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  سيرة ذاتية

  د.عبدالرحمن على محمد عبدالرحمنأ. 

  بيانات شخصية

  .عبدالرحمن على محمد عبدالرحمن  :     سماال

  مصرى.  :     الجنسية

  .1973/  10/ 20  :   تاريخ الميالد

 مصر. – :              قنـــــــــا  جهة الميالد 

  .لم يصبه الدور  :   المعاملة العسكرية

   .ولدانولديه بنتان ومتزوج   :   الحالة االجتماعية 

      01100235060:                رقم الهاتف

      sihawary@cu.edu.eg:  البريد االلكتروني

  بيانات مهنية 

  جامعة القاهرة. –كلية اآلثار  –بقسم اآلثار اليونانية الرومانية أستاذ  2016/  10/ 31 :  الحالية  الوظيفة

  جامعة القاهرة. –كلية اآلثار  –أستاذ مساعد بقسم اآلثار اليونانية الرومانية  2015                     

  2014حتى  كلية اآلثار - أستاذ مساعد اآلثار المصرية بقسم اآلثار المصرية 2011                    

 قسم السياحة واآلثار. –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –أستاذ مشارك بجامعة جازان  2013                   

  .ليونانية الرومانيةقسم اآلثار ا – كلية اآلثار –القاهرة عنوان جهة العمل: جامعة 

  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –جامعة جازان الى  إعارة 2018حتى  -2013: منذ                        

  .2018-2017حتى العام الجامعى  قسم السياحة واآلثار

  :   الوظائف السابقة

 . 2011منذ   كلية اآلثار –جامعة القاهرة  –استاذ مساعد  •

 .2010 -2005، كلية اآلثار -جامعة القاهرة  -مدرس  •

 .2005 -2002، كلية اآلثار -جامعة القاهرة  -مدرس مساعد  •

  .2002 -1997، كلية اآلثار -جامعة القاهرة  -معيد  •

  المؤهالت العلمية

 جامعة القاهرة. –كلية اآلثار  –أستاذ بقسم اآلثار اليونانية الرومانية  2016 •

 جامعة القاهرة. –كلية اآلثار  -قسم اآلثار المصرية أستاذ مساعد ب 2011 •

معبد دير المدينة، دراسة لغوية : الحصول على درجة الدكتوراه فى موضوع: "  نوفمبر  2005 •
اهرة، كلية اآلثار، قسم اآلثار جامعة القــ - .الدين بإشراف أ.د./ عبدالحليم نور"؛ حضارية

 المصرية. و د. حسان ابراهيم عامر و د. لوك جابولد (بمرتبة الشرف األولى).

بمعبد دندرة، دراسة  ”L“ل على درجة الماجستير فى موضوع : "قاعة المنيت الحصو 2002 •
لقــاهرة، كلية اآلثار، قسم جامعة ا -عبدالحليم نور الدين.ا.د/  حضارية" بإشراف –لغوية 

. (بتقدير قسم االثار -كلية اآلداب -جامعة عين شمس -اآلثار المصرية وأ.د شافية بدير
  ممتاز)

 .بتقدير مرض اجتياز السنة التمهيدية للماجستير  1998 •

 جيد جدا(بتقدير  آلثار المصريةقسم ا -كلية اآلثار -امعة القاهرةمن ج يونيو : ليسانس اآلثار  1996 •

  ).مع مرتبة الشرف
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  اللغات

   (ممتاز). اللغة العربية:   اللغة األم •

من مركز اللغات األجنبية بجامعة  حصل على التوفل المحلى (جيد جدًا) : اإلنجليزيةخرى اللغات األ •
 .القاهرة

بما يقدر  درس حتى المستوى السابع بالمركز الثقافى الفرنسى )(جيد الفرنسية :                    
  ساعة. 315بحوالى 

  الدورات 

، عمادة التطوير األكاديمي جامعة  2017يناير  29-28 –التعليم المبنى على الكفاءات   2017 •
 المملكة العربية السعودية. –جازان 

 –، عمادة التطوير األكاديمي جامعة جازان 2016نوفمبر  23مهارات االتصال الفعال   2016 •

 المملكة العربية السعودية.

