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 :الشهادات العلمية -ب
م 0553جامعة اإلسكندرية)وسيط( أغسطس  –كلية اآلداب  –دكتوراه في اآلداب من قسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية  -0

 بتقدير مرتبة الشرف األولى.
جامعة  –كلية اآلداب  - من قسم التاريخ و اآلثار المصرية واإلسالمية العصور الوسطي،، تخصص تاريخ ماجستير في اآلداب -0

 م بتقدير ممتاز. 0500اإلسكندرية، يوليو 
م 0500)شعبة عامة( يونيو  جامعة اإلسكندرية –ليسانس في اآلداب من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية كلية اآلداب  -0

 بتقدير جيد.
 
 :رج العلمي والوظيفيالتد -ج
 حتى حينه. 0106 - 0-0استاذ متفرغ بقسم التاريخ بالكلية من  -0
 . 0106 – 0 – 00و حتى  0101 – 01-6قائم بعمل عميد الكلية من  -0
حتى السن القانوني  0103-00-05، و من  0103-00-00حتى  0100-00-05شئون التعليم و الطالب لفترتين : من وكيل  -0

00-0-0106 . 
 .0101إلى يناير  0103 مجلس قسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية من أول يوليو  رئيس -3
 .0100من يوليو إلى أكتوبر  يل الدراسات العليا و البحوثوك -1
 أكتوبر حتى م وامتد عمله رئيسا لقسم التاريخ واالثار 0115 -0 – 00في  بقسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالميةاستاذ  -6

0100. 
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 حتى جامعة اإلسكندرية )فرع دمنهور( –كلية اآلداب  –قام بعمل رئيس قسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية  م 0111يوليو  -1
01 – 0 – 0115. 
جامعة اإلسكندرية )فرع  –كلية اآلداب  –الترقية إلى أستاذ مساعد بقسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية  تتم م 0111مايو  -6

 دمنهور(.
جامعة اإلسكندرية  –كلية اآلداب  –مدرس بقسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية  م 0111حتى مايو  0553من أكتوبر  -0

 وسطى.تخصص عصور  –)فرع دمنهور( 
 جامعة اإلسكندرية ) فرع دمنهور( –تم النقل مدرسًا مساعدًا إلى كلية اآلداب  م 0553أكتوبر  –من فبراير  -0
جامعة القاهرة ) فرع الخرطوم(، تخللتها بعثة لجمع المادة  –مدرس مساعد بقسم التاريخ بكلية اآلداب  م0553 – 0505من سنة  -5

 نصف.العلمية من بريطانيا لمدة عام و 
 .مدرس بوزارة التربية و التعليم ) إعدادي و ثانوي ( م0505 – 0500من  سنة  -01
 
  الخبرات اإلدارية والقيادية -د

 .0106عضو مشارك فى لجنة وضع الئحة الدراسات العليا قسم التاريخ كلية اآلداب جامعة كفر الشيخ  -0
 .0106 - 0101الئحة آداب المنوفية عضو مشارك فى لجنة فصل قسم اآلثار عن قسم التاريخ فى  -0
 .0106 - 0101عضو لجنة قطاع كليات اآلداب بالمجلس األعلى للجامعات  -0
وأيضا واضع  ستة أقسام علمية جديدة ةمتضمن على رأس فريق عمل المتطورة ةواضع الئحة الكلية الجديد -3

 ئحة التعليم المفتوح للكلية.ال
 .0106اللوائح بالجامعة حتى رئيس لجنة اللوائح بالكلية وعضو لجنة  -1
 .0106يوليو  00حتى  0100ديسمبر  0تولي وكالة الكلية لشؤون التعليم والطالب منذ  -6
 . 0100عضو لجنة تطوير الئحة مكتبة دمنهور )مبارك( العامة  -0
 بلوغ حتى 0101/0100عضو مجلس تأديب الطالب فى األمتحانات بداية من الفصل الدراسي الثاني  -0

 نية.السن القانو 
تولي اإلشراف على سيمنار قسم التاريخ العلمي )ديوان التاريخ( وحلقاته الثمانية في كل عام دراسي بدايةً   -5

، ومن ثم اإلشراف على نشاطّي : إلقاء األبحاث والندوات العلمية ، ومناقشة خطط  0115من أكتوبر 
 الماجستير والدكتوراة لطالب الدراسات العليا.

 . 0115حتى  0110العليا من  عضو لجنة الدراسات -01
حتى  0111تولي رئاسة مجلس قسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية بآداب دمنهور من يوليو  -00

 ، و ما يترتب عليه من أنشطة إدارية و علمية و اجتماعية و ثقافية متعددة.0100
 م .0100، و  م 0110 – 0555م، و من 0550 – 0550مقرر لجنة المكتبات بالكلية  -00
 بالكلية. م0110 -0555ريادة اسرة المكتبة  تولى -00
 م.0550 – 0550ريادة أسرة المستقبل  تولى -03
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 – 0553رئيس لجنة تزويد مكتبة الكلية بكتب المكتبة المركزية بجامعة اإلسكندرية ضمن عملية تطويرها  -01
 م.  0551

م بصفتي أقدم  0556-0553مدرسا و اآلثار المصرية و اإلسالمية حينما كنت  اإلشراف علي قسم التاريخ -06
 عضو هيئة التدريس في القسم آنذاك.

 
 الدورات القيادية -ه

 م. 0553من كلية التربية، جامعة اإلسكندرية، مارس  ،إعداد المعلم الجامعي "" الحصول على دورة  -0
 م. 0113في مكتبة طه حسين، مكتبة اإلسكندرية عام  ،الحصول علي دورة في الحاسب اآللي )برنامج إبصار الناطق( -0
سكندرية ضمن المشروع الذي ينظمه مركز جامعة اإل ،الحصول علي ثمانية دورات في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -0

 لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات، و هي: 
 م 03/00/0113إلى  00من      L3اتخاذ القرار و حل المشكالت  -
 م 00/0/0111إلى  05من       P3إدارة الوقت و ضغوط العمل  -
 م 00/0/0111إلى  06من         L5الجوانب المالية بالجامعات  -
 م 00/3/0111إلى  5من       L4الجوانب القانونية بالجامعات  -
 م 0111/ 00/3إلى  00من                  P2المهارات اإلدارية  -
 م 01/6/0111إلى  00من          P4اب المهنة أخالقيات و آد -
   0110/مايو /  03الي  00من               R5ادارة البحث العلمي  -
 0110/ يونيو /  0الي  1من                   T 5تقييم التدريس   -

  
 الحصول على إفادة من وحدة ضمان الجودة بالكلية بالمشاركة في كافة نشاطات الجودة وأعمالها من خالل :  - 3     

 بصفتي عضًوا في معيار الدراسات العليا. QAAP2مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة  -
 .0115/0101حضور ست ندوات خاصة بالجودة في عامّي  -
 . 0115/0101بالجودة في عامّي  حضور أربعة عشرة ورشة عمل خاصة -

 
 
 أهم األنشطة اإلدارية والتدريسية -و

إلسالمية " لطالب الفرقة الثالثة، كلية التربية بجامعة السادات تاريخ النظم و الحضارة اموضوعات في وضع كتاب بعنوان "  -0
0100. 

