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سيرة ومسيرة العالم والمؤرخ
األستاذ الدكتور رمضان عبده علي السيد
أستاذ اآلثار وتاريخ مصر والشرق القديم بكلية اآلداب – جامعة المنيا
جاء مولده فً  0191/01/62فً لرٌة منشؤة العماري -مركز األلصر ثم انتمل مع أسرته إلى الماهرة وحصل فٌها على
الثانوٌة العامة عام  0191من مدرسة رلى المعارف بشبرا.
ثم التحك بجامعة الماهرة كطالب بالفرلة األولى بمسم اآلثار المصرٌة – آداب الماهرة عام  0191وخالل أربعة أعوام من
الدراسة فٌها تتلمذ على ٌد كال من أ.د .عبد العزٌز صالح  ،أ.د أحمد فخري  ،أ.د .جرجس متى  ،أ.د.عبد المحسن بكٌر ،
أ.د.عبد اللطٌف أحمد علً . Vikentiev ،
ً
وحصل على شهادة اللٌسانس فً اآلثار المصرٌة بتمدٌر جٌد جدا مع مرتبة الشرف الثانٌة دور ماٌو .0126

المؤهالت العلمية:
لٌسانس آداب – لسم اآلثار المصرٌة – جامعة الماهرة دور ماٌو  0126بتمدٌر عام " جٌد جدا " مع مرتبة الشرف الثانٌة.
دبلوم فً الحضارة واآلثار واللغة المصرٌة المدٌمة بتمدٌر " جٌد " سبتمبر  0121من مدرسة الدراسات العلٌا والعملٌة من
جامعة السربون بفرنسا( المسم الرابع ).
دكتوراه المرحلة الثالثة فً الدراسات المصرٌة المدٌمة بتمدٌر" جٌد جدا " من جامعة السوربون بفرنسا ٌونٌو .0121
دبلوم الدراسات العلٌا فً الدراسات المصرٌة المدٌمة مدرسة الدراسات العلٌا والعملٌة ( المسم الخامس ) من جامعة السربون
بفرنسا.
دكتوراه الدولة فً علم الدراسات المصرٌة المدٌمة بمرتبة الشرف دٌسمبر  0110من جامعة السربون بفرنسا.

التدرج الوظيفي:
مفتش آثار بمنطمة آثار الماهرة والجٌزة – مصلحة اآلثار المصرٌة من  0129/2/61حتى أكتوبر .0121
عضو بعثة مصلحة اآلثار المصرٌة إلى فرنسا من أكتوبر  0121إلى فبراٌر  0116للحصول على درجة دكتوراه الدولة فً علم
الدراسات المصرٌة المدٌمة.
أمٌن بالمتحف المصري – هٌئة اآلثار المصرٌة خالل الفترة من  0116/9/01إلى .0119/6/01
مدرس تارٌخ مصر المدٌم بآداب المنٌا – جامعة أسٌوط من . 0119/9/01
أستاذ مساعد تارٌخ مصر المدٌم بآداب المنٌا – جامعة المنٌا من .0111/9/66
أستاذ تارٌخ مصر المدٌم بآداب المنٌا – جامعة المنٌا من .0110/2/61
وكٌل كلٌة اآلداب لشئون التعلٌم والطالب – كلٌة اآلداب – جامعة المنٌا من  0116/9/61حتى  0119/9/61للمرة األولى .
رئٌس لسم التارٌخ والمكتبات بكلٌة العلوم اإلنسانٌة – جامعة لطر من ابرٌل  0119حتى ٌونٌو عام . 0111
وكٌل كلٌة اآلداب لشئون التعلٌم والطالب – كلٌة اآلداب – جامعة المنٌا من  0111/01/1حتى  0119/01/2للمرة الثانٌة.
وكٌل كلٌة اآلداب لشئون التعلٌم والطالب – كلٌة اآلداب – جامعة المنٌا من  0119/01/2حتى  0112/01/1للمرة الثالثة.
