سيرة ذاتية
أ .د.عبدالرحمن على محمد عبدالرحمن
بيانات شخصية
:
االسم
:
الجنسية
تاريخ الميالد :
:
جهة الميالد
المعاملة العسكرية
الحالة االجتماعية
:
رقم الهاتف
البريد االلكتروني
رقم اإلقامة
بيانات مهنية

عبدالرحمن على محمد عبدالرحمن.
مصرى.
.1973 / 10 /20
قنـــــــــا – مصر.
لم يصبه الدور.
:
متزوج ولديه بنتان وولدان.
:
 01100235060وفى جازان جوال0532741703 :
sihawary@yahoo.com:
2351835257 :

الوظيفة الحالية  2016 / 10 /31 :أستاذ بقسم اآلثار اليونانية الرومانية – كلية اآلثار – جامعة القاهرة.
 2015أستاذ مساعد بقسم اآلثار اليونانية الرومانية – كلية اآلثار – جامعة القاهرة.
 2011أستاذ مساعد اآلثار المصرية بقسم اآلثار المصرية  -جامعة القاهرة  -كلية اآلثار
حتى 2014
 2013أستاذ مشارك بجامعة جازان – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – قسم السياحة
واآلثار.
عنوان جهة العمل :جامعة القاهرة – كلية اآلثار – قسم اآلثار اليونانية الرومانية.
 :منذ  2014 -2013حتى اآلن معار الى جامعة جازان – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
– قسم السياحة واآلثار وحتى اآلن.
الوظائف السابقة :
 استاذ مساعد – جامعة القاهرة – كلية اآلثار منذ . 2011
 مدرس  -جامعة القاهرة  -كلية اآلثار.2010 -2005 ،
 مدرس مساعد  -جامعة القاهرة  -كلية اآلثار.2005 -2002 ،
 معيد  -جامعة القاهرة  -كلية اآلثار.2002 -1997 ،
المؤهالت العلمية
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 2016أستاذ بقسم اآلثار اليونانية الرومانية – كلية اآلثار – جامعة القاهرة.
 2011أستاذ مساعد بكلية اآلثار – جامعة القاهرة.
 2005نوفمبر  :الحصول على درجة الدكتوراه فى موضوع " :معبد دير المدينة ،دراسة لغوية
حضارية"؛ بإشراف أ.د /.عبدالحليم نور الدين -.جامعة القــاهرة ،كلية اآلثار ،قسم اآلثار
المصرية .و د .حسان ابراهيم عامر و د .لوك جابولد (بمرتبة الشرف األولى).
 2002الحصول على درجة الماجستير فى موضوع " :قاعة المنيت ” “Lبمعبد دندرة ،دراسة
لغوية – حضارية" بإشراف ا.د /عبدالحليم نور الدين -.جامعة القــاهرة ،كلية اآلثار ،قسم
اآلثار المصرية وأ.د شافية بدير -جامعة عين شمس -كلية اآلداب -قسم االثار( .بتقدير
ممتاز)

 1998 اجتياز السنة التمهيدية للماجستير بتقدير مرض.
 1996 يونيو  :ليسانس اآلثار من جامعة القاهرة -كلية اآلثار -قسم اآلثار المصرية (بتقدير جيد جدا
مع مرتبة الشرف).
اللغات
اللغة العربية.
:
 اللغة األم
 اللغات األخرى  :اإلنجليزية  -الفرنسية.
الدورات
2017 
2016 
2016 
2016 
2016 
2016 
2016 
2013 
2013 
2013 
2011 
2010 
2009 
2008 
2008 
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التعليم المبنى على الكفاءات –  29-28يناير  ، 2017عمادة التطوير األكاديمي جامعة
جازان – المملكة العربية السعودية.
مهارات االتصال الفعال  23نوفمبر  ، 2016عمادة التطوير األكاديمي جامعة جازان –
المملكة العربية السعودية.
 31 Classroom Managementأكتوبر  ،2016عمادة التطوير األكاديمي جامعة
جازان – المملكة العربية السعودية.
دورة االتجاهات الحديثة فى التدريس  14-13يناير  2016بمركز تنمية أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.
دورة مهارات التدريس الفعال  12-11يناير  2016بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاهرة.
دورة النشر الدولى للبحوث العلمية  10-9يناير  2016بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاهرة.
دورة تنظيم المؤتمرات العلمية  10-9يناير  2016بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاهرة.
دورة اإلرشاد األكاديمى  13يونيو  2013بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة القاهرة.
دورة مهارات االتصال الفعال مايو  2013بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة القاهرة.
دورة إدارة الوقت واالجتماعات فى الفترة من  10-9فبراير  2013بمركز تنمية أعضاء
هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.
دورة مهارات العرض الفعّال فى الفترة من  28-26أبريل ،بمركز تنمية أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.
دورة التخطيط االستراتيجىفى الفترة من  5-3أكتوبر 2010م ،بمركز تنمية أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.
دورة المعايير األكاديمية للعملية التدريسية فى الفترة من  19-17اغسطس 2009م ،بمركز
تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.
دورة توصيف مقرر وتقرير مقرر فى الفترة من  3-2يوليو 2008م ،بمركز تنمية أعضاء
هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.
دورة توصيف برنامج وتقرير برنامج فى الفترة من  26-25يونيو 2008م ،بمركز
تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.