 –المشاركة بوضع فصول ثالثة في كتاب " تاريخ مصر منذ أقدم العصور حتى الفتح العربي " لتدريسه لطالب الفرقة األولى  -0
 .0100 بالكلية قسم الجغرافيا

 حتى حينه. 0106االنتداب إلى كلية التربية )جامعة السادات( لتدريس بعض المواد من  -0
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م ، )ماجستير ودكتوراه( في فرعي التاريخ الحديث والقديم بنظام الساعات 0101من  فتح الدراسة لطالب الدراسات العليا بداية ً  -3
 المعتمدة بالقسم.

اإلشراف على الكورسات التي تقدمها : السيدة " إيمان الخالوي " المدرس المساعد للطالب في مواد العصور الوسطى ومتابعة  -1
 (.0110/0101التواصل معهم إلكترونًيا ، )

 م.(.0111يضم ثالثة من أبحاثي تحت عنوان :"بحوث فى تاريخ العصور الوسطي "، )دمنهور،إصدار كتاب  -6
على طالب دبلوم التربية الخاصة، كلية التربية،  جامعة للفئات الخاصة إلقاء محاضرتين في تكنولوجيا التعليم  -0

 .0113/0111و  0110/0113في العامين الدراسيين  ،اإلسكندرية )فرع دمنهور(
بحوثه في دورية اإلنسانيات،  ونشر، بآداب دمنهوراإلشراف على المشروع البحثي لقسم التاريخ و اآلثار تولي  -0

عبر العصور " مع المشاركة و عالقاته بجيرانه  م.، تحت عنوان: " إقليم غرب الدلتا 0110، عام 03عدد خاص رقم 
  ببحث فيه.

 فضال عن التسجيل ر فرع العصور الوسطي،تمهيدي ماجستيتولي فتح باب الدراسة أمام طالب الدراسات العليا  -5
 لدرجتي الماجستير و الدكتوراه في فرعى التاريخ الوسيط و اإلسالمي، بقسم التاريخ منذ العام الدراسي 

 حتى حينه. م 0110/  0111
ت بالباحة، عام كلية التربية للبنا ،اإلعارة إلي المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لتعليم البنات -01

 م. 0550/0555
، إعداد كتاب دراسي تحت عنوان: " نصوص تاريخية بلغة أجنبية )إسالمي( "، مقرر علي الفرقة الثالثة بقسم التاريخ بالكلية -00

 م. 0550
 م. 0553/0551االنتداب للتدريس بكلية التربية فرع دمنهور للعام الدراسي  -00
 
 التكريمات و الجوائز -ز
محمد مؤنس .د. ، تحرير ا" دراسات في تاريخ العصور الوسطى"  بعنوانتكريمي لألستاذ الدكتور علي أحمد السيد  كتاب -0

 . 0100 عرفة ، كفر الدوارمعالء رجب النحاس ، بستان الو د.عوض ، 
 م . 0101شهادة تقديرية للجهود المبذولة في االرتقاء بمشروع الجودة بالكلية  -0
م.(، في موضوع: "األوقاف علي القدس  0111هـ/  0306لجائزة عبد المجيد شومان العالمية للقدس، الدورة الثانية عام )الترشيح    -0

 و اكنافها"، )الترشيح من قبل المؤسسة مانحة الجائزة(.
 .م0110 العلم عيد في اإلسكندرية لجامعة السنوي العيد بمناسبة التقديرية الجامعة شهادة على الحصول  -3
 الثاني الدولي المؤتمر فعاليات في االشتراك بمناسبة العربية بيروت جامعة – اآلداب كلية من المتميز العلمي للعطاء تقديرية شهادة -1
 .م 0110 ،"المتوسط عبر الغربية و العربية الحضارتين حوار" 
 .م0111 عام العلمي للتشجيع اإلسكندرية جامعة جائزة على الحصول -6
ثالثة كؤوس للتفوق في األنشطة االجتماعية و -01.م 0551 عام بالكلية االجتماعي النشاط في األول المركز على الحصول -0

 م.0551 – 0553الثقافية على مستوى كلية اآلداب و على مستوى فرع دمنهور عامي 
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جامعة اإلسكندرية  –الدكتوراه من كلية اآلداب شهادة تقديرية للعطاء العلمي المتميز و الحصول على مرتبة الشرف األولى في  -0
 م. 0553

 
 
 
 
 :النتاج العلمى -ح

:  الكتب  أوًلا
 منشورة  -1

 م 0000 -0155رسالة الدكتوراه، وعنوانها: الخليل في عصر الحروب الصليبية ) -
نشرت في كتاب م،  0553جامعة اإلسكندرية،  –هـ(، إشراف: أ.د. محمود سعيد عمران، كلية اآلداب  100 – 350/

هـ(، دار  100 – 350م. / 0000 -0155تحت عنوان: الخليل و الحرم اإلبراهيمي في عصر الحروب الصليبية )
  م. 0550،القاهرة الفكر العربي،

هـ.( )كتاب( نشر: دار المعرفة  000م./ 0000مشاهدات أودوريك دو بورد نون الفرنسيسكاني في الصين )توفي  -
 م 0556، الجامعية، اإلسكندرية

م. " دراسة 560صفحة من العالقات الدبلوماسية األلمانية البيزنطية، سفارة ليوتبراند أسقف كرمونا إلي القسطنطينية عام  -
 م.  0111تاريخية نقدية "، نشر الدار المصرية للنشر، اإلسكندرية، 

اليهود في شرق البحر المتوسط فى القرن الخامس عشر الميالدى ، القاهرة : عين للدراسات والبحوث االنسانية  -
 م.  0116واالجتماعية، 

 م .    0100في تاريخ أوروبا العصور الوسطى ، بستان المعرفة ،   -
 م .   0103في تاريخ الحروب الصليبية ، بستان المعرفة ، الطبعة األولى ،  -
 م. 0101حضارة أوروبا العصور الوسطى ، بستان المعرفة ، في  -
 م.0106تاريخ أوروبا بين انهيار امبراطوريتين : الرومانية و الكارولنجية، بستان المعرفة ،  -
 م.0106مصادر تاريخ أوروبا و عالقاتها الدولية في العصور الوسطى، بستان المعرفة ،  -
 م.0100يط، بستان المعرفة تاريخ أوروبا الدبلوماسي في العصر الوس -

 
 

 تحت النشر -2
رسالة الماجستير، وعنوانها: إمارة الجليل تحت حكم الالتين، و دورها السياسي في الصراع الصليبي اإلسالمي في منطقة  -

 –هـ.(، إشراف: أ.د. محمود سعيد عمران، كلية اآلداب 135 – 350م. /  0013-0155الشرق األدنى اإلسالمي )
 م 0500رية، جامعة اإلسكند

 تبشير( –حرب  –المشروع الصليبي )فكر  -
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 .من أدب الرحلة األوروبية فى العصور الوسطى -
 . (م 0111 عام إلى 511) عام من ألوربا السياسى التاريخ -
 
 
 
 

 :ثانيا: البحوث العلمية
 محلية -1

نقدية، بحث منشور في: هـ( دراسة  تاريخية  010-013م/  001-060رحلة برنارد الحكيم إلي مصر و فلسطين عام ) -
 م. 0551أغسطس  –العدد الثاني و العشرون  –مجلة بحوث كلية اآلداب، جامعة المنوفية 

 100 – 350م/ 0000 -0155أهم التطورات في أبنية القدس الدينية منذ الغزو الصليبي حتى استرداد المسلمين لها ) -
جامعة اإلسكندرية )فرع دمنهور(، العدد  –صدرها كلية اآلداب هـ(، دراسة تاريخية، بحث منشور في دورية  اإلنسانيات، ت

