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 اللغات
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 اإلنجليزية ً  جيد جدا ً  جيد جدا ً  جيد جدا
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 المؤهالت العلمية

 اسم الجامعة اسم المؤهل مجال التخصص تاريخ الحصول عليه

 دمنهور دكتوراه تاريخ العصور الوسطي 3102

 االسكندرية ماجستير تاريخ العصور الوسطي 3112

  حصلت علي كورسات الساعات المعتمدة في مواد تاريخ العصور الوسطي من كليةة اددا 



 (-A )باإلسكندرية لمرحلة الدكتوراه في تخصص العصور الوسطي بتقدير عام ممتاز 

 كليةةة اددا   المصةةرية آلاإلسةةالمية تةةاريخ آلادرةةارعلةةل ليسةةاند اددا  مةةن  سةة  ال اسةةيادت  تحصةةل

 . جيد جدا  بتقدير عام  2002جامعة اإلسكندرية فرع دمن ور دآلر مايو 
  

 ألنشطة التدريسية آلاالداريةا   

 مت بتدريد مواد العصور الوسطي منذ حصولي علي الدكتوراه لمرحلة  .1

 م2002 -الليساند آلحتي عام 

 م .2002 – 2002للعام اتولي حاليا أمانة مجلد  س  التاريخ  .2

 مت بتدريد  مادة تاريخ األيوبيين آلالمماليك  ) باللغة اإلنجليزية ( ضمن اطار  .3

للتبادل العلمي آلالثقافي لطال  البحر المتوسط في العلوم  Medastarمنحة ميداستار  

 م (2002آلاألبحاث . ) مرحلة ماجستير  ، سبتمبر 

        ية علي أآلرآلبا العصور الوسطي  مت بتدريد مادة تأرير الحضارة اإلسالم .4

للتبادل العلمي آلالثقافي لطال   Medastar) باللغة اإلنجليزية ( في إطار منحة ميداستار 

 م ( .2002البحر المتوسط في العلوم آلاألبحاث . ) مرحلة ماجستير ، مارس 

سب  مت بتدريد دآلرتين في كلية اددا  بدمن ور بعنوان " م ارات استخدام الحا .5

ادلي في البحث التاريخي " ، لطلبة الفر ة الثالثة  س  التاريخ آلادرار المصرية آلاإلسالمية  

 م (2000،  2002) في عامي 

عضةةو فةةي لجنةةة إعةةداد نفةةام الملفةةات آلالتقةةارير آلالمحاضةةر الخاتةةة بمشةةرآلع نفةة  التقةةوي   .6

التةةاريخ آلادرةةار المصةةرية  آلاالمتحانةات الخةةاا بالجامعةةة ، كمةةا أننةةي احةةد األعضةاق الممثلةةين لقسةة 

 م . 2000آلاإلسالمية بالمشرآلع  

 عضو في فريق البحث العلمي آلاألنشطة األخرى في مشرآلع الجودة بكلية اددا  بدمن ور  .7

 م .2002 – 2002عضوة في لجنة المكتبة في كلية اددا  للعام  .8

 

 الندآلات آلآلرش العمل

 : آلرش العمل

 1 اسم الورشة معايير الجودة واالعتمادالمؤسسات التعليمية في ضوء 

 التاريخ م2010 / 5 / 18
 

 الجهة كلية اآلداب

 2 اسم الورشة االستبيان

 التاريخ 2010 / 6 / 1
 

 الجهة كلية اآلداب

 3 اسم الورشة نشر ثقافة الجودة الشاملة

 التاريخ م2010 / 6 / 29
 

 الجهة كلية اآلداب

 4 اسم الورشة إدارة الجودة الشاملة

  التاريخ 2010 / 7 / 17

  الجهة كلية اآلداب

 5 اسم الورشة التقييم الذاتي السنوي للمؤسسة التعليمية

  التاريخ م2010 / 7 / 21

  الجهة كلية اآلداب

 6 اسم الورشة إعداد الخطة التنفيذية



  التاريخ م2010 / 8 / 3

  الجهة كلية اآلداب

 7 اسم الورشة الزيارات الميدانية

  التاريخ م2010 / 9 / 13

  الجهة كلية اآلداب

 8 اسم الورشة إنشاء بنوك األسئلة

  التاريخ م2010 / 9 / 21

  الجهة 

 9 اسم الورشة االعداد للزيارة الميدانية

  التاريخ م2010 / 10 / 28

 كلية اآلداب

 
  الجهة

 10 اسم الورشة " في كلية التمريضنشر رقافة تطوير نف  التقوي  آل االمتحانات " 

  التاريخ . م2010 / 8 / 7

 مشروع نظم التقويم واالمتحانات بالجامعة

 
  الجهة

 : الندوات

 1 اسم الندوة   في مؤتمر العملة آلالنقود عبر العصور  

  التاريخ م3112مارس 

  الجهة مكتبة االسكندرية

 1 اسم الندوة الجودة واالعتمادالتقويم الذاتي للكلية في ضوء معايير 

  التاريخ م2009 / 5 / 23

  الجهة كلية اآلداب

 2 اسم الندوة التخطيط االستراتيجي في ضوء مؤسسات التعليم العالي

  التاريخ م2009 / 6 / 9

  الجهة كلية اآلداب

 3 اسم الندوة حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر

  التاريخ م2009 / 12 / 30

  الجهة كلية اآلداب

مةةةةؤتمر التقريةةةةب بةةةةين الشةةةةعو  عبةةةةر المنطقةةةةة األآلرآل متوسةةةةطية ، بمكتبةةةةة 

 اإلسكندرية .

