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شعبة عامة تاريخ

الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل :

م

البرنامج

تاريخه

المركز

-2

معايير الجودة في العملية

3125/2/38-39م

مركز تنمية قدرات

التدريسية

محتويات البرنامج

أعضاء

المعايير الواجب توافرها في العملية التدريسية

هيئة

التدريس والقيادات
باإلسكندرية
3

تنظيم المؤتمرات

مركز تنمية قدرات

يناير 3125م

أعضاء

-

هيئة

التدريس
باإلسكندرية
2

مهارات االتصال في أنماط

-

التعليم المختلفة

4

النشر الدولى للبحوث العلمية

 33-32يناير 3122م

مركز تنمية القدرات
بجامعة دمنهور

 21- 8يناير 3122م

-

مركز تنمية قدرات
أعضاء

هيئة

التدريس بدمنهور
5

مهارات العرض الفعال

 2- 3يناير 3122م

2

مركز أعضاء هيئة
التدريس بدمنهور

التخطيط االستراتيجي

-

31-28

ديسمبر

جامعة دمنهور

3123م

2

معايير الجودة في العملية

-

التعليمية

9

أخالقيات البحث العلمي

 31-29ابريل 3121م

 29-22مارس 3121

جامعة دمنهور

جامعة اسكندرية

8
-

الساعات المعتمدة

3112-22- 8م

جامعة اسكندرية

التخطيط االستراتيجي السليم للمؤتمرات والندوات

2

مهارات التفكير

جامعة اسكندرية

3112-25-22م

1
2

التدريس الفعال

جامعة اسكندرية

3112- 2- 2م

2
2

البحث العلمي

جامعة اسكندرية

3112- 8- 2م

3
2

2ابريل

دورة في اللغة العربية

2

إلى

3115م

2مايو

وحدة

الحاسب

اآللي بكلية اآلداب
بدمنهور

2

حضور ندوة بعنوان التقويم

4

معايير

الذاتي

في

ضوء

3118-5-32م

بكلية

اآلداب

بدمنهور

الجودة واالعتماد
2

حقوق الملكية الفكرية وحقوق

5

التأليف والنشر

بدمنهور

االستراتيجي

2

التخطيط

2

مؤسسات التعليم العالي
السنوي

3118-23-21م

في

2

التقييم

2

التعليمية

2

المؤسسات التعليمية في ظل

8

ثقافة الجودة الشاملة

3

االستبيان

للمؤسسة

3118- 2- 8م

3118-21-34م

3121-5-29م

2

كلية

اآلداب

بدمنهور
3121- 2- 2م

كلية

اآلداب

بدمنهور
نشر ثقافة الجودة الشاملة

3121-2-38م

كلية

اآلداب

بدمنهور
إنشاء بنوك األسئلة
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3
3

كلية
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بدمنهور

2
3
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1
3
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اآلداب
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اآلداب

بدمنهور
االعداد للزيارة الميدانية

3121-21-39م

كلية
بدمنهور

اآلداب

3

3121-21-21م

االعداد للزيارة الميدانية

4
3

كلية

اآلداب

بدمنهور
Trainer of trainces

مركز تنمية قدرات

ابريل 3122م

5

اعضاء
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هيئة
بجامعة

دمنهور
التعلم

اإللكتروني

3

مهارات

2

المدمج

3

حضور ورشة عمل استيفاء

2

معايير الجودة " معيار أعضاء

في الفترة من -8-5
3129

حتى

بإدارة الجامعة

-2-2

3129م

هيئة

التدريس

3129-8-22م

والهيئة

بوحدة

ضمان

الجودة

بكلية

اآلداب .

المعاونة "
حضور ورشة عمل بعنوان

3129-8-22م

"معيار المشاركة المجتمعية

بوحدة

ضمان

الجودة

بكلية

اآلداب
بوحدة

ضمان

حضور ورشة عمل بعنوان

3129-8-35م

التنمية المهنية ألعضاء هيئة

الجودة

بكلية

التدريس

اآلداب

دورة ادارة فريق بحثى

-32-32يونيو 3128م

دورة اعتماد البرامج

بمركز تنمية قدرات
هيئة

ـعضاء

التدريس والقيادات
جامعة دمنهور
 3128- 2- 3ويوم -4

بوحدة

ضمان

3128- 2م

الجودة

بكلية

االداب دمنهور

خدمات طالبية - :
رائد أسرة أهل الفن بكلية اآلداب جامعة دمنهور في عام 3122- 3122م. -المشرف األكاديمي لطالب الفرقة األولى لعام 3122م

المشاركة المجتمعية؛ -
القاء ندوة بعنوان فضائل مصر في مدينة رشيد تحت اشراف قافلة المقريزي في أغسطس عام - 31253122م.من
القاء ندوة بمتحف رشيد بعنوان االم عبر العصور في الفترة من شهر مارس 3122م. حضور مؤتمر علمي خاص بالخدمات الطالبية في الفترة من 8102-7-82م جامعة كفر الشيخ حضور ورشة بعنوان النشر العلمي ومنهجية البحث في مجال الدراسات العربية 2مايو  3123بالمعهد الفرنسيللدراسات الشرقية بالقاهرة.
 نشر بحث بعنوان قراءة في تاريخ الغرب األندلسي " :سقوط مدينة قلمرية " ،دورية كان التاريخية دار ناشريللنشر اإللكتروني  -الكويت -العدد 3122 – 23م.
المشاركة في أشغال المؤتمر الدولي التاسع الذى نظمته الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخيةالهوية الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية بالتعاون مع المركز التونسي العالمي للدراسات والبحوث والتنمية بعنوان ُ
في غرب األندلس بمدينة المنستير (تونس) أيام  32-35- 34نوفمبر 3122م ".تحت النشر"

المشاركة في أشغال مؤتمر المؤرخين العرب لعام 8107م بعنوان البجة محوراً للصراعات السياسية االسالميةأيام 01و 01لشهر ديسمبر 8107م " .تحت النشر "
 المشاركة في أشغال المؤتمر الدولي الحادي عشر الذى نظمته الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخيةواالجتماعية واالقتصادية بالتعاون مع المركز التونسي العالمي للدراسات والبحوث والتنمية حول موضوع مدينة
يابرة" ايفو اًر" نموذجاً للنزاعات على الحدود الغربية ل ألندلس فى القرنين الرابع والخامس الهجرى  /العاشر والحادي
عشر الميالدي .أيام 39و 38و 21نوفمبر 3129م بمدينة المنستير بالجمهورية التونسية .



الخبرات العملية :

الوظيفة

مدرس بكلية اآلداب

الشركة

جامعة دمنهور

الفترة

3125-2-38م

التدريس في برنامج التبادل الدولي (منح ايراسموس مندس/ميداستار) الممول من االتحاد األوروبي ،فدرست مقرر باللغةالمهام

االنجليزية في التاريخ اإلسالمي 3122- 3123م.
قمت بتدريس تاريخ الدولة العربية للفرقة األولى بالفصل الدراسي األول تاريخ لعام 3122م. قمت بتدريس مدخل للحضارة العربية اال سالمية للفرقة الثانية إنجليزي لغات وترجمة بالفصل الدراسي االول لعام3122م.

 قمت بتدريس مقرر تاريخ المغرب واالندلس للفرقة الرابع بالفصل الدراسي الثاني لعام 3122م.قمت بتدريس مقرر تاريخ الدولة األموية للفرقة األولى بالفصل الدراسي الثاني لعام 3122م.تدريس مقرر تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية للفرقة الرابعة تاريخ لعام 3122-3122م.تدريس مقرر المغرب اإلسالمي للفرقة الرابعة تعليم مفتوح لعام 3122-3122م.تدريس مقرر نصوص تاريخية اسالمية بلغة اجنبية للفرقة الثالثة تاريخ 3122متدريس مقرر تاريخ الدولة االموية للفرقة االولى 3122م.تدريس مقرر تاريخ االيوبيين والمماليك 3122م. تدريس مقرر تاريخ العباسيين والفاطميين 3129منائب مقرر السمينار لقسم التاريخ لعام 3122م. نائب القسم لتنسيق الجودة لعام 3122م. االشراف على رسالة دكتوراه بعنوان الهجرات االسبانية للشمال األفريقي ومصر وأثرها من عام 2483م حتى عام2222م.مقدمة من الطالبة نجالء عبد التواب خالوي عام 3122م
االشراف على رسالة ماجستير بعنوان نظم البريد عند المغول ودوره الحيوي في بالد فارس 212- 212هـ- 2312/2212م مقدمة من الطالبة سناء فرج محمد سويسة عام .3122
 االشراف على رسالة ماجستير بعنوان تجارة الملح بين بالد المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء "السودان الغربى"منالقرن األول إلى القرن السادس الهجري /السابع إلى الثاني عشر الميالدي مقدمة من الطالبة أماني عبد المنعم خليفة
ونس لعام 3122م.
االشراف على رسالة ماجستير بعنوان جهود عقبة بن نافع دراسة نقدية تحليلية للطالبة ايمان بكر لعام 3129م. االشراف على رسالة ماجستير بعنوان الشعوبية في األندلس خالل القرنين الرابع والخامس الهجري والعاشر والحاديعشر الميالدي من خالل رسالة ابن غرسيه مقدمة من الطالب عبد الحميد عالء القمري لعام 3129م.
 االشراف على رسالة ماجستير بعنوان" تاريخ مدينة تيط منذ نشأتها حتى نهاية دولة بنى مرين من منتصف القرن الرابعالهجري  /العاشر الميالدي – نهاية القرن التاسع الهجري /الرابع عشر الميالدي" مقدمة من الطالب رشاد محمد البواب
لعام 3129م.
 االشراف على رسالة ماجستير بعنوان " دول بنى وطاس في المغرب " المقدمة من الطالب طه محمد .االشراف على رسالة ماجستير بعنوان "المراكز الثقافية في المغرب اإلسالمي في عصر الموحدين(2231/524م_229هـ2328/م) للطالب ابراهيم محمد عبد الفضيل عثمان عام 3129م.



العضويات واللجان المشارك فيها :

م

اللجنة أو الجمعية

نوع العضوية

2

عضو في اتحاد المؤرخون العرب

عضو

3

المدير التنفيذي لمركز

المكفوفين لعام

هاتف

المدير التنفيذي

.3122
2

معيار التعليم والتعلم

عضو

4

مجلس قسم التاريخ لعام 3122-3125

عضو

5

مجلس قسم التاريخ 3129م

عضو
عضو

2
فريق الجودة واأليزو للقسم لعام 3129م
2

عضو في

مجلس قسم التاريخ لعام

عضو

3129-3122م
9

معيار أعضاء هيئة التدريس - 3122

عضو

3129م
لجنة المكتبة لعام 3128م

مهارات أخرى :
نوعية المهارة

المهارات

تقنية المكاتب

الحاسب اآللي واالنترنت

اللغات

اللغة

التحدث

القراءة

الكتابة

العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

اإلنكليزية

جيد

جيد

جيد

أخرى

 الحصول على ثالث مستويات باللغة االسبانية بالقنصلية االسبانية باإلسكندريةوهللا ولي التوفيق ,,,

النزاعات على الحدود الغربية لألندلس في القرنين الثالث والرابع الهجري  /العاشر والحادي عشر الميالدي:
"مدينة يا ُبره "ايفورا" ُنموذجاً"
Conflict on the western border of Andalusia in the 4th and 5th centuries AH /
10th and 11th centuries AD "The City of Yabra "Evora" is a model" .
بقلم د .شيماء عبد الحميد البنا

(*)

ملخص
قبل الخوض في غمار الحديث عن هذا البحث التاريخي الديناميكي ومحاوره البد من توضيح المعنى
العنوان ؛ولذلك يستوجب علينا تعريف النزاع الحدودي  Boundary Disputeاألمر الذى
االصطالحي لمفردات ُ

يتطلب بيان معنى الحد في االصطالح اللغوي والقانوني  ،فمدلول الحد لغة متعدد فيأتي بمعنى :منتهى الشيء

،وهو الحاجز أو الفاصل بين شيئين ؛ لئال يختلط أحدهما باآلخر ،أو لئال يتعدى أحدهما على األخر .ويأتي
بمعنى المنع كما يعنى الصرف عن الشيء من الخير والشر .والمحدود :الممنوع من الخير وغيره ،وال يبعد الحد
اصطالحاً عما ذكر في مدلوله اللغوي ؛ حيث يعنى في اصطالح القانونيين  :الخطوط المرسومة التي تفصل ما
بين إقليمين أو باألحرى ما بين سيادتين متجاورتين  .ولهذا تحرص الدول على أن تكون حدود إقليمها معينة
ومخط طة على نحو دقيق وواضح  ،بما يجنبها هي والدول المجاورة لها أية نزاعات بشأن الحدود .كما أنه القول
ُ

الدال على ماهية الشيء .

والبد من األخذ في االعتبار وجود فرقٍ كبير بين الحدود والتخوم ،فالتخوم تعنى الفاصل بين األرضين من
الحدود والمعالم ،وهو منتهى كل ق رية أو أرض ،في حين كون الحدود خطوط مرسومة على األرض ،كما أن
التخوم طبيعية ؛ ألنها أجزاء من سطح األرض  ،بينما الحدود من صنع اإلنسان ،والتخوم ال يمكن تحريكها أو
ٍ
حينئذ بعض الخصائص التي أعطتها صفة التخوم بل تبقى في موضعها على عكس الحدود
زحزحتها ؛ لفقدها
الت ي تتغير وال تظل على حال خاصة في مناطق الصدام  .مما يعنى أن الحدود موضع جغرافي تلتقى عنده قوى
دولتين ،وينتهى عند هذه الحدود نفوذ كل دولة وقوانينها .ويجب علينا أن نتذكر أن الحدود أنواع منها ما هو
طبيعي " قد تكون جبلية أو مائية " ومنها ما هو اصطناعي "قد يكون خطوط فلكية أو خطوط هندسية أو خطوط
اتفاقية ".
ومن ثم فإن الحد السياسي

Political Boundary

يقصد به الحد الذى يقوم على تحديد نطاق

االختصاص اإلقليمي للدول .
وأما بالنسبة لتعريف نزاع الحدود فهو :الخالف الذى ينشب بين دولتين أو أكثر بشأن تحديد المسار
الصحيح لخط الحدود المشترك ،وذلك في ضوء السند أو الصك القانوني الذى تم بموجبه التعيين لهذا الخط
ابتداء والذى يمكن أن يكون اتفاقاً دولياً أو ق ار اًر صاد اًر عن هيئة تحكيم دولية ،أو حكماً قضائياً دولياً ،أو قرار
ً
صاد ًار عن منظم ٍة دولية .ونزاعات الحدود بصفة عامة ال تثور إال بين دول متجاورة جغرافيًا أو بين دول متقابلة

.وللنزاع الحدودي أربعة أشكال والتي تنشأ بين الدول أو الوحدات السياسية ذات السيادة وهذه األشكال هي :
الشكل األول ُيعرف بالنزاع اإلقليمي  Territorial Disputeوهو ما ينشأ حول منطقة ما عندما تحاول دولة ما
انتزاعها من جارتها نتيجة لميزة في هذه المنطقة تستقطب الدولة التي تبدأ بإثارة النزاع  .والشكل الثاني وهو

النزاع الذى ينصرف إلى موقع الحدود السياسية وذلك نتيجة للغموض الذى يحيط بتحديدها "كالغموض في نص
االتفاق "أو تعيينها "في الواقع العلمي " وغالباً ما يتضمن جداالً حول تحديد ووصف الحدود السياسية ،ويطلق
على هذا النوع  .Positional Disputeومن الجدير بالذكر أن كالً من الشكلين األول والثاني يهدف إلى تغيير
موضع الحد السياسي ،بينما ال يتطلب الشكالن اآلخران هذا التغيير  .والشكل الثالث يرتبط بوظيفة الحد
السياسي ،ويسمى النزاعات الوظيفية  Function Disputesوالشكل الرابع واألخير هو النزاع حول استغالل
الثروات االقتصادية والتي تقع عبر الحدود ؛مثل نهر أو منجم أو حقل نفط وذلك بهدف تنظيم عملية االنتفاع
بموارد معينة ويعرف بالنزاع حول الموارد االقتصادية

الهوية الثقافية في غرب األندلس "خالل فترة العصر اإلسالمي"
"" The Cultural Identity of West of Andalusia
ملخص
يشتمل على أسباب اختيار الموضوع التي تتلخص في- :
 األهمية االستراتيجية لمنطقة غرب األندلس جغرافياً وتاريخيًا ؛ فهذه المنطقة رغم خصوصيتها وتمتعها بهوي ِةتبديها عن باقي األندلس ،فقد حاولت الممالك المسيحية م ار اًر وتك ار اًر طمس هذه الهوية اإلسالمية بهذه المنطقة
من خالل قيامها بمحاوالت كثيرة لالستيالء على مدن هذه المنطقة ونجاحها في االستيالء عليها اال أنها لم تظفر
بأهدافها ولم تنل مرادها بدليل بقاء كثير من عادات وتقاليد العرب وآثارهم التي تمأل مدن هذا المكان  ،والتي
تتمثل في الموروث الذى ورثته منطقة غرب األندلس عن األمة العربية االسالمية ساكنة هذا اإلقليم  ،وما حققه
ورقى في كافة العلوم والفنون واآلداب؛ مما يجعل هوية هذا المكان منحصرة في:الحضارة
المسلمون من تقدم ُ
والثقافة والتقدم والرِقى؛ ألنها -الحضارة -تتمثل في األشياء الباقية من التاريخ والتي تدل من الذاتية والخصوصية
أو ما يتمتع به غرب األندلس من أمور تميزه عن غيره.
و العرب وان كان يرجع الفضل إليهم في بناء شخصية هذا المكان ،إال أن موقعه المتميز ساهم في ذلك بقدر
كبير؛ فقد جذب العرب لإلقامة به وتكوين حضارة ،وليس هذا وحسب بل االستماتة في الحفاظ على هويته ؛ مما
جعلهم يعيشون في صراع مستمر مع الطامعين أمثال النورمانديين والممالك المسيحية النصرانية  ،أي :أن العرب
لم يصنعوا هوية غرب األندلس فقط بل تكاتلوا من أجل الحفاظ عليها .
وقد ساعدت طريقة التعامل التي كان يتعامل بها الفاتحون مع أهل المنطقة من تسامح ومودة ورحمة واندماج
في نشر الهوية اإلسالمية عكس ما فعله النصارى من انغالق على أنفسهم خوفًا على عاداتهم وتقاليدهم من
التأثر بغيرهم  .وال يفوتنا في هذا المقام اإلشارة إلى أن منطقة غرب األندلس منطقة نائية متطرفة (أقصد أنها
تقع على األطراف) جغرافياً ولهذا أثره في رسم الهوية الخاصة بهذا المكان  ،وأيضاً ندرة المادة العلمية وعدم
تعرضها للحديث عن غرب األندلس خاصة في مقدمات الفتح وحتى عصر الطوائف؛ مما يعنى :أنه في حالة
ثبات واستقرار المسلمين في األندلس وتركز السلطة في أيديهم بالعاصمة لم يوجهوا أنظارهم إلى األطراف –غرب
األندلس.-
ويوُلونها اهتمامهم بسبب ظهور مراكز
فلما كان عصر الطوائف بدأ المسلمون يولون وجوههم شطر األطراف ُ

سياسية مستقلة فيها .

