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 المؤھالت العلمیة
 اسم الجامعة اسم المؤھل مجال التخصص تاریخ الحصول علیھ

٢٠٠٧ابریل  شعبة التاریخ اإلسالمي    
لفلسفة واآلداب من  ادكتوراه

قسم التاریخ واآلثار المصریة 
 واإلسالمیة

اإلسكندریةجامعة   

  .٢٠٠٢سبتمبر  .١
 

 
الدویالت الكردیة : ماجستیر

ودورھا السیاسي من العصر 
العباسي الثاني لنھایة العصر 

 العباسي الثالث
اإلسكندریةجامعة   

قسم التاریخ : لیسا نسیھ اآلداب    بتقدیر جید جدا١٩٩٧
اإلسكندریةجامعة   ثار المصریة واإلسالمیة واآل  

 

 :الوظیفة الحالیة
      ٢٠٠٧یونیه ًابتداء من ،  شعبة التاریخ اإلسالمي –مدرس   بقسم التاریخ  .١
   ٢٠٠٣ًابتداء من ینایر،  شعبة التاریخ اإلسالمي –مدرس مساعد بقسم التاریخ  .٢
  .١٩٩٨ من سبتمبر ًابتداء،  شعبة التاریخ اإلسالمي –معید  بقسم التاریخ  .٣
  .١٩٩٨ وحتى سبتمبر ١٩٩٧مدرس متعاقد بمدرسة الشهید محمد فؤاد اإلعدادیة بمحافظة البحیرة من سبتمبر  .٤



  
  

  :المهام الوظیفیة اإلضافیة
  

االشتراك فى أعمال لجـان النظـام والمراقبـة ألعمـال االمتحانـات بالكلیـة لجمیـع الفـرق خـالل فتـرة العمـل بالكلیـة  .١
   خالل فترة العمل بالكلیةلجمیع الفرق 

 :تدریس عدید من  مواد قسم التاریخ ومنها  .٢

 مناهج البحث التاریخي. 

 تاریخ الدولة العربیة.  
 تاریخ مصر اإلسالمیة. 

 تاریخ الدولة العباسیة. 

 تاریخ األیوبیین والممالیك. 

 تاریخ المغرب واألندلس 

 الحضارة اإلسالمیة. 

 الدویالت المستقلة بالعالم االسالمي 
 

  :األنشطة األكادیمیة 
  

وضع تصور لتطویر الئحة قسم التاریخ شعبة التاریخ اإلسالمي لتطبیق نظام الساعات  .١
  .٢٠٠٧ ینایر –المعتمدة لطالب مرحلتي اللیسانس والدراسات العلیا

 .ٕتنظیم واعداد واإلشراف على رحالت علمیة لألماكن التاریخیة واألثریة .٢

 .ت للتعریف بتاریخ القدس یقوم به طلبة قسم التاریخاإلشراف العلمي على إعداد كتیبا .٣

 .٢٠٠١ – ٢٠٠٠نائب رائد الجمعیة التاریخیة بالقسم من  .٤

 عضو الجمعیة التاریخیة .٥

 عضو اتحاد المؤرخین العرب  .٦

 عضو الجمعیة االثریة باإلسكندریة .٧

لیة االشراف العلمي واالكادیمي والتربوي علي التدریب العملي لطالب دبلومة التربوي ك .٨
  ٢٠٠٨التربیة جامعة االسكندریة 

مدینة كركوك من الفتح / االشراف  العلمي واالكادیمي علي رسالة ماجستیر بعنوان  .٩
االسالمي حتي الغزو المغولي                             باالشتراك مع االستاذ الدكتور 

 سحر السید عبد العزیز سالم

 ماجستیر بعنوان تحقیق مخطوط عن الدولة االشراف  العلمي واالكادیمي علي رسالة .١٠



 أحمد مختار العبادي/ الصلحیة بالیمن باالشتراك مع االستاذ الدكتور 

االشراف  العلمي واالكادیمي علي رسالة ماجستیر بعنوان تاریخ طبرستان منذ الحكم  .١١
 السلجوقي وحتى الغزو المغولي باالشتراك مع االستاذ الدكتور علي احمد السید

