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 المؤھالت العلمیة
یھتاریخ الحصول عل  اسم الجامعة اسم المؤھل مجال التخصص 

   آداب دمنهور–اإلسكندرية   الدكتوراه   ٢٠٠٥يوليو 

   آداب دمنهور–اإلسكندرية   الماجستير   ٢٠٠١سبتمبر 

   آداب دمنهور–اإلسكندرية   الليسانس   ١٩٩٦مايو 
 

  ):الداخلى والخارجى(التدرج الوظيفى األكاديمى : 
  

  اسم المؤسسة  سنة االلتحاق بها  الوظيفة

   جامعة اإلسكندرية–آداب دمنهور   ٢٠٠٤أغسطس   مدرس مساعد تاريخ حديث



   جامعة اإلسكندرية–آداب دمنهور   ٢٠٠٥يوليو   مدرس تاريخ حديث
  

األنشطة المختلفة األخرى التـى تتعلـق بالعمليـة التعليميـة وخدمـة             
  .المجتمع

  . األنشطة العلمية-١
  . عضو اتحاد المؤرخين العرب-أ

  . األبحاث المنشورة-ب

  . جوانب من الحياة االقتصادية واالجتماعية للروادسة فى مصر فى العصر العثمانى-  
  .٢٠٠٦مجلة اإلنسانيات، آداب دمنهور   

  ).م١٧٩٨ – ١٥١٧/ هـ١٢١٣ – ٩٢٣( البوسنيون فى مصر فى العصر العثمانى -  
  .٢٠٠٧ جامعة القاهرة –مجلة المؤرخ المصرى، كلية اآلداب   

  .م١٨٠٧ مارس ٣١ هزيمة الحملة اإلنجليزية فى رشيد -  
بحث منشور ضمن الندوة التى عقدت بدار الكتب القومية بالقاهرة بمناسبة مرور مائتى عام على هزيمة    

  .٢٠٠٧الحملة اإلنجليزية على مصر، نوفمبر 
(  حجج التجارة والتركات الواردة من محكمة سالونيك لمحكمة رشيد فـى العـصر العثمـانى     -

  ).تحت النشر 

  : الدورات-جـ
  .٢٠٠٤دورة إعداد المعلم الجامعى، نوفمبر  -

 :دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات -

  ٢٠٠٥التدريس الفعال، مايو.  

  ٢٠٠٥االتصال الفعال، يونيو. 

  التنفيذى المشرف)TOT( ٢٠٠٦، نوفمبر. 

  ا، ديسمبر٢٠٠٧إعداد األبحاث العلمية ونشرها دولي. 



  . عضو مجلس إدارة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بفرع دمنهور-د

  : المشاركة فى اإلشراف على الرسائل العلمية اآلتية-هـ

  :الماجستير

     طنب الكبرى، طنـب الـصغرى، أبـو    (االحتالل اإليراني للجزر اإلماراتية الثالث
  . هانى عبداهللا عمارة: ، للباحث)موسى

        ـ ١٢١٣ – ٩٢٣(البنادقة فى مصر فى العصر العثمـانى ، )م١٧٩٨ – ١٥١٧/ هـ
 .هبة عمارة: للباحثة

           ١٩٦٧ – ١٩٤٦(األقليات المسلمة فى الفلبين من االستقالل حتى اتفاقية طرابلس( ،
 .حنان عبدالرحمن مهدى: للباحثة

 صباح سالمة أحمـد    : ، للباحثة )١٩٢٣ – ١٩١٤(مسألة الكردية والموقف الدولى     ال
 .حسن

  إيمان عبدالعزيز توفيق: ، للباحثة)١٩٧٩ – ١٩٤٧(أوضاع المسلمين فى الصين. 

  . األنشطة داخل الكلية-٢
  .٢٠٠٧ إلى يوليو ٢٠٠٦أمين مجلس قسم التاريخ من أغسطس      -أ  

  .٢٠٠٧ – ٢٠٠٦عضو لجنة المكتبة    -ب  

  .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ عضو لجنة تنمية البيئة وخدمة المجتمع  -جـ  

   .٢٠٠٨/٢٠٠٩    عضو اللجنة الثقافية -        د

  . خدمة المجتمع-٣
 سبتمبر إلـى    ١٩ المشاركة فى اللجنة المشكلة لتعديل العيد القومى لمحافظة البحيرة من            -أ  

  . مارس٣١
 

 

 