لما سبق وغيره كان لزاماً علينا التركيز على هذه المناطق التي لم تظفر بكامل حقها فترة حكم المسلمين ووقوع
الظلم عليها في الدراسة فترة الحكم اإلسالمي .فالعثور على ما يدلل على الهوية العربية في هذا المكان بمثابة

نجاح كبير وسبق ال بد من تقديره؛ لقلة وجودهم-العرب -في هذا المكان؛ مما يجعل وجودهم في تلك المنطقة
مقياساً للهوية والتأثير ال تقاس بالهوية العربية في باقي أجزاء األندلس؛ الستقرار العرب فيها ومن الطبيعي أن
يتطبع هذا المكان بالهوية العربية .علماً بأن البحث لم يشتمل على ذكر أحداث تاريخية حدثت بمنطقة غرب
وانما يتطرق إلى مخلفات هذه األحداث وآثارها لذلك كان هذا البحث حضارياً أكثر منه سياسياً.
وتتبين األهمية الكبرى لهذا البحث في استدعاء الذكريات وبقايا األطالل العربية بجزء من أوربا لدرجة أن بعض
مدن هذه المناطق سميت بمدينة العرب ،ليس معنى ذلك أنك تسمع الكثير من األصوات التي تتحدث العربية،
ولكن لما تالحظه من بصمة التاريخ العربي في جميع أرجاء هذا المكان.
كما أنه البد من معرفة أن العرب حينما اختاروا الجنوب مستق اًر لهم لتماشيه مع طبيعة مناخهم في المشرق
وابتعادهم عن االستقرار في الغرب بصفة دائمة قد جعل تركيز البربر أكثر وأوضح فكان لزاما عليهم أن يهتموا
بهذه المنطقة بزيادة الكثافة السكانية وتوطين العرب بها ،ولم يحدث انبراء مستمر عليها.كما يتطلب من العرب
صنع هوية خاصة بالمكان مجهود يحسب لهم وقد نجحوا في ذلك إلى ح ٍد كبير ،ألن نجاح هذه الهوية لم يكن
متوقفاً على انتقال العرب واستقرارهم في غرب األندلس فقط  ،بل تطل ب منهم أن يتكيفوا مع سكان المنطقة
وبالفعل تعايشوا مع ظروف المكان الجديد حتى استطاعوا كسب ثقة سكان المنطقة ،وبمرور الوقت تطبعوا
بطبائع العرب .وليس معنى هذا أن العرب هم أصحاب الفضل األول في تكوين هوية المكان رغم دورهم الكبير
ولكن يرجع الفضل ألجناس وعناصر متعددة في بناء هذه الهوية.
وهذه بعض النماذج بغرب األندلس التي تؤكد وجود هوية اسالمية وليست عربية؛ الشتراك العرب والبربر
والمولدون والمستعربون وغيرهم من سكان المنطقة في بناء هذه الهوية .ومن العجيب رؤية مؤرخي البرتغال
يتجا هلون هذه الحقبة الطويلة للعرب بالبرتغال ويتحدثون عن بداية تاريخهم مع الرومان بالرغم من أننا لم نسمع
عن شخصية واحدة في عصرهم لها قيمتها من الناحية الحضارية أو الثقافية في حين أخرجت البرتغال االسالمية
مئات من الشخصيات الفذة التي تعتز بها الحضارة اإلنسانية والتي تمثل في تاريخ الفكر معالم مشرفة مجيدة.

ً للصراعات السياسية اإلسالمية 342هـ 321 -هـ/
عنوان البحث "البُجَة محورا
ُ
 954م922-م"
Albeja as a Center of Islamic Political Conflicts : AH 241-260 / CE 854-873

الملخص Abstract
ُ

سمى المكان باسمهم ،فهم
أعنى بهذا العُنوان السكان األصليين الذين يعيشون بهذه المنطقة ،والذين ُ
البجة مع المسلمين وأراضيهم وهذا هو
حراس له  .لذا فإن العُنوان ينقسم لقسمين ،األول منهما صراع ُ
البجة عليهم ،وقيامهم بحمالت إلى بالدهم نتج عنها تفوق
التحدي ،والثاني رد فعل المسلمين على جرائم ُ
حربى ترتب عليه صراع بين المسلمين وبعضهم البعض فهذا العنوان عبارة عن سلسلة متصلة ببعضها

البعض.

كما أعنى بفترة البحث "342هـ 321 -هـ 954 /م 922-م" فترة مهمة في عصر الدولة العباسية حيث

إنها تواكب جزءاً من العصر العباسي الثاني"323هـ242/هـ942،م2155-م" وهو عصر األتراك وطالئع

االنهيار ،وعهد الفتن والحروب الداخلية ؛فهي فترة صعبة على الدولة اإلسالمية ،وأي تهديد لها مهما كانت

صورته يمثل خطراً شديداً عليها ،وأي مجهود ُيحسب لها .

البجة ؛رغم أن
كما أن عناصر الدراسة تميل إلى الحديث عن أرض البجة أكثر من حديثها عن شعب ُ
عالقة اإلنسان باألرض عالقة مكملة لبعضها البعض ،وال داعى لوجود األرض بدون اإلنسان ،لكن الغريب

أنهما -اإلنسان واألرض -موجودان وال عالقة بينهما؛ فإن الثروة الحقيقية متمثلة في هذه األرض ،فهذا
الشعب فقير في ظاهرة غنى في باطنه.ولذلك كان حريصاً كل الحرص على عدم معرفة أح ِد ببالده ومسالكها ،
وتأكيد الصورة الخارجية المأخوذة عنه؛ بأنه شعب همجي مما يجعل الشعوب واألمم في حالة استهزاء

وسخرية منه ،وعلى الرغم من ذلك هم(البجة) يريدون التوغل والدخول في البلدان المجاورة لهم ،ومما يثبت

ذلك قيام رئيسهم "محا" بالدخول في مدينة قُفط وقيام أهلها بإكرامه ،وكان يرأسهم إبراهيم القفطى ،الذى أراد

البجاه ،فطلب
الذهاب للحج مروراً بأرض البجة مما يجعله في حاجة إلى من يعينه ويهديه الطريق من ُ
صحبته في تلك األرض أثناء رحلته.
المساعدة من رئيس البجة الذى قام بدوره بإرسال جماعة من البجيين ل َ
لكن هذه الرحلة أسفرت للبجيين عن خبرة القفطيين ومعرفتهم الكبيرة بأرضهم مما أثار مخاوفهم-البجيين-

ومظان مياههم
؛ فاجتمعوا على الفور حول رئيسهم  ،وطالبوه بقتل هذا القائد لمعرفته بديارهم ومفاوزهم َ
،وعدم االطمئنان له؛ ف ًَردهم عن مرادهم ،ل َكنهم لم يستجيبوا لكالمه وغلبوا رأيه ،واتفقوا على إتاهة القفطى
فأتاهوه فمات عطشاَ هو ومن معه عدا ابن صغير له نجا  ،وأوصله بعض البجة إلى قفط .

البجة للزيارة مرة أخرى ،وانقضوا
وكان رد فعل القفطيين على ذلك الحادث أنهم استغلوا فرصة عودة رئيس ُ
عليه وقتلوه ومن معه ،وما أن علم البجة بما حل برئيسهم حتى هاجموا مدينة قفط  ،وأسروا من فيها  ،وقتلوا

عدد اً كبي ارً منهم مما جعل أهل قفط يفرون ناحية الغرب نحو الفسطاط لرفع شكواهم لوالى مصر عبد اهلل
بن طاهر الخراساني( 321-293هـ) ،الذى رفض مساعدتهم وهنا ذهبوا إلى الحوف الشرقي بين النيل والبحر
األحمر لرجل من قبيلة قيس بن عيالن الذى قام بمساعدتهم واستطاع الهجوم على القفطيين وهزيمتهم
واستقر هذا الرجل بالبجة فترة طويلة دامت حوالى ثالث سنوات عام 323هـ932/م.

السيرة الذاتية لالستاذ للدكتوره
احمد عبدالعزيز

السيرة الذاتية للدكتور /أحمد عبدالعزيز على عيسى
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية اآلداب – جامعة دمنهور

أوالً :بيانات شخصية
االسم :أحمد عبدالعزيز على عيسى
تاريخ الميالد7711/6/71:
محل الميالد:كفر السابى -مركز شبراخيت -محافظة البحيرة
محل اإلقامة:أبراج اإلسراء -برج  2شقة  -232دمنهور البحيرة
رقم الهاتف17163117111:

البريد اإلليكترونىah_essa74@yahoo.com:
 -2عضــو قــوائم المحكمــين لفحــص اإلنتـــاج العلمــى لشــغل وظــائف األســـاتذة
واألساتذة المساعدين ،الدورة الثانيـة عشـرة( )3128-3122لجنـة التـاريخ

فرع التاريخ الحديث والمعاصر(تاريخ عثمانى).

 -3محكم دائم للجان الترقيات بالجامعات العراقية إعتباراً من العام 3129

ثانياً :التاريخ العلمى:
 حاصلل عللى ليسلانس اآلداب مللن كليلة آداب دمنهلور – جامعلة اإلسللكندرية ،دور
مايو  ،7776من قسلم التلاريخ واآلثلار المصلرية واإلسلالمية (شلعبة عاملة) بتقلدير
عام جيد.

 حاصل على تمهيدى ماجستير تاريخ حديث دور نوفمبر  7771ملن قسلم التلاريخ
جدا.
واآلثار المصرية واإلسالمية ،آداب اإلسكندرية ،بتقدير جيد ً

 حاصللل عل للى درج للة الماجس للتير م للن قس للم الت للاريخ واآلث للار المصل لرية واإلس للالمية،

(تل للاريخ حل للديث) ،بتقل للدير ممتل للاز فل للى موضل للوع عنوانل لله" :الص ل لراع بل للين البيوتل للات
المملوكية فى مصر العثمانية 7273 -723هل7171 -7271 /م".

 حاصل على درجة الدكتوراه فى قسم التاريخ واآلثلار والمصلرية واإلسلالمية "تلاريخ
حللديث" بمرتبللة الشللرف الثانيللة فللى موضللوع عنوانلله" :العالقللات بللين واليللة مصللر

والدولة العثمانية فى القرن السابع عشر".

 ثالثاً التاريخ الوظيفى:

 الق للائم بعم للل وكي للل كلي للة اآلداب – جامع للة دمنه للور – لش للئون التعل لليم والط للالب
إعتبا اًر من  2171/77/22وحتى 2171/1/7

 وكيل للل كليل للة اآلداب – جامعل للة دمنهل للور – لشل للئون التعلل لليم والطل للالب إعتبل للا ًار مل للن
 2171/1/2وحتى تاريخه

 رئيس مجلس قسم التاريخ إعتبا ًار من . 2171/1/72
 أستاذ تاريخ حديث إعتبا اًر من 2172/77/21

 أستاذ مساعد تاريخ حديث اعتبا ًار من .2171/71/26

 مدرس تاريخ حديث فى  2112 /1 /26آداب دمنهور جامعة اإلسكندرية.

 م ل ل للدرس مس ل ل للاعد ت ل ل للاريخ ح ل ل للديث ف ل ل للى  2111 /1 /76آداب دمنه ل ل للور جامع ل ل للة
اإلسكندرية.

* رابعاً األنشطة البحثية:
( أ ) األبحاث المنشورة
 جوان للب م للن الحي للاة االقتص للادية واالجتماعي للة للروادس للة ف للى مص للر ف للى العص للر
العثملانى ،مجللة اإلنسلانيات ،العلدد ال اربللع والعشلرون ،كليلة آداب دمنهلور ،جامعللة
اإلسكندرية.2116 ،

 البوسلنيون فلى مصلر فلى العصلر العثملانى 7273 -723هلل7171 -7271 /م)
مجل للة الم للؤرر المص للرى ،الع للدد الح للادى والثالث للون ،قس للم الت للاريخ ،كلي للة اآلداب،

جامعة القاهرة.2111 ،

 هزيم للة الحمل للة اإلنجليزي للة ف للى رش لليد  27مح للرم 7222هل لل 37 /م للارس 7111م،

ضللمن أعمللال نللدوة مركللز تللاريخ مصللر المعاصللر فللى  22نللوفمبر  ،2111عللن

معركة رشليد علام  7111قرنلان عللى مقاوملة حمللة فريلزر  ،2111 -7111دار
الكتب والوثائق القومية.

 نش للاط ق ارص للنة مالط للة ف للى مين للاء دمي للاط 7273 -717هل لل7171 -7217 /م)،
مجلة الوقائع التاريخية ،العدد الحادى عشر ،مركز البحلوث والد ارسلات التاريخيلة،

جامعة القاهرة .2117

 حجللا التجللارة والتركللات ال لواردة فللى محكمللة سللالنيك لمحكمللة رشلليد فللى العصللر
العثم للانى ،مجل للة اإلنس للانيات ،الع للدد الح للادى والثالث للون ،كلي للة اآلداب ب للدمنهور،

جامعة اإلسكندرية.2117 ،

 التراجم ل للة ف ل للى مدين ل للة اإلس ل للكندرية ف ل للى القل ل لرنين الس ل للادس عش ل للر والس ل للابع عش ل للر
الميالديللين ،مجلللة مص للر الحديثللة ،دار الكت للب والوثللائق القومي للة ،العللدد العاش للر،

.2171

 المص للالح الفرنس للية ف للى مين للاء االس للكندرية ف للى عه للد اس للماعيل ()7117-7163

ضللمن مللؤتمر العالقللات المص لرية الفرنسللية عبللر العصللور  ،جامعللة قنللاة السللويس

 73/72أبريل 2177

 دور الم لرأة المص لرية فللى األوقللاف فللى العصللر العثمللانى ،بحللث منشللور بمللؤتمر
إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ،الحصاد (.2172 )77

 دور مصللر فللى مواجهللة األزمللات االقتصللادية فللى بللالد الشللام وكريللت فللى القللرن
الس للابع عش للر ،بح للث منش للور ض للمن المؤتم ارل للدولى الخ للامس ال للذى نظمت لله كلي للة
اآلداب والعللوم اإلنسللانية باإلسللماعلية ،جامعلة قنللاة السللويس ،تحلت عنلوان العللرب

والترك عبر العصور مارس .2173

 اإليراني للون ف للى مص للر (7271 -7237هل لل7117 -7123/م) بح للث منش للور ف للى
حولي للة ص للادرة ع للن مرك للز البح للوث والد ارس للات التاريخي للة ،كلي للة اآلداب  ،جامع للة

القاهرة ،يوليو .2173

 الفساد المالى ألوجاقات مصر فى القرن الثامن عشر ،بحث منشور بمجلة بحوث
الشللرق األوسللط ،العللدد ال اربللع والثالثللون ،مركللز بحللوث ود ارسللات الشللرق األوسللط،

جامعة عين شمس ،مارس 2171

 النش للاط التج للارى للقرم للانليين ف للى رش لليد(7132 -7177م) بح للث مقب للول للنش للر
ضل للمن أعمل للال المل للؤتمر الل للدولى السل للابع الل للذى نظمل لله المركل للز التونسل للى العل للالمى

للد ارسللات والبحللوث والتنميللة ،والجمعي للة التونسللية المتوسللطية للد ارسللات التاريخي للة

واالجتماعيللة واالقتصللادية ،فللى الفت لرة مللن  73 -77ديسللمبر  ،2171بالجمهوريللة

التونسية.

 المكانة االقتصادية واالجتماعية لنقباء األشراف فلى مصلر خلالل الربلع األول ملن
الق للرن التاس للع عش للر "حس للن كري للت نموذجل لاً"7237-7273هل لل7176-7171/م،

حولي للات الم للؤرر المص للرى ،فب اري للر  ،2172قس للم الت للاريخ ،كلي للة اآلداب ،جامع للة

القاهرة

أبحاث بعد األستاذية
 الحي للاة االقتص للادية واالجتماعي للة للمنس للتيريين ف للى مدين للة اإلس للكندرية ف للى القل لرنين
الس للادس عش للر والس للابع عش للر ،ض للمن الم للؤتمر ال للدولى الس للابع عش للر للد ارس للات

العثمانية ،مؤسسة التميمى ،تونس(2176 ،بعد األستاذية)

 أواملر إبلراهيم بلك وملراد مظهل اًر مللن مظلاهر ضللعف الدوللة العثمانيللة أواخلر القللرن
الثامن عشر  ،مجلة اإلنسانيات  ،عدد يوليو ( 2171بعد األستاذية)

 العيد القومى للبحيرة بين الوثلائق والمصلادر  ،ضلمن فعاليلات ملؤتمر"البحيرة عبلر
العصور رؤية تنمويلة مسلتقبلية" واللذى نظمتله كليلة اآلداب – جامعلة دمنهلور فلى

الفترة  72/77أبريل (2171بعد األستاذية).

 قض ل للايا المل ل لرأة والطف ل للل ف ل للى مدين ل للة اإلس ل للكندرية ف ل للى العص ل للر العثم ل للانى -723
7273ه 7171-7271/م دراسة وثائقية من سجالت المحكملة الشلرعية  ،ضلمن
المل للؤتمر الل للدولى الثل للامن عشل للر للد ارسل للات العثمانيل للة ،مؤسسل للة التميمل للى ،تل للونس،

(2177بعد األستاذية)

(ب) المؤتمرات والندوات التى شاركت بها.
 اإلس لكندرية فللى العصللر العثمللانى ،نللدوة عقللدت بالمعهللد العلمللى الفرنسللى ل ثللار
الشرقية بالقاهرة فى الفترة من  77 -71سبتمبر ( .2112حضور).

 معركة رشيد عام  7111قرنان على مقاومة حملة فريلرز  2111 -7111ضلمن
أعم للال ن للدوة مرك للز ت للاريخ مص للر المعاص للر ف للى  22ن للوفمبر ( ،2111المش للاركة

ببحث).

 دور السلليد عمللر مكللرم فللى مقاومللة الحملللة اإلنجليزيللة علللى مصللر عللام ،7111

ض للمن الن للدوة الخاص للة الت للى نظمته للا مديري للة الش للباب والرياض للة ب للالبحيرة ،ض للمن

فعاليات مهرجان القراءة للجميع فى ( 2111 /6 /26إلقاء محاضرة).

 م للؤتمر ت للاريخ ال للوطن العرب للى عب للر العص للور :الت للاريخ الثق للافى ،إتح للاد الم للؤرخين
العرب فى  23 -22أكتوبر ( .2111حضور).

 دور مصللر ف للى الص لراع العرب للى اإلس لرائيلى ،ض للمن النللدوة الت للى نظمتهللا مديري للة
دفاعا عن القضية
عاما من النضال ً
الشباب والرياضة بالبحيرة بمناسبة مرور ً 61
الفلسطينية فى ( 2117 6/22إلقاء محاضرة).

 مللؤتمر تللاريخ الللوطن العربللى عبللر العصللور :الوفللود والسللفارات ،إتحللاد المللؤرخين
العرب  22 -27أكتوبر ( .2117حضور).

 نللدوة فللى "حللب رشلليد( :رشلليد فللى التللاريخ الحللديث) والتللى نظمتهللا مكتبللة مبللارك
العامة بدمنهور ،ضلمن فعاليلات مهرجلان القلراءة للجميلع فلى 2117 /6 /72 ،2

(إلقاء محاضرتين).

 ندوة الدفاع عن الحريات المدنية للعرب والمسلمين واألقليات األخلرى فلى الواليلات
المتح ل للدة ،والت ل للى نظمته ل للا مكتب ل للة مب ل للارك العام ل للة ب ل للدمنهور ف ل للى 2171 /3 /71

(حضور).

 ندوة فى نصرة المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي ،ندوة نظمها قسم التاريخ بكليلة
اآلداب بدمنهور فى ( 2171 /1 /6حضور).

عام للا عل للى وض للع حج للر األس للاس) دار
 ن للدوة الس للد الع للالى ش للهادات واقعي للة (ً 21
الكتب والوثائق القومية فى ( 2171 /2 /21حضور).
 ن للدوة ع للن دور المقاوم للة الش للعبية ف للى رش لليد ف للى هزيم للة الحمل للة اإلنجليزي للة ع للام
 ،7111والتى نظمها مركز الشباب برشيد فى (2171/71/77إلقاء محاضرة)

 نللدوة عللن تللاريخ وآثللار البحي لرة عبللر العصللور ،والتللى نظمتهللا مكتبللة مصللر العامللة
بدمنهورفى الفترة من ( )72-71مايو .2172

 ندوة مصر مستقبل الماضى  ،مكتبة مصر العامة بدمنهور ،على هامش معلرض
الكتاب الثانى(2171/3/71 ،رئاسة الجلسة).

