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السيد الدكتور /أمحد مخيس أمحد إمساعيل الفقـى
 -1البيانات الشخصية:
اإلسم :أحمد خميس أحمد إسماعيل الفقى
تاريخ الوالدة1978 -5 -23 :م
مكان الوالدة :مركز كفر الدوار -محافظة البحيرة -
جمهورية مصر العربية
الجنسية :مصرى
العنوان :مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة
رقم الهاتف (جوال):

002 - 01093556646

البريد الإللكترونى:

ahmedkhamis78@yahoo.com

 -2البيانات األكاديمية والمهنية:
(أ) مجال التخصص:
التخصص الرئيسى :التاريخ
التخصص الفرعى :التاريخ الحديث والمعاصر
(ب) المؤهالت العلمية:
 دكتوراه الفلسفة فى اآلداب (فرع التاريخ الحديث والمعاصر) جامعة دمنهور-جمهورية مصر العربية ،بتقدير مرتبة الشرف األولى والتوصية بطبع الرسالة
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وتبادلها مع الجامعات المصرية والعربية واألجنبية ،فى موضوع " :السجون
المصرية ( 1885ـــ 1924م) دراسة تاريخية "  ،عام .2013
 ماجستير فى اآلداب ( فرع التاريخ الحديث والمعاصر ) جامعة اإلسكندرية –جمهورية مصر العربية ،بتقدير ممتاز ،فى موضوع" :الجاليات األجنبية فى
القاهرة فى عهد االحتالل البريطانى 1299ــ 1338هـ 1882 /ــ1922م"،
عام .2008
-

تمهيدى ماجستير (فرع التاريخ الحديث والمعاصر) من كلية اآلداب جامعة
اإلسكندريـة فرع دمنهور ،دور نـوفـمـبـر عام 2000م بتقدير ممتاز.

 ليسانس آداب من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية كلية اآلدابجامعة اإلسكندرية فرع دمنهور ،دور مايو عام 1999م بتقدير تراكمى جيد
جدا ً  ،وترتيب األول على الدفعة خالل سنوات الدراسة األربع.
(ج) الجوائز ودرجات الشرف العلمية:
 شهادة تقدير من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية كلية اآلداب جامعةدمنهور بمناسبة الحصول على الدكتوراه عام .2013
 خطاب شكر وتقدير من السيد الدكتور /المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودةواالعتماد بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور عام 2010م عن
دورى فى العمل بمشروع إنشاء نظام داخلى للجودة بالكلية ( (QAAP2من
خالل معيار الطالب والخريجون.
 الحصول على تهنئة بالتفوق خالل الدراسة الجامعية األولى (مرحلة الليسانس)من رئاسة جمهورية مصر العربية عام .2000
(د) العضوية فى الجهات المهنية:
 عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة عام .2010 -عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة عام .2015
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 -3الخبرات العملية:
(أ) المناصب والرتب األكاديمية:
 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالميةكلية اآلداب جامعة دمنهور من شهر يوليوعام 2013م حتى األن.
 مدرس مساعد التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ واآلثار المصريةواإلسالمية كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور من شهر نوفمبرعام
 2008حتى شهر يونيه عام .2013
 معيد بقسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية (فرع التاريخ الحديثوالمعاصر) كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور من شهر أكتوبر عام
 2000حتى شهر أكتوبر عام .2008
(ب) المناصب والرتب المهنية:
 رئيس لجنة التوعية واإلعالم بوحدة إدارة األزمات والكوارث بكلية اآلدابجامعة دمنهور منذ عام .2013
 عضو مجلس قسم التاريخ خالل العام الجامعى .2015 -2014 عضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية اآلداب جامعة دمنهورمنذ عام .2015
 عضو لجنة وضع تصور الئحة شعبة التاريخ الحديث والمعاصر لمرحلةالليسانس بقسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية كلية اآلداب جامعة
دمنهور ،وكذا الئحة الدراسات العليا وفقا ً لنظام الساعات المعتمدة ( The
.)credit hour system
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 -4الخبرة فى التعليم:
(أ) المقررات التى تم تدريسها
اسم المقرر

الفرقة الدراسية

عدد مرات التدريس

تاريخ مصر العثمانية

األولى (تعليم مفتوح)

1

تاريخ العرب الحديث

األولى (تعليم مفتوح)

1

تاريخ الشعوب اإلسالمية الحديثة

الثانية

2

التاريخ األمريكى

الثالثة

3

تاريخ الشرق األقصى الحديث
والمعاصر
تاريخ أوروبا المعاصر

الثالثة

1

الثالثة (تعليم مفتوح)