رئٌس لسم اإلرشاد السٌاحً بكلٌة اآلداب – جامعة المنٌا من  0116/01/9الى  0119/1/9للمرة األولى وجدد المرار من
 0119/1/9إلى  0111/1/91للمرة الثانٌة .
رئٌس لسم التارٌخ بآداب المنٌا من  0111/1/01حتى . 0111/01/91
رئٌس لسم اآلثار بآداب المنٌا  0111/01/90حتى  0111/01/69أي لمدة دورتٌن متتالٌتٌن.
اإلشراف على لسم اآلثار بآداب المنٌا من  0111/01/62حتى  6116/1/62للمرة األولى .
لائم بؤعمال رئاسة مجلس لسم اآلثار بآداب المنٌا خالل العام الجامعً  6119-6111للمرة الثانٌة ومن عام  6112-6119للمرة
الثالثة.
رئٌس مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات األثرٌة بكلٌة اآلداب – جامعة المنٌا اعتبارا من  6111/1/69حتى
. 6112/06/01

عضوية اللجان والجمعيات والشعب العلمية:
عضو اللجنة العلمٌة لآلثار المصرٌة المدٌمة بهٌئة اآلثار المصرٌة ثم المجلس األعلى لآلثار اعتبارا من
. 0119/01/91
عضو بشعبة التراث الحضاري واألثري بالمجالس المومٌة المتخصصة اعتبارا من . 0111/01/00
عضو بلجنة اآلثار بالمجلس األعلى للثمافة اعتبارا من . 6111/01/6
عضو بلجنة تطوٌر مناهج التارٌخ فً التعلٌم الثانوي بوزارة التربٌة والتعلٌم .
عضو باتحاد المإرخٌن العرب.
عضو باالتحاد العام لالثارٌٌن العرب.
عضو اللجنة العلمٌة الدائمة لآلثار الفرعونٌة وتارٌخ مصر والشرق األدنى المدٌم لترلٌة األساتذة واألساتذة
المساعدٌن اعتبارا من .0116/01/01
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أمٌن اللجنة العلمٌة الدائمة لآلثار الفرعونٌة وتارٌخ مصر والشرق األدنى المدٌم لترلٌة األساتذة واألساتذة
المساعدٌن لمدة دورتٌن متتالٌتٌن اعتبارا من  0112/01/0إلى .6110/1/91
ممرر اللجنة العلمٌة الدائمة لآلثار الفرعونٌة وتارٌخ مصر والشرق األدنى المدٌم لترلٌة لوظائف األساتذة
واألساتذة المساعدٌن بالمجلس األعلى للجامعات لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  6110/01/01إلى
.6111/1/91
عضو لجنة فحص اإلنتاج العلمً الممدم لنٌل جوائز الدولة التشجٌعٌة فً مجال اآلثار اعتبارا من 6119
بالمجلس األعلى للثمافة.
عضو بلجنة مراجعة األوراق الخاصة بترلٌات السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة المنٌا اعتبارا من
. 6111/1/61
عضو اللجنة العلمٌة الدائمة لآلثار الفرعونٌة وتارٌخ مصر والشرق األدنى المدٌم لترلٌة األساتذة واألساتذة
المساعدٌن اعتبارا من .6111/01/0
رئٌس لجنة جرد آثار عهدة المسم األول بالمتحف المصري بالمرار رلم  0919فً  6119/2/1تنفٌذا
لتوصٌات هٌئة النٌابة اإلدارٌة فً المضٌة رلم  91لسنة  – 6111رئاسة الهٌئة.
رئٌس اللجنة المشكلة بالمرار رلم  119بتارٌخ  6112/9/09والخاصة بمتابعة أعمال البعثات األجنبٌة فً
الموالع األثرٌة المختلفة الخاصة بالمجلس األعلى لآلثار.
رئٌس اللجنة المشكلة بالمرار رلم  0691بتارٌخ  6112/9/6والخاصة بمراجعة أعمال النشر العلمً للبعثات
األجنبٌة العاملة فً مصر بالمجلس األعلى لآلثار.
