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 ِســــيرة ذاتيــة                    
                               

 محمد سيد كامل محمد : د أ م م / ـــاالس 

 : (مشاركمساعد )أستاذ  الدرجة العممية . 

 . الجنسية: مصري 

  م . 16/5/1979 :تاريخ الميالد 
 المنيامحافظة  –جمهورية مصر العربية :الميالد كانم. 
 . الجامعة : المنيا 

 . الكمية : دار العموم 

 . القسم : التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية 

 التخصص العام : التاريخ والحضارة 
 : التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية .   التخصص الدقيق 
  كميرة  -جامعرة المنيرا  -محافظرة المنيرا –بمصرر : جمهوريرة مصرر العربيرة  العملعنوان

 قسم التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية . –دار العموم 

 م .3102 فبرايررة الذاتية بتاريخ تم تحديث بيانات السي 

 Email: dr.mohamed1979@yahoo.com 

 العممية المؤهالت
  جيررد جرردا  م بتقدير1999مررايو دور  –م اإلسررالمية ليسررانس الم ررة العربيررة والعمررو(

 .جامعة المنيا  –( كمية دار العموم  األول عمى الدفعة –مع مرتبة الشرف 
  جامعررررة المنيررررا  –كميررررة دار العمررروم  –ترررراريخ وحضرررارة  سررررالمية تمهيرررد ماجسررررتير

 م .0222

  بعنررروان :  –وحضرررارة  سرررالمية   سرررالمي ماجسررتير فررري العمررروم اإلتسرررالمية  ترراريخ
 مرن سرنة الحياة السياسية ومظرارر الحضرارة فري هصر هان فري العصرر السرمجوقي

جامعرررة  –( كميرررة دار العمررروم م3113/ 04/0ممتـــاز ررررر   بتقررردير )444-571
 .المنيا

  بعنرررروان :  وحضررررارة  سررررالمية سررررالمي دكتررررورا  فرررري العمرررروم اإلسررررالمية  ترررراريخ   
طبرسرررتان وجرجررران منرررذ قيرررام الدولرررة الزياريرررة حترررل نهايرررة عهرررد السرررمطان ممكشرررا  

بمرتبة الشرف األولى مع التوصية ) 1290: 908ررر / 485رر:416السمجوقي 
–م ( كميرررة دار العمررروم 04/12/0224 – ة عمـــى ن اـــة ال امعـــةبطبـــع الرســـال
 . جامعة المنيا
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 الوظي ي : التدرج
 كميرة دار  -والحضرارة اإلسرالميةاإلسرالمي م قسرم التراريخ 14/11/1999: معيد

 . جامعة المنيا –العموم 
 والحضرارة اإلسررالمية اإلسررالمي م قسرم التراريخ08/0/0220:  مـدرس مســاعد- 

   جامعة المنيا. – كمية دار العموم

 والحضرررررررارة اإلسرررررررالمي م قسرررررررم التررررررراريخ 0225/ 06/7: )محاضرررررررر(  مـــــــدرس
 . جامعة المنيا –كمية دار العموم  -اإلسالمية

  والحضررارة اإلسررالمي م قسررم الترراريخ 07/10/0211:  (مشررارك)مســاعد أســتاذ
 جامعة المنيا . –كمية دار العموم  –اإلسالمية 

 العمميةوالمنظمات عضوية ال معيات 

 وحتل تاريخه . 0/12/0224و اتحاد المؤرخين العرب بالقاررة منذ عض 
  م وحتل تاريخه.0224بالقاررة منذ عضو الجمعية التاريخية المصرية 

 األبحاث العممية المنشورة
  نشررر فرري  " األلاــاا ال يريــة والنعــوت التشــري ية فــي الدولــة الســم و ية "بحررث بعنرروان

اد المرررؤرخين العررررب بالقررراررة العررردد الرابرررع عشرررر مجمرررة المرررؤرخ العربررري الصرررادرة عرررن اتحررر
 .م0226مارس 

