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 السيرة الذاتية

 

 
 
 :المعلىمات الشخصية 

 
 إٌهاب جمٌل عبد الكرٌم عبد الرحمن االسم

 القلٌوبٌة -بنها  –شارع كلٌة التجارة  الشخصً  العنوان

 جامعة بنها –كلٌة اآلداب  -قسم التارٌخ واآلثار عنوان العمل

 مصري الجنسٌة

 مسلم  الدٌانة

 52/3/6893 المٌالدرٌخ ات

 متزوج جتماعٌةالحالة اال

 ذكر الجنس

 16112112559/ 16621232113 محمول

 Ehab.abdelrahman@fart.bu.edu.eg البرٌد اإللكترونً

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100010723817145   مواقع شخصٌة

   http://www.bu.edu.eg/staff/ehababdelrahman9 

   https://benha.academia.edu/ehabgamil 

  https://scholar.google.com.eg/citations?hl=ar&user=iC8P6hMAAAAJ  

  https://www.researchgate.net/profile/Ehab_Gamil  

  https://twitter.com/EhabGamil9  

 
 العلمية المؤهالت: 

 
 سنة الحصول علٌها مكان صدورها المعدل/التقدٌر التخصص المؤهل

 5163 جامعة بنها -كلٌة اآلداب مرتبة الشرف األولى تارٌخ قدٌم دكتوراه

 5165 جامعة بنها -كلٌة اآلداب متازم تارٌخ قدٌم ماجستٌر

 5118 جامعة الزقازٌق -كلٌة اآلداب جٌد جدا تارٌخ قدٌم تمهٌدي ماجستٌر

 5119-5112 جامعة بنها -كلٌة اآلداب جٌد جدا التارٌخ لٌسانس اآلداب
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  :الخبرات العملية 

 
 الجهة المشرفة المكان الفترة التخصص الوظٌفة

 جامعة بنها -كلٌة اآلداب قسم التارٌخ واآلثار حتى اآلن 5163 تارٌخ قدٌم مدرس

 جامعة بنها –كلٌة اآلداب  قسم التارٌخ واآلثار 5163-5165 تارٌخ قدٌم مدرس مساعد

 جامعة بنها –كلٌة اآلداب  قسم التارٌخ واآلثار 5165-5119 تارٌخ قدٌم معٌد

 
 والنذوات الذورات: 
 

  جامعة بنها. –مة للغات األجنبية مركز الخدمة العادورة التوفل من 
 ( دورة في استخدام الحاسب اآلليExcel.) 
  دورة في "مشروعات البحوث التنافسية" من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

 جامعة بنها.
  من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  "التقييم الذاتي والمراجعة الخارجية"دورة في

 يادات جامعة بنها.والق
  من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة  "النشر العلمي الدولي"دورة في

 بنها.
  من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة بنها. "اإلدارة الجامعية"دورة في 
  معاونيهم بالجامعات المصرية المشاركة في فعاليات الملتقى القومي ألعضاء هيئة التدريس و

 بالمدينة الشبابية باألسكندرية.
  المشاركة في ورشة عمل تحت عنوان "النشر العلمي ومنهجية البحث" بالمعهد الفرنسي لآلثار

 الشرقية.
  المشاركة في ورشة عمل بعنوان "منهجية البحث في جمع المصادر ودراستها" بالمعهد الفرنسي

 لآلثار الشرقية.
 من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  في "الجوانب المالية والقانونية بالجامعات"  دورة

 والقيادات جامعة بنها.
  "من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة بنها.دورة في "سلوكيات المهنة 
  "ضاء هيئة التدريس من مركز تنمية قدرات أعدورة في "استخدام التكنولوجيا في التدريس
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 والقيادات جامعة بنها.
 ( بكلية التربية جامعة بنها.65اجتياز دورة إعداد المعلم الجامعي رقم ) 
 ( دورة في استخدام الحاسب اآلليPower point.) 
 .دورة في استخدام الحاسب اآللي وإدارة الملفات 
 ( دورة في استخدام الحاسب اآلليWord.) 
 إجتياز دورة الحاسب ( اآللي ثالث مستوياتWord-Windows-Excel من مركز )

 الدراسات اإلنسانية وخدمة البيئة بكلية اآلداب جامعة بنها.
 جامعة بنها. -المشاركة في تنفيذ أنشطة مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد كلية اآلداب 
 عتماد.المشاركة في استيفاء معايير الهيئة القومية لضمان الجودة واإل 
 .المشاركة في الدورات التدريبة وورش العمل والندوات الخاصة بالجودة 
 .المشاركة في األنشطة الطالبية المختلفة برعاية الشباب 

