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 وأندلس( جدا م3112

-3114 ليسانس أداب -4
 م3115

جيد 
 جدا

 شعبة عامة تاريخ كلية اآلداب جامعة اسكندرية )فرع دمنهور(

 

  

  : الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل 

 محتويات البرنامج المركز  تاريخه  البرنامج  م

معايير الجودة في العملية  -2
 التدريسية 

مركز تنمية قدرات  م39-38/2/3125
أعضاء هيئة 
التدريس والقيادات 

 باإلسكندرية 

 المعايير الواجب توافرها في العملية التدريسية

3
- 

مركز تنمية قدرات  م3125يناير  تنظيم المؤتمرات 
أعضاء هيئة 

التدريس 
 باإلسكندرية

 السليم للمؤتمرات والندواتالتخطيط االستراتيجي 

2
- 

مهارات االتصال في أنماط 
 التعليم المختلفة

مركز تنمية القدرات  م3122يناير  32-33
 بجامعة دمنهور

 

4
-  

مركز تنمية قدرات  م3122يناير  21-8 النشر الدولى للبحوث العلمية
أعضاء هيئة 

 التدريس بدمنهور

 

5
- 

مركز أعضاء هيئة  م3122يناير  2-3 مهارات العرض الفعال
 التدريس بدمنهور

 

2
- 

ديسمبر  31-28 التخطيط االستراتيجي 
 م3123

  جامعة دمنهور

2
- 

معايير الجودة في العملية 
 التعليمية 

  جامعة دمنهور م3121ابريل  29-31

9
- 

  جامعة اسكندرية 3121مارس  29-22 أخالقيات البحث العلمي 

8
- 

  جامعة اسكندرية  م3112-22-8 الساعات المعتمدة 



2
1 

  جامعة اسكندرية م3112-25-22 مهارات التفكير 

2
2 

  جامعة اسكندرية م3112-2-2 التدريس الفعال

2
3 

  جامعة اسكندرية م3112-8-2 البحث العلمي 

2
2 

مايو 2ابريل إلى 2 دورة في اللغة العربية 
 م3115

وحدة الحاسب 
اآللي بكلية اآلداب 

 بدمنهور

 

2
4 

حضور ندوة بعنوان التقويم 
الذاتي في ضوء معايير 

 الجودة واالعتماد

بكلية اآلداب  م32-5-3118
 بدمنهور

 

2
5 

حقوق الملكية الفكرية وحقوق 
 التأليف والنشر 

كلية اآلداب  م21-23-3118
 بدمنهور

 

2
2 

التخطيط االستراتيجي في 
 مؤسسات التعليم العالي 

كلية اآلداب  م8-2-3118
 بدمنهور

 

2
2 

التقييم السنوي للمؤسسة 
 التعليمية 

كلية اآلداب  م34-21-3118
 بدمنهور

 

2
8 

المؤسسات التعليمية في ظل 
 ثقافة الجودة الشاملة 

كلية اآلداب  م29-5-3121
 بدمنهور

 

3
1 

كلية اآلداب  م3121-2-2 االستبيان
 بدمنهور

 

3
2 

اآلداب كلية  م3121-2-38 نشر ثقافة الجودة الشاملة 
 بدمنهور

 

3
3 

كلية اآلداب  م3121-8-32 إنشاء بنوك األسئلة
 بدمنهور

 

3
2 

كلية اآلداب  م3121-21-39 االعداد للزيارة الميدانية
 بدمنهور

 



3
4 

كلية اآلداب  م3121-21-21 االعداد للزيارة الميدانية 
 بدمنهور

 

3
5 

Trainer of trainces  مركز تنمية قدرات  م3122ابريل
هيئة  اعضاء

التدريس بجامعة 
 دمنهور

 

3
2 

مهارات التعلم اإللكتروني 
 المدمج 

-8-5في الفترة من 
-2-2حتى  3129
 م3129

  بإدارة الجامعة 

3
2 

حضور ورشة عمل استيفاء 
معايير الجودة " معيار أعضاء 
هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة "

بوحدة ضمان  م22-8-3129
الجودة بكلية 

 اآلداب .

 

حضور ورشة عمل بعنوان    
 "معيار المشاركة المجتمعية 

بوحدة ضمان  م22-8-3129
الجودة بكلية 

 اآلداب

 

حضور ورشة عمل بعنوان  
التنمية المهنية ألعضاء هيئة 

 التدريس 

بوحدة ضمان  م35-8-3129
الجودة بكلية 

 اآلداب

 

بمركز تنمية قدرات  م3128يونيو -32-32 دورة ادارة فريق بحثى  
ـعضاء هيئة 
التدريس والقيادات 

 جامعة دمنهور 

 

-4ويوم  3128- 2-3 دورة اعتماد البرامج  
 م2-3128

بوحدة ضمان 
الجودة بكلية 

 االداب دمنهور

 

 

  -خدمات طالبية : 

 م.3122-3122رائد أسرة أهل الفن بكلية اآلداب جامعة دمنهور في عام -

 م 3122المشرف األكاديمي لطالب الفرقة األولى لعام  -



 -المشاركة المجتمعية؛

-3125القاء ندوة بعنوان فضائل مصر في مدينة رشيد تحت اشراف قافلة المقريزي  في أغسطس عام -
 م.من3122

 م.3122القاء ندوة بمتحف رشيد بعنوان االم عبر العصور في الفترة من شهر مارس -

 م جامعة كفر الشيخ8102-7-82في الفترة من  علمي خاص بالخدمات الطالبيةحضور مؤتمر  -

المعهد الفرنسي ب 3123مايو  2حضور ورشة بعنوان النشر العلمي ومنهجية البحث في مجال الدراسات العربية  -
 .للدراسات الشرقية بالقاهرة

-  

 ناشري دارنشر بحث بعنوان  قراءة في تاريخ الغرب األندلسي : "سقوط مدينة قلمرية  "، دورية كان التاريخية  -

 م.3122 – 23العدد   -الكويت - اإللكتروني للنشر

المشاركة في أشغال المؤتمر الدولي التاسع الذى نظمته الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية -
واالقتصادية بالتعاون مع المركز التونسي العالمي للدراسات والبحوث والتنمية  بعنوان الُهوية الثقافية  واالجتماعية

 م." تحت النشر" 3122نوفمبر  32-35-34في غرب األندلس بمدينة المنستير )تونس( أيام 

ت السياسية االسالمية م بعنوان البجة محوراً للصراعا8107المشاركة في أشغال مؤتمر المؤرخين العرب لعام -

 "تحت النشر " م .8107لشهر ديسمبر  01و01أيام 

المشاركة في أشغال المؤتمر الدولي الحادي عشر الذى نظمته الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية  -
واالجتماعية واالقتصادية بالتعاون مع المركز التونسي العالمي للدراسات والبحوث والتنمية حول موضوع مدينة 

ألندلس فى القرنين الرابع والخامس الهجرى / العاشر والحادي يابرة" ايفورًا" نموذجًا للنزاعات على الحدود الغربية ل
 م بمدينة المنستير بالجمهورية التونسية .3129نوفمبر  21و 38و39عشر الميالدي. أيام 

 

 

  : الخبرات العملية 

 م3125-2-38 الفترة  جامعة دمنهور  الشركة مدرس بكلية اآلداب الوظيفة

 المهام

 

التبادل الدولي )منح ايراسموس مندس/ميداستار( الممول من االتحاد األوروبي، فدرست مقرر باللغة التدريس في برنامج -
 م.3122-3123االنجليزية في التاريخ اإلسالمي 

 م.3122قمت بتدريس تاريخ الدولة العربية  للفرقة األولى بالفصل الدراسي األول تاريخ لعام -

سالمية للفرقة الثانية إنجليزي لغات وترجمة بالفصل الدراسي االول لعام قمت بتدريس مدخل للحضارة العربية اال -
 م.3122



 م.3122قمت بتدريس مقرر تاريخ المغرب واالندلس للفرقة الرابع  بالفصل الدراسي الثاني لعام  -

 م.3122قمت بتدريس مقرر تاريخ الدولة األموية للفرقة األولى بالفصل الدراسي الثاني  لعام -

 م.3122-3122للفرقة الرابعة تاريخ لعام  ةتدريس مقرر تاريخ الحضارة العربية اإلسالمي-

 م.3122-3122تدريس مقرر المغرب اإلسالمي للفرقة الرابعة تعليم مفتوح لعام -

 م3122تدريس مقرر نصوص تاريخية  اسالمية بلغة اجنبية للفرقة الثالثة تاريخ -

 م.3122وية للفرقة االولى تدريس مقرر تاريخ الدولة االم-

 م.3122تدريس مقرر  تاريخ االيوبيين والمماليك   -

 م3129تدريس مقرر تاريخ العباسيين والفاطميين  -

 م.3122نائب مقرر السمينار لقسم التاريخ لعام -

 م.3122لعام    نائب القسم لتنسيق الجودة -

م حتى عام 2483االسبانية للشمال األفريقي  ومصر وأثرها من عام االشراف على رسالة  دكتوراه بعنوان الهجرات  -
 م3122م.مقدمة من الطالبة نجالء عبد التواب خالوي عام 2222

-2312هـ/212-212االشراف على رسالة  ماجستير بعنوان نظم البريد عند المغول ودوره الحيوي في بالد فارس -
 .3122عام  م مقدمة من الطالبة سناء فرج محمد سويسة2212

االشراف على رسالة ماجستير بعنوان تجارة الملح بين بالد المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء "السودان الغربى"من  -
القرن األول إلى القرن السادس الهجري /السابع إلى الثاني عشر الميالدي  مقدمة من الطالبة أماني عبد المنعم خليفة 

 م.3122ونس لعام 

 م.3129على رسالة ماجستير بعنوان جهود عقبة بن نافع دراسة نقدية تحليلية للطالبة ايمان بكر لعام االشراف -

االشراف على رسالة ماجستير بعنوان الشعوبية في األندلس خالل القرنين الرابع والخامس الهجري والعاشر والحادي  -
 م.3129الحميد عالء القمري لعام عشر الميالدي من خالل رسالة ابن غرسيه مقدمة من الطالب عبد 

االشراف على رسالة ماجستير بعنوان" تاريخ مدينة تيط منذ نشأتها حتى نهاية دولة بنى مرين من منتصف القرن الرابع -
نهاية القرن التاسع الهجري /الرابع عشر الميالدي" مقدمة من الطالب رشاد  محمد البواب   –الهجري / العاشر الميالدي 

 م.3129لعام 

 االشراف على رسالة ماجستير بعنوان " دول بنى وطاس في المغرب " المقدمة من الطالب  طه محمد . -

 االشراف على رسالة ماجستير بعنوان "المراكز الثقافية في المغرب اإلسالمي في عصر الموحدين -

 م.3129م( للطالب ابراهيم محمد عبد الفضيل عثمان  عام 2328هـ/229م_524/2231)



 

 

   : العضويات واللجان المشارك فيها 

 هاتف  نوع العضوية اللجنة أو الجمعية م

  عضو عضو في اتحاد المؤرخون العرب  2

المدير التنفيذي لمركز  المكفوفين لعام  3
3122. 

  المدير التنفيذي 

  عضو معيار التعليم والتعلم 2

  عضو 3122-3125مجلس قسم التاريخ لعام  4

  عضو م3129قسم التاريخ مجلس  5

2  

 م 3129فريق الجودة واأليزو للقسم  لعام 

  عضو

مجلس قسم التاريخ لعام  عضو في  2
 م3122-3129

  عضو

-3122معيار أعضاء هيئة التدريس  9
 م3129

  عضو

   م 3128لجنة المكتبة  لعام  

 

 مهارات أخرى  : 

 المهارات  نوعية المهارة   

 واالنترنت اآلليالحاسب  تقنية المكاتب    

 اللغات

 الكتابة القراءة التحدث اللغة

 ممتاز ممتاز ممتاز العربية

 جيد جيد جيد اإلنكليزية



 الحصول على ثالث مستويات باللغة االسبانية بالقنصلية االسبانية باإلسكندرية  -  أخرى   

 وهللا ولي التوفيق ,,,                                   

 

  



في القرنين الثالث والرابع الهجري / العاشر والحادي عشر الميالدي:                سالنزاعات على الحدود الغربية لألندل

 "مدينة ياُبره "ايفورا" ُنموذجاً"

Conflict on the western border of Andalusia in the 4th and 5th centuries AH / 

10th and 11th centuries AD  "The City of Yabra "Evora" is a model" . 

 )*(لبنابقلم د. شيماء عبد الحميد ا                                                                                   

 ملخص

قبل الخوض في غمار الحديث عن هذا البحث التاريخي الديناميكي ومحاوره البد من توضيح المعنى     
األمر الذى  Boundary Disputeاالصطالحي لمفردات الُعنوان ؛ولذلك يستوجب علينا تعريف النزاع الحدودي 

يتطلب بيان معنى الحد في االصطالح اللغوي والقانوني ، فمدلول الحد لغة متعدد فيأتي بمعنى: منتهى الشيء  
.ويأتي  لئال يتعدى أحدهما على األخر ،وهو الحاجز أو الفاصل بين شيئين ؛ لئال يختلط أحدهما باآلخر ،أو

والشر .والمحدود: الممنوع من الخير وغيره ،وال يبعد الحد بمعنى المنع  كما يعنى الصرف عن الشيء من الخير 
مدلوله اللغوي ؛ حيث يعنى في اصطالح القانونيين : الخطوط المرسومة التي تفصل ما  اصطالحًا عما ذكر في

بين إقليمين أو باألحرى ما بين سيادتين متجاورتين  . ولهذا تحرص الدول على أن تكون حدود إقليمها معينة 
طة على نحو دقيق وواضح ، بما يجنبها هي والدول المجاورة لها أية نزاعات بشأن الحدود. كما أنه القول وُمخط

 الدال على ماهية الشيء  . 

والبد من األخذ في االعتبار وجود فرقٍ كبير بين الحدود والتخوم  ،فالتخوم  تعنى الفاصل  بين األرضين من    
رية أو أرض ،في حين كون الحدود خطوط مرسومة  على األرض ،كما أن الحدود والمعالم ،وهو منتهى كل ق

التخوم طبيعية  ؛ ألنها أجزاء من سطح األرض ، بينما الحدود من صنع اإلنسان ،والتخوم ال يمكن تحريكها أو 
زحزحتها ؛ لفقدها حينئٍذ بعض الخصائص التي أعطتها صفة التخوم بل تبقى في موضعها على عكس الحدود 

ي تتغير وال تظل على حال خاصة في مناطق الصدام . مما يعنى أن الحدود موضع جغرافي تلتقى عنده قوى الت
دولتين ،وينتهى عند هذه الحدود نفوذ كل دولة وقوانينها. ويجب علينا أن نتذكر أن الحدود أنواع منها ما هو 

خطوط فلكية أو خطوط هندسية أو خطوط طبيعي " قد تكون جبلية أو مائية " ومنها ما هو اصطناعي "قد يكون 
 اتفاقية ".

يقصد به الحد الذى يقوم على تحديد نطاق    Political Boundaryومن ثم فإن الحد السياسي       
 االختصاص اإلقليمي للدول .

وأما بالنسبة لتعريف نزاع الحدود فهو: الخالف الذى ينشب بين دولتين أو أكثر بشأن تحديد المسار      
الصحيح لخط الحدود المشترك ،وذلك في ضوء السند أو الصك القانوني الذى تم بموجبه التعيين لهذا الخط 
ابتداًء والذى يمكن أن يكون اتفاقًا دوليًا أو قرارًا صادرًا عن هيئة تحكيم دولية ،أو حكمًا قضائيًا دوليًا ،أو قرار 

ال تثور إال بين دول متجاورة جغرافيًا أو بين دول متقابلة  صادرًا عن منظمٍة دولية .ونزاعات الحدود بصفة عامة



.وللنزاع الحدودي أربعة أشكال والتي تنشأ بين الدول أو الوحدات السياسية ذات السيادة وهذه األشكال هي : 
ا وهو ما ينشأ حول منطقة ما عندما تحاول دولة م Territorial Disputeالشكل األول ُيعرف بالنزاع اإلقليمي  

انتزاعها من جارتها نتيجة لميزة في هذه المنطقة تستقطب الدولة التي تبدأ بإثارة النزاع . والشكل الثاني وهو 
النزاع الذى ينصرف إلى موقع الحدود السياسية وذلك نتيجة للغموض الذى يحيط بتحديدها "كالغموض في نص 

ن جدااًل حول تحديد ووصف الحدود السياسية ،ويطلق االتفاق "أو تعيينها "في الواقع العلمي " وغالبًا ما يتضم
. ومن الجدير بالذكر أن كاًل من الشكلين األول والثاني يهدف إلى تغيير  Positional Disputeعلى هذا النوع 

موضع الحد السياسي ،بينما ال يتطلب الشكالن اآلخران هذا التغيير . والشكل الثالث  يرتبط بوظيفة الحد 
والشكل الرابع واألخير هو النزاع حول استغالل   Function Disputesسمى النزاعات الوظيفية السياسي ،وي

الثروات االقتصادية والتي تقع عبر الحدود ؛مثل نهر أو منجم أو حقل نفط وذلك بهدف تنظيم عملية االنتفاع 
 بموارد معينة ويعرف بالنزاع حول الموارد االقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                          



 "خالل فترة العصر اإلسالمي" الهوية الثقافية في غرب األندلس                            

Andalusia"                  The Cultural Identity of West of" 

 ملخص

 -على أسباب اختيار الموضوع التي تتلخص في: يشتمل 

عها بهويِة فهذه المنطقة رغم خصوصيتها وتمت   ؛األهمية االستراتيجية لمنطقة غرب األندلس  جغرافيًا وتاريخيًا  -
منطقة بهذه ال تبديها عن باقي األندلس، فقد حاولت الممالك المسيحية مرارًا وتكرارًا  طمس هذه الهوية اإلسالمية 

ى مدن هذه المنطقة ونجاحها في االستيالء عليها اال أنها لم تظفر قيامها بمحاوالت كثيرة لالستيالء علمن خالل 
ولم تنل مرادها بدليل بقاء كثير من عادات وتقاليد العرب وآثارهم التي تمأل مدن هذا المكان ، والتي  أهدافهاب

قه ق  م ، وما حة العربية االسالمية ساكنة هذا اإلقليتتمثل في الموروث الذى ورثته منطقة غرب األندلس عن األم  
:الحضارة منحصرة فيهوية هذا المكان  يجعلفي كافة العلوم والفنون واآلداب؛ مما  قى  م ورُ المسلمون من تقد  

الذاتية والخصوصية  والتي تدل من من التاريخ باقيةتتمثل في األشياء ال -الحضارة-ى؛ ألنهاقِ م والر  والثقافة والتقد  
 زه عن غيره.ن أمور تمي  أو ما يتمتع به غرب األندلس  م

ن كان يرجع الفضل إليهم لعربا و   ساهم في ذلك بقدر ه المتميز عموق ، إال أنشخصية هذا المكان بناءفي  وا 
مما  ؛ تهستماتة في الحفاظ على هويوليس هذا وحسب بل اال ،جذب العرب لإلقامة به وتكوين حضارة كبير؛ فقد

ين أمثال النورمانديين والممالك المسيحية النصرانية ، أي :أن العرب جعلهم يعيشون في صراع مستمر مع الطامع
 ة غرب األندلس فقط بل تكاتلوا من أجل الحفاظ عليها . لم يصنعوا هوي  

 طريقة التعامل التي كان يتعامل بها الفاتحون مع أهل المنطقة من تسامح ومودة ورحمة واندماج وقد ساعدت  
نشر الهوية اإلسالمية عكس ما فعله النصارى من انغالق على أنفسهم خوفًا على عاداتهم وتقاليدهم من  في

رفة )أقصد أنها التأثر بغيرهم . وال يفوتنا في هذا المقام اإلشارة إلى أن منطقة غرب األندلس منطقة نائية متط  
ة بهذا المكان ، وأيضًا ندرة المادة العلمية وعدم تقع على األطراف( جغرافيًا ولهذا أثره في رسم الهوية الخاص

أنه في حالة  :مما يعنى ؛مات الفتح وحتى عصر الطوائفة في مقد  ضها للحديث عن غرب األندلس خاص  تعر  
غرب –بالعاصمة لم يوجهوا أنظارهم إلى األطراف  يهميدأثبات واستقرار المسلمين في األندلس وتركز السلطة في 

 .-األندلس

بسبب ظهور مراكز بدأ المسلمون يول ون وجوههم شطر األطراف وُيوُلونها اهتمامهم عصر الطوائف فلم ا كان    
 ة فيها .سياسية مستقل  

ها فترة حكم المسلمين ووقوع علينا التركيز على هذه المناطق التي لم تظفر بكامل حق   كان لزاماً  ما سبق وغيرهل 
ة العربية في هذا المكان بمثابة ما يدلل على الهوي   فالعثور علىحكم اإلسالمي. الظلم عليها في الدراسة  فترة ال



؛ مما يجعل وجودهم في تلك المنطقة في هذا المكان -العرب-لقلة وجودهم سبق ال بد من تقديره؛نجاح كبير و 
ب فيها ومن الطبيعي أن الستقرار العر  ؛تقاس بالهوية العربية في باقي أجزاء األندلسمقياسًا للهوية والتأثير ال 

بع هذا المكان بالهوية العربية .علمًا بأن البحث لم يشتمل على ذكر أحداث تاريخية حدثت بمنطقة غرب يتط  
نما يتطرق إلى مخل    البحث حضاريًا أكثر منه سياسيًا. كان هذا فات هذه األحداث وآثارها لذلكوا 

ة بجزء من أوربا لدرجة أن بعض العربي   وبقايا األطالل الذكريات استدعاء وتتبين األهمية الكبرى لهذا البحث في 
ث العربية، ليس معنى ذلك أنك تسمع الكثير من األصوات التي تتحد   ،مدن هذه المناطق سميت بمدينة العرب

 ولكن لما تالحظه من بصمة التاريخ العربي في جميع أرجاء هذا المكان. 

