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اللغات
 اللغة مستوي التحدث مستوي الكتابة مستوي القراءة

 ً ً  جید جدا ً جدا ً جید  جیدا جدا  اإلنجلیزیة 
   األلمانیة أقل من متوسط مبتدئ جید

ا
المؤھالت العلمیة

 اسم الجامعة اسم المؤھل مجال التخصص تاریخ الحصول علیھ

٢٠١٤ینایر     (MA) ماجستیر تاریخ العصور الوسطي 
Georg-August 
Universität Göttingen, 
Germany 

٢٠٠٨مایو  اإلسكندریة، فرع دمنھورجامعة  لیسانس تاریخ   

الندوات وورش العمل
:ورش العمل : أوالُ 

اسم  المعاییر األكادیمیة
 ١ الورشة

٢٠١٤مارس  ١٣   التاریخ 
 الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة



اسم  المعاییر األكادیمیة للكلیة في برنامجي اللیسانس والتعلیم المفتوح
 ٢ الورشة

 التاریخ  ٢٠١٢/ابریل١١ 
 

 الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة

اسم  اإلعدا للزیارة المیدانیة
 ٣ الورشة

٢٠١٠أكتوبر  ٢٨  التاریخ 
 

 الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة

اسم  نشر ثقافة الجودة
 ٤ الورشة

٢٠١٠اكتوبر  ٢٥   التاریخ 
اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة كلیة   الجھة 

اسم  إنشاء بنوك األسئلة
 ٥ الورشة

٢٠١٠سبتمبر  ٢١   التاریخ 
  الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة

اسم  توصیف البرامج والمقرارت الدراسیة
 ٦ الورشة

٢٠١٠أغسطس  ٢٩   التاریخ 
دمنھور ، وحدة ضمان الجودةكلیة اآلداب ، جامعة    الجھة 

اسم  توصیف البرامج والمقرارت الدراسیة
 ٧ الورشة

٢٠١٠مایو  ٢٥   التاریخ 
  الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة

اسم  المؤسسات التعلیمیة في ظل ثقافة الجودة الشاملة
 ٨ الورشة

٢٠١٠مایو  ١٨   التاریخ 
جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودةكلیة اآلداب ،    الجھة 

اسم  عرض نتائج التحلیل البیئي
 ٩ الورشة

٢٠١٠ابریل  ٢٤   التاریخ 
  الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة

اسم  إعداد ملف المقرر وجودة العملیة التعلیمیة
١٠ الورشة

٢٠١٠ابریل  ٢٠   التاریخ 
دمنھور ، وحدة ضمان الجودة كلیة اآلداب ، جامعة   الجھة 

اسم  توصیف البرامج والمقرارت الدراسیة
١١ الورشة

٢٠٠٩دیسمبر  ٦   التاریخ 
  الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة

اسم  إدارة الجودة الشاملة
١٢ الورشة

٢٠٠٩سبتمبر  ١   التاریخ 
ضمان الجودةكلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة    الجھة 



اسم  توصیف البرامج والمقرارة الدراسیة
١٣ الورشة

٢٠٠٩أغسطس   ١٧   التاریخ 
  الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة

 ً النـــــــدوات:  ثانیا  

اسم  البحث العلمي
 ١ الندوة

٢٠١٠یونیھ  ٣٠   التاریخ 
ضمان الجودة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة   الجھة 

اسم  مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في خدمة المجتمع
 ٢ الندوة

٢٠١٠مایو  ٢٧   التاریخ 
  الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة

اسم  الخلیل والحرم اإلبراهیمي 
 ٣ الندوة

٢٠١٠مارس  ٢٧   التاریخ 
  الجھة قسم التاریخ ، كلیة اآلداب جامعة دمنھور 

اسم  المشاركة المجتمعیة
 ٤ الندوة

٢٠١٠فبرایر  ٢٤   التاریخ 
  الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة

اسم  اإلرشاد األكادیمي
 ٥ الندوة

٢٠١٠فبرایر  ٢٢   التاریخ 
  الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة

اسم  التعلیم األلكتروني والتعلیم التفاعلي 
 ٦ الندوة

٢٠١٠ینایر  ٦   التاریخ 
  الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة

اسم  التخطیط اإلستراتیجي في ضوء مؤسسات التعلیم العالي 
 ٧ الندوة

٢٠٠٩یونیھ  ٩   التاریخ 
الجودةكلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان    الجھة 

اسم  التقویم الذاتي للكلیة في ضوء معاییر الجودة واإلعتماد
 ٨ الندوة

٢٠٠٩مایو  ٢٣   التاریخ 
  الجھة كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، وحدة ضمان الجودة