المإتمرات والندوات العلمٌة:
حضور جمٌع الندوات التً ٌعمدها اتحاد المإرخٌن العرب بالماهرة  ،بعض الندوات التً ٌعمدها اتحاد اآلثارٌٌن
العرب بالماهرة.
حضور مإتمر علم المصرٌات المدٌمة الذي عمد فً الماهرة برعاٌة هٌئة اآلثار المصرٌة عام .0116
المشاركة فً مإتمر علم الدراسات المصرٌة المدٌمة الذي عمد فً مدٌنة جرٌنوبل بفرنسا فً أغسطس عام 0111
ببحث بعنوان:
Tunah el Gebel , bilan et projets de travaux , colloques internationaux du CNRC 595
(1982) , P.275-278.
المشاركة فً ندوة الحدود المصرٌة السودانٌة عبر التارٌخ والتً عمدت بمعهد البحوث والدراسات اإلفرٌمٌة –
جامعة الماهرة  60-61دٌسمبر  0111ببحث عن " الحدود الجنوبٌة وعاللات مصر المدٌمة ببالد النوبة وما وراء
النهر منذ بداٌة الدولة الحدٌثة  ،ونشر فً تارٌخ المصرٌٌن  ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  ، 0111ص .001-19
حضور مإتمر علم الدراسات المصرٌة المدٌمة الذي عمد فً الماهرة برعاٌة المجلس األعلى لآلثار عام .6111
المشاركة فً ندوة آثار المدس التً عمدت بالمجلس األعلى للثمافة من  2-9مارس  6119ببحث بعنوان " ألدم
التنمٌبات األثرٌة وأهمها فً أنحاء فلسطٌن وفً المدس بوجه خاص – نشر فً مإلف ندوة آثار المدس ، 6119 ،
ومن ص . 10-06
المشاركة فً ندوة آثار الواحات المصرٌة عبر العصور التً عمدت بالمجلس األعلى للثمافة من ٌ 01 -01ناٌر 6111
ببحث عن " ذكر الواحات فً المصادر المصرٌة ( ،دراسة وثائمٌة ).
المشاركة فً مإتمر علم المصرٌات الذي عمد فً الفترة من  06 -2دٌسمبر  6111بمدٌنة جرٌنوبل بفرنسا ببحث عن
. Nebnerou
اإلشراف على الرسائل العلمٌة:
لام باإلشراف على العدٌد من الرسائل العلمٌة ماجستٌر ودكتوراه نذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر:
أ.د.ذكٌة طبوزاده  :رسالة دكتوراه  ،عٌن شمس حالٌاً.
أ.د .عاطف عبد السالم :رسالة ماجستٌر – عمٌد آداب حلوان سابماً.
أ.د .وجدي رمضان دمحم  :ماجستٌر +دكتوراه  ،رئٌس لسم اآلثار بآداب المنٌا
د .صدلة موسى علً  :ماجستٌر  +دكتوراه  ،آداب المنٌا
د .اشرف دمحم فتحً  :ماجستٌر  +دكتوراه  ،آداب عٌن شمس
جالل احمد أبو بكر  :ماجستٌر  +دكتوراه  ،آداب المنٌا
د .احمد أبو المجد  :ماجستٌر  +دكتوراه  ،سٌاحة وفنادق المنٌا
كما شارن فً عشرات المنالشات للرسائل الجامعٌة وترلٌة كثٌر من أعضاء هٌئة التدرٌس إلى درجة أستاذ مساعد و
أستاذ داخل مصر وخارجها.
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حصل على جائزة جامعة المنٌا التمدٌرٌة للعام الجامعً  6111/6119فً مجال العلوم اإلنسانٌة.