 
  اسم الندوة

  التاريخ م3101يونيو 

  الجهة مكتبة االسكندرية

 م  "2115يوليو  28" الخدمات الطالبية وتأثيرها علي رفاهية الطالب الثالثاء 

 TEMPUS من تمبس  MEDAWEl ميداولضمن مخرجات مشروع 
 4 اسم الندوة

  التاريخ م3102يوليو  28

  الجهة جامعة كفر الشيخ

 مواطنة -آلطنية   –ندآلة مستقبل مصر نحو بناق آلطن  

 ضمن فاعليات القافلة التاريخية " مكتبة مصر العامة بدمن ور "
 5 اسم الندوة

  التاريخ م3102يوليو  2األربعاء 



   الجهة المقريزي في مكتبة مصر العامة بدمنهورقافلة 

 6 اسم الندوة ندآلة أنا آلادخر " التسامح عند المصريين " ضمن فاعليات القافلة التاريخية

  التاريخ م   األربعاء3102اغسطس  26

  الجهة " ضمن فاعليات قافلة المقريزي " في مدينة رشيد

ضمن فاعليات القافلة التاريخية " عن الدآلر اإل ليمي لمصر عبر العصور 

 " مكتبة مصر العامة بدمن ور
 7 اسم الندوة

   م3102سبتمبر  19

  الجهة ضمن فاعليات قافلة المقريزي  في مكتبة مصر العامة بدمنهور

 8 اسم الندوة "حقوق االنسان في مصر عبر العصور "

  التاريخ م3102ديسمبر  20

  الجهة ضمن فاعليات قافلة المقريزيمركز ثقافة أبو المطامير 

 9 لقاء تليفزيوني  عن آليات العمل في قافلة المقريزي والهدف منها

  التاريخ م ضمن فقرات برنامج صباح اون3102أكتوبر  02الخميس 

  الجهة قناة أون تي في

 

 الدآلرات التدريبية

 1 اسم الدورة تقييم التدريس

  التاريخ م3112مارس  6 – 4

 2 اسم الدورة مهارات االتصال الفعال

  التاريخ م3112مارس  13 – 11

 3 اسم الدورة التدريس باستخدام التكنولوجيا

  التاريخ م3112أبريل  4 – 1

 4 اسم الدورة أساليب البحث العلمي

  التاريخ م3112مايو  9 – 6

 5 اسم الدورة مهارات التفكير

  التاريخ م3112فبراير  15 – 13

 6 اسم الدورة التدريس الفعال

  التاريخ م3112مارس  3 – 4

 7 اسم الدورة الساعات المعتمدة

  التاريخ م3112ديسمبر  11 – 9

 8 اسم الدورة أخالقيات البحث العلمي

  التاريخ م3101مارس  18 – 16

 9 اسم الدورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب

  التاريخ  م3101مارس  15 -13

 10 اسم الدورة معايير الجودة في العملية التعليمية

  التاريخ م3101أبريل  20 – 18

 11 اسم الدورة االدارة الجامعية

  التاريخ م3101مايو  6 – 4

 12 اسم الدورة مهارات العرض الفعال

 13 التاريخ   م3102فبراير  5 – 4



  اسم الدورة ICDL( الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )     

 14 التاريخ م3112ديسمبر  9

  ICTP مشروع تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام (
 التكنولوجيا والحاسب اآللي ( 

 15 اسم الدورة

  التاريخ م3112مارس  25 

TOT 16 اسم الدورة 

   م2002أبريل  9 – 6

 17 اسم الدورة دآلرة إدارة فريق بحثل

 02 اسم الدورة م3102سبتمبر  Blended Learning  2- 2التعليم المدمج 

  التاريخ م2002يوليو 

 02 اسم الدورة اعتماد البرنامج

  التاريخ 2002يوليو 
 

 المقاالت واألبحاث المنشورة 
(   الوددنة  6مجلددة  ريددر األرمينيددة   عددد  ر دد     وحدددة البحددر الم ويددا بددين الموددلمين و وروبددا   .1

 م .2116ال ايعة   يونيو 

م 1135 -1166  وفاة الملك هنري األولح ي منذ الف ح النورماني ل را  ور مبعوثي البابوية في إنج .2

) The Role of Papal Legates in England  تحت الطبع في الك اب ال ذكاري ل أبين  

االي اذ الدك ور محمو  يعيد عمران   المحرر  .   علي  حمد الويد    ار كنوز   االيكندرية   

 م .2116

هـ ( في 683-675م /1285-1277مملكة بيت المقدس االيمية تحت حك  شارل كونت  نجو   .3

د   المحرر  .  . محمد مؤنس عوض   بو ان الك اب ال ذكارى لالي اذ الدك ور على  حمد الوي

 م2118المعرفة   كفر الدوار   

  بحث  لقي في (م 228 – 278) مو ر البابا حنا الثامن من تهديدات مولمي جنوب إيطاليا لروما  .4

 .   تحت الطبع " ربي وواجهة ال حديات الوطن الع" م بعنوان 8107مؤتمر المؤرخين العرب 

  بحث  لقى  العملة اإليالمية المنقوشة نموذجا للحدو  في غرب  وروبا في العصر الويياالعمالت العابرة  .5

نوفمبر  31-28تونس  –فى المؤتمر الدولى الحا ى عشر حول الحدو  والمناطق الحدو ية باجة 

 م   تحت الطبع .2118

 

 
 

 