1

الثانية (شعبة اآلثار المصرية)
 +الفرقة الثالثة قسم الجغرافيا

3

تاريخ مصر الحديث والمعاصر

(ب) المشاركة فى الجودة واالعتماد األكاديمى:
ساهمت فى أعمال الجودة واالعتماد األكاديمى بكلية اآلداب جامعة دمنهور من
خالل المهام اآلتية:
 المساهمة فى برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد بمؤسسات التعليمالعالى ،محور الفاعلية التعليمية  ،ضمن معيار الطالب والخريجون منذ عام
 2009وحتى عام .2015
 منسق وحدة ضمان الجودة بقسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية للعامالجامعى .2014/2013
 المرشد األكاديمى لطالب الفرقة الثالثة بقسم التاريخ للعام الجامعى.2014/2013
 المرشد األكاديمى لطالب الدراسات العليا فرع التاريخ الحديث والمعاصر (نظامالساعات المعتمدة ) للعام الجامعى .2016/2015 – 2015/2014
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 عضو لجنة البرامج وتطوير نظم االمتحانات إحدى اللجان الفرعية لوحدةضمان الجودة بالكلية منذ عام  2014وحتى تاريخه.
 رئيس معيار الموارد المالية واإلدارية منذ عام  2015وحتى تاريخه.(ج) اإلشراف على الرسائل العلمية:
 -1محمددد صددالد عبددد الهددادى د دديم  ،قسددم التدداريخ واآلثددار المصددرية واإلسددالمية كليددة
اآلداب جامعة دمنهور باالشدترا مدع األسدتاذ الددكتور /صدالد أحمدد هريددى أسدتاذ
التدددداريخ الحددددديث والمعاصددددر ،بعنددددوان " :وزارة الخارجيددددة المصددددرية -1970
1979م"  ،نظام الساعات المعتمدة فصل الربيع .2015
 -2مددروة السدديد صددال ،أمددين ،قسددم التدداريخ واآلثددار المصددرية واإلسددالمية كليددة اآلداب
جامعة دمنهور باالشترا مع األسدتاذ الددكتور /صدالد أحمدد هريددى أسدتاذ التداريخ
الحديث والمعاصر ،بعنوان" :الالجئون العدرب إلدى مصدر  ، "1970-1923نظدام
الساعات المعتمدة فصل الربيع .2015
 -3أحمد مهددى سديد أحمدد العطفداوى ،قسدم التداريخ واآلثدار المصدرية واإلسدالمية كليدة
اآلداب جامعة دمنهور باالشدترا مدع األسدتاذ الددكتور /صدالد أحمدد هريددى أسدتاذ
التاريخ الحديث والمعاصر ،بعنوان" :فوة فى القرن التاسع عشر دراسدة تاريخيدة" ،
نظام الساعات المعتمدة فصل الخريف .2013
 -4فيفددى أحمددد محمددد أحمددد ،قسددم التدداريخ واآلثددار المصددرية واإلسددالمية كليددة اآلداب
جامعة دمنهور باالشترا مع األسدتاذ الددكتور /صدالد أحمدد هريددى أسدتاذ التداريخ
الحديث والمعاصر ،بعنوان" :الجاليدة الروسدية فدى مصدر 1914-1863م"  ،نظدام
الساعات المعتمدة فصل الخريف .2013
 -5رانيددا عبددد السددالم محمددود عددامر ،قسددم التدداريخ واآلثددار المصددرية واإلسددالمية كليددة
اآلداب جامعة دمنهور باالشدترا مدع األسدتاذ الددكتور /صدالد أحمدد هريددى أسدتاذ
التاريخ الحديث والمعاصر ،بعنوان" :الفيوم فى القرن الثامن عشر دراسدة تاريخيدة"
 ،نظام الساعات المعتمدة فصل الخريف .2011
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(هـ) التدريب:
اجتياز عدة دورات تدريبية فى مجال تطوير التعليم الجامعى واالعتماد
األكاديمى بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية وجامعة
دمنهور وهى كاآلتى :
1ـ برنامج "التدريس الفعال" خالل الفترة من 2ــ 7يوليو .2005
 -2برنامج "مهارات االتصال" خالل الفترة من 25ــ 27يوليو.2006
3ــ برنامج "نظام الساعات المعتمدة " خالل الفترة من 15ــ 17يوليو.2007
 - 4برنامج "معايير الجودة فى التدريس " خالل الفترة من 25ــ 27ديسمبر.2007
5ــ برنامج "أساليب البحث العلمى " خالل الفترة من 22ــ 24يناير.2008
 -6برنامج "أخالقيات وآداب المهنة " خالل الفترة من 20ــ 22يوليو.2008