حينما اختاروا الجنوب مستقرًا لهم لتماشيه مع طبيعة مناخهم في المشرق البد من معرفة أن العرب كما أنه   
وا أن يهتم   لزاما عليهمجعل تركيز البربر أكثر وأوضح فكان  قدوابتعادهم عن االستقرار في الغرب بصفة دائمة 

يتطلب من العرب  ولم يحدث انبراء مستمر عليها.كما، بهذه المنطقة بزيادة الكثافة السكانية وتوطين العرب بها
 لم يكننجحوا في ذلك إلى حٍد كبير ،ألن نجاح هذه الهوية قد صنع هوية خاصة بالمكان مجهود يحسب لهم و 

ب منهم أن يتكيفوا مع سكان المنطقة تطل   بلفًا على انتقال العرب واستقرارهم في غرب األندلس فقط ، متوق  
الوقت تطبعوا بمرور و ، اعوا كسب ثقة سكان المنطقةظروف المكان الجديد حتى استط معشوا يعاتوبالفعل 

بطبائع العرب. وليس معنى هذا أن العرب هم أصحاب الفضل األول في تكوين هوية المكان رغم دورهم الكبير 
 ولكن يرجع الفضل ألجناس وعناصر متعددة في بناء هذه الهوية. 

الشتراك العرب والبربر  ؛ية وليست عربيةوهذه بعض النماذج بغرب األندلس التي تؤكد وجود هوية اسالم
خي البرتغال مؤر  رؤية  غيرهم من سكان المنطقة في بناء هذه الهوية. ومن العجيب و دون والمستعربون والمول  

هلون هذه الحقبة الطويلة للعرب بالبرتغال ويتحدثون عن بداية تاريخهم مع الرومان بالرغم من أننا لم نسمع اجتي
حين أخرجت البرتغال االسالمية في في عصرهم لها قيمتها من الناحية الحضارية أو الثقافية  عن شخصية واحدة

 مئات من الشخصيات الفذة التي تعتز بها الحضارة اإلنسانية والتي تمثل في تاريخ الفكر معالم مشرفة مجيدة.
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 Abstractالُملخص 



،فهم  أعنى بهذا الُعنوان  السكان األصليين الذين يعيشون بهذه المنطقة ،والذين ُسمى المكان باسمهم   
حراس له . لذا فإن الُعنوان ينقسم لقسمين، األول منهما صراع الُبجة مع المسلمين وأراضيهم وهذا هو 
التحدي ،والثاني رد فعل المسلمين على جرائم الُبجة عليهم ،وقيامهم بحمالت إلى بالدهم نتج عنها تفوق 

عبارة عن سلسلة  متصلة ببعضها حربى  ترتب عليه صراع بين المسلمين وبعضهم البعض فهذا العنوان 
 البعض.

م" فترة مهمة في عصر الدولة العباسية حيث 922-م 954هـ/ 321 -هـ 342كما أعنى بفترة البحث "   
م" وهو عصر األتراك وطالئع 2155-م942هـ،242هـ/323إنها تواكب جزءًا من العصر العباسي الثاني"
فترة صعبة على الدولة اإلسالمية ،وأي تهديد لها مهما كانت االنهيار ،وعهد الفتن والحروب الداخلية ؛فهي 

 صورته يمثل خطرًا شديدًا عليها، وأي مجهود ُيحسب لها .

كما أن عناصر الدراسة  تميل إلى الحديث عن أرض البجة أكثر من حديثها عن شعب الُبجة ؛رغم أن    
لوجود األرض بدون اإلنسان ،لكن الغريب عالقة اإلنسان باألرض عالقة مكملة لبعضها البعض ،وال داعى 

موجودان وال عالقة بينهما؛ فإن الثروة الحقيقية متمثلة في هذه األرض ،فهذا  -اإلنسان واألرض-أنهما
الشعب فقير في ظاهرة غنى في باطنه.ولذلك كان حريصًا كل الحرص على عدم معرفة أحِد ببالده ومسالكها ، 

بأنه شعب همجي مما يجعل الشعوب واألمم في حالة استهزاء  ذة عنه؛وتأكيد الصورة الخارجية المأخو 
يريدون التوغل والدخول في البلدان المجاورة لهم ،ومما يثبت  وعلى الرغم من ذلك هم)البجة( وسخرية منه،

، وكان يرأسهم  إبراهيم القفطى ،الذى أراد يام أهلها بإكرامهذلك قيام رئيسهم "محا" بالدخول في مدينة ُقفط وق
طلب فالطريق من الُبجاه، يهديه عينه و ي من الذهاب للحج مرورًا بأرض البجة مما يجعله في حاجة إلى 

 أثناء رحلته. ه في تلك األرضتَصحبل من البجيين جماعة قام بدوره بإرسالالمساعدة من رئيس البجة الذى 

-يينالبج-مما أثار مخاوفهم  الكبيرة بأرضهم ومعرفتهم خبرة القفطيينجيين عن لكن هذه الرحلة أسفرت للب  
 هموَمظان مياه همومفاوز  همقتل هذا القائد لمعرفته بديار ب وطالبوه اجتمعوا على الفور حول رئيسهم ،؛ ف

تاهة القفطى إلى واتفقوا ع لَكنهم لم يستجيبوا لكالمه وغلبوا رأيه، ،مرادهمَفًردهم عن  وعدم االطمئنان له؛،
 .فأتاهوه فمات عطشَا هو ومن معه عدا ابن صغير له نجا ، وأوصله بعض البجة إلى قفط 

وانقضوا ، وكان رد فعل القفطيين على ذلك الحادث أنهم استغلوا فرصة عودة رئيس الُبجة للزيارة مرة أخرى    
وقتلوا  وأسروا من فيها ، موا مدينة قفط ،عليه وقتلوه ومن معه، وما أن علم البجة بما حل برئيسهم حتى هاج

عدد ًا كبيرًا  منهم مما جعل أهل قفط يفرون  ناحية الغرب نحو الفسطاط لرفع شكواهم لوالى مصر عبد اهلل 
هـ( ،الذى رفض مساعدتهم وهنا ذهبوا إلى الحوف الشرقي بين النيل والبحر 321-293بن طاهر الخراساني)

بن عيالن الذى قام بمساعدتهم واستطاع الهجوم على القفطيين وهزيمتهم األحمر لرجل من قبيلة قيس 
 م.932/هـ323حوالى ثالث سنوات عام  دامتواستقر هذا الرجل بالبجة فترة طويلة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للدكتوره لالستاذ السيرة الذاتية
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 أحمد عبدالعزيز على عيسى السيرة الذاتية للدكتور/

 جامعة دمنهور –أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية اآلداب 

 أواًل: بيانات شخصية

 االسم :أحمد عبدالعزيز على عيسى

 71/6/7711تاريخ الميالد:

 محافظة البحيرة                 -مركز شبراخيت -محل الميالد:كفر السابى

 دمنهور البحيرة -232شقة  2 برج -محل اإلقامة:أبراج اإلسراء

 17163117111رقم الهاتف:



 ah_essa74@yahoo.comالبريد اإلليكترونى:

عضــو قــوائم المحكمــين لفحــص اإلنتـــاج العلمــى لشــغل وظــائف األســـاتذة  -2
( لجنـة التـاريخ 3128-3122الدورة الثانيـة عشـرة)، واألساتذة المساعدين

 عثمانى(.فرع التاريخ الحديث والمعاصر)تاريخ  
 3129محكم دائم للجان الترقيات بالجامعات العراقية إعتبارًا من العام  -3

 

 ثانياً: التاريخ العلمى:

  دور ، جامعلة اإلسللكندرية –حاصلل عللى ليسلانس اآلداب مللن كليلة آداب دمنهلور
من قسلم التلاريخ واآلثلار المصلرية واإلسلالمية )شلعبة عاملة( بتقلدير ، 7776مايو 

 عام جيد.
 ملن قسلم التلاريخ  7771لى تمهيدى ماجستير تاريخ حديث دور نوفمبر حاصل ع

 بتقدير جيد جًدا.، آداب اإلسكندرية، واآلثار المصرية واإلسالمية

 حاصلللل عللللى درجلللة الماجسلللتير ملللن قسلللم التلللاريخ واآلثلللار المصلللرية واإلسلللالمية ،
بتقللللدير ممتللللاز فللللى موضللللوع عنوانلللله: "الصللللراع بللللين البيوتللللات ، )تللللاريخ حللللديث(

 م".7171 -7271هل/ 7273 -723المملوكية فى مصر العثمانية 

  حاصل على درجة الدكتوراه فى قسم التاريخ واآلثلار والمصلرية واإلسلالمية "تلاريخ
حللديث" بمرتبللة الشللرف الثانيللة فللى موضللوع عنوانلله: "العالقللات بللين واليللة مصللر 

 والدولة العثمانية فى القرن السابع عشر".

 

 يفى:ثالثاً التاريخ الوظ 

  لشللللئون التعللللليم والطللللالب  –جامعلللة دمنهللللور  –القلللائم بعمللللل وكيللللل كليللللة اآلداب
 7/1/2171وحتى  22/77/2171إعتبارًا من 

  لشللللئون التعللللليم والطللللالب إعتبللللارًا مللللن  –جامعللللة دمنهللللور  –وكيللللل كليللللة اآلداب
 وحتى تاريخه 2/1/2171



  72/1/2171مجلس قسم التاريخ إعتبارًا من رئيس . 
 21/77/2172حديث إعتبارًا من  أستاذ تاريخ 

  26/71/2171أستاذ مساعد تاريخ حديث اعتبارًا من. 

  آداب دمنهور جامعة اإلسكندرية. 2112/ 1/ 26مدرس تاريخ حديث فى 

  آداب دمنهلللللللور جامعلللللللة  2111/ 1/ 76ملللللللدرس مسلللللللاعد تلللللللاريخ حلللللللديث فلللللللى
 اإلسكندرية.

 

 

 

 * رابعاً األنشطة البحثية:

 ) أ ( األبحاث المنشورة 

  جوانلللب مللللن الحيللللاة االقتصلللادية واالجتماعيللللة للروادسللللة فلللى مصللللر فللللى العصللللر
جامعللة ، كليلة آداب دمنهلور، العلدد الرابللع والعشلرون، مجللة اإلنسلانيات، العثملانى

 .2116، اإلسكندرية

  م( 7171 -7271هللل/ 7273 -723البوسلنيون فلى مصلر فلى العصلر العثملانى
، كليلللة اآلداب، قسلللم التلللاريخ، والثالثلللونالعلللدد الحلللادى ، مجللللة الملللؤرر المصلللرى

 .2111، جامعة القاهرة

  م7111ملللارس  37هلللل/ 7222محلللرم  27هزيملللة الحمللللة اإلنجليزيلللة فلللى رشللليد ،
علللن ، 2111نللوفمبر  22ضللمن أعمللال نللدوة مركللز تلللاريخ مصللر المعاصللر فللى 

دار ، 2111 -7111قرنلان عللى مقاوملة حمللة فريلزر  7111معركة رشليد علام 
 ائق القومية.الكتب والوث



  م(7171 -7217هلللل/ 7273 -717نشلللاط قراصلللنة مالطلللة فلللى مينلللاء دميلللاط ،
، مركز البحلوث والدراسلات التاريخيلة، العدد الحادى عشر، مجلة الوقائع التاريخية

 .2117جامعة القاهرة 

  حجللا التجلللارة والتركلللات الللواردة فلللى محكملللة سلللالنيك لمحكمللة رشللليد فلللى العصلللر
، كليلللة اآلداب بللللدمنهور، العللللدد الحلللادى والثالثللللون، ياتمجلللللة اإلنسلللان، العثملللانى

 .2117، جامعة اإلسكندرية

  التراجملللللة فلللللى مدينلللللة اإلسلللللكندرية فلللللى القلللللرنين السلللللادس عشلللللر والسلللللابع عشلللللر
، العلللدد العاشلللر، دار الكتلللب والوثلللائق القوميلللة، مجللللة مصلللر الحديثلللة، الميالديلللين

2171. 

 ( 7117-7163هلللد اسلللماعيل )المصلللالح الفرنسلللية فلللى مينلللاء االسلللكندرية فلللى ع
جامعللة قنللاة السللويس ، ضللمن مللؤتمر العالقللات المصللرية الفرنسللية عبللر العصللور 

 2177أبريل  72/73

 بحلللث منشلللور بملللؤتمر ، دور المللرأة المصلللرية فلللى األوقلللاف فلللى العصلللر العثملللانى
 .2172(  77الحصاد )، إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة

 دية فلللى بللالد الشللام وكريللت فللى القلللرن دور مصللر فللى مواجهللة األزمللات االقتصللا
بحلللث منشلللور ضلللمن المؤتمراللللدولى الخلللامس اللللذى نظمتللله كليلللة ، السلللابع عشلللر

تحلت عنللوان العللرب ، جامعلة قنللاة السللويس، اآلداب والعللوم اإلنسللانية باإلسللماعلية
 .2173والترك عبر العصور مارس 

 ( بحلللث منشلللور فلللى 7117 -7123هلللل/7271 -7237اإليرانيلللون فلللى مصلللر )م
جامعلللة ، كليلللة اآلداب ، حوليلللة صلللادرة علللن مركلللز البحلللوث والدراسلللات التاريخيلللة

 .2173يوليو ، القاهرة

 بحث منشور بمجلة بحوث ، الفساد المالى ألوجاقات مصر فى القرن الثامن عشر
، مركللز بحللوث ودراسللات الشللرق األوسللط، العللدد الرابللع والثالثللون، الشللرق األوسللط

 2171مارس ، جامعة عين شمس

 (بحللللث مقبللللول للنشللللر 7132 -7177النشللللاط التجللللارى للقرمللللانليين فللللى رشلللليد )م
ضللللمن أعمللللال المللللؤتمر الللللدولى السللللابع الللللذى نظملللله المركللللز التونسللللى العللللالمى 



والجمعيلللة التونسلللية المتوسلللطية للدراسلللات التاريخيلللة ، للدراسلللات والبحلللوث والتنميلللة
بالجمهوريللة ، 2171ديسللمبر  73 -77فللى الفتللرة مللن ، واالجتماعيللة واالقتصللادية

 التونسية.

  المكانة االقتصادية واالجتماعية لنقباء األشراف فلى مصلر خلالل الربلع األول ملن
، م7176-7171هلللل/7237-7273القلللرن التاسلللع عشلللر "حسلللن كريلللت نموذجلللًا"

جامعللللة ، كليلللة اآلداب، قسلللم التلللاريخ، 2172فبرايلللر ، حوليلللات الملللؤرر المصلللرى
 القاهرة

 أبحاث بعد األستاذية

  الحيلللاة االقتصلللادية واالجتماعيلللة للمنسلللتيريين فلللى مدينلللة اإلسلللكندرية فلللى القلللرنين
ضلللمن الملللؤتمر اللللدولى السلللابع عشلللر للدراسلللات ، السلللادس عشلللر والسلللابع عشلللر

 )بعد األستاذية(2176، تونس، مؤسسة التميمى، العثمانية

 قللرن أواملر إبللراهيم بلك ومللراد مظهلرًا مللن مظلاهر ضللعف الدوللة العثمانيللة أواخلر ال
 )بعد األستاذية( 2171الثامن عشر ، مجلة اإلنسانيات ، عدد يوليو 

  العيد القومى للبحيرة بين الوثلائق والمصلادر ، ضلمن فعاليلات ملؤتمر"البحيرة عبلر
جامعلة دمنهلور فلى  –العصور رؤية تنمويلة مسلتقبلية" واللذى نظمتله كليلة اآلداب 

 )بعد األستاذية(.2171أبريل  77/72الفترة 

  723قضلللللايا الملللللرأة والطفلللللل فلللللى مدينلللللة اإلسلللللكندرية فلللللى العصلللللر العثملللللانى-
ضلمن م دراسة وثائقية من سجالت المحكملة الشلرعية ، 7171-7271ه/7273

، تللللونس، مؤسسللللة التميمللللى، عشللللر للدراسللللات العثمانيللللة الثللللامنالمللللؤتمر الللللدولى 
 )بعد األستاذية(2177

 

 )ب( المؤتمرات والندوات التى شاركت بها.

  نللدوة عقللدت بالمعهللد العلمللى الفرنسللى ل ثللار ، كندرية فللى العصللر العثمللانىاإلسلل
 . )حضور(.2112سبتمبر  77 -71الشرقية بالقاهرة فى الفترة من 



  ضلمن  2111 -7111قرنان على مقاومة حملة فريلرز  7111معركة رشيد عام
)المشلللاركة ، 2111نلللوفمبر  22أعملللال نلللدوة مركلللز تلللاريخ مصلللر المعاصلللر فلللى 

 ببحث(.
  7111دور السلليد عمللر مكللرم فللى مقاومللة الحملللة اإلنجليزيللة علللى مصللر عللام ،

ضلللمن ، ضلللمن النلللدوة الخاصلللة التلللى نظمتهلللا مديريلللة الشلللباب والرياضلللة بلللالبحيرة
 )إلقاء محاضرة(. 2111/ 6/ 26فعاليات مهرجان القراءة للجميع فى 

 ملللؤرخين إتحلللاد ال، ملللؤتمر تلللاريخ اللللوطن العربلللى عبلللر العصلللور: التلللاريخ الثقلللافى
 . )حضور(.2111أكتوبر  23 -22العرب فى 

 ضلللمن النلللدوة التلللى نظمتهلللا مديريلللة ، دور مصلللر فلللى الصلللراع العربلللى اإلسلللرائيلى
عاًما من النضال دفاًعا عن القضية  61الشباب والرياضة بالبحيرة بمناسبة مرور 

 )إلقاء محاضرة(. 2117 22/6الفلسطينية فى 
 إتحللاد المللؤرخين ، عصللور: الوفللود والسللفاراتمللؤتمر تللاريخ الللوطن العربللى عبللر ال

 . )حضور(.2117أكتوبر  22 -27العرب 
  نللدوة فلللى "حلللب رشلليد: )رشللليد فلللى التللاريخ الحلللديث( والتلللى نظمتهللا مكتبلللة مبلللارك

 2117/ 6/ 72، 2ضلمن فعاليلات مهرجلان القلراءة للجميلع فلى ، العامة بدمنهور
 )إلقاء محاضرتين(.

  المدنية للعرب والمسلمين واألقليات األخلرى فلى الواليلات ندوة الدفاع عن الحريات
 2171/ 3/ 71والتلللللى نظمتهلللللا مكتبلللللة مبلللللارك العاملللللة بلللللدمنهور فلللللى ، المتحلللللدة

 )حضور(.
 ندوة نظمها قسم التاريخ بكليلة ، ندوة فى نصرة المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي

 )حضور(. 2171/ 1/ 6اآلداب بدمنهور فى 
 عاًملللا عللللى وضلللع حجلللر األسلللاس( دار  21ادات واقعيلللة )نلللدوة السلللد العلللالى شللله

 )حضور(. 2171/ 2/ 21الكتب والوثائق القومية فى 

  نلللدوة علللن دور المقاوملللة الشلللعبية فلللى رشللليد فلللى هزيملللة الحمللللة اإلنجليزيلللة علللام
 )إلقاء محاضرة(77/71/2171والتى نظمها مركز الشباب برشيد فى ، 7111



  والتللى نظمتهللا مكتبللة مصللر العامللة ، العصللورنللدوة عللن تللاريخ وآثللار البحيللرة عبللر
 .2172( مايو 72-71بدمنهورفى الفترة من )

  على هامش معلرض ، مكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة مصر مستقبل الماضى
 )رئاسة الجلسة(.71/3/2171، الكتاب الثانى

  ،أكتلللوبر  76نلللدوة حلللرب أكتلللوبر وبنلللاء المسلللتقبل ، الشلللباب والرياضلللة بلللدمنهور
2171. 