  نشرر فري  "النصارى ودورهم األ تصادي في مصر فـي ضـوأ أوراق البـردي"بحث بعنروان
مجمررة المررؤرخ العربرري الصررادرة عررن اتحرراد المررؤرخين العرررب بالقرراررة العرردد الخررامس عشررر 

 .م0227مارس 

  0131 هـــ/0321: 423المغــول ) " المــرأة الدنديــة فــي عصــر أبــاطرةبحررث بعنرروان 
نشرررر فررري مجمرررة كميرررة ا داب الصرررادرة عرررن كميرررة ا داب جامعرررة بنهرررا العررردد  م( "0312:

 م .0228الثامن عشر يناير 
  إلــى 237" االســتادار واالســتادارية فــي مصــر عصــر المماليــك ال راكســة )بحرث بعنرروان

ـــى  0233هــــ/432 عرررن مركرررز  نشرررر فررري مجمرررة وقرررالع تاريخيرررة الصرررادرة م( "0102إل
 م0228قاررة العدد التاسع يوليو جامعة ال –كمية ا داب  –البحوث والدراسات التاريخية 

  مـن  -التركيا اإل تمـاعي-" الم تمع البياري في عصر اليانيين الترك بحث بعنروان(
نشرر فري مجمرة المرؤرخ المصرري الصرادرة   م(0303م إلى 0103هـ /114هـ إلى 712

 .م0229يوليو  45امعة القاررة العدد داب جعن قسم التاريخ كمية ا
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  هـــ /  237: 173منصــا الــوالي فــي عصــر المماليــك البحريــة بمصــر )" بحرث بعنرروان
كميررة  –قسررم الترراريخ  الصرادرة عررن نشرر فرري مجمررة الترراريخ والمسررتقبل م "0233: 0311
 م . 0211جامعة المنيا عدد يناير  –ا داب 

  0341هـــ /231: 134الدولــة اليم يــة ) " ال ــيش الدنــدي فــي عصــربحررث بعنرروان :
نشرررر فررري مجمرررة المرررؤرخ المصرررري الصرررادرة عرررن قسرررم التررراريخ كميرررة ا داب  م ( "0231

 م .0211يناير  48جامعة القاررة العدد 

  432ه / 114: 201" المصـــاهرات السياســـية فـــي الدولـــة اليانيـــة )بحررث بعنررروان  :
ة عرن كميرة دار العمروم جامعرة المنيرا نشر في مجمرة الدراسرات العربيرة الصرادر  م( "0303
 م .0211يونيو  04العدد 

 الكتا المؤل ة
   : طبعرة دار  -م0229سرنة  -محافظرة المنيرا  –مصرر   السـيرة النبويـة كتاب

 زمزم لمنشر.

   : م0212سرررنة  -محافظرررة المنيرررا  –   مصرررر تـــاريخ اليم ـــاأ الراشـــدينكتررراب 
 .طبعة دار زمزم لمنشر 

 المغات والكمبيوتر
 صل عمل شهادة حTOFEL  م .0221عام  –جامعة المنيا  –من كمية التربية 
  حصل عمل شهادةTOFEL  م.0224عام  –جامعة المنيا  –من كمية األلسن 

  حصل عمل شهادةICDL  م .12/5/0225بتاريخ 

 . معرفة جيدة بالم ة ال ارسية 

 دورات تدريبية وتربوية
 صرررول التررردريس التررري نظمتهرررا كميرررة حضررر الررردورة التدريبيرررة )الثامنرررة عشرررر( فررري ه

 .م4/0/0222 لل  00/1/0222ال ترة من جامعة المنيا في  –التربية 
  لرررررررل 18/12حضرررررررر دورة تدريبيرررررررة عرررررررن تكنولوجيرررررررا التعمررررررريم فررررررري ال تررررررررة مرررررررن 

