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 د.حمًذ يرسى عثذاهلل هذيح
 

  ::انثياَاخ انشخصيح انثياَاخ انشخصيح         
 مد مرسى عبداهلل ىديوحم:  ـمــــــاالس

  : مصري  يةـــــالجنس
  : مسمم  ةــــــانالدي

   : متزوج  ةالحالة االجتماعي
 جميورية مصر العربية. –مدينة المنيا  – جامعة المنيا –كمية اآلداب : لـالعم وانعنـ
 ?:==8=:>676+  >9>==?67679 :  لــموباي :   ونــــتميفـ

 ><6 >>;;:89:  سـكاف       >;>:>89><6 :  لـــعم                           

 mohmed.morsy@mu.edu.eg        :   يـلكترونإبريد 

                            elhedawy_2007@yaho.com 

  ::  ادلؤهالخ انعهًيحادلؤهالخ انعهًيح
  لوسطى(.العصور ا وحضارة التاريخ )تاريخ فيدكتوراه الفمسفة  ;867مارس      

  لوسطى(.العصور ا وحضارة )تاريخفي التاريخ اآلداب والعموم اإلنسانية  تيرماجس 8677مايو 
  في التاريخ.والعموم اإلنسانية  ليسانس اآلداب ;866مايو      

             

  ::  انىظيفيانىظيفيانتذرج انتذرج 
 .في الشرق والغرب العصور الوسطى وحضارة تاريخ)مدرس(    : حتى اآلن;867مايو

 
 .المنيا جامعة –اآلداب  ةكمي -تاريخ العصور الوسطى –اريخ س مساعد بقسم التمدر            ;867 : 8677
                           

 .المنيا جامعة –اآلداب  كمية -تاريخ العصور الوسطى –اريخ بقسم التمعيد            8677 : =866
 

  ::  / غري ادلُشىرج/ غري ادلُشىرج  ادلُشىرجادلُشىرجاألحباث األحباث 
 :انرسائم انعهًيح  والً :أ

  ( 79-=798األوضاع الداخمية في إنجمترا إبان عيد الممك إدوارد الثالث==)(8677 غير منشورة ) رسالة ماجستير م 

   (;867 غير منشورة ) رسالة دكتوراه الفمسفة م(6>:7-<798) السياسيتاريخ أسكتمندا 

 : وانُشاط انعهًي األحباث ادلُشىرج حاَيًا :
   867 يوليو منشور بعدد ، مجمة التاريخ والمستقبل" ،  م<798نورثامبتون  –إدنبره معاىدة:. 

   867أبريل  خاص بعدد قيد النشرم، مجمة التاريخ والمستقبل، 7:>-:<8المرأة العاممة في مصر البيزنطية>. 
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  ::  ؤنفاخ   تتة   ؤنفاخ   تتة   ادلادل
  "دار الكتاب الجامعي، اإلسكندرية. ،قيد الطباعة"  تاريخ إنجمترا وحضارتيا حتى بداية عصر النيضة 

  "دار الكتاب الجامعي، اإلسكندرية.قيد الطباعة"  تاريخ أسكتمندا السياسي ، 

  "867المنيا  –دار قرطبة لمطباعة والنشر " تاريخ أوروبا إلى أواخر العصور الوسطى<. 

  "867المنيا "منيج البحث التاريخي=. 

 

  ::  انتكريىانتكريى
 

  مؤتمر  المؤتمر المحمى لمقسم بعنوانممشاركة في فعاليات ل جامعة المنيا –كمية اآلداب  –شيادة تقدير من قسم التاريخ"
 .8678مارس  =8 "مشكمة المياه في العالمين العربي واإلسالمي

  السـير والمـركرات الشخصـية" بعنـوان قسـملافعاليات نـدوة  ممشاركة فيلجامعة المنيا  –كمية اآلداب  –شيادة تقدير من قسم التاريخ" 
 .8679أبريل 

  867التاريخ، أكتوبر  فيلمحصول عمى درجة دكتوراه الفمسفة  العمميشيادة تقدير من كمية اآلداب جامعة المنيا لمتفوق;. 