 ( إجتياز دورة الحاسب اآللي ثالث مستوياتWord-Windows-Excel من مركز )
 جامعة بنها. بكلية اآلدابلخدمة العامة لنظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ا
 .المشاركة في ورشة عمل خاصة بتوصيف المقررات الدراسية وملف المقرر لعضو هيئة التدريس 
  بكلية اآلداب جامعة بنها.3791المشاركة في ندوة بعنوان "أسرار حرب أكتوبر " 
  في إدارة المواقع اإللكترونية من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها.دورة 
  م وحدة 7139-4-36المشاركة في ورشة عمل حول آليات التقدم لمنح الدراسات العليا في

 جامعة بنها. -التخطيط االستراتيجي بكلية اآلداب
  دورة تدريبية تحت عنوان "بنوك األسئلة" من مركز القياس والتقويم بجامعة بنها بتاريخ

 م.71/33/7135
 الورقة اإلمتحانية" من مركز القياس والتقويم بجامعة بنها  دورة تدريبية تحت عنوان "معايير جودة

 م.7/33/7135بتاريخ 
 جامعة -المشاركة في ورشة عمل بعنوان " إعداد ورقة اإلختبار" بقسم التاريخ واآلثار كلية اآلداب

 ا.بنه
  م.7137، " بكلية اآلداب جامعة بنها3737مائة عام على ثورة بعنوان " مؤتمرالمشاركة في 
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 :اللغات 
 

 المستوى اللغة

 م( إجادة تامة)اللغة األ اللغة العربٌة

 جٌد جدا اللغة اإلنجلٌزٌة

 )قراءة وكتابة(جٌد  اللغة الفرنسٌة

 جٌد )قراءة( اللغة األلمانٌة
 

 :اإلنتاج العلمي 
 

  ،الطوب السحري فً مصر القدٌمة: دراسة فً الطقوس الجنائزٌة من خالل كتاب الموتى
 .5163، جامعة بنها -، كلٌة اآلدابدكتوراه

 االقتصادي للمعبد فً مصر القدٌمة خالل الدولة الحدٌثة، ماجستٌر، كلٌة اآلداب  النشاط– 
 .5162، جامعة بنها

   بالمتحف المصري الكبٌر )قٌد النشر( كانوبٌة من عصر اإلنتقال الثالث ثالث  أوان 

 البرٌطانً بالمتحف منشورة غٌر تمٌمة EA24767   )قٌد النشر( 

 قٌد النشر(  الكبٌر المصري بالمتحف منشورة غٌر جعارٌن مجموعة( 

 
 :اإلشراف العلمي على الرسائل 

 

  حضارٌة(، ماجستٌر )قٌد  –إٌمان أحمد خضري، األصبع فً مصر القدٌمة )دراسة لُغوٌة
 .5162جامعة بنها،  -الدراسة(، كلٌة اآلداب

 ًك األراض فً مصر القدٌمة )دراسة وثائقٌة(، ماجستٌر )قٌد  فوزٌة مجدي، كبار مالا
 .5162جامعة بنها،  –الدراسة(، كلٌة اآلداب 

  ،األوضاع االقتصادٌة فً مصر إبان اإلحتالل الفارسً األول والثانمروة محمد محمود ً
 .5169جامعة بنها،  –، ماجستٌر )قٌد الدراسة(، كلٌة اآلداب (ق.م 335 – 252)

 قٌد لغوٌة(، ماجستٌر  –بد الشكور، الغرق فً مصر القدٌمة )دراسة دٌنٌة رنا شرف الدٌن ع(
 .5169جامعة بنها،  –الدراسة(، كلٌة اآلداب 

 
 :الجىائز الحاصل عليها 

 

  )5161جائزة جامعة بنها ألفضل رسالة ماجستٌر على مستوى الجامعة )الكلٌات األدبٌة-
5162. 

