى  م2002نذ اليمنية م اآلثارالتاريخ و  العام لجمعية األمين 

 م  وحتى االن2001بالقاهرة منذ   عضو االتحاد العام لألثريين العرب.  
 على اآلثار وحمايتها ونشر الوعي بأهميتها. ناشط في مجال الحفاظ 

 وحماية التراث الفلسطيني الفلسطينية ناشط في مجال دعم القضية. 

 ضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاءرئيس دائرة العالقات العامة في الجمعية السكنية ألع.  

 .ممثل رابطة الجامعات االسالمية في اليمن 

 .عضو مجلس ادارة مؤسسة عرش بلقيس لآلثار والسياحة 
 ن م لآلثارييد العاحاصل على العديد من الشهادات التقديرية والجوائز العلمية ابرزها جائزة التفوق العلمي من االتحا

 .م2014العرب عام 


