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 التاريخ اإلسإلمي وحضارته. :التخصص العــام

 تاريخ المشرق اإلسالمي. :الدقيـق التخصص
ا  :: المؤهالت العلميةثانيأ
بكلية اآلداب فرع  ي اآلداب من قســــم التاريخ واآلاار المصــــرية واإلســــالميةدرجة الليســــان  ف -1

 بتقدير عام جيد جًدا. 2001جامعة اإلسكندرية مايو  -دمنهور 
بكلية اآلداب فرع  التاريخ واآلاار المصــرية واإلســالميةجســتير في اآلداب من قســم درجة الما -2

مع التوصــــــــــــــية باليبع والتداو  بين  بتقدير ممتاز 2009عام  جامعة اإلســــــــــــــكندرية -دمنهور 
ـــــــــــــــ/795-718المظفرية  ة، وموضـوعها   الدولالجامعات اشـرا  أ.د أحمد  ( م1393-1318هـ

  .مختار العبادي، د أحمد محمد إسماعيل الجما 
 - بكلية اآلداب توراه في اآلداب من قســــــــم التاريخ واآلاار المصــــــــرية واإلســــــــالميةدرجة الدك -3

 بتقدير مرتبة الشــر  الولم مع التوصــية باليبع والتداو  بين الجامعات، 2015 جامعة دمنهور



2 
 

  (م1335-1258هـــــــ/736-656الزمات االقتصادية في عصر الدولة اإليلخانية  وموضوعها  
 .حمد مختار العبادي، د أحمد محمد إسماعيل الجما إشرا  أ.د أ

 
 ثالثأا : التدرج الوظيفي :

جامعة  -كلية اآلداب فرع دمنهور  معيدة بقســــــــــــــم التاريخ واآلاار المصــــــــــــــرية واإلســــــــــــــالمية -1
 .2009/  8/  10وحتم  2002/  8/  21اعتباًرا من اإلسكندرية 

جامعة  -بكلية اآلداب فرع دمنهورواآلاار المصرية واإلسالمية  مدرس مساعد بقسم التاريخ  -2
  .29/12/2015وحتم  2009/  8/  10اإلسكندرية اعتباًرا من 

اعتباًرا من  دمنهور جامعة -بكلية اآلداب  ة واإلسالميةاآلاار المصريتاريخ و مدرس بقسم ال -3
 .وحتم اآلن 29/12/2015

 :العلمية رابعاأ: البحاث
الحســـــــــبة بين المشـــــــــرق والندل    من الفت  اإلســـــــــالمي إلم نهاية الفرن الرابع الهجري  .1

"العاشر الميالدي"( ، تم المشاركة به في مؤتمر الحضارة اإلسالمية في الندل ، والذي 
بمكتبة  نظمه مركز الحضــــــــــــــارة اإلســــــــــــــالمية بقياع المشــــــــــــــروعات والخدمات المركزية

 .اإلسكندرية
 اأ: الخبرات العلمية :خامس
 الجامعة/المعهد/ دورةلا 

 المؤسسة
 تاريخ الدورة

مركز تنمية قدرات أعضــــــــــــا   التدري  الفعا  1
ـــــــدري  لت ـــــــة ا جـــــــامعـــــــة -هيئ

 اإلسكندرية

2-7/7/2005 

مركز تنمية قدرات أعضــــــــــــا   الساعات المعتمدة  2
ـــــــدري  لت ـــــــة ا جـــــــامعـــــــة -هيئ

 اإلسكندرية

9-11/12/2007 

مركز تنمية قدرات أعضــــــــــــا   االتصا  الفعا  3
جــــــامعــــــة - هيئــــــة التــــــدري 

 اإلسكندرية

9-12/6/2005 
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مركز تنمية قدرات أعضــــــــــــا   مهارات التفكير  4
جــــــامعــــــة - هيئــــــة التــــــدري 

 اإلسكندرية

13-15/3/2007 

مية قدرات أعضــــــــــــا  مركز تن أساليب البحث العلمي 5
ـــــدري  ـــــة الت امعـــــة جـــــ  -هيئ
 اإلسكندرية

16-19/6/2007 

التـــدري  بـــاســــــــــــــتخـــدام  6
 التكنولوجيا

مركز تنمية قدرات أعضــــــــــــا  
ـــــدري  ـــــة الت جـــــامعـــــة   -هيئ
 اإلسكندرية

11-14/3/2006 

ـــبـــحـــــــث  7 ـــــــات ال ـــي أخـــالق
 العلمي

 مركز تنمية قدرات أعضــــــــــــا 
ـــــدري  ـــــة الت جـــــامعـــــة   -هيئ

 دمنهور

27-28/3/2013 

ـــــــة اآلداب دورة اللغة العربية 8 جـــــــامـعـــــــة   -كـلـي
 فرع دمنهور-اإلسكندرية

2004 

9 ICTP جـــــــامعـــــــة   -كليـــــــة التربيـــــــة
 فرع دمنهور-اإلسكندرية

2007 

 مركز تنمية قدرات أعضــــــــــــا  مهارات العرض الفعا  10
ـــــدري  ـــــة الت جـــــامعـــــة   -هيئ