 

 )ج( الدورات الحاصل عليها.

  2111الدورة التدريبية إلعداد المعلم الجامعى نوفمبر. 
  مهلللارات االتصلللال الفعلللال )ضلللمن مشلللروع تنميلللة قلللدرات أعضلللاء هيئلللة التلللدريس

 .2112/ 2/ 37 -21( من FLDPوالقيادات 
  التلللدريس الفعلللال )ضلللمن مشلللروع تنميلللة قلللدرات أعضلللاء هيئلللة التلللدريس والقيلللادات

FLDP  2112/ 6/ 7 -1من. 
  إعللداد وكتابللة البحللوث ونشللرها دولًيللا )ضللمن مشللروع تنميللة قللدرات أعضللاء هيئللة

 .2111/ 72/ 6 -1( من FLDPالتدريس والقيادات 
  أخالقيلللات البحلللث العلملللى )ضلللمن مشلللروع تنميلللة قلللدرات أعضلللاء هيئلللة التلللدريس

 .2117/ 1/ 6 -1من ( FLDPوالقيادات 
  السلاعات المعتملدة )ضلمن مشلروع تنميللة قلدرات أعضلاء هيئلة التلدريس والقيللادات

FLDP 2117/ 1/ 71 -1( من. 
  تنظللليم الملللؤتمرات العلميلللة )ضلللمن مشلللروع تنميلللة قلللدرات أعضلللاء هيئلللة التلللدريس

 .2117/ 1/ 21 -71( من FLDPوالقيادات 
  2171/ 6/ 3 -2استخدام ملف اإلنجاز لتقويم أداء الطالب من. 

 رة األزمللللات والكللللوارث) ضللللمن مشللللروع تنميللللة قللللدرات أعضللللاء هيئللللة التللللدريس إدا
 FLDP ))72-76/1/2172والقيادات 



  اإلدارة الجامعيللة ) ضللمن مشللروع تنميللة قللدرات أعضللاء هيئللة التللدريس والقيللادات
FLDP ))71-77/1/2172 

  إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث) ضلمن مشلروع تنميلة قلدرات أعضلاء
 .FLDP )22-23/1/2172التدريس والقيادات هيئة 

  مهلللارات العلللرض الفعلللال ) ضلللمن مشلللروع تنميلللة قلللدرات أعضلللاء هيئلللة التلللدريس
 .FLDP )27-31/1/2172والقيادات 

  معللايير الجللودة فللى العمليللة التعليميللة ) ضللمن مشللروع تنميللة قللدرات أعضللاء هيئللة
 .FLDP )1-2/2/2172التدريس والقيادات 

 لعمل الجامعى ) ضمن مشلروع تنميلة قلدرات أعضلاء هيئلة آداب وسلوكيات  فى ا
 .FLDP )6-1/2/2172التدريس والقيادات 

 

 )د( الرسائل العلمية المشرف عليها 

 الماجستير - 

تية الثالث االحتالل اإليرانى للجزر اإلمارا: هانى عبداهلل عوض عمللللللللارة  -7
 )نوقشت( أبوموسى( -طنب الصغرى -)طنب الكبرى

       المسألة الكردية والموقف الدولى :حسلللللللللنصباح سالمة أحمد   -2
 )لم تناقش(  (7723 -7771)

األقليات المسلمة فى الفلبين من االستقالل حتى : حنان عبدالرحمن مهدى -3
 )لم تناقش(  (7761 -7716اتفاقية طرابلس)

-7273مالك العقارات فى إقليم البحيرة ): دينا محمد سعد عبدالرازق -4
 )نوقشت(  م(7117-7171هل/7217

الدولة العثمانية وتطور الحركة الوطنية فى : يسرى خميس حسن أبو غالى -5
 (  )نوقشت(7111-7111صربيا)

-7116تطور الحركة الوطنية فى بلغاريا : إسالم مسعود قاسم عبد البارى -6
 )نوقشت( 7711



فى حوض هجرات يهود أسبانيا للبالد اإلسالمية : عنايات يس رغيب يس -7
 )لم تناقش( (7617-7172البحر المتوسط وأثارها)

    الحركة الوطنية فى رومانيا من : محمود عبدالعزيز عطية حجازى -1
 ( )نوقشت(7127-7111)

أغاوات دار السعادة فى مصر القرنين السابع عشر : شيماء محمد العطار -7
 )نوقشت( والثامن عشر

العالى والبعثات العلمية فى إيمان على محمد الشيشينى: تاريخ التعليم  -71
 )نوقشت( (2113 -7721ماليزيا)

محمد عادل خنفس: العالقات االقتصادية بين مصر  -77
 ( )لم تناقش(2113 -7721ا)وماليزي

سارة زكى منيسى: الدور االقتصادى واالجتماعى ألوجاق متفرقة فى  -72
              موانئ اإلسكندرية ورشيد ودمياط خالل العصر العثمانى

 م( )لم تناقش(7171-7221هل/767-7273)

خالل القرنين السادس الدور االقتصادى واالجتماعى لباشوات مصر  -73
 والسابع عشر )لم تناقش(

أميرة محمد برمو: الحياة االقتصادية واالجتماعية فى حى قناطر  -71
 فى الفاهرة فى القرن اتلسابع عشر )لم تناقش(السباع 

 الدكتوراه  -
عمللللللللارة: دور المملكة العربية السعودية فى هانى عبداهلل عوض  -72

 م( )نوقشت(7717-7761رات العربية المتحدة)إستقالل اإلما

والء سعيد عبدالغنى: حلف جنوب شرق آسيا فى ضوء االستراتيجية  -76
 )نوقشت( (7711-7721األمريكية)

 الرسائل العلمية التى قمت بمناقشتها 



تير بعنلوان: عربللان الشلرقية إبللان درويلش يوسللف محملود مرسللى: رسلالة ماجسلل -7
كليلللة اللغلللة العربيلللة جامعلللة ، 7112-7221/7271-723العصلللر العثملللانى 

 م.2177، األزهر

مهى صبرى على عبد الفتاح:رسلالة ماجسلتير بعنلوان:دور الملرأة فلى المجتملع  -2
، كليللللللة اآلداب ، 2112-7123/7761-7311السلللللعودى فللللللى الفتلللللرة مللللللن 

 م.2172، جامعة طنطا

ل إبللراهيم عوض:رسللالة ماجسللتير بعنللوان :قضللايا المللرأة فللى مصللر غللادة عللاد -3
جامعللة ، كليللة اآلداب، 7721-7711فللى النصللف األول مللن القللرن العشللرين 

 م2173، طنطا

وائل السيد رمضان حسن: رسالة ماجسلتير بعنوان:اإلصلالح فلى األزهلر بلين   -1
ة كليللللة اللغللللة العربيللللة جامعلللل، 7767لعللللام  713م و7736لعللللام  26قللللانونى 
 م.2171األزهر 

قملللللرات السللللليد محملللللود إبلللللراهيم: رسلللللالة ماجسلللللتير بعنلللللوان:حفالت الخلللللديو   -2
، م( كليلللة اآلداب 7117 -7163إسلللماعيل وأثرهلللا عللللى االقتصلللاد المصلللرى)

 م .2171، جامعة طنطا

 -كوثر أحمد عبلد اللرحمن محملد: رسلالة دكتلوراه بعنلوان:أثر العالقلات العربيلة -6
الفلسللطينية بللين نهللوض المقاومللة وفللتح اآلفللاق للعمليللة العربيللة علللى القضللية 

 م.2171، جامعة اإلسكندرية، ( كلية اآلداب7712 -7761السياسية)

سناء زغلول عبدالمقصود سرور:رسالة ماجستير بعنلوان:دور شلركة المقلاولون  -1
 .2171، جامعة طنطا، كلية اآلداب، (7716 -7722العرب فى مصر )

رسلللالة دكتللوراه بعنوان:سياسللة الواليللات المتحلللدة رأفللت مكللرم إسللكندر يوسللف:  -1
، جامعلة دمنهلور، كليلة اآلداب، (7761 -7762األمريكية تجاه حلرب الليمن)

2171. 

أفلللين فاضلللل عبداهلل:رسلللالة ماجسلللتير بعنوان:عالقلللات مماليلللك بغلللداد باإلملللارة  -7
 .2171، جامعة اإلسكندرية، م( كلية اآلداب7137 -7117البابانية)



علللللى بيللللومى أبللللو حميدة:رسللللالة ماجسللللتير بعنوان:مصللللالح جمعللللة صللللبحى -71
، جامعة اإلسكندرية، ( كلية اآلداب7712 -7777بريطانيا االقتصادية فى إيران)

 م.2171

غللادة موسللى عبللد الللرحمن أحمللد: رسللالة ماجسللتير بعنوان:الجمعيللة المصللرية -77
 م.2171، جامعة دمنهور، كلية اآلداب، (2113 -7712للدراسات التاريخية)

بسللام سللعد خليفللة عللالم خليفة:رسللالة ماجسللتير بعنللوان: ترسللانة بللوالق  -72
 م.2172، جامعة األزهر، ( كلية اللغة العربية7111 -7112)

دارا توفيلللق كاكلللة أمين:رسلللالة دكتلللوراه بعنوان:األوضلللاع السياسلللية فلللى  -73
العلللللراق الملكلللللى وتأثيرهلللللا عللللللى الحيلللللاة االجتماعيلللللة فلللللى المجتملللللع الكلللللردى 

 .2172، آداب اإلسكندرية( 7721 -7727)

محملللللود رمضلللللان مغربلللللى :رسلللللالة دكتلللللوراه بعنلللللوان :اإلماملللللة ودوللللللة   -71
 .2176، م( آداب طنطا7762-7127البوسعيد )

إيهلللاب كمللللال حسللللنين بخيت:رسللللالة دكتللللوراه بعنللللوان :قضللللايا التعللللليم   -72
 . 2176، م( آداب أسيوط7717 -7717المصرى فى مجلس الشعب)

سللللللالة ماجسللللللتير بعنللللللوان: العالقللللللات أمللللللين إبللللللراهيم أمللللللين رمضان:ر   -76
م( 7727-7111ه/7337-7261السياسلللللية بلللللين آل سلللللعود وآل الرشللللليد) 

 .2176، آداب اإلسكندرية

محملد حللافظ أحمللد مرزوق:رسللالة دكتلوراه بعنوان:سياسللة بريطانيللا فللى   -71
-7121إدارة الهنلللد وأثرهلللا عللللى أوضلللاع المسللللمين فلللى شلللبه القلللارة الهنديلللة 

 .2176، آداب اإلسكندرية، 7711

رسلللالة ماجسلللتير بعنوان:مسللللمو فطلللانى جنلللوب ، شللليماء سلللعد النجلللار  -71
 .2176، آداب دمنهور، 2117-7712تايالند 



منللللللللار عبللللللللدالمنعم زيلللللللللن الللللللللدين محملللللللللد حسين:رسللللللللالة ماجسلللللللللتير   -77
( دراسلة 7117-7163بعنوان:التطور العمرانى فى مصر )الخديو إسماعيل 

 .2176، آداب طنطا، تاريخية

علللى مسللعد النلللادى صبح:رسللالة دكتلللوراه بعنوان:اإلمتيللازات األجنبيلللة   -21
، م( آداب اإلسللكندرية7171-7271ل/ هلل7273-723) فللى مصللر العثمانيللة

2176. 

إيملللان محملللد عبلللداهلل النمر:رسلللالة دكتلللوراه بعنوان:الشلللركات العائليلللة   -27
، م( آداب طنطلللا7767-7721وآثارهللا االقتصلللادية واالجتماعيلللة فللى مصلللر)

2171. 

شللللللليرين حسلللللللين محملللللللد سلمان:رسلللللللالة ماجسلللللللتير بعنوان:األوضلللللللاع  -22
، آداب اإلسلكندرية، 2117-7726االقتصادية واالجتماعية فى إقليم دارفور 

 .2171، أكتوبر

نورهللان إبللراهيم سللعد علللى أبللو الخير:رسللالة ماجسللتير بعنللوان : مصللر  -23
 2171، آداب اإلسكندرية ، نوفمبر 7721و7777والعراق بين ثورتى 

فى إسللماعيل محمللد صميدة:رسللالة ماجسللتير بعنللوان:دور نللواب مصللط -21
، كليللة اللغللة العربيللة بالقللاهرة ، 7722-7721البحيللرة فللى البرلمللان المصللرى 

 .2171جامعة األزهر، مارس 

على شعبان أحمد فراج: رسالة ماجستير بعنوان:جدل الهوية فى الدولة  -22
، كليلة االداب ، 7717-7116العثمانية فى عهد السلطان عبدالحميد الثانى 

 .2171جامعة دمنهور، مارس 

حمد عبدالرحمن البقيشى: رسالة دكتوراه بعنوان:الرعاية والتاهيل داخلل  -26
السجون فى الدوللة اإلسلالمية منلذ فجلر اإلسلالم حتلى مطللع التلاريخ الحلديث 

 .2171)دراسة تطبيقية معاصرة من دولة اإلمارات العربية المتحدة، مارس 

ى :رسللللالة ماجسللللتير بعنوان:الحرملللللك فللللى مصللللر فللللى رنللللا وليللللد يحيلللل -21
العصرين المملوكى والعثمانى حتى منتصف القرن التاسلع عشلر دراسلة أثريلة 



جامعلللة اإلسللللكندرية ، أبريللللل  –حضلللارية سللللياحية ، كليلللة السللللياحة والفنللللادق 
2171. 

حنللان صللالح رافللع السنوسى:رسللالة ماجسللتير بعنوان:الللدور الحضللارى  -21
دراسللللة تاريخيللللة، كليللللة  7771-7722نبيللللة فللللى ليبيللللا لأليللللدى العاملللللة األج

 .2171اآلداب، جامعة دمياط، أبريل 

حنللان السلليد محمللد محمللد جللودة: رسللالة ماجسللتير بعنوان:عبللداللطيف  -27
البغلللللدادى ودوره فلللللى الساسلللللة المصلللللرية ، كليلللللة اآلداب جامعلللللة المنصلللللورة 

 .2171أغسطس ، 

ن : تلاريخ ظفلار باسم سلعيد مسلعود بيلت سلعيد :رسلالة ماجسلتير بعنلوا -31
( كليلللة االداب، جامعلللة 7711-7117السياسلللى فلللى عهلللد الدوللللة العمانيلللة )

 .2171االسكندرية ، سبتمبر 

منى عبدالمنعم علزازى محملد علرب :رسلالة ماجسلتير بعنلوان :الموقلف  -37
، كليللللة اآلداب، جامعللللة بنهللللا 7712-7711األمريكللللى مللللن قضللللية كشللللمير 

 .2171سبتمبر 

كتلللوراه بعنوان:الحيلللاة النيابيللللة فلللى عهللللد مسلللعود محملللد يونس:رسللللالة د -32
، كليللللللة اآلداب جامعللللللة طنطللللللا ، نللللللوفمبر 7767 -7727المملكللللللة الليبيللللللة 

2171. 

زينب مسعد السيد عبدالغفار درويش:رسالة دكتوراه بعنوان:تاريخ حزب  -33
م، كليللللة اآلداب 2112-7716الوفللللد الجديللللد ودوره فللللى المجتمللللع المصللللرى 

 .2177جامعة طنطا ، فبراير 

الثورات والتمرد : بعنوانماجستير  رسالة  صفاء عيد علوانى عبدالسميع البدادى  -31
كلية الدراسات األفريقية ،  م7117-7127العسكرى فى السودان تجاه اإلدارة المصرية 

 .2177 مارسالعليا ، جامعة القاهرة  ، 
ى الالجئون العرب إل  بعنوان :ماجستير رسالة :  مروة السيد صالح أمين خليل -32

 .2177كلية االداب ، جامعة دمنهور ، مايو  ( م3291 - 3291مصر ) 



)هـ( ورش العمل التى شاركت بها: شاركت فى اإلعداد وكذلك حضور ورش العمل  
 التالية:

  ورشللة عملللل للتعلللرف علللى المشلللروعات التنافسلللية فللى إطلللار منظوملللة ضلللمان
 . 2117/ 2/ 71الجودة واالعتماد فى التعليم العالى بتاريخ 

 ( 23/2/2117ندوة التقويم الذاتى للكلية فى ضوء معايير الجودة واالعتماد) 
  6/ 7ورشلللللة عملللللل علللللن التخطللللليط االسلللللتراتيجي )الورشلللللة األوللللللى( بتلللللاريخ /

2117  . 
  6/ 23ورشللللة عمللللل عللللن التخطلللليط االسللللتراتيجي )الورشللللة الثانيللللة( بتللللاريخ /

2117. 
 2117/ 1/ 21بتاريخ  ةورشة عمل عن المعايير األكاديمي . 
  2117/ 7/ 7ورشة عمل عن إدارة الجودة الشاملة بتاريخ . 
  7/ 2ورشة عمل عن نشر ثقافة الجلودة للدى الجهلاز اإلدارى بالكليلة بتلاريخ /

2117  . 
  2117/ 77/ 21ورشة عمل عن إنشاء نظام داخلى للجودة بتاريخ . 

  6/7/2171ندوة التعلم االليكترونى والتعلم التفاعلى بتاريخ. 
  2171/ 2/ 72عمل عن حقوق النشر والملكية الفكرية بتاريخ ورشة . 

  21/2/2171ندوة عن المشاركة المجتمعية بتاريخ. 
  2171/ 3/ 27ورشة عمل عن ميثاق الشرف األخالقى بتاريخ . 

  ورشلة عملل عللن مراجعلة وتوصلليف البلراما والمقلررات لألقسللام العلميلة بتللاريخ
21 /3 /2171. 

 21/1/2171وجودة العملية التعليمية بتاريخ  ورشة إعداد ملف المقرر. 



  الفللللرص  –ورشللللة عمللللل عللللن نتللللائا التحليللللل البيئللللي )نقللللاط القللللوة والضللللعف
 .21/1/2171والتهديدات( بتاريخ 

  1/2/2171ندوة التعريف بنظام المعلومات الجغرافية بتاريخ.. 
  2/ 72ورشللة عمللل عللن اإلعللداد لزيللارة المتابعللة للتطللوير والمشللاركة بتللاريخ /

2171 . 

  ورشللة عمللل عللن المؤسسللات التعليميللة فللى ظللل ثقافللة الجللودة الشللاملة بتللاريخ
71/2/2171. 

  22/2/2171ورشة عمل عن توصيف المقررات والبراما الدراسية بتاريخ. 

  27/2/2171ورشة عمل عن الزيارات الميدانية بتاريخ. 

  31/6/2171ندوة البحث العلمى بتاريخ. 
  21/71/2171للمؤسسات التعليمية بتاريخ ورشة التقويم السنوى. 

  22/71/2171ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة الشاملة بتاريخ. 

  21/71/2171ورشة عمل عن اإلعداد للزيارة الميدانية بتاريخ. 

 )و( أنشطة علمية أخرى

  ملللؤتمر شلللباب البلللاحثين فلللى التلللاريخ الحلللديث والمعاصلللر واللللذى نظمللله مركلللز
 )رئيس جلسة(2171نوفمبر  73-72األوسط فةى دراسات وبحوث الشرق 

 الصلللادرة علللن مركلللز بحلللوث ، المشلللاركة فلللى إعلللداد موسلللوعة مصلللر العثمانيلللة
 وثائق(.، أبحاث -جامعة عين شمس)الببليوجرافيا، ودراسات الشرق األوسط

 رابًعا: األنشطة التدريسية:

 المقررات التى شاركت فى تدريسها.