التربيرة  كميرة –من مركز تكنولوجيا تطوير التعميم وخدمة المجتمرع 6/11/0224
  .ة المنياجامع –النوعية 

 وضمان ال ودة واإلعتماد FLDPطوير  درات أعضاأ هيئة التدريس دورات ت
   ـــة أســـاليا البحـــث العممـــيتحضرررر دورة   مرررن مركرررز تطررروير قررردرات هعضرررا  ريلرررة نمي

 .م4/12/0224: 0في ال ترة  FLDPالتدريس ومعاونيهم والقيادات 

   مرررن مركرررز تطررروير قررردرات هعضرررا  ريلرررة تنميـــة مدـــارات التـــدريس ال عـــالحضرررر دورة  
 .م14/12/0224: 9في ال ترة  FLDPتدريس ومعاونيهم والقيادات ال
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  مرررن مركرررز تطررروير قررردرات هعضرررا  ريلرررة مدـــارات االتصـــال ال عـــال "تنميـــةحضرررر دورة  
 م. 1/0225/ 07: 05في ال ترة  FLDPالتدريس ومعاونيهم والقيادات 

  اونيهم   مرن مركرز تطروير قردرات هعضرا  ريلرة التردريس ومعرمدارات الت كيردورة  حضرر
 .م19/5/0225: 16في ال ترة  FLDPوالقيادات 

  ــةدورة  حضررر ــات المدن   مررن مركررز تطرروير قرردرات هعضررا  ريلررة الترردريس آداا وأيال ي
 .م12/8/0225: 8في ال ترة  FLDPومعاونيهم والقيادات 

   مررن مركررز تطرروير قرردرات هعضررا  ريلررة الترردريس توكيــد ال ــودة واالعتمــادحضررر دورة  
 م . 0226/ يوليو/07: 05في ال ترة  FLDPقيادات ومعاونيهم وال

   مررن مركررز تطرروير قرردرات هعضررا  ريلررة الترردريس ومعرراونيهم العــرا ال عــالحضررر دورة  
 م . 0226/ يوليو/07: 05في ال ترة  FLDPوالقيادات 

   مررن مركررز تطرروير قرردرات هعضررا  معــايير ال ــودة فــي العمميــة التدريســيةحضررر دورة  
 م .0227/ سبتمبر/07:  05في ال ترة  FLDPنيهم والقيادات ريلة التدريس ومعاو 

  مررن مركررز تطرروير قرردرات هعضررا  ريلررة الترردريس نظــام الســاعات المعتمــدةدورة  حضررر  
 م .0212مارس/ /12: 9في ال ترة  FLDPومعاونيهم والقيادات 

  م   من مركز تطروير قردرات هعضرا  ريلرة التردريس ومعراونيهاإلدارة ال امعيةدورة  حضر
 م .0212/ هبريل / 7:  6في ال ترة  FLDPوالقيادات 

  ــويم الطــالادورة  حضررر ــات وتا   مررن مركررز تطرروير قرردرات هعضررا  ريلررة نظــم االمتحان
 م .0212/ هبريل/ 11: 12في ال ترة  FLDPالتدريس ومعاونيهم والقيادات 

  ير قردرات مرن مركرز تطرو ال وانا المالية والاانونية في األعمـال ال امعيـة" دورة  حضرر
 م0212/ هبريل  02: 19في ال ترة  FLDPهعضا  ريلة التدريس ومعاونيهم والقيادات 

 ورش العمل 

  جامعررة المنيررا منررذ  –المشرراركة فرري ورش عمررل خاصررة بتطرروير التعمرريم بكميررة دار العمرروم
 وحتل تاريخه . 0228 -0227

 اإلسررررالمي  االشرررتراك فررري ورش عمرررل خاصرررة بتوصررريف وتقريرررر المقرررررات لقسرررم التررراريخ
 والحضارة اإلسالمية بوحدة ضمان الجودة بكمية دار العموم ر جامعة المنيا .