 ن للدوة ح للرب أكت للوبر وبن للاء المس للتقبل  ،الش للباب والرياض للة ب للدمنهور 76 ،أكت للوبر
.2171

(ج) الدورات الحاصل عليها.
 الدورة التدريبية إلعداد المعلم الجامعى نوفمبر .2111

 مه للارات االتص للال الفع للال (ض للمن مش للروع تنمي للة ق للدرات أعض للاء هيئ للة الت للدريس
والقيادات  )FLDPمن .2112 /2 /37 -21

 التللدريس الفعللال (ضللمن مشللروع تنمي للة قللدرات أعضللاء هيئللة التللدريس والقي للادات
 FLDPمن .2112 /6 /7 -1

دوليللا (ضللمن مشللروع تنميللة قللدرات أعضللاء هيئللة
 إعللداد وكتابللة البحللوث ونشللرها ً
التدريس والقيادات  )FLDPمن .2111 /72 /6 -1

 أخالقي للات البح للث العلم للى (ض للمن مش للروع تنمي للة ق للدرات أعض للاء هيئ للة الت للدريس
والقيادات  )FLDPمن .2117 /1 /6 -1

 السلاعات المعتملدة (ضلمن مشلروع تنميللة قلدرات أعضلاء هيئلة التلدريس والقيللادات
 )FLDPمن .2117 /1 /71 -1

 تنظ لليم الم للؤتمرات العلمي للة (ض للمن مش للروع تنمي للة ق للدرات أعض للاء هيئ للة الت للدريس
والقيادات  )FLDPمن .2117 /1 /21 -71

 استخدام ملف اإلنجاز لتقويم أداء الطالب من .2171 /6 /3 -2
 إدا رة األزم للات والك ل لوارث( ضل للمن مش للروع تنميل للة قل للدرات أعض للاء هيئل للة التل للدريس
والقيادات 2172/1/76-72 ))FLDP

 اإلدارة الجامعيللة ( ضللمن مشللروع تنميللة قللدرات أعضللاء هيئللة التللدريس والقيللادات
2172/1/77-71 ))FLDP

 إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث( ضلمن مشلروع تنميلة قلدرات أعضلاء
هيئة التدريس والقيادات .2172/1/23-22 )FLDP

 مه للارات الع للرض الفع للال ( ض للمن مش للروع تنمي للة ق للدرات أعض للاء هيئ للة الت للدريس
والقيادات .2172/1/31-27 )FLDP

 معللايير الجللودة فللى العمليللة التعليميللة ( ضللمن مشللروع تنميللة قللدرات أعضللاء هيئللة
التدريس والقيادات .2172/2/2-1 )FLDP

 آداب وسلوكيات فى العمل الجامعى ( ضمن مشلروع تنميلة قلدرات أعضلاء هيئلة
التدريس والقيادات .2172/2/1-6 )FLDP

(د) الرسائل العلمية المشرف عليها
 الماجستير -7هانى عبداهلل عوض عمل ل ل للارة :االحتالل اإليرانى للجزر اإلما ارتية الثالث
(طنب الكبرى -طنب الصغرى -أبوموسى) (نوقشت)

 -2صباح

سالمة

أحمد

حس ل ل ل للن:المسألة

(( )7723 -7771لم تناقش)

الكردية

والموقف

الدولى

 -3حنان عبدالرحمن مهدى :األقليات المسلمة فى الفلبين من االستقالل حتى
اتفاقية طرابلس(( )7761 -7716لم تناقش)

 -4دينا محمد سعد عبدالرازق :مالك العقارات فى إقليم البحيرة (-7273
7217هل7117-7171/م) (نوقشت)

 -5يسرى خميس حسن أبو غالى :الدولة العثمانية وتطور الحركة الوطنية فى
صربيا(( )7111-7111نوقشت)

 -6إسالم مسعود قاسم عبد البارى :تطور الحركة الوطنية فى بلغاريا -7116
( 7711نوقشت)

 -7عنايات يس رغيب يس :هجرات يهود أسبانيا للبالد اإلسالمية فى حوض
البحر المتوسط وأثارها(( )7617-7172لم تناقش)

 -1محمود عبدالعزيز عطية حجازى :الحركة الوطنية فى رومانيا من
(( )7111-7127نوقشت)

 -7شيماء محمد العطار :أغاوات دار السعادة فى مصر القرنين السابع عشر
والثامن عشر (نوقشت)

-71

إيمان على محمد الشيشينى :تاريخ التعليم العالى والبعثات العلمية فى

-77

محمد

مصر

-72

سارة زكى منيسى :الدور االقتصادى واالجتماعى ألوجاق متفرقة فى

ماليزيا(( )2113 -7721نوقشت)
عادل

العالقات

خنفس:

وماليزيا(( )2113 -7721لم تناقش)
موانئ

اإلسكندرية

ورشيد

ودمياط

(7273-767هل7171-7221/م) (لم تناقش)

االقتصادية

خالل

بين

العصر

العثمانى

-73

الدور االقتصادى واالجتماعى لباشوات مصر خالل القرنين السادس

-71

أميرة محمد برمو :الحياة االقتصادية واالجتماعية فى حى قناطر

والسابع عشر (لم تناقش)

السباع فى الفاهرة فى القرن اتلسابع عشر (لم تناقش)

 -الدكتوراه

-72

هانى عبداهلل عوض عمل ل ل للارة :دور المملكة العربية السعودية فى

-76

والء سعيد عبدالغنى :حلف جنوب شرق آسيا فى ضوء االستراتيجية

إستقالل اإلمارات العربية المتحدة(7717-7761م) (نوقشت)

األمريكية(( )7711-7721نوقشت)

الرسائل العلمية التى قمت بمناقشتها

 -7درويلش يوسللف محملود مرسللى :رسلالة ماجسلتير بعنلوان :عربللان الشلرقية إبللان
العص للر العثم للانى  ،7112-7271/7221-723كلي للة اللغ للة العربي للة جامع للة

األزهر2177 ،م.

 -2مهى صبرى على عبد الفتاح:رسلالة ماجسلتير بعنلوان:دور الملرأة فلى المجتملع
الس ل للعودى ف ل للى الفتل ل لرة م ل للن  ،2112-7761/7123-7311كلي ل للة اآلداب ،

جامعة طنطا2172 ،م.

 -3غللادة عللادل إب لراهيم عوض:رسللالة ماجسللتير بعن لوان :قضللايا الم لرأة فللى مصللر
فللى النصللف األول مللن القللرن العش لرين  ،7721-7711كليللة اآلداب ،جامعللة

طنطا2173 ،م

 -1وائل السيد رمضان حسن :رسالة ماجسلتير بعنوان:اإلصلالح فلى األزهلر بلين
قل للانونى  26لعل للام 7736م و 713لعل للام  ،7767كليل للة اللغل للة العربيل للة جامع ل لة
األزهر 2171م.

 -2قمل ل لرات الس ل لليد محم ل للود إبل ل لراهيم :رس ل للالة ماجس ل للتير بعنل ل لوان:حفالت الخ ل للديو
إسللماعيل وأثره للا علللى االقتص للاد المصللرى(7117 -7163م) كلي للة اآلداب ،

جامعة طنطا2171 ،م .

 -6كوثر أحمد عبلد اللرحمن محملد :رسلالة دكتلوراه بعنلوان:أثر العالقلات العربيلة-
العربيللة علللى القضللية الفلسللطينية بللين نهللوض المقاومللة وفللتح اآلفللاق للعمليللة

السياسية( )7712 -7761كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية2171 ،م.

 -1سناء زغلول عبدالمقصود سرور:رسالة ماجستير بعنلوان:دور شلركة المقلاولون
العرب فى مصر ( ،)7716 -7722كلية اآلداب ،جامعة طنطا.2171 ،

 -1أرفللت مكللرم إسللكندر يوسللف :رسللالة دكتللوراه بعنوان:سياسللة الواليللات المتحللدة
األمريكية تجاه حلرب الليمن( ،)7761 -7762كليلة اآلداب ،جامعلة دمنهلور،

.2171

 -7أف للين فاض للل عبداهلل:رس للالة ماجس للتير بعنوان:عالق للات ممالي للك بغ للداد باإلم للارة
البابانية(7137 -7117م) كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية.2171 ،

-71جمعل للة صل للبحى علل للى بيل للومى أبل للو حميدة:رسل للالة ماجسل للتير بعنوان:مصل للالح
بريطانيا االقتصادية فى إيران( )7712 -7777كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية،
2171م.
-77غللادة موسللى عبللد الللرحمن أحمللد :رسللالة ماجسللتير بعنوان:الجمعيللة المص لرية
للدراسات التاريخية( ،)2113 -7712كلية اآلداب ،جامعة دمنهور2171 ،م.
-72

بسللام سللعد خليفللة عللالم خليفة:رسللالة ماجسللتير بعن لوان :ترسللانة ب لوالق

-73

دا ار توفي للق كاك للة أمين:رس للالة دكت للوراه بعنوان:األوض للاع السياس للية ف للى

( )7111 -7112كلية اللغة العربية ،جامعة األزهر2172 ،م.

العل ل لراق الملك ل للى وتأثيره ل للا عل ل للى الحي ل للاة االجتماعي ل للة ف ل للى المجتم ل للع الك ل للردى

( )7721 -7727آداب اإلسكندرية.2172 ،

-71

محمل للود رمض ل للان مغرب ل للى :رس ل للالة دكتل للوراه بعنل ل لوان :اإلمام ل للة ودول ل للة

-72

إيه للاب كم للال حس للنين بخيت:رس للالة دكت للوراه بعنل لوان :قض للايا التعل لليم

-76

أم ل للين إبل ل لراهيم أم ل للين رمضان:رسل ل للالة ماجس ل للتير بعنل ل لوان :العالقل ل للات

البوسعيد (7762-7127م) آداب طنطا.2176 ،

المصرى فى مجلس الشعب(7717 -7717م) آداب أسيوط. 2176 ،

السياسل للية بل للين آل سل للعود وآل الرشل لليد( 7337-7261ه7727-7111/م)

آداب اإلسكندرية.2176 ،

-71

محملد حللافظ أحمللد مرزوق:رسللالة دكتلوراه بعنوان:سياسللة بريطانيللا فللى

إدارة الهنللد وأثره للا عل للى أوضللاع المس لللمين ف للى شللبه الق للارة الهندي للة -7121

 ،7711آداب اإلسكندرية.2176 ،

-71

شلليماء سللعد النج للار ،رسللالة ماجسللتير بعنوان:مس لللمو فطللانى جن للوب

تايالند  ،2117-7712آداب دمنهور.2176 ،

-77

منل ل ل للار عبل ل ل للدالمنعم زيل ل ل للن الل ل ل للدين محمل ل ل للد حسين:رسل ل ل للالة ماجسل ل ل للتير

بعنوان:التطور العمرانى فى مصر (الخديو إسماعيل  )7117-7163د ارسلة

تاريخية ،آداب طنطا.2176 ،

-21

علللى مسللعد النللادى صبح:رسللالة دكتللوراه بعنوان:اإلمتيللازات األجنبيللة

فللى مصللر العثمانيللة (7273-723ه لل7171-7271 /م) آداب اإلسللكندرية،

.2176

-27

إيم للان محم للد عب للداهلل النمر:رس للالة دكت للوراه بعنوان:الش للركات العائلي للة

وآثارهللا االقتصللادية واالجتماعيللة فللى مصللر(7767-7721م) آداب طنطللا،

.2171

-22

ش ل ل لليرين حس ل ل للين محم ل ل للد سلمان:رس ل ل للالة ماجس ل ل للتير بعنوان:األوض ل ل للاع

االقتصادية واالجتماعية فى إقليم دارفور  ،2117-7726آداب اإلسلكندرية،

أكتوبر.2171 ،

-23

نورهللان إبلراهيم سللعد علللى أبللو الخير:رسللالة ماجسللتير بعنلوان  :مصللر

-21

مصللط فى إسللماعيل محمللد صميدة:رسللالة ماجسللتير بعن لوان:دور ن لواب

والعراق بين ثورتى 7777و ،7721آداب اإلسكندرية  ،نوفمبر 2171

البحيلرة فللى البرلمللان المصللرى  ،7722-7721كليللة اللغللة العربيللة بالقللاهرة ،

جامعة األزهر ،مارس .2171
-22

على شعبان أحمد فراج :رسالة ماجستير بعنوان:جدل الهوية فى الدولة

العثمانية فى عهد السلطان عبدالحميد الثانى  ،7717-7116كليلة االداب ،

جامعة دمنهور ،مارس .2171

-26

حمد عبدالرحمن البقيشى :رسالة دكتوراه بعنوان:الرعاية والتاهيل داخلل

السجون فى الدوللة اإلسلالمية منلذ فجلر اإلسلالم حتلى مطللع التلاريخ الحلديث

(دراسة تطبيقية معاصرة من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مارس .2171
-21

رنل للا وليل للد يحي ل لى :رسل للالة ماجسل للتير بعنوان:الحرملل للك فل للى مصل للر فل للى

العصرين المملوكى والعثمانى حتى منتصف القرن التاسلع عشلر د ارسلة أثريلة

حض للارية س للياحية  ،كلي للة الس للياحة والفن للادق – جامع للة اإلس للكندرية  ،أبري للل

.2171

-21

حنللان صللالح ارفللع السنوسى:رسللالة ماجسللتير بعنوان:الللدور الحضللارى

لأليل للدى العاملل للة األجنبيل للة فل للى ليبيل للا  7771-7722د ارسل للة تاريخيل للة ،كليل للة
اآلداب ،جامعة دمياط ،أبريل .2171

-27

حنللان السلليد محمللد محمللد جللودة :رسللالة ماجسللتير بعنوان:عبللداللطيف

البغ ل للدادى ودوره ف ل للى الساس ل للة المصل ل لرية  ،كلي ل للة اآلداب جامع ل للة المنص ل للورة

أغسطس .2171 ،

-31

باسم سلعيد مسلعود بيلت سلعيد :رسلالة ماجسلتير بعنلوان  :تلاريخ ظفلار

السياس للى ف للى عه للد الدول للة العماني للة ( )7711-7117كلي للة االداب ،جامع للة

االسكندرية  ،سبتمبر .2171

-37

منى عبدالمنعم علزازى محملد علرب :رسلالة ماجسلتير بعنلوان :الموقلف

األمريكل للى مل للن قضل للية كشل للمير  ،7712-7711كليل للة اآلداب ،جامعل للة بنهل للا

سبتمبر .2171

-32

مس للعود محم للد يونس:رس للالة دكت للوراه بعنوان:الحي للاة النيابي للة ف للى عه للد

المملكل ل للة الليبيل ل للة  ،7767 -7727كليل ل للة اآلداب جامعل ل للة طنطل ل للا  ،نل ل للوفمبر

.2171
-33

زينب مسعد السيد عبدالغفار درويش:رسالة دكتوراه بعنوان:تاريخ حزب

الوفل للد الجديل للد ودوره فل للى المجتمل للع المصل للرى 2112-7716م ،كليل للة اآلداب

جامعة طنطا  ،فبراير .2177

 -31صفاء عيد علوانى عبدالسميع البدادى

رسالة ماجستير بعنوان :الثورات والتمرد

العسكرى فى السودان تجاه اإلدارة المصرية 7117-7127م  ،كلية الدراسات األفريقية
العليا  ،جامعة القاهرة  ،مارس .2177

-32

مروة السيد صالح أمين خليل  :رسالة ماجستير بعنوان  :الالجئون العرب إلى

مصر ( 3291 - 3291م )

كلية االداب  ،جامعة دمنهور  ،مايو .2177

(هـ) ورش العمل التى شاركت بها :شاركت فى اإلعداد وكذلك حضور ورش العمل
التالية:
 ورشللة عمللل للتعللرف علللى المشللروعات التنافسللية فللى إطللار منظومللة ضللمان
الجودة واالعتماد فى التعليم العالى بتاريخ . 2117 /2 /71

 ندوة التقويم الذاتى للكلية فى ضوء معايير الجودة واالعتماد ()2117/2/23
 ورشل للة عم ل للل ع ل للن التخط ل لليط االسل للتراتيجي (الورش ل للة األول ل للى) بت ل للاريخ /6 /7
.2117

 ورشل للة عمل للل عل للن التخطل لليط االسل للتراتيجي (الورشل للة الثانيل للة) بتل للاريخ /6 /23
.2117

 ورشة عمل عن المعايير األكاديمية بتاريخ . 2117 /1 /21
 ورشة عمل عن إدارة الجودة الشاملة بتاريخ .2117 /7 /7
 ورشة عمل عن نشر ثقافة الجلودة للدى الجهلاز اإلدارى بالكليلة بتلاريخ /7 /2
.2117

 ورشة عمل عن إنشاء نظام داخلى للجودة بتاريخ . 2117 /77 /21
 ندوة التعلم االليكترونى والتعلم التفاعلى بتاريخ .2171/7/6
 ورشة عمل عن حقوق النشر والملكية الفكرية بتاريخ .2171 /2 /72
 ندوة عن المشاركة المجتمعية بتاريخ .2171/2/21
 ورشة عمل عن ميثاق الشرف األخالقى بتاريخ .2171 /3 /27
 ورشلة عملل عللن مراجعلة وتوصلليف البلراما والمقلررات لألقسللام العلميلة بتللاريخ
.2171 /3 /21

 ورشة إعداد ملف المقرر وجودة العملية التعليمية بتاريخ .2171/1/21

 ورشل للة عمل للل عل للن نتل للائا التحليل للل البيئل للي (نقل للاط القل للوة والضل للعف – الفل للرص
والتهديدات) بتاريخ .2171/1/21

 ندوة التعريف بنظام المعلومات الجغرافية بتاريخ ..2171/2/1
 ورشللة عمللل عللن اإلعللداد لزيللارة المتابعللة للتطللوير والمشللاركة بتللاريخ /2 /72
. 2171

 ورشللة عمللل عللن المؤسسللات التعليميللة فللى ظللل ثقافللة الجللودة الشللاملة بتللاريخ
.2171/2/71

 ورشة عمل عن توصيف المقررات والبراما الدراسية بتاريخ .2171/2/22
 ورشة عمل عن الزيارات الميدانية بتاريخ .2171/2/27
 ندوة البحث العلمى بتاريخ .2171/6/31
 ورشة التقويم السنوى للمؤسسات التعليمية بتاريخ .2171/71/21
 ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة الشاملة بتاريخ .2171/71/22
 ورشة عمل عن اإلعداد للزيارة الميدانية بتاريخ .2171/71/21
(و) أنشطة علمية أخرى
 م للؤتمر ش للباب الب للاحثين ف للى الت للاريخ الح للديث والمعاص للر وال للذى نظم لله مرك للز
دراسات وبحوث الشرق األوسط فةى  73-72نوفمبر (2171رئيس جلسة)

 المشللاركة ف للى إع للداد موس للوعة مص للر العثماني للة ،الص للادرة ع للن مرك للز بح للوث
ودراسات الشرق األوسط ،جامعة عين شمس(الببليوجرافيا -أبحاث ،وثائق).

ابعا :األنشطة التدريسية:
رً

المقررات التى شاركت فى تدريسها.

درست فى المرحلة الجامعية األ ولى مجموعة من المقررات الدراسية هى:
َّ -7

م

عنوان المقرر

الفرقة

7

تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربى فى

األولى (الئحة جديدة)

العصر الحديث
تاريخ مصر تحت الحكم العثمانى

األولى (الئحة جديدة)

2
3

تاريخ العالم العربى الحديث

األولى تاريخ

1

تاريخ أوربا الحديث

الثانية تاريخ

2

تاريخ الشعوب اإلسالمية فى العصر الحديث

الثانية تاريخ

6

تاريخ مصر اإلسالمى والحديث

الثانية -شعبة اآلثار

1

تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر

الثالثة تاريخ

1

تاريخ أوربا فى القرنين 21 ،77

الثالثة تاريخ

7

تاريخ مصر الحديث

الثالثة جغرافيا

71

نصوص تاريخية بلغة أوربية حديثة (تاريخ

الرابعة تاريخ

المصرية

حديث)
77

مادة االنتساب

الرابعة تاريخ

مواد قمت بتدريسها فى برنامج التعليم المفتوح (قسم الدراسات التاريخية)

م

عنوان المقرر

الفرقة

7

تاريخ العرب الحديث والمعاصر

األولى

2

تاريخ مصر العثمانية

األولى

مواد قمت بتدريسها بمرحلة الدراسـات العليـا نظـام السـاعات المعتمـدة فـرع التـاريخ
الحديث لمرحلتى الماجستير والدكتوراه
م

عنوان المقرر

المرحلة

7

نصوص تاريخية I

الماجستير

2

نصوص تاريخيةII

الدكتوراه

3

الوثائق األرشيفية

الماجستير

1

التاريخ االقتصادى

الدكتوراه

2

التاريخ االجتماعى

الدكتوراه

6

التاريخ الثقافى

الدكتوراه

1

المخطوطات العربية

الماجستير

1

تاريخ الكتابة التاريخية

الدكتوراه

(ب) المسللاهمة فللى تطللوير المقللررات :شللاركت مللن خللالل مجلللس القسللم فللى وضللع
تصور لالئحة القسم الجديدة ،فيما يختص بالمرحلة الجامعية األولى.
(ج) أعمال االمتحانات :المشاركة فى أعمال االمتحانلات المختلفلة ملن خلالل رئاسلة
الكونتروالت ،والقيام والمشاركة فى أعمال التصحيح.

