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  الحالة العلمیة: أوال 
  

  صل سم ال   ا سیادتھ تح ن ق سانس اآلداب م ى لی المیة    عل صریة واإلس ار الم اریخ واآلث ة اآلداب ت  كلی
 . جید جدًا بتقدیر عام ٢٠٠٢ندریة فرع دمنھور دور مایو جامعة اإلسك

 سم ال      ا سیادتھ تحصل المیة     على درجة الماجستیر من ق صریة واإلس ار الم اریخ واآلث ة اآلداب  ت  كلی
 .ممتاز بتقدیر العصور الوسطيتاریخ  تخصص ٢٠٠٨جامعة اإلسكندریة فرع دمنھور عام 

      واد ي م دة ف ساعات المعتم ات ال ي كورس صلت عل ة اآلداب    ح ن كلی طي م صور الوس اریخ الع ت
 (-A )باإلسكندریة لمرحلة الدكتوراه في تخصص العصور الوسطي بتقدیر عام ممتاز 

  
  .    العربیة      :اللغة األولي

   .نجلیزیة  اإل.اللغة الثانیة  
  

  الحالة الوظیفیة : ثانیا 
  سم ال د بق المیة  معی صریة واإلس ار الم اریخ واآلث ة اآلدابت ور    كلی رع دمنھ كندریة ف ة اإلس  جامع

   ٥/١١/٢٠٠٢ من اعتبارًا
  ساعد درس م سم الم المیة بق صریة واإلس ار الم اریخ واآلث رع  ت كندریة ف ة اإلس ة اآلداب جامع  كلی

 .م ٢٦/١٠/٢٠٠٨  مندمنھور اعتبارًا



  
  بیانات أخرى : ثالثا 

  
   حاصلة علي الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب اآللي( ICDL )   برقم  :UN 09076035 .  
   سیادتھا اجتاز مصفوفة دوراتICTP )(      ات ي تقنی اونیھم عل لتدریب أعضاء ھیئة التدریس ومع

 .المعلومات واالتصاالت المستوي األول 
 لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس على النحو التالىرة دو١٢ ت اجتازاسیادتھ : 

                  .دورة التدریس الفعال .١
                   . ورة مھارات التفكیرد .٢
                  .   تقویم التدریسدورة  .٣
    .التدریس باستخدام التكنولوجیا دورة  .٤
  .العلمي دورة أسالیب البحث  .٥
  .تصال الفعالدورة اال .٦
    .دورة الساعات المعتمدة .٧
 .دورة نظم االمتحانات وتقویم الطالب  .٨
 .لیة التعلیمیة دورة معاییر الجودة في العم .٩

 .دورة أخالقیات البحث العلمي  .١٠
 .دورة اإلدارة الجامعیة  .١١

  
  المشاركة في المؤتمرات واألنشطة األخرى: رابعًا 

  
         ة طیة ، بمكتب ة األورو متوس ر المنطق شعوب عب ین ال ب ب ؤتمر التقری ي  م ضور ف اركت بالح ش

 .م ٢٠١٠اإلسكندریة في یونیو 
      ارس      شاركت بالحضور في مؤتمر العملة و ھر م كندریة ، في ش النقود عبر العصور ، بمكتبة اإلس

 .م ٢٠٠٩
  عضو في فریق البحث العلمي واألنشطة األخرى في مشروع الجودة بكلیة اآلداب بدمنھور. 
  عضو في لجنة إعداد نظام الملفات والتقاریر والمحاضر الخاصة بمشروع نظم التقویم واالمتحانات

ي اح ا أنن ة ، كم اص بالجامع المیة  الخ صریة واإلس ار الم اریخ واآلث سم الت ین لق ضاء الممثل د األع
 . بالمشروع 

  
  المقاالت واألبحاث المنشورة : خامسا

  
      ، مجلة أریف األرمینیة ، عدد رقم وحدة البحر المتوسط بین المسلمین وأوروبا  )

 .م ٢٠٠٦، السنة التاسعة ، یونیو  ) ٦
 

 

 