• 2016 Classroom Management 31  عمادة التطوير األكاديمي جامعة جازان 2016أكتوبر ،
 المملكة العربية السعودية. –

بمركز تنمية أعضاء هيئة  2016يناير   14-13االتجاهات الحديثة فى التدريس دورة  2016 •
 .التدريس والقيادات بجامعة القاهرة

بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس  2016يناير  12- 11مهارات التدريس الفعال دورة  2016 •
 .والقيادات بجامعة القاهرة

بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس  2016يناير  10-9النشر الدولى للبحوث العلمية دورة  2016 •
 .والقيادات بجامعة القاهرة

بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس  2016 يناير 10-9تنظيم المؤتمرات العلمية دورة  2016 •
 .والقيادات بجامعة القاهرة

بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات  2013يونيو  13دورة اإلرشاد األكاديمى    2013 •
 .بجامعة القاهرة

بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات  2013مايو ال الفعال مهارات االتصدورة   2013 •
 .القاهرةبجامعة 

بمركز تنمية أعضاء  2013فبراير  10-9إدارة الوقت واالجتماعات فى الفترة من دورة    2013 •
 .هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة

دورة تدريبية بعنوان " مقدمة فى الرسم على اللوحة األلكترونية" عقدت بكلية اآلثار جامعة    2013 •
مارس  24المصرية بجامعة توبنجن األلمانية فى الفترة من القاهرة بالتعاون مع قسم اآلثار 

 وشملت: 2013أبريل  4حتى 

 Adobe illustratorشرح مفصل لوظائف وطرق استخدام برنامج   - أ

 تدريب على الرسم على اللوحة األلكترونية  - ب

 تدريب على استخدام البرنامج فى إعداد الرسوم لتكون صالة للنشر -ج

بمركز تنمية أعضاء هيئة ، أبريل 28-26الفعّال فى الفترة من مهارات العرض دورة   2011 •
 .  التدريس والقيادات بجامعة القاهرة

بمركز تنمية أعضاء هيئة ، م2010أكتوبر  5-3لتخطيط االستراتيجىفى الفترة من ادورة   2010 •
 .التدريس والقيادات بجامعة القاهرة
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بمركز ، م2009اغسطس  19-17المعايير األكاديمية للعملية التدريسية فى الفترة من  دورة  2009 •
 .تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة

بمركز تنمية أعضاء ، م2008يوليو  3-2توصيف مقرر وتقرير مقرر فى الفترة من دورة    2008 •
 .هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة

بمركز تنمية ، م2008يونيو  26-25توصيف برنامج وتقرير برنامج فى الفترة من دورة      2008 •
 .أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة

بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس ، 2008يونيو  24المعايير األكاديمية للجودة فى دورة   2008 •
 .والقيادات بجامعة القاهرة

 م.2008يونيو  9عمل فى مركز التعليم األلكترونى بجامعة القاهرة فى ورشة   2008 •

استخدام التكنولوجيا فى التدريس بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دورة   2007 •
 م2007مايو  9-7القاهرة من 

بجامعة القاهرة إعداد مشروع بحثى بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات دورة     2006 •
 م2006نوفمبر  15 -13من 

 8 -6تصميم مقرر بمركز تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة من  دورة 2006 •

 .م2006نوفمبر 

) من وحدة إعداد المعلم الجامعة والتى 97حصل على دورة إعداد المعلم الجامعى رقم (  2005 •
 م.4/7/2005حتى  18/6/2005عقدت فى الفترة من 

 فى مصر IBMمن  content producerكيفية عمل المحتوى       2004 •

 فى مصر. IBMمن مركز  e-Learningأساسيات التعليم اإللكتروني       2004 •

  