 الدورات التدریبیة

اسم  مھارات العرض الفعال 
 1 الدورة

٢٠١٤مارس  ١٩- ١٨   التاریخ 
أعضاء ھیئة التدریس والقیادات ، جامعة دمنھورمركز تنیمة قدرات    الجھة 

اسم  إعداد المشروعات التنافسیة لتمویل البحوث
 2 الدورة



٢٠١٤مارس  ٢-١   التاریخ 
  الجھة مركز تنیمة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات ، جامعة دمنھور

اسم  "   Academic Writing" الكتابة األكادیمیة 
 3 الدورة

٢٠١٣فبرایر  -٢٠١٢أكتوبر    التاریخ 
Georg-August Universität Göttingen, Germany  الجھة  

Working and studying  in Europe  العمل والدراسة في أوربا اسم  
 4 الدورة

٢٠١٣فبرایر  -٢٠١٢أكتوبر    التاریخ 
Georg-August Universität Göttingen, Germany الجھة  

اسم  research techniques    التقنیات البحثیة   
 5 الدورة

٢٠١٢أكتوبر  ٢٤   التاریخ 
Georg-August Universität Göttingen, Germany   

العصف الذھني   Brainstorming  اسم
 6 الدورة

٢٠١٢نوفمبر  ١٤   التاریخ 
Georg-August Universität Göttingen, Germany الجھة  

Presentation & Public Speaking, peer review   اسم
 7 الدورة

  التاریخ  ٢٠١٢نوفمبر  ٢١
Georg-August Universität Göttingen, Germany الجھة  

References & Plagiarism and Time management   اسم
 8 الدورة

  التاریخ  ٢٠١٢دیسمبر  ٥
Georg-August Universität Göttingen, Germany الجھة  

C.V & Cover Letter  اسم
 9 الدورة

٢٠١٣ینایر  ٩    التاریخ 
Georg-August Universität Göttingen, Germany الجھة  

Interpersonal communication skills " اسم     " مهارات االتصال الشخصیة
 10 الدورة

  التاریخ ٢٠١٢دیسمبر  ١٩

  الجھة  بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور والمركز الثقافي األمریكي  باإلسكندریة شركة النحاس للتنمیة البشریة

اسم   Levels 12بدراسة - شهادة في اللغة االنجلیزیة
 11 الدورة

  التاریخ  ٢٠١٢مارس  ١٠

  الجھة  ومعتمدة من مكاتب الثقافة الجماهیریة ووزارة الخارجیة المصریة  -جامعة كامبردج  –االمریكیة   syllabusاكادیمیة 

اسم  أخالقیات البحث العلمي 
 12 الدورة

  التاریخ ٢٠١١فبرایر  ٢١- ١٩
  الجھة مركز تنیمة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات ، جامعة دمنھور

اسم  نظم األمتحانات وتقویم الطالب  13 



 الدورة
٢٠١٠فبرایر  ٨-٦   التاریخ 

  الجھة مركز تنیمة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات ، جامعة دمنھور

إعداد القادة   اسم  
 14 الدورة

٢٠٠٩ابریل  ١٥-١٠   التاریخ 

  الجھة معهد إعداد القادة بحلوان

 
  في اللغة والكمبیوتر  وشھادات دورات

English Language B1, B1.2, B.2  اسم
 1 الدورة

٢٠١٣یونیھ  - ٢٠١٢من أكتوبر    التاریخ 
Georg-August Universität Göttingen, Germany الجھة  

Grundkurs A1-A2    دورة لغة ألمانیة اسم  
 2 الدورة

١٣-٢٠١٢فصلي الشتاء والصیف الدراسیین    التاریخ 
Georg-August Universität Göttingen, Germany الجھة  

ICDL   اسم  رخصة القیادة الدولیة للحاسب األلي
 3 الدورة

  التاریخ تاریخ إصدار الشھادة ٦ فبرایر ٢٠١٣
  الجھة وزراة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ن مصر 

  :شهادات تقدیریة  
اسم  تصدر خریجي الكلیة وتعیني معیدًا بقسم التاریخ

  ١ الشھادة

   التاریخ ٢٠٠٩
   الجھة كلیة اآلداب ن جامعة دمنھور

اسم   من جمعیة الرحمة الخیریة بمركز حوش عیسي" الشاب المثالي" شهادة تقدیر
  ٢ الشھادة

   التاریخ  ٢٠٠٩سبتمبر  ٧
   الجھة  جمعیة الرحمة الخیریة ، حوش عیسي 

اسم   روالحصول علي الطالب المثالي علي مستوي كلیة الجامعة بدمنهو شهادة تقدیر للتمیز العلمي والثقافي
  ٣ الشھادة

   التاریخ ٢٠٠٨
   الجھة قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة ، كلیة اآلاب ن جامعة دمنھور 