 2008دورة المعايير األكاديمية للجودة فى  24يونيو  ،2008بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاهرة.
 2007دورة استخدام التكنولوجيا فى التدريس بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة القاهرة من  9-7مايو 2007م
 2006دورة إعداد مشروع بحثى بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة
من  15 -13نوفمبر 2006م
 2006دورة تصميم مقرر بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة من 8 - 6
نوفمبر 2006م
كيفية عمل المحتوى  content producerمن  IBMفى مصر
2004
أساسيات التعليم اإللكتروني  e-Learningمن مركز  IBMفى مصر.
2004

الجمعيات العلمية المشترك فى عضويتها
 2010 جمعية اآلثاريين المصريين.
 1998 رابطة علماء المصريات الدولية.
مجاالت االهتمام
 الحاسب اآللى  -التأليف  -البحث العلمى – اللغة العربية .
الخبرات واألنشطة
أوالً  :التدريس












7/3

 :2013 -1998الكورسات العملية فى قسم اآلثار المصرية والتى تتمثل فى الزيارات الميدانية فى
مختلف المواقع األثرية فى مصر ،ومن أهمها األقصر وأسوان والواحات البحرية والواحات
الداخلة والخارجة واإلسكندرية وتانيس بشرق الدلتا وسقارة ودهشور وميدوم والفيوم.
: 2013 – 2006تاريخ وآثار مصر فى العصرين البطلمى والرومانى  -تاريخ وحضارة اليونان
القديم  -اللغة المصرية القديمة ،بقسم اآلثار المصرية بكلية اآلثار –جامعة القاهرة.
 : 2009 -2008فن المتاحف  -اثار مصرية  -اثار وتاريخ مصر اليونانية الرومانية  -لغة مصرية
قديمة  -ارشاد سياحى تطبيقى – المعهد العالى للسياحة والفنادق (إيجوث) باألسماعيلية.
 : 2010-2009فن المتاحف  -ديانة مصرية قديمة -اثار مصرية  -اثار وتاريخ مصر اليونانية
الرومانية -لغة مصرية قديمة -ارشاد سياحى تطبيقى -المعهد العالى للسياحة والفنادق
بالغردقة.
 2011أثار مصر فى العصراليونانى الرومانى – قسم اآلثار –كلية اآلداب – جامعة حلوان.
 2012 – 2010إلقاء محاضرات فى دورات تدريب المرشدين السياحين.
 2014 – 2013تدريس مواد اآلثار القديمة بقسم السياحة واآلثار – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
– جامعة جازان مثل اثار وفنون الشرق القديم – أثار الجزيرة العربية القديمة – اثار ما قبل
التاريخ.
 2015-2014تدريس مواد اآلثار القديمة بقسم السياحة واآلثار – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية –
جامعة جازان مثل اثار وفنون الشرق القديم – أثار الجزيرة العربية القديمة – اثار ما قبل
التاريخ وبعض مواد السياحة مثل الجغرافيا السياحية.

 2016 – 2015 تدريس مقرارات الموارد السياحية فى المملكة  -األنماط السياحية  -السياحة فى
المملكة  -تشريعات وأنظمة السياحة الدولية – آثار وفنون الشرق القديم.
 2017 – 2016 السياحة فى المملكة  -األنماط السياحية – المدن والمواقع األثرية فى المملكة –
آثار وفنون الشرق القديم – اإلرشاد السياحى.
ثانيًا  :المشروعات
 2008 مشروع "قاموس مخصصات اللغة المصرية القديمة" الجزء األول .2008
ثالثًا  :الخبرات المهنية
 2010-2008 عضو بوحدة ضمان الجودة – لجنة جودة فرص التعلم بكلية اآلثار – جامعة القاهرة.
شارك فى موسم حفائر البعثة المصرية األلمانية المشتركة بمنطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا
2007 
تحت إشراف أ.د .عبد الحليم نور الدين و أ.د .ديتر كسلر.
 2007-2006 عضو فى حفائر كلية اآلثار -جامعة القاهرة بمنطقة المطرية لعام .2007-2006
 2004 شاااارك فاااى مشاااروع "المواقاااع األثرياااة بمديناااة األقصااار" فاااى مركاااز توثيااال التاااراث الثقاااافى
والحضارى – مكتبة اإلسكندرية.