  المشاركة في ورشة عمل لصندوق العموم وتنمية التكنولوجيةSTDF –نيات قطاع اإلنسرا
 .م9/4/0212واالجتماع في يوم 

   حضرور ورشرة عمرل بعنروانUniversity and program Accreditation  بالهيلرة  
 16-14في ال ترة مرن  قومية لضمان جودة التعميم واالعتماد بالقاررة بترشيح من الكميةال

   م.0212مارس 
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 والشدادات التاديرية ال وائز والتكريم
 م . 0226التكريم في عيد العمم والعطا  الثاني بجامعة المنيا مارس 

   والحصرول عميهرا منيرا( )محرافظ الالترشيح من قِبل الكمية لجرالزة المروا  منصرور العيسروي
 م .0227

  شرهادة تقرردير مررن جامعررة المنيررا )اإلدارة العامرة لرعايررة الطررالب( تقررديرا  لمجهوداترره ال اعمررة
 م .0226/0227في األنشطة الطالبية لمعام 

  شرهادة تقرردير مررن جامعررة المنيررا )اإلدارة العامرة لرعايررة الطررالب( تقررديرا  لمجهوداترره ال اعمررة
 م .0227/0228لمعام  في األنشطة الطالبية

  شرهادة تقرردير مررن جامعررة المنيررا )اإلدارة العامرة لرعايررة الطررالب( تقررديرا  لمجهوداترره ال اعمررة
 . 0228/0229في األنشطة الطالبية لمعام 

  شرهادة تقرردير مررن جامعررة المنيررا )اإلدارة العامرة لرعايررة الطررالب( تقررديرا  لمجهوداترره ال اعمررة
 . 0211/0210في األنشطة الطالبية لمعام 

 عضوية الم ان
 م حتل 0212امعة المنيا منذ بكمية دار العموم ج نائا مدير وحدة ال ودة واالعتماد

  .م0211

  م وحتل سبتمبر 0225عضو لجنة شلون التعميم والطالب بالكمية منذ شهر هكتوبر
 .م0212

  تمبر م وحتل سب0212عضو لجنة الدراسات العميا والبحوث بالكمية منذ شهر هكتوبر
 م.0211

  0210م وحتل سبتمبر 0211عضو لجنة العالقات الثقافية بالكمية منذ شهر هكتوبر. 
  م وحتل 0210عضو لجنة شلون خدمة المجتمع وتنمية البيلة بالكمية منذ شهر هكتوبر

 تاريخه .

 وحتل  م9/0226قسم التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية منذ شهر مجمس عضو
 .تاريخه

 م وحتل 0211سبتمبركمية دار العموم جامعة المنيا منذ شهر  عضو مجمس
 .م0210يناير

  م وحتل 0227دة بالكمية منذالخدمات االجتماعية التابعة لوحدة ضمان الجو عضو لجنة
 .تاريخه
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  عضو لجنة مقترحات الساعات المعتمدة الخاصة بنظام التعميم الم توح التي رفعت لمجنرة
التراريخ األمروي  –المواد  السيرة النبويرة والخم را  الراشردين  القطاع ، وقام بتوصيف بعض

حضرارة ونظرم  سرالمية  –تاريخ مصرر اإلسرالمية  –تاريخ الم رب واألندلس  –والعباسي 
 ج رافيا المخطوطات العربية . –

  لكمية دار العموم عام لجنة وضع الجداول الدراسية لجميع ال رق الدراسية األربعة عضو
 . م0228/0229

  لجنة تحرير نشرة  رسالة دار العموم  الصادرة عن المؤتمرات الدولية التي نظمتها عضو
 .م0227/0228&  0226/0227عموم عام كمية دار ال

  م0227حتل  م0226منذ عام  طمبة –عضو لجنة اإلشراف عمل المدن الجامعية. 
  عضو لجنة وضع اللحة نادي التكنولوجيا التي ري قيد الصياغة طبقا  لقرار العميد رقم

 .م0212/ 0/4( في 7)

 األنشطة الطالبية دايل الكمية
 م0211م وحتل 0224هسرة  نجوم المستقبل  منذ  رالد. 
 م0211ل وحت 0226رالد لجنة الجوالة والخدمة العامة بالكمية منذ. 