 



 ولى مجموعة من المقررات الدراسية هى:درَّست فى المرحلة الجامعية األ  -7

 الفرقة عنوان المقرر م

تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربى فى  7
 العصر الحديث

 األولى )الئحة جديدة(

 األولى )الئحة جديدة( تاريخ مصر تحت الحكم العثمانى 2

 األولى تاريخ تاريخ العالم العربى الحديث 3

 الثانية تاريخ تاريخ أوربا الحديث 1

 الثانية تاريخ تاريخ الشعوب اإلسالمية فى العصر الحديث 2

شعبة اآلثار  -الثانية تاريخ مصر اإلسالمى والحديث 6
 المصرية

 الثالثة تاريخ تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر 1

 الثالثة تاريخ 21، 77تاريخ أوربا فى القرنين  1

 جغرافياالثالثة  تاريخ مصر الحديث 7

نصوص تاريخية بلغة أوربية حديثة )تاريخ  71
 حديث(

 الرابعة تاريخ

 الرابعة تاريخ مادة االنتساب 77

 

 مواد قمت بتدريسها فى برنامج التعليم المفتوح )قسم الدراسات التاريخية(



 الفرقة عنوان المقرر م

 األولى تاريخ العرب الحديث والمعاصر 7

 األولى تاريخ مصر العثمانية 2

 

مواد قمت بتدريسها بمرحلة الدراسـات العليـا نظـام السـاعات المعتمـدة فـرع التـاريخ 
 الحديث لمرحلتى الماجستير والدكتوراه

 المرحلة عنوان المقرر م

 الماجستير Iنصوص تاريخية  7

 الدكتوراه IIنصوص تاريخية 2

 الماجستير الوثائق األرشيفية 3

 الدكتوراه التاريخ االقتصادى 1

 الدكتوراه التاريخ االجتماعى 2

 الدكتوراه التاريخ الثقافى 6

 الماجستير المخطوطات العربية 1

 الدكتوراه تاريخ الكتابة التاريخية 1

 



)ب( المسللاهمة فلللى تطلللوير المقلللررات: شلللاركت مللن خلللالل مجللللس القسلللم فلللى وضلللع 
 الجامعية األولى.فيما يختص بالمرحلة ، تصور لالئحة القسم الجديدة

)ج( أعمال االمتحانات: المشاركة فى أعمال االمتحانلات المختلفلة ملن خلالل رئاسلة  
 والقيام والمشاركة فى أعمال التصحيح.، الكونتروالت

 

 خامًسا: األنشطة الجامعية

 ) أ ( األنشطة الطالبية

  2116/ 2112رائد أسرة المؤرر المصرى الخاصة بقسم التاريخ للعام الدراسى. 

  وحتى تاريخه. 2111رائد أسرة إشراقة منذ 

 اآلثلار والمصلرية( للعللام  -المرشلد األكلاديميى للفرقلة الرابعلة تللاريخ )الشلعبة العاملة
 .216الجامعى 

 (2177-2171()2171-2117مقرر سيمنار قسم التاريخ) 

  م2171/2172المرشد األكاديمى للفرقة األولى للعام الجامعى 

 )ب( خدمة المجتمع 

  2111/ 2111عضو لجنة تنمية البيئة وخدمة المجتمع للعام. 
 .عضو لجنة مكافحة التدخين بالكلية 
  37سلللبتمبر إللللى  77عضلللو اللجنلللة المشلللكلة لتعلللديل العيلللد القلللومى للبحيلللرة ملللن 

 مارس.

  إلقلللاء محاضلللرة علللن دور السللليد عملللر مكلللرم فلللى مقاوملللة الحمللللة اإلنجليزيلللة عللللى
 .2111/ 6/ 26والرياضة بالبحيرة فى  برعاية مديرية الشباب 7111مصر 



  61إلقاء محاضرة عن دور مصر فى الصلراع العربلى اإلسلرائيلى بمناسلبة ملرور 
عاًما من النضال دفاًعا علن القضلية الفلسلطينية برعايلة مديريلة الشلباب والرياضلة 

 .2117/ 6/ 22بالبحيرة فى 
  امللللة بللللدمنهور بمكتبللللة مبللللارك الع، 2117/ 1/ 72، 2إلقللللاء محاضللللرتين بتللللاريخ

 والتى كان يدور محورها فى "حب رشيد" ضمن فعاليات مهرجان القراءة للجميع.

  عضللو اللجنللة المشللكلة بقللرار مللن محللافظ البحيللرة وعنوانهللا )لجنللة المحافظللة علللى
 المبانى ذات الطراز المعمارى بمحافظة البحيرة(

 عضو مجلس إدارة مكتبة مصر العامة بدمنهور 

  إلغللللللادة تللللللرميم ، 2171بقللللللرار محللللللافظ البحيللللللرة لعللللللام عضللللللو اللجنللللللة المشللللللكلة
 مخطوطات المحافظة.

 ممثل الكلية بمركز خدمة المجتمع بجامعة دمنهور 
 )ج( الجمعيات المشارك بها: 

 .عضو اتحاد المؤرخين العرب 
 .عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 

 )د( النشاط اإلدارى 

  وحتى تاريخه. 72/1/2171رئيس مجلس قسم التاريخ إعتبارًا من 

  أملللين مجللللس قسلللم التلللاريخ واآلثللللار المصلللرية واإلسلللالمية بدورتللله ملللن أغسللللطس
 2173يوليو  – 2172و من أغسطس ، 2111يوليو  -2116

  وحتللللى مللللارس  2111عضللللو مجلللللس إدارة وحللللدة ضللللمان الجللللودة. مللللن أكتللللوبر
2171. 

  رئيس معيار الطالب والخريجين بمشروعQAAP2. 
  عضو لجنة إعداد تقرير الدراسة الذاتية للكلية بمشروعQAAP2. 
  عضو لجنة التقويم والمتابعة بالكلية بمشروعQAAP2. 

  2171 – 2117/ 2111 -2116عضو لجنة المكتبة. 
  2111 -2111عضو لجنة تنمية المجتمع وخدمة البيئة. 



  2117 -2111عضو لجنة العالقات الثقافية بالكلية. 

  2171-2117ن التعليم والطالب للعام الجامعى عضو لجنة شئو 
  عضللو اللجنللة المنبثقللة عللن وحللدة ضللمان الجللودة لمراجعللة أوراق اإلجابللة واألسللئلة

2111- 217 /2117- 2171. 
 7-  211 -2111، 2111 -2116عضللللو لجنللللة التظلمللللات بالكليللللة لألعللللوام ،

2111- 2117. 
  2173-2172عضو لجنة الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعى 

  2171/2172عضو لجنة التعليم والطالب للعام الجامعى. 

 سادًسا: االنتدابات:

انتدبت داخلل جامعلة اإلسلكندرية فلى كليلة التربيلة بمرسلى مطلروح فلى العلام الجلامعى 
 لتدريس المقررات التالية. 2117/ 2111

 تاريخ مصر المعاصر                     أولى تربية أساسى -7

 ثالثة تربية أساسى   أوربا الحديث والمعاصر           تاريخ  -2

 تاريخ مصر الحديث                      رابعة تربية أساسى -3

 انتدبت للمعهد العالى للسياحة والفنادق بأبو قير باإلسكندرية  لتدريس  :

 تاريخ مصر المعاصر                         الفرقة الرابعة

 العالى لإلعالم باإلسكندرية  لتدريس  :انتدبت للمعهد 

 تاريخ مصر الحديث والمعاصر                 الفرقة األولى 

 البحيرة –كفرالدوار  –سابعًا:المؤلفات بأرقام إيداع مكتبة بستان المعرفة 

 2172/2176تاريخ مصر الحديث والمعاصر طبعتين  -7



 2172/2176تاريخ العالم العربى الحديث طبعتين  -2
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 أحمد عبدالعزيز على عيسىالدكتور/ أبحاث  اتملخص

 

 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 

 

 لشئون التعليم والطالب  -جامعة دمنهور  –ووكيل كلية االداب 

:جوانللللب مللللن الحيللللاة االقتصللللادية واالجتماعيللللة للروادسللللة فللللى مصللللر فللللى العصللللر  البحــــث األول
 .2116العثمانى، مجلة اإلنسانيات، آداب دمنهور، جامعة اإلسكندرية، العدد الرابع والعشرون 

: يعللد الروادسللة جاليللة مهمللة فللى تللاريخ مصللر فللى العصللر العثمللانى خاصللة فللى موانيهللا ُملخصــه
كاإلسللكندرية، ورشلليد، ودميلللاط. وقللد تعللددت جوانلللب الحيللاة االقتصللادية لهلللم وتمثلللت فللى التجلللارة، 

علللى  –أحياًنللا  –فتللاجروا فللى األخشللاب والجلللود، واألقمشللة، والحريللر، والكتللان، والللبن، وقللد ترتللب 
قيام بعض الدعاوى القضائية. كما امتد نشلاطهم االقتصلادى إللى مجلال النقلل البحلرى  ذلك النشاط

بين مصر واستانبول. كما دخلل الروادسلة مجلال القلروض بهلدف تنشليط تجلارتهم، وتشلغيل رؤوس 
األموال بفائدة قلد تلذكر أو ال تلذكر. أملا علن الحيلاة االجتماعيلة فقلد تمثللت فلى اللزواج، والوصلايا، 

القضائية، عالوة على اقتناء العبيد كمظهر اجتملاعى. ويكشلف هلذا البحلث أن الروادسلة والدعاوى 
قللام بيللنهم وبللين المجتمللع المحلليط بهللم عالقللات قويللة. إال أن نشللاطهم بللدأ فللى الضللعف مللع بدايللة 

 الربع األخير من القرن الثامن عشر.

 

م( 7171 -7271/ هلل7273 -723:البوسنيون فلى مصلر فلى العصلر العثملانى ) البحث الثانى
 . 2111مجلة المؤرر المصرى، قسم التاريخ، آداب القاهرة، العدد الحادى والثالثون، 

: كان للبوسنيين  وجوًدا قوًيا فى مصر فى العصر العثملانى ملع بدايتله فلى مصلر، وتمثلل ُملخصه
علالوة ذللك الوجلود فلى تلولى بعلض المناصلب اإلداريلة والعسلكرية وممارسلة األنشلطة االقتصلادية، 



علللللى الحيللللاة االجتماعيللللة، فمللللن ضللللمن المناصللللب اإلداريللللة التللللى تولوهللللا القائمقللللام، أميللللر الحللللا، 
الللللدفتردار، الروزنللللامجى، أميللللر الخزنللللة. أمللللا المناصللللب العسللللكرية فكللللان أهمهللللا األغللللا، السللللردار، 
الجللوربجى، بللاش أوده بللاش، عللالوة علللى انضللمامهم كللأفراد داخللل الفللرق العسللكرية. أمللا نشلللاطهم 

قتصلادى فقللد ظهللر بوضللوح فللى التجللارة، كتجلارة الحبللوب مثللل األرز والقمللح، عللالوة علللى الللبن، اال
والبهللللار والكتللللان، والنوشللللادر، باإلضللللافة إلللللى شللللراء واسللللتئجار الوكللللاالت والحوانيللللت، والحواصللللل 
)المخللازن( لتوسلليع نشللاطهم التجللارى. وممللا يللرتبط بالنشللاط االقتصللادى دخللولهم مجللال االلتللزام فللى 

 ف النواحى، عالوة على مزاولة بعض الحرف، كحرفة الجزارة، والخياطة، والنجارة.مختل

أما عن مظاهر الحياة االجتماعية فمنها أوجه العالقات االجتماعية لهم والتى تتمثلل فلى عالقلاتهم 
بغيللرهم، وببعضللهم الللبعض، ممللا يللدل علللى تللأثرهم وتللأثيرهم فللى المجتمللع المحلليط بهللم. كمللا دخللل 

مجللال األوقللاف. تلللك الظللاهرة التللى لعبللت دوًرا بللارًزا فللى حركللة المجتمعللات اإلسللالمية. البوسللنيون 
وقد شاركوا فى هذا المجلال، إملا علن طريلق تعييلنهم نظلاًرا عللى الوقلف، أو تخصليص ملا يملكونله 

 أو جزء منه كوقف على أنفسهم وذويهم، وعتقائهم. وعلى كافة أعمال الخير.

 

م 7111ملللارس  37هلللل/ 7222محلللرم  27للللة اإلنجليزيلللة فلللى رشللليد : هزيملللة الحم البحـــث الثالـــث
نلللوفمبر  22ضللمن أعملللال نلللدوة مركلللز تلللاريخ مصلللر المعاصلللر بلللدار الكتلللب والوثلللائق القوميلللة فلللى 

 .2111 -7111قرنان على مقاومة حملة فريزر  7111عن "معركة رشيد عام  2111

يث، وهلللو حمللللة فريلللزر علللام : يتنلللاول هلللذا الموضلللوع حلللدثًا مهًملللا فلللى تلللاريخ مصلللر الحلللدُملخصـــه
، ودور المقاوملللة الشلللعبية فلللى مقاومتهلللا. ويلللدور فللللك هلللذ الموضلللوع فلللى علللدة نقلللاط وهلللى: 7111

الموقلللف اللللدولى اللللذى أدى إلرسلللال تللللك الحمللللة عللللى مصلللر، وهلللو التقلللارب العثملللانى الفرنسلللى، 
الللرافض لللذلك، واسللتعانة الدولللة العثمانيللة بفرنسللا فللى المجللال العسللكرى. وموقللف بريطانيللا وروسلليا 

فللأرادت أن تللرد علللى ذلللك الموقللف فأرسلللت تلللك الحملللة الحللتالل اإلسللكندرية، حتللى تتراجللع الدولللة 
العثمانية علن موقفهلا. إال أن الحمللة اتخلذت اتجاًهلا أخلر فتوجهلت الحلتالل رشليد لمنلع اإلملدادات 

يملللة القلللوات علللن اإلسلللكندرية، ولكلللن المقاوملللة فلللى رشللليد، إضلللافة لحاميلللة المدينلللة تمكنلللت ملللن هز 
م. فلى الوقلت اللذى 7111ملارس  37هلل/ 7222محلرم  27اإلنجليزية بين قتيل وأسير وجريح فى 



كللان محمللد علللى يطللارد المماليللك فللى الصللعيد، ولمللا وصللله نبللأ هزيمللة اإلنجليللز فللى رشلليد تحللرك 
 بقواتلله، وتمكللن بتعاونلله مللع المقاومللة مللن إلحللاق هزيمللة أخللرى بللاإلنجليز فللى الحمللاد، بعللدها قللرر
اإلنجليز االنتقام، ولكلن وصللت األواملر للقلوات االنجليزيلة باالنسلحاب، فكلان التفلاوض بلين محملد 

 على واإلنجليز، وتم جالؤهم عن مصر.

 

م( 7171 -7217هلللل/ 7273 -717نشلللاط قراصلللنة مالطلللة فلللى مينلللاء دميلللاط ) : عالبحـــث الرابـــ
مجلة الوقائع التاريخيلة، مركلز البحلوث والدراسلات التاريخيلة، جامعلة القلاهرة، العلدد الحلادى عشلر، 

2117. 

: يتناول هذا البحث موضوًعا مهًما وهو نشاط قراصنة مالطة فلى مينلاء دميلاط، واللذى زاد ملخصه
م(، والتلى هللزم فيهلا األسلطول العثملانى، وتللم 7217هلل/ 717قلب موقعلله لبلانتو )بصلورة واضلحة ع

التركيللز علللى مينللاء دميللاط ألهميتلله االقتصللادية مللع مللوانئ البحللر المتوسللط، عللالوة علللى ضللعف 
وسلللائل اللللدفاع عنللله، وقلللد أوردت سلللجالت محكملللة دميلللاط العديلللد ملللن األمثللللة التلللى توضلللح نشلللاط 

ك مللن أسللر للسللفن واألفللراد، وكيلف اسللتغل القراصللنة ذلللك للحصللول هلؤالء القراصللنة، ومللا يعقللب ذلل
على أكبلر قلدر ملن الفديلة. وكانلت عمليلة االفتلداء تلتم علن طريلق وسلطاء نظيلر عمولله. ثلم ينتقلل 
الموضللوع بعللد ذلللك ل ثللار االقتصللادية واالجتماعيللة لحركللات القرصللنة. فقللد أدت إلللى فللض بعللض 

عللللى حركلللة التجلللارة بمهاجملللة السلللفن. أملللا ملللن الناحيلللة  الشلللركات التجاريلللة، علللالوة عللللى تأثيرهلللا
االجتماعيللللة فقلللللد ترتلللللب عليهلللللا حلللللدوث مشلللللكالت بسللللبب تركلللللات األسلللللرى، علللللالوة عللللللى التفكلللللك 
االجتملللاعى هلللذا وللللم تقلللف إدارة المينلللاء علللاجزة إزاء تللللك التهديلللدات، فقلللد حاوللللت قلللدر المسلللتطاع 

 ن إيقاف نشاط القراصنة.توفير وسائل الدفاع عن الميناء، ولكن ذلك لم يحل دو 

 

: حجللا التجللارة والتركللات الللواردة مللن محكمللة سللالنيك لمحكمللة رشلليد فللى العصللر البحــث الخــامس
 .2117العثمانى، مجلة اإلنسانيات، آداب دمنهور، جامعة اإلسكندرية، العدد الحادى والثالثون، 

النقليللللة النتقلللللال  : عرفللللت المراسللللالت بلللللين محللللاكم الدولللللة العثمانيللللة بلللللالحجا أو الكتللللبملخصــــة
مضلمونها ملن محكملة ألخلرى. وتلرتبط تللك الحجللا بمصلريين وغيلر مصلريين يرسللونها ملن مكللان 



وجودهم موقعة من قاضى المحكمة المرسل فيهلا الحجلة ملع ذكلر الشلهود اللذين حضلروا تحريرهلا، 
م القضلاء لحسم القضايا االقتصادية واالجتماعية. وكان يؤخذ بها فى معظم األحيلان الرتبلاط أحكلا

فيهلللا بالشلللريعة اإلسلللالمية. ويتنلللاول البحلللث حجلللا التجلللارة والتركلللات اللللواردة ملللن محكملللة سلللالنيك 
لمحكملة رشليد فلى العصلر العثملانى نظلًرا لتركلز السلالنيكيين برشليد أكثلر ملن اإلسلكندرية ودميلاط، 
 وهلللذا الموضلللوع قضلللائى بالدرجلللة األوللللى أبلللرز صلللورة ملللن صلللور اجلللراءات القضلللاء بلللين سلللالنيك
ورشللليد فلللى سلللهولة ويسلللر، تللللك اإلجلللراءات سلللاهمت فلللى حلللل كثيلللر ملللن المشلللكالت االقتصلللادية 
واالجتماعيللة، فالحجللة الللواردة كانللت محللل اهتمللام وينفللذ مللا فيهللا فللى معظللم األحيللان، ألن النظللام 

 القضائى كان أكثر رسوًخا من األنظمة اإلدارية والسياسية الرتباطه بالشريعة اإلسالمية.

 

: التراجمللللة فللللى مدينللللة اإلسللللكندرية فللللى القللللرنين السللللادس عشللللر والسللللابع عشللللر دسالبحــــث الســــا
 .2171الميالديين، مجلة مصر الحديثة، دار الكتب والوثائق القومية، العدد العاشر، 

: يللرتبط وجللود التراجمللة بوجللود الجاليللات األجنبيللة كالفرنسللية، والبنادقللة، واإلنجليللز وغيللرهم ملخصــه
وذلللللك بهللللدف تسللللهيل المعللللامالت معهللللم ومللللع فئللللات المجتمللللع المصللللرى فللللى مدينللللة اإلسللللكندرية، 

والسلطات الحاكمة فى المدينة على اعتبار أن المتلرجم هلو هملزة الوصلل بلين الحضلارات. ويعلالا 
، وقللد تللم التركيللز علللى تلللك 71، 76الموضللوع وجللود التراجمللة فللى مدينللة اإلسللكندرية فللى القللرنين 

انللب كللان مزدهللًرا بصللورة واضللحة فللى اإلسللكندرية، ولكللن ذلللك الفتللرة ألن النشللاط االقتصللادى لألج
النشاط ضعف بصورة واضحة فلى القلرن الثلامن عسلر الضلطراب أوضلاع مصلر السياسلية. وكلان 
للتراجمة دور واضح فى تسيير الحركة بين أفلراد الجاليلات والمجتملع المصلرى، وكيلف سلاهموا فلى 

قلاتهم بلأفراد الجاليلات ملن خلالل المهلام التلى عرض القضايا أمام محكمة إسلكندرية. وملا ملدى عال
كانللت تنللاط إللليهم مللن قللبلهم. كمللا يتعللرض الموضللوع للنشللاط االقتصللادى للتراجمللة بفضللل شللغلهم 
لتلك الوظيفة، فقد عمللوا بالتجلارة فلى مختللف السللع، علالوة عللى دخلولهم مجلال االقلراض لتحقيلق 

 أرباح أفضل.