  الجمعيات العلمية المشترك فى عضويتها

  .جمعية اآلثاريين المصريين  2010 •

  الدولية.  رابطة علماء المصريات  1998 •

  مجاالت االهتمام 

  .البحث العلمى - أليفالت -الحاسب اآللى   •

  الخبرات واألنشطة

  أوالً : التدريس  

الكورسات العملية فى قسم اآلثار المصرية والتى تتمثل فى الزيارات الميدانية فى : 2013 -1998 •
مختلف المواقع األثرية فى مصر، ومن أهمها األقصر وأسوان والواحات البحرية والواحات 

 والخارجة واإلسكندرية وتانيس بشرق الدلتا وسقارة ودهشور وميدوم والفيوم.الداخلة 

تاريخ وحضارة اليونان  -:تاريخ وآثار مصر فى العصرين البطلمى والرومانى  2013 – 2006 •
قسم اآلثار المصرية بكلية  -قراءات أثرية باللغة األنجليزية اللغة المصرية القديمة،  -القديم 
 القاهرة.جامعة –اآلثار 

لغة مصرية  - اثار وتاريخ مصر اليونانية الرومانية - اثار مصرية - : فن المتاحف 2009 -2008 •
 .المعهد العالى للسياحة والفنادق (إيجوث) باألسماعيلية –ارشاد سياحى تطبيقى  - قديمة



4/9    

 

انية اثار وتاريخ مصر اليون -  اثار مصرية -ديانة مصرية قديمة - : فن المتاحف 2009-2010 •
المعهد العالى للسياحة والفنادق  -ارشاد سياحى تطبيقى -لغة مصرية قديمة -الرومانية
 بالغردقة.

 جامعة حلوان. –كلية اآلداب –قسم اآلثار  –أثار مصر فى العصراليونانى الرومانى    2011 •

 لقاء محاضرات فى دورات تدريب المرشدين السياحين.إ  2012 – 2010 •

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –بقسم السياحة واآلثار  ةاآلثار القديمتدريس مواد   2014 – 2013 •
اثار ما قبل  –أثار الجزيرة العربية القديمة  –مثل اثار وفنون الشرق القديم  جامعة جازان –

 .التاريخ

 –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –تدريس مواد اآلثار القديمة بقسم السياحة واآلثار  2014-2015 •

اثار ما قبل  –أثار الجزيرة العربية القديمة  –جامعة جازان مثل اثار وفنون الشرق القديم 
 السياحة مثل الجغرافيا السياحية.وبعض مواد  التاريخ

السياحة فى  - األنماط السياحية - الموارد السياحية فى المملكة :تدريس مقرارات 2016 – 2015 •
 آثار وفنون الشرق القديم. – تشريعات وأنظمة السياحة الدولية -المملكة 

 –المدن والمواقع األثرية فى المملكة  – األنماط السياحية - ة فى المملكةالسياح  2017 – 2016 •

 اإلرشاد السياحى. –آثار وفنون الشرق القديم 

 ثانيًا : المشروعات 

تحت إشراف  .2008مخصصات اللغة المصرية القديمة" الجزء األول مشروع "قاموس    2008 •
 أ.د. عال العجيزى وبالتعاون مع أخرين.

 ً   ا : الخبرات المهنيةثالث

 جامعة القاهرة. –لجنة جودة فرص التعلم بكلية اآلثار  –عضو بوحدة ضمان الجودة   2008-2010 •

األلمانية المشتركة بمنطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا شارك فى موسم حفائر البعثة المصرية       2007 •
 تحت إشراف أ.د. عبد الحليم نور الدين و أ.د. ديتر كسلر.