 2004شارك فى موسم حفائر البعثة المصرية األلمانية المشتركة بمنطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا
تحت إشراف أ.د .عبد الحليم نور الدين و أ.د .ديتر كسلر.
 2012سافر الى ألمانيا فى الفترة من  13-7ديسمبر  2012إلتمام اتفاقية بين جامعة القاهرة
وجامعة كولون.
 2013عضو فى لجنة اإلشراف على لجنة انتخاب اتحاد الطالب بكلية اآلثار بجامعة القاهرة
(رئيس لجنة انتخابات الفرقة الثانية)
 2013اجتاز دورة الرسم األثرى  Illustratorعلى يد مدربين ألمان من جامعة توبنجن فى الفترة
من  24مارس حتى  4أبريل  2013التى عقدت بقسم اآلثار المصرية بكلية اآلثار جامعة القاهرة.
 2013عضو اللجنة المشكلة النشاء قسم اآلثار بجمهورية تشيلى ،وقد شكلت اللجنة بقرار من
مجلس قسم االثار المصرية ومجلس كلية اآلثار فى شهر ابريل .2013
 2014 -2013معار الى قسم السياحة واآلثار بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – جامعة جازان –
المملكة العربية السعودية.

 2014-2013 عضو بعثة حفائر قسم السياحة واآلثار – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – جامعة جازان
بموقع المنارة.
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 2014 – 2013مشرف النشاط الطالبى بقسم السياحة واآلثار – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية –
جامعة جازان.
 2015-2014منسل الجودة بقسم السياحة واآلثار– كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – جامعة جازان.
 2016عضو بلجنة الجودة بقسم السياحة واآلثار -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – جامعة جازان.
 2016عضو بلجنة الفاعليات واالحتفاالت بقسم السياحة واآلثار -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية –
جامعة جازان.
العام الجامعى  2017-2016منسل البحث العلمى وخدمة المجتمع بقسم السياحة واآلثار  -كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية – جامعة جازان.

اإلنتاج العلمى
األطروحات
 2005 معبد دير المدينة ،دراسة لغوية – دينية" (كلية اآلثار –جامعة القاهرة) بمرتبة الشرف األولى.
تحت إشراف أ.د .عبد الحليم نورالدين و د .حسان إبراهيم عامر و د .لوك جابولد ) .Luc Gabolde
 2002 قاعة المنيت " "Lبمعبد دندرة ،دراسة لغوية -حضارية بتقدير ممتاز .تحت إشراف أ.د .عبد
الحليم نورالدين و أ.د .شافيه بدير.
الكتب العلمية
 2009 تاريخ وحضارة مصر فى العصرين البطلمى والرومانى ،القاهرة .2009
2009 المعابد المصرية فى العصرين البطلمى والرومانى -الجزء األول" وذلك ضمن سلسلة (آثار
مصر فى العصرين البطلمى والرومانى) القاهرة 2009
معبد دندرة ،المجلس األعلى لآلثار . 2009
2009 
 2012 المعاباااد المصااارية فاااى العصااارين البطلماااى والروماااانى ،الجااازءان األول والثاااانى ،القااااهرة
.2012وذلك ضمن سلسلة (آثار مصر فى العصرين البطلمى والرومانى)
 2017 تاريخ وحضارة بالد اليونان" تحت الطبع
 2017 فنون الشرق األدنى القديم (تحت الطبع)
 2017 آثار الجزيرة العربية القديمة (تحت التجهيز)
 2014 الخطوط العامة لعصور ماقبل التاريخ (تحت التجهيز).
الدراسات والبحوث المنشورة في الدوريات العلمية