 



 -2922  ميناء اإلسكندرية في عهد إسماعيل  المصالح الفرنسية في :السابعالبحث 
بحث منشور ضمن المؤتمر الدولى الثالث الذى نظمته كلية األداب والعلوم اإلنسانية  . م2928

،  (العالقات المصرية الفرنسية عبر العصور)تحت عنوان ، جامعة قناة السويس، باإلسماعلية
 . 2177أبريل  72/73جامعة قناة السويس 

لم تكن المصالح الفرنسية في ميناء اإلسكندرية في العصر الحديث وليدة عهد  :ملخصه   
بل إنها كانت موجودة في العصر العثماني ذات صبغة اقتصادية بالدرجة األولى ، إسماعيل 

ولكنها تراجعت في القرن الثامن عشر ، خاصة في القرنين السادس عشر والسابع عشر
الصراع بين البيوتات المملوكية وهو ما أثر على  الضطراب أوضاع مصر السياسية بسبب

ومع مجئ محمد على استمر الوجود الفرنسي في ميناء ، مصر عامة واإلسكندرية خاصة 
وفى عهد إسماعيل استمرت المصالح الفرنسية فيه بصورة واضحة ومن هنا كان هذا ، اإلسكندرية

ة لفرنسا سياسيًا واقتصاديًا لذا شاركت الموضوع الذي يطرح في اشكالياته أهمية الميناء بالنسب
بنصيب في تطويره على اعتبار أن هذا الميناء كان محط اهتمام انجلترا نظرًا لمصالحها 

وال شك ، ومن هنا كان وجود فرنسا في ميناء اإلسكندرية تهديدًا النجلترا، السياسية واالقتصادية 
مشاركتها في إدارته خاصة فى مصلحة أن مساهمة فرنسا في بعض إصالحات الميناء أدى إلى 

وهذا بطبيعة الحال سيساعد فرنسا على أن يكون لها ، وخفر السواحل، الليمانات والفنارات 
 نصيب في مقدرات الميناء اقتصاديًا.

، بحث منشور بمؤتمر دور المرأة المصرية فى األوقاف فى العصر العثمانى : منالبحث الثا   
.تحت عنوان)المرأة العربية عبر عصور 2172(  77بالقاهرة، الحصاد )إتحاد المؤرخين العرب 

 التاريخ(.

يعد الوقف مظهرًا اجتماعيًا مهمًا في حياة المجتمعات اإلسالمية في العصر : ملخصه    
الحديث ، ولم يشمل هذا المجال الرجال وحدهم ، بل ساهمت المرأة بنصيب ملحوظ في هذا 

لعثماني ، وقد ظهر ذلك بوضوح في سجالت المحاكم الشرعية المجال في مصر في العصر ا
كالباب العالي، والقسمة العربية ، والصالحية النجمية ، وسجالت تقارير النظر.  ويعالا هذا 
البحث عدة اشكاليات تمثلت في ماهية الوقف وأهميته ، ولماذا كان الوقف أى الهدف منه، 

خالية ، وحوانيت ، ومساكن ، وذلك على كافة أوجه وأنواع الموقوفات من أراضى زراعية ، و 



، وقرآه القرآن الكريم ، وأحيانًا  والمناسبات الدينية،  الخير من مساجد ، و زوايا، وتكايا ، وأسبلة
على الحرمين الشريفين وفقرائهما ، باإلضافة إلى مساهمة هذه الموقوفات في حياة المجتمع 

ا ساهم ذلك في ارتفاع مكانة المرأة.  كما يكشف هذا البحث المصري وهل أثرت فيه إيجابًا، مم
عن تفاوت حجم الوقف مما يعطى مؤشرًا عن الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة في ذلك 

 الوقت .

دور مصر فى مواجهة األزمات االقتصادية فى بالد الشام وكريت فى القرن  :التاسعالبحث  
الدولى الخامس الذى نظمته كلية األداب والعلوم  بحث منشور ضمن المؤتمر، السابع عشر

اإلنسانية باإلسماعلية، جامعة قناة السويس، تحت عنوان العرب والترك عبر العصور مارس 
2173 

يعالا هذا البحث دور مصر في هذا المجال في بالد الشام وكريت ألهميتهما على  : ملخصه   
ا واستقرارها يؤثر على مصر باإليجاب، وبالعكس اعتبار أن األولى امتداد طبيعي لمصر، وأمنه

سلًبا وبالتالي على الوجود العثماني في منطقة المشرق العربي. أما بالنسبة لكريت فنظًرا لموقعها 
في البحر المتوسط كانت مهمة لطريق التجارة البحرية بالنسبة للدولة العثمانية، لذا قررت األخيرة 

خاصة وقت ، وغير ذلك، وشعير، وأرز، ام بما تحتاجه من قمحوقد أمدت مصر بالد الشفتحها، 
، ودمياط، وذلك عللن طريق الثغور المصرية وهى:اإلسكندرية، لات السياسية والطبيعيةماألز 

وكان كل ذلك ، ومن شون الغالل األميرية وأهمها شونة غالل بوالق، وذلك من التجار، ورشيد
فمنذ أن وطأتها أقدام العثمانيين ، حدثت فيها  ريتمن حساب مالية مصر فى ذلك الوقت.أما ك

بعض األزمات االقتصادية ، فوجهوا نظرهم إلى مصر للمساهمة فى حل هذه األزمات . وكانت 
بتزويدها بما تحتاجه من . مساهمة مصر توجه إما للجند العثمانيين بكريت أو أهالى هذه الجزيرة

 .حتى تضمن الدولة العثمانية والئهمومرتبات الجند بها ، وبارود، مؤن غذائية

بحث منشور فى  م(2928 -2932هـ/2382 -2328اإليرانيون فى مصر ): العاشرالبحث 
حولية صادرة عن مركز البحوث والدراسات التاريخية، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة، يوليو 

2173. 



الصفوية عدائية نظرًا للخالف كانت العالقات ما بين الدولة العثمانية والدولة  :ملخصه     
المذهبى بينهما على إعتبار أن الدولة العثمانية كانت حامية للمذهب السنى، والدولة الصفوية 
للمذهب الشيعى، وكثيرًا ما دارت الحوب بين الدولتين مع مطلع القرن السادس عشر، وقاست 

ى عن أوربا إلنشغال الدولة الدولتان منها، لدرجة أن هذه الحروب أدت إلنحسار المد اإلسالم
العثمانية بها، وعلى أثر تلك الحرب عٌقدت معاهدات صلح بين الدولتين، ولكنها لم تكن طويلة 
األمد، ولكن فى الربع األول من القرن التاسع عشر بدأ توافد اإليرانيين على مصر منذ 

نشاطًا اقتصاديًا م( بعقد معاهدة أرضروم والتى سمحت لهم بأن يمارسوا 7123ه/ 7237عام)
ملحوظًا فى واليات الدولة العثمانية ومنها مصر، وقد مارسوا نشاطًا تجاريًا فى مختلف السلع 
والبضائع، والعقارات، عالوة على عملية القروض ، وما ترتب على ذلك من مشكالت قضائية 

ين، وقد ساهم كان يتدخل فيها القنصل لحلها، فى معظم األحيان، هو وشهبندر التجار اإليراني
اإليرانيون بدور واضح فى رسم الخريطة االقتصادية لمصر فترة البحث، كغيرهم من الفئات 

 األخرى.

الفساد المالى ألوجاقات مصر فى القرن الثامن عشر دراسة من سجالت : لحادى عشرالبحث ا
، بحث منشور بمجلة مركز بحوث الشرق األوسط، جامعة عين شمس ، العدد  القسمة العسكرية

 .2171الرابع والثالثون ، الجزء األول ، ، مارس 

المالى ألوجاقات مصر فى القرن الثامن عشر، وهى الفترة  يعالا هذ البحث الفساد:ملخصه  
طرة العثمانية على مصر التى ازداد فيها الصراع بين البيوتات المملوكية، مستغلين ضعف السي

وعلى رأسها الباشا العثمانى الموجود بالقاهرة، وقد برز ذلك من خالل تركاتهم، والدعاوى 
القضائية التى كانت تُرفع ضدهم سواء فى حياتهم، أو بعد وفاتهم وقد ظهر كل ذلك فى نشاط 

كجيان، والمتفرقة، وقد كل من:اإلنكشارية، والعزب، والجاويشان، والجراكسة، والجنولليان، والتفن
أثر هذا الفساد على المال الميرى، والخزينة اإلرسالية، والتجارة، والزراعة بالسلب.ونظرًا لضعف 
اإلدارة العثمانية فى مصر فى ذلك الوقت كانت تتم فى الغالب تسوية المشكالت بعد وفاة 

انت األموال ُتسدد صاحب التركة لتسديد ما عليه من دين عن طريق الوصى على التركة، وك
للدولة، واألفراد فى حال إقامة الدعاوى القضائية، وفى معظم األحيان بعد حصر التركة وبيعها 

 ال يتبقى للورثة شئ مما يدل على خراب الذمم ألفراد األوجاقات.



بحث مقبول  م(2925 -2222النشاط التجارى للقرمانليين فى رشيد): الثانى عشرالبحث  
ل المؤتمر الدولى السابع الذى نظمه المركز التونسى العالمى للدراسات للنشر ضمن أعما

والبحوث والتنمية، والجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية، 
 ، بالجمهورية التونسية.2171ديسمبر  73 -77فى الفترة من 

فى حياة األمم لما تمثله من ركيزة فى بنية  تعتبر التجارة مظهرًا اقتصاديًا مهماً  :ملخصه   
المجتمع سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وقد وجد بمصر فى العصر العثمانى أربعة ثغور ساهمت 
فى الحياة االقتصادية بصورة واضحة وهى اإلسكندرية والسويس ودمياط ورشيد، وقد وجد بهذه 

فيها، وفى رشيد وجدت بها أعداد كبيرة من  الثغور العديد من الجاليات والتى جذبتهم للعمل
التوانسة خاصة من صفاقص، عالوة على أعداد كبيرة من أفراد األسرة القرمانلية التى حكمت 

( وقد مارست هذه الجالية أنشطة اقتصادية واجتماعية، ومن ضمن 7132 -7177ليبيا )
الثغور مثل اإلسكندرية ودمياط، األنشطة االقتصادية التجارة، سواًء داخل رشيد، ومع غيرها من 

وخارجيًا مثل إستانبول.   وقد تاجروا فى العديد من السلع  الحيوية مثل األرز والقمح والشعير 
والبن والفواكه والكتان وزيت الزيتون)المبارك( والبرسيم ، واألقمشة واألخشاب، ولدعم هذه 

حواصل )المخازن( والجناين وشوادر التجارات قاموا بشراء واستئجار الوكاالت والحوانيت وال
األخشاب، مع التركيز على الكبير والمهم منهم، ومن مطالعة وثائق محكمة رشيد الشرعية تبين 
إلى حد كبير كيف ساهم القرمانليون بدور ملحوظ فى دعم النشاط التجارى فى رشيد، بل إنهم 

هم أعيان التجار، ودورهم أصبحوا ركيزة مهمة فى ذلك، لدرجة أن الوثائق كانت تطلق علي
خارجيًا ال يقل عن دورهم داخليًا خاصة مع إستانبول وقد ترتب على نشاطهم حدوث العديد من 
المشكالت والتى كانت تقام بسببها العديد من الدعاوى القضائية، والتى كانت تحل بأمر من 

تى كانت  تساعدهم قاضى محكمة رشيد، وكانت إدارة ميناء رشيد تحاول تذليل كل العقبات ال
على ممارسة نشاطهم.وقد ساعدهم الثراء التجارى على رصد العديد من األوقاف برشيد على 

 .كافة أوجه الخير، مثل الفقراء والمساكين، وطالب العلم برشيد واألزهر، والحرمين الشريفين

ل الربع المكانة االقتصادية واالجتماعية لنقباء األشراف فى مصر خال : الثالث عشرالبحث 
م، 2922-2289هـ/2322-2322األول من القرن التاسع عشر "حسن كريت نموذجًا"

 ، قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.2172حوليات المؤرر المصرى، فبراير 

كان نقيب األشراف فى مصر يرسل من إستانبول فى بداية العصر العثمانى، : ملخصه
امن عشر، فقد أصبح يتوالها شيخ السجادة البكرية من آل واستمر ذلك حتى نهاية القرن الث

البكرى فى مصر، ويعتبر جميع األشراف فيها من أتباعه، وله أن يمارس عليهم سلطة قضائية، 



وكان له نقباء يمثلونه فى األقاليم، ويمارسون نفس سلطته على األشراف فيها ومن هؤالء السيد 
ذى توالها فى فترة تولى السيد عمر مكرم نقابة األشراف حسن كريت نقيب األشراف فى رشيد، وال

م(، فقد ظهر بمستوى عاٍل فى  7176 – 7171/ له 7237 – 7273) فى الفترةفى مصر.
المدن ، فاقت ما كان يتمتع به نقباء األشراف فى العديد من االقتصادية واالجتماعية الناحيتين
ذى شهد نشاطًا اقتصاديًا، تمثل فى نشاط ، بحكم وجودها فى رشيد، ذلك المكان الالمصرية

مينائها، داخليًا وخارجيًا. وقد مارس حسن كريت نشاطًا اقتصاديًا بارزًا فى رشيد تمثل فى 
الزراعة، والتجارة، والصناعة، ودوره فى حل الدعاوى القضائية ذات الطابع االقتصادى، عالوة 

فض الشركات التجارية، كما كان محمد على حضوره عقود البيع والشراء للعقارات، وتكوين و 
أما من الناحية االجتماعية فقد استعان على يستعين به مع آخرين فى تنفيذ سياسته االقتصادية.

به محمد على لدعم أركان دولته بإظهار الوالء للدولة العثمانية عن طريق االحتفال بميالد أنجال 
الوهابيين باسم الدولة، عالوة على دعم السلطان من الذكور، واالنتصارات التى حقها على 

 القضاة فى رشيد.

 

الحيــــاة االقتصــــادية واالجتماعيــــة للمنســــتيريين فــــى مدينــــة : البحللللث الرابللللع عشللللر
ضمن المؤتمر الدولى السلابع ، اإلسكندرية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر

 األستاذية( )بعد        2176، تونس، مؤسسة التميمى، عشر للدراسات العثمانية

أوامــر إبــراهيم بــك ومــراد مظهــرًا مــن مظــاهر ضــعف الدولــة : البحللث الخللامس عشللر
، ضللمن المللؤتمر الللدولى الللذى نظملله المجلللس العثمانيــة أواخــر القــرن الثــامن عشــر

 21األعلى للثقافلة بمناسلبة ملرور خمسلمائة علام عللى الوجلود العثملانى فلى الفتلرة ملن
 )بعد األستاذية(                                       2171نوفمبر  27إلى  

، ضلللمن  : العيـــد القـــومى للبحيـــرة بـــين الوثـــائق والمصـــادر دس عشلللراالبحلللث السللل
فعاليلللات ملللؤتمر"البحيرة عبللللر العصلللور رؤيللللة تنمويلللة مسلللتقبلية" والللللذى نظمتللله كليللللة 

                                  2171أبريلللللللللللللللللللللللل  77/72جامعلللللللللللللللللللللللة دمنهلللللللللللللللللللللللور فلللللللللللللللللللللللى الفتلللللللللللللللللللللللرة  –اآلداب 
 )بعد األستاذية(.



قضـــايا المـــرأة والطفـــل فـــى مدينـــة اإلســـكندرية فـــى العصـــر : البحلللث السلللابع عشلللر
م دراســةوثائقية مــن ســجالت المحكمــة 2298-2522ه/2322-832العثمــانى 

مؤسسللللة ، عشللللر للدراسللللات العثمانيللللةالثللللامن ضللللمن المللللؤتمر الللللدولى ،  الشــــرعية .
 )بعد األستاذية(                  .                2171، تونس، التميمى
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 جامعة دمنهور 

 كلية اآلداب 

 قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية

  

 السيرة الذاتية للدكتورة/ فايزة محمد محمد حسن ملوك

 جامعة دمنهور -اآلدابكلية  -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد

 

 أواًل: التاريخ العلمى

حاصلة على ليسانس اآلداب من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية  -2
 ، بتقدير جيد جدًا.2889اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور، دور مايو 

 حاصلة على تمهيدى ماجستير تاريخ حديث، من كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع -3
 ، بتقدير ممتاز.2888دمنهور، دور نوفمبر

حاصلة على درجة الماجستير من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية، كلية  -2
اآلداب، جامعة اإلسكندرية، فرع دمنهور، تخصص التاريخ الحديث فى موضوع)الجيزة 

-2289هـــــ/2211-2322من الحملة الفرنسية حتى اإلحتالل البريطانى لمصر 
 م( بتقدير ممتاز.2993

حاصلة على درجة الدكتوراه من قسم التاريخ واآلثار المصرية ، كلية اآلداب جامعة  -4
اإلسكندرية فرع دمنهور، تخصص التاريخ الحديث فى موضوع )المصالح البريطانية 

م( بتقدير مرتبة الشرف 2824-2922هـ/2223-2391فى الموانئ المصرية 
 األولى

 



 الوظيفىثانيًا:التاريخ 

 وحتى تاريخه 34/4/3125أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد إعتبارًا من  -2

 آداب دمنهور 32/8/3119مدرس التاريخ الحديث والمعاصر إعتبارًا من -3
 .آداب دمنهور32/2/3114مدرس مساعد التاريخ الحديث والمعاصر إعتبارًا من  -2
 .آداب دمنهور32/4/2888معيد التاريخ الحديث والمعاصر إعتبارًا من   -4
 ثالثًا: األنشطة البحثية  -5
نشاط الساقزيين فى مجال النقل البحرى فى مصر فى القرنين السابع عشر والثامن  -2

 .3118عشر الميالديين، مجلة اإلنسانيات، آداب دمنهور، العدد الثالثون، مارس 
فى التجارة فى مصر فى القرن السابع عشر، مجلة المؤرخ دور طائفة القابى قول  -3

 ، كلية اآلداب، جامعة القاهرة3121المصرى ، العدد السادس والثالثون، يناير 
األوقاف المصرية على القدس فى العصر العثمانى ضمن ندوة القدس عبر العصور  -2

 م. 3121هـ/ 2422( ندوة عقدها إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة، 29الحصاد) 
الصالت السياسية واالقتصادية بين مصر وسالنيك خالل النصف األول من القرن  -4

التاسع عشر من واقع األرشيفين التركى والمصرى، بحث منشور فى حولية فبراير 
، التى تصدر عن مركز البحوث والدراسات التاريخية، كلية اآلداب، جامعة 3122
 القاهرة.

م(، مجلة 2928-2954هـــ/2382-2322رية )الجالية النمساوية فى اإلسكند -5
 .3122مارس  22بحوث ودراسات الشرق األوسط، جامعة عين شمس، العدد 

موقف اإلدارة العثمانية فى مصر من التسلط االقتصادى ألمراء الحج فى القرن الثامن  -2
عشر دراسة من خالل تركتى على بك قطامش ومحمد بك قيطاس المعروف بقطامش.بحث 

للنشر ضمن فعاليات المؤتمر الدولى الخامس بعنوان) العرب والترك عبر العصور(،  مقبول
 .3122مارس  2-4والذى نظمته كلية اآلداب باإلسماعيلية، جامعة قناة السويس 

   طائفة الكوركجيان فى ميناء اإلسكندرية فى العصر العثمانى، مجلة وقائع   تاريخية  -2  
 3124اريخية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة ، عدد يوليو مركز البحوث والدراسات الت

دور ميناء دمياط فى الدعم االقتصادى للثغور الشامية فى القرنين السابع والثامن  -9
عشر"بياس نموذجًا"، مجلة بحوث ودراسات الشرق األوسط، جامعة عين شمس، 

 .25، العدد 3124سبتمبر



حث منشور ضمن موسوعة مصر الطوغانجية فى مصر فى القرن السابع عشر، ب -8
، مارس والدولة العثمانية، مركز بحوث ودراسات الشرق األوسط، جامعة عين شمس

3125 
دور حصص اإللتزام لألمراء المماليك فى تدعيم تجارة الحاصالت الزراعية فى  -21

مصر فى القرن الثامن عشر، بحث منشور ضمن موسوعة مصر والدولة العثمانية ، 
 .3125ت الشرق األوسط، جامعة عين شمس، سبتمبر مركز بحوث ودراسا

طائفة الالوند فى ميناء اإلسكندرية فى العصر العثمانى، ضمن ندوة إتحاد  -22
 .2/23/3125-3المؤرخين العرب بالقاهرة، 

دور تجار ميناء رشيد فى اإلمدادات السلعية إلستانبول فى القرن الثامن  -23
 .3122امعة عين شمس، مارس عشر، مجلة بحوث ودراسات الشرق األوسط ، ج

، بحث  مظاهر الرفاهية لألمراء المماليك فى مصر فى العصر العثماني -22
 .3122منشور ضمن اعمال المؤتمر السابع عشر للدراسات العثمانية، تونس 

، بحث 2822-2822رؤية صحيفة التايمز البريطانية لثورة أيلول الكردية  -24
-39نظمته جامعة زاخو بكردستان العراق، منشور ضمن أعمال المؤتمر الدولى الذى 

 .3122مارس  38
 

 رابعًا: أنشطة علمية

عضو لجنة إعداد موسوعة مصر والدولة العثمانية، مركز دراسات الشرق األوسط، جامعة  -2
 عين شمس.