مرافقة الزيارات الرسمية للدولة:
 مرافمة فخامة الرئٌس السابك فالٌري جٌسكار دٌستان رئٌس جمهورٌة فرنسا والسٌدة لرٌنته أثناء زٌارتهلمتحف األلصر والبر الغربً باأللصر فً دٌسمبر عام  0119برفمة وزٌر الثمافة المرحومٌ :وسف السباعً.
 مرافمة فخامة الرئٌس السابك فرانسوا مٌتران رئٌس جمهورٌة فرنسا أثناء زٌارته آلثار مدٌنة األلصر فًنوفمبر  0116برفمة وزٌر الثمافة المرحوم:عبد الحمٌد رضوان.
 مرا فمة فخامة الرئٌس السابك انطونٌو رامالو رئٌس جمهورٌة البرتغال والسٌدة لرٌنته أثناء زٌارته آلثارمدٌنة األلصر ومعبد أبو سمبل فً مارس  0119برفمة وزٌر الثمافة المرحوم:عبد الحمٌد رضوان.
خبيئة الكرنك
التى لم تكشف عن كل اسرارها بعد
األستاذ الدكتور  /رمضان السيد
استاذ علم المصريات ورجل خبيئة الكرنك
اثناء أعمال الفرنسى "لجران" فن معبد الكرنن فى اعوام  0112 ,0119 ,0111كشف فى 0119/6/9
عن خبٌئة لمجموعة كبٌرة من التماثٌل فى حفرة فى جدران الفناء االول بجوار الصرح السابع لدرها فى
البداٌة بحوالى  111تمثال و لكن لدرها بارجٌة الذى الف كتاب عن معبد امون رع بالكرنن بحوالى 190
تمثاال خرجوا من المٌاه عام  0119و حوالى  01الف تمثال صغٌر من البرونز  .و اطلك على هذه الخبٌئة
اسم " مكان صٌد التماثٌل " الن اغلبها كانت مغطاه بالطٌن المبلل .
وكتب مسبٌرو فى اعماب هذا الصٌد الثمٌن فى عام  0119ان الملن بطلمٌوس االول ومن جاءوا من بعده
لاموا بعد اعمال و اضافات فى معبد الكرنن و تنظٌف الرولة المعبد التى كانت تحتفظ بجمٌع انواع التماثٌل
 .فارادوا التخفٌف من وجودها من ناحٌة و المحافظة علٌها من ناحٌة اخرى فالموا بهذا الكم من التماثٌل فى
حفرة فى جدران الفناء االول بجوار الصرح السابع .
ولد استمبل المتحف المصرى مجموعة كبٌرة منها ووزعت فى الماعتٌن  61و  99مما اتاح لالثرى لجران
ان ٌإلف ثالثة مإلفات ضمن سلسلة كتالوج المتحف المصرى تحت اسم " تماثٌل الملون و الخاصة و هى
من الحجم الكبٌر  .ووزعت مجموعة اخرى على مختلف الفاترٌنات فى الدور االول داخل فاترٌنة صغٌرة او
اعلى بعض الفتارٌن االخرى التى من الصعب الوصول الٌها و لد ذكر" بوتمر"| فى مإلفه عن الفن فى
العصر المتاخر ان اغلب هذه التماثٌل ترجع الى العصر المتاخر وان  911منها صنعت بعد دخول االسكندر
االكبر مصر و ان اغلبها غٌر منشور وٌبلغ عددها  911تمثال كما اهتم " بوس " فى مإلفه عن " الوجة
االنسانى " ان هذة التماثٌل ترجع الى االسرة الثانٌة و العشرٌن حتى االسرة الثالثٌن .
كما ذكر الفرنسى فاندٌه فى مإلفه "مانوٌل" الجزء الثالث عددا كبٌرا من هذه التماثٌل التى لام بدراستها من
الناحٌة الفنٌة بالنسبة الوضاعها و المواد المصنوعة منها .