م )عرض و دراسة و 0005وثيقة عهد البابا ألكسندر الثالث لرئيس دير جبل صهيون في القدس عام  -م.  0550األول 
 م. 0555تحليل(، بحث نشر: مركز الدراسات البردية و النقوش بجامعة عين شمس، 

م بحث القي في  مؤتمر:"حوار الحضارتين  0050 -0151لحروب الصليبية في الشرق أدب الرحلة مصدرا لتاريخ ا -
 م.0110، قاعة جمال عبد الناصر، جامعة بيروت العربية، “العربية واألوربية 

 0300إقليم غرب الدلتا في أعين الرحالة األوربيين أواخر العصور الوسطى )دراسة تاريخية على رحلة جوس فان غستال  -
أبحاث المشروع البحثي لقسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية، آداب دمنهور، الذي يحتل العدد الرابع عشر  م(، أحد

 م. و قد شرفت على إصداره ضمن المشروع البحثي لقسم التاريخ.  0110من دورية اإلنسانيات التي تصدرها الكلية لعام 
هـ، و نتائجه، بحث ألقى فى: الندوة الحادية عشر التحاد  166م/ 0001استرداد صالح الدين أيلة من الصليبين  -

م، و تم تضمينه في: كتاب تكريم األستاذ الدكتور محمود  0110المؤرخين العرب: "البحر األحمر عبر العصور " عام 
ن إصدارات م(، ومنشور ضم 0113سعيد عمران )دراسات في تاريخ العصور الوسطي( ، )اإلسكندرية :المعرفة الجامعية،

 م. 0113لعام  10(، العدد 05مجلة كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية، إصدار رقم )
-350م/  0000 -0155وليم أوف نيوبره مؤرخا للحروب الصليبية في الشرق من سقوط القدس إلى الفتح اإلسالمي )  -

 - 0110رة، العدد الثمانون لسنة ه(، )دراسة تاريخية نقدية(، منشور في: مجلة المجمع العلمي المصري، القاه 100
 م. 0113

 151 - 101م./  0053 -0005دور ليوبولد الخامس دوق أوستريا )النمسا( في الحملة الصليبية الثالثة و تداعياتها ) -
لعام  00هـ.(، بحث منشور في: دورية اإلنسانيات التي تصدرها كلية اآلداب بدمنهور، )إصدار خاص(، ملحق بالعدد 

 م. 0111لعام  00 أعيد نشره في العدد التاليم. و  0111
( التبشيرية فى الصين  وتاسيسة مطرانية بكين الكاثوليكية John of monte Corvinoجهود جون أف مونت كورفينو ) -

جامعة االسكندرية العدد  –م(.بحث منشور في دورية االنسانيات الصادرة عن كلية اآلداب دمنهور  0000- 0053)
 .0110نوفمبر –رين الخامس والعش
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 . 0110بحث منشور في مجلة كلية اآلداب جامعة االسكندرية لعام  )قراءة نقدية( م 510خطاب يهودى من صقلية عام  -
م.( )دراسة تاريخية  0011-0010)  (Foulques de Villaretالمشروع الصليبي لمقدم اإلسبتارية فولك دوفيالرية ) -

 05-00والتحديات الخارجية عبر العصور" عقد بكلية اآلداب  جامعة القاهرة    نقدية( بحث ألقى فى مؤتمر: " العرب
 م(  0110أبريل )

"همفرى الرابع ودوره فى تاريخ الحركة  الصليبية": بحث ألقى فى مؤتمر تطوير الدراسات التاريخية الذى عقد بقسم التاريخ  -
لمؤرخ المصري التي تصدرها الكلية عدد يوليو بحث منشور في مجلة ا 0110مارس 00 - 06آداب القاهرة، من  –

0110 . 
م." بحث منشور بدورية االنسانيات الصادرة عن 0050 – 0003فكرة التحالف مع اوروبا عند أرغون، خان مغول فارس  -

 .0110، أكتوبر داب  بدمنهور جامعة االسكندرية كلية اآل
هـ( " ،  056 – 050م /  0351 – 0300عوبديا البرتينوري )" يهود القدس أواخر العصر المملوكي في ضوء خطابات  -

 . 0101لعام  00بحث ألقى في ندوة اتحاد المؤرخين العرب وموضوعها )القدس عبر العصور التاريخية( حصاد 
التاريخ االقتصادي لمنطقة البحر الميت فى القرن الثاني عشر الميالدى. بحث منشور في : بحوث في تاريخ العصور  -

إعداد : أ.د. محمد مؤنس عوض، أ.د. علي أحمد محمد ‘ طى في تأبين العالم الراحل أ.د. محمود سعيد عمران الوس
  م.0106، مكتبة بستان المعرفة ، السيد 

السادس الهجري، بحث ألقي   -إشكالية حدود دمشق مع مملكة بيت المقدس الصليبية في القرن الثاني عشر الميالدي  -
، قسم التاريخ ، كلية اآلداب ، جامعة  0106أبريل  00دود و الثغور عبر العصور التاريخية ( في ندوة )قضايا الح

 المنيا.
م( باالشتراك مع د. عيدة جمعة مسعود عبدالعزيز، بحث منشور 0000- 0000اآلثار السياسية لمجمع فيينا الكنسى )  -

 .0106،  ل أ.د. محمود سعيد عمرانلم الراحفي كتاب : بحوث في تاريخ العصور الوسطى في تأبين العا
م، دراسة تاريخية، بحث ألقى فى:" ندوة سعد زغلول عبد الحميد المؤرخ االنسان من  0113حولية أحيماز بن بلطيل عام  -

، وتم نشره فى : بحوث فى تاريخ العصور الوسطى وعالقة أوربا بالشرق، كتاب تذكارى مُهدى تكريًما  0110أبريل  0-5
 (. 030 – 01)ص  م.0100كتور / محمد مؤنس أحمد عوض ، دار اآلداب ، القاهرة ، لألستاذ الد

-  
 

 دولية- 2
يونيو  –همفري الثاني: كونسطبل مملكة بيت المقدس الصليبية والمنشور بمجلة رواق التاريخ والتراث )العدد الثاني  -

0106). 
ورقة بحثية  0100فبراير 03تأريخ المصريين الحديثين في مجال العصور الوسطى ، ورقة بحثية ألقيت ضمن سيمنار  -

ألقيت ضمن ورشة عمل بعنوان " تأمالت تاريخية في العالقات بين الـمسلمين والـمسيحيين إبَّـان العصور الوسطى" في 
 0100فبراير  03 -روما 

Instituto Storico italiano per l’Eta’ Moderna e Contemporanea, 
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إشكاليات في تدريس تاريخ العالقات بين الشرق والغرب بالجامعات العربية: مجاالت التدريس وآليات الحل. بحث ألقي في  -
Teaching History in Universities: Visions, Approaches and Themes  -November 25مؤتمر :

26, 2015 
 

- The Circassians’ employment of the frank residents in their war against the crusaders (1382 – 1517 
A.D / 785 – 923 A.H). East-West relations during the Mamluk period, 1250-1517. 

ألقى فى معهد  ؛هـ( 500-001م/0100-0000بحث بعنوان "استخدام المماليك الشراكسة للفرنج المقيمين في حروبهم ضد الصليبيين )
  م.0100دراسات الشرق األوسط واألدنى،  جامعة ماربرج ، المانيا ، أبريل 

- Islamic and European Peace: A Papal Edict and a Mamluk Decree for Mount Zion Monastery. 
Published in:  “ Relations between East and West - Various Studies: Medieval and Contemporary 
Ages” by Prof. Ali Ahmed El-Sayed, Prof. Luciano Gallinari, Dr. Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Cairo 
2017. 