 .2007-2006جامعة القاهرة بمنطقة المطرية لعام  -عضو فى حفائر كلية اآلثار 2006-2007 •

 باتحاد كلية اآلثار جامعة القاهرة. لجنة األسررائد   2006-2007 •

المواقuuuع األثريuuuة بمدينuuuة األقصuuuر" فuuuى مركuuuز توثيuuuق التuuuراث الثقuuuافى شuuuارك فuuuى مشuuuروع "    2004 •
  .مكتبة اإلسكندرية – والحضارى

شارك فى موسم حفائر البعثة المصرية األلمانية المشتركة بمنطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا  2004 •
 تحت إشراف أ.د. عبد الحليم نور الدين و أ.د. ديتر كسلر.

إلتمام اتفاقية بين جامعة القاهرة وجامعة  2012ديسمبر  13- 7فر الى ألمانيا فى الفترة من سا 2012 •
 كولون.

عضو فى لجنة اإلشراف على لجنة انتخاب اتحاد الطالب بكلية اآلثار بجامعة القاهرة  2013 •
 (رئيس لجنة انتخابات الفرقة الثانية)

يد مدربين ألمان من جامعة توبنجن فى الفترة على Illustratorاجتاز دورة الرسم األثرى   2013 •
 التى عقدت بقسم اآلثار المصرية بكلية اآلثار جامعة القاهرة. 2013أبريل  4مارس حتى  24من 

بجمهورية تشيلى، وقد شكلت اللجنة بقرار من نشاء قسم اآلثار العضو اللجنة المشكلة   2013 •
 .2013شهر ابريل  مجلس قسم االثار المصرية ومجلس كلية اآلثار فى
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 –جامعة جازان  –الى قسم السياحة واآلثار بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ةعارإ 2018 -2013 •

 المملكة العربية السعودية.

جامعة جازان  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –عضو بعثة حفائر قسم السياحة واآلثار   2013-2014 •
 بموقع المنارة.

 –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –مشرف النشاط الطالبى بقسم السياحة واآلثار  2014 – 2013 •

 جامعة جازان.

 جامعة جازان. –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –منسق الجودة بقسم السياحة واآلثار 2014-2015 •

 جامعة جازان. –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -لجنة الجودة بقسم السياحة واآلثارعضو    2016 •

 –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -لجنة الفاعليات واالحتفاالت بقسم السياحة واآلثارعضو   2016 •

 جامعة جازان.

 –وم اإلنسانية لكلية اآلداب والع –عضو لجنة الخطط والمناهج الدراسية بقسم السياحة واآلثار  •

 هـ.1439 -1437جامعة جازان فى الفترة من 

كلية  -منسق البحث العلمى وخدمة المجتمع بقسم السياحة واآلثار  2017-2016العام الجامعى  •
 جامعة جازان. –اآلداب والعلوم اإلنسانية 

كلية  -منسق البحث العلمى وخدمة المجتمع بقسم السياحة واآلثار  2017-2016العام الجامعى  •
 جامعة جازان. –اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 تحكيم برنامج قسم التاريخ (مسار السياحة واآلثار ) بكلية اآلداب جامعة الدمام. 2017 •

وم لكلية اآلداب والع –المشاركة فى وضع مقترح برنامج الماجستير بقسم السياحة واآلثار  2018 •
 جامعة جازان (مسار اآلثار القديمة). –اإلنسانية 

 جامعة القاهرة –عضو لجنة المراجعة الداخلية بوحدة الجودة بكلية اآلثار  2019 -2018 •

  اإلنتاج العلمى 

 األطروحات

جامعة القاهرة) بمرتبة الشرف األولى. –دينية" (كلية اآلثار  –معبد دير المدينة، دراسة لغوية   2005 •
 ) . Luc Gaboldeتحت إشراف أ.د. عبد الحليم نورالدين و د. حسان إبراهيم عامر و د. لوك جابولد 

تحت إشراف أ.د. عبد حضارية بتقدير ممتاز. -" بمعبد دندرة، دراسة لغويةLقاعة المنيت "    2002 •
  الحليم نورالدين و أ.د. شافيه بدير.

