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 ِســــيرة ذاتيــة
                                   

  سيد كامل محمد الشيماءاالسم / د 
 مدرس  الدرجة العممية :. 
  : مصرية .الجنسية 
 م .03/1/1651:  تاريخ الميالد 
 المنيا –جميورية مصر العربية : الميالد مكان. 
 طفل : متزوجة الحالة اإلجتماعية + 
 المنيا . الجامعة : 
 دار العموم .مية الك : 
  التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية .القسم : 
 التاريخ والحضارة .  : التخصص العام 
 التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية .   : التخصص الدقيق 
 كميةة  -جامعةة المنيةا  -محافظةة المنيةا –: جميورية مصر العربيةة  العنوان الدائم بمصر

 ريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية .قسم التا –دار العموم 
 م .3102 ث بيانات السيرة الذاتية في فبرايرتم تحدي 

 Email: Mohamed_lyly@yahoo.com  
 المؤهالت العممية

  جيةةد جةةةدًا مةةة  م بتقدير4331مةةةايو  –ليسةةانس الم ةةةة العربيةةةة والعمةةوم اإلسةةةالمية(
 .جامعة المنيا  –عمى الدفعة ( كمية دار العموم  الثانية –لشرف امرتبة 

  جامعةةةةة المنيةةةةا  –كميةةةةة دار العمةةةوم  –تةةةةاريخ وحضةةةارة  سةةةةالمية تمييةةةد ماجسةةةةتير
 م .4332

  األشةمونين بعنةوان :  –ماجستير في العمةوم اإٌلسةالمية اتةاريخ وحضةارة  سةالميةا
م كميةة 4334 / 4/ 14يخ : ( بتةار زبتقةدير )ممتةاوالبينسا في العصر الممموكي 

 .جامعة المنيا –دار العموم 
  : الحيةاة السياسةية دكتوراه في العموم اإلسالمية اتاريخ وحضارة  سالميةا  بعنوان

ومظةةاىر الحضةةارة فةةي مصةةر والشةةام فةةي عيةةدي السةةمطان الناصةةر فةةرج والم يةةد 
ر م ( كميةةة دا4/4313/   44بتةةاريخ –)بمرتبةةة الشةةرف األولةةى شةةيخ المحمةةودي

 . جامعة المنيا–العموم 
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 التدرج الوظيفي 
 : كميةة دار العمةوم  -م قسةم التةاريخ والحضةارة اإلسةالمية4331 / 6/ 44معيد– 

 . جامعة المنيا
 : كميةةةة دار  -قسةةةم التةةةاريخ والحضةةةارة اإلسةةةالمية م4334 /11/6مةةةدرس مسةةةاعد

   جامعة المنيا. –العموم 
 : كميةةة دار العمةةوم  -إلسةةالميةم قسةةم التةةاريخ والحضةةارة ا5/4313 /01مةةدرس– 

 . جامعة المنيا
  العمميةوالمنظمات عضوية الجمعيات 

 عضو اتحاد الم رخين العرب بالقاىرة  
 المغات والكمبيوتر

 عمةةى شةةيادة  تحصةمTOFEL  مةةن ،AMIDEAST- EGYPT  42بتةةاريخ /
 م .4334/  0

 عمى شيادة  تحصمICDL   م03/4/4335بتاريخ. 
 ارسية .معرفة جيدة بالم ة الف 

 دورات تدريبية وتربوية
  دورة تدريبيةةة عةةن تكنولوجيةةا التعمةةيم مةةن مركةةز تكنولوجيةةا تطةةوير التعمةةيم  تحضةةر

: 14جامعةةةةةةة المنيةةةةةةا فةةةةةةي الفتةةةةةةرة  –كميةةةةةةة التربيةةةةةةة النوعيةةةةةةة  –وخدمةةةةةةة المجتمةةةةةة  
  م.41/4/4332

 وضمان الجودة واإلعتماد FLDPدورات تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس 
  ا مةةةن مركةةةز تطةةةوير قةةةدرات  عضةةةا  ىي ةةةة تنميـــة أســـاليث البحـــث العممـــيدورة ا تحضةةةر

 م.13/11/4331: 5في الفترة  FLDPالتدريس ومعاونييم والقيادات 
  ــةدورة  تحضةةر ــال "تنمي ا مةةن مركةةز تطةةوير قةةدرات  عضةةا  ىي ةةة مهــارات االتصــال الفع

 م. 1/4332/ 44: 42في الفترة  FLDPالتدريس ومعاونييم والقيادات 
  ا مةةن مركةةز تطةةوير قةةدرات  عضةةا  ىي ةةة تنميــة مهــارات التــدريس الفعــالرة ادو  تحضةةر

 .م6/2/4332: 4،  2: 0في الفترة  FLDPالتدريس ومعاونييم والقيادات 
  ا من مركز تطةوير قةدرات  عضةا  ىي ةة التةدريس ومعةاونييم العرض الفعالدورة ا تحضر

 م.01/5/4333: 46في الفترة  FLDPوالقيادات 
  ا من مركز تطوير قدرات  عضا  ىي ةة التةدريس ومعةاونييم ميم المقررتصدورة ا تحضر

 .م4333في الفترة  كتوبر  FLDPوالقيادات 
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  ا مةن مركةز تطةوير قةدرات  عضةا  ىي ةة التةدريس ومعةاونييم توكيد الجـودةدورة ا تحضر
 م13/4/4334: 11في الفترة  FLDPوالقيادات 

  ز تطةوير قةدرات  عضةا  ىي ةة التةدريس ا من مركإدارة الوقت واإلجتماعاتدورة ا تحضر
 .م10/14/4334: 11في الفترة  FLDPومعاونييم والقيادات 