  86"مشكالت الحدود عبر العصور"  ندوةجامعة المنيا لممشاركة في تنظيم  –كمية اآلداب  –شيادة تقدير من قسم التاريخ 
 .>867 أبريل

   العالقات العربية الفارسية عبر العصور" جامعة المنيا لممشاركة في تنظيم ندوة  –كمية اآلداب  –شيادة تقدير من قسم التاريخ"
 .=867أبريل  78

   7جامعة المنيا لممشاركة في تنظيم ندوة "المرأة عبر العصور التاريخية"  –كمية اآلداب  –شيادة تقدير من قسم التاريخ< 
 .<867أبريل 

  ::    األَشطح انعهًيحاألَشطح انعهًيح
  أبريــل 8)مجمــة عمميــة محكمــة(، تصــدر عــن قســم التــاريخ كميــة اآلداب جامعــة المنيــا مــن مــدير تحريــر مجمــة التــاريخ والمســتقبل

 حتى اآلن. <867

  حتى اآلن. ;867جامعة المنيا من أكتوبر  –كمية اآلداب  –وحدة ضمان الجودة واالعتماد لدى منسق قسم التاريخ 

  حتى اآلن. ;867، من أكتوبر جامعة المنيا –كمية اآلداب  –الجودة بقسم التاريخ لجنة رئيس 

  مـارس المنيـا، جامعـة  –كميـة اآلداب  –وعضـو الفريـق اإلداري لممشـروع محـو األميـة داخـل قسـم التـاريخ  عمنسق مشرو
   حتى اآلن. <867

 :تم يٍ  يفعضىًا 

 المنطقــة التاســعة، الــدكتور راو، عبــاس، مدينــة نصــر،  =بمــوك  :قطعــة ) عضــو عامــل فــي الجمعيــة المصــرية لمدراســات التاريخيــة
 حتى اآلن. <866، من ( محافظة القاىرة

  حتى اآلن. <867، ومن أكتوبر >867سبتمبر حتى  ;867، من أكتوبر جامعة المنيا –كمية اآلداب  –عضو مجمس قسم التاريخ 

  اآلن. حتى ;867اآلداب جامعة المنيا من  تحرير مجمة التاريخ والمستقبل )مجمة عممية محكمة(، تصدر عن قسم التاريخ كمية ىيئةعضو 
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  حتى اآلن. <867جامعة المنيا من أكتوبر  -عضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع بكمية اآلداب 

 حتى اآلن. ;867، من سبتمبر 8677حتى  <866، من جامعة المنيا – عضو الفريق التنفيري لوحدة الجودة بكمية اآلداب 

  867/  >867جامعة المنيا  –لكمية اآلداب  االستراتيجيةعضو لجنة إعداد الخطة=. 

  حتى اآلن. ;867 المنيا، من أكتوبرجامعة  –كمية اآلداب  –عضو وحدة بنوك األسئمة 

  ــة ــةعضــو المجن ــة االســتقبال والتســجيل(  التنظيمي ــدولي)أمــين لجن ــين لممــؤتمر ال ــاني والثالث ــة اآلداب   الث ــا "  –لكمي ــراث جامعــة المني الت
 .8679نوفمبر  >8/  :8" الحضاري بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل

  ــةعضــو المجنــة ــىلممــؤتمر  التنظيمي ــاريخ  المحم ــا "مــؤتمر مشــكمة الميــاه  –كميــة اآلداب  –لقســم الت ــيجامعــة المني  العربــيالعــالمين  ف
 م.8678( مارس =8/  >8االثنين والثالثاا )واإلسالمي " 

  8679أبريل  (=7 – >7جامعة المنيا " السير والمركرات الشخصية ) –كمية اآلداب  –لندوة قسم التاريخ  التنظيميةعضو المجنة. 

  867أبريل  86 جامعة المنيا "مشكالت الحدود عبر العصور" –كمية اآلداب  –عضو المجنة التنظيمية لندوة قسم التاريخ<. 

  867أبريل  78جامعة المنيا "العالقات العربية الفارسية عبر العصور"  –كمية اآلداب  –عضو المجنة التنظيمية لندوة قسم التاريخ=. 