خامسا :األنشطة الجامعية
ً
( أ ) األنشطة الطالبية
 رائد أسرة المؤرر المصرى الخاصة بقسم التاريخ للعام الدراسى .2116 /2112
 رائد أسرة إشراقة منذ  2111وحتى تاريخه.

 المرشلد األكلاديميى للفرقلة الرابعلة تللاريخ (الشلعبة العاملة -اآلثلار والمصلرية) للعللام
الجامعى .216

 مقرر سيمنار قسم التاريخ()2177-2171()2171-2117

 المرشد األكاديمى للفرقة األولى للعام الجامعى 2172/2171م
(ب) خدمة المجتمع

 عضو لجنة تنمية البيئة وخدمة المجتمع للعام .2111 /2111
 عضو لجنة مكافحة التدخين بالكلية.

 عض للو اللجن للة المش للكلة لتع للديل العي للد الق للومى للبحيل لرة م للن  77س للبتمبر إل للى 37
مارس.

 إلقللاء محاض لرة عللن دور السلليد عمللر مكللرم فللى مقاومللة الحملللة اإلنجليزيللة عل للى
مصر  7111برعاية مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة فى .2111 /6 /26

 إلقاء محاضرة عن دور مصر فى الصلراع العربلى اإلسلرائيلى بمناسلبة ملرور 61

دفاعا علن القضلية الفلسلطينية برعايلة مديريلة الشلباب والرياضلة
عاما من النضال ً
ً
بالبحيرة فى .2117 /6 /22

 إلقل للاء محاض ل لرتين بتل للاريخ  ،2117 /1 /72 ،2بمكتبل للة مبل للارك العامل للة بل للدمنهور
والتى كان يدور محورها فى "حب رشيد" ضمن فعاليات مهرجان القراءة للجميع.

 عضللو اللجنللة المشللكلة بق لرار مللن محللافظ البحي لرة وعنوانهللا (لجنللة المحافظللة علللى
المبانى ذات الطراز المعمارى بمحافظة البحيرة)

 عضو مجلس إدارة مكتبة مصر العامة بدمنهور

 عض ل للو اللجنل ل للة المشل ل للكلة بقل ل لرار محل ل للافظ البحي ل ل لرة لع ل للام  ،2171إلغل ل للادة تل ل للرميم
مخطوطات المحافظة.

 ممثل الكلية بمركز خدمة المجتمع بجامعة دمنهور
(ج) الجمعيات المشارك بها:

 عضو اتحاد المؤرخين العرب.

 عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.
(د) النشاط اإلدارى

 رئيس مجلس قسم التاريخ إعتبا اًر من  2171/1/72وحتى تاريخه.

 أم للين مجل للس قس للم الت للاريخ واآلث للار المصل لرية واإلس للالمية بدورت لله م للن أغس للطس
 -2116يوليو  ،2111و من أغسطس  – 2172يوليو 2173

 عضل للو مجلل للس إدارة وحل للدة ضل للمان الجل للودة .مل للن أكتل للوبر  2111وحتل للى مل للارس
.2171

 رئيس معيار الطالب والخريجين بمشروع .QAAP2

 عضو لجنة إعداد تقرير الدراسة الذاتية للكلية بمشروع .QAAP2
 عضو لجنة التقويم والمتابعة بالكلية بمشروع .QAAP2

 عضو لجنة المكتبة .2171 – 2117 /2111 -2116

 عضو لجنة تنمية المجتمع وخدمة البيئة .2111 -2111

 عضو لجنة العالقات الثقافية بالكلية .2117 -2111

 عضو لجنة شئون التعليم والطالب للعام الجامعى 2171-2117

 عضللو اللجنللة المنبثقللة عللن وحللدة ضللمان الجللودة لمراجعللة أوراق اإلجابللة واألسللئلة
.2171 -2117 /217 -2111

 -7 عضل للو لجنل للة التظلمل للات بالكليل للة لألع ل لوام ،211 -2111 ،2111 -2116
.2117 -2111

 عضو لجنة الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعى 2173-2172
 عضو لجنة التعليم والطالب للعام الجامعى .2172/2171
سادسا :االنتدابات:
ً

انتدبت داخلل جامعلة اإلسلكندرية فلى كليلة التربيلة بمرسلى مطلروح فلى العلام الجلامعى
 2117 /2111لتدريس المقررات التالية.
 -7تاريخ مصر المعاصر

أولى تربية أساسى

 -2تاريخ أوربا الحديث والمعاصر

ثالثة تربية أساسى

 -3تاريخ مصر الحديث

رابعة تربية أساسى

انتدبت للمعهد العالى للسياحة والفنادق بأبو قير باإلسكندرية لتدريس :
تاريخ مصر المعاصر

الفرقة الرابعة

انتدبت للمعهد العالى لإلعالم باإلسكندرية لتدريس :
تاريخ مصر الحديث والمعاصر

الفرقة األولى

سابعاً:المؤلفات بأرقام إيداع مكتبة بستان المعرفة – كفرالدوار – البحيرة
 -7تاريخ مصر الحديث والمعاصر طبعتين 2176/2172

 -2تاريخ العالم العربى الحديث طبعتين 2176/2172

 -3تاريخ الشعوب اإلسالمية فى العصر الحديث .2172
 -1تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر .2173

 -2تاريخ أوربا فى القرنين التاسع عشر والبعشرين .2173

 -6تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربى فى العصر الحديث .2176
 -1تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربى 2176
 -1تاريخ مصر تحت الحكم العثمانى .2171

األستاذ الدكتور:أحمدعبدالعزيز على عيسى
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر
ووكيل كلية اآلداب – جامعة دمنهور
لشئون التعليم والطالب

ملخصات أبحاث الدكتور/أحمد عبدالعزيز على عيسى

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

ووكيل كلية االداب – جامعة دمنهور  -لشئون التعليم والطالب
البحــــث األول :جوانل للب مل للن الحيلللاة االقتصل للادية واالجتماعيلللة للروادسل للة فل للى مصلللر فل للى العصل للر
العثمانى ،مجلة اإلنسانيات ،آداب دمنهور ،جامعة اإلسكندرية ،العدد الرابع والعشرون .2116
ُملخصــه :يعللد الروادسللة جاليللة مهمللة فللى تللاريخ مصللر فللى العصللر العثمللانى خاصللة فللى موانيهللا
كاإلسللكندرية ،ورشلليد ،ودميللاط .وقللد تعللددت جوانللب الحيللاة االقتصللادية لهللم وتمثلللت فللى التجللارة،

أحيانللا – علللى
فتللاجروا فللى األخشللاب والجلللود ،واألقمشللة ،والحريللر ،والكتللان ،والللبن ،وقللد ترتللب –
ً

ذلك النشاط قيام بعض الدعاوى القضائية .كما امتد نشلاطهم االقتصلادى إللى مجلال النقلل البحلرى
بين مصر واستانبول .كما دخلل الروادسلة مجلال القلروض بهلدف تنشليط تجلارتهم ،وتشلغيل رؤوس
األموال بفائدة قلد تلذكر أو ال تلذكر .أملا علن الحيلاة االجتماعيلة فقلد تمثللت فلى اللزواج ،والوصلايا،
والدعاوى القضائية ،عالوة على اقتناء العبيد كمظهر اجتملاعى .ويكشلف هلذا البحلث أن الروادسلة
قللام بيللنهم وبللين المجتمللع المحلليط بهللم عالقللات قويللة .إال أن نشللاطهم بللدأ فللى الضللعف مللع بدايللة
الربع األخير من القرن الثامن عشر.

البحث الثانى :البوسنيون فلى مصلر فلى العصلر العثملانى (7273 -723ه ل7171 -7271 /م)
مجلة المؤرر المصرى ،قسم التاريخ ،آداب القاهرة ،العدد الحادى والثالثون.2111 ،
قويا فى مصر فى العصر العثملانى ملع بدايتله فلى مصلر ،وتمثلل
ُملخصه :كان للبوسنيين
ً
وجودا ً

ذللك الوجلود فلى تلولى بعلض المناصلب اإلداريلة والعسلكرية وممارسلة األنشلطة االقتصلادية ،علالوة

علل للى الحيلللاة االجتماعيلللة ،فملللن ضل للمن المناصلللب اإلداريلللة التل للى تولوهلللا القائمقلللام ،أميلللر الحل للا،
اللللدفتردار ،الروزنلللامجى ،أميلللر الخزنلللة .أملللا المناصلللب العسل للكرية فكلللان أهمهلللا األغلللا ،السل للردار،
الجللوربجى ،بللاش أوده بللاش ،عللالوة علللى انضللمامهم كللأفراد داخللل الفللرق العسللكرية .أمللا نشللاطهم
اال قتصلادى فقللد ظهللر بوضللوح فللى التجللارة ،كتجلارة الحبللوب مثللل األرز والقمللح ،عللالوة علللى الللبن،
والبهلللار والكتلللان ،والنوشل للادر ،باإلضلللافة إلل للى ش ل لراء واسلللتئجار الوكل للاالت والحوانيلللت ،والحواصل للل
(المخللازن) لتوسلليع نشللاطهم التجللارى .وممللا ي لرتبط بالنشللاط االقتصللادى دخللولهم مجللال االلتلزام فللى
مختل ف النواحى ،عالوة على مزاولة بعض الحرف ،كحرفة الج ازرة ،والخياطة ،والنجارة.
أما عن مظاهر الحياة االجتماعية فمنها أوجه العالقات االجتماعية لهم والتى تتمثلل فلى عالقلاتهم
بغيللرهم ،وببعضللهم الللبعض ،ممللا يللدل علللى تللأثرهم وتللأثيرهم فللى المجتمللع المحلليط بهللم .كمللا دخللل
لارز فللى حركللة المجتمعللات اإلسللالمية.
دور بل ًا
البوسللنيون مجللال األوقللاف .تلللك الظللاهرة التللى لعبللت ًا
لار عللى الوقلف ،أو تخصليص ملا يملكونله
وقد شاركوا فى هذا المجلال ،إملا علن طريلق تعييلنهم نظ ًا
أو جزء منه كوقف على أنفسهم وذويهم ،وعتقائهم .وعلى كافة أعمال الخير.

البحـــث الثالـــث  :هزيمللة الحمل للة اإلنجليزي للة ف للى رشلليد  27مح للرم 7222هللل 37 /م للارس 7111م
ضللمن أعمللال نللدوة مركللز تللاريخ مصللر المعاصللر بللدار الكتللب والوثللائق القوميللة فللى  22نللوفمبر
 2111عن "معركة رشيد عام  7111قرنان على مقاومة حملة فريزر .2111 -7111
مهم للا ف للى ت للاريخ مص للر الح للديث ،وه للو حمل للة فري للزر ع للام
ُملخصـــه :يتن للاول ه للذا الموض للوع ح للدثًا ً
 ،7111ودور المقاوم للة الش للعبية ف للى مقاومته للا .وي للدور فل للك ه للذ الموض للوع ف للى ع للدة نق للاط وه للى:
الموق للف ال للدولى ال للذى أدى إلرس للال تل للك الحمل للة عل للى مص للر ،وه للو التق للارب العثم للانى الفرنس للى،
واسللتعانة الدولللة العثمانيللة بفرنسللا فللى المجللال العسللكرى .وموقللف بريطانيللا وروسلليا ال لرافض لللذلك،
فللأرادت أن تللرد علللى ذلللك الموقللف فأرسلللت تلللك الحملللة الحللتالل اإلسللكندرية ،حتللى تت ارجللع الدولللة
اتجاهلا أخلر فتوجهلت الحلتالل رشليد لمنلع اإلملدادات
العثمانية علن موقفهلا .إال أن الحمللة اتخلذت
ً

ع للن اإلس للكندرية ،ولك للن المقاوم للة ف للى رش لليد ،إض للافة لحامي للة المدين للة تمكن للت م للن هزيم للة القل لوات

اإلنجليزية بين قتيل وأسير وجريح فى  27محلرم 7222هلل 37 /ملارس 7111م .فلى الوقلت اللذى

كللان محمللد علللى يطللارد المماليللك فللى الصللعيد ،ولمللا وصللله نبللأ هزيمللة اإلنجليللز فللى رشلليد تحللرك
بقواتلله ،وتمكللن بتعاونلله مللع المقاومللة مللن إلحللاق هزيمللة أخللرى بللاإلنجليز فللى الحمللاد ،بعللدها قللرر
اإلنجليز االنتقام ،ولكلن وصللت األواملر للقلوات االنجليزيلة باالنسلحاب ،فكلان التفلاوض بلين محملد
على واإلنجليز ،وتم جالؤهم عن مصر.

البحـــث الرابـــع  :نشللاط ق ارص للنة مالطللة فللى مين للاء دميللاط (7273 -717هللل7171 -7217 /م)
مجلة الوقائع التاريخيلة ،مركلز البحلوث والد ارسلات التاريخيلة ،جامعلة القلاهرة ،العلدد الحلادى عشلر،
.2117
مهما وهو نشاط قراصنة مالطة فلى مينلاء دميلاط ،واللذى زاد
ملخصه :يتناول هذا البحث
ً
موضوعا ً

بصلورة واضلحة عقلب موقعلله لبلانتو (717هلل7217 /م) ،والتلى هللزم فيهلا األسلطول العثملانى ،وتللم
التركيللز علللى مينللاء دميللاط ألهميتلله االقتصللادية مللع م لوانئ البحللر المتوسللط ،عللالوة علللى ضللعف
وسللائل الللدفاع عنلله ،وقللد أوردت سللجالت محكمللة دميللاط العديللد مللن األمثلللة التللى توضللح نشللاط
هلؤالء الق ارصللنة ،ومللا يعقللب ذللك مللن أسللر للسللفن واألفلراد ،وكيلف اسللتغل الق ارصللنة ذلللك للحصللول
على أكبلر قلدر ملن الفديلة .وكانلت عمليلة االفتلداء تلتم علن طريلق وسلطاء نظيلر عمولله .ثلم ينتقلل
الموضللوع بعللد ذلللك ل ثللار االقتصللادية واالجتماعيللة لحركللات القرصللنة .فقللد أدت إلللى فللض بعللض
الش للركات التجاري للة ،ع للالوة عل للى تأثيره للا عل للى حرك للة التج للارة بمهاجم للة الس للفن .أم للا م للن الناحي للة
االجتماعيل للة فقل للد ترتل للب عليهل للا حل للدوث مشل للكالت بسل للبب تركل للات األسل للرى ،عل للالوة علل للى التفكل للك
االجتمللاعى ه للذا ول للم تقللف إدارة المين للاء ع للاجزة إزاء تلللك التهدي للدات ،فق للد حاولللت ق للدر المس للتطاع
توفير وسائل الدفاع عن الميناء ،ولكن ذلك لم يحل دون إيقاف نشاط القراصنة.

البحــث الخــامس :حجللا التجللارة والتركللات ال لواردة مللن محكمللة سللالنيك لمحكمللة رشلليد فللى العصللر
العثمانى ،مجلة اإلنسانيات ،آداب دمنهور ،جامعة اإلسكندرية ،العدد الحادى والثالثون.2117 ،
ملخصــــة :عرفل للت الم ارسل للالت بل للين محل للاكم الدولل للة العثمانيل للة بل للالحجا أو الكتل للب النقليل للة النتقل للال
مضلمونها ملن محكملة ألخلرى .وتلرتبط تللك الحجللا بمصلريين وغيلر مصلريين يرسللونها ملن مكللان

وجودهم موقعة من قاضى المحكمة المرسل فيهلا الحجلة ملع ذكلر الشلهود اللذين حضلروا تحريرهلا،
لحسم القضايا االقتصادية واالجتماعية .وكان يؤخذ بها فى معظم األحيلان الرتبلاط أحكلام القضلاء
فيه للا بالشل لريعة اإلس للالمية .ويتن للاول البح للث حج للا التج للارة والترك للات الل لواردة م للن محكم للة س للالنيك
لر لتركلز السلالنيكيين برشليد أكثلر ملن اإلسلكندرية ودميلاط،
لمحكملة رشليد فلى العصلر العثملانى نظ ًا
وهللذا الموض للوع قض للائى بالدرج للة األولللى أب للرز ص للورة م للن صللور اجل لراءات القض للاء ب للين س للالنيك

ورش لليد ف للى س للهولة ويس للر ،تل للك اإلجل لراءات س للاهمت ف للى ح للل كثي للر م للن المش للكالت االقتص للادية
واالجتماعيللة ،فالحجللة ال لواردة كانللت محللل اهتمللام وينفللذ مللا فيهللا فللى معظللم األحيللان ،ألن النظللام
رسوخا من األنظمة اإلدارية والسياسية الرتباطه بالشريعة اإلسالمية.
القضائى كان أكثر
ً

البحــــث الســــادس :التراجملللة ف للى مدينلللة اإلسلللكندرية فل للى القل لرنين السلللادس عشلللر والسلللابع عشل للر
الميالديين ،مجلة مصر الحديثة ،دار الكتب والوثائق القومية ،العدد العاشر.2171 ،
ملخصــه :ي لرتبط وجللود التراجمللة بوجللود الجاليللات األجنبيللة كالفرنسللية ،والبنادقللة ،واإلنجليللز وغيللرهم
فل للى مدينلللة اإلسلللكندرية ،وذلل للك بهلللدف تسلللهيل المعلللامالت معهلللم ومل للع فئلللات المجتمل للع المصل للرى
والسلطات الحاكمة فى المدينة على اعتبار أن المتلرجم هلو هملزة الوصلل بلين الحضلارات .ويعلالا
الموضللوع وجللود التراجمللة فللى مدينللة اإلسللكندرية فللى الق لرنين  ،71 ،76وقللد تللم التركيللز علللى تلللك
لر بصللورة واضللحة فللى اإلسللكندرية ،ولكللن ذلللك
الفت لرة ألن النشللاط االقتصللادى لألجانللب كللان مزدهل ًا

النشاط ضعف بصورة واضحة فلى القلرن الثلامن عسلر الضلطراب أوضلاع مصلر السياسلية .وكلان
للتراجمة دور واضح فى تسيير الحركة بين أفلراد الجاليلات والمجتملع المصلرى ،وكيلف سلاهموا فلى

عرض القضايا أمام محكمة إسلكندرية .وملا ملدى عالقلاتهم بلأفراد الجاليلات ملن خلالل المهلام التلى
كانللت تنللاط إللليهم مللن قللبلهم .كمللا يتعللرض الموضللوع للنشللاط االقتصللادى للتراجمللة بفضللل شللغلهم
لتلك الوظيفة ،فقد عمللوا بالتجلارة فلى مختللف السللع ،علالوة عللى دخلولهم مجلال االقلراض لتحقيلق
أرباح أفضل.