 دمنهور

28-29/10/2013 

دورة تويفـــــل فم اللغــــة  11
 االنجليزية

 -مركز خـــــــدمـــــــة المجتمع 
 جامعة اإلسكندرية

12-30/12/2013 

اعــــداد المشــــــــــــــروعــــات  12
ـــــل  ـــــة لتموي ـــــافســــــــــــــي التن

 البحوث

 مركز تنمية قدرات أعضــــــــــــا 
ـــــدري  ـــــة الت جـــــامعـــــة   -هيئ

 دمنهور

22-23/4/2015 

مــعـــــــايــيــر الــجــودة فــي  13
 العملية التعليمية

 مركز تنمية قدرات أعضــــــــــــا 
ـــــدري  ـــــة الت جـــــامعـــــة   -هيئ

 دمنهور

4-5/5/2015 
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مركز تنمية قدرات أعضــــــــــــا   اإلدارة الجامعية 14
ـــــدري  ـــــة الت جـــــامعـــــة   -هيئ
 اإلسكندرية

9-10/9/2015 

مركز تنمية قدرات أعضــــــــــــا   إدارة الزمات والكوارث 15
ـــــدري  ـــــة الت جـــــامعـــــة   -هيئ
 اإلسكندرية

3-4/10/2015 

مــــــهـــــــارات الــــــتــــــعــــــلــــــم  16
 اإللكتروني المدمج

ــــــم واإلدارة  ــــــعــــــل ــــــت مــــــركــــــز ال
 جامعة دمنهور –اإللكترونية 

5-6/9/2018. 

 
 اأ: الخبرات التدريسية:سادس
  15 تاريخ الدولة العباسية 1
  16 تاريخ الدو  اإلسالمية في المشرق  2

نصــــــــــــــو  تــــاريخيــــة بلغــــة أوربيــــة   3
 إسالمي(

17  

  18 رة اإلسالميةاالحض 4
  19 العرب قبل اإلسالمتاريخ  5

6 
تاريخ إيران منذ الفت  اإلســالمي حتم 

  20 العصر السلجوقي

تــاريخ إيران في العصــــــــــــــرين المغولي  7
 والتيموري 

21  

  22 تاريخ اليوبيين والمماليك 8
  23 تاريخ مصر اإلسالمية 9
  24 تاريخ العباسيين والفاطميين 10
11  25  
12  26  
13  27  
14  28  
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 :سابعاأ: الندوات وورش العمل
 الندوات:

جامعة -ندوة التخييط االســــــــتراتيجي في ضــــــــو  مؤســــــــســــــــات التعليم العالي،كلية اآلداب •
 .9/6/2009فرع دمنهور، -اإلسكندرية

 . 2015مارس9ندوة اليوم الواحد بقسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة دمنهور •
 ورش العمل:

فرع -جامعة اإلســــــــــــــكندرية-للمؤســــــــــــــســــــــــــــة التعليمية، كلية اآلدابالتقييم الســــــــــــــنوي  •
 .24/10/2009دمنهور،

 .1/6/2010االستبيان،كلية اآلداب بدمنهور، •
 .17/7/2010إدارة الجودة الشاملة،كلية اآلداب بدمنهور، •
 .21/7/2010التقييم الذاتي السنوي للمؤسسة التعليمية،كلية اآلداب بدمنهور، •
 .3/8/2010كلية اآلداب بدمنهور،اعداد الخية التنفيذية، •
 .13/9/2010الزيارات الميدانية،كلية اآلداب بدمنهور، •
ـــــــة الــبــحـــــــث  • ـــــــار والــنشـــــــــــــــر الــعــلــمــي مــنــهــجــي ،الــمــعــهـــــــد الــعــلــمــي الــفــرنســـــــــــــــي لــ ا

 .17/4/3013الشرقية،
 .3/3/2016جامعة دمنهور،-جوجل سكولر، كلية اآلداب •
اآلداب جــامعــة  معيــار أعضـــــــــــــــا  هيئــة التــدري ،كليــة –إســــــــــــــتيفــا  معــايير الجودة  •

 .13/9/2018دمنهور،
 
 

 اأ: الخبرات العملية:ثامن
 .2016/2017العام الجامعم  جل  قسم التاريخ واآلاار المصرية واإلسالميةعضو م •
 .2016/2017أمين مجل  قسم التاريخ واآلاار المصرية واإلسالمية للعام الجامعي  •
 . 2017/2018لعام الجامعم الجنة المكتبة  عضو •
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 .االشتراك في أعما  لجان النظام والمراقبة لعما  االمتحانات بالكلية لجميع الفرق  •
 .2017/2018المرشد الكاديمي للفرقة الثالثة للعام الجامعي  •
 .2018االشتراك في أعما  الجودة بالكلية كعضو بمعيار أعضا  هيئة التدري  •
 .2019هيئة التدري   االشتراك في أعما  الجودة بالكلية كرئي  لمعيار أعضا  •
 .2019-2018عضو لجنة مراجعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  •

 تاسعأا: شهادات التقدير:  
 للتفوق العلمي. 2001عام فرع دمنهور-شهادة تقدير من كلية اآلداب •
بمناسبة الترقية إلم مدرس  2010فرع دمنهور عام -شهادة تقدير من كلية اآلداب •

 مساعد.
بمناسبة الحصو  علم  2016شهادة تقدير من كلية اآلداب جامعة دمنهور عام  •

 الدكتوراة.
    
 

 