العالقات بين منشور ضمن كتاب  نالـسـالم بـيـن الـمسلمين واألوروبـيـيـن: عهد بـابـوي ومـرسـوم مـمـلـوكـي لـديـر جـبـل صـهـيـو 
دراسات منوعة: عصور وسطى و معاصرة -الشرق و الغرب   

- Islamic Awqaf related to Peace-Building among Nations: Tamim Al-Dari Hospice as a Model. 
published in: “Relations between East and West - Various Studies: Medieval and Contemporary Ages” 
by, Prof. Ali Ahmed El-Sayed, Prof. Luciano Gallinari, Dr. Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar, Cairo 2017. 

 بين العالقات كتاب ضمن منشورا نموذجً األوقاف اإلسالمية وصلتها ببناء السالم بين الشعوب: ضيافة تميم الداري 
.معاصرة و وسطى عصور: منوعة دراسات - الغرب و الشرق  

 

- Steps of the Damascene-Crusader Peace building until the Treaty of (1140AD/534H) published In: 
Studies in peace-building history between east and west through the Middle Ages and modern era, 
2019. 

ِليِبيّ  الدَِّمشِقيّ  السَّالم' ُخَطىَ  ه(103/م0031) َعام ُصْلح اتِّـفـاِقـيَّـة' َحَتىَ  الصَّ     
.بحث منشور ضمن كتاب دراسات في تاريخ بناء السالم بين الشرق و الغرب خالل العصور الوسطى و الحديثة  

- Main Cities and Provinces in the Eastern Mediterranean Sea during the Mamluk Sultanate (1250-
1517 AD/ 648-923 H) one chapter under Publishing in: mobility of people between the Mediterranean 
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cities and regions throughout the history, meeting to be held in Barcelona in 19-21 February 2020, 
organized by The Union Academique Internationale. 

حركة " ، يلقى في مؤتمر "(هـ500-630/  م0100 – 0011)  المملوكـيـة الدولة عصر ومدنه المتوسط شرق أقاليم" فصل بعنوان 
 ينظمه االتحاد األكاديمي الدولي. .0101فبراير  ،برشلونة، في  على مر العصور " عبر مدنه و أقاليمهشعوب البحر المتوسط 

                             
 ثالثاا : المشاريع البحثية:

 دورية من عشر الرابع العدد يحتل الذي دمنهور، آداب اإلسالمية، و المصرية اآلثار و التاريخ لقسم البحثي المشروع -
إقليم غرب الدلتا في أعين الرحالة األوربيين أواخر ، و نشرت به بحث بعنوان " م 0110 لعام الكلية تصدرها التي اإلنسانيات

 ".م( 0300العصور الوسطى )دراسة تاريخية على رحلة جوس فان غستال 
دراسة تاريخ  : عنوانتحت  والمجلس القومي للبحوث بايطاليا المشروع البحثي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي المصريَّـة -

 م.0106القرن الحادي عشر وحتى الخامس عشر الميالدي ،  منالعالقات السلمية بين الشرق والغرب 
Bilateral project CNR / ASRT; entitled “Peace building peaceful relations between East and West XI-
XVI c.”, 2016. 

 
تحت عنوان التأثير الحضاري  االمصريَّـة والمجلس القومي للبحوث بايطاليمشروع بحثي بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي  -

  المتبادل بين الشرق و الغرب من القرن الحادي عشر حتى القرن الحادي و العشرين.
 

Bilateral project CNR / ASRT; Intercultural influence between east and west: 11th – 21st centuries. 
 

 
 العصر في والمجر مصر بين العالقات بعنوان المصريَّـةالبحث العلمي  العلوم المجرية و  مشروع بحثي بالتعاون مع أكاديمية -

 الحديث
Bilateral project ASRT / Hungarian Academy of Science entitled “Egyptian – Hungarian relations 
in the modern Age” 
 

- Participation in an international project about Cities and Territories in the Mediterranean 
throughout the history, with prof. Flocel Sabaté, University of Barcelona, Spain, by a chapter 
titled “The historical development of the regional capitals that were the center of the Mamluk 
Sultan Deputy since the beginnings of their Muslim era”  

  اإلسالمي الفتح من المملوكية للنيابات التاريخي التطور
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 : األنشطة العلمية -ط

 : أوًل: التحرير
 اإلصدارات العربية -0
محمود سعيد عمران، إصدار دار المعرفة الجامعية، لألستاذ الدكتور ريخ العصور الوسطي "،تكريمًا الكتاب التذكارى " بحوث في تا -

 م. 0113اإلسكندرية، 
النشر كنوز ، االسكندرية ، دار ألستاذ الدكتور محمود سعيد عمراناكتاب بحوث في تاريخ العصور الوسطي ، في ذكري تأبين  -

 م.0106
ب اتور محمد مؤنس عوض، نشر دار اآلدكتاب "بحوث في تاريخ العصور الوسطي األوربية وعالقة أوربا بالشرق" تكريًما لألستاذ الدك -

 .0100، القاهرة ، 
 
 اإلصدارات األجنبية -0

1- Studies in peace-building history between East and West through the middle ages and modern 
era.  

2- Between History, Archaeology and Cultural Heritage. 
Some results of the ASRT / CNR Bilateral Project ‘History of Peace-building: peaceful 
relations between East and West (11th - 15th Centuries) 

http://rime.cnr.it/index.php/rime   )book-E( 

3- Relations between east and west , Various studies; medieval and contemporary ages  
 

 :الندوات و المؤتمرات العلمية ثانياا :
 محلياا  -1
 م.0553إلى عضويته عام  مناقشًا و مستمعًا منذ االنضمامحضور ندوات إتحاد المؤرخين العرب مشاركًا و  -
 (. ببحث م. ،)مشارك 0556جامعة اإلسكندرية، نوفمبر  –اآلداب مؤتمر القدس عبر العصور في كلية  -
سبتمبر   5- 0فلسطين في ضوء البرديات و النقوش، بمركز البرديات و النقوش بجامعة عين شمس  الدولى : مؤتمرال -

 (.ببحث )مشارك، .م0550
 (.ببحث م.، )مشارك 0555دمنهور،  –ندوة القدس عبر التاريخ بكلية اآلداب  -
سيمنار العصور الوسطى الذي يعقد شهريا بقسم التاريخ و اآلثار المصرية و اإلسالمية، كلية اآلداب جامعة  -

 .  0101وفاته مايو م.،حتى  0555اإلسكندرية بإشراف: أ.د. محمود سعيد عمران منذ عام 
 م.، عضوا منظما.  0110المشاركة في مؤتمر طه حسين، أكتوبر  -
 م.، عضوا منظما.0113المشاركة في مؤتمر يحي حقي، نوفمبر  -

http://rime.cnr.it/index.php/rime
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و نوفمبر  م.0110جلستي أكتوبر  ،جامعة عين شمس –سيمنار العصور الوسطى الذي يعقده قسم التاريخ بكلية اآلداب  -
 .م0113

إلقاء ورقة بحثية فيه  تمجامعة عين شمس، إشراف: أ.د. محمد مؤنس عوض، و  –اآلداب سيمنار الحروب الصليبية بكلية  -
 .م0111عن:" دير جبل صهيون بالقدس في العصر الصليبي، جلسة يوليو 

المشاركة فى أعمال مؤتمر التاريخ السنوى "استخدامات األوقاف : مؤسسات وواقفون ومستحقون" الذى نظمه قسم الدراسات  -
م. وذلك بإلقاء بحث : "وقف تميم الدراى بالخليل 0111مارس  05إلى  00لجامعة األمريكية بالقاهرة فى الفترة من العربية با