 خامسًا:المؤتمرات والندوات التى شاركت فيها.

قسم التاريخ بكلية اآلداب فى نصرة المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمى، ندوة نظمها  -2
 ) مشاركة بالحضور(2/4/3121بدمنهور، فى 

هـــ/  2422القدس عبر العصور، مؤتمر نظمه اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة  -3
م مشاركة ببحث تحت عنوان )األوقاف المصرية على القدس فى العصر  3121

 العثمانى(



لشباب والرياضة بالبحيرة تحت إبراهيم باشا ابن محمد على ، ندوة نظمتها مديرية ا -2
.ضمن فعاليات مهرجان القراءة للجميع )إلقاء 4/2/3121عنوان )قمم مصرية( فى 

 محاضرة(.
المرأة العربية عبر العصور، مؤتمر نظمه اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة عام  -4

 )مشاركة بالحضور(.3122
جال الدراسات التاريخية المشاركة فى الندوات والمؤتمرات والموائد المستديرة فى م -5

 التى ينظمها مركز بحوث الشرق األوسط للدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس
محاضرة ضمن برنامج محاضرات تعريفية عن تالل وحفائر وآثار محافظة البحيرة،  -2

 .23/5/3125-21بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فى الفترة من
تغيرات الراهنة، وذلك ضمن أعمال محاضرة عن األمن القومى المصرى فى ضوء ال -2

الندوة التى نظمتها جمعية رواد الثقافة بدمنهور، بالتعاون مع اإلدارة العامة 
 22/2/3125للجمعيات الثقافية 

محاضرة بعنوان)قناة السويس األهمية السياسية واالستراتيجية( بمناسبة اإلحتفال -9
 2/9/3125بإفتتاح قناة السويس الجديدة، 

عن إنجازات حرب أكتوبر، وذلك ضمن أعمال الندوة التى نظمتها جمعية  محاضرة-8
 2/21/3125رواد الثقافة بدمنهور، بالتعاون مع اإلدارة العامة للجمعيات الثقافية 

محاضرة بمركز اإلعالم بكفر الدوار التابع للهيئة العامة لإلستعالمات عن مشاريع -21
ى واالجتماعى فى التاريخ الحديث والمعاصر مصر القومية وأثرها السياسى واالقتصاد

22/4/3122 

نظمتها قصر ثقافة البحيرة بالتعاون مع  2853ندوة بمناسبة احتفالية ثورة يوليو  -22
 .2/9/3122 العامة بدمنهور فىمكتبة مصر 

 سادسا:الدورات الحاصلة عليها.

 3112ديسمبر  22نوفمبر  إلى  38الدورة التدريبية إلعداد المعلم الجامعى من  -2
 والتى نظمتها كلية التربية بدمنهور.

مهارات االتصال الفعال، ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -3
(FLDP من )جامعة اإلسكندرية.3115مايو  22-39 ، 



التدريس الفعال ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -2
(FLDP من )جامعة اإلسكندرية.3115يونيو  8-4 ، 

أخالقيات وآداب المهنة، ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -4
(FLDP من )جامعة اإلسكندرية.3119يوليو  33-31 ، 

( FLDPتقويم التعليم، ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ) -5
 ، جامعة اإلسكندرية.3119أغسطس  4-3من 

ة الجامعية، ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات اإلدار  -2
(FLDP من )جامعة اإلسكندرية.3119أغسطس  22-8 ، 

أخالقيات البحث العلمى، ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  -2
(FLDP من )جامعة اإلسكندرية.3119أغسطس  32 -28 ، 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مهارات العرض الفعال، ضمن  -9
(FLDP من )جامعة دمنهور.3122يناير  2-3 ، 

النشر الدولى للبحوث العلمية، ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  - 21
 ، جامعة دمنهور.3122يناير  21-8( من FLDPوالقيادات )

ات أعضاء هيئة التدريس والقيادات أساليب البحث العلمى، ضمن مشروع تنمية قدر -22
(FLDP من )جامعة دمنهور.3122يناير  25-24 ، 

معايير الجودة فى العملية التعليمية، ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة   -23
 ، جامعة دمنهور.3122يناير  22-22( من FLDPالتدريس والقيادات )

أعضاء هيئة التدريس  نظام الساعات المعتمدة، ضمن مشروع تنمية قدرات -22
 ، جامعة دمنهور.3122فبراير  2-2( من FLDPوالقيادات )

، كلية العلوم 3121يونيو  2-5استخدام ملف االنجاز لتقويم أداء الطالب من  -24
 بدمنهور.

ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة إعداد مشروعات البحوث التنافسية،  -25
 اإلسكندرية ، جامعة 3122ر مايو  32-35( من FLDPالتدريس والقيادات )



.مكتبة 3125( من مارس إلى يونيو ICDLالرخصة الدولية للكمبيوتر) -25
 مصر العامة بدمنهور.

 

 سابعًا:الندوات وورش العمل الخاصة بالجودة.

 .32/5/3118ندوة التقويم الذاتى للكلية فى ضوء معايير الجودة واالعتماد بتاريخ  -2
 .21/23/3118وحقوق التأليف والنشر، بتاريخ ندوة حقوق الملكية الفكرية  -3
 .2/2/3121ندوة التعلم االليكترونى والتعلم التفاعلى، بتاريخ  -2
 .33/3/3121ندوة اإلرشاد األكاديمى بتاريخ  -4
 .2/23/3118ورشة توصيف البرامج والمقررات الدراسية بتاريخ  -5
 .31/4/3121ورشة إعداد ملف المقرر وجودة العملية التعليمية بتاريخ  -2
 .39/4/3121ورشة عرض نتائج التحليل البيئى بتاريخ  -2
 .39/21/3121ورشة اإلعداد للزيارة الميدانية بتاريخ  -9
ورشة عمل عن نتائج التحليل البيئى )نقاط القوة والضعف الفرص والتهديدات( إعداد  -8

 .33/2/3121ومشاركة بتاريخ 
 

 

 

 

 

 .هاثامنًا:الرسائل العلمية المشاركة فى اإلشراف علي

 تاريخ التسجيل عنوان الرسالة اسم الباحث

االنفتاح االقتصادى وأثره على  بسنت أحمد درويش
المجتمع المصرى)دراسة 

 29/21/3118ماجستير 

 ُنوقشت



 (2895-2824تاريخية

الحياة االقتصادية  نعمة عبدالجليل علوان عطية
واالجتماعية فى حى طولون 

فى مصر فى العصر 
-832العثمانى)

 (2289-2522هـ/2322

 38/8/3121ماجستير

شون الغالل األميرية ببوالق  هيثم جمعة المنشاوى
ومصر القديمة فى القرنين 
 السابع عشر والثامن عشر

 3/2/3124ماجستير

المعونات األوربية واألمريكية  إيمان بسيونى أبو شهبة
 2895-2852للسودان 

 4/9/3124ماجستير

 

 سعيد إبراهيمشريهان 

 

سياسة االمبراطورية 
النمساوية تجاه الدولة 

-2394العثمانية )
 م(2824-2922هـ/2222

 

 4/9/3124ماجستير 

 

الملكية العقارية فى  سمر صالح زكى منيسى
 م(2928-2289القليوبية)

 3125ماجستير 

أثر قوانين التأميم على  ياسمين سعيد محمد بشارة
االستثمار األجنبى فى 

 (2824-2822مصر)

 3125ماجستير



العيون والجواسيس فى نظام  مروة محمد أحمد عبدالرسول
-2915حكم محمد على)
2949) 

 3125ماجستير

شركة المقاوالت المصرية  إيمان سالمة حافظ اللبانى 
وأثرها االقتصادى واالجتماعى 

 2892-2822فى مصر 
 دراسة تاريخية

 3125ماجستير

المالى فى عهد فاروق الفساد  أحمد رفعت على
2822 2853 

 3122ماجستير

المصالح السوفيتية فى إيران  جمعة صبحى عطية أبوحميدة 
2832-2852 

 3122دكتوراه 

 

 الرسائل التى قمت بمناقشتها

وفاء الضاوى محمد خليفة: رسالة دكتوراه بعنوان )ليبيا والحرب العالمية األولى  -2
( جامعة عين 2829-2824اإليطالى  وتصاعد الحركة الوطنية ضد االستعمار
 .3125شمس، كلية البنات، قسم التاريخ، أبريل 

على محمد على حبيب: رسالة ماجستير بعنوان)التبغ فى اإلمبراطورية العثمانية من  -3
أواخر القرن السادس عشر حتى قيام الحرب العالمية األولى( جامعة اإلسكندرية، كلية 

 .3125اآلداب، قسم التاريخ، يونيو 

محمد رمضان حاجى:رسالة ماجستير بعنوان)السياسة البريطانية فى منطقة الخليج  -2
( جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم التاريخ، مارس 2822-2845العربى 
3122. 

، 2923-2924سارة حافظ شليم:رسالة دكتوراه بعنوان : تطور الحركة الوطنية فى  -4
 .3122ريخ، يوليو جامعة دمنهور، كلية اآلداب، قسم التا



هلبين محمد أحمد:رسالة دكتوراه بعنوان : موقف المملكة العربية السعودية من حربى  -5
م، جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم 2882-2891الخليج األولى والثانية 

 .3122التاريخ، سبتمبر 

قرن سلوى محمد عبدالدايم: رسالة ماجستير بعنوان :الرتب واأللقاب فى مصر فى ال -2
 .3122م( ، كلية اآلداب جامعة طنطا، مارس 2983-2915التاسع عشر)

وضحة صحن رفاعى الهضيبان: رسالة ماجستير بعنوان:الحياة االجتماعية فى  -2
(، ، كلية اآلداب 2825-2851الكويت فى عهد الشيخ عبداهلل السالم الصباح )

 .3122جامعة طنطا، أبريل 

أحمد مهدى العطفاوى:رسالة ماجستير بعنوان:فوة فى القرن التاسع عشر"دراسة   -9
 .3122تاريخية"كلية اآلداب، جامعة دمنهور، أبريل 

  سلطان أحمد سلطان زيد الحمادى :رسالة دكتوراه    -8
التغيرات االقتصادية واالجتماعية فى دولة اإلمارات العربية المتحدة قبيل بعنوان :

 3122جامعة اإلسكندرية ، أبريل –، كلية اآلداب واالستقاللوعقب الوحدة 
رانيا محمود عبدالسالم عامر/رسالة ماجستير بعنوان:الفيوم فى القرن الثامن  -21

 .3122عشر دراسة تاريخية، جامعة دمنهور، سبتمبر 
جهاد عبدالوهاب شلبى نجم حجاج:رسالة ماجستير بعنوان/المنشآت التاريخية  -22

م، كلية السياحة 2928-2922فترة حكم الخديوى إسماعيل فى القاهرة خالل 
 .3129والفنادق، قسم اإلرشاد السياحى، جامعة المنصورة، يناير 

-2229عصام محمد على النجار:المقاطعة اللبنانية إلسرائيل  -23
 .3129، كلية اللغة العربية بالقاهرة، جامعة األزهر، فبراير، 2222/2848-2859

وزيرى:رسالة ماجستير بعنوان/الجامعة العربية ودورها محمد عبدالتواب محمد  -22
-2845فى دعم حركات التحرر العربى فى النصف الثانى من القرن العشرين 

 .3129، كلية االداب، جامعة اإلسكندرية، مارس 2821
عزة عاطف السيد أباظة:رسالة ماجستير بعنوان/ التيارات األيدلوجية وموقفها  -24

دراسة تطبيقية، كلية االداب، جامعة طنطا،  2821-2853من الجمهورية األولى 
 .3129مارس 

كاترين وجيه جرجس:رسالة ماجستير بعنوان /بريطانيا وحروب نابليون  -25
 .3129، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، مارس 2911-2925



ايناس محمد مبروك الديب:رسالة ماجستير بعنوان/الحياة الثقافية والفكرية فى  -22
، كلية اآلداب، جامعة 2824-2993عهد االحتالل البريطانى  اإلسكندرية فى
 .3129دمنهور، مايو 

ضياء محمد عباس التميمي:رسالة ماجستير بعنوان/أحوال العراق االجتماعية  -22
وفقًا لكتاب أربعة قرون من تاريخ الحديث للمستر ستيفن همبلى ، كلية اآلداب، 

 .3129جامعة طنطا، يونيو 
:رسالة دكتوراه بعنوان/حرب اإلبادة االيطالية فى ليبيا خالد مصباح الناصرى -29

 .3129، كلية اآلداب، جامعة المنصورة ، يوليو 2842-2833ابان العهد الفاشى 
رهيل اسماعيل مصطفى:الصالت االقتصادية واالجتماعية بين اإلسكندرية  -28

، رسال دكتوراه، أداب عين شمس، نوفمبر 2993-2915ورشيد وشمال أفريقيا 
3129. 

عزيزة فكرى فؤاد سيد أحمد مسلم:رسالة ماجستير بعنوان/األوضاع النيابية  -31
م ، كلية اآلداب، 2928إلى -2922والوزارية فى عهد الخديو إسماعيل من عام 

 .3128جامعة طنطا، يناير 
 تاسعًا:األنشطة التدريسية.

 )المرحلة الجامعية األولى( . أ
 الفرقة عنوان المقرر

 األولى تاريخ الحكم العثمانىتاريخ مصر تحت 

 الثانية تاريخ تاريخ أوربا الحديث

 الثانية تاريخ تاريخ الشعوب اإلسالمية فى العصر الحديث

 شعبة اآلثار المصرية –الثانية  تاريخ مصر اإلسالمى والحديث

 الثالثة تاريخ تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر

 الثالثة تاريخ التاريخ األمريكى

 الثالثة تاريخ 28/31تاريخ أوربا فى القرنين 



 الثالثة جغرافيا تاريخ مصر الحديث

 الرابعة تاريخ تاريخ مصر الحديث والمعاصر

 الرابعة تاريخ نصوص تاريخية

 الرابعة تاريخ العالقات الدولية

 الثالثة تاريخ تاريخ أوربا المعاصر

 الثالثة تاريخ تاريخ الدول اإلسالمية فى العصر الحديث

 الرابعة تاريخ مادة اإلنتساب

 

 ب.مرحلة التعليم المفتوح)برنامج الدراسات التاريخية واألثرية(

 الفرقة عنوان المقرر

 األولى تاريخ مصر العثمانية

 الثانية تاريخ أوربا الحديث

 الثالثة تاريخ أوربا المعاصر

 

 المعتمدة(ج.مرحلة الدراسات العليا )نظام الساعات 

 المرحلة عنوان المقرر

 الماجستير الوثائق األرشيفية

 دكتوراه التاريخ االقتصادى



 دكتوراه التاريخ االجتماعى

 دكتوراه التاريخ الثقافى

 ماجستير مصادر التاريخ المعاصر

 

المساهمة فى تطوير المقررات:شاركت من خالل مجلس القسم فى وضع تصور لالئحة  -ب
 الجديدة ، فيما يختص بالمرحلة الجامعية األولى.القسم 

أعمال اإلمتحانات: المشاركة فى أعمال االمتحانات المختلفة من خالل عضوية، ورئاسة  -ج
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 البحث األول                               

: نشاط السـاقزيين فـى مجـال النقـل البحـرى فـى مصـر فـى القـرنين السـابع عشـر والثـامن بياناته
 .3118ثالثون ،عشر الميالديين، مجلة اإلنسانيات،آداب دمنهور، جامعة اإلسكندرية،العدد ال

 ملخصه:  

سلتانبول عللى اللرغم ملن      مارس الساقزيون نشاطًا ملحوظًا فى مجال النقل البحرى بين مصلر وا 
األخطار التى كانت تواجله حركلة فلى البحلر المتوسلط منهلا تواجلد فرسلان القلديس يوحنلا فلى جزيلرة 

ل البحلللرى المختلفلللة،والتى مالطلللة. وقلللد جلللاء دورهلللم مملللثاًل فلللى املللتالكهم واسلللتأجارهم لوسلللائل النقللل
ساهمت فى تسهيل عملية النقل ،وقد حققوا من وراء ذلك مكاسب مالية علن طريلق حركلة الصلادر 
والللوارد بلللين مصللر، وسلللاقز، واسللتانبول،ونتيجة للللذلك أثبللت السلللاقزيون فللى ملللوانئ مصللر البحريلللة، 

ثمروها فللللى تجللللارة وهللللى دمياط،ورشيد،واإلسللللكندرية،ونتيجة لهللللذا النشللللاط كونللللوا رؤوس أمللللوال اسللللت
بعلللللض السللللللع كلللللالغالل بأنواعهلللللا ،واألسلللللماك،عالوة عللللللى األقمشلللللة،ولتدعيم هلللللذه التجلللللارة كلللللانوا 
ن  يستأجرون الحواصل)المخازن(،كما مارسوا نشاطًا آخر هو القيلام بعمليلة االقلراض نظيلر فائلدة،وا 

ا سلللاهم فلللى صلللاحب ذللللك أحيانلللًا قيلللام اللللدعاوى بيلللنهم وبلللين المقترضلللين، وال شلللك أن نشلللاطهم هلللذ
 انعاش الحياة االقتصادية فى مصر خاصة فى موانيها.

 البحث الثانى                            



دور طائفــة القــابى قــول فــى التجــارة فــى مصــر فــى القــرن الســابع عشــر،مجلة المــؤرخ  بياناتــه:
 .3121المصرى، قسم التاريخ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة،العدد السادس والثالثون،

 لخصه:م

يتناول هذا البحلث أصلل هلذه الطائفلة،ثم نشلاطهم التجلارى فلى المنسلوجات واللبن واألرز والسلكر   
 والزبيب والعسل األسود والسمن والنشادر والملح والتوابل والدخان واألسلحة والنحاس

 

 

 

 

لنقلل والجلود،عالوة على مساهمة البعض منهم فى تجلارة وسلائل النقلل البحلرى سلواء بشلراء السلفن 
السلللللللع، أو تأجيرهللللللا لألخللللللرين لتحقيللللللق أعلللللللى األرباح.يضللللللاف إلللللللى هللللللذا دخلهللللللم مللللللن نشللللللاطهم 
العسللكرى،كما دخللل اللللبعض مللنهم فلللى مجللال االقلللراض واالقتللراض للللدعم نشللاطهم التجلللارى،ونظرًا 
لوضللعهم االقتصللادى فقللد قللاموا بتعيللين األوصللياء علللى تركللاتهم حللال حياتهم،لمباشللرة أمورهللا بعللد 

توزيعهلللا عللللى الورثلللة ، وتسلللديد اللللديون إن وجلللدت، وقلللد أوضلللحت تركلللاتهم المكانلللة وفلللاتهم، ملللن 
االقتصلللادية المتميلللزة التلللى وصللللوا إليها،ترتلللب عللللى ذللللك مكانلللة اجتماعيلللة فلللى المجتملللع المصلللرى 

 بصفة عامة، والفرق العسكرية بصفة خاصة.