  ــــؤتمراتدورة ا تحضةةةةر ا مةةةةن مركةةةةز تطةةةةوير قةةةةدرات  عضةةةةا  ىي ةةةةة التةةةةدريس تنظــــيم الم
 م.45/4/4313: 44في الفترة  FLDPومعاونييم والقيادات 

  ا مةن مركةز تطةوير قةدرات  عضةا  ىي ةة التةدريس نظام الساعات المعتمـدةدورة ا تحضةر
 م.13/0/4313: 6في الفترة  FLDPومعاونييم والقيادات 

  ا مةةةن مركةةةز تطةةةوير قةةةدرات  عضةةةا  ىي ةةةة مشـــروعات البحـــوث التنافســـيةدورة ا تحضةةةر
 م.1/1/4313: 0في الفترة  FLDPالتدريس ومعاونييم والقيادات 

  مةن مركةةز تطةوير قةدرات  عضةةا  " لجامعــاتة والقانونيـة باالجوانـث الماليــدورة ا تحضةر
  م .1/4313/ 43: 16في الفترة  FLDPىي ة التدريس ومعاونييم والقيادات 

 عضوية المجان
  م وحتى تاريخو 4313عضو مجمس ش ون التعميم والطالب بالكمية منذ شير  كتوبر

 ممثاًل لقسم التاريخ اإلسالمي بالمجمس.
 م6/4313لحضارة اإلسالمية منذ شيرعضو مجمس قسم التاريخ اإلسالمي وا. 

 خبرات تدريسية وطالبية

جامعةة المنيةا والقيةام  –التدريس لمعديد مةن المقةرارات الدراسةية لمرحمةة الميسةانس بكميةة دار العمةوم 
 باالمتحانات الخاصة بتمك المرحمة وىذه المقرارات الدراسية ىي :

  تاريخ العرب قبل اإلسالم 
 لعطرةتاريخ السيرة النبوية ا 
 تاريخ الخمفا  الراشدين 
  تاريخ الدولة األموية 
 تاريخ الدولة العباسية 
 تاريخ مصر اإلسالمية 
 تاريخ الم رب واألندلس 
 الحضارة اإلسالمية 
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 تاريخ الحروب الصميبية 
 تاريخ المشرق اإلسالمي 
 النظم اإلسالمية 

 ول عمى درجة الدكتوراه جامعة المنيا منذ الحص –القيام بأعمال الكنترول بكمية دار العموم 

القيام بأعمال المراقبة واإلشراف عمى اإلمتحانات بمركز التعميم المفتوح بجامعـة المنيـا لكميـات: 
 ه .وحتى تاريخ 3101التجارة / دار العموم منذ 

 

   والندوات التي شاركت فيهاالمؤتمرات 

 ريخو وىي:م وحتى تا4313االشتراك في جمي  ندوات اتحاد الم رخين العرب منذ 

اسم المؤتمر /  م
 الندوة

 نوع المشاركة المكان والتاريخ الموضوع

اتحاد  1
الم رخين 
العرب 
 بالقاىرة

القدس عبر 
 عصور التاريخ

القاىرة  –مصر 
 1نوفمبر :  03

 م4313ديسمبر 

الحضور 
 والمناقشة

اتحاد  4
الم رخين 
العرب 
 بالقاىرة

تاريخ الوطن 
العربي عبر 
العصور _ 

 ة العربية المر 
عبر عصور 

 التاريخ

 القاىرة  –مصر 
ديسمبر  5: 4

 م4311

  لقا  بحث

اتحاد الم رخين  0
 العرب بالقاىرة

عربي تاريخ الوطن ال
التاريخ  -عبر العصور 
 الحربي

: 14 -القاىرة –مصر 
 م4314ديسمبر  10

الحضور 
 والمناقشة
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 الجامعية: اإلشراف العممي عمى الرسائل
بجامعةة المنيةا، منيةا مةا نةوقش ومنيةا مةا يةزال تحةت  رسائل ماجسـتير انثم شرفت عمةى 

 :  شرافي
 أواًل : الرسائل التي منحت درجة الماجستير بإشرافي : 

 التقدير الموضوع تاريخ المنح االسم م
 

بنو  رتق دراسة تاريخية  43/1/4314  سما   براىيم محمد 1
:  1131ىة / 514 – 162

 م1136

 ممتاز

نى عادل ابوزيد الحس 4
 محمد

 سواق اليمن منذ بداية القرن  4314/ 2/ 46
الثالث اليجري حتي القرن 

 التاس  اليجري

 ممتاز
 

 المسجمين تحت إشرافي لدرجة الماجستير :: ثانيًا 
تاريخ  االسم م

 التسجيل
 الموضوع

 مناىج الم رخين  في التأريخ لمفتن 40/3/4335 رمضان جمعة عبد الفتاح 1
النصارى في بالد الشام في العصر  40/3/4335 زكي محمدصفا  عرفات  4

 ىة404ىة  لي 104العباسي األول 
عمرو احمد احمد                                              0

 عمي
الحياة العممية في مدينة الموصل من  43/14/4313

 ىة 133ىة  لي  404
المواكب واألعياد في االحتفاالت و  16/1/4311 عال  عصام محمد الص ير 1

 العصريين األيوبي والممموكي
االحباس في اليمن عمي عيد الدولتين  15/4/4311 داليا ميدي محمد 2

 سوليةوالر  األيوبية
مدينة طميطمة في عصر مموك الطوا ف  15/3/4314 محمد خميس محمود احمد 3

ىة دراسة تاريخية145 -062  
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