 فى العصور الوسطى ودوره فى مجالى : عمارة الحرم اإلبراهيمي، وضيافته لألهالى واألجانب.
إلقاء بحث:" المشروع م. مشاركا ب 0110ة ابريل  جامعة القاهر –مؤتمر العرب والتحديات الخارجية عبر العصور بكلية اآلداب  -

 م." دراسة تاريخية تحليلية . 0010 – 0011الصليبي لمقدم االسبتارية فولك دو فيالريه 
مشاركا  0110مارس  00 – 06مؤتمر دور مؤرخي جامعة القاهرة في تطوير الدراسات التاريخية في مائة عام  في الفترة من  -

 رابع سيد تبنين ودوره في الحركة الصليبية "بإلقاء بحث :"همفري ال
بكلية اآلداب جامعة االسكندرية مشاركا بإلقاء بحث  0110ابريل   5 – 0ندوة سعد زغلول عبد الحميد المؤرخ االنسان  -

 م." : دراسة تاريخية .  0113:"حولية احيماز بن بلطيل 
، بمعدل ثماني جلسات في  0115يعقد بشكل دوري بدايةً  من أكتوبر تدشين سيمنار )ديوان التاريخ( ، بقسم التاريخ بالكلية ، و  -

 العام الدراسي ، واإلشراف على أنشطته في مجالّي إلقاء البحوث العلمية ومناقشة خطط طالب الماجستير والدكتوراه في القسم .
 الحلقة ،( التاريخ ديوان) سيمنار تفاعليا  ضمن ،"  الوسطى العصور في اإلبراهيمي الحرم: "  موضوع بحث بإلقاء المشاركة -

 (.0115/0101) السادسة
م، تحت عنوان "األنا واآلخر: حوار 0101مارس  5جامعة دمنهور في  -تنظيم مؤتمر اليوم الواحد الذي ُعقد في كلية اآلداب -

 المجريَّـة وجامعة دمنهور .  Szegadأم صدام" ، في إطار التعاون العلمي بين جامعتي سجد 
 الحدود و الثغور عبر العصور التاريخية".مشكالت  م. و موضوعه "0106جامعة المنيا  –اليوم الواحد بكلية اآلداب مؤتمر  -
رئيسا للمؤتمر الدولي " تاريخ بناء السالم: العالقات السلمية بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى من القرن الحادي   -

م، تضمن إلقاء بحث الـسـالم بـيـن 0106أكتوبر  00جلس األعلى للثقافة عشر حتى الخامس عشر الميالدي"، عقد في الم
 الـمسلمين واألوروبـيـيـن: عهد بـابـوي ومـرسـوم مـمـلـوكـي لـصالح ديـر جـبـل صـهـيـون.

بحوث ، المشاركة فى ندوة حول العالقات السياسية األوربية المملوكية مع بروفيسور فووس بمركز دراسات الشرق األوسط وال -
 .0100جامعة عين شمس ، 

سور يشراف بروفإعرض لعدد من البحوث تحت  تتتضمنبين الشرق و الغرب؛ التراث فى بناء السالم تأثير تنظيم ندوة حول  -
 .0100أ.د هبة محمود سعد ، ديسمبر  ليتشانو جالينارى و

 ”Egyptian – Hungarian relations in the modern Age“ ندوة في الجمعية التاريخية المصرية تحت عنوان تنظيم  -
 .0105، يناير العالقات بين مصر والمجر في العصر الحديث
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 دولياا  -0
بريطانيا ، تخللها المشاركة بالسماع والمناقشة في الندوات العلمية -بعثة لجمع المادة العلمية عام و نصف جامعة لندن -

 .م 0550 -0551جامعة لندن تحت إشراف البروفيسير: جونيثان رايلي سميث والسيمنارات التي عقدت في 
األوروبي، باريس، المنعقد  –مؤتمر: " حوار الحضارتين العربية و الغربية عبر المتوسط "، بالتعاون مع مركز الدراسات العربي  -

لقاء بحث :"ادب الرحلة مصدرا لتاريخ م. بقاعة جمال عبد الناصر، بجامعة بيروت العربية.مشاركا با 0110مايو  5-0في 
 ".م 0050 – 0155الحروب الصليبية في المشرق 

- The International Conference, “Teaching History in Universities: Visions, Approaches and 
Themes” to be held on November 25-26, 2015, a paper entitled: A Problems in teaching the 
history of the relations between East and West in Arab universities: The fields of teaching and 
resolution mechanisms. University of Qatar 

- Workshop and Seminar includes a paper titled “The modern Egyptian historiography in the field 
of medieval Ages” المصريين الحديثين في مجال العصور الوسطىتأريخ      14th February 2017 Rome.    

- International conference in Marburg University, Germany on April, 2nd -3rd 2018, to outline 
future scientific collaboration between Egyptian and German universities. 

 
 

 :عضوية المؤسسات و الجمعيات العلمية و اًلجتماعية ثالثاا:
  محلياا  -0

 .053عضوية رقم  –جمعية اتحاد المؤرخين العرب )القاهرة(  -
 .010عضوية رقم  –جمعية الشبان المسلمين )اإلسكندرية(  -
 .15عضوية رقم  –جمعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية عضو  -
 )االسكندرية(.عضوية جمعية التعايش مع البيئة  -
 .0101جامعة دمنهور  –مجلس إدارة الرعاية الثقافية و االجتماعية للطلالب المكفوفين  -
 .0106عضو دائم محكم أبحاث ، كلية اآلداب ، جامعة كفر الشيخ  -
 .0106/0105عضوية لجنة المحكمين، لجنة التاريخ لترقية األساتذة و األساتدة المساعدين بالمجلس األعلى للجامعات  -

 
 دولياا  -0

 دراسات الحروب الصليبية و الشرق الالتيني.مجلة عضو في  -
Society for the Study of the Crusades and the Latin East.  

 (.   010عضوية رقم )لندن  –عضو نادي فينكس االجتماعي هارنجي  -
Haringey Phoenix Group – Member ship No. 253 

 اإلمارات. – واإلجتماعية اإلنسانية للعلومعضو لجنة المحكمين بمجلة جامعة الشارقة  -
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 قطر. – التراث و التاريخ رواق بمجلة المحكمين لجنة عضو -
  ”Istituto storico italiano per il Medio Evo“شرفية في العضوية حاصل على ال -
 محكم. –جمهورية العراق  –جامعة القادسية  –عضو لجنة الترقيات المركزية   -
 األردن –عضو محكم فى مجلة مؤته للبحوث والدراسات  -

 
 تحكيم وفحص األعمال العلمية رابعاا :

 اوًل: ابحاث تم تحكيمها.
  م " بدورية  0150/0033أسباب التفوق الصليبي في الشرق منذ قدوم الصليبيين وحتى بداية حركة اإلفاقة اإلسالمية

 اإلنسانيات؛ مجلة تصدرها كلية اآلداب جامعة دمنهور. 
 (000-هـ55م/603-هـ61بحث ترقية  : التكوين الثقافي لعبد الملك بن مروان وولديه الوليد وسليمان)للبحوث  ، مجلة مؤته

 والدراسات،األردن
 مجلة مؤته للبحوث بحث ترقية  : مناقشة شروط الصلح بين الحسن بن علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان ،