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩جنة المكتبة ممثل لقسم التاریخ لعام عضو ل .١٢

 ٢٠٠٧عضو مجلس القسم وأمینه لعام  .١٣

 ٢٠٠٧/٢٠٠٨عضو لجنة إعداد الجداول الدراسیة لعام  .١٤

 عضو مجلس إدارة لوحدة ذات الطابع الخاص بالكلیة .١٥

 عضو فریق وضع الخطة االستراتیجیة والتنفیذیة بالكلیة .١٦
 

مشروع التخطیط ( برنامج العمل في التدریب والدعم الفني ضمن  .١٧
 أغسطس - بالمشاركة      التابع لمبادرة الالمركزیة المصریة 

٢٠٠٧   
Egyptian Decentralization Initiative   

  
 

 :األنشطة األجتماعیة 
  

 والحصول علي المراكز االولي في المسابقات الثقافیة.اإلشراف على العدید من األسر الطالبیة بالقسم  .١

 .دقاء الطالب بالقسمرئیس جمعیة أص .٢

 .٢٠٠٥ – ٢٠٠٣نائب رئیس مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعي بقسم التاریخ اعتبارا من  .٣

  .  حتى اآلن٢٠٠٥رئیس مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعي بقسم التاریخ اعتبارا من  .٤
 نائب رئیس مجلس إدارة جمعیة طالئع التنمیة فرع دمنهور .٥

 م عضو جمعیة الیسر لألیتا .٦

 عضو متطوع جمعیة رساله .٧

 . اإلسكندریة-عضو بقصر ثقافة سیدى جابر .٨

 .المشاركة في ندوات عامة وتثقیفیة حول دور الشباب في تنمیة المجتمع .٩

 عضو الجمعیة العلمیة التاریخیة بالقسم .١٠
 

 

  :المؤتمرات والندوات
، حضور مؤتمر حمایة التربة في المناطق الجافـة وشـبه الجافـة بكلیـة اآلداب بـدمنهور جامعـة اإلسـكندریة  .١

  .٢٠٠٧،  مارس ٨الخمیس 
ــة اآلداب بــدمنهور " القــدس عبــر العــصور" االشــتراك فــي إعــداد وتنظــیم نــدوة عــن موضــوع  .٢ ــوفمبر ، بكلی ن

١٩٩٩.  



  .٢٠٠٧ نوفبر–ستاذ الدكتور السید عبد العزیز سالم حضور مؤتمركلیة االداب باالسكندریة في ذكرى اال .٣
حضور مؤتمرنقـل االعـضاء البـشریة بنـادي اعـضاء هیئـة التـدریس باالسـكندریة والمـشاركة بـالراى ،وورقـة  .٤

  . م ٢٠٠٧عمل وتم الحصول علي شهادة تقدیر في نهایة المؤتمر 
 
  

 :الدورات التدریبیة 
  

  .١٩٩٨ التربیة جامعة اإلسكندریة اجتیاز دورة إعداد المعلم الجامعي كلیة )١
 مركـــز تنمیـــة المجتمـــع بجامعـــة –اجتیـــاز دورة مهـــارات اللغـــة اإلنجلیزیـــة واإلعـــداد لـــشهادة التویفـــل  )٢

  .١٩٩٩ –اإلسكندریة 
 .٢٠٠٠ جامعة اإلسكندریة –كلیة اآلداب بدمنهور ، اجتیاز دورة مهارات االنترنت  )٣

 .٢٠٠٦ت جامعة اإلسكندریة  مركز المؤتمرا–اجتیاز دورة التدریس الفعال  )٤

 .٢٠٠٦ مركز المؤتمرات جامعة اإلسكندریة –اجتیاز دورة مهارات التفكیر  )٥

 .٢٠٠٧ مركز المؤتمرات جامعة اإلسكندریة –اجتیاز دورة آداب وأخالقیات المهنة  )٦

 .٢٠٠٧ مركز المؤتمرات جامعة اإلسكندریة –اجتیاز دورة استخدام التكنولوجیا الحدیثة في التدریس  )٧