البحث السابع :المصالح الفرنسية في ميناء اإلسكندرية في عهد إسماعيل

-2922

2928م  .بحث منشور ضمن المؤتمر الدولى الثالث الذى نظمته كلية األداب والعلوم اإلنسانية
باإلسماعلية ،جامعة قناة السويس ،تحت عنوان (العالقات المصرية الفرنسية عبر العصور) ،
جامعة قناة السويس  73/72أبريل . 2177
ملخصه :لم تكن المصالح الفرنسية في ميناء اإلسكندرية في العصر الحديث وليدة عهد
إسماعيل  ،بل إنها كانت موجودة في العصر العثماني ذات صبغة اقتصادية بالدرجة األولى
خاصة في القرنين السادس عشر والسابع عشر ،ولكنها تراجعت في القرن الثامن عشر
الضطراب أوضاع مصر السياسية بسبب الصراع بين البيوتات المملوكية وهو ما أثر على
مصر عامة واإلسكندرية خاصة  ،ومع مجئ محمد على استمر الوجود الفرنسي في ميناء
اإلسكندرية ،وفى عهد إسماعيل استمرت المصالح الفرنسية فيه بصورة واضحة ومن هنا كان هذا
الموضوع الذي يطرح في اشكالياته أهمية الميناء بالنسبة لفرنسا سياسيًا واقتصاديًا لذا شاركت
بنصيب في تطويره على اعتبار أن هذا الميناء كان محط اهتمام انجلت ار نظ اًر لمصالحها
السياسية واالقتصادية  ،ومن هنا كان وجود فرنسا في ميناء اإلسكندرية تهديدًا النجلت ار ،وال شك
أن مساهمة فرنسا في بعض إصالحات الميناء أدى إلى مشاركتها في إدارته خاصة فى مصلحة
الليمانات والفنارات  ،وخفر السواحل ،وهذا بطبيعة الحال سيساعد فرنسا على أن يكون لها
نصيب في مقدرات الميناء اقتصاديًا.
البحث الثامن  :دور المرأة المصرية فى األوقاف فى العصر العثمانى ،بحث منشور بمؤتمر
إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ،الحصاد (.2172 )77تحت عنوان(المرأة العربية عبر عصور
التاريخ).
ملخصه :يعد الوقف مظه ًار اجتماعيًا مهماً في حياة المجتمعات اإلسالمية في العصر
الحديث  ،ولم يشمل هذا المجال الرجال وحدهم  ،بل ساهمت المرأة بنصيب ملحوظ في هذا
المجال في مصر في العصر ا لعثماني  ،وقد ظهر ذلك بوضوح في سجالت المحاكم الشرعية
كالباب العالي ،والقسمة العربية  ،والصالحية النجمية  ،وسجالت تقارير النظر .ويعالا هذا
البحث عدة اشكاليات تمثلت في ماهية الوقف وأهميته  ،ولماذا كان الوقف أى الهدف منه،
وأنواع الموقوفات من أراضى زراعية  ،وخالية  ،وحوانيت  ،ومساكن  ،وذلك على كافة أوجه

الخير من مساجد  ،و زوايا ،وتكايا  ،وأسبلة  ،والمناسبات الدينية  ،وقرآه القرآن الكريم  ،وأحيانًا
على الحرمين الشريفين وفقرائهما  ،باإلضافة إلى مساهمة هذه الموقوفات في حياة المجتمع
المصري وهل أثرت فيه إيجاباً ،مم ا ساهم ذلك في ارتفاع مكانة المرأة .كما يكشف هذا البحث
عن تفاوت حجم الوقف مما يعطى مؤش ًار عن الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة في ذلك
الوقت .
البحث التاسع :دور مصر فى مواجهة األزمات االقتصادية فى بالد الشام وكريت فى القرن
السابع عشر ،بحث منشور ضمن المؤتمر الدولى الخامس الذى نظمته كلية األداب والعلوم
اإلنسانية باإلسماعلية ،جامعة قناة السويس ،تحت عنوان العرب والترك عبر العصور مارس
2173
ملخصه :يعالا هذا البحث دور مصر في هذا المجال في بالد الشام وكريت ألهميتهما على
اعتبار أن األولى امتداد طبيعي لمصر ،وأمنه ا واستقرارها يؤثر على مصر باإليجاب ،وبالعكس
فنظر لموقعها
ًا
سلبا وبالتالي على الوجود العثماني في منطقة المشرق العربي .أما بالنسبة لكريت
ً

في البحر المتوسط كانت مهمة لطريق التجارة البحرية بالنسبة للدولة العثمانية ،لذا قررت األخيرة

فتحها ،وقد أمدت مصر بالد الشام بما تحتاجه من قمح ،وأرز ،وشعير ،وغير ذلك ،خاصة وقت
األزملات السياسية والطبيعية ،وذلك عللن طريق الثغور المصرية وهى:اإلسكندرية ،ودمياط،
ورشيد ،وذلك من التجار ،ومن شون الغالل األميرية وأهمها شونة غالل بوالق ،وكان كل ذلك
من حساب مالية مصر فى ذلك الوقت.أما كريت فمنذ أن وطأتها أقدام العثمانيين  ،حدثت فيها
بعض األزمات االقتصادية  ،فوجهوا نظرهم إلى مصر للمساهمة فى حل هذه األزمات  .وكانت
مساهمة مصر توجه إما للجند العثمانيين بكريت أو أهالى هذه الجزيرة .بتزويدها بما تحتاجه من
مؤن غذائية ،وبارود ،ومرتبات الجند بها حتى تضمن الدولة العثمانية والئهم.
البحث العاشر :اإليرانيون فى مصر (2382 -2328هـ2928 -2932/م) بحث منشور فى
حولية صادرة عن مركز البحوث والدراسات التاريخية ،كلية اآلداب  ،جامعة القاهرة ،يوليو
.2173

ملخصه :كانت العالقات ما بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية عدائية نظ اًر للخالف
المذهبى بينهما على إعتبار أن الدولة العثمانية كانت حامية للمذهب السنى ،والدولة الصفوية
للمذهب الشيعى ،وكثي ًار ما دارت الحوب بين الدولتين مع مطلع القرن السادس عشر ،وقاست
الدولتان منها ،لدرجة أن هذه الحروب أدت إلنحسار المد اإلسالمى عن أوربا إلنشغال الدولة
العثمانية بها ،وعلى أثر تلك الحرب عقٌدت معاهدات صلح بين الدولتين ،ولكنها لم تكن طويلة
األمد ،ولكن فى الربع األول من القرن التاسع عشر بدأ توافد اإليرانيين على مصر منذ
عام( 7237ه 7123/م) بعقد معاهدة أرضروم والتى سمحت لهم بأن يمارسوا نشاطاً اقتصاديًا
ملحوظًا فى واليات الدولة العثمانية ومنها مصر ،وقد مارسوا نشاطًا تجاريًا فى مختلف السلع
والبضائع ،والعقارات ،عالوة على عملية القروض  ،وما ترتب على ذلك من مشكالت قضائية
كان يتدخل فيها القنصل لحلها ،فى معظم األحيان ،هو وشهبندر التجار اإليرانيين ،وقد ساهم
اإليرانيون بدور واضح فى رسم الخريطة االقتصادية لمصر فترة البحث ،كغيرهم من الفئات
األخرى.
البحث الحادى عشر  :الفساد المالى ألوجاقات مصر فى القرن الثامن عشر دراسة من سجالت
القسمة العسكرية  ،بحث منشور بمجلة مركز بحوث الشرق األوسط ،جامعة عين شمس  ،العدد
الرابع والثالثون  ،الجزء األول  ، ،مارس .2171
ملخصه:يعالا هذ البحث الفساد المالى ألوجاقات مصر فى القرن الثامن عشر ،وهى الفترة
التى ازداد فيها الصراع بين البيوتات المملوكية ،مستغلين ضعف السيطرة العثمانية على مصر
وعلى رأسها الباشا العثمانى الموجود بالقاهرة ،وقد برز ذلك من خالل تركاتهم ،والدعاوى
ترفع ضدهم سواء فى حياتهم ،أو بعد وفاتهم وقد ظهر كل ذلك فى نشاط
القضائية التى كانت ُ

كل من:اإلنكشارية ،والعزب ،والجاويشان ،والجراكسة ،والجنولليان ،والتفنكجيان ،والمتفرقة ،وقد

أثر هذا الفساد على المال الميرى ،والخزينة اإلرسالية ،والتجارة ،والزراعة بالسلب.ونظ ًار لضعف
اإلدارة العثمانية فى مصر فى ذلك الوقت كانت تتم فى الغالب تسوية المشكالت بعد وفاة
صاحب التركة لتسديد ما عليه من دين عن طريق الوصى على التركة ،وكانت األموال تُسدد
للدولة ،واألفراد فى حال إقامة الدعاوى القضائية ،وفى معظم األحيان بعد حصر التركة وبيعها
ال يتبقى للورثة شئ مما يدل على خراب الذمم ألفراد األوجاقات.

البحث الثانى عشر  :النشاط التجارى للقرمانليين فى رشيد(2925 -2222م) بحث مقبول
للنشر ضمن أعما ل المؤتمر الدولى السابع الذى نظمه المركز التونسى العالمى للدراسات
والبحوث والتنمية ،والجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية،
فى الفترة من  73 -77ديسمبر  ،2171بالجمهورية التونسية.
ملخصه :تعتبر التجارة مظه اًر اقتصاديًا مهمًا فى حياة األمم لما تمثله من ركيزة فى بنية

المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ،وقد وجد بمصر فى العصر العثمانى أربعة ثغور ساهمت

فى الحياة االقتصادية بصورة واضحة وهى اإلسكندرية والسويس ودمياط ورشيد ،وقد وجد بهذه

الثغور العديد من الجاليات والتى جذبتهم للعمل فيها ،وفى رشيد وجدت بها أعداد كبيرة من
التوانسة خاصة من صفاقص ،عالوة على أعداد كبيرة من أفراد األسرة القرمانلية التى حكمت
ليبيا ( )7132 -7177وقد مارست هذه الجالية أنشطة اقتصادية واجتماعية ،ومن ضمن
اء داخل رشيد ،ومع غيرها من الثغور مثل اإلسكندرية ودمياط،
األنشطة االقتصادية التجارة ،سو ً
وخارجيًا مثل إستانبول .وقد تاجروا فى العديد من السلع الحيوية مثل األرز والقمح والشعير
والبن والفواكه والكتان وزيت الزيتون(المبارك) والبرسيم  ،واألقمشة واألخشاب ،ولدعم هذه

التجارات قاموا بشراء واستئجار الوكاالت والحوانيت والحواصل (المخازن) والجناين وشوادر
األخشاب ،مع التركيز على الكبير والمهم منهم ،ومن مطالعة وثائق محكمة رشيد الشرعية تبين
إلى حد كبير كيف ساهم القرمانليون بدور ملحوظ فى دعم النشاط التجارى فى رشيد ،بل إنهم

أصبحوا ركيزة مهمة فى ذلك ،لدرجة أن الوثائق كانت تطلق عليهم أعيان التجار ،ودورهم
خارجيًا ال يقل عن دورهم داخليًا خاصة مع إستانبول وقد ترتب على نشاطهم حدوث العديد من

المشكالت والتى كانت تقام بسببها العديد من الدعاوى القضائية ،والتى كانت تحل بأمر من

قاضى محكمة رشيد ،وكانت إدارة ميناء رشيد تحاول تذليل كل العقبات التى كانت تساعدهم
على ممارسة نشاطهم.وقد ساعدهم الثراء التجارى على رصد العديد من األوقاف برشيد على

كافة أوجه الخير ،مثل الفقراء والمساكين ،وطالب العلم برشيد واألزهر ،والحرمين الشريفين.
البحث الثالث عشر  :المكانة االقتصادية واالجتماعية لنقباء األشراف فى مصر خال ل الربع
األول من القرن التاسع عشر "حسن كريت نموذجاً"2322-2322هـ2922-2289/م،

حوليات المؤرر المصرى ،فبراير  ،2172قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة.

ملخصه :كان نقيب األشراف فى مصر يرسل من إستانبول فى بداية العصر العثمانى،
واستمر ذلك حتى نهاية القرن الث امن عشر ،فقد أصبح يتوالها شيخ السجادة البكرية من آل
البكرى فى مصر ،ويعتبر جميع األشراف فيها من أتباعه ،وله أن يمارس عليهم سلطة قضائية،

وكان له نقباء يمثلونه فى األقاليم ،ويمارسون نفس سلطته على األشراف فيها ومن هؤالء السيد
حسن كريت نقيب األشراف فى رشيد ،وال ذى توالها فى فترة تولى السيد عمر مكرم نقابة األشراف

فى مصر.فى الفترة ( 7237 – 7273هل 7176 – 7171 /م) ،فقد ظهر بمستوى ٍ
عال فى

الناحيتين االقتصادية واالجتماعية ،فاقت ما كان يتمتع به نقباء األشراف فى العديد من المدن
المصرية ،بحكم وجودها فى رشيد ،ذلك المكان الذى شهد نشاطاً اقتصاديًا ،تمثل فى نشاط
مينائها ،داخليًا وخارجيًا .وقد مارس حسن كريت نشاطاً اقتصاديًا بار ًاز فى رشيد تمثل فى

الزراعة ،والتجارة ،والصناعة ،ودوره فى حل الدعاوى القضائية ذات الطابع االقتصادى ،عالوة

على حضوره عقود البيع والشراء للعقارات ،وتكوين وفض الشركات التجارية ،كما كان محمد
على يستعين به مع آخرين فى تنفيذ سياسته االقتصادية.أما من الناحية االجتماعية فقد استعان
به محمد على لدعم أركان دولته بإظهار الوالء للدولة العثمانية عن طريق االحتفال بميالد أنجال

السلطان من الذكور ،واالنتصارات التى حقها على الوهابيين باسم الدولة ،عالوة على دعم
القضاة فى رشيد.

البح للث ال اربل للع عش للر  :الحيــــاة االقتصــــادية واالجتماعيــــة للمنســــتيريين فــــى مدينــــة
اإلسكندرية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ،ضمن المؤتمر الدولى السلابع
عشر للدراسات العثمانية ،مؤسسة التميمى ،تونس2176 ،

(بعد األستاذية)

البحللث الخللامس عشللر :أوامــر إب ـراهيم بــك وم ـراد مظه ـراً مــن مظــاهر ضــعف الدولــة
العثمانيــة أواخــر القــرن الثــامن عشــر ،ضللمن المللؤتمر الللدولى الللذى نظملله المجلللس
األعلى للثقافلة بمناسلبة ملرور خمسلمائة علام عللى الوجلود العثملانى فلى الفتلرة ملن21
إلى  27نوفمبر 2171

(بعد األستاذية)

البح للث السل لادس عش للر  :العيـــد القـــومى للبحيـــرة بـــين الوثـــائق والمصـــادر  ،ض للمن
فعالي للات م للؤتمر"البحيرة عب للر العص للور رؤي للة تنموي للة مس للتقبلية" وال للذى نظمت لله كلي للة
اآلداب – جامع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة دمنه ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للور ف ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للى الفتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لرة  72/77أبري ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للل 2171
(بعد األستاذية).

البح للث الس للابع عش للر :قضـــايا المـــرأة والطفـــل فـــى مدينـــة اإلســـكندرية فـــى العصـــر
العثمــانى 2322-832ه2298-2522/م دراســةوثائقية مــن ســجالت المحكمــة
الشــــرعية  ، .ضل للمن المل للؤتمر الل للدولى الثل للامن عشل للر للد ارسل للات العثمانيل للة ،مؤسسل للة
التميمى ،تونس. 2171 ،

(بعد األستاذية)

السيرة الذاتية لالستاذة للدكتوره

فايزة ملوك

جامعة دمنهور
كلية اآلداب
قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية

السيرة الذاتية للدكتورة /فايزة محمد محمد حسن ملوك
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد -كلية اآلداب -جامعة دمنهور

أو ًال :التاريخ العلمى
 -2حاصلة على ليسانس اآلداب من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ،كلية
اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور ،دور مايو  ،2889بتقدير جيد جداً.

 -3حاصلة على تمهيدى ماجستير تاريخ حديث ،من كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع
دمنهور ،دور نوفمبر ،2888بتقدير ممتاز.
 -2حاصلة على درجة الماجستير من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية ،كلية
اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،فرع دمنهور ،تخصص التاريخ الحديث فى موضوع(الجيزة
من الحملة الفرنسية حتى اإلحتالل البريطانى لمصر 2211-2322هـــــ-2289/
2993م) بتقدير ممتاز.
 -4حاصلة على درجة الدكتوراه من قسم التاريخ واآلثار المصرية  ،كلية اآلداب جامعة
اإلسكندرية فرع دمنهور ،تخصص التاريخ الحديث فى موضوع (المصالح البريطانية
فى الموانئ المصرية 2223-2391هـ2824-2922/م) بتقدير مرتبة الشرف
األولى

ثانياً:التاريخ الوظيفى
 -2أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد إعتباراً من  3125/4/34وحتى تاريخه
 -3مدرس التاريخ الحديث والمعاصر إعتباراً من 3119/8/32آداب دمنهور

 -2مدرس مساعد التاريخ الحديث والمعاصر إعتباراً من .3114/2/32آداب دمنهور
 -4معيد التاريخ الحديث والمعاصر إعتباراً من .2888/4/32آداب دمنهور
 -5ثالثاً :األنشطة البحثية

 -2نشاط الساقزيين فى مجال النقل البحرى فى مصر فى القرنين السابع عشر والثامن
عشر الميالديين ،مجلة اإلنسانيات ،آداب دمنهور ،العدد الثالثون ،مارس .3118
 -3دور طائفة القابى قول فى التجارة فى مصر فى القرن السابع عشر ،مجلة المؤرخ
المصرى  ،العدد السادس والثالثون ،يناير  ،3121كلية اآلداب ،جامعة القاهرة
 -2األوقاف المصرية على القدس فى العصر العثمانى ضمن ندوة القدس عبر العصور
الحصاد(  )29ندوة عقدها إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 2422 ،هـ 3121/م.
 -4الصالت السياسية واالقتصادية بين مصر وسالنيك خالل النصف األول من القرن
التاسع عشر من واقع األرشيفين التركى والمصرى ،بحث منشور فى حولية فبراير
 ، 3122التى تصدر عن مركز البحوث والدراسات التاريخية ،كلية اآلداب ،جامعة
القاهرة.
 -5الجالية النمساوية فى اإلسكندرية (2382-2322هـــ2928-2954/م) ،مجلة
بحوث ودراسات الشرق األوسط ،جامعة عين شمس ،العدد  22مارس .3122
 -2موقف اإلدارة العثمانية فى مصر من التسلط االقتصادى ألمراء الحج فى القرن الثامن
عشر دراسة من خالل تركتى على بك قطامش ومحمد بك قيطاس المعروف بقطامش.بحث
مقبول للنشر ضمن فعاليات المؤتمر الدولى الخامس بعنوان( العرب والترك عبر العصور)،
والذى نظمته كلية اآلداب باإلسماعيلية ،جامعة قناة السويس  2-4مارس .3122
 -2طائفة الكوركجيان فى ميناء اإلسكندرية فى العصر العثمانى ،مجلة وقائع

تاريخية

مركز البحوث والدراسات الت اريخية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة  ،عدد يوليو 3124
 -9دور ميناء دمياط فى الدعم االقتصادى للثغور الشامية فى القرنين السابع والثامن
عشر"بياس نموذجاً" ،مجلة بحوث ودراسات الشرق األوسط ،جامعة عين شمس،

سبتمبر ،3124العدد .25

 -8الطوغانجية فى مصر فى القرن السابع عشر ،بحث منشور ضمن موسوعة مصر
والدولة العثمانية ،مركز بحوث ودراسات الشرق األوسط ،جامعة عين شمس ،مارس
3125
دور حصص اإللتزام لألمراء المماليك فى تدعيم تجارة الحاصالت الزراعية فى

-21

مصر فى القرن الثامن عشر ،بحث منشور ضمن موسوعة مصر والدولة العثمانية ،
مركز بحوث ودراسا ت الشرق األوسط ،جامعة عين شمس ،سبتمبر .3125
طائفة الالوند فى ميناء اإلسكندرية فى العصر العثمانى ،ضمن ندوة إتحاد

-22

المؤرخين العرب بالقاهرة.3125/23/2-3 ،
دور تجار ميناء رشيد فى اإلمدادات السلعية إلستانبول فى القرن الثامن

-23

عشر ،مجلة بحوث ودراسات الشرق األوسط  ،جامعة عين شمس ،مارس .3122
مظاهر الرفاهية لألمراء المماليك فى مصر فى العصر العثماني  ،بحث

-22

منشور ضمن اعمال المؤتمر السابع عشر للدراسات العثمانية ،تونس .3122
رؤية صحيفة التايمز البريطانية لثورة أيلول الكردية  ،2822-2822بحث

-24

منشور ضمن أعمال المؤتمر الدولى الذى نظمته جامعة زاخو بكردستان العراق-39 ،
 38مارس .3122

رابعاً :أنشطة علمية
 -2عضو لجنة إعداد موسوعة مصر والدولة العثمانية ،مركز دراسات الشرق األوسط ،جامعة
عين شمس.
خامساً:المؤتمرات والندوات التى شاركت فيها.
 -2فى نصرة المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمى ،ندوة نظمها قسم التاريخ بكلية اآلداب
بدمنهور ،فى  (3121/4/2مشاركة بالحضور)
 -3القدس عبر العصور ،مؤتمر نظمه اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 2422هـــ/
 3121م مشاركة ببحث تحت عنوان (األوقاف المصرية على القدس فى العصر
العثمانى)

 -2إبراهيم باشا ابن محمد على  ،ندوة نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تحت
عنوان (قمم مصرية) فى .3121/2/4ضمن فعاليات مهرجان القراءة للجميع (إلقاء
محاضرة).
 -4المرأة العربية عبر العصور ،مؤتمر نظمه اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة عام
(3122مشاركة بالحضور).
 -5المشاركة فى الندوات والمؤتمرات والموائد المستديرة فى مجال الدراسات التاريخية
التى ينظمها مركز بحوث الشرق األوسط للدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس
 -2محاضرة ضمن برنامج محاضرات تعريفية عن تالل وحفائر وآثار محافظة البحيرة،
بمكتبة مصر العامة بدمنهور ،فى الفترة من.3125/5/23-21
 -2محاضرة عن األمن القومى المصرى فى ضوء التغيرات الراهنة ،وذلك ضمن أعمال
الندوة التى نظمتها جمعية رواد الثقافة بدمنهور ،بالتعاون مع اإلدارة العامة
للجمعيات الثقافية 3125/2/22
 -9محاضرة بعنوان(قناة السويس األهمية السياسية واالستراتيجية) بمناسبة اإلحتفال
بإفتتاح قناة السويس الجديدة3125/9/2 ،
-8محاضرة عن إنجازات حرب أكتوبر ،وذلك ضمن أعمال الندوة التى نظمتها جمعية
رواد الثقافة بدمنهور ،بالتعاون مع اإلدارة العامة للجمعيات الثقافية 3125/21/2
 -21محاضرة بمركز اإلعالم بكفر الدوار التابع للهيئة العامة لإلستعالمات عن مشاريع
مصر القومية وأثرها السياسى واالقتصادى واالجتماعى فى التاريخ الحديث والمعاصر
3122/4/22
 -22ندوة بمناسبة احتفالية ثورة يوليو  2853نظمتها قصر ثقافة البحيرة بالتعاون مع
مكتبة مصر العامة بدمنهور فى .3122/9/2
سادسا:الدورات الحاصلة عليها.
 -2الدورة التدريبية إلعداد المعلم الجامعى من  38نوفمبر إلى  22ديسمبر 3112
والتى نظمتها كلية التربية بدمنهور.
 -3مهارات االتصال الفعال ،ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
( )FLDPمن  22-39مايو  ،3115جامعة اإلسكندرية.