7ــ برنامج "إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث" خالل الفترة من 13-12
ديسمبر.2012
8ــ برنامج "التخطيط االستراتيجى" خالل الفترة من  20-19ديسمبر.2012
9ــ برنامج "أخالقيات البحث العلمى" خالل الفترة من  26-25ديسمبر .2012
10ــ برنامج "مهارات العرض الفعال" خالل الفترة من  3-2يناير .2013
11ــ برنامج "النشر الدولى للبحوث العلمية" خالل الفترة من  10-9يناير.2013
12ــ برنامج "نظم االمتحانات وتقويم الطالب" خالل الفترة من  12-11مارس
.2013
 -13دورة بعنوان "مهارات االتصاالت الشخصية" تحت رعاية المركز الثقافى
األمريكى باإلسكندرية بتاريخ  19ديسمبر 2011م.
 -14دورة تدريبية للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر (.)I C D L
 -15اجتياز " "TOEFL PROGRAMفى اللغة اإلنجليزية بتقدير .GOOD
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 -5البحث العلمى:
(أ) اهتمامات البحث:
تنطلق اهتماماتي البحثية من تخصصي العام والخاص فهى تتمحور حول اآلتى:
 التاريخ السياسى واالقتصادى واإلجتماعى لمصر فى القرنين التاسع عشروالعشرين.
 تاريخ المؤسسات االجتماعية ونزالئها فى العصر الحديث. تاريخ الطوائف والجاليات األجنبية. تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية الحديثة.(هـ) المشاركة فى المؤتمرات اإلقليمية والدولية:
 شاركت فى العديد من الندوات المحلية بمحافظة البحيرة جمهورية مصرالعربية بمناسبة بعض األحداث الوطنية والقومية مثل:
 ندوة بعنوان " قناة السويس الجديدة وأثرها على االقتصاد المصرى فى مركزهيئة االستعالمات بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة شهر يونيه ."2015
 ندوة بعنوان " دور مصر اإلقليمى عبر العصور" فى مكتبة دمنهور العامةبمدينة دمنهور محافظة البحيرة ضمن فاعليات قافلة المقريزى الذى ينظمها
قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة دمنهور شهر سبتمبر .2015
 ندوة بعنوان " ثورة  23يوليو فى الميزان" فى قصر ثقافة كفر الدوار محافظةالبحيرة شهر يوليو .2012
 شاركت فى العديد من الندوات وورش العمل المعنية بتطوير التعليم الجامعىواالعتماد األكاديمى مثل:
 ندددوة عددن التخطدديط االسددتراتيجى فددى ضددوء مؤسسددات التعلدديم العددالى بتدداريخ
.2009/6/9
 نددددددوة عدددددن حقدددددوق الملكيدددددة الفكريدددددة وحقدددددوق التدددددأليف والنشدددددر بتددددداريخ
.2009/12/30
 ندوة عن التعليم اإللكترونى والتعليم التفاعلى بتاريخ .2010/1/6
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 ورشدددة عمدددل خاصدددة ب عدددداد ملدددف المقدددرر وجدددودة العمليدددة التعليميدددة بتددداريخ
.2010/4/20
 ورشددة عمددل حددول المؤسسددات التعليميددة فددى ظددل ثقافددة الجددودة الشدداملة بتدداريخ
.2010/5/18
 ورشة عمل عن الزيارات الميدانية بتاريخ .2010/5/29
 ورشة عمل خاصة بنشر ثقافة الجودة الشاملة بتاريخ .2010/6/29
 ورشة عمل عن إنشاء بنو األسئلة بتاريخ .2010/9/21
 ورشة عمل حول اإلعداد للزيارة الميدانية لفريق متابعة مشروع
( ،(QAAP2يومى  /30 -28أكتوبر .2010
 المشاركة بالحضور فى العديد من المؤتمرات اإلقليمية والدولية التى تنظمهاالجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية فى جمهورية مصر العربية.
(ج) الكتب المنشورة:
 -كتاب بعنوان " فى التاريخ األمريكى الحديث" باالشترا

مع أ.د /صالد أحمد

هريدى ،نشر مكتبة الوادى بدمنهور عام .2016
 كتاب بعنوان " السجون فى مصر الحديثة " تحت الطبع ،مكتبة بستان المعرفة ،كفرالدوار ،محافظة البحيرة.
.....................................................................................
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