  جامعررة المنيررا  –مسررلول النشرراط الطالبرري عررن االتحرراد الرياضرري داخررل كميررة دار العمرروم
 .م0227/0228 دارة هزمات( –مدن  – هسر –)تثقيف 

  عضرو لجنررة تنسريق هعمررال االنتخابررات الطالبيرة ) لجنررة الطعررون ( باتحراد الطررالب بكميررة
 .م0212دار العموم 

 ــاديمي لةنشــطة الطال ــة بكالمنســق األك ــارا مــن بي وحتــى  م3101ميــة دار العمــوم اعتب
 .م3103

 مايو  م حتى0/00/3101ًا من العموم اعتبار  مدير تحرير البوابة اإللكترونية بكمية دار
 .م3103

  خراص بالمشراركة الطالبيرة فري مجرال  -التنمية البيلية بكميرة دار العمروم مستشار مشروع
 .م0212تمر والتأريل لالعتماد منذ ر المسالممولة من برنامج التطوي –ضمان الجودة 

 النشاط دايل ال امعة
 م0226د  عداد القادة بحموان عام هريادة ال وج  السادس لطالب جامعة المنيا بمع. 
  م0227د  عداد القادة بحموان عام هريادة ال وج الثاني لطالب جامعة المنيا بمع. 
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 ت اليرة يروم خرريجين الجامعرات المصررية عضو مشارك ب وج المتميزين باإلسكندرية في اح
 .م0227عام 

  فرررع اإلسررماعيمية  –ريررادة ال رروج األول لطررالب جامعررة المنيررا بمعهررد  عررداد القررادة بحمرروان
 .م0228عام 

 التعاون مع وزارة التربية والتعميم
  وحتررل  04/8/0228عضررو لجنررة المراقبررة فرري اختبررارات كررادر المعممررين فرري ال ترررة مررن

 .م08/8/0228

  م0228عضو كنترول اختبارات كادر المعممين في. 

  م0229عضو لجنة المراقبة في اختبارات كادر المعممين في. 

 المصرية النشاط عمى مستوى وزارة التعميم العالي
  صيف اإلنتداب  لل معهد  عداد القادة بحموان لمعمل كمسلول لمنشاط الثقافي بالمعهد في

 .م0227
   عمرررل هفرررواج الجامعرررات المصررررية  الكرررورال  باإلسررركندرية صررريف عرررام اإلنترررداب لاشرررراف

 .م 0227

 النشاط الخدمي المجتمعي

  اإلشراف عمل فصمي محو األمية التابعة لهيلة تعميم الكبار بمحافظة المنيا والمقام داخل
 .م0228حتل نوفمبر  0228من يوليو  كمية دار العموم في ال ترة

 م 0226كشرر ية البحريررة المصرررية رررر فرررع المنيررا  منررذ عررام عضررو مجمررس  دارة الجمعيررة ال
 .م0228وحتل 

  3112نائا رئيس م مس إدارة ال معية الكش ية البحرية المصـرية ـــ فـرع المنيـا منـذ 
 .م3113وحتى 

  م31/4/3117حاصل عمى الشارة اليشبية في األنشطة الكش ية منذ. 