 -2التدريس الفعال ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
( )FLDPمن  8-4يونيو  ،3115جامعة اإلسكندرية.
 -4أخالقيات وآداب المهنة ،ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
( )FLDPمن  33-31يوليو  ،3119جامعة اإلسكندرية.
 -5تقويم التعليم ،ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ()FLDP
من  4-3أغسطس  ،3119جامعة اإلسكندرية.
 -2اإلدارة الجامعية ،ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
( )FLDPمن  22-8أغسطس  ،3119جامعة اإلسكندرية.
 -2أخالقيات البحث العلمى ،ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
( )FLDPمن  32 -28أغسطس  ،3119جامعة اإلسكندرية.
 -9مهارات العرض الفعال ،ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
( )FLDPمن  2-3يناير  ،3122جامعة دمنهور.
 - 21النشر الدولى للبحوث العلمية ،ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات ( )FLDPمن  21-8يناير  ،3122جامعة دمنهور.
-22أساليب البحث العلمى ،ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
( )FLDPمن  25-24يناير  ،3122جامعة دمنهور.
 -23معايير الجودة فى العملية التعليمية ،ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات ( )FLDPمن  22-22يناير  ،3122جامعة دمنهور.
 -22نظام الساعات المعتمدة ،ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات ( )FLDPمن  2-2فبراير  ،3122جامعة دمنهور.
 -24استخدام ملف االنجاز لتقويم أداء الطالب من  2-5يونيو  ،3121كلية العلوم
بدمنهور.
 -25إعداد مشروعات البحوث التنافسية ،ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات ( )FLDPمن  32-35مايور  ،3122جامعة اإلسكندرية
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الرخصة الدولية للكمبيوتر( )ICDLمن مارس إلى يونيو .3125مكتبة

مصر العامة بدمنهور.

سابعاً:الندوات وورش العمل الخاصة بالجودة.
 -2ندوة التقويم الذاتى للكلية فى ضوء معايير الجودة واالعتماد بتاريخ .3118/5/32
 -3ندوة حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر ،بتاريخ .3118/23/21
 -2ندوة التعلم االليكترونى والتعلم التفاعلى ،بتاريخ .3121/2/2
 -4ندوة اإلرشاد األكاديمى بتاريخ .3121/3/33
 -5ورشة توصيف البرامج والمقررات الدراسية بتاريخ .3118/23/2
 -2ورشة إعداد ملف المقرر وجودة العملية التعليمية بتاريخ .3121/4/31
 -2ورشة عرض نتائج التحليل البيئى بتاريخ .3121/4/39
 -9ورشة اإلعداد للزيارة الميدانية بتاريخ .3121/21/39
 -8ورشة عمل عن نتائج التحليل البيئى (نقاط القوة والضعف الفرص والتهديدات) إعداد
ومشاركة بتاريخ .3121/2/33

ثامناً:الرسائل العلمية المشاركة فى اإلشراف عليها.
اسم الباحث

عنوان الرسالة

تاريخ التسجيل

بسنت أحمد درويش

االنفتاح االقتصادى وأثره على

ماجستير 3118/21/29

المجتمع المصرى(دراسة

نُوقشت

تاريخية)2895-2824
نعمة عبدالجليل علوان عطية

الحياة االقتصادية

ماجستير3121/8/38

واالجتماعية فى حى طولون
فى مصر فى العصر
العثمانى(-832
2322هـ)2289-2522/
هيثم جمعة المنشاوى

شون الغالل األميرية ببوالق

ماجستير3124/2/3

ومصر القديمة فى القرنين
السابع عشر والثامن عشر
إيمان بسيونى أبو شهبة

المعونات األوربية واألمريكية

ماجستير3124/9/4

للسودان 2895-2852

شريهان سعيد إبراهيم

سياسة االمبراطورية

ماجستير 3124/9/4

النمساوية تجاه الدولة
العثمانية (-2394
2222هـ2824-2922/م)

سمر صالح زكى منيسى

الملكية العقارية فى

ماجستير 3125

القليوبية(2928-2289م)
ياسمين سعيد محمد بشارة

أثر قوانين التأميم على
االستثمار األجنبى فى
مصر()2824-2822

ماجستير3125

مروة محمد أحمد عبدالرسول

العيون والجواسيس فى نظام

ماجستير3125

حكم محمد على(-2915
)2949
إيمان سالمة حافظ اللبانى

شركة

المقاوالت

المصرية ماجستير3125

وأثرها االقتصادى واالجتماعى
فى مصر 2892-2822
دراسة تاريخية
أحمد رفعت على

الفساد المالى فى عهد فاروق ماجستير3122
2853 2822

جمعة صبحى عطية أبوحميدة المصالح السوفيتية فى إيران دكتوراه 3122
2852-2832

الرسائل التى قمت بمناقشتها
 -2وفاء الضاوى محمد خليفة :رسالة دكتوراه بعنوان (ليبيا والحرب العالمية األولى
وتصاعد الحركة الوطنية ضد االستعمار اإليطالى  )2829-2824جامعة عين
شمس ،كلية البنات ،قسم التاريخ ،أبريل .3125
 -3على محمد على حبيب :رسالة ماجستير بعنوان(التبغ فى اإلمبراطورية العثمانية من
أواخر القرن السادس عشر حتى قيام الحرب العالمية األولى) جامعة اإلسكندرية ،كلية
اآلداب ،قسم التاريخ ،يونيو .3125
 -2محمد رمضان حاجى:رسالة ماجستير بعنوان(السياسة البريطانية فى منطقة الخليج
العربى  ) 2822-2845جامعة اإلسكندرية ،كلية اآلداب ،قسم التاريخ ،مارس
.3122
 -4سارة حافظ شليم:رسالة دكتوراه بعنوان  :تطور الحركة الوطنية فى ،2923-2924
جامعة دمنهور ،كلية اآلداب ،قسم التاريخ ،يوليو .3122

 -5هلبين محمد أحمد:رسالة دكتوراه بعنوان  :موقف المملكة العربية السعودية من حربى
الخليج األولى والثانية  2882-2891م ،جامعة اإلسكندرية ،كلية اآلداب ،قسم
التاريخ ،سبتمبر .3122
 -2سلوى محمد عبدالدايم :رسالة ماجستير بعنوان :الرتب واأللقاب فى مصر فى القرن
التاسع عشر(2983-2915م)  ،كلية اآلداب جامعة طنطا ،مارس .3122
 -2وضحة صحن رفاعى الهضيبان :رسالة ماجستير بعنوان:الحياة االجتماعية فى
الكويت فى عهد الشيخ عبداهلل السالم الصباح ( ، ،)2825-2851كلية اآلداب
جامعة طنطا ،أبريل .3122
 -9أحمد مهدى العطفاوى:رسالة ماجستير بعنوان:فوة فى القرن التاسع عشر"دراسة
تاريخية"كلية اآلداب ،جامعة دمنهور ،أبريل .3122
 -8سلطان

أحمد

سلطان

زيد

الحمادى

:رسالة

دكتوراه

بعنوان  :التغيرات االقتصادية واالجتماعية فى دولة اإلمارات العربية المتحدة قبيل
وعقب الوحدة واالستقالل ،كلية اآلداب –جامعة اإلسكندرية  ،أبريل 3122
-21

رانيا محمود عبدالسالم عامر/رسالة ماجستير بعنوان:الفيوم فى القرن الثامن

عشر دراسة تاريخية ،جامعة دمنهور ،سبتمبر .3122
-22

جهاد عبدالوهاب شلبى نجم حجاج:رسالة ماجستير بعنوان/المنشآت التاريخية

فى القاهرة خالل فترة حكم الخديوى إسماعيل 2928-2922م ،كلية السياحة
والفنادق ،قسم اإلرشاد السياحى ،جامعة المنصورة ،يناير .3129
-23

عصام

محمد

على

النجار:المقاطعة

اللبنانية

إلسرائيل

-2229

 ،2859-2848/2222كلية اللغة العربية بالقاهرة ،جامعة األزهر ،فبراير.3129 ،
-22

محمد عبدالتواب محمد وزيرى:رسالة ماجستير بعنوان/الجامعة العربية ودورها

فى دعم حركات التحرر العربى فى النصف الثانى من القرن العشرين -2845
 ،2821كلية االداب ،جامعة اإلسكندرية ،مارس .3129
-24

عزة عاطف السيد أباظة:رسالة ماجستير بعنوان /التيارات األيدلوجية وموقفها

من الجمهورية األولى  2821-2853دراسة تطبيقية ،كلية االداب ،جامعة طنطا،
مارس .3129
-25

كاترين وجيه جرجس:رسالة ماجستير بعنوان /بريطانيا وحروب نابليون

 ،2925-2911كلية اآلداب ،جامعة عين شمس ،مارس .3129

-22

ايناس محمد مبروك الديب:رسالة ماجستير بعنوان/الحياة الثقافية والفكرية فى

اإلسكندرية فى عهد االحتالل البريطانى  ،2824-2993كلية اآلداب ،جامعة
دمنهور ،مايو .3129
-22

ضياء محمد عباس التميمي:رسالة ماجستير بعنوان/أحوال العراق االجتماعية

وفقاً لكتاب أربعة قرون من تاريخ الحديث للمستر ستيفن همبلى  ،كلية اآلداب،

جامعة طنطا ،يونيو .3129
-29

خالد مصباح الناصرى :رسالة دكتوراه بعنوان/حرب اإلبادة االيطالية فى ليبيا

ابان العهد الفاشى  ،2842-2833كلية اآلداب ،جامعة المنصورة  ،يوليو .3129
-28

رهيل اسماعيل مصطفى:الصالت االقتصادية واالجتماعية بين اإلسكندرية

ورشيد وشمال أفريقيا  ،2993-2915رسال دكتوراه ،أداب عين شمس ،نوفمبر
.3129
-31

عزيزة فكرى فؤاد سيد أحمد مسلم:رسالة ماجستير بعنوان/األوضاع النيابية

والوزارية فى عهد الخديو إسماعيل من عام -2922إلى 2928م  ،كلية اآلداب،
جامعة طنطا ،يناير .3128
تاسعاً:األنشطة التدريسية.
أ( .المرحلة الجامعية األولى)
عنوان المقرر

الفرقة

تاريخ مصر تحت الحكم العثمانى

األولى تاريخ

تاريخ أوربا الحديث

الثانية تاريخ

تاريخ الشعوب اإلسالمية فى العصر الحديث

الثانية تاريخ

تاريخ مصر اإلسالمى والحديث

الثانية – شعبة اآلثار المصرية

تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر

الثالثة تاريخ

التاريخ األمريكى

الثالثة تاريخ

تاريخ أوربا فى القرنين 31/28

الثالثة تاريخ

تاريخ مصر الحديث

الثالثة جغرافيا

تاريخ مصر الحديث والمعاصر

الرابعة تاريخ

نصوص تاريخية

الرابعة تاريخ

العالقات الدولية

الرابعة تاريخ

تاريخ أوربا المعاصر

الثالثة تاريخ

تاريخ الدول اإلسالمية فى العصر الحديث

الثالثة تاريخ

مادة اإلنتساب

الرابعة تاريخ

ب.مرحلة التعليم المفتوح(برنامج الدراسات التاريخية واألثرية)
عنوان المقرر

الفرقة

تاريخ مصر العثمانية

األولى

تاريخ أوربا الحديث

الثانية

تاريخ أوربا المعاصر

الثالثة

ج.مرحلة الدراسات العليا (نظام الساعات المعتمدة)
عنوان المقرر

المرحلة

الوثائق األرشيفية

الماجستير

التاريخ االقتصادى

دكتوراه

التاريخ االجتماعى

دكتوراه

التاريخ الثقافى

دكتوراه

مصادر التاريخ المعاصر

ماجستير

ب -المساهمة فى تطوير المقررات:شاركت من خالل مجلس القسم فى وضع تصور لالئحة
القسم الجديدة  ،فيما يختص بالمرحلة الجامعية األولى.
ج -أعمال اإلمتحانات :المشاركة فى أعمال االمتحانات المختلفة من خالل عضوية ،ورئاسة
الكنتروالت ،والقيام والمشاركة فى أعمال التصحيح.
د -لجان المراجعة:شاركت فى أعوام  ،3123 ، 3122 ،3121فى أعمال المراجعة المنبثقة
عن الجودة.

عاشراً :األنشطة الجامعية.
أ -األنشطة الطالبية.
 -2رائدة أسرة مصر المعاصرة بقسم التاريخ للعام الجامعى .3118-3119
 -3المرشد األكاديمى للفرقة الثانية تاريخ عام 3124
ب -اللجان الفنية.
 -2عضو لجنة المكتبة للعام الجامعى .3122/3121
 -3عضو لجنة العالقات الثقافية للعام الجامعى .3123/3122
 -2عضو لجنة تنمية البيئة وخدمة المجتمع للعام الجامعى .3122/3123
-4عضو لجنة تنمية البيئة وخدمة المجتمع للعام الجامعى .3125/3124

-5عضو لجنة الدراسات العليا للعام الجامعى .3128/3129
ج -خدمة المجتمع
 -2عضو لجنة البيئة وخدمة المجتمع للعام الجامعى  ،3122/3123ومن خالل هذه اللجنة
تقدمت باقتراحين األول:إقامة معرض خيرى على مستوى الجامعة تنظمه كلية اآلداب ،والثانى:
تزويد مكتبة الكلية بماكينات تصوير للطالب بأجر مخفض ،والعائد يخصص لموارد الكلية.
 –3إلقاء محاضرة عن إبراهيم باشا ابن محمد على ضمن الندوة التى كانت تنظمها مديرية
الشباب والرياضة بالبحيرة تحت عنوان (قمم مصرية) فى .3121/2/4
حادى عشر.
الجمعيات المشاركة فيها
 -2عضو إتحاد المؤرخين العرب
 -3عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

ثانى عشر
المشاركة فى أعمال اللجان على مستوى الجامعة أو خارجها
 -2عضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية 3122-3121
 -3عضو الفريق التنفيذى لمشروع إنشاء نظام داخلى للجودة QAAP2
 -2رئيس معيار التعليم والتعلم والتسهيالت المادية فى مشروع QAAP2
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جامعة دمنهور
كلية اآلداب
قسم التاريخ
ملخصات أبحاث الدكتورة/فايزة محمد محمد حسن ملوك
البحث األول
بياناته  :نشاط السـاقزيين فـى مجـال النقـل البحـرى فـى مصـر فـى القـرنين السـابع عشـر والثـامن
عشر الميالديين ،مجلة اإلنسانيات،آداب دمنهور ،جامعة اإلسكندرية،العدد الثالثون .3118،
ملخصه:
مارس الساقزيون نشاطًا ملحوظًا فى مجال النقل البحرى بين مصلر واسلتانبول عللى اللرغم ملن
األخطار التى كانت تواجله حركلة فلى البحلر المتوسلط منهلا تواجلد فرسلان القلديس يوحنلا فلى جزيلرة
مالط للة .وق للد ج للاء دوره للم مم للثالً ف للى ام للتالكهم واس للتأجارهم لوس للائل النقل لل البح للرى المختلف للة،والتى
ساهمت فى تسهيل عملية النقل ،وقد حققوا من وراء ذلك مكاسب مالية علن طريلق حركلة الصلادر
وال لوارد بللين مصللر ،وسللاقز ،واسللتانبول،ونتيجة لللذلك أثبللت السللاقزيون فللى م لوانئ مصللر البحريللة،
وه للى دمياط،ورشيد،واإلسلللكندرية،ونتيجة لهلللذا النشلللاط كون ل لوا رؤوس أم ل لوال اسل للتثمروها فل للى تجل للارة
بع ل للض الس ل لللع ك ل للالغالل بأنواعه ل للا ،واألس ل للماك،عالوة عل ل للى األقمش ل للة،ولتدعيم ه ل للذه التج ل للارة ك ل للانوا
يستأجرون الحواصل(المخازن)،كما مارسوا نشاطاً آخر هو القيلام بعمليلة االقلراض نظيلر فائلدة،وان
صللاحب ذلللك أحيان لاً قي للام الللدعاوى بيللنهم وب للين المقترضللين ،وال شللك أن نش للاطهم هللذا سللاهم ف للى
انعاش الحياة االقتصادية فى مصر خاصة فى موانيها.
البحث الثانى

بياناتــه :دور طائفــة القــابى قــول فــى التجــارة فــى مصــر فــى القــرن الســابع عشــر،مجلة المــؤرخ
المصرى ،قسم التاريخ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة،العدد السادس والثالثون.3121،
ملخصه:
يتناول هذا البحلث أصلل هلذه الطائفلة،ثم نشلاطهم التجلارى فلى المنسلوجات واللبن واألرز والسلكر
والزبيب والعسل األسود والسمن والنشادر والملح والتوابل والدخان واألسلحة والنحاس

والجلود،عالوة على مساهمة البعض منهم فى تجلارة وسلائل النقلل البحلرى سلواء بشلراء السلفن لنقلل
الس ل لللع ،أو تأجيره ل للا لألخ ل ل لرين لتحقي ل للق أعلل ل للى األرباح.يض ل للاف إلل ل للى ه ل للذا دخلهلل للم م ل للن نشل ل للاطهم
العسللكرى،كما دخللل الللبعض مللنهم فللى مجللال االق لراض واالقت لراض لللدعم نشللاطهم التجللارى،ونظ اًر
لوضللعهم االقتصللادى فقللد قللاموا بتعيللين األوصللياء علللى تركللاتهم حللال حياتهم،لمباش لرة أمورهللا بعللد
وف للاتهم ،م للن توزيعه للا عل للى الورث للة  ،وتس للديد ال للديون إن وج للدت ،وق للد أوض للحت ترك للاتهم المكان للة
االقتصللادية المتمي لزة الت للى وصلللوا إليها،ترتللب عل للى ذلللك مكانللة اجتماعي للة فللى المجتمللع المص للرى
بصفة عامة ،والفرق العسكرية بصفة خاصة.
البحث الثالث
بياناتــه :األوقــاف المصــرية علــى القــدس فــى العصــر العثمانى،الحصــاد الثــامن عشــر ضــمن
النــــــدوة التــــــى عقــــــدها اتحــــــاد المــــــؤرخين العــــــرب بالقــــــاهرة تحــــــت عنــــــوان القــــــدس عبــــــر
العصور2422هـ 3121/م
ملخصه

فى البداية تم التعلرض للدخول العثملانيين بلالد الشلام علام  7276عقلب موقعلة ملرج دابلق عللى
يللد السلللطان سللليم األول  ،وخضللوعها هللى والقللدس للسلليادة العثمانيللة ،فللى وقللت أهملللت فيلله مدينللة
القللدس،وتراجعت األوقللاف عليها،وكسداالقتصللاد بهللا،ولكن مللا لبثللت أن تحسللنت أحوالهللا فللى عهللد
الس ل ل لللطان س ل ل للليمان المش ل ل للرع م ل ل للن خ ل ل للالل االص ل ل للالحات الت ل ل للى ق ل ل للام به ل ل للا للمقدس ل ل للات اإلس ل ل للالمية
والمسيحية،عالوة على تجديد وترميم العدي د ملن األسلواق.ثم تطلرق الحلديث بعلد ذللك علن األوقلاف
المصرية عللى القدس،سلواء كانلت أوقلاف بمصلر مرصلودة عليها،وأوقلاف مصلرية موجلودة بالقلدس
ومحيطها.وقد تنوعت ما بين أراضى زراعية،وعقارات،وقلد فاقلت نسلبة الوقلف الخيلرى نسلبة الوقلف
األهل ل للى .وم ل للن المالح ل للظ تن ل للوع الفئ ل للات الواقف ل للة م ل للنهم الس ل للالطين الجراكس ل للة الس ل للابقين ،وبع ل للض
العلماء،واألمراء ،واألشراف،وأفراد الفرق العسكرية ،والتجار،كما تنوعت طرق االنتفاع بالوقف من
شراء،وايجار،واسقاط .......إلخ.ثم جاء الحلديث بعلد ذللك علن إدارة الوقلف واللذى جلاء عللى أرسله
ناظر الوقف،ثم معاونيه،وذلك حرصاً على استمرار الوقف
البحث الرابع
بياناتــه:

الصــالت السياســية واالقتصــادية بــين مصــر وســالنيك خــالل النصــف األول مــن

القرن التاسع عشـر مـن واقـع األرشـيفين التركـى والمصـرى ،بحـث مقبـول للنشـر فـى حوليـة
فبرايـــر ،3122التـــى تصـــدر عـــن مركـــز البحـــوث والدراســـات التاريخية،كليـــة اآلداب،جامعـــة
القاهرة (أساسى).