 والدراسات،األردن
  بحث ترقية  : محمد بن ابي بكر الصديق ومواقفه في تاريخ الدولة العربية اإلسالمية ، حوليات كلية اآلداب جامعة عين

 .شمس
 ( جامعة مؤته، االردن.،  )م011هـ/00-م600هـ/06بحث ترقية : محمد بن الحنفية ومواقفه في تاريخ الدولة العربية اإلسالمية 
 مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة.، )بحث ترقية  : رؤية السيوطي ومنهجه في الخلفاء األمويين في كتابه )تاريخ الخلفاء 
   لمؤتمر الجابية وانتقال الخالفة من البيت السفياني الي البيت المرواني، مجلة كلية اآلداب بحث ترقية  : الجذور التاريخية- 

 جامعة القاهرة
  دور البيازنة في حروب المسلمين ضد الفرنج في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميالديين، مجلة كلية اآلداب جامعة

 المنصورة.
 (  651 – 350م /  0050 – 0151" األعياد الدينية عند الصليبيين في المشرق اإلسالمي  ، " )هـ 
  م". 106" سفارة البابا يوحنا األول إلى القسطنطينية عام 
  م، مجلة جامعة الشارقة 0000-0155هــ / 100-350بحث :  هيئة فرسان القديس لعاز في مملكة بيت المقدس الصليبية

 0103، واإلجتماعية نسانيةاإل للعلوم
 .بحث :  دور المرأة المقدسية في خدمة علوم الحديث في العصرين األيوبي والمملوكي، جامعة طيبة 
  ،0103كتاب : دمشق والسبكيين في العصر المملوكي"، المجلس العلمي، جامعة أم القري  
   م(، مجلة الدراسات 565-501روبي في عهد نقفور فوكاس)بحث : العالقات السياسية بين اإلمبراطورية البيزنطية والغرب األو

 جامعة كفر الشيخ.  -اإلنسانية واألدبية، كلية اآلداب
  ( من خالل رحلة الَبلوي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم 03بحث: وصف المدينة المنورة في مطلع  القرن الثامن الهجري )م

 م.0106اإلنسانية واإلجتماعية،
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 م"، منشور بمجلة الدراسات  اإلنسانية واألدبية 300-063يوس في كتابات المؤرخ األريوسي فيلوستورجيوس"بحث : البابا أثناس
 م.0106يونيو  -جامعة كفر الشيخ ، العدد الثاني عشر   –،كلية اآلداب 

  ( كلية ا 0011 -0000بحث ترقية : تطور العالقات الفرنسية اإلنجليزية في عهد فيليب السادس فالوا ،)آلداب ، جامعة م
  0103حلوان ، يناير 

  بحث ترقية  : العالقات الفرنسية االنجليزية و أثرها على األوضاع الداخلية في فرنسا في عهد حنا الثاني ) الطيب (، مجلة
 0101أكتوبر  -المؤرخ العربي ) اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 

 (، مجلة كلية اآلداب ، جامعة 0005-0015يبية في جنوب فرنسا )بحث ترقية  : الهراطقة األلبيجنسيين و الحروب الصل
 0106حلوان ، أبريل 

  مقبول  0106م، مجلة المؤرخ العربي ) اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ، نوفمبر  0063بحث ترقية  : معركة كوشريل (
 النشر(

  (، حولية التاريخ اإلسالمي و 0001-0063لفرنسي )ا –بحث ترقية  :األمير اإلنجليزي األسود و دوره في الصراع اإلنجليزي
 ) مقبول النشر( 0106الوسيط، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس 

  بحث : مصر في عيني ابن الصباح األندلسي صور من الحياة االقتصادية عصر الظاهر برقوق، مجلة رواق التاريخ  و
 التراث.

 ما وراء النهر، منشور بمجلة رواق التاريخ و التراث بحث : رحلة الُمَحدِّثين العلمية بين مصر وبالد 
 .بحث : القراءة الشعبية المصرية للحملة الصليبية السابعة ، سيرة الظاهر بيبرس نموذجا، مجلة رواق التاريخ  و التراث 
  : 0106 جامعة قطر، ،التراث و التاريخ رواق بمجلة منشور ، ألقاب حكام بني مرين بالمغرب األقصىبحث. 
  : جامعة قطر، ،التراث و التاريخ رواق بمجلة منشور األول، داجوبير الملك عهد فى الخارجية الميروفنجيين سياسةبحث 

0100. 
  : حوار األحياء واألموات:صور من عالقة المجتمع العربي بالموت في العصر الوسيط من خالل كتاب "المقابر والمشاهد بحث

 م. 0100، مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،الخلفاء أئمة اإلسالمبجانب مدينة السالم ومواضع قبور 
  : ( ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم  م0065ـ   م 503  هـ /660هـ ـ  000  ) الغرب اإلسالمي  األمن الفكري فيبحث

 م.0100اإلنسانية واإلجتماعية ، 
  ه و أثرها على المجتمع المصري، كلية اآلداب ، جامعة بني  003م /  0300بحث ترقية : الفوضى السياسية في مصر عام

 سويف
  بحث ترقية : العروض العسكرية أواخر دولة المماليك الجراكسة ففي ضوء رحلة الرحالة األلماني مارتين بوم جارتين، كلية

 اآلداب ، جامعة بني سويف .
 ( جامعة حلوان.  100 – 160بحث : زيارات ملوك الغساسنة للقسطنطينية ،)م 
  ( كلية اآلداب ، جامعة بنها. 0031 – 0000بحث : الغزو المغولي لروسيا في ضوء حولية نوفجورد الروسية ،) م 
  هــــ ، مجلة كلية 110 م / 0000بحث ترقية : حملة أمير الموصل شرف الدين مودود على مملكة بيت المقدس الصليبية عام

 .0100جامعة كفر الشيخ ،  -اآلداب 
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  ــــر فيما بين عامي ) بحث ترقية : الدور الدبلوماسي للبطريرك السرياني ديونيسيوس األول التلمحري  - 001في الشام ومصـــ
 .0100جامعة دمنهور ،  –ه (. مجلة كلية اآلداب 000 -011م / 000

 ه )دراسة تاريخية(، مجلة بحوث كلية اآلداب، جامعة 511م/0351ي إيطالي في عام بحث ترقية : خطاب طالب يهود
 .0100المنوفية، أكتوبر 

  م الفعل و رد الفعل، مجللة مركز حضارات البحر 0110-0110ه/050بحث ترقية : حادثة تدمير كنيسة القيامة عام
 .0100جامعة سوهاج،  –المتوسط، كلية اآلداب 

 لدين عند مؤرخي عصر التنوير في بريطانيا:روبرتسون وهيوم وجيبون، كلية اإللهيات، جامعة سعرد، بحث ترقية : صالح ا
 تركيا.

