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 (+2 مصر)  أرضى     0509142542-     01010378802 محمول  ) رقم الهاتف

 بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف. ، كلية اآلثار، جامعة القاهرة–: ليسانس اآلثار 1995 المؤهالت العلمية
  القاهرة ، بتقدير ممتاز.،كلية اآلثار ، جامعة  : ماجستير ترميم وصيانة اآلثار1999
 ، بمرتبة الشرف األولى. ،كلية اآلثار ، جامعة القاهرة : دكتوراه  ترميم وصيانة اآلثار2002

 الخبرة الوظيفية
 في مصر - أ

 
 
 
 

 في الخارج-ب    

 جامعة القاهرة  –كلية اآلثار -: معيد بقسم ترميم اآلثار 1996-1999
 جامعة القاهرة  –كلية اآلثار   -: مدرس مساعد 1999-2002
 جامعة القاهرة  –كلية اآلثار   -: مدرس 2002-2008
 جامعة القاهرة  –كلية اآلثار   -: أستاذ مساعد 2008-2014

 جامعة القاهرة –بكلية اآلثار  -بقسم ترميم اآلثار –: أستاذ 2014اعتبارا من مارس  
) أجــازة خاصــة بــدون مرتــل( والعمــل متعاقــدا بعقــود ســنوية مؤقتــة    2015  - 2005خــالل الفتــرة مــن 

و كليـة  -جامعـة اليرمـو   –كعضو هيئة تدريس زائر بقسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها  بكليـة اآلثـار 
 األردن. –الجامعة األردنية  -اآلثار والسياحة

 البيانات الشخصية

1 

 مية والوظيفيةالبيانات الع

 

 

 

 

 لمية والوظيفية
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  والتراث الحضارى اآلثار التخصص العام:  - التخصص العلمي
 .وترميم اآلثارصيانة التخصص الدقيق:  -

 التحكيم البحثي
 

 العالميـة البحوث العلمية لعـدد مـن الـدوريات العلميـة أعمل عضو هيئة تحرير و محكمًا دوليًا لتقييم
 أهمها:  اآلثار وصيانة التراث الحضارىمجال المتخصصة في 

 Journal of Non-Crystalline solids, (Elsevier) 
 Journal of Archaeological Science ( Elsevier)  
 Materials Science, Kaunas University of Technology,  Lithuania 
 International journal of physical sciences, Academic Journal. 
 International Journal of Archaeology. Science publishing group.  

  عمادة البحث العلمي ، )فرع اآلثار والسياحة( مجلة "دراسات" للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،
 األردن. -الجامعة األردنية، عمان

 السعودية. –الرياض  -مجلة علمية محكمة تعنى بآثار الوطن العربي -مجلة أدوماتو 
  األردن. -التعليم العاليوزارة  -صندوق دعم البحث العلمي 
  لبـرام  اآلثـار  2014وزارة التربية والتعليم العالي في فلسـيين، مشـروعات دعـم البنـد الـدولي

 والسياحة. 
بحث( في الدوريات العلمية  30قمت بنشر العديد من البحوث العلمية ومراجعات الكتل )  اإلنتاج العلمي

العالمية المصنفة ، وكذلد المؤتمرات العلمية العالمية المتميزة في مجال التخصص  واالهتمام 
 .البحثي والتدريسي باللغتين العربية واإلنجليزية  

النشاط العلمي 
 والتيبيقي

 

 وورش العمل التأهيلية: الدولية والمحليةالمؤتمرات  - أ
المشــاركة فــي العديــد مــن المــؤتمرات المحليــة والعربيــة والعالميــة فــي مجــال اآلثــار وصــيانة  -

 . 2014وحتى  1999المصادر التراثية وإدارتها منذ عام 
الحصول على دورات وورش العمـل الخاصـة بتأهيـل وتنميـة قـدرات عضـو هيئـة التـدريس  - ب

 الدولية التيبيقية في مجال التخصص: البحثية المشروعات
   FP7 JOCHERA Projectعضو مشروع ) المحافظة على آثار األردن( -

المدعوم االتحاد األوروبي و الموطن في مركز حمدي منكو للبحوث العلمية بالجامعة 
 .2013-2011األردنية بمشاركة مجموعة من الجهات العلمية بدول أوروبية 

األردن والمدعوم  من  -عضو مشروع صيانة وإعادة تأهيل مبنى سبيل الحوريات بعمان -
 (.(AFCP-2014 2014منحة  صندوق السفراء األمريكي لعام 
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قمــت بتــدريس مقــررات ومنــاه  برنــامجي البكــالوريوس والماجســتير فــي تــرميم وصــيانة اآلثــار وإدارة  التدريس الجامعي
ـــــاحف  ـــــراث الحضـــــاري  وعلـــــم المت باألقســـــام المختلفـــــة بجامعـــــات القـــــاهرة واإلدارة السياحية، الت

م بــاألردن بنظــام السـنوات الدراســية ونظــا والجامعــة األردنيـة  وجامعـة اليرمــو  -واإلسـكندرية  بمصــر
 الساعات المعتمدة باللغتين العربية واإلنجليزية.

ماجســتير فــي مجــال صــيانة وتــرميم اآلثــار  وإدارة التــراث ال ئلرســا ومناقشــة العديــد مــن اإلشــراف  اإلشراف العلمي
و معهــد الملكــة   والجامعــة األردنيــة الثقـافي والســياحي  وعلــم المتــاحف بجامعــات القـاهرة واليرمــو 

 . والتراث في الجامعة الهاشميةرانيا للسياحة 
مجاالت التدريس 
 والمجاالت المعرفية

 ترميم وصيانة اآلثار والحفاظ على التراث الثقافي (1
 إدارة المصادر التراثية والتخييط الحضارى (2
 التدريل الميداني في اآلثار ومشاريع حفظها وصيانتها (3
 علم القياسات اآلثارية ) األركيوميترى( (4
 علم المتاحف واإلدارة المتحفية   (5

 .2018والعام  2014وحتى العام   2007جائزة جامعة القاهرة للنشر الدولي للبحوث العلمية سنوياً منذ عام ( 1
 2014و 2012عام    IsI web of knowledge( جائزة الجامعة األردنية للنشر العلمي في الدوريات العالمية  2

.Allah-http://www.researchgate.net/profile/Ramadan_Abd 
AAAJhttp://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fyYIiaoA 

http://issr.academia.edu/RamadanAbdAllah 
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 التدريس واإلشراف الجامعى

 الجوائز التقديرية

 مواقع البحث اإللكترونى
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