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 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية :

 / كارم علي عبد الجليل القاضي االسم

 جامعة دمنهور –التاريخ القديم بكلية اآلداب تخصص    مدرس الوظيفة / 

 . محافظة البحيرة –مركز إيتاي البارود  –قرية أمليط  العنوان / 

 0891/  4/  01يخ الميالد :   تار                            الحالة االجتماعية : متزوج 

 الرقم القومي :                                              منزل:  تليفون -

   محمول: ،  تليفون -

    alkadi@yahoo.comdrkarem    :البريد اإللكتروني -

 المؤهالت العلمية :

 ية اآلداب بدمنهور قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية عام ليسانس اآلداب من كل
 جيد جدا.بتقدير  1002

 اإلسكندرية، من كلية اآلداب جامعة  قديمالتاريخ تخصص الاآلداب ،  في ماجستير  ،
 . 1001 /21/21بتقدير ممتاز بتاريخ 

 ور بتقدير مرتبة دكتوراه في اآلداب ، تخصص التاريخ القديم ، كلية اآلداب جامعة دمنه
 1/4/1024الشرف األولي بتاريخ 

 الخبرات الوظيفية :

  بكليددة اآلداب  القددديم ، التدداريخ تخصددص واآلثددار المصددرية واإلسددالمية معيددد بقسددم التدداريخ
 . 21/4/1001حتي  12/1/1001 في الفترة من جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور.

 داب جامعددددة يم ، فرعددددونب د بكليددددة اآلمدددددرس مسدددداعد بقسددددم التدددداريخ د شددددعبة التدددداريخ القددددد
 .14/2/1024حتب  10/4/1001اإلسكندرية فرع دمنهور بداية من 

  شددددعبة التدددداريخ القددددديم بكليددددة اآلداب جامعددددة دمنهددددور بدايددددة مددددن  –مدددددرس بقسددددم التدددداريخ
 حتب اآلن. 12/2/1024

 النشاط اإلداري:

mailto:alkadi@yahoo.com
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  شددعبة  عتمدددة الدراسدداا العليددا مناددام السدداعاا الم لطددالبالمرشددد األكدداديمي
 1024/1022التاريخ القديم خالل العام الجامعي 

 1022/1022خالل العام الجامعي  منسق الجودة بقسم التاريخ واآلثار 
  1001عضو لجنة الدراساا العليا في إطار مشروع الجودة خالل عام  
 عضددددو لجنددددة البحددددإ العلمددددي فددددي إطددددار مشددددروع الجددددودة خددددالل الفتددددرة مددددن 

 .  00/1/1020حتب  2/1/1020

  عضددددو معيدددددار المصدددددداقية واألخالقيددددداا فدددددي إطددددار مشدددددروع الجدددددودة خدددددالل العدددددام
 .1024/1022الجامعي 

  دارة الجدددودة رئددديس معيدددار التقيددديم المسدددتمر للفاعليدددة التعليميدددة والتقدددويم الم سسدددي وا 
  1022/1022خالل العام الجامعي 

 :ورش العمل

  1001آداب دمنهور  اإلستراتيجيةكيفية وضع الخطة 
 تقويم الذاتي للكلية في ضدو  معدايير اتعتمداد والجدودة كليدة اآلداب بددمنهور ال

10/1/1001 
 المشاركة المجتمعية   
  1001 /2/ 1مفهوم التخطيط اتستراتيجي  
 التخطيط اتستراتيجي     
 يم الذاتي للم سسة التعليميةيالتق 

 

 

 

 النشاط العلمي:
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 .عضو إتحاد اآلثاريين العرب 

 1024/1022اآلتية خالل العام الجامعي  تدريس المقرراا : 

 الشعبة الفرقة القسم المادة م
 العامة الرابعة التاريخ حضارة مصر القديمة      2
 اآلثار الثانية التاريخ تاريخ مصر القديم         1
 تعليم مفتوح األولي التاريخ  2تاريخ مصر الفرعوني م 0
 راآلثا الثالثة التاريخ تدريب عملي 4