 جمهوريررررررررة مصرررررررر العربيررررررررة  رعضرررررررو مجمرررررررس  دارة نررررررررادي متحررررررردي اإلعاقررررررررة بالمنيرررررررا رررررررر
 .م0225/0226
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 يبرات تدريسية وطالبية

جامعرة المنيرا والقيرام  –التدريس لمعديد مرن المقررارات الدراسرية لمرحمرة الميسرانس بكميرة دار العمروم 
 باالمتحانات الخاصة بتمك المرحمة ورذ  المقرارات الدراسية ري :

  تاريخ العرب قبل اإلسالم 

 العطرة تاريخ السيرة النبوية 

 تاريخ الخم ا  الراشدين 

  تاريخ الدولة األموية 

 تاريخ الدولة العباسية 

 تاريخ مصر اإلسالمية 

  ندلساألم رب و التاريخ 

 الحضارة اإلسالمية 

 تاريخ الحروب الصميبية 

 تاريخ المشرق اإلسالمي 

 النظم اإلسالمية 

ا والقيررام باالمتحانررات الخاصررة جامعررة المنيرر –الترردريس لمرحمررة الدراسررات العميررا بكميررة دار العمرروم 
 ورذ  المقرارات الدراسية ري :)التحريري والش هي(  بتمك المرحمة 

 الحضارة العربية اإلسالمية 

 تاريخ الم رب 

  تاريخ األندلس 

 تاريخ الحروب الصميبية 

 )حاضر العالم اإلسالمي )المسممون في شبه القارة الهندية وآسيا الوسطل 

  المسممون في هفريقيا(حضارة العالم اإلسالمي( 

 جامعة المنيا منذ الحصول عمل درجة الدكتورا   –القيام بأعمال الكنترول بكمية دار العموم 
 

 تدريسية بال امعات اآليرىيبرات 
  اإلنتداب لجامعة ال يوم كمية دار العموم قسم التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية لمقيرام

 م.0212اريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية عام باختبارات الش هي لطالب قسم الت
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 – 3103رئيس كنترول ال ر ة الثالثة )تعمـيم م تـوح ( ببرنـامل كميـة دار العمـوم  امعـة المنيـا 
 م 3102

 

 :لكميــاتالقيررام بأعمررال المراقبررة واإلشررراف عمررل اإلمتحانررات بمركررز التعمرريم الم ترروح بجامعررة المنيررا 
 وحتل تاريخه . 0212منذ  ومدار العم/ الت ارة / الحاوق 

 

 المؤتمرات والندوات التي شارك فيدا ببحوث أو بالحضور والمنا شة أو اإلدارة والتنظيم
 

 : المؤتمرات التى شارك فيدا بالحضور والمنا شة :أ 
  وري: م وحتل تاريخه0224خين العرب منذ االشتراك في جميع ندوات اتحاد المؤر 

 نوع المشاركة تاريخالمكان وال ضوعموال / الندوة اسم المؤتمر م

اتحاد  1

انًؤرخيٍ 

 انؼرب بانقاْرة

انبحر األحًر ػبر 

 ػصٕر انتاريخ

 1 –انقاْرة  –يصر 

 انحضٕر ٔانًُاقشت و2003أكتٕبر  2: 

اتحاد  2

انًؤرخيٍ 

 انؼرب بانقاْرة

انؼانى انؼربي في 

انكتاباث انتاريخيت 

 انًؼاصرة

  –انقاْرة  –يصر 

َٕفًبر  24:25

 و2004

 انحضٕر ٔانًُاقشت

اتحاد  3

انًؤرخيٍ 

 انؼرب بانقاْرة

انؼانى انؼربي 

 ٔتحذياث انؼصر

  –انقاْرة  –يصر 

َٕفًبر  13: 12

 و2005

 انحضٕر ٔانًُاقشت

اتحاد  4

انًؤرخيٍ 

 انؼرب بانقاْرة

تاريخ انٕطٍ 

انؼربي ػبر 

انتاريخ  - انؼصٕر

 االقتصادي

  –انقاْرة  –يصر 

َٕفًبر  16:  15

 و2006

 انحضٕر ٔانًُاقشت

اتحاد  5

انًؤرخيٍ 

 انؼرب بانقاْرة

تاريخ انٕطٍ 

انؼربي ػبر 

انتاريخ  - انؼصٕر

 جتًاػياال

 7  –انقاْرة  –يصر 

 انحضٕر ٔانًُاقشت و2007َٕفًبر  8: 