  الكتب العلمية

 .2009تاريخ وحضارة مصر فى العصرين البطلمى والرومانى، القاهرة    2009 •

الجزء األول" وذلك ضمن سلسلة (آثار  -المعابد المصرية فى العصرين البطلمى والرومانى   2009 •
 2009القاهرة  مصر فى العصرين البطلمى والرومانى)

 . 2009معبد دندرة، المجلس األعلى لآلثار       2009 •
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 .2012المعابد المصرية فى العصرين البطلمى والرومانى، الجزءان األول والثانى، القاهرة      2012 •

 ضمن سلسلة (آثار مصر فى العصرين البطلمى  والرومانى)

 حضارة بالد اليونان" تحت الطبعتاريخ و 2018 •

المملكuuة  –الشرق األدنى القديم (قبل للنشر من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الuuوطنى فنون  2018 •
 .)العربية السعودية

 رة العربية القديمة (تحت التجهيز).آثار الجزي 2018 •

  اللغة المصرية فى العصرين البطلمى والرومانى (تحت الطبع). 2018 •

  الدوريات العلميةوث المنشورة في الدراسات والبح

مشاركة فuuى النuuدوة العلميuuة "مصuuر فuuى العصuuرين اليونuuانى والرومuuانى: الثوابuuت والمتغيuuرات"   2018 •
جامعuuة القuuاهرة ببحuuث بعنuuوان " قرنجuuا، معبuuود جديuuد فuuى  –لقسم اآلثار اليونانية الرومانية بكلية اآلثuuار 

 .2018العصرين اليونانى والرومانى" أكتوبر 

مقLLابر مLLدائن صLLالح مLLابين التLLأثيرات الفنيLLة الوافLLدة والتLLأثيرات بعنuuوان " للنشuuر بحuuث مقبuuول  2018 •
 20-18"الملتقي األول آلثار المملكة العربيuuة السuuعودية" الuuذى اقuuيم فuuى الفتuuرة مuuن  أعمال " فىالمحلية

م تحuuت رعايuuة خuuادم الحuuرمين الشuuريفين والهيئuuة العامuuة 2017نuuوفمبر  11-7هuuـ الموافuuق 1439صuuفر 
 للسياحة والتراث الوطنى.

فى فى معابد العصرين البطلمى والرومانى فى مصر،  Ixt" تقدمة األشياء بعنوان منشور بحث  2016 •
تصدر عن الجمعية السعودية  ،2016العدد السابع أبريل  ،اآلثار والتراث دراسات في علممجلة: 

 للدراسات األثرية بجامعة الملك سعود.

 بعنوان:  مشترك منشوربحث  2016 •

The Statue of Ankhef-Khonsou from Karnak Cachette (CK 1164), in SAK 45 

(2016). 

 بحث منشور بعنوان : 2014 •

 The inscriptions of Shemanefer at Esna, in: NOVA STUDIA AEGYPTIACA IX 

(2015) (Spain) 

دراسات في مجلة: بحث منشور بعنوان "بقايا المعبد الشرقى فى دندرة (بوابة أم الَحلَق) فى  2014 •
تصدر عن الجمعية السعودية للدراسات األثرية ،هـ1435/2014العدد الخامس،  -علم اآلثار والتراث 
 بجامعة الملك سعود.

 الجLLLزء الثLLLانى  23العLLLدد  فLLLى مجلLLLة العصLLLور "معابLLLد سLLLيوة المفقLLLودةبعنوان "منشuuuوربحuuuث   2013 •

 (مجلة محكمة)2013

  " بعنوانأبجدياتفى مجلة "بحث منشور  2013 •

Unpublished four Canopic Jars from Al-Ashmunien Magazine Abgadiyat. Issue no. 

8, 2013  

  (مجلة محكمة).2013فى مجلة أبجديات، عدد 

(مجلة  "األتريبى QrnDAالمعبود جامعة القاهرة بعنوان "  –فى مجلة كلية اآلثار  بحث منشور 2013 •

  .2013العدد السادس عشر  محكمة)

• 2012   “unique stela from el-Fayoum in Egyptian Museum” AuOr XXX\2 

(2012). 