 ( األولية عن اإلسالم، مجلة الجمعية التاريخية السعودية، يوليو 0053-0000بحث ترقية : مصادر إدوارد جيبون )0100م. 
 في أوروبا في القرن السادس عشر و بداية القرن االسابع عشر،  بحث ترقية : اإلرهاصات األولى للطباعة باللغة العربية

 .0106المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
  بحث ترقية : حركة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الالتينية في أوروبا في العصور الوسطى، المؤتمر الدولي السادس للغة

 .0100دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  العربية،
  بحث ترقية : أوقاف مكة المكرمة في مصر في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميالدي(، السجل العلمي للندوة العالمية

 م.0106الثامنة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، جامعة الملك سعود، 
 جاه الشام و دولة الروم )قراءة جديدة(، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.بحث ترقية : سياسة دولة الرسول في المدينة ت 
 ( تجاه النصارى في فارس و أثرها على عالقته بالدولة 300-055بحث ترقية : سياسة الملك الساساني يزجرد األول )م

 م.0100البيزنطية، مجلة كلية اآلداب، أكتوبر 
 م دوافعها و أحداثها و نتائجها، حوليات 0310-0311ه/010الد الشام سنة بحث ترقية : مذابح تيمورلنك ضد المسلمين في ب

 .0106المؤرخ المصري، إبريل 
 (ه653-616بحث ترقية : سياسة إيلخانات المغول الوثنيين تجاه الرعايا المسيحيين في العراق و اآلثار التي ترتبت عليها-

 .0103م(، حوليات المؤرخ المصري، أكتوبر 0010-0051
  م(، 0100-0000ه/500-003ترقية : أزمة الخبز و أثرها على المجتمع المصري في عصر دولة المماليك الجراكسة)بحث

 .0101حوليات المؤرخ المصري، أغسطس 
 (حولية مركز 0300-0300ه/030-001بحث ترقية : أسرة الشويكي نموذج لتدهور أحوال دولة المماليك الجراكسة ،)م

 م.0100التاريخية، يوليو البحوث و الدراسات 
 (م( نموذج للحوار بين المسيحية و اإلسالم )دعوة 0005بحث ترقية : لقاء القديس فرنسيس األسيزي و السلطان الكامل محمد

 .0100سالم في زمن الحرب(، مجلة المؤرخ المصري، يوليو 
  المحلية والدولية لعلمية داخل األصدارات من األبحاث اوكذلك عدد العلمية بغرض التعيينات وغيره فحص عدد من الرسائل

 .التى شاركت فى تحريرها
عين عضو في لجنة الترقيات األساتذه واألساتذه المساعدين بالمجلس األعلي للجامعات المصريه الدورة الثالثة عشر  ثانيا: 

 .2122اغسطس  2112ستيمبر 
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 :و مناقشتها اإلشراف علي الرسائل العلمية -ي

 علي الرسائل العلمية:اإلشراف 
 [ رسائل تم اإلشراف عليها ومنحت الدرجة العلمية1]

 :الصافي عبد الحليم عبد الحميد علي -
 م. )مشرفا(. 0113إسالمي (، آداب دمنهور،  –إقليم خراسان تحت الحكم السلجوقي"، )ماجيستير  .0
م.( )دراسة حضارية("، )  0005 –0100هـ. /  600 – 305إقليم همذان منذ الحكم السلجوقي حتى الغزو المغولي ) .0

 إسالمي( )دكتوراه (. )مشرفا(.
 : ماهر محمد السيد أبو السعيد -
 هـ.(، دراسة حضارية"، )وسيط (، )دكتوراة(. )مشرفا(.  010 – 350م. /  0000 – 0155مدينة القدس تحت حكم الالتين ) -
 :أسامة محمد عبد السالم محمد -

م.(" ، ) 0310 – 0055هـ./ 011 – 010ي شمال الشام و آسيا الصغرى و نتائجها ) "السياسة الخارجية لتيمورلنك ف .0
 . )مشرفا(.0116إسالمي(، آداب دمنهور  -ماجستير 

م(، دكتوراه )إسالمي(،آداب  0010-0005ه/ 616-606النظم الحربية عند المغول في حروبهم ضد المسلمين ) .0
 . )مشرفا(.0100دمنهور،

 :  ابتسام عيسي -
بجامعة  كفر الشيخ.  -الماجستير  بعنوان : " الصراع على العرش البيزنطي في القرن الرابع عشر الميالدي"    بكلية اآلدابرسالة 

 ) وسيط (، )مشرفا(.
 :محمد دسوقي محمد حسن -

 0000 – 0000العالقات السياسية الفرنسية اإلنجليزية و أثرها علي الحروب الصليبية في المشرق و المغرب اإلسالميين ) .0
 م. )مشرفا( 0116وسيط ( .آداب دمنهور  -هـ. ("، ) ماجيستير  601 – 100م./ 

 وسيط( )مشرفا(. –م.(" ) دكتوراه  0003-0006السياسة الصليبية والتبشيرية للبابا يوحنا الثاني و العشرين في الشرق ) .0
 عيدة جمعة مسعود عبد العزيز: -

 0110هـ. (" )وسيط( آداب دمنهور  101 – 300م. /  0005 – 0101صقلية )السياسة الخارجية لنورمان جنوب ايطاليا و  .0
 م. ) ماجستير(، )مشرفا(.

 وسيط ( ، )مشرفا(. –م( وآثاره السياسية ) دكتوراه 0000 -0000يينا الكنسى )ڤمجمع  .0
 :أحمد فرج حسن سنيور -

هـ.("، )وسيط(. آداب  651 – 300م. / 0050 – 0151الحمالت الصليبية الفرعية علي منطقة الشرق األدنى اإلسالمي فيما بين )
 م)ماجستير( ، )مشرفا(. 0116دمنهور
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 :عيسي إسماعيل عيساوي -
 هـ.( ")وسيط()ماجستير(. )مشرفا(. 651 – 350م./ 0050 – 0155إقليم شرق األردن ودوره في الحروب الصليبية )

 :إيمان مهدي محمد مهدي بلبع -
لقرنين السادس و السابع الهجريين / الثاني عشر و الثالث عشر الميالديين،" )إسالمي() ماجستير(. البدو ودورهم في بالد الشام في ا

 )مشرفا(.
 إيمان عبد التواب خالوي حسين: -

 603 – 636م. /  0001– 0030دور شارل كونت أنجو في الحروب الصليبية في الشرق األدنى اإلسالمي و تونس ) .0
 هـ.("، )وسيط()ماجستير( 

 دكتوراة(، مشرفا. -م( )وسيط 0006-0013عوثي البابوية في انجلترا )دور مب .0
 :هشام عبد القادر عبده عطية -
 وسيط(.)مشرفا(. –إقليم الحوف الغربي) البحيرة حاليا ( في العصر الفاطمي  )دراسة سياسية وحضارية ( )ماجيستير  -
 
 :تغريد طه أنور أبو العال صالح -
 وسيط( )مشرفا( -م."، )ماجيستير  001 – 030اإليطالية و أثاره السياسية في الفترة من صراع القوى في شبه الجزيرة  -
 :سلفانا جورج عطا اهلل -
 وسيط( )مشرفا( -م.،" )ماجيستير  360 – 331كنيسة روما في عهد البابا ليو الكبير و عالقاتها الخارجية  -
 محمد فتحي محمد عبد الجليل: -
 – 0100هـ/  101 – 305قيام الدولة السلجوقية حتي وفاءة لسلطان سنجر بن ملك شاه النشاط التجاري في خرسان منذ  -

 اسالمي(، )مشرفا(. -م. " ) ماجيستير 0010
 :الشلهوب العزيز عبد مساعد  -

 المصادر فى دراسة( م 0050 -0155/  هـ 651 -350) المشرق فى الصليبية الحروب عصر فى الرحالت: "  موضوع في -
 .  لندن األمريكية الجامعة ،( اإلسالمي التاريخ في دكتوراه. ) التاريخية

 :عامر أحمد عبد اهلل قبج -
 -ه ( ، دكتوراه )وسيط()مشرفا( ، كلية اآلداب 500 – 050م /  0103-0350سياسة أسبانيا تجاه بالد المغرب اإلسالمي )  -

 جامعة األسكندرية.
 البشير سامي عبداهلل زايد: -
وسيط ( ،  -هـ.(  " ) ماجستير  100 – 106م./ 0050 – 0001في الحركة الصليبية في بالد الشام) جي لوزينيان و دوره -