اسم  التمیز العلمي والثقافي 
  ٤ الشھادة

   التاریخ ٧ مایو ٢٠٠٦
   الجھة قسم التاریخ واآلثار المصریة واإلسالمیة ، كلیة اآلاب ن جامعة دمنھور 

ـــــؤتمرات عــــم   لمیةـــ
 Third International Symposium on" ورقة مقبولة لدي المؤتمر الثالث لدراسات الحروب الصلیبیة 

Crusades Studies "  
اسم 

 ١  المؤتمر

The political Role of Tibnīn and its Rulers in the Latin East throughout the Twelfth Century     الورقة  



 البحثیة 
   التاریخ  ٢٠١٤مارس  ١- ٢٨

مكان   جامعة سانت لویس الوالیات المتحدة
   المؤتمر

اسم   سیمنار قسم تاریخ العصور الوسطي والحدیثة 
 ٢  المؤتمر

The Deposition of Frederick II and its impact on the position of the Latin East (1245-
1250)” 

عنوان 
الورقة 
البحثیة

 

   التاریخ   ٢٠١٣-٢٠١٢الفصل الدراسي الشتوي 

Georg-August Universität Göttingen, Germany  مكان
   المؤتمر

اسم     "الشرقیة والغربیة عبر العصورصورة أرمینیا في المصادر  “" المؤتمر الدولي الرابع للدراسات األرمنیة بعنوان  
 ٣  المؤتمر

  "١٣٠٤-١٢٩٥مملوكي المغولي في عھد غازان خانمملكة أرمنیا الصغري في الصراع ال موقف"
عنوان 
الورقة 
 البحثیة

 

   التاریخ  ٢٠١١نوفمبر  ١٥- ١٤

مكان   جامعة القاھرة
   المؤتمر

اسم   "عصور التاریخالقدس عبر " اتحاد المؤرخین العرب بالقاهرة بعنوان
 ٤  المؤتمر

والمناقشةلمشاركة بالحضور ا نوع  
المشاركة  

٢٠١٠ دیسمبر١- نوفمبر  ٣٠   التاریخ  
  المكان دار الدفاع الجوي ، القاھرة

اسم   ""السفارات والوفود - العالقات بین الوطن العربي"" اتحاد المؤرخین العرب بالقاهرة بعنوان
 ٥ المؤتمر

والمناقشةلمشاركة بالحضور ا نوع  
المشاركة  

٢٠٠٩اكتوبر  ١٥-١٤   التاریخ 
  المكان دار الدفاع الجوي ، القاھرة

  دراسات منشورة
The Military Role of the Fief of Tibnīn against the Muslims in the Age of the Crusades (AH 

498-583/ AD 1105-1187" 
اسم 

 1 الدراسة

٢٠١٤لسنة  ١٨٨العدد رقم  ٢٠١٤مارس  تاریخ  
  النشر

Journal of Religious Culture, Goethe University Frankfurt am Main 
frankfurt.de/irenik/religionskultur.htm-http://web.uni  

frankfurt.de/irenik/relkultur188.pdf-http://web.uni   
 

مكان 
  النشر

Tibnīn (Toron)in the Age of the Crusades ( AH 498-664/ AD 1105-1266)  اسم
 2 الدراسة

٢٠١٤فبرایر  تاریخ  
  النشر



    ”(SUB Göttingen) المكتبة المركزیة لجامعة جوتنجننشرت علي موقع 
https://opac.sub.uni-
goettingen.de/DB=1/LNG=DU/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=YOP&TRM=tibnin  
 

مكان 
  النشر

كتاب جدید یكشف أسرار العالقة بین أرمینیا والدولتین اإلسالمیة والبیزنطیة ، عرض كتاب أرمینیا وعالقاتھا السیاسیة 
م١٠٦٤-٦٥٣/ھ ٤٥٧-٣٣(بكٍل من البیزنطیین والمسلمین   

اسم 
 3 الدراسة

٢٠١٢ابریل     
http://www.asiaalwsta.com/bookDetails.asp?bookID=12539موقع أسیا الوسطي           المكان 

  أنشطة أخري 
 عضو جمعیة دراسات الحروب الصلیبیة والشرق االتیني بالوالیات المتحدة 

Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE ) 2014-2016    
http://sscle.slu.edu/  عضویات 

 عضویة جمعیة الرحمة الخیریة بمركز حوش عیسي،  البحیرة 
 Referees           للمراجعة 

 
 

- Prof. Dr. Frank Rexroth, Georg-August-Universität Göttingen , Germany   
frank.rexroth@uni-goettingen.de     

-   dr_alisayed@yahoo.co علي أحمد السید ، كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور       .  أد      
    - dr.adilhilal@gmail.comعادل ھالل ، كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور       . د  -

 
 

 
 

 