اتحاد  6

انًؤرخيٍ 

 انؼرب بانقاْرة

تاريخ انٕطٍ 

انؼربي ػبر 

انتاريخ  - انؼصٕر

 انثقافي

 –انقاْرة  –يصر  

َٕفًبر  13: 12

 و2008

 انحضٕر ٔانًُاقشت

اتحاد  7

انًؤرخيٍ 

 انؼرب بانقاْرة

تاريخ انٕطٍ 

انؼربي ػبر 

انٕفٕد - انؼصٕر

 ٔانسفاراث

 –انقاْرة  –يصر  

أكتٕبر  15:  14

 و2009

 انحضٕر ٔانًُاقشت

اتحاد  8

انًؤرخيٍ 

 انؼرب بانقاْرة

انقذس ػبر ػصٕر 

 انتاريخ

  –انقاْرة  –يصر 

 1 َٕفًبر : 30

 و2010ديسًبر 

 انحضٕر ٔانًُاقشت

اتحاد  9

انًؤرخيٍ 

 انؼرب بانقاْرة

تاريخ انٕطٍ 

انؼربي ػبر 

انًرأة  -انؼصٕر 

انؼربيت ػبر 

 7 –انقاْرة  –يصر  

 انحضٕر ٔانًُاقشت و2011ديسًبر  8:
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 ػصٕر انتاريخ
1

0 
اتحاد انًؤرخيٍ انؼرب 

 بانقاْرة
تاريخ انٕطٍ انؼربي ػبر 

 انحربيانتاريخ -انؼصٕر 
 13: 12 -انقاْرة –يصر 

 الحضور والمناقشة و2012ديسًبر 

 ة :ر والمنا شالتى شارك فيدا بالحضو  ندوات اليوم الواحد:  ا
اسممم المممؤتمر /  م

 الندوة

نممممممممممممممممموع  المكان والتاريخ الموضوع 

 المشاركة

اتحااااااااااااااااااااااااااد  1

انًااااااااااااااؤرخيٍ 

 انؼرب بانقاْرة 

يصر ٔدٔل حٕض 

 انُيم

 –انقاااْرة  –يصار 

يإو  –التحااد يقر ا

 و2010/  2/  25

انحضاااااإر 

 ٔانًُاقشت

االشتراك في جميع النردوات والجمعيرات العموميرة بالجمعيرة التاريخيرة المصررية منرذ باإلضافة  لل 
 م وحتل تاريخه.0224

دارتدا : ج  : المؤتمرات التى ساهم في تنظيمدا وا 
اسم المؤتمر /  م

 الندوة

نوع  التاريخ المكان

 المشاركة

رج التجديررررد منررررا 1
فررررررررررررري العمررررررررررررروم 
اإلسرررررررررررررررررررررررررالمية 

 والعربية

جايؼااات انًُياااا كهيااات 

دار انؼهاإو انًااؤتًر 

 انذٔني األٔل

ياااااااااارس  – 7:  5

 و2005

تُظااااااااااااااايى 

ٔإدارة 

 انًؤتًر

اإلستشراق وهثر   2
فررررررررررررري العمررررررررررررروم 
اإلسرررررررررررررررررررررررررالمية 

 والعربية

جايؼااات انًُياااا كهيااات 

دار انؼهاإو انًااؤتًر 

 انذٔني انثاَي

تُظااااااااااااااايى  و2006يارس 

ٔإدارة 

 ؤتًرانً

العمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروم  3
اإلسرررررررررررررررررررررررررالمية 
والعربيرررررررررررررررررررررررررررررررررة 
وقضررررررررررررررررررررررررررررررررررايا  
اإلعجررررررراز فررررررري 
القرررررررآن والسررررررنة 
برررررررررررين الترررررررررررراث 