• 2010    Dance for appeasing Menhyt-Nebtou at Esna, Philippika 35 (2010). 
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• 2010     The Goddess Khenty-Iabtet in the Greco-Roman Temples. Bulletin of 

Faculty of Archaeology 15 (2010).  

• 2009    The jackal deities in the tomb of Petosiris at Tuna El-Gebal مجلة الدراسات  
(مجلة محكمة) -بحث مشترك  .2009العدد الثانى، ديسمبر -العربية للسياحة والضيافة، المجلد السادس  

• 2009   The Lost Temples of Esna, BIFAO 109 (2009). 

" فى مجلة حوليات المجلس األعلى لآلثار، العدد متحف المصرىتابوت خشبى من سقارة بال"  2008 •
 (مجلة محكمة) .2008الخامس 

(مجلة   .2006العدد الثالث  -" بمجلة حوليات المجلس األعلى لآلثارIxssfالمعبود الحارس      2006 •

  محكمة)

  أعمال المؤتمرات

الفنية الوافدة والتLLأثيرات المحليLLة" شارك بورقة بحثية بعنوان "مقابر مدائن صالح مابين التأثيرات  •
هLLـ 1439صفر  20-18فى "الملتقي األول آلثار المملكة العربية السعودية" الذى اقيم فى الفترة من 

م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والهيئة العامة للسياحة والتراث 2017نوفمبر  11-7الموافق 
  الوطنى.

• 2009 : Unique stela from el-Fayoum in EgyptianMuseum 

أبريل  2-1واثار هواره" بكلية اآلثار جامعة القاهرة فى الفترة من  2009"الالبيرانت  الدولى مؤتمرالفى 
 م2009

 مLLLؤتمرفLLLى ال"تLLLابوت خشLLLبى مLLLن سLLLقارة بLLLالمتحف المصLLLرى"  مشuuuاركة ببحuuuث بعنuuuوان  2008 •

 .2008مارس  6-4فى الفترة من ، "الجيزة عبر العصورالدولى"

" فى مؤتمر "الساعة المائية فى مصر القديم والعصر اليونانى الرومانىمشاركة ببحث بعنوان   2005 •
 .2005ابريل  10-8الفيوم الخامس (مصادر المياه عبر العصور) فى الفترة من 

" فى مؤتمر الفيوم الرابع (المدن "أوزير وعالقته بالمعبود أمون وطيبةمشاركة ببحث بعنوان    2004 •
 .2004ابريل  9-7والعواصم المصرية عبر العصور) فى الفترة من 

" فى مؤتمر العصر اليونانى الرومانى المنيت ورمزيتها فىقالدة " مشاركة ببحث بعنوان     2003 •
 .2003ابريل  10- 8الفيوم الثالث (الواحات والصحراوات المصرية عبر العصور) فى الفترة من 

  

  يةاإلشراف على الرسائل العلم

فى مجال اآلثار  أشرف ويشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراهاآلن:  حتى 2006 •
 وهى كالتالى: تم مناقشة بعضها ومازال بعضها قيد اإلعدادالمصرية واليونانية الرومانية 

  

  التاريخ  عنوان الرسالة  االسم  م

      أوالً: رسائل الماجستير.  