وعندما لرأت عن ظروف الكشف عن هذا الكنز راودتنى فكرة البحث عن بعض هذة التماثٌل و المٌام بنشرها
و لم ٌكن هذا باالمر الٌسٌر نظرا لتوزٌع هذة التماثٌل فى عدة اماكن منها ما هو معروف و منها ما ٌوجد
بالمخازن و منها ما وجد طرٌمه الى متاحف الخارج  .و هذة التماثٌل ٌغلب علٌها وضع الجلوس و مصنوعة
من االجار الصلبة الشست و الدٌورٌت و لهذا كان من الصعب لراءة النصوص التى تحملها النها لم تكن
غائرة بما فٌه الكفاٌة فٌما عدا بعض التماثٌل المصنوعة من الحجر الجٌرى ولها غطاء رأس على شكل
باروكة عرٌضة مستدٌرة الشكل و ٌرتدى صاحب التمثال رداء ٌغطى كل الجسد .
و لررت فى داخل نفسى ان الوم باصطٌاد بعضها و ازالة غبار الزمان عنها و اخترت كنموذج للدراسة 09
تمثاال فى المتحف المصرى لم تنشر من لبل و معظمها فى حالة حفظ جٌدة و تحمل جمٌعها ارلام سجل
الدخول "  "JEو الحمٌمة عن إماطة اللثام عما تحتوٌه نصوص هذة التماثٌل لم ٌكن باالمر السهل  .ولكن
اغلب النصوص تشٌر الى العدٌد من نشاط الكهنه فى الحٌاة الدٌنٌة فى معبد الكرنن ومعابد البر الغربى فى
العصر المتاخر منها ما ٌحدثنا عن الطموس الدٌنٌة التى كان ٌموم بها صاحب التمثال فى حٌاته و طبٌعة
وظٌفته وما كان ٌحتوٌه المعبد من ادارٌٌن و كهنة مساعدٌن ومن كانوا ٌمومون بمختلف المهن فى معبد
الكرنن وما كان ٌمام من اعٌاد دٌنٌة و ماكان ٌوجد من مماصٌر وهٌاكل ولبٌان تنوع المعلومة التى تحملها
نصوص هذة التماثٌل نذكر منها بعض التماثٌل التى لمنا بنشرها .
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من دراسة هذة التماثٌل ال 111او  190تمثال من مكان "صٌد التماثٌل فى الكرنن " ٌتبٌن ان هذة الخبٌئة
بمحتوٌاتها لم تكشف عن كل اسرارها فهذه الثروة االثرٌة تنتظر المزٌد من الدراسات للكشف عن المزٌد من
االسرار .
وال ننسى ان نتساءل عن مصٌر ال 01الف تمثال صغٌر من البرنز ؟ و من معادن اخرى ؟ و كانت تمثل
مجموعة كبٌرة من الرموز الممدسة التى كانت موضع تمدٌس فى معابد الكرنن و مماصٌره .
ومما ال شن فٌه ان هذة الثروة من رموز المجمع الممدس بشاراتها و تٌجانها واشكالها تدل على مدى اهمٌة
هذه التماثٌل للرموز الممدسة و التى كان من السهل تداولها فى اٌدى الكهنة فى مختلف الطموس الدٌنٌة التى
كانت تشهدها جنابات معابد الكرنن و معابد البر الغربى .
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و فى الوالع ان كل هذة التماثٌل الكبٌرة و الصغٌرة "  111او  " 190و تماثٌل البرونز "  01الف " ٌدل
على مدى ثراء الخبٌئة وما كانت تحتوٌه و مدى نشاط
الورش و المصانع الملحمة بمعابد الكرنن الخراج كل هذة الثروة فى اكمل صورة تشهد لصانعٌها بالمهارة و
االتمان .
و ال ننسى المول اٌضا ان معظم التماثٌل من البرونز آلت الى المسم االول من المتحف المصرى و هى فى
حاجه لعمل كتالوج خاص بها من عدة اجزاء مع تسرب البعض منها الى الخارج وبعد كل هذا نمول ان
معظم محتوٌات الخبٌئة لم تبح بكل اسرارها .
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