ملخصه
ساعد موقع سالنيك فى إقامة صالت سياسية واقتصادية مع مصر،فسياسياً ظهر كيف أن
الدولة العثمانية استخدمت موقعها فى مواجهة الحملة الفرنسية على مصر( )7117-7171
عالوة على مواجهة الفوضى التى ألمت بمصر عقب خروج الحملة حتى عام ،7112كما أن
الدولة العثمانية استعانت ب محمد على للقضاء على الفتن التى كانت تحدث بسالنيك،منها تمرد

الجنود األرناؤوط،عالوة على أنها كانت تحصل أحيانًا على المؤن والذخيرة من مصر عن طريق
سالنيك لدعم وجودها فى العديد من المناطق التى كان بها تمرد ضدها ،مثل مقدونيا .أما من
الناحية االقتصادية فقد كان هناك نشاط تجارى ملحوظ بينهما تمثل فى حركة الصادر والوارد من
أخشاب ،وغالل،وأسلحة،عالوة على تجارة وسائل النقل البحرى بين الطرفين،ونتيجة لنشاط
السالنيكيين فى مصر فقد تدخل محمد على أحيانًا للحفاظ على حقوقهم،وعدم المساس
بها،وتكشف تركاتهم التى تم حصرها إلى أى مدى ساهموا فى تنشيط الحياة االقتصادية بمصر
فى تلك الفترة.
البحث الخامس
بياناتـه :الجاليــة النمسـاوية فــى مدينــة اإلسـكندرية(2382-2322هـــــــ )2928-2954/بحــث
منشــور بمجلــة مركــز وبحــوث دراســات الشــرق األوســط ،جامعــة عــين شــمس،العدد  22مــارس
3122

.

ملخصه:
يتعللرض البحللث فللى بدايتلله للوض للع المتميللز التللى حصلللت علي لله الجاليللة النمسللاوية فللى عه للدى
سل للعيد باشل للا،والخديو إس ل للماعيل،ثم قل للدومهم لإلس ل للكندرية لتكل للون مرك ل ل ًاز لنش ل للاطهم،وقد جل للاء مين ل للاء
اإلس ل للكندرية محط ل للة تجاري ل للة مهم ل للة له ل للم بحك ل للم موقع ل لله المتميز.وق ل للد خض ل للع الوج ل للود النمس ل للاوى
باإلسل للكندرية لشل للروط بمقتضل للى اإلتفاقيل للات مل للع الدولل للة العثمانية،وقل للد مل للارس النمسل للاويون نشل للاطا
اقتصللادياً ملحوظ لاً بها،منهللا امللتالك وايجللار العقللارات السللكنية،واالتجار فللى وسللائل النقللل البحللرى
ال علن التجلارة فلى بعلض السللع مثلل المحاصليل
بتكوين شركات أو االتجلار فيهلا بشلكل فردى،فضل ً
الزراعيللة،وا لزيوت المعدنية،واألحماض،والسللبرتو،والجلود ،واألقمشللة .....إلخ.إلللى جانللب االق لراض
واالقتراض،وما صاحب ذلك من مشكالت للمقرض والمقترض ،يضاف إللى هلذا ملا بلدر ملنهم ملن
مشللكالت اجتماعي للة ،كالض للرب والقت للل ،ومخالف للة قل لوانين الص للحة ،وموق للف اإلدارة منه للا،وأثر ذل للك
على المجتمع المحيط بهم.
البحث السادس

بياناته  :موقف اإلدارة العثمانية فى مصر من التسلط االقتصادى ألمراء الحج فـى القـرن الثـامن
عشــر دراســة مــن خــالل تركتــى علــى بــك قطــامش ومحمــد بــك قيطــاس المعــروف بقطامش،بحــث
مقبــول للنشــر ضــمن المــؤتمر الــدولى الخــامس الــذى نظمتــه كليــة اآلداب باإلســماعيلية،جامعة
قناة السويس فى الفترة من  2-4مارس  ،3122تحت عنوان العرب والترك عبر العصور.
ملخصه:
يع للد منص للب أمي للر الح للا م للن أه للم وأخط للر المناص للب ف للى مص للر ف للى العص للر العثم للانى ذات
الطللابعين الروحللى والسياسللى ،وكثي ل اًر مللا دار الص لراع بللين األم لراء الممالي لك لإلسللتحواذ علللى هللذا
المنصب فى فترة ضعف الدولة العثمانية خاصة فى القرن الثلامن عشلر،وقد اسلتغل بعلض األملراء
المماليك هذا المنصب أسوأ استغالل فى السيطرة على جزء ملن مخصصلات الحا،واالقتلراض ملن
كافة الفئات،وعدم دفع المال الميرى المقرر عللى حصلص التزامهم،وعلدم دفلع مرتبلات ملن يعمللون
فى قافلة الحا ،ومن يعملون لديهم ،واستطاعوا عن طريق ذللك تكلوين ثلروات كبيلرة فاقلت ايلرادات
ومصروفات مصر فى بعض سنوات القرن الثلامن عشلر،وبعد وفلاتهم كلان يلتم حصلر تركاتهم،وقلد
فاقللت الللديون صللافى التركة،وعليلله صللدرت األوامللر مللن الللديوان العللالى بتخصلليص صللافى التركللة
لسداد جزء من الدين،وال شك أن ممارسات بعض أمراء الحا أثر عللى ماليلة مصلر وبالتلالى عللى
األملوال المرسلللة إلسللتانبول،وهذا الكللالم ينطبللق علللى شخصلليتين بللارزتين مللن بيللت القطامشللة همللا
على بك قطامش ،ومحمد بك قيطاس المعروف بقطامش
البحث السابع

بياناتــه :دور مينــاء دميــاط فــى الــدعم االقتصــادى للثغــور الشــامية فــى القــرنين الســابع عشــر
والثامن عشر"بياس نموذجـاً" ،مجلـة بحـوث ودراسـات الشـرق األوسـط،العدد الخـامس والثال ثـون
،سبتمبر3124
ملخصـه :يتنللاول أهميلة مينللاء دميلاط بالنسلبة للثغللور الشلامية طبقلاً لسياسلة الدولللة العثمانيلة فللى
نقللل االمللدادات السلللعية إلللى بللالد الشللام بصللفة عامللة و بيللاس بصللفة خاصللة بسللبب االضللطرابات
التللى كانللت تمللر بهللا كنللوع مللن التمللرد علللى الدولللة العثمانيللة وقللد بللذلت األخيلرة المسللاعى لضللمان
وصول هذه االمدادات لبياس،أو من األخيلرة لغيرهلا ملن الثغلور الشلامية خاصلة ملع وجلود ق ارصلنة

مالط للة ال للذين ك للانوا يه للددون ه للذه االم للدادات،عالوة عل للى تهدي للدات بع للض حك للام ال للبالد الش للامية
باالسللتيالء علللى هللذه االمللدادات نكايللة فللى الدولللة العثمانيللة لزعزعللة وجودهللا بها،فضللال عللن سللوء
األحل لوال الجوي للة الت للى كان للت ته للدد تل للك االم للدادات،وكان مص للدرها ع للن طري للق الش للون الس لللطانية
والتجلار ،والتللى كانللت تتللأثر بظللروف مصلر السياسللية واالقتصللادية فللى تلللك الفتلرة،ويالحظ أن تلللك
االمللدادات شللجعت بعللض أهللالى بيللاس علللى المجللئ لللدمياط لممارسللة األنشللطة التجاريللة وبالتللالى
المساهمة من قبلهم فى دعم بياس.

البحث الثامن

بياناتــه :طائفــة الكوركجيــان فــى مينــاء اإلســكندرية فــى العصــر العثمانى،مجلــة وقــائع تاريخيــة
مركز البحوث والدراسات التاريخية،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،عدد يوليو .3124
ملخصــه:

يعللالا هللذا البحلث تعريللف هللذه الطائفللة ،ومهمتهللا كمجللدفين علللى الم اركللب،ثم التنظلليم

اإلدارى لهللا ويللأتى علللى أرسلله شلليخ الطائفللة،ثم المقللدمين ومهللام كللل مللنهم،ثم أفرادها،كمللا يتنللاول
طريقة جمعهم من بعض األقاليم كالبحيرة،والقليوبية،والمنصورة،وبعض نلواحى الصلعيد،عالوة عللى
المتسللحبين مللنهم للعمللل بهللا بسللب تللردى األوضللاع االقتصللادية فللى مصللر التللى دفعللتهم إلللى تللرك
أ ارضللى اإللتلزام للهللروب مللن ظلللم الملتللزمين ،إنهللم هنللا كالمسللتجير بالرمضللاء مللن النار،كمللا كانللت
هنللاك إج لراءات لمعاقبللة الفللارين بسللبب القسللوة فللى المعاملللة وتللأخر الرواتللب فللى بعللض األحيللان
واعادتهم للعمل مرة أخرى،مع تنفيذ العقوبة على من يفر حتى ال يتكرر ذللك ملرة أخلرى بنلاء عللى
أوامللر صللادرة مللن الللديوان العللالى مللن القللاهرة ممللا يللدل علللى مللدى أهميللة هللذا الطائفللة فللى المينللاء.
كملا يتعلرض ألنشللطتهم االقتصلادية خاصللة الشليور والمقلدمين نظل اًر للدخولهم المرتفعللة ،ملن تجللارة
وملكي للة عق للارات تجاري للة وغي للر ذل للك ،م للع مالحظ للة أن أفل لراد الطائف للة الع للاملين عل للى الم ارك للب ل للم
ال عاليللة نظ ل ًار لقلللة دخلهللم  ،عللالوة علللى التعللرض ألهللم المشللكالت االجتماعيللة لهللم
يحقق لوا دخ لو ً
وطريقللة حلهللاعن طريللق الشلليور والمقللدمين بعللد رفعهللا للللديوان العللالى .وكللان لشللدة بللأس ه لؤالء أن
الدولة العثمانية كانت تطلب منهم أعداداً للعمل على سفنها

السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
االسم
الكلية
القسم
الدرجة الوظيفية
النوع
تاريخ الميالد

مكان الميالد

إيمان عبد التواب خالوي حسنين
اآلداب  -بدمنهور
التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية
مدرس تاريخ وحضارة العصور
الوسطي
أنثي
24/ 7 / 1981م

القاهرة

مصرية
الجنسية
ش عمر بن الخطاب من ش عبد السالم الشاذلي – أرض أدمون – دمنهور البحيرة
العنوان الحالي
الحالة االجتماعية متزوجة
البريد اإللكتروني Dr.imankhlawy@gmail.com
الموقع
3311679
تليفون العمل
تليفون المنزل
01142482847
المحمول
الفاكس

اللغات
اللغة
العربية
اإلنجليزية
الفرنسية

مستوي التحدث
ممتاز
جيد جداًً
مقبول

مستوي الكتابة
ممتاز
جيد جداًً
مقبول

مستوي القراءة
ممتاز
جيد جداًً
مقبول

المؤهالت العلمية
اسم الجامعة

اسم المؤهل

دمنهور
االسكندرية

دكتوراه
ماجستير

تاريخ
مجال التخصص
عليه
تاريخ العصور الوسطي 9131
تاريخ العصور الوسطي 9112

الحصول

 حصلللت يلللر او اللات الاللايات المعممل ت رللر لللوا تللا م العصللو الوال ر لل اليللة
اآل اب باإلاكن ة لمرحلة ال امو اه رر تخصص العصو الوا ر بمق ر يام لمماز (
)A-
 حصلت سيادتها على ليسانس اآلداب من قسمم التماريخ واآلثمار المصمرية واإلسمالمية كليمة اآلداب
جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور دور مايو  9119بتقدير عام جيد جداً .


األنش ة
واال ا ة

الم

اية

 .1قمت بم س لوا العصو الوا ر لنذ حصولر يلر ال امو اه لمرحلة
اللياانس وحمر يام 2106 -م
 .2اتولر حاليا ألانة لجلس قام الما م للعام 2106 – 2105م .
 .3قمت بم س لا ت تا م األ وبيي والمماليك ( باللغة اإلنجليز ة ) ضم اطا
لنحة لي ااما  Medastarللمبا ل العلمر والثقارر ل الب البحر الممواط رر العلوم
واألبحاث  ( .لرحلة لاجامير  ،ابممبر 2102م )
 .4قمت بم س لا ت تأثير الحضا ت اإلااللية يلر أو وبا العصو الوا ر
( باللغة اإلنجليز ة ) رر إطا لنحة لي ااما  Medastarللمبا ل العلمر والثقارر
ل الب البحر الممواط رر العلوم واألبحاث  ( .لرحلة لاجامير  ،لا س 2103م ) .
 .5قمت بم س و تي رر الية اآل اب ب لنهو بعنوان " لها ات اامخ ام
الحا اب اآللر رر البحث الما خر "  ،ل لبة الفرقة الثالثة قام الما م واآلثا المصر ة
واإلااللية ( رر يالر 2101 ، 2117م )
 .6يضو رر لجنة إي ا نظام الملفلات والمقلا ر والمحاضلر الخابلة بمشلرو نظلم المقلو م
وااللمحانات الخاص بالجالعة  ،اما أننر اح األيضلا الممثللي لقالم الملا م واآلثلا المصلر ة
واإلااللية بالمشرو 2100م .
 .7يضللو رللر رر للث البحللث العلمللر واألنش ل ة األ للرو رللر لشللرو الجللو ت بكليللة اآل اب
ب لنهو
 .8يضوت رر لجنة المكمبة رر الية اآل اب للعام 2106 – 2105م .

الن وات وو ش العمل
و ش العمل:
1

2

3

4

5

اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة

المؤسسات التعليمية في ضوء معايير الجودة واالعتماد
18 / 5 / 2010م
كلية اآلداب
االستبيان
1 / 6 / 2010
كلية اآلداب
نشر ثقافة الجودة الشاملة
29 / 6 / 2010م
كلية اآلداب
إدارة الجودة الشاملة
17 / 7 / 2010
كلية اآلداب
التقييم الذاتي السنوي للمؤسسة التعليمية

6

7

8

9

التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة

 10اسم الورشة
التاريخ
الجهة

21 / 7 / 2010م
كلية اآلداب
إعداد الخطة التنفيذية
3 / 8 / 2010م
كلية اآلداب
الزيارات الميدانية
13 / 9 / 2010م
كلية اآلداب
إنشاء بنوك األسئلة
21 / 9 / 2010م
االعداد للزيارة الميدانية
28 / 10 / 2010م
كلية اآلداب

نشر ثقارة ت و ر نظم المقو م و االلمحانات " رر الية الممر ض"
7 / 8 / 2010م.
مشروع نظم التقويم واالمتحانات بالجامعة

الندوات:
1

1

2

3

اسم الندوة

في مؤتمر العملة والنقود عبر العصور

التاريخ
الجهة
اسم الندوة
التاريخ
الجهة
اسم الندوة
التاريخ
الجهة
اسم الندوة
التاريخ
الجهة

مارس 9112م
مكتبة االسكندرية
التقويم الذاتي للكلية في ضوء معايير الجودة واالعتماد
23 / 5 / 2009م
كلية اآلداب
التخطيط االستراتيجي في ضوء مؤسسات التعليم العالي
9 / 6 / 2009م
كلية اآلداب
حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر
30 / 12 / 2009م
كلية اآلداب
مممممؤتمر التقريممممب بممممين الشممممعوب عبممممر المنطقممممة األورو متوسممممطية بمكتبممممة
اإلسكندرية .

التاريخ
الجهة

يونيو 9131م
مكتبة االسكندرية

اسم الندوة

" الخدمات الطالبية وتأثيرها علي رفاهية الطالب الثالثاء  28يوليو 2115م "
ضمن مخرجات مشروع ميداول  MEDAWElمن تمبس TEMPUS

التاريخ

28يوليو 9132م

اسم الندوة

4

الجهة
5

اسم الندوة

6

التاريخ
الجهة
اسم الندوة
التاريخ
الجهة

7

اسم الندوة

8

9

جامعة كفر الشيخ
ن وت لامقبل لصر نحو بنا وط – وطنية  -لواطنة
ضم رايليات القارلة الما خية " لكمبة لصر العالة ب لنهو "
األربعاء  2يوليو 9132م
قافلة المقريزي في مكتبة مصر العامة بدمنهور
ن وت أنا واآل ر " الماالح ين المصر ي " ضم رايليات القارلة الما خية

الجهة
اسم الندوة
التاريخ
الجهة
لقاء تليفزيوني
التاريخ
الجهة

ال و ات الم

26اغسطس 9132م األربعاء
ضمن فاعليات قافلة المقريزي " في مدينة رشيد"
ي ال و اإلقليمر لمصر يبر العصو ضم رايليات القارلة الما خية "
لكمبة لصر العالة ب لنهو "
19سبتمبر 9132م
ضمن فاعليات قافلة المقريزي في مكتبة مصر العامة بدمنهور
"حقوق االناان رر لصر يبر العصو "
20ديسمبر 9132م
مركز ثقافة أبو المطامير ضمن فاعليات قافلة المقريزي
عن آليات العمل في قافلة المقريزي والهدف منها
الخميس  32أكتوبر 9132م ضمن فقرات برنامج صباح اون
قناة أون تي في

بية

 1اسم الدورة
التاريخ
 2اسم الدورة
التاريخ
 3اسم الدورة
التاريخ
 4اسم الدورة
التاريخ
 5اسم الدورة
التاريخ
 6اسم الدورة
التاريخ
 7اسم الدورة
التاريخ
 8اسم الدورة
التاريخ
 9اسم الدورة
التاريخ
 10اسم الدورة
التاريخ

تقييم التدريس
4 – 6مارس 9112م
مهارات االتصال الفعال
11 – 13مارس 9112م
التدريس باستخدام التكنولوجيا
1 – 4أبريل 9112م
أساليب البحث العلمي
6 – 9مايو 9112م
مهارات التفكير
13 – 15فبراير 9119م
التدريس الفعال
4 – 3مارس 9119م
الساعات المعتمدة
9 – 11ديسمبر 9119م
أخالقيات البحث العلمي
16 – 18مارس 9131م
نظم االمتحانات وتقويم الطالب
13- 15مارس 9131م
معايير الجودة في العملية التعليمية
18 – 20أبريل 9131م

11
12
13
14

اسم الدورة
التاريخ
اسم الدورة
التاريخ
اسم الدورة
التاريخ

 15اسم الدورة
التاريخ
 16اسم الدورة
 17اسم الدورة
 32اسم الدورة
التاريخ
 32اسم الدورة
التاريخ

االدارة الجامعية
4 – 6مايو 9131م
مهارات العرض الفعال
4 – 5فبراير 9131م
( الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي)ICDL
9ديسمبر 9112م
 ( ICTPمشروع تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام
التكنولوجيا والحاسب اآللي )
 25مارس 9112م
TOT
6 – 9أبر ل 2103م
و ت إ ا ت رر ث بحثى
التعليم المدمج  2 -2 Blended Learningسبتمبر 9132م
وليو 2102م
ايمما البرنالج
وليو 2102

المقاالت واألبحاث المنشورة
 .0وحدة البحر المتوسط بيين المسيلمين وأوروبيا  ,مجلية أرييا األرمينيية  ,عيدد ر يم (  , ) 6السينة
التاسعة  ,يونيو 8116م .
 .2دور مبعوثي البابوية في إنجلترا منذ الفتح النورماني حتي وفاة الملك هنري األول( -1166
1135م )  ، The Role of Papal Legates in Englandتحت الطبع في الكتاب التذكاري
لتأبين االستاذ الدكتور محمود سعيد عمران  ،المحرر أ .د علي أحمد السيد  ،دار كنوز ،
االسكندرية 2116 ،م .
 .3مملكة بيت المقدس االسمية تحت حكم شارل كونت أنجو (1285-1277م 683-675/هـ ) في
الكتاب التذكارى لالستاذ الدكتور على أحمد السي د  ،المحرر أ .د .محمد مؤنس عوض  ،بستان
المعرفة  ،كفر الدوار 2118 ،م
 .4موقف البابا حنا الثامن من تهديدات مسلمي جنوب إيطاليا لروما ( 993 – 923م ) ،بحث ألقي

في مؤتمر المؤرخين العرب 3122م بعنوان " الوطن العربي وواجهة التحديات "  ،تحت الطبع .