 البحث الثالث                               

ــامن عشــر ضــمن : األوقــاف بياناتــه   المصــرية علــى القــدس فــى العصــر العثمانى،الحصــاد الث
ــــــر  ــــــوان القــــــدس عب ــــــرب بالقــــــاهرة تحــــــت عن ــــــدها اتحــــــاد المــــــؤرخين الع ــــــى عق ــــــدوة الت الن

 م 3121هـ/2422العصور

 ملخصه



عقلب موقعلة ملرج دابلق عللى  7276فى البداية تم التعلرض للدخول العثملانيين بلالد الشلام علام    
ل ، وخضللوعها هللى والقللدس للسلليادة العثمانيللة، فللى وقللت أهملللت فيلله مدينللة يللد السلللطان سللليم األو 

القللدس،وتراجعت األوقللاف عليها،وكسداالقتصللاد بهللا،ولكن مللا لبثللت أن تحسللنت أحوالهللا فللى عهللد 
السللللللللطان سلللللللليمان المشلللللللرع ملللللللن خلللللللالل االصلللللللالحات التلللللللى قلللللللام بهلللللللا للمقدسلللللللات اإلسلللللللالمية 

د ملن األسلواق.ثم تطلرق الحلديث بعلد ذللك علن األوقلاف والمسيحية،عالوة على تجديد وترميم العدي
المصرية عللى القدس،سلواء كانلت أوقلاف بمصلر مرصلودة عليها،وأوقلاف مصلرية موجلودة بالقلدس 
ومحيطها.وقد تنوعت ما بين أراضى زراعية،وعقارات،وقلد فاقلت نسلبة الوقلف الخيلرى نسلبة الوقلف 

لسلللللالطين الجراكسلللللة السلللللابقين، وبعللللللض األهللللللى. وملللللن المالحلللللظ تنلللللوع الفئلللللات الواقفللللللة ملللللنهم ا
 العلماء،واألمراء ،واألشراف،وأفراد الفرق العسكرية ،والتجار،كما تنوعت طرق االنتفاع بالوقف من 

سقاط .......إلخ.ثم جاء الحلديث بعلد ذللك علن إدارة الوقلف واللذى جلاء عللى رأسله  يجار،وا  شراء،وا 
 لوقفناظر الوقف،ثم معاونيه،وذلك حرصًا على استمرار ا

 البحث الرابع                               

الصــالت السياســية واالقتصــادية بــين مصــر وســالنيك خــالل النصــف األول مــن   بياناتــه: 
القرن التاسع عشـر مـن واقـع األرشـيفين التركـى والمصـرى، بحـث مقبـول للنشـر فـى حوليـة 

التاريخية،كليـــة اآلداب،جامعـــة ،التـــى تصـــدر عـــن مركـــز البحـــوث والدراســـات 3122فبرايـــر 
 القاهرة )أساسى(.

 

 

 ملخصه

ساعد موقع سالنيك فى إقامة صالت سياسية واقتصادية مع مصر،فسياسيًا ظهر كيف أن   
( 7117-7171الدولة العثمانية استخدمت موقعها فى مواجهة الحملة الفرنسية على مصر) 

،كما أن 7112عالوة على مواجهة الفوضى التى ألمت بمصر عقب خروج الحملة حتى عام 
محمد على للقضاء على الفتن التى كانت تحدث بسالنيك،منها تمرد الدولة العثمانية استعانت ب



الجنود األرناؤوط،عالوة على أنها كانت تحصل أحيانًا على المؤن والذخيرة من مصر عن طريق 
سالنيك لدعم وجودها فى العديد من المناطق التى كان بها تمرد ضدها ،مثل مقدونيا. أما من 

اك نشاط تجارى ملحوظ بينهما تمثل فى حركة الصادر والوارد من الناحية االقتصادية فقد كان هن
أخشاب ،وغالل،وأسلحة،عالوة على تجارة وسائل النقل البحرى بين الطرفين،ونتيجة لنشاط 
السالنيكيين فى مصر فقد تدخل محمد على أحيانًا للحفاظ على حقوقهم،وعدم المساس 

ساهموا فى تنشيط الحياة االقتصادية بمصر بها،وتكشف تركاتهم التى تم حصرها إلى أى مدى 
 فى تلك الفترة.

 البحث الخامس                              

( بحــث 2928-2954هـــــــ/2382-2322: الجاليــة النمسـاوية فــى مدينــة اإلسـكندرية)بياناتـه
مــارس  22منشــور بمجلــة مركــز وبحــوث دراســات الشــرق األوســط، جامعــة عــين شــمس،العدد 

3122        . 

 ملخصه:

يتعلللرض البحلللث فلللى بدايتللله للوضلللع المتميلللز التلللى حصللللت عليللله الجاليلللة النمسلللاوية فلللى عهلللدى   
سلللللعيد باشلللللا،والخديو إسلللللماعيل،ثم قلللللدومهم لإلسلللللكندرية لتكلللللون مركلللللزًا لنشلللللاطهم،وقد جلللللاء مينلللللاء 
اإلسلللللكندرية محطلللللة تجاريللللللة مهملللللة لهللللللم بحكلللللم موقعلللللله المتميز.وقلللللد خضللللللع الوجلللللود النمسللللللاوى 

رية لشللللروط بمقتضللللى اإلتفاقيللللات مللللع الدولللللة العثمانية،وقللللد مللللارس النمسللللاويون نشللللاطا باإلسللللكند
اقتصللاديًا ملحوظلللًا بها،منهللا املللتالك وايجللار العقلللارات السللكنية،واالتجار فلللى وسللائل النقلللل البحلللرى 
بتكوين شركات أو االتجلار فيهلا بشلكل فردى،فضلاًل علن التجلارة فلى بعلض السللع مثلل المحاصليل 

لزيوت المعدنية،واألحماض،والسلللبرتو،والجلود، واألقمشلللة .....إلخ.إلللى جانلللب االقلللراض الزراعيللة،وا
واالقتراض،وما صاحب ذلك من مشكالت للمقرض والمقترض، يضاف إللى هلذا ملا بلدر ملنهم ملن 
مشلللكالت اجتماعيلللة ،كالضلللرب والقتلللل، ومخالفلللة قلللوانين الصلللحة ،وموقلللف اإلدارة منهلللا،وأثر ذللللك 

 بهم.على المجتمع المحيط 

 البحث السادس                                  



: موقف اإلدارة العثمانية فى مصر من التسلط االقتصادى ألمراء الحج فـى القـرن الثـامن بياناته
عشــر دراســة مــن خــالل تركتــى علــى بــك قطــامش ومحمــد بــك قيطــاس المعــروف بقطامش،بحــث 

تــه كليــة اآلداب باإلســماعيلية،جامعة مقبــول للنشــر ضــمن المــؤتمر الــدولى الخــامس الــذى نظم
 ، تحت عنوان العرب والترك عبر العصور.3122مارس  2-4قناة السويس فى الفترة من 

 ملخصه:

يعلللد منصلللب أميلللر الحلللا ملللن أهلللم وأخطلللر المناصلللب فلللى مصلللر فلللى العصلللر العثملللانى ذات     
ك لإلسللتحواذ علللى هلللذا الطللابعين الروحللى والسياسللى، وكثيللرًا مللا دار الصللراع بللين األمللراء المماليلل

المنصب فى فترة ضعف الدولة العثمانية خاصة فى القرن الثلامن عشلر،وقد اسلتغل بعلض األملراء 
المماليك هذا المنصب أسوأ استغالل فى السيطرة على جزء ملن مخصصلات الحا،واالقتلراض ملن 

ملن يعمللون  كافة الفئات،وعدم دفع المال الميرى المقرر عللى حصلص التزامهم،وعلدم دفلع مرتبلات
فى قافلة الحا، ومن يعملون لديهم ،واستطاعوا عن طريق ذللك تكلوين ثلروات كبيلرة فاقلت ايلرادات 
ومصروفات مصر فى بعض سنوات القرن الثلامن عشلر،وبعد وفلاتهم كلان يلتم حصلر تركاتهم،وقلد 
فاقللت الللديون صللافى التركة،وعليلله صللدرت األوامللر مللن الللديوان العللالى بتخصلليص صللافى التركللة 
لسداد جزء من الدين،وال شك أن ممارسات بعض أمراء الحا أثر عللى ماليلة مصلر وبالتلالى عللى 
األمللوال المرسلللة إلسللتانبول،وهذا الكللالم ينطبللق علللى شخصلليتين بللارزتين مللن بيللت القطامشللة همللا 

 على بك قطامش، ومحمد بك قيطاس المعروف بقطامش

 البحث السابع 

ــاط فــى بياناتــه ــاء دمي ــدعم االقتصــادى للثغــور الشــامية فــى القــرنين الســابع عشــر : دور مين ال
والثامن عشر"بياس نموذجـاً"، مجلـة بحـوث ودراسـات الشـرق األوسـط،العدد الخـامس والثالثـون 

 3124،سبتمبر

يتنللاول أهميلة مينللاء دميلاط بالنسلبة للثغللور الشلامية طبقللًا لسياسلة الدولللة العثمانيلة فللى   ملخصـه:  
ية إلللى بللالد الشللام بصللفة عامللة و بيللاس بصللفة خاصللة  بسللبب االضللطرابات نقللل االمللدادات السلللع

التللى كانللت تمللر بهللا  كنللوع مللن التمللرد علللى الدولللة العثمانيللة وقللد بللذلت األخيللرة المسللاعى لضللمان 
وصول هذه االمدادات لبياس،أو من األخيلرة لغيرهلا ملن الثغلور الشلامية خاصلة ملع وجلود قراصلنة 



هلللذه االمللللدادات،عالوة علللللى تهديلللدات بعللللض حكلللام الللللبالد الشللللامية  مالطلللة الللللذين كلللانوا يهللللددون
باالسللتيالء علللى هللذه االمللدادات نكايللة فللى الدولللة العثمانيللة لزعزعللة وجودهللا بها،فضللال عللن سللوء 
األحلللوال الجويلللة التلللى كانلللت تهلللدد تللللك االملللدادات،وكان مصلللدرها علللن طريلللق الشلللون السللللطانية 

ر السياسللية واالقتصللادية فللى تلللك الفتللرة،ويالحظ أن تلللك والتجلار، والتللى كانللت تتللأثر بظللروف مصلل
االمللدادات شللجعت بعللض أهللالى بيللاس علللى المجللئ لللدمياط لممارسللة األنشللطة التجاريللة وبالتللالى 

 المساهمة من قبلهم فى دعم بياس.

 

 

                                الثامنالبحث 

طائفــة الكوركجيــان فــى مينــاء اإلســكندرية فــى العصــر العثمانى،مجلــة وقــائع تاريخيــة  بياناتــه:
 .3124مركز البحوث والدراسات التاريخية،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة، عدد يوليو 

يعللالا هللذا البحلث تعريللف هللذه الطائفللة، ومهمتهللا كمجللدفين علللى المراكللب،ثم التنظلليم     ملخصــه:
رأسللله شللليخ الطائفلللة،ثم المقلللدمين ومهلللام كلللل ملللنهم،ثم أفرادها،كملللا يتنلللاول  اإلدارى لهللا ويلللأتى عللللى

طريقة جمعهم من بعض األقاليم كالبحيرة،والقليوبية،والمنصورة،وبعض نلواحى الصلعيد،عالوة عللى 
المتسللحبين مللنهم للعمللل بهللا بسللب تللردى األوضللاع االقتصللادية فللى مصللر التللى دفعللتهم إلللى تللرك 

ظلللم الملتللزمين، إنهللم هنللا كالمسللتجير بالرمضللاء مللن النار،كمللا كانللت  أراضللى اإللتللزام للهللروب مللن
هنللاك إجللراءات لمعاقبلللة الفللارين  بسللبب القسلللوة فللى المعامللللة وتللأخر الرواتللب فلللى بعللض األحيلللان 
عادتهم للعمل مرة أخرى،مع تنفيذ العقوبة على من يفر حتى ال يتكرر ذللك ملرة أخلرى بنلاء عللى  وا 

لعللالى مللن القللاهرة ممللا يللدل علللى مللدى أهميللة هللذا الطائفللة فللى المينللاء. أوامللر صللادرة مللن الللديوان ا
كملا يتعلرض ألنشللطتهم االقتصلادية خاصللة الشليور والمقلدمين نظللرًا  للدخولهم المرتفعللة، ملن تجللارة 
وملكيلللة عقلللارات تجاريلللة وغيلللر ذللللك، ملللع مالحظلللة أن أفلللراد الطائفلللة العلللاملين عللللى المراكلللب  للللم 

لقلللة دخلهللم ، علللالوة  علللى التعللرض ألهلللم المشللكالت االجتماعيللة لهلللم  يحققللوا دخللواًل عاليللة نظلللراً 
وطريقللة حلهللاعن طريللق الشلليور والمقللدمين بعللد رفعهللا للللديوان العللالى. وكللان لشللدة بللأس هللؤالء أن 

 الدولة العثمانية كانت تطلب منهم أعدادًا للعمل على سفنها 
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  حصلللت يلللر او اللات الاللايات المعمملل ت رللر لللوا  تللا  م العصللو  الوالل ر للل  اليللة

 )باإلاكن   ة لمرحلة ال امو اه رر تخصص العصو  الوا ر بمق  ر يام لمماز  اآل اب

A-) 

 كليمة اآلداب  المصمرية واإلسمالمية تماريخ واآلثمارعلى ليسانس اآلداب من قسمم ال اسيادته تحصل
 . جيد جداً بتقدير عام  9119جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور دور مايو 

  

   
ألنش ة الم   اية ا

 واال ا  ة

قمت بم   س لوا  العصو  الوا ر لنذ حصولر يلر ال امو اه لمرحلة  .1

 م2106 -اللياانس وحمر يام 

 م .2106 – 2105للعام اتولر حاليا ألانة لجلس قام الما  م  .2

قمت بم   س  لا ت تا  م األ وبيي  والمماليك  ) باللغة اإلنجليز ة ( ضم  اطا   .3

للمبا ل العلمر والثقارر ل الب البحر الممواط رر العلوم  Medastarلنحة لي ااما   

 م (2102واألبحاث . ) لرحلة لاجامير  ، ابممبر 

        ية يلر أو وبا العصو  الوا ر قمت بم   س لا ت تأثير الحضا ت اإلاالل .4

للمبا ل العلمر والثقارر  Medastar) باللغة اإلنجليز ة ( رر إطا  لنحة لي ااما  

 م ( .2103ل الب البحر الممواط رر العلوم واألبحاث . ) لرحلة لاجامير ، لا س 

قمت بم   س  و تي  رر الية اآل اب ب لنهو  بعنوان " لها ات اامخ ام  .5

اب اآللر رر البحث الما  خر " ، ل لبة الفرقة الثالثة قام الما  م واآلثا  المصر ة الحا

 م (2101،  2117واإلااللية  ) رر يالر 

يضو رر لجنة إي ا  نظام الملفلات والمقلا  ر والمحاضلر الخابلة بمشلرو  نظلم المقلو م  .6

الملا  م واآلثلا  المصلر ة  وااللمحانات الخاص بالجالعة ، اما أننر اح  األيضلا  الممثللي  لقالم

 م . 2100واإلااللية بالمشرو   

يضللو رللر رر للث البحللث العلمللر واألنشلل ة األ للرو رللر لشللرو  الجللو ت بكليللة اآل اب  .7

 ب لنهو  

 م .2106 – 2105يضوت رر لجنة المكمبة رر الية اآل اب للعام  .8

 

 الن وات وو ش العمل

 : و ش العمل

 1 اسم الورشة معايير الجودة واالعتمادالمؤسسات التعليمية في ضوء 

 التاريخ م2010 / 5 / 18
 

 الجهة كلية اآلداب

 2 اسم الورشة االستبيان

 التاريخ 2010 / 6 / 1
 

 الجهة كلية اآلداب

 3 اسم الورشة نشر ثقافة الجودة الشاملة

 التاريخ م2010 / 6 / 29
 

 الجهة كلية اآلداب

 4 اسم الورشة إدارة الجودة الشاملة

  التاريخ 2010 / 7 / 17

  الجهة كلية اآلداب

 5 اسم الورشة التقييم الذاتي السنوي للمؤسسة التعليمية



  التاريخ م2010 / 7 / 21

  الجهة كلية اآلداب

 6 اسم الورشة إعداد الخطة التنفيذية

  التاريخ م2010 / 8 / 3

  الجهة كلية اآلداب

 7 اسم الورشة الزيارات الميدانية

  التاريخ م2010 / 9 / 13

  الجهة كلية اآلداب

 8 اسم الورشة إنشاء بنوك األسئلة

  التاريخ م2010 / 9 / 21

  الجهة 

 9 اسم الورشة االعداد للزيارة الميدانية

  التاريخ م2010 / 10 / 28

 كلية اآلداب

 
  الجهة

 10 اسم الورشة " رر الية الممر ضنشر ثقارة ت و ر نظم المقو م و االلمحانات " 

  التاريخ . م2010 / 8 / 7

 مشروع نظم التقويم واالمتحانات بالجامعة

 
  الجهة

 : الندوات

 1 اسم الندوة  في مؤتمر العملة والنقود عبر العصور  

  التاريخ م9112مارس 

  الجهة مكتبة االسكندرية

 1 اسم الندوة الجودة واالعتمادالتقويم الذاتي للكلية في ضوء معايير 

  التاريخ م2009 / 5 / 23

  الجهة كلية اآلداب

 2 اسم الندوة التخطيط االستراتيجي في ضوء مؤسسات التعليم العالي

  التاريخ م2009 / 6 / 9

  الجهة كلية اآلداب

 3 اسم الندوة حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر

  التاريخ م2009 / 12 / 30

  الجهة كلية اآلداب

مممممؤتمر التقريممممب بممممين الشممممعوب عبممممر المنطقممممة األورو متوسممممطية   بمكتبممممة 

 اإلسكندرية .

 

  اسم الندوة

  التاريخ م9131يونيو 

  الجهة مكتبة االسكندرية

 م  "2115يوليو  28" الخدمات الطالبية وتأثيرها علي رفاهية الطالب الثالثاء 

 TEMPUS من تمبس  MEDAWEl ميداولضمن مخرجات مشروع 
 4 اسم الندوة

  التاريخ م9132يوليو  28



  الجهة جامعة كفر الشيخ

 لواطنة -وطنية   –ن وت لامقبل لصر نحو بنا  وط   

 ضم  رايليات القارلة الما  خية " لكمبة لصر العالة ب لنهو  "
 5 اسم الندوة

  التاريخ م9132يوليو  2األربعاء 

   الجهة المقريزي في مكتبة مصر العامة بدمنهورقافلة 

 6 اسم الندوة ن وت أنا واآل ر " الماالح ين  المصر ي  " ضم  رايليات القارلة الما  خية

  التاريخ م   األربعاء9132اغسطس  26

  الجهة " ضمن فاعليات قافلة المقريزي " في مدينة رشيد

ضم  رايليات القارلة الما  خية " ي  ال و  اإلقليمر لمصر يبر العصو  

 " لكمبة لصر العالة ب لنهو 
 7 اسم الندوة

   م9132سبتمبر  19

  الجهة ضمن فاعليات قافلة المقريزي  في مكتبة مصر العامة بدمنهور

 8 اسم الندوة "حقوق االناان رر لصر يبر العصو  "

  التاريخ م9132ديسمبر  20

  الجهة ضمن فاعليات قافلة المقريزيمركز ثقافة أبو المطامير 

 9 لقاء تليفزيوني  عن آليات العمل في قافلة المقريزي والهدف منها

  التاريخ م ضمن فقرات برنامج صباح اون9132أكتوبر  32الخميس 

  الجهة قناة أون تي في

 

 ال و ات الم   بية

 1 اسم الدورة تقييم التدريس

  التاريخ م9112مارس  6 – 4

 2 اسم الدورة مهارات االتصال الفعال

  التاريخ م9112مارس  13 – 11

 3 اسم الدورة التدريس باستخدام التكنولوجيا

  التاريخ م9112أبريل  4 – 1

 4 اسم الدورة أساليب البحث العلمي

  التاريخ م9112مايو  9 – 6

 5 اسم الدورة مهارات التفكير

  التاريخ م9119فبراير  15 – 13

 6 اسم الدورة التدريس الفعال

  التاريخ م9119مارس  3 – 4

 7 اسم الدورة الساعات المعتمدة

  التاريخ م9119ديسمبر  11 – 9

 8 اسم الدورة أخالقيات البحث العلمي

  التاريخ م9131مارس  18 – 16

 9 اسم الدورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب

  التاريخ  م9131مارس  15 -13

 10 اسم الدورة معايير الجودة في العملية التعليمية

  التاريخ م9131أبريل  20 – 18



 11 اسم الدورة االدارة الجامعية

  التاريخ م9131مايو  6 – 4

 12 اسم الدورة مهارات العرض الفعال

 13 التاريخ   م9131فبراير  5 – 4

  اسم الدورة ICDL( الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )     

 14 التاريخ م9112ديسمبر  9

  ICTP مشروع تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام (

 التكنولوجيا والحاسب اآللي ( 
 15 اسم الدورة

  التاريخ م9112مارس  25 

TOT 16 اسم الدورة 

   م2103أبر ل  9 – 6

 17 اسم الدورة  و ت إ ا ت رر ث بحثى

 32 اسم الدورة م9132سبتمبر  Blended Learning  2- 2التعليم المدمج 

  التاريخ م2102 وليو 

 32 اسم الدورة ايمما  البرنالج

  التاريخ 2102 وليو 
 

 المقاالت واألبحاث المنشورة 

( , السينة  6مجلية أرييا األرمينيية , عيدد ر يم )  وحدة البحر المتوسط بيين المسيلمين وأوروبيا , .0
 م .8116التاسعة , يونيو 