  867/  أبريل/  >7جامعة المنيا "المرأة عبر العصور التاريخية،  –كمية اآلداب  –عضو المجنة التنظيمية لندوة قسم التاريخ>. 

  الفرقة الثالثة(. –الفرقة األولي –الفرقة الثالثة -)الفرقة الرابعة اآلن ىحت =866من عام  االمتحاناتعضو في أعمال الكنتروالت ومراقبة 

  867/  <867، العام الجامعي  8676/?866لجنة تنسيق الطالب بكمية اآلداب لمعام الجامعي عضو?. 

 

  ::انذونيح انذونيح احملهيح واإلقهيًيح واحملهيح واإلقهيًيح وهاو انعهًيح وادلؤمتراخ هاو انعهًيح وادلؤمتراخ ادلادل
 جامعــة المنيــا "مــؤتمر مشــكمة الميــاه فــي  –كميــة اآلداب  –المــؤتمر المحمــى لقســم التــاريخ فعاليــات المشــاركة فــي  :8678 مــارس

 .8678مارس  =8حتى  >8، خالل الفترة من العالمين العربي واإلسالمي
 خــالل  "جامعــة المنيــا "نــدوة الســير والمــركرات الشخصــية –كميــة اآلداب  –قســم التــاريخ فعاليــات نــدوة  المشــاركة فــي :8679 أبريــل

 .8679أبريل  =7حتى  >7الفترة من 

 التــراث الحضــاري بــين جامعــة المنيــا "  –المــؤتمر الــدولي الثــاني والثالثــين لكميــة اآلداب   المشــاركة فــي فعاليــات  :8679 نــوفمبر
 .8679نوفمبر  >8حتى  :8 خالل الفترة من" وآفاق المستقبلتحديات الحاضر 

 اليويـة فـي عـالم متغيـرجامعـة المنيـا "  –والثالثـين لكميـة اآلداب   الثالـثالمـؤتمر الـدولي  فعاليـات فـيالمشـاركة   :;867 مارس "
 .;867 مارس <7حتى  >7 خالل الفترة من

  8678، 8676،8677 ،?866، <866، =866التاريخيـــة، ألعـــوام فعاليـــات الموســـم العممـــي لمجمعيـــة المصـــرية لمدراســـات ،
8679 ،867: ،867; ،867< ،867= ،867>. 

  ::  وانتىصيفاخ وانتقارير وانتقىيىوانتىصيفاخ وانتقارير وانتقىيى  تطىير األداء وانهىائحتطىير األداء وانهىائح
  ،وبرامج قسم التاريخ كمية اآلداب جامعة المنيا، عمى النحو التالي :مقررات وتقرير المشاركة في توصي- 

 -(، وىى :;867)مرحمة الميسانس( )توصي، مقررات تخصص تاريخ العصور الوسطى ببرنامج التاريخ المشاركة في  -1

 .تاريخ األيوبيين والمماليك 

 .العالقات بين الشرق والغرب زمن الحروب الصميبية 

 .تاريخ الدولة البيزنطية 

 .تاريخ مصر البيزنطية 
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 .مصادر ومناىج بحث تاريخ وسيط 

  بية.نصوص تاريخية بمغة أورو 

  العصور الوسطى فيمدخل إلى تاريخ أوربا. 

 تاريخ أوربا إلى أواخر العصور الوسطى. 

 تاريخ أفريقيا أو آسيا في العصور الوسطي. 

  العصور الوسطى فيحضارة أوربا. 

 .حضارة الدولة البيزنطية 

 .أوربا والمغول 

 كمية اآلداب جامعة المنيا. –في توصي، برنامج التاريخ بقسم التاريخ اإلشرا، والمشاركة  -2

كميـة اآلداب  -في توصي، برنامج الدراسـات العميـا )تخصـص تـاريخ العصـور الوسـطى( بقسـم التـاريخ اإلشرا، والمشاركة  -3
 (.;867جامعة المنيا ) -

 (.>867/  ;867كمية اآلداب جامعة المنيا ) –اإلشرا، والمشاركة في إعداد تقرير برنامج التاريخ بقسم التاريخ  -4