 .5العمالت العابرة للحدود في غرب أوروبا في العصر الوسيط العملة اإلسالمية المنقوشة نموذجا  ،بحث
ألقى فى المؤتمر الدولى الحادى عشر حول الحدود والمناطق الحدودية باجة – تونس 31-28
نوفمبر 2118م  ،تحت الطبع .

السيرة الذاتية

البيانات الشخصية
االسم
الكلية
القسم
الدرجة الوظيفية
النوع
تاريخ الميالد

مكان الميالد

إيمان عبد التواب خالوي حسنين
اآلداب  -بدمنهور
التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية
مدرس تاريخ وحضارة العصور
الوسطي
أنثي
24/ 7 / 1981م

القاهرة

مصرية
الجنسية
ش عمر بن الخطاب من ش عبد السالم الشاذلي – أرض أدمون – دمنهور البحيرة
العنوان الحالي
الحالة االجتماعية متزوجة
البريد اإللكتروني Dr.imankhlawy@gmail.com
الموقع
3311679
تليفون العمل
تليفون المنزل
01142482847
المحمول
الفاكس

اللغات
اللغة
العربية
اإلنجليزية
الفرنسية

مستوي التحدث
ممتاز
جيد جداًً
مقبول

مستوي الكتابة
ممتاز
جيد جداًً
مقبول

مستوي القراءة
ممتاز
جيد جداًً
مقبول

المؤهالت العلمية
الحصول

تاريخ
مجال التخصص
اسم المؤهل
اسم الجامعة
عليه
تاريخ العصور الوسطي 9131
دكتوراه
دمنهور
تاريخ العصور الوسطي 9112
ماجستير
االسكندرية
 حصلللت يلللر او اللات الاللايات المعممل ت رللر لللوا تللا م العصللو الوال ر لل اليللة
اآل اب باإلاكن ة لمرحلة ال امو اه رر تخصص العصو الوا ر بمق ر يام لمماز (
)A-
 حصلت سيادتها على ليسانس اآلداب من قسمم التماريخ واآلثمار المصمرية واإلسمالمية كليمة اآلداب

جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور دور مايو  9119بتقدير عام جيد جداً .


األنش ة
واال ا ة

الم

اية

 .9قمت بم س لوا العصو الوا ر لنذ حصولر يلر ال امو اه لمرحلة
اللياانس وحمر يام 2106 -م
اتولر حاليا ألانة لجلس قام الما م للعام 2106 – 2105م .
.11
قمت بم س لا ت تا م األ وبيي والمماليك ( باللغة اإلنجليز ة )
.11
ضم اطا لنحة لي ااما  Medastarللمبا ل العلمر والثقارر ل الب البحر الممواط
رر العلوم واألبحاث  ( .لرحلة لاجامير  ،ابممبر 2102م )
قمت بم س لا ت تأثير الحضا ت اإلااللية يلر أو وبا العصو
.12
( باللغة اإلنجليز ة ) رر إطا لنحة لي ااما  Medastarللمبا ل العلمر
الوا ر
والثقارر ل الب البحر الممواط رر العلوم واألبحاث  ( .لرحلة لاجامير  ،لا س
2103م ) .
 .13قمت بم س و تي رر الية اآل اب ب لنهو بعنوان " لها ات اامخ ام
الحااب اآللر رر البحث الما خر "  ،ل لبة الفرقة الثالثة قام الما م واآلثا المصر ة
واإلااللية ( رر يالر 2101 ، 2117م )
يضو رر لجنة إي ا نظام الملفات والمقا ر والمحاضلر الخابلة بمشلرو نظلم
.14
المقللو م وااللمحانللات الخللاص بالجالعللة  ،امللا أننللر احل األيضللا الممثلللي لقاللم المللا م واآلثللا
المصر ة واإلااللية بالمشرو 2100م .
يضللو رللر رر للث البحللث العلمللر واألنش ل ة األ للرو رللر لشللرو الجللو ت بكليللة
.15
اآل اب ب لنهو
 .16يضوت رر لجنة المكمبة رر الية اآل اب للعام 2106 – 2105م .

الن وات وو ش العمل
و ش العمل:
1

2

3

4

5

6

اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة

المؤسسات التعليمية في ضوء معايير الجودة واالعتماد
18 / 5 / 2010م
كلية اآلداب
االستبيان
1 / 6 / 2010
كلية اآلداب
نشر ثقافة الجودة الشاملة
29 / 6 / 2010م
كلية اآلداب
إدارة الجودة الشاملة
17 / 7 / 2010
كلية اآلداب
التقييم الذاتي السنوي للمؤسسة التعليمية
21 / 7 / 2010م
كلية اآلداب
إعداد الخطة التنفيذية

7

8

9

التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة
اسم الورشة
التاريخ
الجهة

 10اسم الورشة
التاريخ
الجهة

3 / 8 / 2010م
كلية اآلداب
الزيارات الميدانية
13 / 9 / 2010م
كلية اآلداب
إنشاء بنوك األسئلة
21 / 9 / 2010م
االعداد للزيارة الميدانية
28 / 10 / 2010م
كلية اآلداب

نشر ثقارة ت و ر نظم المقو م و االلمحانات " رر الية الممر ض"
7 / 8 / 2010م.
مشروع نظم التقويم واالمتحانات بالجامعة

الندوات:
1

1

2

3

اسم الندوة

في مؤتمر العملة والنقود عبر العصور

التاريخ
الجهة
اسم الندوة
التاريخ
الجهة
اسم الندوة
التاريخ
الجهة
اسم الندوة
التاريخ
الجهة

مارس 9112م
مكتبة االسكندرية
التقويم الذاتي للكلية في ضوء معايير الجودة واالعتماد
23 / 5 / 2009م
كلية اآلداب
التخطيط االستراتيجي في ضوء مؤسسات التعليم العالي
9 / 6 / 2009م
كلية اآلداب
حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر
30 / 12 / 2009م
كلية اآلداب
مممممؤتمر التقريممممب بممممين الشممممعوب عبممممر المنطقممممة األورو متوسممممطية بمكتبممممة
اإلسكندرية .
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مكتبة االسكندرية

اسم الندوة

" الخدمات الطالبية وتأثيرها علي رفاهية الطالب الثالثاء  28يوليو 2115م "
ضمن مخرجات مشروع ميداول  MEDAWElمن تمبس TEMPUS
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اسم الندوة

28يوليو 9132م
جامعة كفر الشيخ
ن وت لامقبل لصر نحو بنا وط – وطنية  -لواطنة
ضم رايليات القارلة الما خية " لكمبة لصر العالة ب لنهو "

التاريخ
الجهة
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األربعاء  2يوليو 9132م
قافلة المقريزي في مكتبة مصر العامة بدمنهور
ن وت أنا واآل ر " الماالح ين المصر ي " ضم رايليات القارلة الما خية
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الجهة
لقاء تليفزيوني
التاريخ
الجهة

ال و ات الم

26اغسطس 9132م األربعاء
ضمن فاعليات قافلة المقريزي " في مدينة رشيد"
ي ال و اإلقليمر لمصر يبر العصو ضم رايليات القارلة الما خية "
لكمبة لصر العالة ب لنهو "
19سبتمبر 9132م
ضمن فاعليات قافلة المقريزي في مكتبة مصر العامة بدمنهور
"حقوق االناان رر لصر يبر العصو "
20ديسمبر 9132م
مركز ثقافة أبو المطامير ضمن فاعليات قافلة المقريزي
عن آليات العمل في قافلة المقريزي والهدف منها
الخميس  32أكتوبر 9132م ضمن فقرات برنامج صباح اون
قناة أون تي في
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التاريخ
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تقييم التدريس
4 – 6مارس 9112م
مهارات االتصال الفعال
11 – 13مارس 9112م
التدريس باستخدام التكنولوجيا
1 – 4أبريل 9112م
أساليب البحث العلمي
6 – 9مايو 9112م
مهارات التفكير
13 – 15فبراير 9119م
التدريس الفعال
4 – 3مارس 9119م
الساعات المعتمدة
9 – 11ديسمبر 9119م
أخالقيات البحث العلمي
16 – 18مارس 9131م
نظم االمتحانات وتقويم الطالب
13- 15مارس 9131م
معايير الجودة في العملية التعليمية
18 – 20أبريل 9131م
االدارة الجامعية
4 – 6مايو 9131م
مهارات العرض الفعال

 13التاريخ
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4 – 5فبراير 9131م
( الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي)ICDL
9ديسمبر 9112م
 ( ICTPمشروع تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام
التكنولوجيا والحاسب اآللي )
 25مارس 9112م
TOT
6 – 9أبر ل 2103م
و ت إ ا ت رر ث بحثى
التعليم المدمج  2 -2 Blended Learningسبتمبر 9132م
وليو 2102م
ايمما البرنالج
وليو 2102

المقاالت واألبحاث المنشورة
 .6وحدة البحر المتوسط بيين المسيلمين وأوروبيا  ,مجلية أرييا األرمينيية  ,عيدد ر يم (  , ) 6السينة
التاسعة  ,يونيو 8116م .
 .7دور مبعوثي البابوية في إنجلترا منذ الفتح النورماني حتي وفاة الملك هنري األول( -1166
1135م )  ، The Role of Papal Legates in Englandتحت الطبع في الكتاب التذكاري
لتأبين االستاذ الدكتور محمود سعيد عمران  ،المحرر أ .د علي أحمد السيد  ،دار كنوز ،
االسكندرية 2116 ،م .
 .8مملكة بيت المقدس االسمية تحت حكم شارل كونت أنجو (1285-1277م 683-675/هـ ) في
الكتاب التذكارى لالستاذ الدكتور على أحمد السي د  ،المحرر أ .د .محمد مؤنس عوض  ،بستان
المعرفة  ،كفر الدوار 2118 ،م
 .9موقف البابا حنا الثامن من تهديدات مسلمي جنوب إيطاليا لروما ( 993 – 923م ) ،بحث ألقي

في مؤتمر المؤرخين العرب 3122م بعنوان " الوطن العربي وواجهة التحديات "  ،تحت الطبع .

 .11العمالت العابرة للحدود في غرب أوروبا في العصر الوسيط العملة اإلسالمية المنقوشة نموذجا  ،بحث
ألقى فى المؤتمر الدولى الحادى عشر حول الحدود والمناطق الحدودية باجة – تونس 31-28
نوفمبر 2118م  ،تحت الطبع .

السيرة الذاتية
دكتور كارم القاضي

السيرة الذاتية
د .كارم علي عبدالجليل القاضي
البيانات الشخصية :
االسم  /كارم علي عبدالجليل القاضي
الوظيفة  /مدرس تخصص التاريخ القديم بكلية اآلداب – جامعة دمنهور
العنوان  /رية أمليط – مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة .
الحالة االجتماعية  :متزوج

تاريخ الميالد 0821 / 1 / 01 :

 تليفون منزل: تليفون محمول10162121221 , : -البريد اإللكتروني:

drkaremalkadi@yahoo.com

المؤهالت العلمية :
 دكتوراه في اآلداب  ،تخصلص التلاريخ القلديم  ،كليلة اآلداب جامعلة دمنهلور بتقلدير مرتبلة
الشرف األولي بتاريخ 2171/1/2
 ماجستير في اآلداب  ،تخصص التاريخ القديم  ،ملن كليلة اآلداب جامعلة اإلسلكندرية فلرع
دمنهور ،بتقدير ممتاز بتاريخ . 2111 /72/71

 تمهيل للدي ماجسل للتير تخصل للص التل للاريخ القل للديم مل للن كليل للة اآلداب جامعل للة اإلسل للكندرية فل للرع
دمنهور عام  2112بتقدير جيد جدا.
 ليس للانس اآلداب م للن كلي للة اآلداب جامع للة اإلس للكندرية ف للرع دمنه للور قس للم الت للاريخ واآلث للار
المصرية واإلسالمية عام  2117بتقدير جيد جدا.

الخبرات الوظيفية :
 ملللدرس بقسلللم التلللاريخ – شل للعبة التلللاريخ القلللديم بكليلللة اآلداب جامعل للة دمنه ل لور بدايل للة مل للن
 2171/6/22حتى اآلن.

 مللدرس مسللاعد بقسللم التللاريخ ل شللعبة التللاريخ القللديم  ،فرعللونى ل بكليللة اآلداب جامعللة
اإلسكندرية فرع دمنهور بداية من  2117/1/21حتى .2171/6/21

 معيللد بقسللم التللاريخ واآلثللار المصلرية واإلسللالمية تخصللص التللاريخ القللديم  ،بكليللة اآلداب
جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور.في الفترة من  2112/1/26حتي . 2117/1/77
العضوية في الجهات المهنية
 عضو إتحاد اآلثاريين العرب.
 عضل ل للو مجلل ل للس قسل ل للم التل ل للاريخ واآلثل ل للار المص ل ل لرية واإلسل ل للالمية خل ل للالل العل ل للام الجل ل للامعي
.2172/2171

 عضو مجلس إدارة وحدة الحاسب اآللي بالكلية خالل العام الجامعي .2171/2176
 عضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة خالل العام الجامعي . 2171 / 2171
 عضو مجلس قسم التاريخ خالل العام الجامعي الحالي . 2177 / 2171
 عضو لجنة المكتبة خالل العام الجامعي .2177/ 2171
 عضللو وحللدة القيللاس والتقللويم خللالل الفص للل الد ارسللي الثللاني مللن العللام الج للامعي 2171
.2177/

 عضو لجنة المراجعة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي .2177/ 2171
المشاركة في الجودة واإلعتماد األكاديمي:
 عضو لجنة الدراسات العليا في إطار مشروع الجودة خالل عام 2117
 عضلو لجنلة البحللث العلملي فلي إطللار مشلروع الجلودة خللالل الفتلرة ملن  2171/2/7حتللى
. 2171/1/31

 عض للو معي للار المص للداقية واألخالقي للات ف للي إط للار مش للروع الج للودة خ للالل الع للام الج للامعي
.2172/2171
 المرشلللد األكلللاديمي لطلبل للة الد ارسلللات العليلللا شل للعبة التلللاريخ القلللديم خل للالل العلللام الجل للامعي
.2172/2171

 رئلليس معيللار التقي لليم المسللتمر للفاعلي للة التعليميللة والتقللويم المؤسس للي إلدارة الجللودة خ للالل
العام الجامعي .2176/2172

 منسلللق وحل للدة ضل للمان الجل للودة بقسل للم التل للاريخ واآلثل للار المص ل لرية واإلسل للالمية خل للالل العل للام
الجامعي 2176/2172

 عضو معيار البحث العلمي خالل العام الجامعي .2171/2176
 منسللق الجللدول الد ارسللي بقسللم التللاريخ خللالل السللنوات الللثالث األخيل لرة – 2172/2171
. 2171 /2176 - 2176/2172

 منسلللق وحل للدة ضل للمان الجل للودة بقسل للم التل للاريخ واآلثل للار المص ل لرية واإلسل للالمية خل للالل العل للام
الجامعي الحالي . 2177/2171
المهام التدريسية
 تدريس المقررات اآلتية خالل العام الجامعي : 3125/3124
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 تدريس المقررات اآلتية خالل العام الجامعي : 3122/3125
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 تدريس المقررات اآلتية خالل العام الجامعي : 3122/3122
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 تدريس المقررات اآلتية خالل العام الجامعي : 3129/3122
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 سيتم تدريس المقررات اآلتية خالل العام الجامعي الحالي : 3128/3129
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األولى

العامة

اإلشراف على الرسائل العلمية:
أوال رسائل الماجستير :

 – 7نهللي محمللد أبللو زه لرة  :الللدور السياسللي للمعبللد منللذ نهايللة الدولللة الحديث للة
وحتى نهاية األسرات باالشتراك مع األستاذ الدكتور عبد المنعم محمد مجاهد.

 – 3إبلراهيم حامللد سلليف الللدين  :اإلللله نبللري فللي الديانللة المصلرية القديمللة د ارسللة
تاريخية تحليلية "  ،باالشتراك مع الدكتور وفدي أبوالنضر.

المؤتمرات والندوات:

 – 7حض للور م للؤتمر تكل لريم األس للتاذ ال للدكتور عب للد الحل لليم ن للور ال للدين بكلي للة اآلداب
جامعة اإلسكندرية .

 – 2حضللور م للؤتمر حماي للة التربللة ف للي المن للاطق الجافللة وش للبه الجاف للة بكلي للة اآلداب
بدمنهور جامعة اإلسكندرية  ،الخميس  1مارس .2111 ،

 – 3ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة الشاملة 2171/6/27

 – 1ورشة عمل عن اإلعداد للزيارة الميدانية 2171/71/21

 – 2حضور ورشة عمل بعنوان كيفية تسجيل اآلثار المصرية بالمعهلد الفرنسلي للد ارسلات الشلرقية

بالقاهرة .21 /77/22

 – 6حضور مؤتمر اآلثاريين العرب  ،السبت  71نوفمبر  2172بالقاهرة.

 – 1المشاركة ببحث في المؤتمر العشرين ل ثاريين العرب نوفمبر  2171بالقاهرة.
الدورات الحاصل عليها :
 دورة  ICTPفي الحاسب اآللي عام  2111وهى تتضمن عدة دورات هى:
 .7المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات

 .2استخدام الحاسب والتعامل مع الملفات
 .3معالجة النصوص WORD

 .1معالجة جداول البيانات EXCEL
 .2العروض التقديمية POWER POINT
 .6قواعد البيانات ACCESS
 .1المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

 .1مقدمة عن حماية وصيانة الحاسوب الشخصي
 التدريس الفعال.
 مهارات االتصال الفعال.
 مهارات العرض الفعال.
 أساليب البحث العلمي.
 أخالقيات البحث العلمي.

 معايير الجودة في العملية التعليمية.
 تنظيم مؤتمرات علمية
 إعداد مشروع بحثي تنافسي
 اجتياز دورة التويفل بتقدير جيد
الشهادات :
 شهادة تقدير من المحافظة للتفوق الدراسي والحصول علي الليسانس.
 شللهادة تقللدير مللن قسللم التللاريخ واآلثللار المص لرية واإلسللالمية ممللثالً فللي أس لرة حطللين عللام
 2117للتفوق الدراسي .

 ش للهادة تقل للدير مل للن قسل للم التل للاريخ واآلثل للار المص ل لرية واإلسل للالمية ممل للثالً فل للي شل للعبة اآلثل للار
المصرية القديمة عام  2117بمناسبة الحصول علي درجة الماجستير في التاريخ القديم.

 شهادة تقدير ملن كليلة اآلداب بلدمنهور علام  2117بمناسلبة الترقيلة إللي ملدرس مسلاعد
في قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية.

 ش للهادة تق للدير م للن قس للم الت للاريخ بكلي للة اآلداب ب للدمنهور ع للام  2171بمناس للبة الحص للول
علي الدكتوراه في التاريخ القديم .
 شهادة تقدير من مجلس الكليلة للمشلاركة فلي أعملال الجلودة خلالل العلام الجلامعي 2171
. 2171 /

