
 السيرة الذاتية لمسيد الدكتور / حسين مصطفى حسين رمضان
 جامعة القاىرة –كمية اآلثار  -بقسم اآلثار اإلسالمية األستاذ 

 أوالً : البيانات الشخصية :

 بورسعيد -م 87>4/  9/  63 :   تاريخ الميالد ومحمو
                مى  القسم اإلسال –جامعة القاىرة  –كمية اآلثار  :   ةـوان المراسمـعن
                 :689:899:   ـفم الياتـرق

 ثانياً : الدرجات العلمية : 

 –م 9:>4ليسانس آثار إسالمية من قسم اآلثار اإلسالمية دور مايو  -4
 جيد جدًا .  تقدير

من كمية اآلثار  5;>4/  6/  >درجة الماجستير فى اآلثار اإلسالمية بتاريخ  -5
 .ير )ممتاز( بتقد -جامعة القاىرة  –

 –من كمية اآلثار  ;;>47/5/4درجة الدكتوراه فى اآلثار اإلسالمية بتاريخ  -6
 جامعة القاىرة )بمرتبة الشرف األولى( .

 ثالثاً : الوظائف :

جامعــــــــــة القــــــــــاىرة  –معيــــــــــد بقســــــــــم اآلثــــــــــار اإلســــــــــالمية بكميــــــــــة اآلثــــــــــار  -4
 . 9:>48/44/4 من اعتباراً 

جامعـــــة القــــــاىرة  –يـــــة اآلثـــــار مـــــدرس مســـــاعد بقســـــم اآلثـــــار اإلســـــالمية بكم -5
 . 5;>4/:/43 من اعتباراً 

جامعـــــــــة القـــــــــاىرة  –مـــــــــدرس بقســـــــــم اآلثـــــــــار اإلســـــــــالمية بكميـــــــــة اآلثـــــــــار  -6
 م . ;;>63/6/4 من اعتباراً 

جامعــــــة القــــــاىرة  –أســـــتاذ مســــــاعد بقســــــم اآلثــــــار اإلســـــالمية بكميــــــة اآلثــــــار  -7
 م .7>>59/43/4 من اعتباراً 

جامعـــــــــة القــــــــــاىرة  –آلثـــــــــار أســـــــــتاذ بقســـــــــم اآلثـــــــــار اإلســــــــــالمية بكميـــــــــة ا -8
 .م :533/>/59 من اعتباراً 



 رابعاً : عضوية الجمعيات العلمية : 

 عضو اتحاد المؤرخين العرب .  -4
 عضو اتحاد اآلثاريين العرب .  -5

 خامساً : اإلنتاج العلمى : 

 –منشــ ة األميــر ازدمــر مــن عمــى بــاة دراســة أثريــة وثاآلقيــة مجمــة كميــة اآلثــار  -4
 م . 4>>4د الخامس العد –جامعة القاىرة 

قبــــة وســــبيل األميــــر طرابــــاة الشــــريفى ببــــاب الــــوزير بالقــــاىرة مجمــــة التــــاريخ  -5
م 5>>4العـدد الثـانى  –المجمـد الثـانى  –جامعـة المنيـا  –والمستقبل كميـة اآلداب 

  . 

 –كميـــــــة اآلداب  –تربيعــــــة آل ممـــــــك الجوكنـــــــدار مجمــــــة التـــــــاريخ والمســـــــتقبل  -6
 م . 6>>4لعدد األول ا –المجمد الثالث  –المنيا  جامعة

جامعـــة القـــاىرة  –مجمـــة كميـــة اآلثـــار  –"ســـيمرا" العنقـــال فـــى الفـــن اإلســـالمى  -7
 م . 8>>4السادس سنة  العدد

العـدد  –جامعـة القـاىرة  –مجمة كميـة اآلثـار  –اإلعجام فى ضول الكتابات األثرية  -8
 م . :>>4السابع سنة 

م( : 46 – 45ىــ / : – 9الكتابات المصورة عمـى التحـف المعدنيـة فـى القـرنين ) -9
كميـة  –ة اآلثار اإلسالمية فى شـرق العـالم اإلسـالمى / قسـم اآلثـار اإلسـالمية ندو 

 م . ;>>4جامعة القاىرة  –اآلثار 

"شــاروبيم" أبــو اليــول فــى الفــن اإلســالمى   كتــاب أعمــال النــدوة العمميــة األولــى  -:
 م . >>>4اآلثاريين العرب القاىرة لجمعية 

واق"  الفــن اإلسـالمى المعروفــة "بــالواق الزخـارف النباتيــة ذات الكاآلنـات الحيــة فـى -;
 م . >>>4مجمة كمية اآلداب جامعة حموان العدد السادس يوليو 

تكوينــات الحركــة الــدوارة ذات الكاآلنــات الماآليــة فــى الفــن اإلســالمى / مجمــة كميــة  ->
 م . 5334العدد التاسع يناير  اآلداب جامعة حموان



اب التــذكارة الفــن اإلســالمى الكتــمــن الحضــارات القديمــة الــى Griffinجــريفين  -43
 تحت الطبع .  –عبد الغفار شديدلألستاذ الدكتور /

لسـنة  47العـدد ‘جامعـة القـاىرة -مجمة كمية االثار "جوزىر" فى الفن اإلسالمى  -44
533<. 

ة بمدرســـة الســـمطان حســـن حوليـــات مالحظــات عمـــى الكتابـــات الكوفيـــة الجصـــي -45
 >6ر الشـــــرقية بالقـــــاىرة العـــــدد المعيـــــد العممـــــى الفرنســـــى ل ثـــــا –إســــالمية 

 .  م5338 سنة

دراســة لعمــود طعــام بمتحــف الفــن اإلســالمى بالقــاىرة   الكتــاب التــذكارة لمعــالم  -46
جامعـة  –عـدد خـام مـن مجمـة كميـة اآلداب  اآلثارة / عبد الرحمن عبد التـواب

 ;533لوفال األسكندرية دار ا.سوىاج

بمتحــف الفــن اإلســالمى بالقــاىرة مقبــول النشــر  49694دراســة لمشــمعدان رقــم  -47
 م .5338/5339لسنة  44جامعة القاىرة العدد  –بمجمة كمية اآلثار 

 حوليات اســـالمية                            بمجمــة –مقبــول النشـــر  –دراســة لوقــف األميـــر قيــت الرجبـــى  -48
 3 :533سنة  74الفرنسى لالثار الشرقية  العدد  المعيد العممى 

   -الدورات التدريبية: -سادسا:
 . دورة إدارة الوقت وضغوط العمل -4
  . دورة اتخاذ القرارات وحل المشكالت -5

 . دورة التدريس لممجموعات الكبيرة و المجموعات المصغرة -6

 .دورة إعداد البحوث والنشر الدولي  -7

   ة .دورة تنمية الميارات اإلداري  -8