اإلشرا، والمشاركة في إعداد تقرير برامج الدراسات العميا )تخصصـات :التـاريخ القـديم، التـاريخ اإلسـالمي، تـاريخ العصـور  -5
 (.>867/ ;867جامعة المنيا ) -كمية اآلداب  -الوسطى، التاريخ الحديث والمعاصر( بقسم التاريخ 

كميــة اآلداب جامعـة المنيــا )دور يونيــو  –إعــداد تقريـر المقــررات لمرحمــة الميسـانس بقســم التـاريخ  فـياإلشـرا، والمشــاركة  -6
 (.>867، دور يناير ;867

برامج الدراسات العميا )تخصصات :التاريخ القديم، التـاريخ اإلسـالمي، تـاريخ لإعداد تقرير المقررات  فياإلشرا، والمشاركة  -7
 (.>867/ ;867جامعة المنيا ) -كمية اآلداب  -والمعاصر( بقسم التاريخ العصور الوسطى، التاريخ الحديث 

جامعـــة المنيـــا  –كميـــة اآلداب  –اإلشـــرا، عمـــى إعـــداد تقريـــر تقيـــيم برنـــامج التـــاريخ )مرحمـــة الميســـانس(، قســـم التـــاريخ  -8
(867;/867<.) 

جامعـة المنيـا  –كميـة اآلداب  –اإلشرا، عمى إعداد تقرير تقييم مقررات برنامج التـاريخ )مرحمـة الميسـانس(، قسـم التـاريخ  -9
(867;/867<.) 

  ::  وادلستىياخ انهغىيحوادلستىياخ انهغىيح  نعهًيحنعهًيحادلهُيح واادلهُيح واانذوراخ انذوراخ 
 (دورة عن ) االتصال الفعال (i2) 866يونيو  <8/>8، ـ جامعة المنيا= . 
  (الفعالدورة عن ) التدريس (T1)  866يونيو  87/<7ـ جامعة المنيا=. 
  8677مارس  97( ـ جامعة المنيا التدريسيةالعممية  في تكنولوجيا اإلنترنتدورة عن ) استخـدام. 
 ) دورة عن ) العرض الفعال (i1) 866يوليو  ;/9 ،ـ جامعة المنيا=. 
 ( التخطيط اإلستراتيجيدورة عن )(L1)  8677 أبريل >/;ـ جامعة المنيا. 
 ) دورة عن ) توكيد الجودة (D3)  866يوليو  ;/9ـ جامعة المنيا=. 

  )دورة عن )سموكيات المينة (C4) ،8677أبريل  :/9جامعة المنيا. 

  )دورة عن )إدارة الوقت واالجتماعات(L4)  8679نوفمبر  <8/=8جامعة المنيا. 

  )دورة عن )تنظيم المؤتمرات العممية(C4)  8679ديسمبر  76/?جامعة المنيا. 



 ســــيرة ذاتيـــــة  .

 

 (5) 

.
 

5 

 

  )دورة عن )إدارة الفريق البحثي(R2)  867يناير  >/;جامعة المنيا:. 

 ( نظام الساعات المعتمدةدورة عن )(T2)  867 يناير ?/<جامعة المنيا:. 

 ( نظم االمتحانات وتقويم الطالبدورة عن )(T3)  867 يناير 86/87جامعة المنيا:. 

 ( المالية والقانونية في الجامعاتالجوانب دورة عن )(L3)  867يناير  <8/=8جامعة المنيا:. 

  استخدام برنامج( دورة عنEnd Note  مارس )867في البحث العممي والعممية التدريسية:. 

  دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلليI.C.D.L 7/8678/; الشيادة الصادرة من منظمة اليونسكو. 

  كز المنارة، وميجا سوفت، بالمنيا.اإلنجميزية، من المستوى األول، وحتى العاشر، بمرامستويات المغة 

 اجتيـاز اختبـارTOEFL ITP from America Amideast Educational & training Services 

INC  ( 6:بمجموع درجات=) 2/13/2007. 

 اجتياز اختبـار TOEFL ITP from Faculty of Al Alson, Minia University ( بمجمـوع درجـات;:=) 
2/25/2014. 

