السيرة الذاتية
البيانات الشخصية :
االسم  /كارم علي عبد الجليل القاضي
الوظيفة  /مدرس

تخصص التاريخ القديم بكلية اآلداب – جامعة دمنهور

العنوان  /قرية أمليط – مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة .
الحالة االجتماعية  :متزوج
 -تليفون منزل:

تاريخ الميالد 0891 / 4 / 01 :
الرقم القومي :

 تليفون محمول، : -البريد اإللكترونيdrkaremalkadi@yahoo.com :

المؤهالت العلمية :
 ليسانس اآلداب من كلية اآلداب بدمنهور قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية عام
 1002بتقدير جيد جدا.
 ماجستير في اآلداب  ،تخصص التاريخ القديم  ،من كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ،
بتقدير ممتاز بتاريخ . 1001 /21/21

 دكتوراه في اآلداب  ،تخصص التاريخ القديم  ،كلية اآلداب جامعة دمنهور بتقدير مرتبة
الشرف األولي بتاريخ 1024/4/1
الخبرات الوظيفية :
 معيددد بقسددم التدداريخ واآلثددار المصدرية واإلسددالمية تخصددص التدداريخ القددديم  ،بكليددة اآلداب
جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور.في الفترة من  1001/1/12حتي . 1001/4/21
 م دددرس مس دداعد بقس ددم الت دداريخ د شدددعبة الت دداريخ الق ددديم  ،فرع ددونب د بكلي ددة اآلداب جامعد ددة
اإلسكندرية فرع دمنهور بداية من  1001/4/10حتب .1024/2/14

 مددددرس بقسدددم التددداريخ – شد ددعبة التددداريخ القدددديم بكليدددة اآلداب جامعد ددة دمنهد ددور بدايد ددة مد ددن
 1024/2/12حتب اآلن.

النشاط اإلداري:
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 المرشددد األكدداديمي لطددالب الد ارسدداا العليددا مناددام السدداعاا المعتمدددة شددعبة
التاريخ القديم خالل العام الجامعي 1022/1024

 منسق الجودة بقسم التاريخ واآلثار خالل العام الجامعي 1022/1022

 عضو لجنة الدراساا العليا في إطار مشروع الجودة خالل عام 1001

 عضد ددو لجند ددة البحد ددإ العلمد ددي فد ددي إطد ددار مشد ددروع الجد ددودة خد ددالل الفت د درة مد ددن
 1020/1/2حتب . 1020/1/00

 عضد ددو معيد ددار المصد ددداقية واألخالقيد دداا فد ددي إطد ددار مشد ددروع الجد ددودة خد ددالل العد ددام
الجامعي .1022/1024

 رئدديس معيددار التقيدديم المسددتمر للفاعلي ددة التعليميددة والتقددويم الم سسددي وادارة الج ددودة
خالل العام الجامعي 1022/1022

ورش العمل:
 كيفية وضع الخطة اإلستراتيجية آداب دمنهور 1001

 التقويم الذاتي للكلية في ضدو معدايير اتعتمداد والجدودة كليدة اآلداب بددمنهور
1001/1/10

 المشاركة المجتمعية

 مفهوم التخطيط اتستراتيجي 1001 /2/ 1
 التخطيط اتستراتيجي

 التقييم الذاتي للم سسة التعليمية

النشاط العلمي:
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 عضو إتحاد اآلثاريين العرب.

 تدريس المقرراا اآلتية خالل العام الجامعي : 1022/1024
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 تدريس المقررات اآلتية خالل العام الجامعي : 5102/5102
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اإلشراف على رسائل الماجستير:

 – 2اإلشدراف العلمددي علددي رسددالة الماجسددتير للباحثددة نهددي وبددو ز درة

بعن دوان

الدور السياسدي للمعبدد مندذ نهايدة الدولدة الحديثدة وحتدب نهايدة األسدراا باتشدت ار مدع

األستاذ الدكتور عبد المنعم محمد مجا د.
المؤتمرات والندوات:
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 – 2حض ددور مد د تمر تكد دريم األس ددتاذ ال دددكتور عب ددد الحل دديم ن ددور ال دددين بكلي ددة اآلداب
جامعة اإلسكندرية .

 – 1حضددور مد د تمر حماي ددة التربددة ف ددي المن دداطق الجافددة وش ددبب الجاف ددة بكلي ددة اآلداب
بدمنهور جامعة اإلسكندرية  ،الخميس  1مارس 1007. ،

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

الدورات الحاصل عليها :
 دورة  ICTPفي الحاسب اآللي عام  1007و ب تتضمن عدة دوراا ب:
 .2المفا يم األساسية لتكنولوجيا المعلوماا
 .1استخدام الحاسب والتعامل مع الملفاا
 .0معالجة النصوص WORD

 .4معالجة جداول البياناا EXCEL
 .2العروض التقديمية POWER POINT
 .2قواعد البياناا ACCESS

 .7المعلوماا وتكنولوجيا اتتصاتا
 .1مقدمة عن حماية وصيانة الحاسوب الشخصي
 التدريس الفعال.

 مهاراا اتتصال الفعال.
 مهاراا العرض الفعال.
 وساليب البحإ العلمي.

 وخالقياا البحإ العلمي.
 معايير الجودة في العملية التعليمية.
 تنايم م تمراا علمية

 إعداد مشروع بحثي تنافسي
 اجتياز دورة التويفل بتقدير جيد

الشهادات :
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 شهادة تقدير من المحافاة للتفوق الدراسي والحصول علي الليسانس.
ال فددي وس درة حطددين عددام
 شددهادة تقدددير مددن قسددم التدداريخ واآلثددار المص درية واإلسددالمية ممددث ي
 1002للتفوق الدراسي .

 ش ددهادة تقد دددير مد ددن قسد ددم التد دداريخ واآلثد ددار المص د درية واإلسد ددالمية ممد ددثالي فد ددي شد ددعبة اآلثد ددار
المصرية القديمة عام  1001بمناسبة الحصول علي درجة الماجستير في التاريخ القديم.

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

 ش ددهادة تق دددير م ددن قس ددم الت دداريخ بكلي ددة اآلداب ب دددمنهور ع ددام  1024بمناس ددبة الحص ددول
علي الدكتوراه في التاريخ القديم .
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