 2016 بحث منشور بعنوان" تقدمة األشياء  Ixtفى معابد العصرين البطلمى والرومانى فى
مصر ،فى مجلة :دراسات في علم اآلثار والتراث ،العدد السابع أبريل  ،2016تصدر عن الجمعية
السعودية للدراسات األثرية بجامعة الملك سعود.
 2016 بحث مشترك منشور بعنوان:
The Statue of Ankhef-Khonsou from Karnak Cachette (CK 1164), in SAK 45
(2016).
 2014 بحث منشور بعنوان :
The inscriptions of Shemanefer at Esna, in: NOVA STUDIA AEGYPTIACA IX
)(2015) (Spain
الحلَق) فى مجلة :دراسات في
 2014 بحث منشور بعنوان "بقايا المعبد الشرقى فى دندرة (بوابة أم َ
علم اآلثار والتراث  -العدد الخامس1435/2014 ،هـ،تصدر عن الجمعية السعودية للدراسات األثرية
بجامعة الملك سعود.
 2013 بحاااث منشاااوربعنوان "معابدددد سددديوة الم قدددودة" فدددى مجلدددة العصدددور العددددد  23الجدددزء الثدددانى
(2013مجلة محكمة)
 2013 بحث منشور فى مجلة "أبجديات" بعنوان
Unpublished four Canopic Jars from Al-Ashmunien Magazine Abgadiyat. Issue no.
8, 2013
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فى مجلة أبجديات ،عدد (.2013مجلة محكمة)
 2013 بحث منشور فى مجلة كلية اآلثار – جامعة القاهرة بعنوان " المعبود  QrnDAاألتريبى"
(مجلة محكمة) العدد السادس عشر .2013
 2012 “unique stela from el-Fayoum in Egyptian Museum” AuOr XXX\2
(2012).
 2010 Dance for appeasing Menhyt-Nebtou at Esna, Philippika 35 (2010).
 2010 The Goddess Khenty-Iabtet in the Greco-Roman Temples. Bulletin of
Faculty of Archaeology 15 (2010).
مجلة الدراسات  2009 The jackal deities in the tomb of Petosiris at Tuna El-Gebal
العربية للسياحة والضيافة ،المجلد السادس-العدد الثانى ،ديسمبر  .2009بحث مشترك ( -مجلة محكمة)
 2009 The Lost Temples of Esna, BIFAO 109 (2009).
" 2008 تابوت خشبى من سقارة بالمتحف المصرى" فى مجلة حوليات المجلس األعلى لآلثار ،العدد
الخامس ( .2008مجلة محكمة)
2006 

المعبود الحارس  "Ixssfبمجلة حوليات المجلس األعلى لآلثار -العدد الثالث

( .2006مجلة محكمة)
أعمال المؤتمرات
 شارك بورقة بحثية بعنوان "مقابر مدائن صالح مابين التأثيرات ال نيدة الوافددة والتدأثيرات المحليدة"
فى "الملتقي األول آلثار المملكة العربية السعودية" الذى اقيم فى ال ترة من  20-18ص ر 1439هـ
الموافددق  11-7نددوفمبر  2017م تحددر رعايددة خدددادم الحددرمين الشددري ين والهيلددة العامددة للسدددياحة
والتراث الوطنى.
المؤؤمرم الؤؤلىل  2009 unique stela from el-Fayoum in EgyptianMuseum
"الالبي انت  2009ىاثا هىا ه" بكلية اآلثا جامعة القاه ة ف الفر ة من  2-1أب يل 2009م
" 2008 رؤؤؤابىت ى ؤؤؤب مؤؤؤن مؤؤؤقا ة بؤؤؤالمر
الع ى " ،ف الفر ة من  6-4ما س .2008

الم ؤؤؤ

" فؤؤؤ المؤؤؤمرم الؤؤؤلىل "الجيزة عبؤؤؤ

" 2005 الساعة المائية فى مصر القديم والعصر اليونانى الرومانى" فى مؤتمر الفيوم الخامس
(مصادر المياه عبر العصور) فى الفترة من  10-8ابريل .2005
" 2004 أوزير وعالقته بالمعبود أمون وطيبة" فى مؤتمر الفيوم الرابع (المدن والعواصم المصرية
عبر العصور) فى الفترة من  9-7ابريل .2004
 " 2003 المنير ورمزيتها فى العصر اليونانى الرومانى" فى مؤتمر الفيوم الثالث (الواحات
والصحراوات المصرية عبر العصور) فى الفترة من  10-8ابريل .2003
اإلشراف على الرسائل العلمية
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2006 حتى اآلن :أشرف ويشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى مجال اآلثار
المصرية القديمة تم مناقشة بعضها ومازال بعضها قيد اإلعداد.
البرامج اإلذاعية والتل زيونية والتعليمية
 2011 تسجيل ثالث حلقات لبرنامج "على ضفاف النيل" اذاعة الشباب والرياضة .2011
 2011 تصوير خمس لحقات لبرنامج "حياتنا" القناة األولى – التليفزيون المصرى
 2004 حلقات تليفزيونية لبرنامج "أوراق البردى".
المرجعية
أ .د .عالء الدين
عبدالمحسن شاهين
أ.د .حسان ابراهيم
عامر
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عميد كلية اآلثار األسبل – جامعة القاهرة وأستاذ تاريخ
مصر والشرق األدنى القديم
أستاذ اللغة واآلثار المصرية فى العصرين البطلمى
والرومانى ووكيل كلية اآلثار السابل

ت 01222745477
ت 01222184079