 والمعاصرة

جايؼااات انًُياااا كهيااات 

دار انؼهاإو انًااؤتًر 

 انذٔني انثانث

ياااااااااااااااارس  6:  4

 و2007

تُظااااااااااااااايى 

ٔإدارة 

 انًؤتًر

الثقافرررررة العربيرررررة  4
اإلسرررررررررررررررررررررررررالمية 
 الوحدة والتنوع

جايؼااات انًُياااا كهيااات 

ر دار انؼهاإو انًااؤتً

 انذٔني انرابغ

ياااااااااااارس  11:  9

 و2008

تُظااااااااااااااايى 

ٔإدارة 

 انًؤتًر

 سرررررهام العممرررررا   5
المسررررررممين فرررررري 
الحضرررررررررررررررررررررررررررررارة 

 العالمية

جايؼااات انًُياااا كهيااات 

دار انؼهاإو انًااؤتًر 

 انذٔني انخايس

ياااااااااااارس  11:  9

2009 

تُظااااااااااااااايى 

ٔإدارة 

 انًؤتًر

تُظااااااااااااااايى ديسااااًبر  29:  27جايؼااات انًُياااا كهيااات الرررررذات وا خرررررر  6
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فرررررررررررري الثقافررررررررررررة 
العربيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 واإلسالمية

ر انؼهاإو انًااؤتًر دا

 انذٔني انسادس

ٔإدارة  و2009

 انًؤتًر

 ال امعية: اإلشراف العممي عمى الرسائل
بجامعررة المنيررا، منهررا مررا نرروقش ومنهررا مررا  ودكتــورا رســائل ما ســتير  ثمــانهشرررفت عمررل 

 : يزال تحت  شرافي

 بإشرافي : در ة الما ستير أواًل : الرسائل التي منحت 
تاااااااااااااريخ  االسى و

 انًُح

 انتقذير انًٕضٕع

شيًاء يحًٕد  1

 رزق

24/11/

2009 

انقصٕر انخهيفيت فاي 

يصااار فاااي انؼصااار 

 انفاطًي

 يًتاز

يحًاااااذ ػباااااذ  2

انحًيااذ يحًااذ 

 ػهي

20/2/

2012 

تٓايااااات انااااايًٍ فاااااي 

 انؼصر األيٕبي

 يًتاز

ثاارٔث سااًير  3

 نطفي

28/8/

2012 

نصاُاػاث انحرف ٔا

في انيًٍ يُا  دخإل 

حتااق قياااو اإلساا و ٔ

 انذٔنت األيٕبيت

جيااااااااذ 

 جذا

 المس مين تحت إشرافي لدر ة الدكتورا  :
تااااااااااريخ  االسى و

 انتسجيم

 انًٕضٕع

ػصااااو ػطياااّ ػقيهاااّ  1

 يؼقٕب

20 /2  /

2012 

تااااريخ انسااافارة ٔانسااافراء فاااي 

 انؼصر األيٕبي

 المس مين تحت إشرافي لدر ة الما ستير :
تاااااااااريخ  االسى و

 انتسجيم

 انًٕضٕع

ًاء يًاذٔ  يحًاذ انشي 2

 يحًٕد

15/3/

2010 

انحياة انثقافيت ٔانؼهًيت فاي ػٓاذ 

 ْارٌٔ انرشيذ

يحًااإد أحًاااذ جااا ل  3

 يحًذ

19/4/

2011 

انحيااااة انؼهًيااات فاااي انااايًٍ يُااا  

دخاااإل اإلساااا و حتااااق انقاااارٌ 

 انثاَي انٓجري

أبٕ انقاسى ػبذ انْٕاب  4

 ػهي

15/4/

2012 

قبائم األٔزبك في ب د خراساٌ 

ِ 832انُٓاااار  ٔباااا د يااااا ٔراء

 و1600و : 1426ِ / 1007:

يحًااااذ أحًااااذ خهيفاااات  5

 أحًذ

16/12/

2012 

األٔضاااع اإلدارياات ٔانًانياات فااي 

 انذٔنت األيٕيت باألَذنس

 