  م.5163جامعة بنها  –درع قسم التارٌخ واآلثار كلٌة اآلداب 
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 بحثيةاإلهتمامات ال: 
 

 التراث الثقافً والهوٌة 

 حفظ وصٌانة المواقع األثرٌة 

 التنمٌة السٌاحٌة 

 علم المتاحف 

 تارٌخ الفن 

 التدرٌس والتعلم 

 األدب المصري القدٌم 

 الدٌانة المصرٌة القدٌمة 

 اقتصادٌات الشعوب القدٌمة 

 التارٌخ السٌاسً والحضاري لمصر القدٌمة 

 
 :الخبرات التذريسية 
 

 أوالً: مرحلة الليسانس:

 مدخل إلى علم اآلثار 
 تارٌخ الشرق األدنى القدٌم 

 )آثار الشرق األدنى )سورٌا والجزٌرة العربٌة 

 )آثار الشرق األدنى )العراق وإٌران 

 آثار الشرق األدنى القدٌم 

 حضارة الشرق اآلدنى القدٌم 

 آثار ما قبل التارٌخ 

 احفالحفائر وفن المت  

 موضوع خاص فً المجتمع المصري القدٌم 

 مواقع أثرٌة  

 ًالتدرٌب العمل 
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 ًمنهج البحث التارٌخ 

  باستخدام الحاسب اآللًوالبحث البرمجة 

 عصور ما قبل التارٌخ 

 حتى بداٌة الدولة الحدٌثة تارٌخ مصر القدٌمة 

 حضارة مصر القدٌمة 

 ل األسكندر مصرتارٌخ مصر القدٌمة منذ بداٌة الدولة الحدٌثة حتى دخو 

 فلسفة التارٌخ 

 تارٌخ الكتب والمكتبات 

 )آثار مصر القدٌمة )فنون صغرى 

 )تارٌخ مصر القدٌم )العصر المتأخر 

 العمارة والفنون الكبرى فً الدولتٌن القدٌمة والوسطى 

 العمارة والفنون الكبرى فً الدولة الحدٌثة والعصر المتأخر 

 نصوص تارٌخٌة باللغة األوروبٌة 

  مصر القدٌمة )النظم السٌاسٌة(حضارة 

 :الذراسات العليا :ثانياً 

 ًتمهٌدي دكتوراه آثار مصرٌة( فً مصر القدٌمة تطور الفكر السٌاس( 

 )منهج البحث األثري )تمهٌدي ماجستٌر آثار مصرٌة 

 )ًحلقة البحث )تمهٌدي ماجستٌر تارٌخ ٌونانً ورومان 

 (ة) تمهٌدي ماجستٌر اآلثار المصرٌ الترمٌم األثري 

 (آثار مصر القدٌمة ) تمهٌدي ماجستٌر اآلثار المصرٌة 

  التارٌخ القدٌم() تمهٌدي ماجستٌر موضوع خاص فً تارٌخ مصر القدٌم 

  آثار مصرٌة() تمهٌدي ماجستٌر موضوع خاص فً تارٌخ العراق القدٌم 

  آثار مصرٌة() تمهٌدي ماجستٌر آثار إٌران القدٌم 

  (التارٌخ القدٌمٌدي ماجستٌر ) تمهنصوص تارٌخٌة بلغة أوروبٌة 

  آثار مصرٌة() تمهٌدي ماجستٌر نصوص أثرٌة بلغة أوروبٌة 
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  دكتوراة آثار مصرٌة() تمهٌدي نصوص أثرٌة بلغة أوروبٌة 

  دكتوراة آثار مصرٌة() تمهٌدي األدب المصري القدٌم فً العصر المتأخر 

 
 :الخبرات اإلدارية 
 

  ة بنها.جامع –عضو مجلس قسم التارٌخ كلٌة اآلداب 

 جامعة بنها -ً توصٌف المقررات الدراسٌة بقسم التارٌخ واآلثار كلٌة اآلدابعضوا مشاركاً ف. 

  عضوا مسئوالً عن معٌار قٌادة وتنظٌم برنامج التارٌخ واآلثار بقسم التارٌخ واآلثار كلٌة

 .جامعة بنها -اآلداب

 ٌجامعة بنها بنظام  -ة اآلدابالمشاركة فً إعداد الالئحة العلمٌة لقسم التارٌخ واآلثار كل

 –الساعات المعتمدة لشعبة اآلثار المصرٌة وتضم مرحلة اللٌسانس والدراسات العلٌا )الدبلوم 

 الدكتوراه( وتوصٌف المقررات العلمٌة. –الماجستٌر 

  منسق البرنامج الدراسً لقسم التارٌخ واآلثار وعضو لجنة توصٌف المقررات الدراسٌة قسم

 جامعة بنها. -ر بكلٌة اآلدابالتارٌخ واآلثا

 جامعة بنها. -المساهمة فً إعداد لوائح قسم التارٌخ واآلثار بكلٌة اآلداب 

 .عضوا مسئوالً عن إعداد معٌار الجهاز اإلداري بوحدة الجودة بكلٌة اآلداب جامعة بنها 

 
 
 

 

 