 اآلثار الرابعة التاريخ تدريب عملي 2

 اآلثار الرابعة التاريخ موضوع خاص في المجتمع 2

 العامة األولي التاريخ مادة اتنتساب 7
 العامة األولي اآلثار اليونانية تاريخ مصر القديم         1

  5102/5102تدريس المقررات اآلتية خالل العام الجامعي : 

 الشعبة الفرقة القسم المادة م
 العامة الرابعة التاريخ حضارة مصر القديمة      2
 اآلثار الثانية التاريخ تاريخ مصر القديم  1
 اآلثار الرابعة التاريخ مادة اتنتساب         0
 تعليم مفتوح األولي التاريخ  2تاريخ مصر الفرعوني م 4
 العامة الرابعة التاريخ حضارة الشرق األدنب 2
 اآلثار الثالثة التاريخ حضارة مصر القديمة 2
 العامة األولي الجغرافيا تاريخ مصر القديم  7
 تعليم مفتوح الثالثة التاريخ تاريخ الفن المصري القديم 1

 اإلشراف على رسائل الماجستير:

بعنددوان     نهددي وبددو ز ددرة     ماجسددتير للباحثددة الاإلشددراف العلمددي علددي رسددالة  – 2
باتشدترا  مدع ياسدي للمعبدد مندذ نهايدة الدولدة الحديثدة وحتدب نهايدة األسدراا الدور الس
 عبد المنعم محمد مجا د.الدكتور  األستاذ

 المؤتمرات والندوات:



 4 

حضدددور مددد تمر تكدددريم األسدددتاذ الددددكتور عبدددد الحلددديم ندددور الددددين بكليدددة اآلداب   – 2
 جامعة اإلسكندرية   . 

نددداطق الجافدددة وشدددبب الجافدددة بكليدددة اآلداب حضدددور مددد تمر حمايدددة التربدددة فدددي الم – 1
 .1007مارس ،  1بدمنهور جامعة اإلسكندرية ، الخميس 

 .بالقا رة 1022نوفمبر  14اآلثاريين العرب ، الثالثا  حضور م تمر  – 0

 :الدورات الحاصل عليها 

  دورةICTP  و ب تتضمن عدة دوراا  ب: 1007عام  في الحاسب اآللي 

 كنولوجيا المعلوماالت المفا يم األساسية .2

 استخدام الحاسب والتعامل مع الملفاا .1

 WORDمعالجة النصوص  .0

 EXCEL  معالجة جداول البياناا  .4

  POWER POINTالعروض التقديمية  .2

  ACCESSقواعد البياناا  .2

 المعلوماا وتكنولوجيا اتتصاتا  .7

 مقدمة عن حماية وصيانة الحاسوب الشخصي .1
 .التدريس الفعال 

  الفعال.مهاراا اتتصال 

 .مهاراا العرض الفعال 

 .وساليب البحإ العلمي 

 .وخالقياا البحإ العلمي 

  الجودة في العملية التعليمية.معايير 

 تنايم م تمراا علمية 

 إعداد مشروع بحثي تنافسي 

 اجتياز دورة التويفل بتقدير جيد 

 

 الشهادات :
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  تقدير من المحافاة للتفوق الدراسي والحصول علي الليسانسشهادة. 

  قسددم التدداريخ واآلثددار المصددرية واإلسددالمية ممددثالي فددي وسددرة حطددين عددام شددهادة تقدددير مددن
 للتفوق الدراسي . 1002

  شددددهادة تقدددددير مددددن قسددددم التدددداريخ واآلثددددار المصددددرية واإلسددددالمية ممددددثالي فددددي شددددعبة اآلثددددار
 ناسبة الحصول علي درجة الماجستير في التاريخ القديم.مب 1001المصرية القديمة عام 

 بمناسدبة  الترقيدة إلدي مددرس مسداعد  1001كليدة اآلداب بددمنهور عدام هادة تقدير مدن ش 
 .في قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية

  بمناسدددبة  الحصدددول   1024كليدددة اآلداب بددددمنهور عدددام قسدددم التددداريخ بشدددهادة تقددددير مدددن
 علي الدكتوراه في التاريخ القديم .