 -1166) وفاة الملك هنري األولحتي منذ الفتح النورماني لترا دور مبعوثي البابوية في إنج .2

، تحت الطبع في الكتاب التذكاري  The Role of Papal Legates in England م (1135

لتأبين االستاذ الدكتور محمود سعيد عمران ، المحرر أ. د علي أحمد السيد ، دار كنوز ، 

 م .2116االسكندرية ، 

هـ ( في 683-675م /1285-1277مملكة بيت المقدس االسمية تحت حكم شارل كونت أنجو ) .3

د ، المحرر أ. د. محمد مؤنس عوض ، بستان الكتاب التذكارى لالستاذ الدكتور على أحمد السي

 م2118المعرفة ، كفر الدوار ، 

، بحث ألقي (م 993 – 923) موقف البابا حنا الثامن من تهديدات مسلمي جنوب إيطاليا لروما  .4

 . ، تحت الطبع " ربي وواجهة التحديات الوطن الع" م بعنوان 3122مؤتمر المؤرخين العرب في 

، بحث  العملة اإلسالمية المنقوشة نموذجا للحدود في غرب أوروبا في العصر الوسيطالعمالت العابرة  .5

 31-28تونس  –ألقى فى المؤتمر الدولى الحادى عشر حول الحدود والمناطق الحدودية باجة 

 م ، تحت الطبع .2118نوفمبر 
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 . جيد جداً بتقدير عام  9119جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور دور مايو 
  

   
ألنش ة الم   اية ا

 واال ا  ة

قمت بم   س لوا  العصو  الوا ر لنذ حصولر يلر ال امو اه لمرحلة  .9

 م2106 -اللياانس وحمر يام 

 م .2106 – 2105اتولر حاليا ألانة لجلس قام الما  م للعام  .11

قمت بم   س  لا ت تا  م األ وبيي  والمماليك  ) باللغة اإلنجليز ة (  .11

للمبا ل العلمر والثقارر ل الب البحر الممواط  Medastarضم  اطا  لنحة لي ااما   

 م (2102رر العلوم واألبحاث . ) لرحلة لاجامير  ، ابممبر 

العصو   قمت بم   س لا ت تأثير الحضا ت اإلااللية يلر أو وبا .12

للمبا ل العلمر  Medastar) باللغة اإلنجليز ة ( رر إطا  لنحة لي ااما          الوا ر 

والثقارر ل الب البحر الممواط رر العلوم واألبحاث . ) لرحلة لاجامير ، لا س 

 م ( .2103

قمت بم   س  و تي  رر الية اآل اب ب لنهو  بعنوان " لها ات اامخ ام  .13

لبحث الما  خر " ، ل لبة الفرقة الثالثة قام الما  م واآلثا  المصر ة الحااب اآللر رر ا

 م (2101،  2117واإلااللية  ) رر يالر 

يضو رر لجنة إي ا  نظام الملفات والمقا  ر والمحاضلر الخابلة بمشلرو  نظلم  .14

ثللا  المقللو م وااللمحانللات الخللاص بالجالعللة ، امللا أننللر احلل  األيضللا  الممثلللي  لقاللم المللا  م واآل

 م . 2100المصر ة واإلااللية بالمشرو   

يضللو رللر رر للث البحللث العلمللر واألنشلل ة األ للرو رللر لشللرو  الجللو ت بكليللة  .15

 اآل اب ب لنهو  

 م .2106 – 2105يضوت رر لجنة المكمبة رر الية اآل اب للعام  .16

 

 الن وات وو ش العمل

 : و ش العمل

 1 اسم الورشة واالعتمادالمؤسسات التعليمية في ضوء معايير الجودة 

 التاريخ م2010 / 5 / 18
 

 الجهة كلية اآلداب

 2 اسم الورشة االستبيان

 التاريخ 2010 / 6 / 1
 

 الجهة كلية اآلداب

 3 اسم الورشة نشر ثقافة الجودة الشاملة

 التاريخ م2010 / 6 / 29
 

 الجهة كلية اآلداب

 4 اسم الورشة إدارة الجودة الشاملة

  التاريخ 2010 / 7 / 17

  الجهة كلية اآلداب

 5 اسم الورشة التقييم الذاتي السنوي للمؤسسة التعليمية

  التاريخ م2010 / 7 / 21

  الجهة كلية اآلداب

 6 اسم الورشة إعداد الخطة التنفيذية



  التاريخ م2010 / 8 / 3

  الجهة كلية اآلداب

 7 اسم الورشة الزيارات الميدانية

  التاريخ م2010 / 9 / 13

  الجهة كلية اآلداب

 8 اسم الورشة إنشاء بنوك األسئلة

  التاريخ م2010 / 9 / 21

  الجهة 

 9 اسم الورشة االعداد للزيارة الميدانية

  التاريخ م2010 / 10 / 28

 كلية اآلداب

 
  الجهة

 10 اسم الورشة " الممر ضنشر ثقارة ت و ر نظم المقو م و االلمحانات " رر الية 

  التاريخ . م2010 / 8 / 7

 مشروع نظم التقويم واالمتحانات بالجامعة

 
  الجهة

 : الندوات

 1 اسم الندوة  في مؤتمر العملة والنقود عبر العصور  

  التاريخ م9112مارس 

  الجهة مكتبة االسكندرية

 1 اسم الندوة واالعتمادالتقويم الذاتي للكلية في ضوء معايير الجودة 

  التاريخ م2009 / 5 / 23

  الجهة كلية اآلداب

 2 اسم الندوة التخطيط االستراتيجي في ضوء مؤسسات التعليم العالي

  التاريخ م2009 / 6 / 9

  الجهة كلية اآلداب

 3 اسم الندوة حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر

  التاريخ م2009 / 12 / 30

  الجهة كلية اآلداب

مممممؤتمر التقريممممب بممممين الشممممعوب عبممممر المنطقممممة األورو متوسممممطية   بمكتبممممة 

 اإلسكندرية .

 

  اسم الندوة

  التاريخ م9131يونيو 

  الجهة مكتبة االسكندرية

 م  "2115يوليو  28" الخدمات الطالبية وتأثيرها علي رفاهية الطالب الثالثاء 

 TEMPUS من تمبس  MEDAWEl ضمن مخرجات مشروع ميداول
 4 اسم الندوة

  التاريخ م9132يوليو  28

  الجهة جامعة كفر الشيخ

 لواطنة -وطنية   –ن وت لامقبل لصر نحو بنا  وط   

 ضم  رايليات القارلة الما  خية " لكمبة لصر العالة ب لنهو  "
 5 اسم الندوة



  التاريخ م9132يوليو  2األربعاء 

   الجهة في مكتبة مصر العامة بدمنهورقافلة المقريزي 

 6 اسم الندوة ن وت أنا واآل ر " الماالح ين  المصر ي  " ضم  رايليات القارلة الما  خية

  التاريخ م   األربعاء9132اغسطس  26

  الجهة " ضمن فاعليات قافلة المقريزي " في مدينة رشيد

القارلة الما  خية "  ضم  رايلياتي  ال و  اإلقليمر لمصر يبر العصو  

 " لكمبة لصر العالة ب لنهو 
 7 اسم الندوة

   م9132سبتمبر  19

  الجهة ضمن فاعليات قافلة المقريزي  في مكتبة مصر العامة بدمنهور

 8 اسم الندوة "حقوق االناان رر لصر يبر العصو  "

  التاريخ م9132ديسمبر  20

  الجهة قافلة المقريزيمركز ثقافة أبو المطامير ضمن فاعليات 

 9 لقاء تليفزيوني  عن آليات العمل في قافلة المقريزي والهدف منها

  التاريخ م ضمن فقرات برنامج صباح اون9132أكتوبر  32الخميس 

  الجهة قناة أون تي في

 

 ال و ات الم   بية

 1 اسم الدورة تقييم التدريس

  التاريخ م9112مارس  6 – 4

 2 اسم الدورة االتصال الفعالمهارات 

  التاريخ م9112مارس  13 – 11

 3 اسم الدورة التدريس باستخدام التكنولوجيا

  التاريخ م9112أبريل  4 – 1

 4 اسم الدورة أساليب البحث العلمي

  التاريخ م9112مايو  9 – 6

 5 اسم الدورة مهارات التفكير

  التاريخ م9119فبراير  15 – 13

 6 اسم الدورة التدريس الفعال

  التاريخ م9119مارس  3 – 4

 7 اسم الدورة الساعات المعتمدة

  التاريخ م9119ديسمبر  11 – 9

 8 اسم الدورة أخالقيات البحث العلمي

  التاريخ م9131مارس  18 – 16

 9 اسم الدورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب

  التاريخ  م9131مارس  15 -13

 10 اسم الدورة معايير الجودة في العملية التعليمية

  التاريخ م9131أبريل  20 – 18

 11 اسم الدورة االدارة الجامعية

  التاريخ م9131مايو  6 – 4

 12 اسم الدورة مهارات العرض الفعال



 13 التاريخ   م9131فبراير  5 – 4

  اسم الدورة ICDL( الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )     

 14 التاريخ م9112ديسمبر  9

  ICTP مشروع تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام (
 التكنولوجيا والحاسب اآللي ( 

 15 اسم الدورة

  التاريخ م9112مارس  25 

TOT 16 اسم الدورة 

   م2103أبر ل  9 – 6

 17 اسم الدورة  و ت إ ا ت رر ث بحثى

 32 اسم الدورة م9132سبتمبر  Blended Learning  2- 2التعليم المدمج 

  التاريخ م2102 وليو 

 32 اسم الدورة ايمما  البرنالج

  التاريخ 2102 وليو 
 

 المقاالت واألبحاث المنشورة 

( , السينة  6مجلية أرييا األرمينيية , عيدد ر يم )  وحدة البحر المتوسط بيين المسيلمين وأوروبيا , .6
 م .8116التاسعة , يونيو 

 -1166) وفاة الملك هنري األولحتي منذ الفتح النورماني لترا دور مبعوثي البابوية في إنج .7

، تحت الطبع في الكتاب التذكاري  The Role of Papal Legates in England م (1135

لتأبين االستاذ الدكتور محمود سعيد عمران ، المحرر أ. د علي أحمد السيد ، دار كنوز ، 

 م .2116االسكندرية ، 

هـ ( في 683-675م /1285-1277مملكة بيت المقدس االسمية تحت حكم شارل كونت أنجو ) .8

د ، المحرر أ. د. محمد مؤنس عوض ، بستان الكتاب التذكارى لالستاذ الدكتور على أحمد السي

 م2118المعرفة ، كفر الدوار ، 

، بحث ألقي (م 993 – 923) موقف البابا حنا الثامن من تهديدات مسلمي جنوب إيطاليا لروما  .9

 . ، تحت الطبع " ربي وواجهة التحديات الوطن الع" م بعنوان 3122مؤتمر المؤرخين العرب في 

، بحث  العملة اإلسالمية المنقوشة نموذجا للحدود في غرب أوروبا في العصر الوسيطالعمالت العابرة  .11

 31-28تونس  –ألقى فى المؤتمر الدولى الحادى عشر حول الحدود والمناطق الحدودية باجة 

 م ، تحت الطبع .2118نوفمبر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 السيرة الذاتية

 دكتور كارم القاضي

  



 السيرة الذاتية

 علي عبدالجليل القاضيد. كارم 

 البيانات الشخصية :

 االسم / كارم علي عبدالجليل القاضي

 جامعة دمنهور –الوظيفة / مدرس  تخصص التاريخ القديم بكلية اآلداب 

 محافظة البحيرة . –مركز إيتاي البارود  –العنوان /   رية أمليط 

 0821/  1/  01تاريخ الميالد :   الحالة االجتماعية : متزوج                             

 تليفون منزل:                                           -

 10162121221محمول: ,    تليفون -

    alkadi@yahoo.comdrkarem    :البريد اإللكتروني -

 المؤهالت العلمية :

  التلاريخ القلديم ، كليلة اآلداب جامعلة دمنهلور بتقلدير مرتبلة دكتوراه في اآلداب ، تخصلص
 2/1/2171الشرف األولي بتاريخ 

 فلرع قديم ، ملن كليلة اآلداب جامعلة اإلسلكندرية التاريخ تخصص الاآلداب ،  في ماجستير
 . 2111 /71/72، بتقدير ممتاز بتاريخ دمنهور

 جامعللللة اإلسللللكندرية فللللرع كليللللة اآلداب  تمهيللللدي ماجسللللتير تخصللللص التللللاريخ القللللديم مللللن
 بتقدير جيد جدا. 2112دمنهور عام 

 دمنهلللور قسلللم التلللاريخ واآلثلللار  جامعلللة اإلسلللكندرية فلللرع ليسلللانس اآلداب ملللن كليلللة اآلداب
 بتقدير جيد جدا. 2117المصرية واإلسالمية عام 

 الخبرات الوظيفية :

  ور بدايللللة مللللن شللللعبة التللللاريخ القللللديم بكليللللة اآلداب جامعللللة دمنهلللل –مللللدرس بقسللللم التللللاريخ
 حتى اآلن. 22/6/2171

mailto:alkadi@yahoo.com


 داب جامعلللة مللدرس مسللاعد بقسللم التلللاريخ ل شلللعبة التللاريخ القللديم ، فرعللونى ل بكليللة اآل
 .21/6/2171حتى  21/1/2117اإلسكندرية فرع دمنهور بداية من 

  بكليللة اآلداب  القللديم ، التللاريخ تخصللص واآلثللار المصللرية واإلسللالمية معيللد بقسللم التللاريخ
 . 77/1/2117حتي  26/1/2112 في الفترة من جامعة اإلسكندرية فرع دمنهور.

 العضوية في الجهات المهنية

 .عضو إتحاد اآلثاريين العرب 

 خللللللالل العللللللام الجلللللللامعي  عضللللللو مجلللللللس قسللللللم التلللللللاريخ واآلثللللللار المصللللللرية واإلسلللللللالمية
2171/2172. 

 2176/2171ل العام الجامعي عضو مجلس إدارة وحدة الحاسب اآللي بالكلية خال. 

  2171/  2171عضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة خالل العام الجامعي . 

  2177/  2171عضو مجلس قسم التاريخ خالل العام الجامعي الحالي . 

  2177/ 2171عضو لجنة المكتبة خالل العام الجامعي. 

  2171العلللام الجلللامعي عضلللو وحلللدة القيلللاس والتقلللويم خلللالل الفصلللل الدراسلللي الثلللاني ملللن 
/2177. 

  2177/ 2171عضو لجنة المراجعة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي. 

 المشاركة في الجودة واإلعتماد األكاديمي:

  2117عضو لجنة الدراسات العليا في إطار مشروع الجودة خالل عام  
  حتللى  7/2/2171عضلو لجنلة البحللث العلملي فلي إطللار مشلروع الجلودة خللالل الفتلرة ملن

31/1/2171   . 

 خلللالل العلللام الجلللامعي  عضلللو معيلللار المصلللداقية واألخالقيلللات فلللي إطلللار مشلللروع الجلللودة
2171/2172. 

  المرشللللد األكللللاديمي لطلبللللة الدراسللللات العليللللا شللللعبة التللللاريخ القللللديم خللللالل العللللام الجللللامعي
2171/2172. 

  رئللليس معيلللار التقيللليم المسلللتمر للفاعليلللة التعليميلللة والتقلللويم المؤسسلللي إلدارة الجلللودة خلللالل
 .2172/2176العام الجامعي 

 واآلثللللار المصللللرية واإلسللللالمية خللللالل العللللام  منسللللق وحللللدة ضللللمان الجللللودة بقسللللم التللللاريخ
 2172/2176الجامعي 



  2176/2171عضو معيار البحث العلمي خالل العام الجامعي. 

  2171/2172منسلللق الجلللدول الدراسلللي بقسلللم التلللاريخ خلللالل السلللنوات اللللثالث األخيلللرة – 
2172/2176  - 2176 /2171 . 

 واآلثللللار المصللللرية واإلسللللالمية خللللالل العللللام  منسللللق وحللللدة ضللللمان الجللللودة بقسللللم التللللاريخ
 . 2171/2177الجامعي الحالي  

 المهام التدريسية 

 3124/3125عي تدريس المقررات اآلتية خالل العام الجام : 

 الشعبة الفرقة القسم المادة م

 العامة الرابعة التاريخ حضارة مصر القديمة      7

 اآلثار الثانية التاريخ تاريخ مصر القديم         2

 تعليم مفتوح األولي التاريخ (7تاريخ مصر الفرعوني ) 3

 اآلثار الثالثة التاريخ تدريب عملي 1

 اآلثار الرابعة التاريخ تدريب عملي 2

 اآلثار الرابعة التاريخ موضوع خاص في المجتمع المصري القديم 6

 العامة األولي التاريخ مادة االنتساب 1

 العامة األولي اآلثار اليونانية تاريخ مصر القديم         1

  3125/3122تدريس المقررات اآلتية خالل العام الجامعي : 

 الشعبة الفرقة القسم المادة م

 العامة الرابعة التاريخ حضارة مصر القديمة      7

 اآلثار الثانية التاريخ تاريخ مصر القديم  2

 اآلثار الرابعة التاريخ مادة االنتساب         3



 تعليم مفتوح األولي التاريخ (7تاريخ مصر الفرعوني ) 1

 العامة الرابعة التاريخ حضارة الشرق األدنى 2

 اآلثار الثالثة التاريخ القديمةحضارة مصر  6

 العامة األولي الجغرافيا تاريخ مصر القديم  1

 تعليم مفتوح الثالثة التاريخ تاريخ الفن المصري القديم 1

  3122/3122تدريس المقررات اآلتية خالل العام الجامعي : 

 الشعبة الفرقة القسم المادة م

 العامة الرابعة التاريخ حضارة مصر القديمة      7

 اآلثار الثانية التاريخ تاريخ مصر القديم  2

 التاريخ األولى التاريخ مصادر ومناها البحث في التاريخ القديم 3

 العامة األولي اآلثار  تاريخ مصر القديم  1

 تعليم مفتوح الثالثة التاريخ المجتمع المصري القديم 2

  3122/3129تدريس المقررات اآلتية خالل العام الجامعي : 

 الشعبة الفرقة القسم المادة م

 العامة الرابعة التاريخ حضارة مصر القديمة      7

 التاريخ األولى التاريخ مصادر ومناها البحث في التاريخ القديم 3

  3129/3128  الحالي تدريس المقررات اآلتية خالل العام الجامعيسيتم : 

 الشعبة الفرقة القسم المادة م

 العامة الرابعة التاريخ حضارة مصر القديمة      7



 العامة األولى التاريخ مصادر ومناها البحث في التاريخ القديم 3

 العامة األولى التاريخ  مادة االنتساب  1

 :علميةرسائل الالإلشراف على ا

 أوال رسائل الماجستير :

نهلللي محملللد أبلللو زهلللرة : اللللدور السياسلللي للمعبلللد منلللذ نهايلللة الدوللللة الحديثلللة   – 7
 عبد المنعم محمد مجاهد.الدكتور  األستاذباالشتراك مع وحتى نهاية األسرات 

إبللراهيم حامللد سلليف الللدين : اإلللله نبللري فللي الديانللة المصللرية القديمللة دراسللة  – 3
 أبوالنضر.تاريخية تحليلية " ، باالشتراك مع الدكتور وفدي 

 المؤتمرات والندوات:

حضلللور ملللؤتمر تكلللريم األسلللتاذ اللللدكتور عبلللد الحلللليم نلللور اللللدين بكليلللة اآلداب   – 7
 جامعة اإلسكندرية   . 

حضلللور ملللؤتمر حمايلللة التربلللة فلللي المنلللاطق الجافلللة وشلللبه الجافلللة بكليلللة اآلداب  – 2
 .2111مارس ،  1بدمنهور جامعة اإلسكندرية ، الخميس 

 27/6/2171ورشة عمل عن نشر ثقافة الجودة الشاملة  – 3
 21/71/2171ورشة عمل عن اإلعداد للزيارة الميدانية   – 1
الفرنسلي للدراسلات الشلرقية حضور ورشة عمل بعنوان كيفية تسجيل اآلثار المصرية بالمعهلد  – 2
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 الشهادات :

 .شهادة تقدير من المحافظة للتفوق الدراسي والحصول علي الليسانس 

  ممللثاًل فللي أسللرة حطللين عللام شللهادة تقللدير مللن قسللم التللاريخ واآلثللار المصللرية واإلسللالمية
 للتفوق الدراسي . 2117

  شللللهادة تقللللدير مللللن قسللللم التللللاريخ واآلثللللار المصللللرية واإلسللللالمية ممللللثاًل فللللي شللللعبة اآلثللللار
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