  ::  ادلهاو انتذريسيحادلهاو انتذريسيح
  وحىت اآلٌ 2115خالل انفرتج يٍ عاو  داخم جايعح ادلُيا انتانيحانذراسيح تذريس ادلقرراخ:- 

  التربية.كمية  -قسم التاريخ  - الفرقة الثالثة قسم التاريخ كمية اآلداب، الفرقة الثالثة –تاريخ األيوبيين والمماليك 

 قسـم التـاريخ - كميـة اآلداب، الفرقـة الثالثـة - قسـم التـاريخ - الفرقـة الثالثـة ،تاريخ العالقات بين والشرق والغـرب 
 كمية التربية. -

 كمية اآلداب - قسم التاريخ - الفرقة األولي ،مدخل إلي تاريخ أوربا في العصور الوسطي. 

 كمية التربية. - قسم التاريخ-الفرقة الثالثة  ،حضارة أوربا في العصور الوسطي 

  كمية التربية. - قسم التاريخ- ة نية قسم التاريخ كمية اآلداب، الفرقة الثاالثانيتاريخ الدولة البيزنطية الفرقة 

 كمية اآلداب.-قسم التاريخ   -، الفرقة األولي تاريخ أوربا إلي أواخر العصور الوسطي 

  كمية التربية. -قسم التاريخ  –معالم التاريخ األوروبي الوسيط، الفرقة الثانية 

 كمية التربية.-قسم التاريخ   -، الفرقة الثالثة تاريخ الفكر السياسي عبر العصور 

  كمية اآلداب. –( اآلثار اإلسالميةقسم اآلثار )شعبة  –تاريخ إسالمي )ممموكي وشرق العالم اإلسالمي(، الفرقة الثالثة 

  كمية اآلداب. –تاريخ أوربا في العصور الوسطي، قسم المغة اإلنجميزية 

  كمية التربية -التاريخ  قسم –معالم التاريخ األوروبي الوسيط، الفرقة الثانية. 

  كمية التربية. –منيج البحث التاريخي، الفرقة األولى، قسم التاريخ 

 كمية اآلداب- قسم التاريخ  -الرابعة الفرقة  ،حضارة أوربا في العصور الوسطي. 

  اآلدابكمية  –قسم اآلثار )شعبة اآلثار اإلسالمية(  –التاريخ األيوبي، الفرقة الثانية. 

  تقسدى انتاريخ انقذيى واحلدذيج تاريخ انعصىر انىسطي وتعض يقرراخ دلقرراخ انتذريثاخ انعًهيح  مبهاوانقياو
 .2114حىت عاو  2117جايعح ادلُيا، يٍ عاو  –تهيح اآلداب  –انتاريخ 

  جايعح ادلُيا، يدٍ  –تهيح انرتتيح  –تشعثح انتاريخ دلقرراخ تاريخ انعصىر انىسطي األعًال انفصهيح  مبهاوانقياو
 .2114حىت عاو  2117عاو 



 ســــيرة ذاتيـــــة  .
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مجهىريح يصر مجهىريح يصر   ––ادلُيا ادلُيا   ––DDeerraayyaa  UUnniivveerrssiittyy  جبايعح درايحجبايعح درايح  ادلهاو انعهًيح وانتذريسيحادلهاو انعهًيح وانتذريسيح
  ::  انعرتيحانعرتيح
  حمافظح ادلُيا  –ادلشارتح يف أعًال االيتحاَاخ وانتصحيح جبايعح درايح نهعهىو وانتكُىنىجيا اخلاصح مبذيُح ادلُيا- 

 -، عهي انُحى انتايل :مجهىريح يصر انعرتيح

  نسانيات قديم و  تاريخمقرر  .=867يناير  –الفصل الدراسي األول  –كمية العالج الطبيعي   -الفرقة األولى  –ا 

 867الفصل الدراسي الثاني مايو  –كمية الصيدلة  –الفرقة الثانية  –تاريخ مصر القديم  مقرر=. 

  نسانيات  .<867يناير  –الفصل الدراسي األول  –كمية العالج الطبيعي  الفرقة األولى –مقرر تاريخ قديم وا 

 867الفصل الدراسي الثاني يونيو  –كمية الصيدلة  –الفرقة الثانية  – مقرر تاريخ مصر القديم>. 