 )مشرفا(.
 :مصطفى علي علي  الحوفى -
 وسيط( ، )مشرفا(. –م ،)دراسة تاريخية( ، )ماجستير  0000 - 0000سفارة رابان سوما للغرب األوروبى  -
 : أحمد محمد عبد القوي شعير -
- Tibnin ( Toron) in the age of the crusades AD 1105-1266 / AH 498-664  وسيط( . )مشرفا( –)ماجستير 
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 عالء رجب محمد إبراهيم النحاس: -
 وسيط(، )مشرفا(. –دور أسرة مونفرات في الصراع الصليبي اإلسالمي في منطقة الشرق األدني اإلسالمي، )ماجستير  .0
 وسيط( ، )مشرفا(. –هـ. )دكتوراه 600م./0001الرابع األبعاد السياسية في مجمع الالتيران الكنسي  .0
 :جمعة مدحت السيد عبد العاطى -
 وسيط( ، )مشرفا(. –م"، )ماجستير  0011  - 0155سكان مدينة بيت المقدس وزمامها  من -
 : إيمان عبد السالم حسين العريان -
- 600م/  0011 – 0001عكاسها على الشرق الالتيني )الدبلوماسية في العالقات بين اإلمبراطور فردريك الثاني و األيوبيين و ان -

 وسيط( ، )مشرفا(. –)ماجستير  0100ه ( ، دمنهور  630
 
 ف:[ رسائل تحت اإلشرا2]

 رسائل الدكتوراه: - أ
 :مصطفى أحمد سعد صبح -
 ه( ، )دكتوراه وسيط(.151-135م/ 0055-0013روجر أوف هوفدن مؤرخا لسياسة انجلترا الخارجية فيما بين) -
 :إيرين قنديل تامر قنديل -

 وسيط(. –. )دكتوراه 0106م ( دراسة تاريخية نقدية، دكتوراه ) وسيط(، آداب دمنهور  565 – 505حولية ليو الشماس )
 مصطفى علي علي الحوفي: -

 وسيط(. –م. )دكتوراه 0003م حتى 0050تاريخ جماعة الفرسان الداوية من 
 : عبد القوي عبد الرسول عبد القوي بدر -

 وسيط(. –م(، )دكتوراه 0333-0006سياسة بولندا الخارجية في عهد الملك فالديسالف الثاني و فالديسالف الثالث )
 رسائل الماجستير -ب 

 :شيماء كمال محمد أبو اسماعيل -
قية و الغربية، األعراف والقوانين المغولية خالل القرن الثالث عشر الميالدي / السابع الهجري ، دراسة مقارنة في المصادر الشر 

 وسيط(. –)ماجستير 
 إيمان عبد الكريم السنوسي مرزوق: -

 وسيط(. –م  ، )ماجستير  0061-0016ه/  660- 613سياسة هوالكو الخارجية تجاه القوى المسيحية 
 ندا عبد الهادي نجيب عبد اللطيف علي: -

ه، )ماجستير 651- 351م /  0050 – 0156الرشوة و أثرها على الصراع الصليبي اإلسالمي في الشرق األدنى فيما بين 
 وسيط(. –

 ومن خارج جامعة دمنهور 
 البشير سامي عبداهلل مصطفى زايد:

كلية  –ه( عصر هنري لوزينيان األول  610-601م/ 0010-0000رسالة دكتوراه :  السياسة الخارجية لمملكة قبرص )
 جامعة بورسعيد. ) وسيط( –اآلداب 
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 هشام أبو النجا:

 جامعة  كفر الشيخ، -م" كلية االداب 0013-535دكتوراه : دبلوماسية بيزنطة في مواجهة أطماع الغرب االوربي  رسالة 
 كريم محمد عزمي :
كلية  –و أثرها الحضاري  م(0100 – 0011ه/ 500 – 630) آليات السياحة في مصر المملوكيةرسالة ماجستير : 
 جامعة اإلسكندرية –السياحة و الفنادق 

 
 الحكم عليها.تم ناقشتها و م شاركت فى رسائل [3]

 : نادية إبراهيم النويهي -
م./  0001 – 0100في موضوع: "العالقات بين اإلمبراطورية البيزنطية في عهد أسرة كومنين و اإلمبراطورية األلمانية في الغرب)

 م. )مناقشا( 0111وسيط(، آداب دمنهور،  -هـ.("، )دكتوراه  100 – 301
 إبراهيم محمود إسماعيل:وفاء  -

 وسيط ( ، )مناقشا( -فى موضوع :" مصر وبالد الشام فى كتب الرحالة األجانب فى العصرالبيزنطي" )ماجستير 
 يوسف شكري كيرلس شكري  -

 القديس بازل الكبير حياته و نظامه الرهباني ، ماجستير،) وسيط(، كلية اآلداب جامعة األسكندرية،)مناقشا(.
 :عطا إبراهيمهبة إبراهيم  -

)وسيط( ، كلية اآلداب، جامعة   0101ماجستير ،0101م (، دراسة تاريخية نقدية،  353 – 300حولية المؤرخ فيجوروس) 
 األسكندرية، )مناقشا(. 

 إنجي السيد إبراهيم أحمد: -
ة اآلداب ،جامعة ه (، ماجستير )وسيط(،كلي 001- 060م/  0065-0066التدخل اإلنجليزي و الفرنسي في مملكة قشتالة ) 

    األسكندرية، )مناقشا(.
 هاشم محمد هاشم عبد العال: -

ه(، ماجستير)وسيط(، كلية اآلداب  150 – 106م/ 0050 – 0051أسرة هنري كونت شامبني و دورها في الحركة الصليبية )
 ،جامعة األسكندرية، )مناقشا(

 محمد فتحى توفيق احمد: -
وسيط( ، آداب المنصورة ، سيبتمبر   –م )ماجيستير  011-160به الجزيرة االيطالية فى موضوع:"صراع القوى السياسية فى ش

 )مناقشا( 0100
 :شريف عبد الحميد محمد عبد الهادى -

وسيط ( ،  –) ماجيستير  1م  0100 – 0005ه /  500 – 600فى موضوع:"نيابة طرابلس الشام فى عصر سالطين المماليك" 
 )مناقشا( 0100آداب المنيا 

 : روكة كامل ضيف يوسفمب -
 جامعة األسكندرية. )مناقشا( -م ( ، ماجستير، )وسيط( ، كلية اآلداب0005 – 0001دور وليم مارشال في تاريخ انجلترا )
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 :مصطفى أحمد سعد صبح -
  وسيط( ، جامعة األسكندرية ، مناقشا. –حولية أمبرواز مصدر لتاريخ الحملة الصليبية الثالثة، )ماجستير 

 :إبراهيم السحماوى سمر صبرى -
 وسيط(، )مناقشًا(. –ه( ، )ماجستير  305 -50م/  0106 -000حركة االسترداد فى األندلس ودور البابوية فى دعمها )

 :محمد فايد -
 بجامعة  كفر الشيخ. -كلية االدابب  –احوال جاليات المدن اإليطالية زمن اسرتي كومنيين وأنجيلوس  

 البركي:شعبان رشد عبد الخالق  -   
، كلية اآلداب ،     وسيط( –م( ، )ماجستير 601 – 100سياسة اإلمبراطورية البيزنطية تجاه بالد العرب في عصر أسرة جستنيان )     

 مناقشًا(، ) 0100جامعة المنوفية ، 
 