 .٢٠٠٧ مركز المؤتمرات جامعة اإلسكندریة –اجتیاز دورة مهارات العرض الفعال  )٨

 .٢٠٠٦ مركز المؤتمرات جامعة اإلسكندریة –اجتیاز دورة االتجاهات الحدیثة في التدریس )٩

 المجلس األعلى للجامعـات – في مهارات الحاسب اآللي  ICTPاجتیاز دورة اإلعداد والتأهیل لشهادة  )١٠
– ٢٠٠٧. 

  
  :ات التقدیر والمكافآت شهاد

  .١٩٩٨، شهادة تقدیر من رئیس جامعة اإلسكندریة للتفوق العلمي  )١
 .١٩٩٧شهادة تقدیر ومیدالیة تذكاریة من محافظة البحیرة للتفوق العلمي  )٢

 .١٩٩٨،  جامعة األسكندریة –شهادة تقدیر لإلنجاز األكادیمي من كلیة اآلداب بدمنهور  )٣

 .٢٠٠٣بكلیة األداب بدمنهور للتمیز األكادیمي في دراسة الماجستیرشهادة تقدیر من قسم التاریخ  )٤

  م٢٠٠٧شهادة تقدیر من كلیة األداب بدمنهور للتمیز األكادیمي في دراسة الدكتوراه   )٥

 شهادة تقدیر من نادي أعضاء هیئة التدریس باالسكندریة )٦
  
  
  
 

 



   :المقاالت المنشورة واالبحاث والمؤلفات
  

 إبراهیم محمد على  مرجونة/  د،احمد مختارالعبادي/د .ا. ین والممالیك كتاب تاریخ األیوبی 

  الدور السیاسى للقراقیونلو التركمان فى أذربیجان والعراق                             /بحث بعنوان 
  ).م١٤٦٨ – ١٣٨٠/ ھـ٨٧٣ – ٧٨٢(

  ٢٠٠٨نشر بدوریة كلیة االداب بدمنهور العدد السادس والعشرون یونیه 
 منـشور بـالملحق ، " ضـبابیة المـستقبل، حیـرة الحاضـر ، غمـوض الماضـى : األكـراد " قال بعنـوان م

  .٢٠٠٥سبتمبر ، السنة الثامنة  ، ٩عدد رقم ، " أریف" الشهري العربى لجریدة 
  منــشور بــالملحق الــشهري العربــى  لجریــدة  ، " المغــول مــن الهمجیــة إلــى الحــضارة" مقــال بعنــوان "

  .٢٠٠٦أغسطس ، السنة التاسعة  ، ٨م عدد رق، " أریف
  منـشور بمجلـة ابـن بطوطـة القـرن الحـادى ، " مدینة إسالمیة في قلب أوروبـا: شنترة " مقال بعنوان

  .org.mag-ibnbattuta.www: على موقع ٢٠٠٥العدد السادس ، والعشرین اإللكترونیة 
  ــة ابــن بطوطــة القــرن الحــادى والعــشرین ، " شــنترین عــروس األنــدلس" مقــال بعنــوان منــشور بمجل

 .org.mag-ibnbattuta.www : على موقع ٢٠٠٥العدد الثامن ، اإللكترونیة 

  طة القرن الحادى منشور بمجلة ابن بطو، " المجتمعات اإلسالمیة بالمشرق اإلسالمي" مقال بعنوان
 .org.mag-ibnbattuta.www : على موقع ٢٠٠٥العدد التاسع ، والعشرین اإللكترونیة 

  منشور بمجلة ابن بطوطة القرن الحادى والعـشرین ، " الفن اإلسالمي وأثره في أوروبا" مقال بعنوان
 .org.mag-ibnbattuta.www : على موقع ٢٠٠٥ عشر العدد الحادي، اإللكترونیة 

 

  
 

 

 