سعيد ناصف  أحمد  1
  عبدالرحمن

القديمة فى مصر فى  )sanatoria(دور العالج 
  العصر البطلمىحتى 

  2007منح 

بمعبد  C-H والممر الشرقى E-Hالممر الغربى   أحمد مشحوت أحمد كشكه  2
  دينية مقارنة –دراسة لغوية  –دندرة 

  12/5/2011منح 

مصطفى محمد أحمد   3
  نجدى

دراسة  –قاعة التقدمات للربات فى معبد الطود 
  دينية -لغوية 

  13/10/2010منح 
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دعاء أبوالوفا عبدالشافى   4
  مصطفى

دراسة  –إف" بمعبد دندرة - نب-ماميزى "نخت
  حضارية -لغوية 

  9/3/2016منح 

محمد أحمد محمد السيد   5
  على

 -) بمعبد دندرة، دراسة لغوية sh )Bقاعة 

  حضارية

  12/11/2014منح 

  28/9/2016منح   حضارية -بمعبد دندرة، دراسة لغوية  )Fقاعة (  نجالء ربيع حسن محمد  6

ناهد عبدالسميع سليمان   7
  عزام

طرز مقابر األفراد فى الفيوم فى العصر اليونانى 
  الرومانى

تسجيل 
12/5/2011  

تقدمة لوحة الكتابة فى المعابد المصرية فى   إسراء سليم أبوبكر  8
 -العصرين البطلمى والرومانى، دراسة لغوية 

  دينية

  منحت

الشيماء محمد محمود   9
  محمد

المناظر والنصوص المضافة الحقًا فى معابد 
  الكرنك، دراسة لغوية تحليلية 

تسجيل 
20/2/2013  

لمياء شحاته السيد محمد   10
  الدياسطى

 -الصالة الثانية فى معبد الطود، دراسة لغوية 

  تحليلية

  2012/ 11تسجيل 

الهيدرا فى مصر فى العصرين البطلمى أوانى   سارة أحمد على مصطفى  11
  والرومانى، دراسة وصفية تحليلية

  11/2012تسجيل 

شواهد القبور اليونانية الرومانية فى مصر،   منة هللا السيد حسين حافظ  12
  دراسة أثرية تحليلية

  نوقشت

إسراء محمد عبدالحليم   13
  أيوب

  2013تسجيل   المعبودة تاسنت نفرت

عبدالمحسن هناء إبراهيم   14
  إبراهيم

) بمعبد كوم امبو، Uحجرة السلم الجنوبى (
  دراسة لغوية دينية

  2018منح 

  .ثانيًا: رسائل الدكتوراه  

  

    

اللوحات والكتل الحجرية المنقوشة من تل أتريب   محسن حلمى يوسف بدوى  1
  "بنها"، دراسة لغوية حضارية

  19/9/2011منح 

ونصوص الحائط الشمالى والجنوبى مناظر   أحمد خلف هللا سفينة أحمد  2
والغربى بمعبد إسنا من الداخل فى العصر 

  الرومانى، دراسة لغوية حضارية

  8/10/2012منح 

اإلله تنمو واإللهة تنميت ودورهما فى الديانة   محمد جمال راشد جنيدى  3
  المصرية القديمة

  13/10/2010منح 

مصطفى محمد أحمد   4
  نجدى

نوبى الخارجى مناظر ونصوص الجدار الج
  دينية - بمعبد إسنا، دراسة لغوية 

  28/9/2019منح 

أعداء النظام الكونى وطقوس القرابين الدفاعية   مها محمد محمود محمد  5
  فى مصر القديمة حتى نهاية الدولة الحديثة

  16/11/2016منح 

      مروى محمد  6

 

  

  البرامج اإلذاعية والتلفزيونية والتعليمية

 .2011حلقات لبرنامج "على ضفاف النيل" اذاعة الشباب والرياضة  تسجيل ثالث    2011 •

 التليفزيون المصرى –تصوير خمس لحقات لبرنامج "حياتنا" القناة األولى      2011 •

 حلقات تليفزيونية لبرنامج "أوراق البردى".     2004 •
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  المرجعية

01157118193ت   جامعة  -كلية اآلثار  – رئيس قسم اآلثار اليونانية الرومانية 
  القاهرة

خالد غريب أ. د. 
 شاهين

01222184079ت  أستاذ اللغة واآلثار المصرية فى العصرين البطلمى  
بقسووكيل كلية اآلثار األ والرومانى  

أ.د. حسان ابراهيم 
 عامر

 


